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 لة ثةراوَيزى ِرؤذَيك بؤ ثَيشمةرطة

 د. ئةمحةد حةمةدئةمني

 

و بووىى بة ثػووى فةزمى لة ٍةزيَنى  1291ى كاىووىى دووةمى 3يادكسدىةوةى دامةشزاىدىى ضوثاى عيَساقى لة 
بة تايبةتى بوو بة جيَطةى مػتومسِ، بة تايبةت لة ىيَو تؤزى  (9112)كوزدضتاٌ ضةىد ضالَيَكة بة طػتى و ئةو ضالَ

باضى ئةوة بكةٌ كة ثيَويطت دةكات لة بسِى يادكسدىةوةى كؤمةآليةتى فةيطبووكدا، ئةمةؽ واى كسد ضةىديً كةع 
 زِؤذى ضوثاى عيَساقى، زِؤذيَك بؤ ثيَػنةزطة لة ٍةزيَنى كوزدضتاٌ دابيسيَت و بيَت بة ثػووى فةزمى. 

ئةوة يةكةمني جاز ىيية، ئةو بابةتة دةبيَـتة جيَطاى طفتوطؤ و لة ضةىديً بؤىةى جياواش و طاى وةبريٍيياىةوةية جيَ
لةو  ؟.كاو زِؤذة غياوى ئةوةية بة زِؤذى ثيَػنةزطة دابيسيَت، ثسضيازى ئةوةكساوة كساوة دابازة طفتوطؤ لةتايبةتدا 

كى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ لة داىيػتييَكى تايبةت بةو بابةتة ثيَػييازى ضةزؤبةزيَص بازةيةوة لة ضةىد ضالَى زِابسدوو، 
ثيَػنةزطة دةضت ىيػاٌ بكسيَت، لةبةز ئةوةى ضةزةتاى دةضتجيَكى ى ئةيموول وةك زِؤذى 11ئةوةى كسد كة زِؤذى 

لة بصووتيةوةى زِشطازخيواشى كوزدضتاٌ، كة تيَدا غؤزِغى ئةيموول لة باغووزى كوزدضتاٌ دةضتى  ى ىويَيةقؤىاغيَك
، بةآلو دواتس بة مؤزكى ٍيض ثازتيَكى ضياضى ثيَوة ىييةثيَكسدووة، جطة لةوةؽ طواية غؤزِغةكة كوزدضتاىى بووة و 

 كساوةيةوة.ت ئةو مةضةلة ديصةبةدةزخووىة كسا و باضى ليَوة ىةٍةز ٍؤكازيَك بيَ

جيَطاى ئاماذة باضو خواضى ئةو بابةتة وةك ئاماذة بؤ كسا وادياز لة ثةزلةماىدا دووبازة شييدوبؤتةوة، بةمةؽ لة 
، زِاويَركازى ياضايى كازؤد حمةمةد ضةزؤكى ليطتى طؤزِاٌ لة خووىل ثةزلةماىى ثيَػووبةزيَص  ضةىد زِؤذى زِابسدووة

ئةطةز  وةك ثطجؤزيَكى بوازى ميَروو كسدوةىدييةكى تةلةفؤىيدا داواى ئةوةى ثةي لة ،لة ئيَطتاكةدا ضةزؤكى ثةزلةماٌ
بكسيَت بتواىيني ٍاوكازياٌ بكةيً بة ديازكسدىى ئةو زِؤذةى وغةى ثيَػنةزطة بةكازٍاتووة. ئيدى لةو مةضةلةيةوة 

ى كوزدضتاٌ بةكاز ٍاتووة، كة ٍةماٌ ئةو ضريؤكةماٌ طريايةوة كة بؤ يةكةمني جاز ئةو وغةية لة كؤمازجازيَكى ديكة 
طواية لة كؤبووىةوةيةكدا قطة لةضةز ئةو مةضةلةية كساوة، دواتس يةكيَك لة خصمةتطوشازةكاىى ئةو كؤبووىةوةية 

لة ثيَيػيازى ئةوةى كسدووة كة باب و باثريامناٌ لة بسى ضةزباش وغةى ثيَػنةزطةياٌ بةكازٍيَياوة، بةمةؽ  وغةكة 
وتى ئيَنةؽ طويَى بيطتى ئةوة بوويً،  كاك كازدؤلة وةآلمى ئةوةدا ثةضةىد كساوة. ىيػتيةكة اليةٌ ئامادةبوواىى دا

 .ى تيَدا كساوة باغرتةكة ديازى بكسيَت كة كؤبووىةوةكةبةآلو ئةطةز بكسيَت زِؤذة
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ض لة ىاو  ،كةضوزاغكسدىى بابةتة يية. ئةجناو كةوتيًبكة ٍاوكازياٌدا لةو مةضةلةيةدا اىبةلَيَين دواى ئةوةى
دواجاز بساى بةزيَص دكتؤز عومساٌ دةغتى وتى غتيَكى لةو غيَوة دا. ضةزضاوةكاٌ ض لة زِيَطا ثطجؤزاىى بوازى ميَروو

داواى  زى كوزدضتاىة ئاماذةى بؤ كساوة. بؤية يةكسِاضتكة ٍى ضةزدةمى كؤما ،زِؤذىامةى كوزدضتاٌبابةتة لة 
 ئيدى ىامةيةى الدةضت دةكةويَت ئةوة ضوثاضى دةكةيً، ٍاوكازمياٌ بكات.يَصياٌ كسد ئةطةز ئةو زِؤذلة بةزِ ئةوةماٌ

لة زِؤذىامةى كوزدضتاٌ كةى ئامادةكسدبوو. بةمةؽ بؤماٌ زِووبوويةوة كة زِؤذىامةبة ضوثاضةوة كة ضووٌ زِؤذى دواتس 
( 34ووضساويَك بة ذمازة )، ىةدةزضوو 1213ى غوباتى 2كة دةكاتة  1391زيَبةىداىى  91( كة لة 3( الثةزِة )19ذمازة )

ئازاضتة ئيدازةى زِؤذىامةى كوزدضتاٌ كساوة تيَدا ٍاتووة:"  1213ى غوباتى 2كة دةكاتة  1391ى زِيَبةىداىى 12لة 
 ادازةى زوشىامةى ميممى كوزدضتاٌ 

ة لة بةزطةيةك لة القابى قةديه كة بة تاشةطى لة داىيػتوى ئةفطةزاىدا تصويت كساوة لةطةل دةىريدزيت ثيويطت
 زوذىامةيدا دضتوز بة ضاث كسدىى دةفةزمووٌ.

 اصطالحاتى تازة   اصطالحات قديم        

 ثيؼ مةزطة    ضةزباش  -1

 
... 

 ".مسادى –ضةزؤكى ضتادى ٍيص مةزكةشى دميوكساتى كوزدضتاٌ 

 

طفتوطؤ لةضةز مةضةلةكة  تةلةطةأل يةكرت بييييناٌ كةو ةىد ىةوةضتا، بةلَكودكتؤز عومساٌ ٍةز بةوغايةىى باضة، 
ئةوةىد دلَييا ىةبوو،  ئةطةزضىو ئاماذة بؤ ئةوة كسد، كة زِةىطة ئةو موزاديية ) ئيرباٍينى ضةالحى موزادى بيَت(، 

كوزدضتاىى ئيَساٌ ليَكؤلَييةوةيةكى ميَروويى لة جووالىةوةى زِشطازخيواشى بةآلو دواتس بة تيَسواىييناٌ لة كتيَبى " 
بةزيَص دكتؤز ياضني ضةزدةغتى، دةزكةوت بؤضووىةكةى دكتؤز عومساٌ دةغتى  "1242-1232كوزد ىةتةوةيى طةىل 

:" ...، ئيرباٍيه ضةالح كة ثيَياٌ ( ئاماذة بؤ ئةوة كساوة و ىووضساوة911زِاضتة، لةبةز ئةوةى لةو كتيَبة لة الثةزِة)
  ".دةوت ئيرباٍيه خاىى ضازوقاميػة كسا بة ضةزؤكى ضتادى طػتى ...
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بساى بةزيَص كاك يوضف مةىتك لة تؤزى كؤمةآليةتى ئةوةى بة الى ئيَنةوة ىوآ بوو ئةوة بوو، كة جيَطة طوتية، 
بؤ يةكةمني جاز وغةى ئاماذةى بؤ ئةوة كسدبوو ، ةكى طؤظازى شازى كسماجنى بآلوكسدبؤوةالثةزِةيفةيطبووك 

ئيدى بة تيَسواٌ لة بابةتةكة دةزكةوت زِاضتة لة  ثيَػنةزطة لة اليةٌ حوضيًَ حوشىى موكسياىييةوة بةكاز ٍاتووة.
ئاماذة بؤ   "دزدى دةزوٌ( بابةتيَك لة ذيَس ىاويػاىى "14لة الثةزِة ) 1293ضالَى  (3) طؤظازى شازى كسماجنى ذمازة 

لة ضفسى ضمطاٌ مساد زابع دا غيَخ مشظ الديً ىقػبيدى وزمةى بة خوى و غيطت ٍصاز ئةوة كساوة و ىووضساوة: " 
". بةمةؽ دةزدةكةويَت وغةى فسةوة دةبيتة ثيؼ مةزطةى اوزدو كسجطتاٌ و ايسواٌ و دازالطالو فتح دكا...ى

ثيَػنةزطة ثيَػييةيةكى ميَروويى ٍةية و ئةو خصمةتطواشةز زِاضتى طووتووة كة باب و باثريامناٌ ئةو وغةياٌ لة بسى 
 ضةباش بةكاز ٍيَياوة.

بةآلو دواجاز ماوةتةوة بمَيَني لة ٍةز كات و ضةزدةميَك ئةو وغةية بةكازٍاتبيَت ئةوة طوماٌ لة كوزديى بووىى ىيية، 
ئةوةى طسىطة ثيَػنةزطة وةك مسبوىل خةبات و تيَكؤغاٌ و ثازيَصةزى دةضتةكةوتةكاىى ئةو زِؤكةى ٍةزيَنى 

ى غوبات وةك زِؤذى 2ثيَناٌ باغة زِؤذى يسيَت، ليَسةغدا كوزدضتاٌ ثيَويطت بةوة دةكات زِؤذيَكى تايبةتى بؤ داب
ثيَػنةزطة دةضت ىيػاٌ بكسيَت، لةبةز ئةوةى دوزة لة مؤزكى حصبى، جطة لةوة اليةىى كةو زِةشامةىدى دوو بةغى 
 كوزدضتاٌ واتة باغووزى و زِؤذٍةآلتى لةضةزة. ئيدى بة ئوميَدى ئةوةيً بةجدى كاز لةضةز ئةو مةضةلة بكسيَـت و

 ئاييدةيةكى ىصيك ئةو زؤذة بة ياضا لة ثةزلةماٌ ديازى بكسيَت.

 

 


