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  ْاتوْذوتيزييةنإ..... دةَاوةسيية  ةوطرتاتيَزيو يةسووبةسووبووْة بةسْاَةسيَزيىطشْطي  
 دةَاوةسي طرتاتيَزيو بؤثيَهٗيَٓاْي ضانظاصي بةقاصاجني يٖةْطاوةناْي بةسْاَةسِيَز
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 :ثَيصةكي
 

و وةسطيَشِإ بة صَااْي ناوسدي ٖاةْطاويَهي طشيٓطاة       ٖةوَيذإ بؤدةوَيةَةْذنشدْي ْووطني
 طةيي نوسد. و نًتووسي و فةسٖةْط و صاْظت بؤدةوَيةَةْذنشدْي ويَزة

شيٓطاة  طو فانتاةسيَهي   بة يةبةسضاوطشتين ئةو ساطاتيية ناة دةوَياةتي طاةسبةخؤ ٖاْاذةس     
و فةسَي بووْي صَاْذا، يةٖةس وَياتيَهيؽ صَإ سةمسي بيَ ئةو وَياتاة باةٖؤي    يةثاَيجؼيت نشدٕ

و ْووطااني دةتااواْيَ يةساطااتاي طةػااةنشدْيذا    و خويَٓااذٕ صةسووسةتااي َااةناتباتي ئيااذاسي 
ةواسيَهي ثؤصةتيعي ٖةبيَ، بةدسيَزايي َيَزوو طةيي نوسد يةٖةس ضواسثاسضةنةي نوسدطتاْذا ػويَٓ

و تا ئةّ ضةْذطاَيةي دوايي سيَطاي ثيَٓةدساوة باة   و نًتووسي خؤيةوة ئامسيًة نشاوة يةسووي ضاْذ
 و ْافةسَي صَاْي خؤي بؤ ْووطني بةناس بيَينَ. ػيَوةيةني فةسَي 

يةّ َاوةياةدا ياة سهووَاةتي ٖاةسَيُي نوسطاتاْذا باؤ ناوسد        بةٖؤي ئةو دةسفةتةي نة 
و وةسطيَشِإ بة صَاْي نوسدي طةػاةنشدْيَهي صؤسباػاي بةخؤياةوة بيٓياوة،      سةخظاوة، ْووطني 

و ٖاةسوةٖا باةسِيَوةبشدْي    و ْووطني  بةتايبةت يةصاْهؤناْذا صَاْي نوسدي بؤتة صَاْي خويَٓذٕ 
و ويَازةي ناوسدي ناة     و داَةصساْذْي دةيإ ْاوةْذي ضااْذ   و ٖوْةسي   دةيإ فظتيعاَيي ئةدةبي

باةسةوثيَؽ    ةو بةسةوثيَؽ بشدْي ئةدةبياتي نوسدي، ناسيطةسي يا  بؤتة ْاوةْذيَو بؤ طةػةثيَذإ 
 ضووْيذا بة خؤيةوة بيٓيوة.
و نؤَةَيطاي َةدةْي يةنيَو يةو بابةتة طشيٓطاْةية نة يةساطتاي  نتيَيب خةباتي َةدةْي 

و تويَزةناْي نؤَةَيطاي نوسدةواسي،   و طةياْذْي صاْياسيي طةسدةّ بؤ ضني ي نؤَةَيطا طةػاْةوة
دميونشاطي دةوسيَهي  ثيَؽ ضووْىدةتواْيَ ئةصَووْيَهي طةسنةوتوو بيَت، يةّ طةسدةَةدا بةسةو

و طةػةنشدْي نؤَةَيطاي ديٗاْي ٖةية، بةتايبةت نة ٖةْوونة   ناسيطةسي يةساطتاي وػياسي
 اتي ْاوةساطت طؤسِاْهاسي يةئاساداية.يةسؤرٖةَي

اْاي  يةطيتُيَهي دميونشاتيهذا، نؤَةَيطاي َةدةْي طةػةنشدٕ بةخؤيةوة دةبايينَ، وةسطيَشِ 
و بةْشخة، صةمحةتي صؤسي  ئةّ نتيَبة يةاليةٕ بشاي بةسِيَض ناى تايب قةيظةسي ناسيَهي صؤسطشْط

ناة ياةبواسي وةسطيَشِاْاةوة ديَطااي دةطات      و َاْذووبووْي ثيَوة ديااسة   و ديكةت    ةثيَوةنيَؼاو
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و ٖةّ يةسواْطةي َٓيؼةوة ٖةَيبزاسدْي ئةّ نتيَبة وةى طةسضاوةيةني باؾ دةتاواْيَ     ةخؤػيي
و نؤَةَيطاي َةدةْي ديَطاي طةسْر بيَت، بةو  يةئاطيت خضَةتهشدٕ بة طةػةنشدْي دميونشاطي

و صاْيااسي   ئ ثيَويظتُإ بة وػياسي ٖؤيةوة نة ئيَُة يةٖةْطاوةناْي طةسةتايي ئةّ قؤْاغةدا
و نؤَةَيطاي   و ئانادَي ٖةية، نتيَبة بةنةَيهةناْي ثيَوةْذيذاس بةدميونشاطي يةبواسي صاْظيت 

 َةدةْي ناسيطةسي خؤي يةطةس بةسةوثيَؽ ضووْي ئةّ سةوتة ٖةية.
 و دةطتخؤػي ييَذةنةّ، ٖيواداسّ نةطااْي ديهاةؾ ٖاةس    ٖيواي طةسنةوتين بؤ دةخواصّ 

وةى تا ئيَظتا بةسضاو دةنةويَ يةدةوَيةَةْذنشدْي طةسضااوة نوسديياةنإ و وةى ْووطاني ياإ     
 و وةسطَيشِإ بة ثيَي تواْاي خؤيإ ٖةْطاو ٖةَيطشٕ.            ةييَهؤَييٓةو

 
 ناوة بةٖشاَي 
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 وةزطَيِس ثَيصةكي
 ئةَشِؤناة  سهوَةتاذا،  ةطاةٍَ ي َةدةْييةنإ داَةصساوة و خةَيو ْيَوإ درايةتي و بريوسِا دياواصيي

 .ٖةية طةْذووةناْيؼذا طةػة والتة تةْاْةت إ ووالت يةصؤسبةي
ذْي وةى ،َشؤظايةتي طةسةتاييةناْي َافة بة دةطت طةيؼنت بؤ خةَيو  ،قااْوٕ  سهوَةتي داَةصسْا
بةس  ئاابووسي  و  ناس دةسفةتي َةدةْييةنإ، سيَهخشاوة بة ثةسةثيَذإ سادةسبشِئ، ييئاصاد طياطي، ييبةسْا
ربِنشدْي ،يةنظإ  ٖاةسناّ  ناة  بزيَوي و خؤؾ ئاييين و ْةتةوايةتي سةطةصي، ديانشدْةوةي دياسدةي ٓب
ةسِةتي  طةسةني داخواصي ،يةَاْة ٔ  و ٓب  دةطاةاَلتي  يةطاةٍَ  داخواصيياْاة  ئاةّ  بيَطوَاإ  .ٖاةسَشؤظيَه

و  خاةَيو  ياةْيَوإ  و ديااواصيي  ةتيدراي بؤية ٖةس ،داية درايةتي ية و طةسةسِؤناْذا  واصخنثاوا سهوَةتة
 .ساػاٖةَيٓةطشة ػتيَهي دةطةالتذا
 و ئاصاديياة  طياطاي  طةػاةي  يةطاةٍَ  و ٖاوئاٖاةْط  ،و َةدةْييةناْذا تيودميونشا يةوالتة ئةَشِؤ

ي  دةسباشِيٓيؽ  ْاسِةصايةتي ػيَوةي َةدةْييةنإ،  ْافاةسَاْي  والتاْاةدا  ياةّ  ٖااتووة،  بةطاةسدا  طاؤسِْا
 يةساَييَهاذا  دةضايَ،  باةسِيَوة  و سيَهخشاوةياي  0 سيَهوثياو  بةػايَوةيةني  دةَاوةسى تيو خةبا َةدةْى
 ساونِ  ديهتااتؤس  و  طةسةسِؤ طيظتةَيَهي نة ،ةناْذادوانةوتووو (طيَٗةّ ديٗإ)ووْةنشدطةػة يةوالتة
 سهوَاةت  ْطاسيةباةسِ  ساديهااٍَ  ػايَوةي  باة  ْاضااس  باة  خةَيو ت،دةنا والتاْةدا ئةو خةَيهي بةطةس
ةوة ي و  ػةسِ يةئاناَذا سةْطة نة ، دةٓب  .بهةويَتةوة ييَ ثيَهذادْا

 باؤ  و تيَهؤػاإ   خاةبات  َشؤظايةتيياة   ريااْي  و ٖاوتةَاةْي   يَٖااوسِ  خاةبات  دةصاْاني  ٖةسوةى
 نؤَاةَيطاي  صؤسباةي  طاةسةني  ئاَاجني وةى َيَزوو دسيَزايي بة ،باػرت و  ػياو رياْيَهي بةدةطتٗيَٓاْي
 .بووْة دياواص خةباتطةية ئةّ ػيَواصي بةالّ بؤدساوة ، ٖةوَيي َشؤظايةتي
 باووٕ  سصطاس بؤ ٖةسبؤية دميونشاطيية، والت بةسِيَوةبةسيي بؤ تؤدَيَ باػرتئ نة داوة ْيؼاْي َيَزوو

 سيَطاياةني  ،دادثاةسوةس  و نؤَةَيطاياةني   دميونشاطاي  باة  و طةيؼنت  و ثاواخنواصي  طةسةسِؤيي ضٓط ية
 باة  ثيَويظايت  نؤَاةَيطا  و  داةَاوةس  ثيَٓاوةدا يةّ خةبات بة دسيَزةدإ بؤ بيَطوَإ .يةثيَؼة درواسَإ

و   وةسطشيَات  ناةَيو  خةبات قاصاجني بة ،دورَٔ ناْيٖةَيةية نة ،ٖةية ييَٗاتوو سيَٓيؼاْذةسيَهي و  سيَبةس
 .بيَت ْاتوْذوتيزي خةباتي بةتايبةت خةبات ػيَواصةناْي ٖةَوو ػاسةصاي

ي، ئةويؽ ،ٖةبيَ صؤسي تيَضووي سةْطة يئاصاد بؤ خةبات و   ؼايَوي ث ، ئااواسةيي  يت،بشطيَ َاَيويَشْا
  ئااصادي  دميونشاطي، بووٕ، ضاالى ْويَطةسي، نة ،دييَنَ خؤيذا دواي بة ئةسيَٓيؽ ئاناَي بةالّ ،...ٖتذ
ي طؼيت و بة  .نؤَةاليةتيية طؤسِْا
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اةوة داطرينةس يةاليةٕ َيَزوو دسيَزايي بة نوسديؽ ئيَُةي ةتةوة  ٖاةسدةّ  ْا و   و سااٍَ   و َااٍَ   ضةوطااوٓي
ةتي ، ئاصادي ، َاف بةدةطتٗيَٓاْي بؤ ثظاْةوة و بيَ  داطرينشاوة و ْيؼتُامنإ  ئاطايؽ  و َاا   َشؤيى نةسَا
 .وةسطشتووة نةَيهُإ خةباتيؽ ػيَواصةناْي ٖةَوو ية سيَطايةػذا و يةّ  داوة ٖةوَيُإ ،خؤْووطني ضاسةي

 ،باػارت  رياْيَهي بة و طةيؼنت  ئاصادي بؤ نوسد ػؤسِػي نة دةسدةنةويَ بؤَإ ،َيَزوو ىبةطةسجنذْا
ةوة يةاليةٕ بةسدةوّا ٔ  بةس نةوتؤتة بةتوْذي دةطةالتذاسْا  طاةسنوت  بةصةيياْاة  بايَ و   ػايَوة  دسِْذاْاةتشي
ي و ْياصثاني  ئاػيت دةطيت و ٖةسداسةؾ  نشاوة  باةثينْيَهي  ناوسد،  يسصطاسخيواص بضووتٓةوةي سيَبةسْا

ي  بوويٓاة  ْاضااس  بؤية دساوةتةوة، الّةو وتريؤسنشدٕ  نوػنت بة ،نوسد دَيي ية و قني  سةؾ دٍَ دةطةالتذاسْا
 ئاػتيخواص ٖةس نوسد ،ئةَاْةؾ طةسةسِاي. ٖةَيبزيَشئ ضةنذاسي خةباتي سيَطاي ،خؤَإ ية بةسطشي بؤ

 .  ية ةْةو ئاػتيخواص  َةدةْي بةخةباتي باوةسَِإ و ٖةس  بووة
ني يةوةى نة بة  ْةتةوايةتيذاياة،  سصطاسخيواصاْاةي  خةباتيَهي يةساَيي نوسد طةيي ٖةْوونةؾ تيَشِوْا

ني ثيَويظتة  صاْاي  ثيَويظتِ بة ٖةسبؤية ،ٖةبيَ خةبات ية و طةسدةَياْةَإ آْو وخويَٓذْةوةيةني  تيَشِوْا
 ياةصَاْي  ،ٖيًَاوي  سابيَاشت  و ػااسخ  داني  باةسيَضإ  ،َاةدةْي  و خاةباتي  َةدةْي نؤَةَيطاي نتييَب

يَ نتيَبة ئةّ ىٖيواية بةو .نوسدي صَاْي وةسطيَشَِة طةس فاسطييةوة  خاةباتي  ثيَؼاربدْي  بةسةو ية بتوْا
 .ٖةبيَ ييناسيطةس ْةتةوةنةَاْذا و ػاسطتاْيي  َةدةْي

 بايَ  يَباة نت ئاةّ  وةسطيَشِاْاي  يةطاةس  و ثيَؼآياسةناْيإ   سةخٓة ية خويَٓةسيؽ يَياْيٖاوسِ ٖيواداسّ
اتووَإ بةسٖةَةناْي بؤ دةبيَت ياسَةتيذةسَإ بيَطوَإ ةضوْه ،ْةنةٕ بةمشإ  .دٖا

ة ئةّ يةنؤتاييذا  َاَؤطاتاي  ػاةٖيذإ  ْاةَشي  و ٖةسطيض  ثاى بةطياْي دةنةّ ثيَؼهةؾ وةسطيَشِْا
 ناة  ،يػاةسةفهةْذ  طادم سؤدونت و  يةياد ٖةسدةّ قامسًووي سؤدونت ،ئاػيت و ثيَغةَبةسي  دميونشاطي

و   ئاػايت  ياةثيَٓاو  ،طاةسةجناَيؽ  و  باوو  و ئاػاتيخواص   دمياونشات  َاَؤطتانةي وةى ةمسبة ئةويؽ
 ناسبةدةطاتاْي  ثينْاي  ييقوسبااْ  باة  باووٕ  ،ئاػايت  بؤ وتوويَز ضيَيَ يةطةس و و دميونشاطيذا  ئاصادي

 .نشإ ةٖيذو ػ  فةقية وينيةتي سيَباصي وقوتابياْي  صةَإ ئيُاّ َةنتةبي ثةسوةسدةنشاوي
 قةيظةسي تايب: وةسطيَش

18/12/1389 
09/03/2011    



 
11 

 
 ضيية؟ دميوكساضي

ٖاةَوو    ةنا   دةوتاشيَ  بةسهوَاةتيَو  تيو،دميونشا سهوَةتي يإ طاالس  خةَيو سهوَةتي
 دةطاةالتذا  ية ٖةَيبزيَشدساوةناْياْةوة، ْويَٓةسة سيَطاي ية ْاسِاطتةوخؤ و ساطتةوخؤ ،ٖاووآلتيإ
ٕ  نة ةخةَيه ئةوة ية ساطتيذا و دةنةٕ سهوَةت ٖةْطاوةناْي ضاوديَشي و  بةػذاسٕ  دةطاةالتيا

ٕ  طاالسي خةَيو. سهوَةتذا و ياطاداسِيَز طةس بة ٖةية  و سيَظاا   ياة  نؤَاةَييَو  دميونشاطاي،  ياا
  طاالسي،  خةَيو يإ دميونشاطي ،دةنا ظَشؤ طةسبةطتيي و  ئاصادي ية ثؼتيواْي نة َيتؤدةناْة

ٕ  َا  ية ثاسيَضطاسي و صؤسيٓة سهوَةتي بٓاغةي يةطةس نة ئاصاديية، وْيبو ديَطري  و  تاناةنا
 َافاة  طةسطةخيت دانؤنيهاسي صؤسيٓة، خواطيت بؤ سيَضييَٓإ ويَشِاي و  داَةصساوة  نةَيٓةنإ

 . نةَيٓةناْة و طشووخ ٖةسوةٖا و  تانةنإ طةسةنييةناْي
ٔ دةصا خةَيو طاالسدا،  خةَيو سهوَةتي يةْاو  طاةسةنييةناْيإ،  نااسة   ياة  ياةنيَو  ناة  ْا

 َااا  ئااايني، ئاااصادي سادةسبااشِئ، ئاااصادي وةى، طااةسةتاييةناْي يةَافااة دانؤنيهشدْااة
 ياة  تاةواو  بةػاذاسيهشدْي  و  سيَهخظنت دةسفةتي  و قاْوٕ يةثؼتيواْي طوودَةْذبووْى يةنظإ

 . نؤَةَيطادا فةسٖةْطييةناْي و  ئابووسي  طياطي، ثشطة
 دادثةسوةساْااة و ئاااصاد ٖةَيباازاسدْي و،سيَهوثيَاا بةػاايَوةي طاااالسةنإ  خااةَيو سهوَةتااة

ٕ  بةػذاسي َا  يإيٖاوواَلت ٖةَوو نة ،بةسيَوةدةبةٕ  طااالسي،   خاةَيو  .ٖةياة  تيَياذا  نشدْياا
 ثؼاتيواْيي   ياة  ٖاووآلتييإ ٖةَوو نة ئةوةية ٖةَيطشي ئةَة و دةنا ياطاَةْذ سهوَةتةنإ
ٕ   ياة  داناؤني  قاْوْي   طيظتُيَهي و  بٔ ْذوودَةط قاْوٕ بةساْبةسيي  ياة . بهاات  َافاةناْيا
 بة ٖةطت دةبيَ  ٖةياْة، نة َافاْةي ئةو ية بةساْبةس ٖاووآلتيإ  طاالسدا،  خةَيو طيظتُيَهي

 يةطيظاتُي  بةػذاسيهشدٕ بةسثشطياسيَتييةنإ، طشْطرتئ ية يةنيَو نة بهةٕ، بةسثشطياسيَتيؽ 
 .  ئاصادييةناْيإ و  يةَاف بهةٕ بةسطشي ىئةوة بؤ يةنؤَةَيطادا طياطي
 

 دَيت؟ ثَيك يةلومةزجَيكدا ض  لة( دميوكساضي)تيكدميوكسا حكومةتي
 ناة  واتاياةى  باةّ . ريإ ية ػيَواصيَهة ،سهوَةت ية بيَت ػيَواصيَو يةوةي بةس دميونشاطي

 ديَات   ثيَو يةنؤَةَيطايةنذا و  ية نؤَةَيطادا تانةناْي بريوباوةسِي  ية سيؼةي و  سةط دميونشاطي
" دي ئةوي ٖةبووْي تيَطةيؼنت ية"نويتوسى خاوةْي نؤَةاليةتييةوة طؤػةْيطاي ية ،خةَيو نة
 . فشةضةػٓٔ بريوباوةسِي و  سا قبووَيهشدْي ئاَادةي ،طياطييةوة طؤػةْيطاي ية و
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 ةتانا  ئاصاديياة  دةطاتةبةسنشدْي  بٓاةَاي  يةطاةس   ،ةنؤَةَيطايا  ئاةّ  ئةخنقي ثيَهٗاتةي
 ةديها   نةطااْي  ئاصاديي يةطةٍَ دةطت تيَوةسدإ يةطٓووسي بةستةطههشدْةوةيإ و  نةطييةنإ 
ٕ  ضاووْي  و ثيَؼاعة   بةختاةوةسي  ،نؤَةَيطاياْاة  ضةػٓة ئةّ  تانةناْي. داية   ويةياةطش  خؤياا

ٕ .  دةصأْ دانؤَةَيطا دؤخي وباػرتنشدْي  ثيَؼهةوتٔ ٕ   طاةسةسؤ  سهوَاةتي  ياة  تيَجاةسِبوو  ياا
 ثيَاو  طشووثيَهةوة خواصيي  ئاَاْر  سيَطاي ية دةَاوةسى سهوَةتيَهي ثيَهٗيَٓاْي و  ؤوةطةسةسِْي

 ئةّ. دةطيَشِٕ سؤٍَ خةباتذا سةوتي ثيَذاْي  و ػهٌَ  يةناْطريي ية تةْيا   خةبات، و سيَبةساْي  ديَت
 داَااةصساوة ٖااةَوونشدؤتااة ْاااو   دصةي طااةسةسؤيي نااة نؤَةَيطاياْااةدا يااةو ػاايَواصة

و   فةسٖاةْطي  داَاةصساوة  ،نؤَةَيطايةناذا  وةٖاا  ية. ديهةية  بةػيَوةيةني ،ؤَةاليةتييةنإن
 دااؤسة ئااةّ ةضااووْه  ْييااة، ييإو تااةبا  طاااصطاسي دميونشاطاايذا يةطااةٍَ ،نؤَةاليةتييااةنإ

ٕ  دبٓياا  تانةنةطاي  قااصاجني  بٓاغاةي  يةطةس نؤَةَيطاياْة  باسودؤخيَهاذا  ياة  ئةطاةس  و  ْاشاو
و   يايةتخضَ ييٖاودةْط ية صياتش ْيية ػتيَو ثيَهٗاتة ئةو  بطشيَ، بةخؤوة ةَيينؤَ ثيَهٗاتةي

 .بهاات  دةطتةبةس طشووثة ئةو تانةناْي بةيةني  يةى قاصاجني ْاتواْيَ بيَطوَإ نة يةتى،خيََن
 ثيَؼاهةوتين  و بااسودؤخي   نؤَاةَيطا  قااصاجني  ياة  ةواصدياا  تاى قاصاجني نة دايةيةونؤَةَيطا

 ياة  ىْاة  َ دةباي  َظاؤطةس  دةطاةالتذاساْذا،   يةطةٍَ تايبةتى ثيَوةْذيي داَةصساْذْي ية تانةنإ
و   صؤسيٓاة  قااصاجني  دابيٓهشدْاي  بةسثشطياسي نة ،يدةَاوةس سيَهخشاوطةيي بووْي طةسبٓةَاي
 ئااصاديي   طياطاييةوة،  طؤػاةْيطاي  ياة  ،نة  نؤَةَيطايةنة ئةوة ،بٔ نةَيٓة َا  ثاسيَضةسي
 ياطاو   دةطشيَ ػهٌَ ٖاوػيَوة و  ٖاوضةػٔ ساوبؤضووْي وةسطشتين يةضواضيَوةي ياتةْ  بريوباوةسِ،
ٕ  و ْةسيتييةناْذا  صةيين باوةسِة ية ،تانةنةطييةنإ و ئاصاديية  ئةخنقي و   دانوتااوة  بٓاغاةيا
 . ثيَوةْذيية ئاَيَشي بةٖيَضتشئ  بووٕ، خةَيو ٖاوسِةْطي

 
 زةوتو؟ كام ميبةزية ،و ئاشادي  تيكدميوكسا حكومةتي

ٕ  ،وػاة  ساطاتةقيٓةي  يواتابة نة نؤَةَيطاياْةدا يةو   ساطةيؼاتووة،  ئااصادي  باة  دةطاتيا
 ىػايَواص  بٓةَاي يةطةس ،دةَاوةسى خةباتي. بووة  دةَاوةسى خةباتي دةطهةوتي دميونشاطي
 يةطةٍَ ؤسِنيَيططةسةسِؤ و ديَ سهوَةتي بٓةسِةتييةناْي ثيَهٗاتة طؤسِيين ثيَٓاو ية ،ْاتوْذوتيزي

و   خةَيو. نؤَةَيطادا ئاطيت ية ييةطياط دةطةاَلتي دابةػهشدْي ٖةَيطشي نة بٓةَاطةييَهذاية
 و  (طاةسةسِؤيي  سهوَةتي) ئيَظتا باسودؤخي ْيَوإ ية نة   دةصأْ ووْيبةسِ بضووتٓةوة، سيَبةساْي
 ةناْيئاَاجنا . ةٖةيا  دياواصيطةييَو و( دميونشاطي سهوَةتي طةقاَطريي)نؤتايي باسودؤخي
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 خاةباتي  ػايَوةي . سيطايةى بطشيٓةباةس  و دةبيَ ،بةوإ طةيؼنت و بؤ  ضيية و تيَهؤػإ  خةبات
 خاةَيو  ناة  ئاَاجناْةياة  ئاةو  بةديٗاتين دةَاوةسى خةباتي ثيَوةسي. سووْة خةَيو بؤ َةدةْي
ٕ  نةطاايةتييةنإ،  طاؤسِيين  ىْاة  ،سيَهةوتووٕ يةطةسي  سهوَاةتي  ةناْيُبوَييطا  و  ٖيَُاناا
  ْةٖؤػاياسا  دميونشاطاي  داَةصساْاذْي  سيَطااي  ناة  وادا نؤَةَيطاياةني  ية بةساْباةس  .سِؤطةسة

 بة نة ،ناسيضَاتيهة سيَبةسي  خةبات بٓةَاي ،ييَذساوةناْذاى ديهتاتؤس نؤَةَيطا ية  دةثيَويَ،
ٖ  نة دةنا سيَٓويَين ئاسَاجنطةييَهذا بةسيَطاي تانةنإ ، ئةْطيضة ثيَهٗيَٓاْي و  وسووراْذٕ  يضباة
 يينؤتا ئاَاجني دؤسيَو  بةٖيض خةباتيَو وةٖا. ْةدةٖات بةصةيٓذا ئةوةيإ يينشدة دميةْي دؤسيَو
 ْاويَي  َيفاؤسِ  و  ئيَظاتا  طاةسدةَي  ْيَوإ دياواصيي سووْي بة ةضووْه ْةنشدووة، دياسي بؤخؤي

 سواَيةت، ؤسِيينط يةئاطيت تةْيا ئاَيوطؤسِ يإ و ضانظاصييَ  ْاصاْي داَةصسيَ، دةبيَ نة سهوَةتيَو
 ٖةَيظاونةوتي  ،خةباتاة  ئاةّ  ديهاةي   بٓةَاناْي ية. سوودةدات دةطةالتذا ْويًََةناْي و  ٖيَُانإ
 .  ػيَوةنإ و ديَطؤسِنيَي  ضانظاصي ىْة نةطايةتييةناْة، و  ْاوةنإ  و البشدْي تايبةتى
 

 ضيية؟ دميوكساضي ضةضجاندني زَيطةضازةي
 واتايةى وبة طياطيية، دةطةاَلتي بةنؤَةاليةتيهشدْي سهوَةتي  ،تيودميونشا سهوَةتي

ٕ  و  طاةسةسِؤ   ةسهوَةتا  ثيَضاةواْةي  باة  ،دميونشاتيهاذا  نؤَةَيطاي ية نة  ناة  ،طاةسةتاييةنا
 ةنااْي دبٓيا ْيَوإ ية دةطةاَلت بوو، ةوةبةواْ طشيَذساو و طشووثي  تاى ثاواْي ية تةْيا دةطةالت

 ئةّ.  ذإهخةَي ضاوديَشي يةريَش ثظاْةوة بيَ  و ييَجشطشاوإ  دةنشيَت دابةؾ َةدةْيذا نؤَةَيطاي
 باة بةسثشطاياسيَتى نشدْاى     و ٖةطات   ػاياسي ٖؤ بةخواطت، ثيَويظيت دةطةاَلتة دابةػهشدْي
و   ئاريادة ) سيذوَ و  سادوَ ثيَوةْذي نة طةسةسِؤناْذا نؤَةَيطا ية بةساْبةسدا، ية.  خةَيهةنةية
و   ئةسى ئاطيت ية نةبةسيةوةى  و خةَيو  داَةصساوة وخةَيهذا  تذاسإدةطةال ْيَوإ ية (ئريادةنةس
 ئايرت  تواوْةتاةوة،  خؤياْاذا  سيَباةساْي  نةطاايةتيي   ثيَهٗاتةي ية ئاطاداسبٔ، خؤيإ َافةناْي

 ضاشِبووْةوةي  سهوَاةتي  طاةسةسِؤ،  سهوَاةتي . ْاابيَ  باووْي  و ضاوديَشي  ثشطياسطةسي  سؤسي
 بٓاةَاي  دةطةالت. انؤَةَيطاد ية بَنوبووْةوةيةني ٖةسضةػٓة ةٍَيةط ييةدرايةت و   دةطةالت
 ية ئةوإ طياطيي رياْي ثيَهٗاتةي و  ػوْاغ ئةو  بيَ بة نة  ،ةطةسةسِؤي دةطةالتذاساْي نةطيَيت

 ثيَٓااو  ياة  ديااس  ييَجشطاشاوييةني  و  َاف خاوةٕ وا  نؤَةَيطايةني ٖاووآلتيياْى. َةتشطيذاية
 ضاوْهوو  ْني، دةطةاَلتيؼذا تةْاْةت يإ  ديرتإ نؤَةاليةتيي ضاسةْووطي و  خؤيإ ضاسةْووطي
 تاةْيا  دةطةالت ،نؤَةَيطاياْةدا يةّ. ْني و تواْايةى  دةطةالت ضةػٓة  ٖيض خاوةٕ يةبٓةسِةتذا
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 ْااة ، باايَ سةٖااادا بةدةطااةاَلتي خضَااةت ساطااتاىيااة  نااة دةنااشيَ  دةطتاودةطاات   ناتيَااو
ٕ  ياةنيَو  (،ثاشيهيًَع ).   ياةودا  ييبةػاذاس  بؤ سيَخؤػهةسييةى  وػااسؤَةْذاْي   يةطياطاةتواْا

 ييَاشة ": دةْاطايَينَ  ػيَوة بةّ طياطي ييَجشطشاويي طشْطيي ئيَظتا، ثيَؽ طا2000ٍَ" ةطيٓائ"
 ناسوباسةناااْي  ٖااؤطشي بااةَيهو خؤيااإ، ناسوباسةناااْي ٖااؤطشي ْةتااةْيا خةَيهةنااة ٖااةَوو

 باةَيهو  ،تىخؤية ناسي طةسقاَيي ْيية طياطةت ٖؤطشي نة نةطيَو ْاَييَني ئيَُة سهوَةتيؼٔ،
ٕ  ،ةنإيا ي"ةطايٓا ئ"ئيَُاة . ْيياة  نااسيَهي  ييَاشة  ٖاةسطيض  ئاةو  دةَييَني  ثشطاة  يةطاةس  خؤَاا

 ".بشِياسدةدةئ طياطييةنامنإ
 

 تيك:دميوكسا حكومةتي ئةزكةكاني
 بٓةَاي سيةطة خؤي دةطةالتذاسيَتيي بٓاغةناْي نة سهوَةتيَهة طاالس،  خةَيو سهوَةتي

ٕ  ْويَٓةساْي ٕ ٖةيةبؤيا ٕٖاووآلتييا نة بةػيَوةيةى.  ديَينَ ثيَو خةَيو ٖيَضي    يةسيَطاةي  خؤياا
 :دةطشيَت يةخؤ خواسةوة اْةييتايبةمتةْذي ئةّ نة ٖةَيبزيَشٕ ٖةَيبزاسدْيَهةوة

 بااؤ خااةَيو تيَهااشِاي نااة ،وتؤقاْااذٕ  دةطاات تيَااوةسدإ  باايَ ،يةنظااإ و،سيَهوثيَاا ئاااصاد،
 . بٔ طوودَةْذ وبةساْبةس  يةنظإ دةْطذاْي َا  ية  تيايذا اسيهشدٕبةػذ
 . دةنةٕ بةػذاسي ٖةَيبزاسدْةدا يةو دؤساودؤس طياطيي سيضبي. 1
 و دةْطةناْي  دةنشيَ ديَشي ضاو طةسبةخؤناْةوة سيَهخشاوة  يةاليةٕ ٖةَيبزاسدٕ طيظتُي. 2
 . دةثاسيَضسيَت خةَيو
و   ثؼااتيواْيي  ئااةسني  خةَيهاذا،  بةساْبااةس ياة  السطااا خاةَيو  سهوَااةتي ٖاةسوةٖا . 3

 :خواسةوةية خاالْةي ئةّ ساثةسِاْذْي
 تانةنةطييةنإ يةئاصاديية ثؼتيواْي* 
 طةسبةخؤ و  اليةٕ بيَ ػياو، دادوةسيي  طيظتُي بٓةَاي يةطةس ياطا دةطةالتذاسيي* 
 نإطياطيية وسيضبة  سيَهخشاوةنإ تيَهؤػاْي ئاصاديي ية ثؼتيواْي* 
 

 :مةدةني كؤمةَلطاي
 و  دةطةالتذاسإ نة  بٓةَايةية ئةّ يةطةس َةدةْي نؤَةَيطاي طشتين  ػهٌَ بٓةسِةتي سيؼةي

 خةَيهةوة يةاليةٕ نة يةناسيَهذا ضووٕ ٖةَيةدا بة يةطةسئ و  دةنشآ ٖةَية بهةٕ ،ٖيَضةنإ خاوةٕ
 باةسدةواّ  بةػايَوةي  ثيَويظاتة  سإدةطاةالتذا  نشدةوةي نةوابوو. ية ئاساداية طجيَشدساوة  ثيَيإ
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 خاةَيو  ثيَويظاتة  ،دي  واتاياةني  بة. بهشيَ يةطةس و ثيَذاضووْةوةي َ تاوتوي خةَيهةوة  يةاليةٕ
 دةطاةالت  ٖيَاضي  ،طاةسةوبةسيي   و بايَ   ئااراوة  ْاْةوةي  و بيَ  ٖؤػياساْة ياطاَةْذ، بةػيَوةي
باؤ   ، ٖاةبيَت  ٕ قاْوْيياا  ْااسهووَيي  طاةسبةخؤي  ثيَطةي خؤياْيؽ ثيَويظتة و  بهةٕ نؤْرتؤٍَ
   . بةػذاسبٔ سهوَةتذا ناسوباسي بةسِيَوةبةسي ية ئةوإ بة بةطنت  بةثؼت ئةوةى

  َةيظةس طؼتيذا  طؤسِةثاْي ية ٖاووآلتييإ بةػذاسي بةنؤَةٍَ بةػيَوةي َةدةْي نؤَةَيطاي
ٕ  و بؤضووْةناْي  ٖؤطشي دةسبشِيين بة تا ت،دةنا  بةسرةوةْذيياة  اوطشتينيةبةسضا  ويَاشِاي  ،خؤياا

 ييَاةدةْ  نؤَاةَيطاي  ،دي  بةواتاياةني . بهاةٕ  وةالَذاْةوة  بة ْاضاس دةطةالت طؼتييةنإ،
 :طشتووة يةخؤ تايبةمتةْذيياْةيإ ئةّ نإْاسهووَيية ةيةسيَهخشاو ثيَهٗاتوو

 . دودإ يةدةوَيةت. 1
 . ْني خواص  توْذوتيزي. 2
 . و خؤبةخؼاْةٕ  خؤسِطو. 3
  . و ٖةَيذةطةْطيَٓٔ آتاوتو سهوَةت تةناْيطياطة. 4
 . ئاصادخيواصٕ ثيَهٗاتةيةني خاوةٕ. 5
 ثيؼاةوةسإ،  ،ياْةنإ َةْةنإ،وئةجنو طشووثةنإ، ية بشيتني ْاسهووَيياْة سيَهخشاوة ئةّ

 خاةَيو  ٖيَاضي  ياة  ناة  ئاةوةي  ويَاشِاي  نة. . . و  يةنيَتييةنإ فيَذساطيؤْةنإ، طةْذيهانإ،
 و خةَيهذا  سهوَةت يةْيَوإ ْيَوجنيهةسيَو نشدْي دسوطت بةَةبةطيت ساطتيذا ية ،ثيَهٗاتووٕ
. سهوَةتاذا  طياطايي  يةدةطاةاَلتي  خاةَيو  ييبةػاذاس  ٖاؤي  دةبيَتاة  نااسة  ئةّ نة ،ثيَهذئَ
 . بهات  ييَ و ثؼتيواْييإ  ةخظيَٓيَتبشِ ئةوإ بةػذاسي بؤ دةسفةت دةبيَ سهوَةتيؽ بيَطوَإ

ٕ  بريوباوةسِة بؤدةسبشِيين بةطتيَٓيَهة َةدةْي نؤَةَيطاي بةضااوى دورَأ    ناة  ،ديادياناا
 هاة دي  بةواتاياةني  ،ةئةواْيؼا  ساوبؤضاووْي  بيظاتين  ىئاَاادة و   ْانات ْةياساْيؼي طةيشى

 (. خواصي صؤسيٓة)ثًؤساييضَة نؤَةَيطايةني َةدةْي نؤَةَيطاي
 :قامية خواسةوة بٓةَاناْي يةطةس َةدةْي نؤَةَيطاي بٓاغةي

  .(إٖاووآلتيي ساطتةقيٓةي نةطيَيت) َشؤظ. 1
 .و ٖضس  عةقٌَ بٓةَابووْي. 2 

 .ثيَي و بايةخذإ  ثيؼة سةطةْايةتيي. 3
 .(قاْوومنةداسي)ياطا بة بووْٕذابةث. 4
 . دياواص بريوباوةسِي بؤ سيَضداْإ. 5
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 ةْاةي يةنني و ثيَوةْاذيي   دةطاؤسِي  دةطاةالت  ثًةي  ي"باو" فؤسَِي َةدةْي نؤَةَيطاي
 يةٖاةَوو  دةطاةالت  بؤئاةوةى  ،دةطاؤسِيَ  دوواليةْاة  ثيَوةْذييةني  بؤ خةَيهذا يةطةٍَ دةوَيةت

  . بهشيَت  دابةؾ يةنظإ بةػيَوةي نؤَةَيطادا ئاطتةناْي
 

 
 
 

 ْويَ ثيَهٗاتةي
 دةوَيةت

 (دةَاوةسييةنإ و سيَهخشاوة  خةَيو بةسدةواَي ٖةَيظةْطاْذْي ية)
 ضاثةَةْييةنإ سيضبةنإ ةنإدةَاوةسيي   سيَهخشاوة 

 خةَيو
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 دةطةالت ثًةي ي"باو"ثيَهٗاتةي
 
 
 

 دةوَيةت

 خةَيو
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 َةدةْي نؤَةَيطاي ٖاووآلتيى ييتانةنةط تايبةمتةْذيي

 ،ةْيَاةد  نؤَاةَيطاي  ٖااووآلتيى  تانةنةطاييةناْي   ةتايبةمتةْذييا  خواسةوةدا يةخؼتةي
 . ٖةَيظةْطيَٓذساوة و طةسةسِؤناْذا  ْةسييت نؤَةَيطا تانةناْي تايبةمتةْذييةناْي يةطةٍَ
 

 
 :مةدةني ياووآلتيى كؤمةاَليةتييةكاني ئةزكة
 نؤَاةَيطادا  ديهاةي   خاةَيهاْي  ية بةساْباةس  َةدةْي يٖاووآلت ناْينؤَةاليةتيية ئةسنة
 :نةيٓةوة ػي خواسةوة ػيَوةي بةّ دةتواْني
 اْذٕو خؤْو  ثةطٓذي خؤ يةديَطةىتيَطةيؼنت ييَيإ و  هةدي  ئةواْي ةب طةسجنذإ* 
 خؤ بةسرةوةْذخيواصي يةديَطةى يهةد تانةناْي َا  يةبةسضاوطشتين* 
 ْةنشدٕ قبووٍَ يةديَطةى يةىدربة اوةسِيبريوب وةسطشتين* 
 طشرخيواصي يةديَطةى ديرتإ  وقبووَيهشدْي  ٖةَيهشدٕ* 
 و ْاَشؤيي  ئاطا ئاَيَش سواْيين يةديَطةى ديرتإ و ئاوةصَةْذيي  يةَشؤظايةتي سيَضييَٓإ* 

 دى. خةَيهاْي ية
ٕ  بةسثشطاايةتي  باة  ٖةطت*   ياةخؤ  ةىيةديَطا  و نؤَاةَيطادا   خاؤي  ياة بةساْباةس   ناشد

 خظتٓةوةسدوو
 .ثيَيإ نشدٕ طوونايةتي يإ  ثةسوةسي  قاسةَإ يةديَطةى   ديرتإ ية بيٓاْة واقيع سواْيين* 
 .طاالسي تاىبة باوةسِ ىيةديَطة َشؤظةنإ بةيةنظاْي باوةسِ* 

 ْةسييت نؤَةَيطاي يٖاووآلتي تانةنةطي تايبةمتةْذيي َةدةْي ٖاووآلتيى ييتانةنةط تايبةمتةْذيي
 قاسةَإ وئاتاز بةسصطاسيذةس َتُاْة بةخؤ

 دةسبشِيين و  طشتٔ سةخٓة ية بويَشي
 ريوباوةسِب

 خؤطاْظؤسيتشغ و 

 ضةوتةنإ بةْةسيتة و باوةسِ  ثةسطيت خوسافة بةصاْظت ةطنتبو ثؼت  ئاوةصَةْذي
 ضاسةْووطي خؤي َشؤظ، ةنى ةوبة باوةسِ
 دةْيَ بٓيات خؤي

 بؤي طةسداْةواْذٕ و  بةقةصاوقةدةس باوةسِ
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 :مةدةني ياووآلتيي ضياضييةكاني ئةزكة
 خااةَيو بااة بؤخضَااةت طااةسةسِؤنإ، ُااةسريَ بةثيَضااةواْةي ،دميونشاتيااو سهوَااةتي* 

 ضةطااجاو طاااالسييةناْي  خااةَيو بةسْاَااة و  ياطااا بااة دةباايَ خااةَيهيؽ بااةالّ ثيَهٗاااتووة،
 . ْذبٔاث يةنؤَةَيطادا

 :ويَٓة بؤ ،يإ بؤ ٖاووآلتيإ يةبةس ضاوطشتووةصؤس ئاصادييةني دميونشاتيهةنإ سهوَةتة* 
ٔ   درايةتي ئاصاديي  سهوَاةتي  ٖاووآلتيااْى  ذاياة بةساْبةسيؼا   و سهوَاةت  ياة  و سةخٓاةطشت

 تاقااةت و  طااةبش و  بااةخؤداطشتٔ  دإ بةػااذاسيهشدٕ، فةسٖااةْطي يااة دةباايَ ،دميونشاتيااو
 . بَٔةْذطوود

 بةَيهو ، ٖةية َافيإ تةْيا ْة طاالسدا  خةَيو سهوَةتي ية نة ئاطاداسٕ ةوية ٖاووآلتيإ* 
 سهوَااةتينشدْااى  يَشيو ضاااود  ثاسيَضطاااسي نااة دةصاْاأ ئااةوإ. ٖةيااة إةتيؼاايبةسثشطياسي
ٕ  و  دميونشاتيو سهوَةتي بةسدةواَي و بؤ َافى ئةواْة دميونشاتيو ٕ   ياة  سيَضييَٓاا  ،َافاةناْيا

 . خؤيإ ئةطتؤيبطشْة  نؤَةَيطا سيةتىايبةسثشط دةبيَ
 ضاوْهوو  ثاطايغ،  ْة بٔ ئةنتيغ ٖاووآلتيإ نة ثيَويظتة ،دميونشاتيو طةسنةوتين بؤ* 

 ياة . ديهاة  نةطايَهي  ىْاة  ئةواْذاياة،  ئةطتؤي ية ،سهوَةت طةسْةنةوتين يإ طةسنةوتٔ
 ٖاووآلتيياإ دا  ٖاةَوو  يةطةٍَ ٖةَيظونةوت نة دةصأْ سهووَيؽ دةطةالتذاساْي بةساْبةسدا،

 . ػويَٓى ْابيَتةوة طاالسدا  خةَيو سهوَةتي ية ييياطاْا و نشدةوةي  بيَت بةساْبةس دةبيَ
و   طةسبةطاتاْة  ،نؤَةَيطا ساْييةبةسيَوةبة اصيْاسِ خةَيهي ،دميونشاتيهذا طيظتُيَهي ية* 

 ياة  دطاة  نةطاْيَو بة ٖةَيبزاسدْذا يةناتي يإ ،بيَٓٔ ثيَو طؤسِإ باسودؤخي دةتوأْ بةٖيَُين
 . بذةٕ دةْط إدةطةالتذاس

 ،ْيياة  باةغ  خاةَيو  وةختااوةخيت  دةْطذاْي ،دميونشاتيو سهوَةتيَهي بةسدةواَي بؤ* 
 . ٖةية طشْطي سؤَييَهي ٕٖاووآلتييا و بةَييَين  ةسثشطياسيَيتب طةسجنذإ، بةَيهو 

 طةسنةوتين بؤ و   طياطييةناْةوة سيضبة  سيضي دةضٓة خةَيو ،دميونشاتيهذا يةسهوَةتي* 
 يااة ثاااَييَوساويؽ وةى ئاااصادٕ تةْاْااةت و  تيَذةنؤػاأ خؤياااْيؽ ٖةَيباازيَشدساوي ْويَٓااةساْي

 خضَاةت  خاةَيو  ٖةَيبزيَشدساوي بةسثشطاْي وةنو َاوةيةى ٕيا ، بهةٕ بةػذاسي ٖةَيبزاسدْةناْذا
 سيضبةنةياْاذا  يةدةطات  بةسدةواّ دةطةالت يةواْةية نة دةصأْ باؾ ساطتيية ئةّ ئةوإ. بهةٕ
 . ْةبيَت
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ٕ   خؤَاَيي بابةتة داسِػتين بؤ خةَيو ،دميونشاتيهذا يةنؤَةَيطاي*   ياة ، و ْيؼاتُاْييةنا
 ناة  ة تايبةتياْاةى سيَهخاشاو  ئاةو  ئةْاذاَي  ودةبٓة  وةسدةطشٕ نةَيو طةسبةخؤنإ ضاثةَةْيية
 نةياةثووسي  باةئايني،  تطاةباسة  سيَهخشاواْاة  ئاةّ  يةواْةياة  ناة ضاالنى دةنةٕ،  خؤبةخؼاْة
 رياإ،  ػاويَين  بااسودؤخي  باػرتبووْي ويَزة، ٖوْةس، وةسصؾ، ،صاْظتى  تويَزيٓةوةي ْةتةوةيي،
 و  سيَهخاشاو  ئاةّ  ٖةَوو. بٔ ئةنتيغ ديهة ىبابةت صؤس ٕيا خويَٓذناسإ يدةوَيةتْيَو ئاَيوطؤسِي
ٕ  ناة  ئةوةي بيَ طشووثاْة ٕ  ياة  ،ٖاةبيَ  طشيٓطاي  سهوَةتاذا  يةطاةٍَ   َاةودايا  و  بايةخاذاسبوو

 . بةػذاسٕ نؤَةَيطادا دميونشاطى باػرتبووْي
 ضااو  ضةوطايَٓةس  و  طاتةَهاس  دةطاةالتذاسيَهي  وةنو خةَيو ْةسيتييةناْذا، يةنؤَةَيطا* 

ٕ  يةطةٍَ بريوسِا وئاَيوطؤسِي  يةدةطةالتذاسإ نشدْةوة خؤْضيو بةْياصي و  دةنةٕ سهوَةتية  ئاةوا
 دسوطاتهشدْي  باؤ  َاةدةْي  ٖاووآلتيااْى  يةساَييَهاذا  ْاني،  قاْوْييذا طشووثيَهي يةضواسضيَوةي
 ثؼاتيواْي  بة سهوَةتيؽ يةوالػةوة و  تيَذةنؤػٔ سهوَةتذا يةطةٍَ اليةْة دوو ثيَوةْذييةني

ٔ  طاةسبةخؤ يةسهوَاةت   نة ،دةَاوةسييةنإ طشووثة ية نشدٕ  خاةَيو  بةػاذاسيي  باؤ  بةطاتيَ
 . ةخظيَٓيَتدةسِ

 باة  طاةسْر  وسهوَاةتيؽ   دةطشٕ يةدةطةالت سةخٓة  ،َةدةْي نؤَةَيطاي ٖاووآلتياْى* 
 داوديااسيهشا  يةسةوطةياةني  خةَيهيؽ خواطتةناْي نةوابوو ،دةدا يإو خواطتةناْ  ثيَذاويظيت

 . سهوَةت  بؤ اصسيَتةوةدةطو
 يةنؤَااةَيطا يةساَييَهااذا ،وةالَااذةسة و  بااةسثشغ ػااياو بةػاايَوةيةني سهوَااةتيؽ* 

 دةطااةالتذاسإ، ْةداْااةوةي  و وةالّ  َااةدةْى سيَهخااشاوي ْااةبووْي بااةٖؤي ديهتاتؤسييةناْااذا
 . ػؤسِػةوة ئاػهشا دةبٔئاراوةو  و  طةسٖةَيذإ يةسيَطاي تةْيا خةَيو خواطتةناْي

  
 يى:توندوتير شَيواشي و شةِز بؤ ةيىكسد بةديلَيكي وويخطتهةِز
 ْاٖاةقي،  طةسةسِؤيي، تريؤس، ػةسِ، ػيَواصي ية و نؤَةاليةتيذا  طياطي يةناسي توْذوتيزي

 نؤَاةَيطاي  تشطايَٓةسةناْي  ةيةطشفتا  ياةنيَو  وةناو  ؤناة ئةَشِ. . .  باشِو  و  نوػات  تؤقاْذٕ،
 . ةَشؤظايةتيي
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ٕ  سيَطاضااسة  ٖةَوو ائيَظت تا بةداخةوة  بَنوبووْاةوةي  ياة  ثيَؼاطريي  باؤ  ثيَؼآياسنشاوةنا
 . بؤتةوة ػهظت ، سووبةسِووىسواَيةتةناْي و  (1)توْذوتيزيي
 يإصؤسباة  ناة  ئةوةياة  ،ضااساْة  ةسيَطا  ئاةّ  ْاناساَاةيي  و  ػهظت يةٖؤناسةناْي يةنيَو

 ْاةَييَني  ئةطاةس _توْذوتيزي ْيالبشد بؤ ثيَؼٓياسيَو خظتٓةسووي واتا َةطةية، ةّب طةسجنذإ بيَ
 . ئةطتةَة صؤس طوَإ  بيَ ساَيةةَ

 دياسدةياةني  وةناو  ،توْذوتيزي دؤساودؤسةناْي سةٖةْذة بؤْاطيين هةٖةوَييَ ْووطشاوة ئةّ
 ياةو  ثيَؼطريي بؤ ضاسةيةىةسيَط وويوخظتٓةسِ  طياطييةنإ ثشطة و  نؤَةَيطا يةْيَوإ طؼتطري
 دةباني  خاةسيو  بابةتةوة ئةّ و ييَهذاْةوةي  ػيهشدْةوة و  ظةْطاْذٕبةٖةَي بواسةدا  يةّ. سووداوة

 و  صةبش ية وةسطشتٔ نةَيو  بيَ ،ناسيطةس بةػيَوةيةني نيَؼةنإ  دةتواْني باسودؤخيَهذا  و ية نة
ٔ  ضاسةطةس يطةسباص سووبةسِووبووْةوةي و  صةْط ٕ  و  بهاةي  ىتوْذوتياز  ػايَواصي  ياة  سووتيَهاشد

 .بهةيٓةوة  نةّ بةسضاو بةػيَوةيةني
 ْاباوةسِي باسودؤخةدا، يةو نة ةٖةي باسودؤخيَو ييَهذاْةوةي بة ثيَويظتيُإ بةطتيَٓةدا يةّ

 باواسي  نيَؼاةنإ،  ضاسةطاةسي  نةسةطتةيةني وةنو بةناسٖيَٓاْي ية و خؤبواسدٕ  توْذوتيزي بة
 بؤضاي  نة بهةئ  ةَةطةيةي ئةّ يةطةس تويَزيٓةوة دةبيَ ٖةسوةٖا . دةسِةخظيَ بؤ ديَبةديَهشدْي

 باسودؤخاذا  ٖيَٓاذيَ  ية بؤضي و تةْاْةت  يَدبةناس بةسبَنودا سةٖةْذي ية توْذوتيزي ٖةْوونةؾ
 دةناشيَ  و ضاؤٕ   دآباةناس  توْذوتيازي ، (خاشاخ  ئاَاجني وةنو) باػيؽ ئاَاجني بة طةيؼنت بؤ

 باةئاَاْر  صاْاة ْاتوْذوتيزخيوا ػايَواصةناْي  ثةْابشدْةباةس  بة طشرخيواصي، سيؼةيي  بةدةطتهاسي
 . ٔيطةب

 بتواْيَ دةنشيَ ئوَيَذ و  دةدا ثيؼإ ئاَيؤصي ية دووس و  طاناس دميةْيَهي دووسة ْووطشاوة ئةّ
  طياطاييةنإ،  و ثشطة  ْيَوْةتةوةيي ئاطيت ية و بةناسٖيَٓاْي  توْذوتيزي طشفيت ضاسةطةسي بؤ

 .تبذا ثيؼإ باؾ سيَهاسيَهي
 صؤس و ياة   ساةمتي  و نؤَةاليةتييةناْاذا   طياطاي  ثشطاة  ياة  ابريوسِ دؤساودؤسي بًَيَني دةبيَ
 ،يَاز ووتو ،وةناو  طاةسةتايي  و بةػايَواصطةيي   ئاطاْي بة ْاتةبايي ٖيَٓذيَ .(1)ػياوة بابةتيؼذا

                                                           

دا  يةبةسضاو طرياوة ناة   يهةد  ي فيضيهي يةبةساَبةس َشؤظةناْيْذوتيزتوْذوتيزي يةّ نتيَبةدا بةَاْاي تو (1)
ٕ    ةو و خويَٓشيَزيية و وةبةسدٓيَودإ، ػةس بةػيَواصي تؤقاْذٕ، ييَذإ و َاشدٕ. ٖاةسوةٖا    دةبيَتاة ٖاؤي بشيٓاذاسبوو

و  ةتوْذوتيازي ب ثيَوةْاذى  ي فيضيهي يإ ٖةس نشدةوةيةى نةيٖةسدؤسة ٖةسِةػةنشدْيَو بؤ بةناسبشدْي توْذوتيز
 ٕ-بيَت، بةَاْاي توْذوتيزيية وةٖةسةػة
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 ضاسةطاةس  ٖاةسدووال  بةسرةوةْاذيي  يةبةسضااوطشتٓى  باة  قؤَيييةنإ دوو سيَههةوتٓة و  طفتوطؤ
 . دةنشيَ
 ئةطةسضاي . ْةبٔ سيؼةيي دوواليةٕ ْانؤنييةناْي نة ناسطاصٕ ْةدابابةتا يةو سيَهاساْة ئةّ

 ييَاو  ناسيطاةسيي  يةريَش نة يةوةي صياتش ،وتوويَز و  طفتوطؤ بةػيَوةي ْانؤنييةنإ ضاسةطةسي
   ناسيطاةسيي  يةريَش بيَت، دادثةسوةسي طشتين يةبةسضاو بؤ وتوويَزنةسدا اليةْي دوو تيَطةيؼتين

 .ةايد ئةوإ سيَزةيي تواْاي
 ئاَاجناةناْي  ناة  ٖةطاتذةنشيَ  وا ،ْاتةباناْذا ثيَهذاداْة يإ دورَٓايةتييةنإ يةصؤسبةي

ٔ  طاةييَهي   ْاتاةبايي  ْاتةبايياْاة،  دؤسة ئةّ. يةَةتشطيذاية ٖةسدووال  صؤسدااس  ناة  قاةيشاْاوي
 ٖاةسدووال  ييبةسرةوةْاذ  ناة  يةساَييَهذا نشدْيإضاسةطةس بؤ سيَطايةى ٖيض تانةنإ، بةباوةسِي
 . ْيية بووْي  بجاسيَضيَ
 بؤضاسةطاةسي  درباةس  دووالياةْي  ياة  ياةنيَو  الْيهةّ قةيشاْاوييةناْذا، دورَٓايةتيية ية

و   ناساَاة  ػايَواصيَهي  وةناو  ،بةساْباةس  اليةْي دري يةتوْذوتيزي وةسطشتٔ بةنةَيو ،نيَؼةنة
 بااةئاصادي، ؼانت طةي بااؤ ياةّ َيتااؤدة دةسِواْاىَ   سيَطاضاااسةيةى ، وةىو  باوةسَِةْاذة  ثيَويظات 

ٕ . ياةخؤي  ييباةسطش  يإ ػاسطتاْيَيت ئاييٓييةنإ، بريوباوةسِة دادثةسوةسي،  ياةو  يةواْةياة  ياا
ٕ  طاةسةسِؤيي  ْادادثاةسوةسي،  ْاٖاةقي،  بؤطاةثاْذْي  ئاَيَشيَاو  وةنو ػيَواصة  باؤ  تةْاْاةت  ياا

ٕ  ةساْبةسب اليةْي َشؤيي ثيَطةي يإ ،و ئاييين  سةوػيت بشِوايي، بٓةَاطةيي بة دةطتذسيَزي  ياا
 .وةسطشيَ نةَيو َشؤظةنإ َاْةوةي بؤ ٖةسِةػة تةْاْةت
ٕ  ريَشدةطتيي و  نؤَيذإ بة اليةْةنإ ية يةنيَو ،قةيشاْاوييةناْذا ْاتةبايية ية  تةْاْاةت  ياا

 يةني بة يةى و  نؤَةَيطا ٖةَوو بؤ ييطياْ ييَةتشط نة واْيَدةسِ اسةطاتيَون وةنو  بةسطشيي
 ضااسة،  سيَطاة  تاةْيا  وةنو ٖيَضةوة بةٖةَوو ثيَهذادإ نة باوةسِةية ئةّ ةسو يةط  ٖةية تانةنإ
 . ثيَويظتة

 
  دةبةيو؟ توندوتيري وةبةز ثةنا ناكؤكييةكاى ضازةضةزي بؤ بؤضي
ٕ  ياة  بةسبَنو ثاْتاييةني بؤ توْذوتيزيي، دؤساودؤسةناْي ػيَواصة و  ػةسِ  باةناس  ئاَاجناةنا
 و  طياطااي طاآووسة  يااة توْذوتياازي شاْاوييةناْااذا،قةي طةْطةػااة يااة بااةالّ. ٖيَٓااشاوة

                                                                                                                                        

و بشياسداْيؽ يةطةس بٓاغةي  يةساطتيذا نؤَةَيطاي َةدةْي تواْاي دةسبشِيين بريوباوةسي دياواص ثيَو ديَينَ (1)
 و.-ديَتة ئاساوة  ئاساي بريوساي دياواصٖاتٓة
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 نااةَيهي طااةييَو ئاَاااْر بااة طةيؼاانت و  ييَٓااإ سيَااض بااؤ ئاَشاصيَااو وةنااو دةوَيةتةتييةناْااذا
 يةسواْطاةي  توْذوتيازي  سووةوة ياةّ . دةسِواْشدسيَات  ييَاي  َاةصْرت  و  باةسصتش   ناة  ييَوةسدةطرييَ

 ٖاةس  ناة  دةناشيَ  طاةيش  ديهاة   يَهيبةسبزاس اْبةسية بةس طشْط يَهيبةسبزاس بة باوةسِداساْيةوة،
ٕ  باةبشِواي . ناسداْةوةيية بيَ طويَشِايةَيي ٖةَإ ٕ  و  صةسةس ٖاؤي  دةبيَتاة  طويَشِاياةَيي  ئاةوا  صياا

 . صؤس ثيَطةيؼتٓيَهي
 "ئةوال و  ئةَن بيَ فةسَاْيَهي"وةنو توْذوتيزي و  ػةسِ طياطييةناْذا، طيظتُة صؤسبةي ية
 نؤتاايي،  ضااسةي ة سيَط وةنو توْذوتيزي ديادياناْي ةػيَواص سووةوة يةّ. يَتبؤ دةنش ىسيظاب

 بةدةطاتٗيَٓاْي  فؼااس،  بةناسٖيَٓاْي بؤ ئاَشاصيَو ديَبةديَهشدٕ، ػياوي ػيَوةي تشئناسيطةس
 وةناو  ناة  دةْاطاشيَت  و َآَاوةْاذ   ْاتوْذوتيازي  سيَهااسي  ية بةساْباةس  بةئاطاٖيَٓإ، و  ثوإ

 ناة  قؤْاغةداياة  ياةّ . دةطارييَ  يةبةسضاو خواسدوو  ػهظت ثيَؼذا و ية  اْةْانشدةوةيي خاَييَهي
ٕ  و  باػييةنإ ٖةَوو بة طةيؼنت و  ٖيَٓإ بةدةطت بؤ ػيَواصيَو وةنو توْذوتيزي  ييَاو  ٖيواناا
 ثانهشدْاةوةي   باؤ   سيَطةضااسةيةى  ٖايض  ئايرت  ،ٖاتاةدي  بريوبااوةسِة  ئاةّ  ناتيَو. دةدسيَتةوة
 دةبيَتاة  خؤي ػةسِ قؤْاغةدا يةّ ساطتيذا و ية  ْاَيَين خةَيهذا بريوباوةسِيية و ػةسِ  توْذوتيزي
 . ئاَاجنيَو
 و َؼااوو  ضااانةبيين و خيَااش و سيؼااةييةناْذا،  قااةيشاْي دووبةسةنييااة ٖااةَيَني يااة

 ،يةقةيشإ دةسباصبووٕ بؤ سيَطةضاسةيةى دؤصيٓةوةي بؤ( طفتطؤنشدٕ و وتوويَز تةْاْةت)خواسدٕ ييَ
 ،دربةياةى  دووالياةْي  قؤْاغاةدا  و ياةّ   دةدسيَتاةوة  ييَاو  بايةخ  و بيَ  نةَيو  بيَ هيناسيَ وةنو

ٕ  ئاَاجناةناْي  ياة  ناة  ئاَادةٕ بةدةطُةٕ و   ٓةوةيَبهؼا  توْذوتيازي  باةناسٖيَٓاْي   بايَ  خؤياا
 (1).ييَهذةدسيَتةوة ْاثةطٓذ خاَييَهي وةنو( بشدْةوة-بشدْةوة) واتا"بوسد-بوسد"تيؤسي

ٕ  سةوتاي  ياة  نة بابةتةية ئةّ ػايةتي ةتيَشؤظاي َيَزووي  وْانؤنييةناْاذا،   طةْطةػاةنا
 ٖايض  و خةَيهيؽ  ببات يةْاو توْذوتيزي ْةيتواْيوة بووٕ توْذوتيزي ئةواْةى درى يْاسِةصايةتي

ٕ )  باوةسِةدإ يةّ ةضوْه الوة، ْةْاوةتة يإػةسِ دؤساودؤسةناْي  َيتؤدة و  ػةسِ ناتيَو  ئاةّ  ياا
و   نؤَةاَلياةتي  يةخاة  باا  باؤ  َةتشطييةنة دياواص بريوباوةسِي نة( َيَؼهياْةوة دةخةْة باوةسِة

 واقياع بيٓاْاة ْيياة    ئيرت خةَيهةوة، يهَيَؼ خبشيَتة وا بؤضووْيَهي ناتيَو .ئةوإ ئاييٓيةناْي
 .بني يةتوْذوتيزي دووس درنشدةوةي و  سووداو واْيضاوةسِ

                                                           

-َشؤفايةتييةنإ ػياوي ئةوة ْني نةبة تيؤسي"باوسد و بةسيَوةبةساْي قةتًَة  يةساطتيذا ديهتاتؤسة ئارةٍَ طفةت (1)
 .و بة ٖيَٓذيَ ية ئاَاجنةنإ دةطتيإ بطا، نةوابوو بةػةسِةْطيَضي خؤيإ دسيَزة دةدةٕ بوسد"ساصي بٔ
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 دةسووٕ ضيؼاهى ث فشاْاو  ريؤّدا ( Jerome D.  Frank) ئيَظاتا  ثايَؽ  طاٍَ ضٌَ بة ْضيو
 و بايااةخ وةنااو َشؤظةناْااذا يااةباوةسِي و سيَههااةوتٔ  ئاػاايت ساطةياْااذ دوْياااي بااة ،ْاطااى

 .ْاْاطشيَ  ئةخنقييةنإ باػة تايبةمتةْذيية
بةّ ٖؤيةوة خؤ ية توْذوتيزى ْابويَشٕ نة ئةو  دةطةالتذاسإ و  دةَاوةسييةنإ طشوثة خةَيو،

 دووسطشتٔ خؤ بةَيهو ظيح و باوةسةناْى نؤَةَيطاى ئةوإ دةخاتة َةتشطييةوة،ْانؤنيياْة ثشِةْ
  .دةصأْ و دؤسِاْذٕ  نوسِي و  نةّ َاْاي بة  توْذوتيزي ية

  توْذوتيزي، ديهةي ػيَواصةناْي يإ يةػةسِ خؤبواسدٕ بؤ قةيشاْاوييةناْذا ةدورَٓايةتيي ية
ٕ  ، ئاَاجنةنإ نؤَةَيطا، سِ،يةبريوباوة بةسطشي بؤ سيَطةضاسة دوايني وةنو  َاْاةوة،  تةْاْاةت  ياا
 ديَطاشةوة  ئاةّ . سوو خبشيَتة توْذوتيزي بؤ ضاسةطةسنةس و  سةتئَ  طشفت و  يةباس بةديًيَهي دةبيَ
 دةطت سيَطاي و ية  بيبَ ثيَويظيت ناسيطةسيي ٖيَض، ْانؤنييةناْي و  قةيشإ يةْاوبشدْي بؤ دةبيَ

ٕ  ػاْظاي  توْذوتيزييةناْاذا،  ػايَوة  يةطةٍَ بةساوسد بة  ،ةنإئاَاجن بة ساطةيؼنت ٕ  يةنظاا  ياا
 باسودؤخاة  يةطاةٍَ  سووبةسِووبووْاةوة  ية دةبيَ ديَطشةوة ئةّ بةْاضاس.  ٖةبيَ يةطةستشي تةْاْةت

ٕ  سيَطة تةْيا ييْةسيت ػيَواصي بة نة قةيشاْاوييةناْذااااا  توْذوتيازي  ٖيَٓااْي  باةناس  ضااسةيا
و   توْذوتيازي  باؤ  ػياو ديَطشةوةيةني و  ديَبةديَبووٕ  و ػياوي  سينشدا ٖاتووةاااا ةرَاسٖبة

 يةطااةٍَ خااةَيو سووبةسِووبووْااةوةي وةى قااةيشاْاوي باااسودؤخيَهي ،بيَاات فيضيهااي ثيَهااذاداْي
 دةسةنااي، دةطاات تيَااوةسداْي و (ئيظااتاُاس)بةطااةسداطشتٔ  دةطاات ؤنإ،طااةسةسِ سهوَةتااة
 . ظةنإَشؤ و نوػتاسي  داْاْةوة بؤَب سةػةنوري،
 ناة  ئةَةياة  ديَطشةواْةياة،   ئةّ بووْي ييو نشدة  ييَٗاتوويي ْيؼاْةي نة طةسةني خاَيي
 ٖيَاضي  طةسضاوةناْي بة تةوة بةطرتاوْة خؤياْذا، دةطةاَلتي ضًَةثؤثةي ية طةسةسِؤنإ سهوَةتة

ٕ  سيَهخاشاوة  بةياسَاةتي  بةطارتاوْةتةوة  طةسضااواْةؾ  ئةّ نة نؤَةَيطاوة،  و  دةَاوةسيياةنا
ٕ  ْاةبيَت،  باةسدةواّ  ٖاوناسيياْاة  ئاةّ  ئةطاةس  ناة  خةَيهةوة ثؼتيواْيي باؤ   ئاسيؼاة  و  قاةيشا

 . دةنشيَت ػشؤظة داٖاتوودا يةقؤْاغةناْي باطة ئةّ وسدةناسييةناْي. ديَت ثيَؽ دةطةالتذاسإ
 :مممالنَي و  غةِز جَيطةىلة ديكة زَيطايةكي
ٕ  بةدةطاتٗيَٓاْي  بؤ خةَيو :دةَييَ سوصاى تيَئؤدؤس  سوو سؤريَاو  ضاةْذ  باؤ  تاةْيا  َافاةناْيا

 باةس  دةبةْاة  ٖاْاا   ْانةويَتاةوة،  ييَ ئاناَيَهي ةو يةبةسئةوةيه  ْاتوْذوتيزي ػيَواصي دةنةْة
 . ْةبووة  ئاناَيَهي بةدسيَزايى َيَزوو ةن توْذوتيزي ػيَواصي
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ٔ  يةبةسضااو  ديَطشةوةياةى  ػاةسِ  و توْذوتيازي  باؤ  مباْةويَت ئةطةس   وة،ديَطاشة  ئاةّ  بطاشي
 و ػاةسِ  ةنا  دةنشيَات  ياةبري  ةخاَيا  ئاةّ  صؤسدااس .  داَةصساوة سياييضّ طةس ية ةن، ئةْذيَؼةية
ٕ  ضاسةطاةسي  باؤ  و طؼاتطري   طؼايت   سيَطةضاسةيةني وةنو ،توْذوتيزي  يةديٗاْاذا  قةيشاْاةنا

 .ْةبووة
 ضاسةطاةسي  باؤ  دااس  ٖيَٓاذيَ  ،دؤساودؤسةناْاذا  فةسٖةْطاة  ياة   ساباشدوودا،  يةطةدةناْي

 ئاةّ . باشاوة   باةناس  ديهاةؾ   ديَطشةوةطةييَهي توْذوتيزي بةناسٖيَٓاْي ديَطةىية ةنإقةيشاْ
 طؤْااي  دا تساطت يةطؤْاي صيًةى نةطيَو ئةطةس نة ْةبووة برية ئةّ بٓةَاي يةطةس ديَطشةواْة
 ياة بةساْباةس   بةٖيَضاْاة  و ساوةطاتاوي   بةسةْطاسي بٓةَاي يةطةس بةَيهو  ثيَؼةوة   بيَٓة ضةثيؽ
 . بووة طةسةسِؤدا تذاساْيدةطةال

 ياة  تووػبووةنإ اليةْة ية ٖيَٓذيَ دورَٓايةتيهشدْةناْذا، ية صؤسيَو ية َيَزوو بةدسيَزايي
ٕ  ئابووسي نؤَةاليةتي، دةسووْي، سيَطةضاسةي ثةْابشدْةبةس بة توْذوتيزي، دياتي  طياطاي  ياا

. بووْة طةسنةوتووؾ وةواْبةسياْةبةس اليةْي ػةسِي  ضووْةتة ،سيَطةضاسةنإ ية تيَهةالويَو يإ
ٕ  ،بووْاة  بضاوى و   الوةناى  نيَؼةنإ نة بةتذا با ٖيَٓذيَ ية سيَطةضاساْة ئةّ  يةباةسةْطاسي  ياا

 وةنو ْةخواصاْة توْذوتيزي طرتاتيزيية ئةّ. ْةٖاتووٕ بةناس َةتشطيذا، بيَ دورَٓاْي يةبةساْبةس
 دوو ئاَااجني  ناة  دورَٓايةتيهشدْاْاةدا   ياةو  خاواص   توْذوتيزي سيَطةضاسةطةٍ بؤ ديَطشةوةيةى

 و ٖاةس   ضةوطااْذْةوة  ئاَاادةي  ناة  دورَٓاْيَهاذا  بةساْباةس  ية يإ ،بووة َةتشطيذا ية اليةٕ
 . ٖاتووٕ بةناس(وٖتذ  صيٓذاْيهشدٕ ناتي، طشتين ونوتإ،  ييَذإ وةنو)بووْة توْذوتيزييةى
 بةػايَوةي  ناة   ةسطشيهاسةنإبا  طشووثاة  بابةتاذا  ٖيَٓذيَ ية طةسنوتطةسييةنإ، طةسةسِاي
 . بووْة طةسنةوتوو  بووْةتةوة، دورَٔ بةسةْطاسي ْاتوْذوتيزي

 قةيشاْاوييةناْاذا  دورَٓايةتيهشدْاة  ياة   ةنا  ْاتوْذوتيزيياة  خاةباتي  خةباتاة،  ػيَوة ئةّ
 .  توْذوتيزي ديهةي ناْي  ػيَواصة و  بؤػةسِ ةباػ ديَطشةوةيةني

 
 :يريناتوندوت خةباتي لة منوونةطةلَيك

  طياطييةنإ، دؤساودؤسة باسودؤخة و   فةسٖةْط ية ،َيَزوو ييبةدسيَزا ْاتوْذوتيزي خةباتي
 و  ثيؼةطاااصييةنإ ثيَؼااهةوتووة والتااة يااة سؤرٖةاَلتييااةنإ، ويااى  سؤراوا والتااة يااة

 ديهتاتؤسةنااااإ، ئيُجشاتؤسييااااةنإ، بةساْبااااةس يااااة. سوويااااذاوة ،دوانةوتووةناْااااذا
 خاةباتي  قاْوْييةناْاذا،  ديَُونشاتة سهوَةتة تةْاْةت يإ دةسةني( اُاسئيظت)ؤْياييضَينؤَي
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 ةنا  طاةييَهيؽ  ٖؤنااس  تةْاْةت _ ٖؤ بةٖةصاس نةغ، ٖةصاسإ ية ْويَٓةسايةتي بة ْاتوْذوتيزي
 يإ ثيَؼطريي ئاقاسي ية َيتؤدة ئةّ.  داوة سووي _بووة درايةتييإ يةطةَييذا خةَيو ية صؤسيَو 

 خاةباتي  باةس  بشدؤتاة  ثاةْاي  ،بابةتيؼاذا  ٖيَٓاذيَ  و ية  ٖاتووة بةناس ظاصييضان و  ثةسةثيَذإ
 خةباتاْاة  ئةّ يةواْذا نة ْيكاػاْة ئةو دسيَزةي (. طٓووسداس صؤس بةػيَوةي ٖةَيبةت)توْذوتيزاْة

 ْةرادي، ئابووسي، نؤَةاليةتي، دووبةسةنيية و ٖةَيطشي  بووْة دؤساودؤس صؤس ،طشتووة ػهًَيإ
 _و بٓاةسِةتي   سيؼةيي يإ الوةنى ػيَوةي بة _طياطي يإ ىسةطةصثةسةطت تةوةيي،ْة ئاييين،

 . بووة
ٕ  باةى صؤس باةالّ  ٖةياة،  باووْي  يةَيَازة  خاةبات  ية ػيَوة ئةّ ضي ئةطةس  و  َيَزووْووطاا

 يااةّ صؤس بةػاايَهي و بيَطوَااإ  ْةْووطاايوةتةوة خةباتاْااةيإ و  تيَهؤػااإ ئااةّ َيَزووْاطااإ
 َابيَتاةوة،  بابةتاذا  ٖيَٓذيَ ية ئةطةس يإ ،بووْة وٕ َيَزوودا الثةسِةناْي ةاليالب ية ،خةباتاْة

ٕ  نيَؼاةي  باؤ  يَتاةوة دةطةسِ منووْاْاة  ياةّ  ناةّ  بةػايَهي . ناشاوة  يةبري  سهوَةتاةنإ،  ْيَاوا
 ياة  بةػاة  ئاةو  بؤ دةطةسِيَٓةوة و صؤسبةيإ  سهوَةت ناسبةدةطتاْي و  والتةنإ دةطةالتذاساْي

 ياة  صؤسيَاو  وةناو  بووْاة،  ػيَواصاْة ئةّ دةطتةوداويَين ،دةطةالتذاساْذا بةساْبةس ية نة خةَيو
ٕ _نؤَةاَلياةتي  َافاة  بةدةطاتٗيَٓاْي  باؤ  نة نشيَهاسييةنإ و َاْطشتٓة  خةبات  ئابووسيياةنا

 ْاةرادي،  ،ْةتاةوةيى  دووبةسةنيياة  وةنو بابةت ٖيَٓذيَ ية خةباتاْة ػيَوة ئةّ. دسووطت بووْة
 منووْةطاةيي  ياة . وةسطرياوة  ييَ نةَيهي خويَٓذناسييةناْيؽ َاْطشتٓة تةْاْةت يإ ئاييٓةنإ

 ػايَواصي  ثةْابشدْةباةس  باة  خاةَيو  دراياةتيي  و  (ْاسِةصاياةتي )ثشِؤتيَظاتؤ  باة  دةتاواْني  ديهة،
ٔ  ئاَارة ْضاَييةنإ ٖيَضة داسيؽ ٖيَٓذيَ و  دةطةالتذاسإ بةساْبةس ية    ْاتوْذوتيزي  ياة . بهاةي

 . باطهشاوة منووْاْة يةّ ٖيَٓذيَ ادسيَزةد
 و  دووبةسةني ية يةصؤسيَو ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصي ئيَظتا تا ٖةردةٖةَةوة طةدةي ية

 ْيَاو  دورَٓايةتيياة  ةناإ، (داطرينشاو)ؤْياييضّنؤَي واَلتة ساثةسِيين ٖاتووة  بةناس قةيشاْةناْذا
 . نؤيًةداسي بة در و خةبات  ئاييين خةباتي و ئابووسييةنإ،  طياطي ْةتةوةيية
ٕ  و  ثياوإ دةْطذاْي َا  نشيَهاسإ، رْإ، َا  ثاساطتين بؤ َيتؤداْة ئةّ ٕ  رْاا  باؤ  ،ياا

 سووخااْي  سةػاةنوري،  ية ثيَؼطريي ئابووسي، بةسرةوةْذيي طةالٕ، طةسبةخؤيي بةدةطتٗيَٓاْي
 ياة  ثيَؼطريي ،تى بووٕٖاووآل َا  بةدةطتٗيَٓاْي ضةوطيَٓةسةنإ، يإ ،طةسةسِؤنإ سهوَةتة

 . بووة ٖتذ. . . و  نودةتانإ دربة خةبات سةطةصثةسطيت،
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ٔ  ة،طةيا خةبات ػايَوة  ئاةّ  باوةناْي ػيَواصة ية يةنيَو  ئابووسيياةناْي  وطاةَاسؤ   َااْطشت
 . دةضيَ بةسِيَوة واَلتةناْذا يةصؤسبةي نة فيذساطيؤٕ وطشووثةناْة

 ػؤسِػاي  ياة  ،بيظاتةّ  طةدةي يةطةسةتاي ،ةيةػيَواصط ئةّ نشدةييةناْي منووْة ية يةنيَو
 . داوة  سووي صاييٓيذا ي1905 يةطاَيي اسووطي
 ٖاةَوو  طاةس  خظاتة  ئابووسي طةَاسؤي صاييٓيذا ي1919و1915و1908يةطاَيةناْي ضني

 ػاايَواصي صاييٓيااذا ي1920يةطاااَيي ةنإياائاَيُاْي(. يابااإ)راثااؤٕ والتااي  بةسٖةَااةناْي
 سهوَةت البشدْي َةبةطتيإ نة ،بةناسٖيَٓا خ. خ. ا. ى ْطيَشِاْيثين بة در ْاتوْذوتيزييإ

و   ْظاي ةفةس اْىداطريناةس  بة در ػيَواصةػيإ ئةّ ٖةس ػذا" صاييين ي1923"طاَيي ية و،  بوو
 وةناو  ئةوسووثيياةناْي  والتاة  صؤسبةي ية. ص ي1945تا1920دةيةي ية. ٖيَٓا بةناس يزيهيةب
  ْاصييةنإ بةداطريناسي در ْاتوْذوتيزييإ خةباتي ػيَواصي خةَيو ا،و ٖؤَيةْذ  داْيُاسى سويَز،ؤْ
 ياة  ثيَؼاطريي  باؤ  ػايَواصطةية  ئاةّ  ويَٓاةي . ْابوو دايإ ئةوإ نة ٖيَٓا بةناس طةييَو ياطا و

  ْاوضاةناْي  صؤسباةي  ية طتؤٖؤيؤن دياسدةي و سةٖيتً نوػتاسطةناْي ية دوويةنةنإ نورساْي
 ييةناْيطاةسباص  ديهتااتؤسة . ٖااتووة  بةناس و بةسِيني  داْيُاسى و  اسطتإغيَوب وةى ىيئةوسووثا
 خةباتي. البشإ سهوَةت يةطةس ػيواصة بةّ دا. ص ي1944يةبةٖاسي ُااليطوات و  ادؤسعئةيظاي

 ياة . ص ي1960 و 1950دةياةناْي  ياة ( ْاةرادي  ديانشدْاةوةي )ئاثاستاياذ  بة در نؤَةاليةتي
ٕ  ياة  صؤسيَاو  طؤسِيين  ٖؤي  ةبوو شيهادائةَ يةنطشتووةناْي واَلتة باػووسي  داْااْي  و  ياطاانا
 . ْويَ طياطةتي

 ػيَواصي بة ئةجلةصايري ية ديَطري ىْظةفةس ضةنذاساْي ْاسِةصايةتيي دا. ص ي1961يًيبشئا ية
 و الياةْطشي  اْظا ةفةس خاةَيهي  خؤثيؼااْذاْي  باة  ناة  طوثادا يةطةٍَ ٖاوناسيي ية خؤثاسيَضي
. طشت ئةجلةصايش ية نوودةتا بةسِيَوةضووْي بة ثيَؼي  دةنشا، ثؼتيواْي دووطوٍَ رْشِاٍَ سهوَةتي

 . ثاسيظذا ية ٖاوػيَوة يةنوودةتاي ثيَؼطريي بؤ بوو ٖةْطاويَو ساطتيذا ية ٖةوَيذاْة ئةّ
 خااةَيهي ،. ص  ي1969و1968طاااَيةناْي يااة ػااؤةسو ئيظااتاُاسي ثااةمياْي دوابااةدواي

 ،ْاتوْذوتيازي  بةػايَواصي  بةطانت  ثؼت بة َاْط 8 يَاوةؤب خؤسِطو بةػيَوةي طًؤظانيؤهيض
 بةدةطاتاْي  دةطاةالت  دةطات  ياة  والتيإ نؤْرتِؤَيي و َاْطشتٔ،  ٖاوناسي ية خؤثاساطنت وةنو

 َؤْيظاتييةناْي ؤن يةوالتاة . ص ي1990تا1953ية. دةسٖيَٓا طؤظييةت يةنيَتيي سهوَةتيي
 نؤَاسةناْي و  َةداسطتإ ٖيَظتإ، ية ت،سؤرٖةال ئةَيُاْياي بةتايبةت سؤرٖةالتذا ئةوسووثاي
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 صيااتش  ئااصاديي  بةدةطاتٗيَٓاْي  بؤ ْةياسإ  ْاسِةصايةتيي ثظاْةوة بيَ و  بةسبَنو بةػيَوةي باَيتيو
 . طشت ثةسةي

ٕ  داخواصيياةناْي . ص ي1980طااَيي  ياة  ثؤَيةْذا خةَيهي  فيَذساطايؤْة  ئااصاديي  باؤ  خؤياا
 ئاةّ  يةنؤتايياذا . ساطةياْاذ  بةسبَنو و َاْطشتٓيَهي  وهوثيَسيَ بةسْاَةسيَزييةنىبة ثيؼةييةنإ

 ياة  و ْاتوْذوتيزي  دةَاوةسي خةباتي. بوو تةواو  نوَؤْيظيت سهوَةتي سووخاْي بة خةباتة
 و ئيَظاتؤْي  ياا ييتواْ سؤرٖاةالت،  ئاَيُاْيااي  ص، ي1989طااَيي  ياة  ،هوطًؤظانيايض واَلتاْي

 . ٖيَٓا نوَؤْيظت طةسةسِؤيي دةطةاَلتي بة نؤتايي ،ػذا(ص ي1991 )ية
و   بةْاسِةصاياةتي  يةَظاهؤ، "ئاطاين  طاسدي"ثيَهٗيَٓاْي بؤ ٖةوَيةنإ. ص ي1991طاَييَ ية

 . بووةوة سووخإ سووبةسِووي نشدْيإ ٖاوناسي ية خةَيو خؤثاساطتين
و   ْااةرادي ديانشدْااةوةي بةطياطااةتي در خااةَيو ْاتوْذوتياازي و خااةباتي  ْاسِةصايااةتي

 باوو  ص، ي1990تا1950طاَيةناْي يةَاوةي باػووس اييفشيكةئ ية ثيَظتةنإ طجي يباالدةطتي
 ياة  غؤَااسن  ديهتااتؤسي  سهوَاةتي . ْاةرادي  ديانشدْاةوةي  ياطاى ٖةَيوةػاْةوةي بةٖؤي
 . سووخا ػيَوة ٖةسبةّ 1986 طاَيي ية فيًيجني
ٕ  باة  ،بيَشَاة  دميونشاطايخواصاْي  1988و ئاابي   داوالي  َاْطي ية  ْاسِةصاياةتيي و  سيَجيَاوا

 نيَؼااْةوة  نااس  ية دةطت بة ْاضاس سهوَةتييإ ناسبةدةطتاْي ية نةغ طيَ ،خؤيإ بةسبَنوي
 . ثيَٗات نؤتايي ْيضاَي نوػتاسي و  بةنوودةتا خةباتةنة يةنؤتاييذا ئةطةسضي .نشد

 بؤمنووْة)ػاسدا300ية صياتش ية خةَيو ية و ٖيَٓذيَ  ضيين خويَٓذناساْي. ص ي1989طاَيي ية
و   طةْااذةَيي بااة در طااوَبؤييهةناْي ْاسِةصايةتييااة سيَبةسايااةتي( نينةيةثاا َاائَ ئااإ تيااإ

 نوػتاسي ية بيَذطة ْاسِةصايةتيياْة ئةّ ٖةسضةْذ طشت، وةئةطتؤ سهوَةتيإ ضةوطاْذْةوةناْي
 . ْةنةوتةوة ييَ ئاناَيَهي ْيضاَي
 باة  ،ص ي1999تاا 1990طااَيةناْي  َااوةي  ياة  بااْي ئاَي سةضاةَيةى  بة خةَيهي ظؤطؤيةنؤ

 خؤيااإ ْاسِةصايااةتيي ٖاوناااسي، يااة خؤثاساطاانت و  و بةطااةَاسؤ  وسيَهوثيَاا بةسْاَةسِيَزييااةني
 سهوَاةتي  ناتيَو. دةسبشِي داْشابوو طشِبةناْةوة يةاليةٕ نة ضةوطيَٓةساْة ياطا ئةو يةٖةَبةس
 خاؤي  سةواياي  ٖيَٓااْي  بةدةطات  باؤ  اْاة ْاتوْذوتيز طرتاتيزييةني ْةيتواْي نؤصؤظؤ ْافةسَي
 ناسة ئةّ. توْذوتيزاْة يػيَواصطةي نشدة سووي ْاضاس نؤصؤظؤ سصطاسيذةسي طوثاى   بيَينَ، بةسٖةّ

 نة ،نيَؼا دسيَزةي" قةوَي ثانتاونشدْي"بةْاوي بةنإطش طةسنوتهاسي و  و نوػتاس  بةنوػت
 . ْاتؤ يطةسباص تيَوةسداْيدةطت ٖؤي ةبوو طةسةجناّ
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 و خؤثيؼااْذاْة   ْاسِةصاياةتي  بةنإطاش  ،صاييٓياذا  ي1996تؼاشيٓى دووةَاى    َاْطي ية
 ية يضظَيًؤطؤ طةسنؤَاس طةسةسِؤي بةسهوَةتي در بةسبَنو بةػيَواصي خؤيإ   بةسدةواَةناْي

و   وسيَهوثيَا  ٖةَيبازاسدْيَهي  بةسِيَوةضاووْي  نؤتايياذا  ية نة ،سيَخظت نإػاسةباقى  و  بًطشاد
 . بوو بةدواوةدا  صاييين ي1997ناْووْى دووةَى َاْطي اطيتْاوةسِ ية  طاختةناسي، ية دووس

 بؤ وسيَهوثيَ و بةسْاَةيةني  طرتاتيزي ْةبووْي بةٖؤي بيطش دميونشاطيخواصاْي ناتةدا يةو
و   ياةت ديهتاتؤسي البشدْاي  باؤ  و  بهةٕ  بةسبَنوتش خؤيإ ْاسِةصايةتييةناْي ْةياْتواْي خةبات،

 ية دميونشاطيخواصإ، و  دإ بةسخؤ بضووتٓةوةي بةالّ. ةبووْٕ طةسنةوتوو يضظَيًؤطؤ طةسةسِؤيي
  وسيَهوثيَا  و داسِيَازساو  بةسْاَةياةني  باة . دا2000تؼشيٓى يةناةَى طااَيى   َاْطي طةسةتاي
ٕ  نؤتايياذا  ياة  ناة   يض،ظَيًؤطاؤ   يةطاةٍَ  بةسباةسةناْيَ  داياة  دةطتيإ  سهوَةتاة  تواْيياا

 . نةٕ ريَشورووس طةسةسِؤنةي
 داساياى  طةْاذةَييي  باة  ناة  فيًياجني  طاةسنؤَاسي "ئيَظرتادا" دا2001َييطا طةسةتاي ية
" خاةَيهي  ٖيَاضي "باة  ْاطاشاو  ،والتاة  ئاةو  خاةَيهي  و تيَهؤػاْي  خةبات بة نشابوو، تاواْباس

 . البشا يةطةسناس
 ئانااّ  باة  و ػايَواصي   خةباتاْاة  ئاةّ  باةسِيَوةبشدْي  ضاؤْيةتي  ْاطايين  باؤ  قؤْاغاةدا  يةّ

ٔ  تااوتويَ  خاةبات  ياة  ػايَواصة  ئةّ تايبةمتةْذي ظتةثيَوي طةياْذْيإ،  ْااوةسؤنيَهي  ناة  ناةي
 . ٖةية يإاْةْاتوْذوتيز

 
 :ناتوندوتيري خةباتي غَيواشةكاني و  نيػانةكاى

 خاةَيو  و بةسةْطاسبووْةوةي  خةبات: بهةئ ثيَٓاطة ػيَوة  بةّ دةتواْني ْاتوْذوتيزي خةباتي
  خةباتاْة يةّ ئاَاْر. دةطةاَلت طةس خظتٓة فؼاس  يةطةٍَ ةتيَهةَي نة يىتوْذوتيز بيَ ػيَواصي بة

 . يةديهة ٖيَٓذيَهي ديَبةديَهشدْي ية ثيَؼطريي يإ  و قاْوٕ  ضانظاصي ٖيَٓذيَ ديَبةديَهشدْي
 دؤساودؤسة و طةسضاوةي  ٖيَض ،سيَهخظنت خاوةٕ نة دةطةاَلتيَهذاية بةساْبةس ية ْةا فؼاس ئةّ

 . بذا ْيؼإ ثةسضةنشداس شدٕ،طةسنوته بة  يةواْةية نة
 ْاسِةصايااةتي، نشدْااي سيَٓااويَين بااؤ طؼااتيية ػاايَواصيَهي ْاتوْذوتياازي خااةباتي ػاايَواصي
 .  فيضيهي توْذوتيزيي ية دووس بة طياطي ناسوباسي ية تيَوةسدإ و دةطت  بةسةْطاسي

 :دادةسِيَزسيَ طؼيت ي(سيَضهة)سيَباص طيَ بٓةَاي يةطةس ػيَواصة ئةّ
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 ضاوةسِوإ يإ_دةدةٕ ئةجناَي صؤسداس نة ضاالنيياْةي يةو  بةػذاسبووإ نة: سدٕخؤبوائا( 
 و دةبيَ  نشاوة دةطتٓيؼإ نؤَةَيطاوة ي"عادةت" يإ قاْوٕ يةاليةٕ يإ بذةٕ ئةجناَي دةنشيَ
 . خؤدةبويَشٕ_بذسيَ ئةجناّ
 دةدةٕ ئاةجناّ  ةىضاالنيي بةػذاسبووإ ػيَواصةدا يةّ: ئاَاجنذاسةنإ ضاالنيية ئةجناَي( ب

  سيَظا ،ياطا سواْطةي ية يإ _بذةٕ ئةجناَي ْانشيَ وإضاوةسِ يإ _ْةدةدا ئةجناَيإ إداس نة
 . قةدةغة نشاوة ئةجناَيإ نؤَةَيطاوة عادةتي و

 . سيَطةضاسةنإ ٖةسدوو ية ثيَهٗاتوو: تيَهةالو( خ
 طاشووخ   طةسةني دةطتةي طيَ بة نة تايبةت ػيَواصطةييَهي ية بشيتيية خؤي ػيَواصة ئةّ

. 3 نااشدٕ، ٖاوناااسي يااة خؤبااواسدٕ. 2ز ْاتوْذوتياا ْاْااةوةي ْاسِةصايااةتي. 1:بووْااة بةْااذي 
 يةطايَ  ياةنيَو  بٓاةَاي  يةطاةس  خاةبات  ػايَوةي  ساطاتيذا  ية. ْاتوْذوتيزي تيَوةسداْي دةطت

و   طةاَلَياة ( 3و2و1)ػايَواصي  يةطايَ  ياةنيَو  سةضااونشدْي  و(ئاا خ،ب،)باطاهشاوي  ي"سيَباص"
 . دةنشيَ ْيؼإ دةطت
ٔ  ابٓاةَاد  و ياة   ْاتوْذوتيازي  فؼااسي  تاةورَي  وةناو  ػيَواصة طيَ ئةّ  باؤ  ديَطشةوةياةن

 ػاشؤظة  ػايَوة  باةّ  دةناشآ  ٖاةسطشووثيَو  دؤساودؤسةناْي  يةَيتؤدة منووْةطةييَو. توْذوتيزي
 . بهشيَت
 بَنونشدْاةوةي  نإ،سيَجيَواْاة  وةناو  _طيُبوَييهةنإ ٖيَُاداس وْاسِةصايةتيية خةباتة_يةى

 ْيؼاْذاْي بؤ_يةى ػيَوةي ية و  ةْطيةنشِ بةسطي و  دٌ يةبةسنشدْي ػةوْاَةنإ، و  ساطةيةْشاو
 . طةيؼنت بة ئاَاْر بؤ دةَاوةسي يةنطشتوويي

  ٖاوناسي ْاْيدبٓيا يإ ،دةطةالت يةطةٍَ ٖاوناسي دإ بةدسيَزة ية خةَيو خؤثاساطتين_دوو
 بؤمنووْاة . بيَ طياطيذا يإ ئابووسي نؤَةاليةتي، َيتؤدطةيي قاَييب ية نة ديهة بةػيَوةيةني
ٕ   نؤَةاليةتييةناْذا،  بابةتة ية ٖاوناسي ية نشدٕ دووسي بؤ دةَاوةسي خةباتهاساْي  دةطاتيا

 و  ْااةوةنإونؤبو دعاتااةنإ، يااة ْااةنشدٕ بةػااذاسي و  ٖةَيبزاسدْااةنإ بااايهؤتي ةداوةتاا
 ،بةطرتاوْةتةوة سهوَةتةوة بة و بةطرتاوةنإ  خةَيو دربةساْي بة دؤسيَو بة نة سيَهخشاوطةييَو

ٕ  نإنةيوثةياة  ية ٖيَٓذيَ وفشؤػتين  نشِئ ية ئابووسييةناْذا ػيَواصة ية يإ و   طواطاتٓةوة  ياا
 يااة ٖيَٓااذيَ. ثاساطااتووة خؤيااإ خضَةتطوصاسييااةنإ و  يةػااتوَةى ٖيَٓااذيَ دابةػااهشدْي

 طاةثاْذووة  ئابووسييإ طةَاسؤي ،دربةسدا واَلتاْي يةطةٍَ بةسْطاسي بؤ ناسبةدةطتاْى سهوَى
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 باة  بةطانت   ثؼات  باة  و خاةبات   ٖاونااسي  ية دووسي بايهؤت، ية دؤسيَو ئةَاْة .طةسياْذابة
 . ئابووسئ ػيَواصي

 َاْطشتٓاة  يةواْاة  باووة،  دؤساوداؤسي  ػايَواصي  نشيَهاسييةنإ وطشووثة  نشيَهاسإ خةباتي
 طةساْظةسييةنإ َاْطشتٓة ثيؼةطاصييةنإ، ػويَٓة ية َاْطشتٔ ٕ،نوستةنا َاوة طةَبؤييهة

 . والت ٖةَوو يإ ػاس يةى و ئابووسي  ثيؼةطاصي ضةسخي  وةطتاْي يإ
 سةواياي  ْاةنشدْي   قاةبووٍَ  دةطاتهشد،   ٖةَيبازاسدْي  باايهؤتي  ػيَوةي ية طياطي خةباتي
 و ثيَوةْذةناْي  ودةطت  فةسَاْبةسإ يةطةٍَ ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ ،ٗيَٓىْ ْافةسَاْي دةطةالت،
 . دةسدةنةويَ سرميةوة ي"ْضّ"و   بٓاغة بيَ يياطا ية ٖاووآلتيإ و ْافةسَاْي  دةوَيةت
 ثيَهٗاتااةي نااشدةوةي ضااةسخةناْي تينيةناسخظااو   ضاااالناْة تيَااوةسداْي دةطاات _ طاايَ
 ٖيَٓذيَ. و نشدةيي  اطيطي نؤَةاليةتي، دةسووْٓاطاْة، ػيَواصطةىل بة بةطنت ثؼت بة دةطةالت

 ناسطيَشِي، ْاوةْذي و  ناس ػويَين ية نؤبووْةوة ية بشيتيية  ةْةيتوْذوتيزا بيَ خةباتة ػيَواصي يةّ
 داطرينشدْاي  ْويَ، ئابووسي طةْتةسي بٓياتٓاْي يةخواسدٕ، َاْطشتٔ يةػةقاَةنإ، نؤبووْةوة
 ٖاوتةسيب دةَاوةسي سهوَةتي ٓاْيبٓيات يإ صيٓذاْييةنإ سصطاسنشدْي بؤ ٖةوٍَ ْاتوْذوتيز،

 . ةوطةسةسِؤ سهوَةتي بة تةوةبةطرتاوة نة ٖةْوونةيي دةوَيةتي يةطةأل
 طارتاتيزيي  و  ديَبةديَهشاو نشدةوةي دؤسي يةطةسبٓةَاي ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصةناْي

 ئاةو  ضةيئاةْطيَ  و  بريوبااوةسِ  بٓاةَاي  يةطاةس  ىْاة  دةناشيَ،  يَٓبةْذيو ثؤَي  ثيَٓاطة سةضاونشاو
 . دةدةٕ ئةجناَي نةةنةطاْ

 باة  ناْاةوة  ديادياا  والتاة  خاةَيهي  يةاليةٕ ػيَواصطةية ئةّ ،نة ةيةوئة طشيٓط صؤس خاَيي
 ية خؤبواسدٕ نة دةدا ثيؼإ بابةتة ئةّ ضووة، بةسِيَوة دؤساودؤس و عادةتي  برينشدْةوة ػيَواصي

 و  ئاناس باػهشدْي بٓةَاي يةطةس تايبةت طةييباوةسِ بة باوةسَِةْذبووٕ بة ثيَويظيت توْذوتيزي
 بريوبااوةسِي  بٓاةَاي  يةطاةس  توْذوتيازي  ياة  خؤبواسدٕ. ْيية ئاييٓييةنإ بٓةَا يإ ،سةوػت
 ،صؤسدااس . ةدةَاوةسيذايا  خاةباتي  ياة  توْذوتيازي  ياة  خؤبواسدٕ ية دياواص طوتاسيَهي ئاييين

 اطيتبةسِ نة  بواسدووة خؤيإ ْذوتيزيتو ية ٖؤية بةّ يإو سيَبةساْ طةيةخةبات ئةّ اْيوبةػذاسبو
 سواْطةي ية توْذوتيزي ية خؤبواسدٕ ئةطةسضي بووة، باوةسِيإ تيَهذةسبووْي و  ْاناسيطةسبووٕ بة

 دؤساوداؤس،  ػايَواصي  باة  نة نشدةوةطةييَهة و  بريوباوةسِ بٓةَاي يةطةس و ئةخنقييةوة  ئاييين
 ْةتاةْيا  ةناْاذا، (تىةعةقياذ )واييبشِ يةباوةسِة ٖيَٓذيَ ية. دةنةْةوة سةت توْذوتيزاْة نشدةوةي

. ْاةدساوة  ثايَ  ئيضْي و طوتاسيؽ  ٖضسي دورَٓايةتي بةَيهو ،نشاوة قةدةغة فيضيهي توْذوتيزي
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ٕ  دربةساْاذا  يةطةٍَ ْاتوْذوتيزي ٖةَيظونةوتي ؤب خةَيو ئايذؤيؤرياطةية ئةّ ٖةسوةٖا  ،ٖاْاذةدة
 يةواْةياة .  ستذةنةْاةوة  درباةساْيؽ  باووْي  و ةْاْاةو  دورَٓاياةتي   ويَٓاانشدْي  تةْاْاةت  يإ

 طاؤْطةوة  ياةّ  خةَيهذا ْاتوْذوتيزي و بةسبةسةناْيَي  خةبات يةطةٍَ  باوةسِطةية بةّ باوةسَِةْذإ
ٕ  باؤ  ناة  ئةوةياة  َةبةطات . )بطاةٕ  خؤيإ باوةسِيي اليةْي بة نة هةٕب ٖاوناسي  خاود  ئاةوا

 (. ئاَاجنةنة ية ةطرتْطش خةباتةنة ي(ْةفع)
 

 : تَيطةيػتهةكاى يةَلة بة
 ضاةَهي  و  تيَطةيؼانت  بةٖةَية ية بةسبَنو ثاْتاييةني ةوةْاتوْذوتيزييةناْ خةباتةباسةى ية

ٕ  و دسوطايت   ساطات  و تيَطةيؼاتٓيَهي   خةباتاْاة  ػايَوة  باةّ  سوونشدٕ نة ٖةية اطتْاسِ   ييَياا
 :خواسةوةية وةيػيَ بة ٖةَيةتيَطةيؼتٓاْة بة يةّ ٖيَٓذيَ. نشدؤتةوة قةيشإ سووبةسِووي

 نااتيَهي  و  دةطاا  ئانااّ  بة صوو صؤس ييةنإتوْذوتيز ػيَواصة نة واية تيَطةيؼنت صؤسداس* 
 صؤس نااتيَهي  ْاتوْذوتيازي  ػايواصي  ية بةساْباةسدا  و  ثيَويظتة َةبةطت بة طةيؼنت بؤ ىنةَ
 ياة  ناة  يَودةطاتهةوت  باسودؤخاذا،  ٖيَٓذيَ ية ضوْهوو ،ٖةَيةية برينشدْةواْة دؤسة ئةّ. دةويَ

  (1).ْايةت دةطت بة توْذوتيزاْة ػيواصي بة ديَت، بةدةطت يذاْاتوْذوتيز خةباتي
 نشدةوةػاذا  و ية  الواصيية ْيؼاْةي ْةْواْذٕ توْذوتيزي نة  باوةسِةٕ وئة يةطةس صؤسنةغ* 
 و تةْاْاةت   بيَات  و طاةسنةوتوو   ٖيَاض  باة  صؤس دةتواْيَ َيتؤدة ئةّ ساَييَهذا ية. ْابيَ ئاناَي
 . ٖةَيوةػيَٓيَتةوة يةبةسيةى يةئاناَذا بهات وػةيةٍ  طةسنوتطةس و  طةسةسِؤ سريَُي
 خاااوةٕ و ناسيضَاتيااو سيَبااةسيَهي بااة ثيَويظاايت ْاتوْذوتياازي خااةباتي َيتااؤدي* 

 . ْيية سواَيةتي و  سانيَؼةس  نةطايةتييةني
 . ييةفةسٖةْط سووبةسِووبووْةوةي َيتؤديَهي ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصي* 

                                                           

و طيهةنإ ياة   وةنوو ػيَواصيَ نة طاْذي بؤ ثيَؼطريي ية نوػتاسي َوطوَيُاْةنإ بة دةطيت ٖيٓذووةنإ (1)
سؤروو  مباشآ ٖيَٓا. طاْذي ٖةسِةػةي نشد نةئةطةس خةَيو يةبشانوري دةطات ٖةَيٓاةطشٕ تاا     دا بةناسي بةَبةئي

دةطشيَ. يةساَييَهذا دةَيةتي تاصة بٓيات ْشاوي ٖيَٓذ بةياسَةتي ٖيَضةئةَٓييةتييةناْي بشيتاْيا يةنوْرتؤَيهشدْي 
و ْاةرادي   و نوػاتاسي ئاائيين   و خاةَيو يةنوػات   خةَيو دةطتةوةطتإ َابووٕ، ػيَواصي طاْذي وةَياَذةس باوو 

و دةطااتة دةطااتة دةسؤيؼاانت بااؤ ديااذاسي طاْااذي. بةْااةقٌَ يااةنتيَيب"ئاصادي يةْيُااة    دةطااتيإ ٖااةَيطشت
 . "تةسدةَةي  ثةسواْة طتاسيداػةو
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 باة  بةتاةواوي )ْيية ئاييين باوةسِي و  بريوبشِوا بة ثيَويظيت ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصي* 
 . دساوة ئةجناّ ئاييين َةبةطيت بة داس  ٖيَٓذيَ ئةطةسضي( دياسيهشاو ئاييين باوةسِيَهي ٖيض

ٕ  بٓاةَا  وةنو ْاتوْذوتيزي خةباتي َيتؤدي*  ٕ  ضواسضايَوة   و  ئاييٓيياةنا  ،ئةخنقيياةنا
 يااةو. يةطااةأل ئةواْااذا ٖةيااة دياااواصي ثيَهٗاتةييااةوة يااةباسي بااةَيهو ،ْييااة  خااواص ئاػاايت

 باة  دةبايَ  خاةَيو  صاَية، خةَيهذا بةطةس و فهشي  ئايذؤيؤري ، ئاييين  طؤصي نة نؤَةَيطاياْةدا
ٕ  ٖةياة  دياواصيياةى  ناة و  بضأْ سووْي ٕ  ياةْيَوا  بٓاةَاي  يةطاةس   توْذوتيازي  ياة  خؤباواسد

ٕ  ئاَؤرطاسيية يةطةٍَ  ،دميونشاطي يةثيَٓاو دةَاوةسي خةباتي يةناْيثيَذاويظتي  ناة  ديٓيياةنا
 . ٖاْذةدةٕ توْذوتيزي ية خؤبواسدٕ بة خةَيو

ٕ  َيتاؤدة  نة نشاوة قةبووٍَ ػيَوة بةو بابةتذا صؤس ية ئةطةسضي  ياة  تاةْيا  ْاتوْذوتيزيياةنا
ٕ باوةسِ ناة  دةبا   طاةسنةوتوو  سهوَةتاْاةدا  ئةو بةساْبةس  بٓاةَا  الياةْطشي  و  قااْوٕ  باة  ياا
ياة   تةْاْاةت  ػايَواصاْة  ئاةّ  ناة  داوة ثيؼااْي  خةباتطةية ئةّ َيَزووي بةالّ ،ييةنأَْةدةْ

 طااةسةسِؤناْي وسهوَةتااة  ْاصييااةنإ وةنااو بةصةييااةناْي باايَ تااانشِةو و ةُااسريَ بةساْبااةس
 . بووة طةسنةوتوو نوَؤْيضَيؼذا

 ناتيَو تةْيا ْاتوْذوتيزي ػيَواصي نة دةنةٕ ةوةي باغ وطشووثةنإ  نةطايةتييةنإ  صؤسبةي
 نشدْاي  دسوطات  و باة   بايَينَ  بةدةطت طةسةسِؤ دةطةالتذاساْي دَيي بتواْيَ نة دةبيَ طةسنةتوو

 و بةٖيَض  توْذ صؤس دةتواْيَ  يةنشدةوةدا ةػيَواص ئةّ يةساَييَهذا. بطاتة طةسنةوتٔ خؤػةويظيت،
 . وخيَينَبشِ يهتاتؤسةناْيؽد بةٖيَضتشئ و تةْاْةتَ  دةسبهةوي

 
 :ضةزكةوتو ثَيويطتييةكاني ثَيػةكيية
 يةطةداطاةد  ،ْاتوْذوتيزي ػيَواصي بةس و ثةْابشدْة  توْذوتيزي ٖيَٓاْي بةناس ية خؤثاساطنت
ٔ  توْذوتيزاْةؾ طاةسةْيت  ػيَواصي ٖةسوانة ئاَاْر، بة طةيؼنت بؤ ْيية طةسةْتييةى  طاةسنةوت

 . ْانات
ٕ  باةناس  بؤ  ثيَويظتة، ْياصطةييَو ثيَؽ توْذوتيزاْة َيتؤدي بؤ ةٖةسوان  بةدةطات  و  ٖيَٓاا

 ياة  دووسياي  تاةْيا بة.   ثيَويظاتة  ْيااص  ثايَؽ  توْذوتيزاْاةناْيؽ  بايَ  ػايَواصة  ية ئاناّ ٖيَٓاْي
 ئاطايت  ياة  تاةْيا  ثيَي و ساصيبووٕ  ْاتوْذوتيزي ػيَواصي بة بةطنت ثؼت واَيةتو بةسِ  توْذوتيزي

 . طةيؼنت بةئاَاْر و  طةسنةوتٔ  ٖؤي ْابيَتة ،و دسومشذا  قظة
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 باة  ٖيَٓاذيَهيؽ  و  ْةطةيؼتووٕ ئاناّ بة نشدةوةدا، ية ْاتوْذوتيزييةنإ ػيَواصة ية ٖيَٓذيَ
ٕ  بةدةطات  طاةسنةوتٓة  ياة  ٖيَٓاذيَ . طةيؼتووٕ طٓووسداس طةسنةوتٓيَهي و   نااتي  ٖاتووةناا

 ئاناَةناة  ْاطايين  بةفاةسَي  و  ةونشدٕثتا  باؤ  يةّ ٖةية خةَيو ضوْهة  وْةتةوة، َا سواَيةتي
 سووبةسِوويإ طةسنةوتٔ دواي نة و َةتشطيياْةدا  ٖةسِةػة ئةو ية بةساْبةس يإ ،ْةداوة ٖةوَييإ
 بة نة ئاصاديياْةي و  َاف ْةنشدووة يةو و ثاسيَضطاسييإ  ْةنشدووة بةسطشييإ بةباػي ،بووةتةوة

 (1).ٓاوةٖيَ بةدةطتيإ خؤيإ وبووْيوو َاْذ  ٖةوٍَ
 بةسْاَةي بة بةطنت ثؼت بة طةسةتاييةنإ ئاَاجنة خةباتاْةدا، ئةّ ناْيمنووْة ية ٖيَٓذيَ ية

 ػايَواصة    داخواصيياةنإ،  تيَهشِاي بة طةيؼنت بؤ بةالّ ،ٖاتووٕ بةدي وسيَهوثيَ ػؤسِػطيَشِاْةي
 .  بووة ثيَويظت خةبات يةناْىْويَ

 ٖااتووٕ،  بةدةطات  ْاتوْذوتيازي  ػايَواصي  باة  ناة  طاةسنةوتٓاْةي  ئةّ بابةتذا ٖيَٓذيَ ية
 َةطاةية  ئاةّ  باػارتي  تيَطةيؼاتين  بؤ. ٖاتٔ ْةدة بةسٖةّ توْذوتيزاْة ػيَواصي بة ٖيضهاتيَو

 .ثيَويظتة خةباتاْة ئةّ ْاوةسِؤني ْاطيين
  ٖةيوَةسز بة دةطات، ئاناّ بة  ئةواْةوة ٖؤي بة توْذوتيزي  بيَ خةباتي نة ػيَواصاْةي ئةو

 باطاهشدْي . ٖةياة  دياواصي دي بابةتيَهي بؤ بابةتيَهةوة و ية  بةطرتاوةتةوة ودؤخةناْةوةباس  و
ٕ  خةباتاة  ياة  ٖيَٓذيَ نة طشيٓطة صؤس خاَية ئةّ  ٖاةَوويإ،  ْاضااس  باة   ، ْاةى ْاتوْذوتيزيياةنا

 ػيَوة دوو ئةّ. ٖةية و ٖةطتياس  تاييبةتي صؤس خةباتطيَشِي و َيتؤدي  ثشِؤطة دوو بة ثيَويظتيإ
 :دؤسةية بةّ

 نشدْاااةوةي ثيَضاااةواْة ياااإ و ثووضاااةَيهشدْةوة  باااةسةْطاسيي تواْااااي ٖاااةبووْي -1
 .طةسييةنإتطةسنو
 .دورَٔ ٖيَضي طةسضاوةناْي بشدْيْيَوية  ٖيَذي وٖيَذي  بشدٕ ْيَو ية تواْاي -2
 .دةبيَ بابةتة دوو ئةّ يةطةس َإ"نوست" ثيَذاضووْةوةيةني دسيَزةدا ية

 
 :جيتطؤ-جيو خةباتي و ضياضةتي  ةزييطضةزكوت
ٕ  در ناة  ةىو ئايذيايا   ناشدةوة  ٖاةس  ية ديهتاتؤسةنإ طشوػيت، يةنىبةػيَوة ٕ  ،باةوا  ياا
ٕ    و  دةتشطئَ بيَت، ئةوإ دةطةاَلتي بؤ َةتشطييةى . يةبةساْبةسياْاذا درةناشدةوة ْيؼاإ دةدة

                                                           

بؤمنووْة دةتواْني بة بضووتٓةوةي خؤَاَييهشدْي ثيؼةطاصي ْةوت ٖيَُا نةئ نة باةٖؤي ناةّ تةسخاةَي     (1)
 ي بضووتٓةوةنةوة ئاواتةناْي خةَيو يةى ػةوة يةدةطت ضووٕ.  و سيَبةساْ خةَيو
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 نااة ىنةطااْة  ئاةو  ئااصاسداْي  و  تشطااْذٕ  بااة دةناةٕ  دةطات  ةس،ططاةسنوت  دةطاةالتذاساْي 
 ٖاونااسي  ياة  ػايَوةيةى  ٖاةس  بة يإ ،بووْة بةػذاس َاْطشتٓةناْذا و ية  نشدووة ثيَضييإطةس
ٕ  ية صؤسداس سهوَةتاْة ئةّ. خؤدةبويَشٕ نشدٕ ٕ  باة  َااف  ٖيَٓاذيَ  داْاي  و  طاجاسد  و  درباةسا

ٕ  خؤيإ، دةطةاَلتي بة دسيَزةدإ و  باػرت نشدةوةي ثيَٓاو ية ئةوإ سجنيةط سانيَؼاْي   خؤدةباويَش
 باةناسٖيَٓاْي  سِةٖةْذي ياة   و تاى  يةننيةْة ػيَوةي بة ّ،و سيَفؤسِ  ضانظاصي بة ْةدإ ٌَ بة و

 .وةسدةطشٕ نةَيو خؤيإ دربةساْي يةبةساْبةس توْذوتيزي
 ػايَواصي  بة نة خةباتطيَشِاْةي ئةو يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة ية دةطةالتذاسإ و طشفيت  نيَؼة

 ٖيَٓاذيَ  ياة  بؤياة  ٖاةس   ةداي خةباتاْة دؤسة ئةّ طشػيت و  يةبضؤصى، دةنةٕ ػةسِ ْاتوْذوتيزي
 طاةسنوتطةس    و  طاةسةسِؤ  دةطاةالتذاساْي  يةواْةياة  بابةتيَهاذا،  ٖاةَوو  ياة  ىْاة  باسودؤخذا،
 (1).ثيَذةَيئَ ي"ديتظؤ-ديو طياطةتي" نة بيَٓٔ ثيَو تايبةتي ثشِؤطةيةني

 يةالياااةٕ ي،طاااةسباص ثيَهاااذاداْي باااؤ يَشِييةػؤسِػاااط طياطاااةتة ئاااةّ بٓةسِةتاااذاية
و   ٖيَاض  ناة  بٓةَايةياة  ئةّ يةطةس ػيَواصة ئةّ ناسنشدْي. نشاوة طةاَلَية ييةناْةوة(يابإ)راثؤٕ
 بة  ؼاساْةف ئةو دورَٔ، ٖيَضي ية وةسطشتٔ نةَيو بة و  دةبةٕ ناس بة خؤي بة در دورَٔ تواْاي

 طةاَلَية يطةسباص خةباتي بؤ بٓةسِةتذاية ػيَواصة، ّئة ئةطةسضي. دورَٔ طةس دةخةْةوة ػيَوةيةى
 باؤ  َيتاؤدة  ياةّ  ةسةنإططاةسنوت  سهوَةتاة . ديَات  باةناس  طياطيؼذا يةبواسي بةالّ نشاوة

 .وةسدةطشٕ   نةَيو خؤيإ دربةساْي يهشدْطةسنوت
ٔ  ناْيؽ دةَاوةسيية ٖيَضة  واتااى  نإ،طاةسباصيية و   طياطاي  ناسوبااسة  ٖاةسوةنو  دةتاواْ

  طياطي خةباتي ةضوْه. بيَٓٔ بةناس ْاتوْذوتيزيذا خةباتي ضواسضيَوةي ية َيتؤدة ئةّ تىبٓةسِة
 و ضةى بة تةياس  و  توْذوتيز اْيطةسنوتطةس بةساْبةس ية دةتواْيَ ،ْاتوْذوتيزي سواْطةيةني بة

 ،"ظاؤ ديت-دياو "ػيَواصي وةنو و   بيَين ثيَو  ْاتةبا و  دووس  و ييَو  تايبةت باسودؤخيَهي ،ضؤٍَ
ٕ  ٖاوطاةْطيي  نؤتاييذا و ية  بذات ييَ طياطييإ ساتةناْيَهي  طياطاييةوة  بااسي  ياة  دورَٓاا

                                                           

ٍَ باة           -ديتظؤ يإ داؤدؤ -ديو (1) ئةطاطاي وةسصػاي داؤدؤ تيَهاذاْي ٖاوطاةْطي ٖااونَيؽ ياإ ٖاوَاا
نةَيهوةسطشتٔ يةنيَؼي ئةوة، ئةطةسضاي نيَؼاي صؤس باؤ ٖااونَيؽ ثواْيَاو ديَتاة ئاةرَاسدٕ باةَياّ ٖاةس باة           

سة، نيَؼي سةسيف در بة خؤي بةناس دةبشيَ. ياةدؤدؤي طياطيؼاذا دةتاواْني تواْااي     نةَيهوةسطشتٔ يةّ فانتة
و طةسنوتهاسييةناْي سريِ  يةطاةس   طةسنوتهةسي سهووَةت در بة خؤي بةناس بيَٓني، بةّ ػيَوة نة توْذوتيزي

و  باة وسووراْاذْي سم   و و سيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييياةنإ بطةياةْني   دربةساْي بة ػيَوةي بةسبًَاو بة ئاطاداسي خةَيو
 .تووػى قةيشإ بهةئو سةوايي ئةو  قيين ئةوإ يةدورَٔ، ئابشِوو
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ٕ  بؤ يَٓيَتةوةدةطةسِ دةطةالت و توْذوتيزيي  ةسيططةسنوت ػيَواصة، ئةّ. بؼيَويَينَ  ياةّ  و  خؤياا
 .دةنات الواص ٖيَضيإ سيَطاوة
 

 :ضياضي جيتطؤي- جيو
 ثيَوةْاذيي  طؤسِيين بؤ ،توْذوتيزاْةدا ْا خةباتي يةَاوةي يةواْةية نة تايبةت ثشِؤطةيةني

 دةطةاَلت طةسنوتطةسييةناْي ية خةَيو طياطيذا، ديتظؤي-ديو ية. يَٓشيَتٗب بةناس دةطةالت
 تا ،وةسدةطشٕ ييَ نةَيهي ْيطةتيغ ناسداْةوةيةني وةنو دةَاوةسيذا، ْاتوْذوتيزيي خةباتي ية
 خاةَيو  وةيةسيَطا و يةّ  دةطةالت بؤ بطةسِيَٓٓةوة خؤي ييطياط َيفؤسِ بة ،طةسنوتطةسيية ئةّ
ٕ  ْاتوْذوتيازيي  خاةباتي  ػايَوةي  بة دةطةالت توْذوتيزاْةي طةسنوتطةسيي بةساْبةس ية  خؤياا

ٕ  دةطت ية خؤيإ يىثؼوو دسيَز و  بذةٕ دسيَزة  و  ْةناةٕ  توْذوتيزاْاة  ػايَواصي  ياة  سوو و  ْاةدة
ٕ  خةبات بة دسيَزة  ثيَطاةي  دةطاةالت،  طاةسنوتطةسيي  طياطاةتي  خيَهاذا دؤ وةٖاا  ياة . باذة

 .ةوةسةخظاو دؤخي درواستشئ دةخاتة دةطةالت
  ساويَزناسةنإ طشووثة طيَٗةّ، ٖيَضةناْى و سواْطةي  عةقيذة ػيَواصي دةتواْيَ طياطةتة ئةّ

 طاؤسِيين  ئاةّ . بطؤسِيَات ( دةطاةالت  ْااو  دووباةسةني )سهوَةتيؽ ثؼتيواْةناْي تةْاْةت و
 تواْاايي  بووْي و صؤستش  دةطةالت ٖيَضي طةسضاوةناْي سووخاْي ٖؤي ببيَتة يةواْةية يةةسواْط
 ْااو   خظاتٓة  دسص دةطاةالت،  نشدْاي  َاةسهوّ  باؤ  دؤساوداؤسدا  ػايَواصي  ية دةَاوةس ٖيَضي

 ٖيَٓذيَ ية ئاَيوطؤسِاْة ئةّ يةنؤتاييذا و  خةباتهاسإ يسيض بة خةَيو بووْي و ثةيوةطت  دةطةالت
 دسوطات  خاةَيو  قااصاجني  و بة  دةطةالت ثيَوةْذييةناْي ية طةوسة ئاَيوطؤسِيَهي دةتواْيَ تذابابة
 .بها

 تواْااي  ػيَواصة، بةّ و دسيَزةدإ  توْذوتيزي ية خؤبواسدٕ بة خةباتذا دسيَزةي ية خةباتهاسإ
 .دةنةْةوة صؤستش خؤيإ
 ياةْاو  -1. طشووثاذا  يةطايَ  ذاسإدةطةاَلت ية قني و  سم صيادبووْي ٖؤي دةبيَتة ػيَواصة ئةّ
ٕ  يطاةسي يناس ْاسِةصايةتيياْاة  ئةّ نة نؤَةَيطا يةْاو نةطاْيَو -2 دةطةالتذا خودي  يةطاةسيا
 اطاتةوخؤ ْاسِ ػايَوةي  باة  نة طشووثطةييَو و  نةغ -3. طشيٓطة بؤيإ خةبات ئاَاجني و بووة

 دةبيَتة ضةػٓة يةّ بيَضاسييةني(. ْٕيَوْةتةوةييةنا و سيَهخشاوة  ديهة واَلتاْي وةنو)وٕ تيَوةطن
  تيَهؤػةسةنإ ٖيَضة بووْي صياد ٖؤي دةبيَتة ٖةسوةٖا. دةطةالتذا يةْاو نةيئَ ثةيذابووْي ٖؤي
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  خاةباتطيَشِ  ٖيَضي قاصاجني بة طيَٗةَيؽ ٖيَضي ئةَاْة طةسةسِاي و  ئةوإ ثاَيٓةسى بةٖيَضبووْي و
 .ةوةطؤسِةثاْ ديَٓيَتة دةطةالتذاسإ بة در و

 ياةناتي . ْيية ناسايي ْاتوْذوتيزييةناْذا تيَهٗةَيضووْة ىتيَهشِا ية طياطي ديتظؤي-ديو
 يَتاةوة دةطةسِ دةطةالتذا ثيَوةْذييةناْي ية طؤسِ و ئاٍَ صؤسداس طياطيذا، ديتظؤي-ديو ْةبووْي

 .نشدْةنإ ٖاوناسي سادةي بؤ
 
 

 : ودوذم ي(دةضةاَلت)يَيص ػكاندنىتَيك
 ػاايَواصة يااة ٖيَٓااذيَ يااة يااإ باسودؤخااةنإ ٖااةَوو يااة ظااؤديت-ديااو طياطااةتي

 .ْيية ناسيطةس ْاتوْذوتيزييةناْذا
ئاةو   طةسضااوةناْي  تيَهاذاْي  باذات  بضووتٓةوةنإ  ياسَةتيي دةتواْيَ نة ديهة سيَطايةني

 ياة  بٓضيٓةدا ية ػيَواصة ئةّ. بةطرتاوْةتةوة ثيَياْةوة نإديهتاتؤسة و  دةطةالتذاسإ نة  ةيةٖيَض
 بؤ ةدةطةآلت و ْاضاسنشدْي طوػاس خظتٓة طةسبؤ  ئةوإ ٖةوَيي نة ٖةية ناساَةيي خةباتيَهذا

 يااة يااإ ، ديهااة ضاااالني ٖيَٓااذيَ ئةجناَااذاْي يااة تٓيإثيَؼااطش يااإ ناسيَااو ئةجناَااذاْي
 .سريَُة ػهاْذْي  تيَو و  وسدنشدٕ ،خةبات ية ئاَاْر نة ٖةيوَةسديَهذا

ٕ ديه طاناسة، ةطرتاتيزيي ئةّ ٕ  َاْاةوةي  باؤ  تاتؤسةناا ٕ  خؤياا  ٖاونااسيي  باة  ثيَويظاتيا
 دةطةاَلتي طةسضاوةي ْاتوأْ ٖاوناسيية ئةّ بةبيَ ،سهوَشِاْييإ بةطةسدا دةنةٕ نة نةطاْيَهة
: ةخواسةوةيا الى  ئةَاْاةي  ،طياطايية  دةطاةاَلتة  ئاةّ  طةسضاوةناْي. بجاسيَضٕ خؤيإ طياطيي

 بةتيَشوتةطاةيي  دةطاةالت  نااْي ( بٓضايٓة )ونؤَيةنة ٕ طةسضاوةنا طيَٗةَذا و   دووةّ يةبةػي) 
   ( .نشاوة  ػشؤظة
 سهوَةت بووْي ييياطاو   سةوايي •
و   ثيَاشِةوي  دةطاةالت  و  داْاشاو  قااْوْي  ياة  ناة  سيَهخشاواْاةي  وئةو  طشووثةنإ خةَيو، •

 .دةنةٕ يةطةٍَ ٖاوناسييإ
 و يةالياةٕ   ثيَياْة ثيَويظيت ةالتدةط نة صاْظتييةنإ و ثيَذاويظتيية  ثظجؤسِي صاْظت، •

 .دةنشيَ دابني خةَيهةوة
 ْاضاس خةَيو نة نإئاَاْر طةساييةو   دةسووْي ٖؤناسة ية نيبشيت نة، سةنإدياْا ٖؤناسة •

 .هةٕب قاْوٕ ية و ثيَشِةوي  دةطةالت ية  ثؼتطريي بة دةنةٕ نة
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ٕ  بة اطةيؼنتثيَشِ  و دةطت  نؤْرتِؤٍَ و ناالنإ،  داسايى طةسضاوةي •  طاةسَايةنإ،  و  طااَا
 و طواطااتٓةوةي  ثيَوةْااذي ناااْىسيَطا ئابووسييااةنإ، طيظااتُة طشوػااتييةنإ، طةسضاااوة

 .صاْياسييةنإ
 ٖةسِةػاة  بةٖؤيةوة يإ دةطةثيَٓذسيَت، خةَيهذا طةس بة نة طضاداْاْةي ئةو و  نشدٕ تةَيبَ
  سريِ طويَشِايةَيىو   ٖاوناسي بة اصى بٔبؤ ئةوةى س طوػاس دةخةْة طةسيإ يإ ،دةنةٕ ية خةَيو

 .تآلدةطة دإ بةدسيَزة بة ئاَاجنى هةٕيإ بطياطةتةناْ ية ثؼتيواْي وبٔ 
ٕ  بااغ  يةطاةسةوة  ٖؤناساْةي ئةو  سةواياي  و  دةناةٕ  َةيظاةس  دةطاةالت  َاْاةوةي  ،ناشا

 يةالياةٕ  ريإوةسطا  بة ثيَويظتيإ خؤيإ ٖؤناساْة ئةّ بةالّ بةطرتاوةتةوة، بةواْةوة سهوَةت
ٕ  ٖاوناسيي و  دؤساودؤسةنإ داَةصساوة و  سيَهخشاوةنإ خةَيو، ٖاوناسي  دةطةالتذاسإ،  ئاةوا

 (1).ةٖةي
ٕ  خؤيإ رياْي و دسيَزةي  َاْةوة بؤ دةطةالتذاسإ طياطيي ٖيَضي ،بوو وا نة  باة  ثيَويظاتيا
ٕ  اواْةؾطةسضا  و ئاةّ   ٖةياة  طةسضااواْة  ئاةّ  و بةٖيَضنشدْي  نشدْةوة دووباسة  باة  ثيَويظاتيا

 باةسدةواّ  ٖاوناسيياْاة  ئاةّ  ئةطاةس  ناة  ٖةية، ئةوإ و ٖاوناسيي  اليةْطشي خةَيو، ثؼتيواْي
 و  ػهؤ ٖةَوو بة طياطي ٖيَضي بوو وا نة. دةضيَت يةْيَو دةطةالتذاسإ طياطيي ٖيَضي ْةبيَت،

  خةَيهيَهااةوة بااة ضااوْهوو ضااوووة، و يااةْاو  يااةسصؤى ٖةيااةتي نااة تييااةوةسواَية طاااَيَهي
ٕ  و ثيَاشِةوي   خةَيو ٖاوناسيي. دةنةٕ سهوَشِاْييإ دةطةالتذاسإ نة بةطرتاوةتةوة  ياة  نشدْياا

 ياة  ثؼتيواْي بؤ بياْوى دةَاوةس طةسةسِؤناْذا سهوَةتة ية ضوْهوو)ْيية نشاو طشةْيت ،ياطا
ٔ  دةطةالت ٖيَضي طةسضاوةي نة سووةوة يةّ و  (دةبيَتةوة الواص قاْوٕ  ئاةّ  باوو  وا ناة  ،خاةَيه
 باة  دةتاواْيَ  ْاتوْذوتيازي  خاةباتي . دةبيَات  الواص وػياوى بشيٓاذاس بووْاة    طٓووسداسة، ٖيَضة
  بٓةَا وةنو و خةَيهيؽ  بيَت ٖيَض طةسضاوةناْي ية يةىٖةس بايهؤت و  َاْطشتٔ بة بةطنت ثؼت

 . بهةْةوة و طٓووسداسيإ  الواص دةتوأْ طةسضاواْة ئةّ يبٓضيٓة و

                                                           

وادياسة َةبةطت ية"وةسطشتٔ يةاليةٕ دةطةَياتذاسإ"ةوة بةّ َاْاية ناة خاودي سهووَاةت ثيَبةْاذ باة       (1)
طةسضااوةناْي  و نوػاتاس بٓياات ْاشاوٕ،     نةَرتئ سِادة بٔ.يةطيظتُة سهووَياْةدا نة يةطةس بٓةَاي صةخت

ناةَي   ٖيَضي ْاوبشاو، ئيرت َاْاييَهيإ ْاَيَينَ، بؤمنووْة يةطيظتُي سهووَةتي تاييباْذا نة دابني نشدْي الْي
و ٖؤناسة ْادياسةناإ،   و طضادإ نشدٕ  و خؤػطوصةساْي خةَيو َاْاييَهي ْيية، دطة يةتةَيبَ باسودؤخةناْي ريإ

 ودةطةَيات دةسْانةوٕ. ديهةى طةسضاوةناْي
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 ياةى  يةباةس  ٖؤي دةبيَتة ،ْاسِاصييةنإ طشووثة ْةبووْي و بةتةْطةوة  ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ
 ييَٗااتوويي  ْاةنشدْي   قباووٍَ  منووْاة  باؤ . دةطةالت طةسضاوةناْي ْاناساَةبووْي و  ٖةَيتةنإ

َةػاشوعييةتى قااْوْى دةطاةآلت دةخاتاة ريَاش       ْاسِاصييةناْةوة، طشووثة يةاليةٕ قاْوْذاْةسإ
و   دةطاةالت  ْااو  ٖيَضةنااْي  ْاسِاصيياةنإ،  طشووثاة  طويَشِاياةَيي  يةطةس يةنؤتاييذا وثشطياسةوة
 .بيَينَ ثيَو سهوَةت بؤ صؤس و طشفتيَهي  نيَؼة و دةتواْيَ  دادةْ ناسيطةسي خةَيو تيَهشِاي

 ٖاونااسيي  ية خؤبواسدٕ. خبات يةناس والت ئابووسي ضةسخةناْي دةتواْيَ طؼيت َاْطشتين
 ئيفًاير  سهوَاةت  ضااالنييةناْي  ياةوة  "بوسؤنشاطي" يةباسي دةتواْيَ يَهخشاوةييو س  ئيذاسي
 ياواْت ْيضاَييةنإ، ٖيَضة  و  ثؤييع  (1)(طةسنيَؼي) و ػؤسِػي  ْافةسَاْي نؤتاييذا و ية  بهات

 تووػي دةطةالت بة دسيَزةدإ و  دةَاوةسييةنإ بضووتٓةوة يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة بؤ دةطةالت
 .دةنات شإقةي

 ياةْاو  نؤتايياذا  و ياة   دةضيَت الواصي بةسةو دةطةالت ٖيَضي  طةسضاواْةدا، ئةّ ْةبووْي ية
 .دةضٔ يةْاو طياطيذا سةوايي بؤػايي ية سهوَةتةنإ. دةضيَت
 طااةسةسِؤتشئ خااةَيو، ٖااةَوو باااوةسِي ثيَضااةواْةي بااة (2)(دووو دةبًيااوو) وتااةي بااة

 باة  بةطارتاوْةتةوة  ناشدةوةدا  ياة  خؤياْاةوة،  سواَياةتي  ٖةيباةتي  ٖاةَوو  بة دةطةاَلتةناْيؽ
 .دةنةٕ سهوَشِاْيإ بةطةسدا نة و نؤَةَيطايةى  خةَيو و ٖاوناسيي  ثؼتيواْي

 
 :ضةزكةوتو بة طةيػنت بؤ زَيطا ضواز
ٔ  تواْيوياْاة  نة دةَاوةسيياْةى ئاػتيخواصاْة بضووتٓةوة ئةو ٔ   طاةسنةوت  وةدةطات بٗيَآ
 بااغ  تيَشوتةطاةيي  باة  ضواسةَذا يةبةػي بابةتة ئةّ)داَةصساوٕ سِةتيبٓة ػيَواصي ضواس يةطةس
 باسودؤخاة  ئةو تايبةمتةْذييةناْي -1بة بةسبَنو بةػيَوةيةني دياواصة ػيَوة ضواس ئةّ(  .نشاوة 

 -3 ،نيْاانؤن  ديَاي  ئةو بابةتاْاةى ناة   -2 ،ى تيَذا دسوطت بووةْانؤنييةناْ نة  ةقةيشاْاويي
 -5 سهوَاةت،  يةناْىو ضاييةتي   تايبةمتةْاذي  -4 خاةَيو،  يةناْىيةتينؤَةال يةتايبةمتةْذي
 باؤ  ٖيَٓشاوبةناس ػيَواصي -7 ضانظاصي، و  طؤسِإ َيضَيهاْي -6 خةبات، طرتاتيزيي ػيَواصي

                                                           

و...( بةَاْاي ْاتوْذوتيزي  )ْافةسَاْي، ػؤسِؾ، ْاسِةصايةتي بؤ ئاطاداسي خويَٓةسإ يةّ نتيَبةدا ئةّ وػاْة (1)
 يةبةسضاو طرياوٕ.

(2) w.duetsch 
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 خةَيهااةوة خااةباتطيَشِةناْي طشووثااة ييو خااؤسِاطش طيظااتِ خااواصيى تواْااايي، -8 خااةبات،
 .بةطرتاوةتةوة

 دةسووْي، -دؤسة ضواس وٕبةناسٖيَٓشا خةَيهةوة يةاليةٕ نة ونشدْاْةىتةْطة تا و  ػاسطو ئةو
 و طظاتيذا   يةتوْاذي  باةسبَنو  ثاْتايياةني  ية ٖةسناَيإ نة طياطي، ئابووسي، نؤَةاليةتي،
ٕ  ْاتوْذوتيزيياة  بضووتٓاةوة  يةواْةياة  ئةَاة،  طاةسةسِاي . بةناسدةبشئَ  يةطاةس  دةَاوةسيياةنا
ٕ  و  بٔ ناسيطةس و نؤَةاليةتي  طياطي ُيطيظت و بةسدةواَي  طةقاَطريي  ،ٕبطاؤسِ   نشدةوةياا

 .تايبةت طياطةتيَهي ٖيَٓاْي بةناس بؤ دسوطت بشِياسداْي ية بطشٕ دةطةالت ةب ثيَؽ يإ
ٕ  ياة  يةواْةياة  خاةَيو  خاةباتي  و ٖاةسوةٖا   ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ يةقةيشاْةناْذا   بااسابوو

 .يةْاوضووْي ٖؤي و ببيَتة  بهات طظت نشدٕ سهوَةت ةب دسيَزةدإ بؤ دةطةالتذاسإ وتواْاي
 بضووتٓاةوة  ناشدةوةي  ػايَواصةناْي  ياة  بٓةسِةتي دياواصيطةييَهي دؤساودؤسدا باسودؤخي ية

 بؤ خؤدييةنإ ةنشيَهاسيي بضووتٓةوة ضييةتي منووْة، بؤ. ٖةية دةَاوةسييةناْذا ْاتوْذوتيزيية
 باؤ  ٖةية ناة  نةَايةتييةنإ بضووتٓةوةي يةطةٍَ صؤسي دياواصييةني ،)َوضة( نشآ صيادنشدْي

 ٖةوٍَ طةسةسِؤنإ سهوَةتة سووخاْي بؤ نة بضووتٓةوة ٖةْذآ يإ تايبةتي َا  بةدةطتٗيَٓاْي
  .دةدةٕ
ٕ   نة ياْةضانظاصي ئيُتياص و ئةو خةباتاْةدا، ئةّ طةسنةوتين ئةطةسي ية  بةدةطات ٖااتوو
 .َةيةضَيهاْي ضواس يةّ يةنيَو ئاناَي
 طاؤسِيين  ٖاؤي  بيَتةةد بةدةطُةٕ ئاناسي ػيَواصي ياسَةتيي بة دةسبشِئ ْاسِةصايةتي ؤسةبةجم

 ية ثاػةنؼة َاْاي بة ناسة ئةّ ئةوإ ضوْهوو دَيخواصاْة، ػيَوةي بة دةطةالتذاسإ ٖةَيويَظيت
 باة  يْاسِةصاياةت  ئةجناَاذاْي  ساَييَهذا ية دةنةٕ، طةيش ّسيَفؤسِ دؤسيَو و  خؤيإ ٖةَيويَظتةناْي

ٕ  ئاابووسي  ضااالنيي  طاةَاسؤي  ػيَوةي ٕ  ياا  صؤسباةي  ياة  طياطاي،  ٖاونااسيي  ياة  خؤباواسد
 و ية  دةنات ْاسِاصييةنإ بة ثوإ و داْي  بابةت ٖيَٓذيَ قبووَيي بة ْاضاس دةطةالت ،بابةتةناْذا

 .بووْة سيَهةوتٔ بة ْاضاس خةَيهةوة، ىػاسطوصؤس بؤ ٖيَٓإ و  بةٖؤي ساطتيذا
ٕ   خاةَيو  اسِةصايةتيياةناْي ْ ية ٖيَٓذيَ ٕ  ٖاونااسيهشدْي  ياة  و خؤباواسد  باةٖيَض،  صؤس ئاةوا

 دابةصيوة سادة ئةو تا دةَاوةسي خةباتي بة دةطةالت و ٖيَضي  بووة ئاَاجنذاس و  بةسْاَةداسِيَزساو
ٕ  ٖيَاضي  ضةػآة   و ٖايض   ثاساطاتووة  خاؤي  طياطايي  ثًاةي  سواَيةتذا، ية تةْيا نة  و  دصةناشد

 بضووتٓاةوة  بةساْباةس  و ياة   دةطاةالت  بةديَٗيَؼتين بة ْاضاس ئةجناَذا ية و بووةْة ناستيَهةسي
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 ،ػااس طو باةناسٖيَٓاْي  بة خةَيو ساطتيذا ية. ٖاتووٕ ضؤنذا بة دةَاوةسدا ْاتوْذوتيزييةناْي
 .نشدووة و َةسز  ػةست  ٖيَٓذيَ قبووَيي و  ساثةسِاْذٕ بة ْاضاس دةطةالتيإ

  سيَههةوتٔ ضانظاصي، ػيَواصةناْي ْةبووْي ناسيطةس دوابةدواي ةداداْظك بابةتي ٖيَٓذيَ ية
ٕ  و ًَٓاةداْي   داةَاوةسي  ْاسِةصاياةتيي  ْاتوْذوتيزي، ساوةطتاْذْي و  ياة  دةطاةاَلت  باة  ئاةوا

و   دةطايت  و ياةى   دةطاةالت  ٖيَاضي  و طةسضااوةناْي   نشاوة ئؤسطاْيضة بةسبَنوتشدا ثاْتاييةني
ٕ  دؤخيَهاذا  وةٖاا  و ياة   بووةتاةوة  و دياايي   ْاانؤني  يسووبةسِوو ئةوإ يةنطشتوويي  سرمياةنا

 باةّ  ناة  ضاووْة،  ْاوو ياة   وة ٖةَيوةػااوْةتة    ييَو ئاطاْي بة ثيَهٗاتةيي، ييَهرتاصاْي طةسةسِاي
  .ٖيَٓإ ٖةسةغ دةَييَني ػيَواصة

 
 ثَيداضوونةوةكساو: غَيواشي لة وةزطستو  كةَلك
و   ػايهشدْةوة  ياة  طشيٓط صؤس سؤَييَهي يةْاتوْذوتيزي خةباتي ىػيَواص ئةّ بيَت يَوٖةسضؤْ
ٕ  ،دةطيَاشِيَ  و نؤَاةَيطادا   طياطةت ية ْواْذٕ توْذوتيزي طشفيت ييَهذاْةوةي  ئةطاةسي  ياة  ياا

 وةبابةتاة  وباة  صؤس سادةياةني  تاا  سؤَياة  ئاةّ . ٖةى بيَات  دةتواْيَ ،ناْيذاثيَهٗاتة ية تيَشِواْني
 نشدْاةوةي    يةناةّ  سادةياةى  و تاا  قةيشاْاوياذا  باسودؤخي ية خةبات ػيَواصةناْي نة طشيَذساوة
 ئاةّ  ،دي وتةيةني بة. ٖةية ناستيَهةسييإ نؤَةَيطادا ية توْذوتيزي ية تيَهشدٕ سوو و  طةسْر
 نؤَاةَيطا  طؼات  خاواصيي  توْذوتيازي  بريي يةطةس ناسيطةسي نة طوودبةخؼة ناتيَو ػيَواصة
 .ٖةبيَ

 طاودَةْذ  ػايَوةي  بة نة بٓشئَ دبٓيا ػيَواصيَو بة اْةخةبات دؤسة ئةّ بٓةَاي دةنشيَ ئايا
 باؤ ئاةّ   تانةنإ بابةتذا ٖيَٓذيَ ية بٔ؟ توْذوتيزيي بؤ ضاسةطةسنةس و  ناسيطةس ديَطشةوةيةني

 ،"سةْطاة "ثشطاياسة  ئاةّ  والَي ديهةدا بابةتي آٖةْذ ية دةدةْةوة، ثؤصةتيغ والَي ثشطياسة
ٕ  ،"ضاوةسِواْيية ية دووس"  باة  صؤس سادةياةني  تاا  ثشطاياسة  ةّئا  ىالَذاْاةوة ةو. "ْاةخيَش "ياا

 ئاةّ  ناة  بةَاة  و ٖةسوةٖا  بةطرتاوةتةوة خةبات ية ػيَوة بةّ تانةنإ وٖةَييَٓذاْي  تيَطةيؼنت
 و تاا  قةيشاْاوياذا  بااسودؤخي  ياة  توْذوتيازي،  ثيَهاشاوي  َتُاْاة  ديَطشةوةيةني وةنو ػيَواصة

 .ناسيطةسى دابٓيَت دةتواْيَ سادةيةى 
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 باة  خاةبات  ياة  َيتاؤدة  ئاةّ  ناة  بطاةيت  ػاياسي ٖؤ و تيَطةيؼنت ية ثًةيةى بة شيَدةن 
ٔ   (1)خؤسِطهذا ػيَواصةناْي يةطةٍَ بةساوسد ةب و ناساَة  ثشاطُاتيو ػيَوةيةني  ياة  ناة  بطاؤسِي

و   ٖؤػاياسي  صياادنشدْي  باة  نااسة  ئةّ. وةسدةطريا ييَ نةَيهي ْاتوْذوتيزي خةباتي بؤ نؤْةوة
 ياةّ  ئيَُاة  صاْظايت  ثاْتاايي  ٖةسضي. طةسدةطشيَ َيتؤدة ئةّ ْياصةناْي ثيَؽ ية ئيَُة صاْظيت

 بةسْطاسبووْةوة بؤ و بةسْاَةسِيَزي  ٖةبيَت ييَي باػرتَإ تيَطةيؼتٓيَهي و  بةسبَنوتش بةطتيَٓةدا
ٕ  و  قةيشاْةنإ يةطةٍَ ٕ  بيَات،  باةسبَنوتش  و  تاش  ناَاٌَ  طةْطةػاةنا  ئاةّ  ناساَاةيي  بيَطوَاا

 .دةبيَت اتشصي َيتؤدةؾ
 و ٖةسوةٖا  توْذوتيزي ٖيَٓاْي بةناس يةديَي بةسبَنو و  طوجناو سيَطاضاسةيةني بة طةيؼنت بؤ

ٔ  داٖااتوو،  ْاتوْذوتيزيياةناْي  َيتاؤدة  طياطاي  طةػةي ٖةَيظةْطاْذْي بؤ  باة  ناة  ْاضااسي
 صؤس خااَيي . بذةئ صياتش طةسجني داٖاتوودا و  ئيَظتا يةناتي َيتؤدة ئةّ تةورَىو   ييَٗاتوويي
 وئاة  يةطاةس  قةيشاْةناْاذا  طةسَاةي  ياة  سهوَةت ناسبةدةطتاْىو   خةَيو نة يةةوئة طشيٓط
. و ناساَةياة   دَيخاواص   ،ٖيَضى طاةسباصى  ٖيَٓاْي و بةناس  توْذوتيزيي بةس ثةْابشدْة نة بشِوايةٕ
ٕ  تيَطةيؼاتٓيَهي  دةتاواْني  ئيَُة سادةيةى  و تا ،نة ئةَةية ثشطياس ئيَظتا  ػايَواصة  ّياة  بامشاا

 بهاةئ؟  تيَاذا  و ضانظااصي   ثيَذاضووْةوة دةبيَ ئاطتيَو و و تا  ٖةبيَت( ْاتوْذوتيزي خةباتي)
 توْذوتيزي ٖيَٓاْي بةناس بؤ ناساَة ديَطشةوةيةني دةتواْيَ سادةيةى و تا َيتؤدة ئةّ ٖةسوةٖا

 بيَت؟
و   باؾ ةطةييَهيديَطشةو وويو خظتٓةسِ  ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصةناْي طياطيي طةػةي

 قةيشاْةنإ ية بةسبَنو ضواسضيَوةيةني بؤ توْذوتيزي، ٖيَٓاْي بةناس ديَي ية توْذوتيزي، ية دووس
 :ثيَويظنت خواسةوة بابةتاْةي ئةّ بةتايبةتي
 .ديهتاتؤسةنإ البشدْي يةطةسناس* 
 .ْويَهإ ديهتاتؤسة ئاساي ٖاتٓة ية ثيَؼطريي و نوودةتانإ ثووضةَيهشدْةوةي* 
 .دةسةني و داطريناسي دةطتذسيَزي بةساْبةس ية بةسطشي* 
 نةَايةتيية وةنو)خؤديَيى خةَيهي رياْي ػيَواصي و فةسٖةْط ية و ثاسيَضطاسي ثاساطنت* 
 (.و ْةرادييةنإ ئاييين

                                                           

َةبةطت يةخؤسِطو ئةَةية نة ئةطةس يةنؤْةوة ػيَواصي خةباتي ْاتوْذوتيازي  بووبيَات يةطاةس بٓاةَاي      (1)
و تيؤسيو ْةبووة، يةّ نتيَبةدا ٖةوٍَ دةدةئ تا بؤ ئةّ ػيَوة خةباتاْة ػايَواصيَهي   اونش ضواسضيَوةيةني نؤْووغ

 نشدةني ببيٓيٓةوة.
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 .و ئابووسي نؤَةاليةتي ْابةساْبةسيي بَنوبووْةوةي ية ثيَؼطريي* 
 .َشؤظ َا  ية بةسطشي و نإتيهةدميونشا تيَهؤػاْة بَنونشدْةوةي و ثاساطنت* 
 ثيَهٗاتاةناْي  يةطاةٍَ  ْاتوْذوتيازي  ديهةي ػيَواصةناْي ييَهذاْىو  نشدْةوة يةنذةطت* 

 . ذاتيهدميونشا نؤَةَيطايةني
 
 

 :توندوتيري ديكةي غَيواشةكاني و  غةِز خواضتى كسدنةوةي كةم
 نة تايبةت قةيشاْطةيي ضةػينٖاو يو ئاَاجن  ئاَاجناْة دؤسة ئةّ دةطتةبةسنشدْي يةثيَٓاو

 و  ناسيطاةس  ػيَواصي بة ْاتوْذوتيزييةنإ ػيَواصة ئةوةي يةبةس و  باطهشإ ثيَؼرتدا ديَشِةناْي ية
 قؤْااغي  باة  قؤْاا   ساثةسِاْذْي بة. ٖةية ييطرتاتيز ثنْيَهي بة ثيَويظيت بهةٕ، ناس ناساَة

يةنى ئةّ ػيَواصة ثاآلوتةنشاو و ناساَاْاة   دةسةتاْى ديَطرينشدْى يةى بة طرتاتيزي، بةسْاَةي
وةدةطت ٖيَٓاْى  بؤ. يةطةس بٓةَاى ػيَواصى ْاتوْذوتيزى ية ديَطةى ػيَواصى توْذوتيزاْة ٖةية

 بؤ ،توْذوتيزاْةنإ ْا ػيَواصة تواْاييةناْي ثةسةثيَذاْي و  طةػةثيَذإ و بؤ  طشيٓطة َةطةية ةّئ
 ييَهؤَييٓااةوة، بااة ثيَويظاات ،صؤس يااةنيسادة بااة نإ،قةيشاْاوييااة درايةتييااة شدْىبااةسِيَوةب

 ْةتشطااْة  و ٖاةْطاوْاْي   بةسْاَةسِيَزي طياطي، طةػةي ،ىطرتاتيزي تويَزيٓةوةي نشدْةوة، ػي
 .دةنشيَت تاوتويَ نتيَبةدا ئةّ دؤساودؤسةناْي بةػة ية بابةتاْة ئةّ ٖةَوو نة ٖةية 
 َيَزووْاطاإ،  و صاْظايت   ئاطاايي  ية وةسطشتٔ  و نةَيو  سيَٓويَين بة ثيَويظتُإ سةوتةدا يةّ

 داسِيَازةساْي  و بةسْاَاة   طياطاي  داسِيَازةساْي   تيؤسي نؤَةَيٓاطإ، نؤَةاليةتي، دةسووْٓاطاْي
 ْاتوْذوتيزيياةوة  ةنااْى َيتؤد خويَٓذْاةوةي  بة خؤ تةْيا نة ْيية بةغ ئةَة. ٖةية طرتاتيزى
و   تواْاايي  بيَ يسادة وةنو ديهةي بابةتةناْي ْةوةينشد و ػي  ييَهؤَييٓةوة بةَيهو نةئ، خةسيو
 ،طشْطاة  صؤس نة ديهة خاَييَهي. ثيَويظتة طتةَهاسةناْيؽ وسهوَةتة  ديهتاتؤسةنإ الواصيي
 طارتاتيزى  و بةسْاَةسِيَزي  طرتاتيزى ساَاْي تواْايي و طةػةي  بَنونشدْةوة ضؤْيةتي فيَشبووْي

 بابةتاْاة  ئاةّ  و وةديٗااتين   ْاة ٖةوآل ئةّ ثشانتيضةنشدْي بؤ. داٖاتووة ْاتوْذوتيزي خةباتي بؤ
 طااةسةنييةناْي خواطااتة ىَيتااافيضيهى و در ٖؤناااسة بااة ضاااويَو نااة ةيااةوبة ثيَويظااتُإ
. خبؼايَٓني  ْيَوْةتةوةييةناْاذا  و ٖيَاضة   ْةتاةوةيي  دةطاةآلتة  و َاؤديَشِٕ،   َاةدةْي  نؤَةَيطاي

 ضاسةطاةسي  ْةسيتخواصاْاةناْي  َيتؤدة صاَييي ،ى طياطىَيًيتاسيضَ دةطةالت، ْاوةْذطةسايي
ٕ  بةَيطة بةساْبةس ية طةوسة سيَطشيَهي بووْةتة دي ٖؤناسي ٖيَٓذيَ و  نيَؼةنإ  و  ثةطآذنشاوةنا
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 سووٕ ئاةوة  ٖةياة  ٖةْذآ باواس . ْاتوْذوتيزييةنإ ػيَواصة داْةسيي  ػوئَ و  ئةجناَذإ تواْايي
ٕ  ْذوتيازي تو بؤ نؤَةَيطا نؤتايي طؤصي نة دةنةْةوة ٕ  ياا  باةس  و ثةْابشدْاة   ييَاي   خؤباواسد
 ئاةو  و نؤَةاَلياةتي   طياطاي  ثيَهٗاتاةي  يةطاةس  صؤسي دةسةجناَيَهي ،توْذوتيزاْة بيَ ػيَواصي
 . ٖةية يةنؤَةَيطا
 ٖاؤي  دةبٓة صؤستش خواصاْةنإ  توْذوتيزي بضووتٓةوة نة تةوةؤب سووٕ خاَية ئةّ ساػهاوي بة
و   َاةدةْى  خاةباتي  صؤسداس ساَييَهذا ية. طةسنوتطةسةنإ و  طةساْاوةْذ سرمية طةسناسي ٖاتٓة

  ىنااسنشدْ  ئااصاديي  باة  دةَاوةسيياْاة  دةطاةاَلتيَهي  ٖاتٓةطاةسناسي  ٖؤي دةبٓة ْاتوْذوتيزي
 ياة  بيَات،  باةناس  خاةَيو  خظتٓةطاةس  ػااس طوو   طاةسنوت  بؤ ْيضاَي ٖيَضي دةنشيَ. صياتشةوة
 باة  دةطات طةيؼانت   باؤ  ػايَوة  باةو  تاا  خةَيو بؤ يةنةنةسطتة ْاتوْذوتيزي خةباتي ساَييَهذا

 سهوَاةتيَهي  طاةسناسي  ٖاتٓة  بة ثيَؽ و  وةسطشٕ ييَ نةَيهي ئاصادي ية و بةسطشي  طةسبةطيت
 ثيَهاةوةرياْي  و  ديَبةديَهشدٕ و  نشدٕ ثيَوةْذي ظيتتواْ ية ٖؤػياسيى وسد. بطشٕ طةسنوتطةس

 ػايَواصطةيي  سووْهاةسةوةي  دةتاواْيَ  وْذوتيازي، ْات فؼااسي  بةناسٖيَٓاْي و َيتؤدةناْي  ٖيَض
 ئاةو  َةيًاة  ئاةّ .  ْةنشاوةتاةوة   و ػي  تاوتويَ دسوطيت بة بةسيةَة نة بيَ يطةسو ناس  يينشدة

 ئااَيوطؤسِيَهي  توْذوتيازي،  نةَهشدْاةوةي  سيَطااي  و ياة   بااؾ  فاؤسَِيَهي  بة ٖةية تواْاييةي
 .بيَينَ ثيَو ْيَوْةتةوةييةناْذا ثيَوةْذيية و  َؤديَشِْةنإ طياطةتة ية بٓةسِةتي

 يةطةٍَ ْاتوْذوتيزي ػيَواصي ديَطؤسِنيَي بؤ دةتواْني سادةيةى و تا ئيَُة نة طةباسةت بةوةى
و   ْيضاَاي  ػايَواصي  بة بةطنت ثؼت نةَبووْةوةي ساَييدػاية و  طةسنةوئ توْذوتيزاْة ػيَواصي

 ناسيطاةسبووْى ئاةو   ئاطاتى و   ضؤْيةتي بة ثةيوةطتة بني، بةوةوة طشيَذساو ديهةي ػيَواصةناْي
 .دةبزيَشئ  ٖةَيي توْذوتيزاْة ػيَواصي ديَطةىية ئيَُة نة ديَطشةوةية

و   ػايَواصة  ئاةّ  سيَفاؤسَي  باؤ  ئيَُاة  ئيَظاتا  ئاياا  ناة  ةياة وئة ٖةَيٓاةطش  ساػاا  ثشطياسي
 باة  تؤقاْاذٕ و   توْذوتيازي  صَااْي  و  دةدةئ ٖةوٍَ خةباتةناْذا و  قةيشاْةنإ ية بةناسٖيَٓاْي
ٕ   باةٖيَض  خاَياة  ياة  وةسطشتٔ و طوود  ْاتوْذوتيزي ػيَواصي بةناسٖيَٓاْي  دايَطري  و ناسيطاةسةنا

 و  خبةيٓاةسوو  ضواسضايَوةيةى  ثشطياساْة ئةّ ىتةواو بؤ دةدةئ ٖةوٍَ نتيَبةدا يةّ ئيَُة دةنةئ؟
 .بٓووطني يإ بؤناسا سيَباصيَهي
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 :ضياضي دةضةآلتى تيؤزي
 َشؤظاةنإ،  طشوػايت  خواطيت ،(ٖيَض)دةطةالت بةدةطتٗيَٓاْي بؤ ٖةوٍَ نة ا ث  دةضيَتو

 ْةتااةوةنإ، يااةْيَو ٖيَااض بةدةطااٗيَٓاْي يىثيَويظاات. ونؤَةَيطاناْااة  نإَشؤييااة طشووثااة
  (1).نايَ نيَربِ دؤسيَو ية دةبيَتة ،ٖاوسِيَهاْيؼذا يةْيَوإ تةْاْةت و  نإنؤَجاْيا سهوَةتةنإ،

ٕ ٖ صؤسباةي  بؤ سةْطة ٔ  اووآلتياا ٕ  ػايَواصي  ئاػآاتشي  ئاةو  ٖيَاض،  بةدةطاتٗيَٓاْي  باؤ  ٖةوَياذا
 و  نإباداة  داٖات، بيٓهشدْىدا ضؤْيةتي وةى ناسداْةوةيةى بؤ نة طياطيياْةية ْاسِةصايةتيية
ٕ  ثااسيَضةساْي . دةسدةنةويَ سهوَةتةنإ ئابووسي بةسْاَةي  سكاووقي،  ساويَازناساْي  ،دادطاناا

 ٖةَوويإ طؼتييةنإ، ثيَوةْذيية ثظجؤسِ و ييَٗاتوو يةبواسى بةسثشطاْي و  يةَاْةنإثةسِ ئةْذاّ
ٕ  بااز  ياة  خؤيإ )َونٌ(ىطشتةنإبشي َا  ية بةسطشى بهةٕ نة دةدةٕ ٖةوٍَ باداة   و  داْاةنا

 بابةتاذا  ٖيَٓاذيَ  ياة . بةطاوود  طشيَبةطيت بةطتين بة ييةنإسهووَطةثيَٓشاو و ب  بةساْبةسة 
 سهاووَي  و بةسثشطااْي   ثشطياسخوَيكيَٓة وةسدةطرييَ خةَيو ية يبادة وئة بةناسٖيَٓاْي ػيَوةي

ٕ  خاةَيهي  باة  باداْة ئةّ بةناسٖيَٓاْي ية سووٕ ػيَوةيةني  ضاوخؼااْذْيَهي  منووْاة  باؤ . ْاادة
 ناة  صؤسة بابةتطاةييَهي  ثيؼااْذةسي  ئاةَشيها  باةسطشي  سيَهخاشاوي  بوودداةي  بةطةس سيَزةيى

  و ضاةى   فشِؤنة ثاثؤسِ، بة والتةوة ئةو ىطوثا تةياسنشدْي داوةتة دةطتيإ سهووَي بةسثشطاْي
 ناة  نةسطاتاْة  ياةو  ٖيَٓاذيَ   ناة  بةتايباةتي  ،يياة ْ بةواْاة  يإثيَويظت ٖيض نة ضؤَييَهةوة  و

ٕ  الواص داسِػاتٓيَهي  باة  تةواونؤْاة،  ضةنذاسي نةسةطتةي ية بشيتني نشِيوياْة،  نةسةطاتةي  ياا
 بهاةٕ،  تيَاذا  طاةسَايةطوصاسي  دةياْاةويَ  سهاووَي  طاْيبةسثش نة بواساْةي ئةو  .ْاثيَويظت
 صاْياسيياةني  ناة  خاةَيو  صؤسبةي بؤ بةتايبةتي و صاْياسييةناْي  بيَت يَينْٗ بةػيَوةي دةتواْيَ
 .ْةبيَتةوة بَنو ٖةية و ئةَٓييةنإ  دةوَيةتىْيَو طرتاتيزيهة َةطةية يةطةس نةَيإ

ٔ  طاةسف  تيَذا يبادةناْ نة بواساْةي يةو صؤسيَو   تةْاْةت   ئاةّ  باةٖؤي  يةواْةياة  ،دةناشيَ
 ةبادا  باةناسٖيَٓاْي  ضاؤْيةتي  يةٖةسساَياذا، . ْةنشيَ قبووٍَ خةَيهةنةوة يةاليةٕ ئاطاييةوة، بيَ

 ٖةوَياة  و ناسداْاةوةي   دميونشاطييةناْذا ية ريَٓاْةيةووباغ وس طياطيية بابةتة يةو نؤنشاوةنإ
 .دةطةالتذاسإ ٖيَضي يةطةس سيو ناستيَهة  نؤْرتؤٍَ بؤ ةبةسدةواَةناْ

                                                           

ٍَ          دياواصي ْيَوإ ٖيَضي طياطي (1) و نؤَةَيايةتي يةَةداياة ناة ٖيَاضي نؤَةَياياةتي باة َاْااي باة ناؤْرتؤ
ٕ  -دي ي نشداسي ئةواْيْدةسٖيَٓا ػايَوةي ساطاتةوخؤ ياإ ْاساطاتةوخؤية،      باة  -تاى يإ طشووثة ئيٓظااْييةنا

 يةساَييَهذا ٖيَضي طياطي بة َاْاي بةناسٖيَٓاْي ٖيَضي نؤَةَيايةتي يةثيَٓاو ئاَاجنة  طياطييةناْذاية.
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 واَلتااْي  ية و سهوَةتذا  خةَيو يةْيَوإ سووبةسِووبووْةوة ػيَوةي درواستشئ و  قةيشاْاويرتئ
 َافاة  وةسطشتٓاةوةي  باؤ  نةخاةَيو  سوودةدا ناتيَاو  طايَٗةَذا  و ديٗاْي  ئاطيايي ئةفشيكايي،

 ناة  ٖيَضيَو طشتين بةدةطتةوة بؤ ْيَبةسةنا و بةس  خةبات دةدةْة دةطت خؤيإ نشاوةناْي ثيَؼيٌَ
ٕ  بةسْاَاةناْي  ضانظااصيي  باؤ  ٖيَاض،  ْةوةينشد بةدةَاوةسي تا ةدةطةاَلتذاي ضٓط ية  خؤياا

 يةطاةس  سريَاِ  ناسبةدةطاتاْى و   خةَيو ْيَوإ نيَؼةي ية بةسبَنوتش صؤس ئةَة نة ،بيَٓٔ بةناسي
 داةَاوةسي  باة . دةدا سوو ناْذاةثيَؼهةوتوو واَلتة ية صؤستش نة ةناْة"باز" داٖاتي َةطةيةي
 ،تياو دميونشا سهوَاةتي  ضاوْهوو  دميونشاطيذا، سيَطاي ية يةنةَة ٖةْطاوي ،ٖيَض نشدْةوةي
 .ةطياطيي ي(ٖيَض)دةطةالت نشدْي نؤَةاليةتي سهوَةتي
دووايني ٖةَيبةص  ية طةسةجناّ يذا،و طةسةسِؤي  ئاصادي ْيَوإئاَيَشى يةسصؤنى بزاسدة، ية ناتيَو

 سصطااسي  ٖيوا، تةْيا ييَهشاو طتةّ خةَيهي بؤ دةوةطيتَ، طةسةسِؤيي بةسبزاسي يةطةس ،ةصداو داب
 سصطااسيي  و سيَطااي   ٖةْووناةيي  باسودؤخي طؤسِيين ضؤْيةتي بةالّ ،ةٖةْوونةيي باسودؤخي ية

 دابيٓهشدْاي  و طةسضااوةناْي   دةطاةالت  ةسيٖا يةدةو خاةَيو  يوػاياس  باة  بةطرتاوةتةوة ييَي
 طاةسةتا  ى باطةنةدادسيَزة ية و طةسضاوةناْي،  دةطةالت ْاطيين ثيَويظتيي بةٖؤي. دةطةالت
 .دةدةئ ثيؼإ دةطةالتتإ تيؤسييةناْي ئةودا و بةدواي  طياطي دةطةاَلتي ثيَٓاطةي

ٔ  و تاةورَيَو   تواْاايي  نؤَةَياة   باة  -طياطاى  دةطةآلتى ٕ  ديااسي  باؤ  ناة  دةَيايَ  و  ناشد
 يةاليةٕ يةواْةية طياطي ىدةطةآلت. ديَت بةناس نؤَةَيطا ييةناْيفةسَ طياطةتة ٖيَٓاْي بةناس

 و  طشووخ يةاليةٕ بةثيَضةواْةوة، يةواْةية يإ بةناسبيَت دةطةالتةوة بة طشيَذساو سيَهخشاوةناْي
 .بةناسبيَت دةطةالتةوة دربةسي سيَهخشاوةناْي
 باةناس  و دةطةالتذا  خةَيو إْيَو سووبةسِووبووْةوةناْي ية ساطتةوخؤ طياطي ٖيَضي يةواْةية

 .ٖةَيذةطرييَت داٖاتوو قةيشاْاوييةناْي باسودؤخة بؤ ثاػةنةوتيَو وةنو يإ ،بيَت
 

 :ثاواخنواش ياى ثازضة يةك يَيصي تيؤزي
 ياة  فةسَاْشِةوانإ ٖيَضي نة دةدا ثيؼإ ٖةسةَى ػيَوةي بة دةطةالت ٖيَضي َوديًَة، ئةّ
 ٖةسةَاةدا  ياةّ . تياة ْا بةطاةسدا  طاؤسِاْي  و دؤسيَاو ػايَوة  و بةٖيض  ٖةسةَةنةداية يوتهةي
 ٖاةسطيض  ناة  ثتاةوة  ئةوةْاذة  دةطاةالت  ثيَهٗاتاةي  بةالّ ،دسئَبطؤسِ يةواْةية ٖيَض خاوةْاْي

 و طةسضاااوة  دةطااةالت  ثيَهٗاتااةي طااشتين بةسضاااو يااة  و باايَ  تةْاياا بةطااةسدا ئاااَيوطؤسِي
 تيؤسيياة  ئاةّ . ْاناات  قبووٍَ ثيَهٗاتةيي وطؤسِيئاَي بؤ َةيًيَو ضةػٓة  ٖيض دؤساودؤسةناْي،



 
47 

 وةناْةدةطااةاَلتة خاااوةٕ يةناااْو بشِياس  ثؼااتيواْي بااة خااةَيو نااة بٓةَايةيااة ئااةّ يةطااةس
 نؤَةَيطادا ية ٖيَض ٖيَٓاْي بةناس و ضؤْيةتي  خةَيو و خشاثةي  ضانة نة و ئةوأْ  بةطرتاوْةتةوة

ٕ  باؾ بةػيَوةيةني. دةنةٕ دياسي  ٖةَيبازاسدْيَهي  سيَطااي  ياة  ثيَهٗاتةياةدا  ّياة  ٖيَاض  خااوة
 ثشِؤطااةنةي و  طااةسةنييةنإ تومخااة بااةالّ ،الدةبااشيَ ناااس يةطااةس و قاْوْييااةوة  وسيَهوثيَاا
 (.دةطؤسِدسئَ و ػيَواص  ػهٌَ تةْيا)ْةطؤسِٕ
 باةسِيَوة  ٖةَيبازاسدٕ  طتةَهاسةناْذا سريَُة صؤسبةي ية نة يةسةقيكةتة ئةّ بٓةَاي يةطةس 
 ناؤْرتِؤٍَ  ياة  ٖةَيبزاسدْةنة ػيَواصي و ٖةَوو  آدةنش دياسي ثيَؼذا ية ي ئاناَةنة ةالّب ،دةضيَ
ٔ )رْاةسِاٍَ  سهوَاةتي  وةناو  داياة    ناة   "ؤصميبااب "ياة  ىَوطااب  سابيَاشت  و "بؤسَاا "ياة ( ْاوي

 (2).ىدةصاْ ٖةَيبزاسدْاْة ئةو دةطتةي ية بةػيَو بة (1)ذا،ٖةَيبزاسدْةناْ ية ييإطاختةناس
  ضاييةتي  يةطاةٍَ ( صؤس بة تةْاْةت)خةَيو نة ئةوةية طةسةسِؤنإ سهوَةتة يوايٖ ىئةوثةسِ
 دةطاةالتذاساْي  نة ئةوةية سووٕ سةقيكةتي. بهةٕ و قبووَيي  بيَٓةوة دةطةاَلتةدا ئةّ ثيَهٗاتةي
ٕ  ىضآط  ياة  توْاذوتؤَيي  بة دةطةآلتو   ٖيَض بؤية ثاواخنواص ٕ  خؤياا ٔ  ناة  ،سادةطاش  باةو  بتاواْ
  بهاةٕ  سهوَةت قبووَيي بة ْاضاس خؤيإ، دةسووْي ويظيت ثيَضةواْةي بة هةنةخةَي يةنةسطتة

ٔ  بةطاةسياْذا  خؤيإ دةطةاَلتي بةجمؤسة و ٕ  و نةَياةطايي   ػااس طو. بظاةثيَٓ  َاوديًَي  ياةّ  ناشد
 بيظاتةّ  طاةدةي   (1). ريَشدةطتيي طةثاْذْي بؤ نةسطتةية ياطايرتئ و  يةنةَني وةنو ٖيَضةدا،

 طاؤظيةت  يةنيَتيي سيَبةسي ،طتايني صيَفدؤ. ص ي1940و 1930دةيةناْي ية ،منووْاْة يةّ ثشِة
                                                           

و دووس  بةثيَي َاْاي دميؤنشاطي، ئةةَيني َةسز بؤ بووْي سهووَةتيَهي خةَيو طاالس، ٖةَيبزاسدْيَهي ئااصاد  (1)
س بةّ ٖؤيةوة دةطاةَياتذاساْي طاةسةسِؤ باؤ ٖيَؼاتٓةوةي ئاابشِووي خؤياإ، بةطاةسنةوتٔ        و تةصويشة. ٖة ية دسؤ

 و رَاسةي دةْطةنإ طشيٓطي صؤس دةدةٕ.و يةٖةَيبزاسدْةنإ

طوَإ سهووَةتة ديهتاتؤسةنإ يةسةطاونشدْةناْيإ يةٖةَيبزاسدْةناْاذا باة قااصاجني خؤياإ ٖةَياة       بيَ (2)
دا ساصي باوو،  1990ي بشَة نة يةطةٍَ بةسِيَوةضووْي ٖةَيبزاسدْةناْي طااَيي دةنةٕ. وةنوو سهووَةتي طةسباص

بةَياّ يةئةوثةسِي ْاباوةسِيذا نيَبةسنيَهةي دؤسِاْذ. درناشدةوةي سهووَاةتي طاةسباصي خؤباواسدٕ ياة ئاريادةي       
طشتين سيَباةساْي  و ئاناَي ٖةَيبزاسدْةنإ بوو نة طةسجناّ بة ٖةَيوةػاْةوةي ٖةَيبزاسدْةنة، دةطيت داية  خةَيو

 ٕ_طشووثة طياطييةنإ

و  ٖيَااضسةطااةٕ قاااصي َااوسادي يااةنتيَيب "اطااتبذاد دس ايشإ"ياااْي طااةسةسِؤيي يةئيَشاْااذا، دياااواصي    (1)
و ثيؼإ دةدا نة دةطةَياتذاسيَيت سهووَةتةنإ يةطةس بٓةَاي ثؼتيواْي  دةداتةوة دةطةَياتذاسيَيت بة باػي ييَو

 و الواصة.و بةٖؤي ثؼتيواْي ْةنشدْي دةَاوةسةوة صؤس طظت   سهووَةتةنإو صةخيت وةيةو صؤس دةَاوةسة
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 ئاةو  دةطةاَلتي و ثةْطشاوي  ساطتةقيٓة دربةساْي ية ثيَذةضوو نة ىنةط ًَيؤٕ بيظت بة ْضيو
 ياة  ديٗااْي  دووةَاي  ػاةسِي  ياةناتي  ةتيطاؤظي  خاةَيهي  ية صؤس دةَاوةسيَهي. نوػت بٔ

ٕ  منووْاْة ئةّ. نورسإ اَيُاْيادائ يةطةٍَ ػةسِ طؤسِةثاْي  قاؤس   ناة  دةناتاةوة   سووٕ باؤ  ئاةوةَا
 و سهوَةت ية و ثشطياس  سةخٓة دةسةتاْي ْةبووْي و  تايبةتيذا طشووثيَهي دةطت ية ٖيَض بووْي 

 .دةبيَت بةدواوة َشؤيي ناسةطاتيَهي
 بايَ دة ْاتوْذوتيزياذا،  خاةباتي  ضواسضايَوةي  ية طةسةسِؤنإ سهوَةتة بة ٖيَٓإ نؤتايي بؤ
 طاةستش  ثيَهٗاتةياةني  بة ثاػإ و  بضأْ دةطةالت يةنذةطيت ٖةسةَي َاْاي سووْي بة خةَيو
 ياة  باري  بيَات،  سهوَةتاذا  دةطات  ياة  ثااواْهشاو  ػايَوةي  باة  دةطاةالت  ئةوةي يةباتي يةو،

 .بهةْةوة يةنظإ ػيَوةي بة دةطةالت دابةػهشدْي
 ضاؤٕ  ناة  ٖاْاذةدا  بابةتاة  ئاةّ  يةطةس ةوةبرينشدْ بة خةَيو نة ئةوةي طةسةسِاي َوديًَة ئةّ

ٕ  تاةْيا  و باة   طشتاووة  بااوةؾ  ياة  ٖيَضياإ  طاةسةسِؤ  دةطةالتذاساْي  ٖاةسوةٖا  ناشدووة،  ثاواْياا
 دةطاةالتذاساْي  طاؤسِيين  يإ طياطي ضانظاصيي ،نة بابةتة يةّ برينشدْةوة بؤ ةْيؼاْذةسيَهيؼ سيَ

 ئةّ يةاليةنةوة  نة َاْا بةّ سووبةسِووة، ونيَٓذاثشِ  تاقةت ضةَيةَةيةني و تةْط و يةطةٍَ طةسةسِؤ
الياةنى   و ياة   دةبٓاةوة  و بةتواْا  بةٖيَض صؤس دةطةالت يإ ٖيَض نشدْي قؤس  بةٖؤي دةطةالتذاساْة

ٕ  و ٖيَاضة   َةدةْي سيَهخشاوة ،تشيؼةوة و   طياطاي  ْاةنشدْي  بةػاذاسي  باةٖؤي  نؤَةاليةتيياةنا
ٔ  ،دةبايَ  ناة  ةودؤسةيبا و   دةبٓاةوة   و ْاناساَاةيي   ْاييتوا بيَ طريؤدةي نؤَةاليةتييةوة،   ْااتواْ

 دةطات  ياة  ٖيَض نؤبووْةوةي بةٖؤي دةطةالتذا ٖةسةَي َوديًَي ية. دةطةالت طةس خبةْة ػاسطو
و   ٖةياة  و ْاطايٓيي   ٖيَاض  َاوديًَي  ية بةسبَنو ػشؤظةيةني بة ثيَويظيت  ضانظاصيي سهوَةتذا،

 ئاةو  باؤ  دةبيَات  طاشْط  خااَييَهي  خؤي ئةَة نة دةبيَت، ئةطتةّ سصؤ خةبات ،ْاطيٓة ئةّ بةبيَ
 باة  خؤياإ  خةوْةناْي َوديًة، بةّ طةسجنذإ بة تا دةبيٓٔ، ضانظاصييةوة بة خةوٕ نة ىنةطاْة
 ة"ثًؤساييضّ" َوديًَي ٖةَإ ٖةس نة دي، يَٓٓةٗب يةدةطةالت ديهة دؤسيَهي ية ثنْيَو  نيَؼاْي

 .دةنا دابةؾ نؤَةَيطادا ثاْتايي ية دةطةالت ْاوةْذطةسا، و  نشاو  قؤس دؤسي بةثيَضةواْةي و 
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     ثاوانكساو دةضةاَلتي مودَيلي
 )فةسَاْشِةوايى( دةطةالت

 ٖةَيٓةطش سةخٓة
 ٖةَيٓةطش ضانظاصي و  طؤسِإ

 خةَيو
 دةطةالت بة طةس
 ًَهةضى سةٖا بة ْاضاس
 سةخٓةطشتٔ دةطةاَلتي ْةبووْي

 
 :ثمؤزاليصم دةضةاَلتي دابةغكسدني (جؤزي)ىمودَيم

 َااوديًَي ات،ددة دةطاةالت  ةسيٖا دةو ْاطايين بة صؤس ييااةنىياسَةت ناة  ديهاة  َاوديًَيَهي 
 بااة دةطااةاَلت نااة ةوةثاااواخنواص َااوديًَي ثيَضااةواْةي بااة. ثًؤساييضَااة دةطااةالتي دابةػااهشدْي
 ْاطؤسِدسيَات،  ػايَوةيةى   باةٖيَض و   دةطةالتذاية ثًةي يوتهةي ية ضشِبؤوة و  يةنطشتوو ثيَهٗاتةيةني

ٕ  ونشدْةوةيآلب و بة  دةنات دابةؾ نؤَةَيطادا ثاْتايي ية دةطةالت ػيَواصة، ئةّ  سيَهخاشاوة  ياةْيَوا
 و  طاةسةسِؤ  دةطاةالتيَهي  باووْي  دسوطت ية دةنا و سهووَييةناْذا، ثيَؼطريي  َةدةْى دؤساودؤسة

 (1). و يةسصؤنة  خواص يٓةصؤس دةطةالت َوديًَةدا، يةّ. ٖةَيٓةطش  سةخٓة
ٕ   دابةؾ دةنشيَات  نؤَةَيطادا دؤساودؤسةناْي ضيٓة ية دةطةالت َوديًَةدا، يةّ  و دةطاةاَلتذاسا
ٔ  باةناس  خؤيإ دةطةالتي دةتوأْ بابةتطةييَهذا ية تةْيا  باة  دةدةٕ، ثايَ  ئيضْياإ  خاةَيو  ناة  بيَآ

ٔ  ناة  ئةواْاة  ٖاونااسي  و  خاةَيو  ئيضْي يةطةس تةْيا دةطةالتذاسإ ،دي واتايةني  طاةس  باة  دةتاواْ
 ئانااَي  ياإ  صؤس  باة  ياإ  باةثيَى خواطات   دةتاواْيَ  نشدْة  ٖاوناسي ئةّ. بهةٕ ِنسو نؤَةَيطادا

 طويَشِايةَييياةوة  فةسٖاةْطي  ناستيَهاةسي  باةٖؤي  تةْاْةت يإ خةَيو ْةداْي و طةسْر  تةسخةَي نةّ
ٕ  ية دةطةالت دابةػبووْي ٖؤي بة نة ةيةوئة طةسجنشانيَؽ خاَيي ٖةسضؤْيَو بيَت، بةالّ بيَت،  ْيَاوا
 ٖاونااسي  ية دةتوإ ْةبٔ، ساصي دةطةالتذاسإ نشدةوةي ية خةَيو و بيَت ئةطةس و نؤَةَيطادا،  خةَيو
 ياةّ  ضاوْهوو . ناةٕ  ثااسيَض  دةطاةالت  ٖيَاضي   طةسضااوةناْي  نشدْاي  داباني  ية و  خؤببويَشٕ نشدْي

                                                           

ئةّ َوديًَة يةساطتيذا بةٖؤي خةَيهي بووْييةوة يةئاطيت ْيَوْةتةوةييذا باَيادةطيت ٖةية بةَياّ يةبةساَبةس  (1)
 خةَيهيذا يةسصؤنة.ّ



 
50 

 و ياة   سهوَةتاةوة  بةسثشطااْي  دةطت دةيذةْة خةَيو نة واية ةتيَوئةَاْ وةنو دةطةالت ،َوديًَةدا
 .  دةطشْةوة وةسي بووْيذا، ْةػياو ئةطةسي
 صؤستاش  دةطاةالتذاسيَتييةني  ياة  ثااواخنواصدا  َاوديًَي  طاةٍَ ية باةساوسد بة دةطةالتة َوديًَي ئةّ

 .خةَيهٔ دةطةالتة ئةّ بٓاغةناْي ضوْهوو بةٖشةَةْذة،
 ٖيَاضي   دابيٓهشدْاي  باؤ  طؼايت  طةسضاوةي ػةؾ دةتواْني بةطؼيت _تدةطةال طةسضاوةناْي

 )َؼاشوعيت( سةوايي وةناو  دةطةالتٔ، طياطيي ٖيَضي بٓةَاي ساطتيذا ية نة ببةئ، ْاو سهوَةت
 و ػااسةصايي،   صاْظات  نإ،َشؤيياة  طةسضااوة  ،(دةطاشيَ  طةسضاوة خةَيهةوة دةْطذاْي َا  ية نة)

 .و قةدةغةنشدْةنإ نإساييةدا طةسضاوة ْادياسةنإ، ٖؤناسة
و   ٖاوناسي وةسطشتٔ، بة طةسضاواْة يةّ ٖةسيةى. خةَيهٔ ،ٖيَض  طةسضاوةناْي ىتيَهشا ئاخيَضطةي

 طياطايي  و دةطاةالتي   ٖةياة  صؤسيإ بةطرتاوةيى خةَيهييةوة و سيَهخشاوةناْي  خةَيو نشدْي ثيَشِةوي
. دةناشيَ  داباني  خةَيهةوة يةاليةٕ نة  ٖةية  ةوةطةسضاواْ ئةّ و ٖيَضي  سادة بة ثةيوةْذيى سهوَةتيؽ

 تووػاي  سهوَةت ،دسيَبربِ يإ بيَتةوة نةّ خةَيهةوة يةاليةٕ طةسضاواْة ئةّ نشدْي دابني نة ناتيَو
 .دةبيَ سووخإ يإ ػجشصةيي
 يةطاةس  ناسيطاةسييإ  و ضاؤْيةتي   ييَهذساوةتاةوة  سووٕ بةػيَوةي ٖيَض طةسضاوةناْي دسيَزةدا، ية
و   داَاةصساوة  ياةْاو ( دةطاةاَلت )ٖيَاض  طةسضااوةناْي . ناشاوة  بااغ  ،نشدْةوةي و ثووضةٍَ  تدةطةال

 دةطاةاَلت  ثاَيجؼاتى  دةسدةنةوٕ،" دةطةالت ثاَيجؼتى"دةَيينَي ثيَيإ نة دةَاوةسييةناْذا سيَهخشاوة
 .دةنشيَ ػشؤظة طيَٗةَذا يةبةػي

 
 :سةوايي -1

 باؤ  ةخةَيها  ياة  و داخاواصي   دةطاةالتذاسييَت  َاا   بووْي باْطةػةي طةسةنيي بٓةَايسةوايى 
 باؤ  ييَٗااتوويي  طةملاْذْي بؤ بةَيطة تؤنُةتشئ وةنو ٖةَيبزاسدْةنإ ئاناَي صؤسداس. طويَشِايةٍَ بووٕ

 ضااوديَشييةني  طاةسةسِؤنإ،  سهوَةتاة  نة وةية بؤْةية بةّ ٖةس. دةطرييَ ضاو يةبةس نشدٕ سهوَةت
 باةسِيَوة  وة  ناْياْةػااساوة  طآذوقة  يةسيَطاى ثاواْهشاو، َيبزاسدْيَهيٖة و  دةنةٕ ٖةَيبزاسدْةنإ ىصؤس

 درباةساْي  باؤ  ٖةَيبازاسدٕ  ضااالنييةناْي  ، دةبةٕ دةْطذةسإ صةْذةقي دؤساودؤس ػيَواصي بة و  دةبةٕ
 ػاهاوةتةوة  صياْياإ  باة  ناة  ٖةَيبزاسدْاْاة  ئةو ئاناَي ساطةياْذْي و ية  دةنةْةوة طٓووسداس خؤيإ

 ناة  َةطاةية  ئاةّ  طشيٓطاة،  صؤس سةقيكاةتيَهي  سهوَاةتيَو  ٖاةس  باؤ  بووٕ ييياطا. ضٕخؤدةثاسيَ
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 ْاياطاايية،  ئةوةيهاة  يإ طشتووة بةدةطتةوة دةطةالتي بٓةسِةتي ياطاى بٓةَاي يةطةس سهوَةتيَو
 .دةبيَ بةدواوة دةطةالتذاسإ بؤ و ْيَوْةتةوةييذا  ْاوخؤيي ئاطيت ية دذي صؤس دةسةجناَطةييَهي

 باؤ  طاشيٓط  يَهي)اَتيااص( ثوإ سواَياةتي،  قااْوْيي  وويئابشِ دةطتذاْي ية ْاوخؤييذا طيتئا ية
 درباةسي  طياطاييةناْي  طشووثاة . دةدسيَ قةَياةّ  ياة  درباةسةنإ  طياطايية  طشووثة بة ثيَذإ سةوايي

 ناة  ديَٓٓاةوة  خاةَيو  وةبري خاَية ئةّ" خةَيهي بةَيييَن"وػةي ضةَهى بة بةطنت ثؼت بة سهوَةت،
 ٖاونااسي  ثيَاذاْى دسيَزة بؤ يةىٖؤ ٖيض ئيرت و  دةنا ثيَؼيٌَ بٓةسِةتيية ةْظيجةثشِ ئةّ ْاياطايي ىسريَُ
 .ْةَاوة ييَي نشدٕ ثؼتيواْي و  سريَِ يةطةٍَ خةَيو
 ناة  ىئاةوة  ٖاؤي  دةبيَتاة  سريَِ ْةبووْي ييياطاو   سةوايي ْةبووْي دةسةنييةوة، ايططؤػةْي ية

 طةَاسؤنة  خبةْةطةسي و طياطي  ئابووسي طةَاسؤي ٖيَٓذيَ نشدْي، بؤتةَيَ ْيَوْةتةويي نؤَةَيطاي
 سريَُاي  باؤ  َةطاةية  ئاةّ . با   الواص سهوَةتاْة ئةّ نة ئةوة ٖؤي دةبيَتة و طياطييةنإ  ئابووسي

 ناؤي  ياة  صميباابؤى  ٖةَيجةطااسدْي . داوة بؤسَاا سووي  ديهتاتؤسي و  باػووس ئافشيكاي ْةرادثةسطيت
 يةطاةس  صؤسي ناسيطةسيياةني . ص ي2002يةطاَيي بةسيتاْيا ثاسيَضطاسي ريَش اْيٖاوبةسرةوةْذةن والتة

 ئةْاذاَيَو  وةنو سهوَةتة ئةّ وةسطشتين ية نة ديَطاية ئةو تا ،بوو والتة ئةّ طياطيي باسوودؤخي
 ئةَاة،  طاةسةسِاي . ثاساطات  خؤياإ  ةنإتيها دميونشا طةيؼاتووة  طةسبةخؤيي بة تاصة والتة يةنؤي
 ياة  دابايَ،  دةطت ية خؤي سةوايي سهوَةت نة باسودؤخيَهذا ية سريَِ دربةسةناْي يةطياطي طشووثة
 ٖاةْطاو  و َةعٓةويياةنإ   َااَيي  ياسَةتيياة  وةسطشتين بؤ دةتوأْ بةئاطاْي ْيَوْةتةوةييذا ئاطيت

 .ٖةَييَٓٓةوة
 دةتاواْيَ،  سدةطاةالتذا  ئةو، بٓةَاي يةطةس نة و َا َ  دةطةالتذاسي ية بشيتيية سةوايي نةوابوو

 سيَهخااشاوة و  تانااةنإ ٖةَيظااونةوتي وػاايَوةي  تيؤسييااةنإ بشِياسداْااةنإ، دادوةسييااةنإ،
ٔ  دةطةالت بة سةوايي ،خؤيإ نشدْي ثؼتيواْي بة خةَيو. بهات سيَٓوييَن دةَاوةسييةنإ   دةبةخؼا

  دةطةالت يةاليةٕ ةن دةنةٕ ثيَشِةوي ياطاطةييَو و  دةطتووس ية دةطةالت، ْاطيين بةفةسَي دواي و
 سهوَةتاذا  يةطاةٍَ  طاةسةجناّ  و  ثةطآذنشاوٕ  دةَاوةسيياةنإ  سيَهخشاوة و  ْويَٓةسإ و بةياسَةتيي

 .دةنةٕ ٖاوناسي
 ي(ٖيَاض )دةطاةالت  باةَاْاي  بةالّ ة،دةطةالتذاس طياطيي  ٖيَضي طةسةنيي طةسضاوةي ،سةوايي

 .ْيية طياطي
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 :نإَشؤيية طةسضاوة. 2
 ناة   دةطاةاَلتيَو  باةَاْاي " )ياطااداْةس "ياة  نة طشوثاْةية و ئةو  تاى اسةيرَ ْيؼاْذةسي

ٕ  دةناةٕ،  ٖاونااسي  طةَيياذا  ية و  دةنةٕ ثيَشِةوي( دةبا بةسِيَوة نؤَةَيطا  باةسِيَوةبشدْي  ياة  ياا
ٕ  نةطااْة  جماؤسة  ياة  بةػيَو ية بشيتني َشؤييةنإ طةسضاوة. دةدةٕ ياسَةتي خواطتةناْيذا  ياا

ٕ  ضايٓة  سيَازة،  طاشتين  يةبةسضاو بة _ ةَيويةخ طةييَو طشووخ  ئاةو  سادةي و  نؤَةاليةتيياةنا
 .ٖةياْة دةطةالت ية نة طةسبةخؤييةي

 وةسطشتاووة  َشؤيياْاةوة  طةسضاوة بةو دةطت طةيؼنت ية خؤي ناسيطةسيي ياطاداْةس ٖيَضي
 .ثيَهذيَينَ طياطي ٖيَضي طةسضاوةناْي ية يةنيَو نة

 ػايَوةيةى  بةٖةس يإ دةنةٕ ٖاوناسي يةطةَييذا يإ ثؼتيواْي سريَِ ية نةطاْةي ئةو سيَزةي
 ْيياة  َاْاية بةو ضةَهة ئةّ. دةطةالتٔ ٖيَضي  نشدْي دابني طةسضاوةناْي ية يةنيَو بةنةَيهٔ،

ٕ   ناة  دةطاةالتذاساْةي   يةو خةَيو صؤسبةي ئةطةس نة  باووٕ،  اصيْااسِ  بةدةطاتةوةية  دةطاةالتيا
 ئةطاةسي  نة َاْايةية بةّ تةْيا بةَيهو بةَيطةْةويظتة، و  يَٓشاوطةمل ناسيَهي سهوَةت طؤسِيين
 باةاَلّ . ْاسِاصياذا  خةَيهي صؤسيٓةي بةطةس نةَيٓة دةطةاَلتي ية ثشِة َيَزوو. ٖةية سريَِ طؤسِيين
 ئةونات خؤدةبويَشٕ، و بةسفةسَاْي  ٖاوناسي بة دسيَزةدإ ية و  ْاسِاصئ خةَيهةنة صؤسبةي ناتيَو

. طاةسةوريَشنةٕ  سهوَةتةنإ دةتوأْ خواصاْة ئاػيت و خةباتي  سيَهوثيو يَزييةنيبةسْاَةسِ بة
ٕ  خاةَيو  ياة  بةػاة  ئةو دميونشاطي بةديٗاتين بؤ خةبات ية  خواصيااسي  ناة  ٖةياة  طشيٓطيياا

 .دميونشاطني بةدةطتٗيَٓاْي
 
 :و ػاسةصايي  صاْظت. 3
 ياة . بؤتاةوة  ثظاجؤسِاْة  و  درواس دي نااتيَهي  يةٖاةس  صيااتش  ناشدٕ  سهوَةت ؤدائةَشِ ية

 وةناو  ئاةَشيها  ياةنطشتووةناْي  والتاة  طاةسنؤَاسي  يةنةَاذا،  و   بيظات  طةدةي طةسةتاي
 ثاساطاتين  يةطةس دةطةالتذاسة، بةٖيَضتشئ ئةّ بةالّ دةْاطشيَ، ديٗإ طةسنؤَاسي بةٖيَضتشئ

 ثؼاهٓيٓة  نشدْي يَٓويَينس دةسيايي، باصسطاْي بةسِيَوةبةسي فشِئ، ناتي بةسْاَةسِيَزي ؤنةنإ،فشِ
و   طةػاة  خاؤساى،  دابةػاهشدْي  ػاةسِ،  ثنْاي  داسِػاتين  بااز،  نؤنشدْةوةي ييةنإ،تاواْهاس

 يإ ٖةية نةَيإ صاْياسييةني ديهةدا تايبةتييةناْي بواسة و  ثيَوةْذييةنإ ٖيًََي طةسثةسطيت
 باؤ  خاةَيو  ناة  يةيو ثظاجؤسِ   صاْظات  ئةو نة ئةَةية طشيٓط خاَيي. ْيية صاْياسييةنيإ ٖيض

ٕ  باة  وسة ديَآٔ،  ثيَهاي  دؤساوداؤسدا  و ػيَواصي  ئاطت ية نؤَةَيطا بةسِيَوةبةسيي  دةطاةالتذاسا
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 خةَيهاةوة  يةاليةٕ نة  ثظجؤسِييةي و ئةو  صاْظت بووْي  بةبيَ و  بةسٕ بةسِيَوة والت تا دةبةخؼيَ
 .بهةٕ ويَهوثيَس و  طةسوطاَإ نؤَةَيطا ْاتوأْ دةطةالتذاسإ دةنشيَ، ئاَادة

 سهوَةت ٖيَضي. طياطيية دةطةاَلتي طةسضاوةناْي ية يةنيَو و ػاسةصايي  صاْظت نةوابوو
 وطشووثااةناْي  تانااةنإ نااة تواْاييااةي تااةنٓيو و ئااةو  ثظااجؤسِييةنإ، سيَطاااي يااة

ٕ  ييةى ياة  ثيَوةْذ وية و ٖةسوةٖا  ٖةياْة( َشؤييةنإ طةسضاوة)نؤَةَيطا  ذا ٖةياة ئةواْا  ْيَاوا
 .دةنشيَ دابني
 
 :ْادياسةنإ ٖؤناسة. 4

ٕ  وتيَطةيؼتين  تانةنإ دةسووْيي بريوباوةسِي ئايني، ية بشيتني ْادياسةنإ ٖؤناسة ياة   ئاةوا
 و بايةخاة   خاةَيو  نشدْاي  بةسثشطايةتي بة ٖةطت دةطةالتذاسإ، ية نشدٕ ثيَشِةوي و  طويَشِايةَيي

 .فةسٖةْطييةنإ
 بابةتاْاة  ئاةّ  باةالّ  درواسة، بابةتاْة يةّ ٖةسيةى ييطشيٓط سادةي سووْهشدْةوةي ٖةَيبةت

ٕ   خةَيو ْيَوإ ثيَوةْذي ضؤْيةتي يةطةس ٕ  سييطاة ناس و دةطاةالتذاسا  منووْاة  باؤ . ٖةياة  صؤسياا
 َيَازووي  ياة  صةَاةْي  قؤْااغيَهي  ياة  ظاا يَنًَ سهوَةتي َاْةوةي ٖؤي بووةتة نة ٖؤناسيَو

  صةوئ يةطةس خودا ْويَٓةساْي نإقةػة نة بووة تةبابة بةّ خةَيو باوةسِي ئاناَي َشؤظايةتيذا،
 واَلتاي  ياة  يإ. خودا بة بشِوايية و بيَ  فةسَاْى  بيَ ساطتيذا ية ظايَنًَ فةسَاْي ية وطةسثيَضي

  (1).ثاػايية خودا خةطًَةتي خاوةٕ ئيُجشاتؤس نة دةنشدةوة برييإ وا خةَيو راثؤْذا
ٕ  خاةَيو  ناة  نؤَةَيطاياْةدا يةو  دةطاةاَلتيَهي  داَةصساْاذْي  بريوبااوةسِيَهٔ،  اوةٖا  خااوة
 وةناو  ئيظانّ  تيَهةَيهشدْي ية طةييَو منووْة بيظتةَذا طةدةي ية. ئةطتةَة صؤس تيودميونشا
 ياة  بابةتاْة ئةّ ٖةَوو. بووة( ْةسيتييةنةي بةػيَوة)دةطةالتذاسدا طياطيي ٖيَضي  يةطةٍَ ئايني

 خواطايت  و فياذاي   سادةطات  ػاتيَو  ٖاةَوو " ناة  ةدابريوباوةسِ ئةّ يةطةٍَ ٖاوَاْإ بٓاغةسِا
 بةسرةوةْاذيي  باوةسِة ئةّ بٓةَاي يةطةس" طةسبةواْة ػتيَو ٖةَوو ضوْهوو نةٕ، طةسنشدةنإ

 ياةريَش  و خاةَيهيؽ   دةطاةالتذاساْةوة  بةسرةوةْاذيي   دواي خشاوةتة نؤَةَيطا تانةناْي تيَهشِاي
 بٓاةَاي  يةطةس دميونشاطي بريؤنةي ساَييَهذا ية. دةنةٕ ريإ ئةواْذا و خوايي  ئاييين طيَبةسي

                                                           

و ٖيَضي خؤيإ  خودا يةطةس صةوي دةصاْي يةفةسٖةْطي ئيَشاْييةناْيؼذا يةنؤْةوة ػانإ خؤيإ بة طيَبةسي (1)
يةو دةصاْي.بؤ صاْياسي صياتش طةسداْي نتيَيب"َا ضطوْة َا ػذيِ"يإ)ئيَُة ضؤٕ بوويٓاة ئيَُاة( يةْووطايين    

 طادم صيبانةالّ.و
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 نااتي  بةػايَوةي  خةَيهاةوة  يةالياةٕ  نة ئةَاْةتيَهة دةطةالتذاسإ دةطةاَلتي نة باوةسِةية ئةّ
 دةطاةاَلتة  ئاةّ  ْااتواْيَ  يةىباْطةػاة  يإ ثاطاو بةٖيض طشووثيَو يإ تاى و ٖيض  دساوة بةوإ

 .ناتةوة و تاني  نةطيَين
 
 :نإداساييةو   اديَ طةسضاوة. 5

 يةطااةس و طياطاايية دةطااةاَلتي  ضاااوطةناْي يااة ديهااة يااةنيَهي َادييااةنإ طةسضاااوة
 داٖااتي  ئاابووسي،  طيظاتةَي  ،ثااسة  ناْىطةسضااوة  طشوػاتييةنإ،  طةسضااوة  داساييةنإ،
 ئاةّ  يةطاةس  ياطااداْةس  ناة  سادة ئاةو . ٖةياة  ئاَارةي  ئاَيوطؤسِنشدٕ ػيَواصةناْي و  نؤَةَيطا
ٕ  دةطات  يةطاةس  ٖةياة  نؤْرتؤَيي اْةطةسضاو ٕ  سادة نشدْاي  ْيؼاا  دةطاةاَلتي  ضواسضايَوةي  ياا

 .ناسيطةسة ياطاداْةس
 دةطت ية ئابووسي ْويًََي ْةبووْي و  سهوَةتذا دةطت ية ئابووسي دةطةاَلتي بةنؤبووْةوةي

 يةناْذاطياطي بابةتة ية خةَيو طةس خظتٓة ػاسطو بؤ ٖيَضة يةّ دةتوأْ دةطةالتذاسإ خةَيهذا،
 بهاةٕ،  باةسطشي  خؤيإ َا  ية ئابووسي ئاَشاصي  بة دةتوأْ نةَرت خةَيهيؽ و  وةسطشٕ نةَيو

ٕ  دةطايت  ياة  نةسةطتةية ئةّ ضوْهوو  ناسوبااسة  ياة  سهوَاةت  ٖةسضاي . داياة  دةطاةالتذاسا
 بطاشٕ،  ناساْةدا ئةّ دةطتبةطةس صؤستش خةَيهيؽ و  بها دةطت تيَوةسدإ نةَرت ئابووسييةناْذا

 ئاابووسيي  ٖيَاضي  ية ٔدةتواْ باػرت َةدةْييةنإ و سيَهخشاوة  خةَيو قةيشاْاوييةناْذا، ناتة ية
 (1).وةسطشٕ نةَيو سهوَةت طةس ؤب طياطي ٖيَٓاْي ػاسطو بؤ خؤيإ

 يةطةس دي ػتيَهي ٖةس ية صياتش" خويَٓذٕ ديَٓيَتة بيَز طؤساْي نة ،ة مشؼاَيزةٕ" دةطتةوارةي
 طةسضااوة  داسايياةنإ،  ئاابووسي،  نشدْاي  نؤْرتِؤٍَ.  ْضيهة اطتييةوةس ية طياطييةنإ بابةتة

 نؤَاةَيطا  ياة  ٖيَاض  طشيٓطاةناْي  اليةْة ية يةنيَو و ْةقٌَ  سةٌََ و  ساطةياْذٕ طشوػتييةنإ،
 دةباا،  و باةسِيَوةي   داياة  نؤْرتِؤٍَ ية و ناَيييةناْي  نؼت صةويية نة سهوَةتيَو بؤمنووْة. داية

ٕ  ريااْي  دؤساودؤسةنااْي  يةْةال يةطةس دةتواْيَ ٕ  و  وةسصيَاشِا . بهاات  ضااوديَشي  بٓةَاَياةناْيا
 ئةطةس  بيَت، دةطتذا ية ساطةياْذْي ئاَشاصةناْي تةواي سهوَةت ناتيَو ضوو، ييَو بةػيَوةي

 ريااْي  خاةَيو،  بريوبااوةسِي  يةطاةس  ضااوديَشي  طةسةسِاي دةتواْيَ بهات طاْظؤس ية سةص و بيَت
 ناة  والتاْاةدا  ياةو . بهاات  نؤْرتِؤٍَ ْووطةساْيؽ و  سؤرْاَةْووطإ ييةناْيو ثيَوةْذ  تايبةتى

                                                           

و َةدةْييةناْي دةوَيةتة نة ٖةَيذةطتيَتةوة  بة دابةػاهشدْي    ْادةوَيةتيهشدٕ يةنيَو يةٖةْطاوة ضانظاصي (1)
 يَض يةْيَوإ سيَهخشاوة َةدةْييةناْذا .وٖ
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 باداةناْي  باة  ناةَرت  ئابووسيياةوة  باسي ية سهوَةت نشاوةتةوة، خؤَاَيي ْةوت ثيؼةطاصيي
 نؤبووْةوةي ٖؤي دةبيَتة سهوَةت، بووْةي بةطرتاوة نةَي ئةّ و ٖةس  بةطرتاوةتةوة خةَيهةوة

 .سهوَةت ئابووسيي ٖيَضي
 
 :نشدْةنإ قةدةغة. 6

 الداْي بةٖؤي ،ْاتوْذوتيزي يإ توْذوتيزي بةناسٖيَٓاْي بةػيَوةي طضادإ يإ  نشدٕ تةَيبَ
ٕ  ضااوةسِواْي  ياة  دووس نااسيَهي  ئةجناَاذاْي  باةٖؤي  يإ قاْوٕ ية نشدٕ ثيَشِةوي ية خةَيو  ياا

 .دةطةثيَ خةَيهذا بةطةس نشاوةناْةوة قةدةغة  ضاالنيية ئةجناَذاْي
 َةبةطايت  باة   توْذوتيزاْةنإ نشدْة قةدةغة  ية نةَرت ْاتوْذوتيزييةنإ، ةدةغة نشدْةق

 دةطت طةيؼانت  بةَةبةطيت و صياتش  وةسدةطريي ييَ نةَيهي ْافةسَاْييةوة بةٖؤي نشدٕ تةَيبَ
ٕ . دةبشدسيَت بةناس تايبةتةوة ئاَاجنيَهي بة  دةطاةاَلتي  يةطةسضااوةناْي  ياةنيَو  قةدةغة ناشد

 .هوَةتةس طياطيي
 ياة  يةبشيتي نة ،سهوَى قاْوْي ية و طويَشِايةَيي  ييٖاوناس بة  خةَيو ْاضاسنشدْي تواْايي

 ريَشبااسي  و ْةضاووْة   ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ ْةنشدٕ، ثؼتيواْي بة دةتواْيَ  سيَظانإ، و  قاْوٕ
 .ببيَتةوة طٓووسداس خةَيهةوة

 يايَ   طاوودي  نشدةوةطاةييَو  ياة  َيوخاة  ثيَؼاطشتين  و  نشدٕ تةَيبَ بؤ قةدةغة نشدْةنإ
 بأ،  درواس و  توْذوتياز  ،ٖاؤ   بةبيَ ْابيَ طضاداْةنإ. ْيية دةطةالت دَيخواصي نة وةسدةطرييَت

 نوػاانت، وةى طااضاداْطةييَو يااة ًَهةضااى بااة خااةَيو ساصيهشدْااي بااؤ طااةسةسِؤنإ سريَُااة
ٕ  بةسبةطات  خاْةْؼايين،  َةعاػاي  باشِيين  تانةنإ، داْةَةصساْذْي نشدٕ، صيٓذاْي  باؤ  داْاا

ٕ  ،يىثيؼة ثًةثيَذاْي و  خويَٓذٕ دةسفةتةناْي ٕ  باؤ  طآووسداْا  باووٕ،  ْيؼاتةديَ  و  طاةفةسنشد
 باشِيين   خاةَيو،  داساييةناْي يةطةس ثشِوونئَ  و تاقةت  ْادادثةسوةساْة بادي طةثاْذْي بةطةسدا

ٕ  ناةَيو  و ٖتذ  خواسدْةوة ئاوي ٕ  اْاذا ديهتاتؤسةن سريَُاة  صؤسباةي  ياة . وةسدةطاش   سؤرْاَاةنا
 سهوَةتاذا،  يةطاةٍَ  ييدراياةت  ئةطةسي ية ضوْهوو خؤطاْظؤسيي بة نةٕدة دةطت وَيذيانإ
ٕ   ٖاةواٍَ  طاةسبةخؤ،  تةيةفضيؤْي و  ساديؤ ْةبووْي بةٖؤي سريَُاْةدا دؤسة يةّ. دادةخشئَ  ْااسد
ٌ  طآووسداْاْة  ئةّ تيَهشِا. دةنشيَت نؤْرتِؤٍَ ٕ  غاة  قةدة. َشؤظاة  َاا   نشدْاي  ثيَؼايَ  نشدْاةنا

 ية ثيَؼطشتٔ بؤ ناتةنإ صؤسبةي طضاداْاْة ئةّ. ديَينَ بةناسي سهوَةتيَو ٖةس نة ئاَشاصيَهٔ
ٕ  و  نؤَةَيطا ْةػياوى نشدةوةطةٍ  ئةجناَذاْي ية تانةنإ  دةٖيَٓشيَات   باةناس  ٖةسصةناسيياةنا
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 يايَ  ناةَيهي  طيؼاذا طيا ئاَااجنيَهي  يةثيَٓاو خةَيو تشطاْذْي بؤ سريَُةنإ داس ٖيَٓذيَ بةالّ
 ضاااالنيية يااة ثيَؼااطشتٔ بااؤ بةنؤَةَيااةنإ طااضاداْة يااة ْاصييااةنإ منووْااة بااؤ. وةسدةطااشٕ

 ياة  ٖيَؼاتا . وةسدةطشت نةَيهيإ ْاصييةنإ بةداطريناسيي در ناْيػاساوة تؤسِة ػيُاْةييةناْي
ٕ  نشدْاة  ياطاا   ياة  ئيظشائيٌ داطرينةسي سريَُي بيظتةَذا طةدةي  ْوويبياا  باة  بةنؤَةَياةنا

 قةدةغاة نشدْاْاة   ئةّ بةناسٖيَٓاْي نة ئةوة طةسةسِاي. وةسدةطشيَ نةَيو تريؤسيضّ ية ثيَؼطشتٔ
 ديَطةي ثيَؼطرياْة ػيَواصيَهي وةنو يةواْة وةسطشتٔ نةَيو َشؤظة، َا  ئاػهشاي نشدْي ثيَؼيٌَ

 ثيَؼاطريي  داٖااتوو  ناْيةتوْذوتيز نشدةوة ية نةى ئةوة ديَطةىية يةواْةية ضوْهوو ثشطياسة،
ٕ  و ئانااَيَهي   تؤَيةنشدْاةوة  بؤ ٖؤناسيَو ببٓة خؤيإ بهةٕ، ٕ  و ْاةنشاو  ضااوةسِوا  ثيَضاةواْةيا

 .بهةويَتةوة ييَ
ٕ  نة ،نشا ػشؤظة دةطةالت دياواصي ثيَهٗاتةي دوو بةػةدا يةّ  بٓاةَاي  يةطاةس  ياةنيَهيا

 َوديًَاةدا،  ياةّ . ادةْيَد دةطةالتذا دةطت ية ٖيَض نؤنشدْةوةي نة دةطةاَلختواصيية ثيَهٗاتةي
ٕ   يةدةطاةالت  سةخٓاة  َاا   تةْاْاةت  و  طشيَذساوٕ دةطةالتةوة بة خةَيو . ْيياة  و ضانظااصييا
ٕ  ية( دةطةاَلت)ٖيَض طةسضاوةناْي نة  ةثًؤساييضَيي ػيَواصي َوديٌَ، َنيٖةدوو  خةَيهاذا  ْيَاوا

ٕ  اْيخواطاتةن  و  بريوبااوةسِ  باةناسٖيَٓاْي  تواْااي  و خاةَيو   آدةنش دابةؾ  ياةّ . ٖةياة  خؤياا
 .طشيَذساوة خةَيهةوة بة دةطةالت ،اسضةجيةن َوديًَي بةثيَضةواْةي َوديًَةدا
ٕ  تااوتويَ ( ٖيَض)دةطةالت فاقةناْي  ػةؾ طةسضاوة بةػةدا يةّ  دواتاشدا  بةػاي  ياة . ناشا

 يَوةيضواسضا  ية ٖيَضاْة  طةسضاوةي ئةّ و بةسِيَوةضووْي  ٖاتٓةدي ضؤْيةتي ئاوسِيَو دةدةيٓةوة ية
ٕ  و "دةطاةالت  ناْيثاَيؼاتة "دةَييَني ثيَيإ نة َةدةْييةناْذا سيَهخشاوة و  نإ داَةصساوة  ثيؼاا
ٕ  ضؤٕ نة دةدةئ ٕ  ْاةوة  ثاَيجؼاتا " باةّ  دةطاةالتذاسا  ياة  تةْاْاةت  ئاةوإ،  باةبيَ  و  طشيَاذساو

 .ٔنًَؤَي ػذا"نؤَةَيطا" سؤراْةي ضاالنييةناْي بةسِيَوةبشدْي
 

 :حكومةت يهَيص كانيثاَلجصتة
 ثيَؼاوودا  بةػاي  ياة  ناة )دةطةالت يةطةسضاوةناْي نؤَةَيطا و سيَهخشاوةناْي  داَةصساوة

  سيَهخشاو طشووخ، ضواسضيَوةي ية دةطةالت طةسضاوةناْي دةسنةوتين. ثيَهٗاتووٕ( ػيهشاْةوة
ٕ  نؤَاةَيطا  ناسوباسةناْي نة دةدا ياسَةتي دةطةالتذاسإ داَةصساوةناْذا، و  ٖاةس . بةسِيَوةباةس

 ثؼات  ديهاة  طةسضااوةناْي  ياة  صيااتش  دةطاةالت  طةسضااوةناْي  ياة  ٖيَٓاذيَ  بة سهوَةتيَو
ٕ  ٖيَاضي  ثاَيجؼايت  ناة  دةدا ٖاةوٍَ  ناتةػذا يةو و ٖةس  ئةطتووسة  . ناتاةوة  طآووسداس  درباةسا
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ٕ  طةسجني ْاتوْذوتيزييةناْذا، دةَاوةسيية يةخةباتة  ٖيَاض،  ناْيثاَيجؼاتة  باة  بةسْاَةداسِيَازةسا
 .ثيَويظتة و  طشيٓط بٓةَايةني طةية تةنيةطا ئةّ طةقاَطريي و  اييةنإتواْ
 

 :(يَيص)دةضةاَلت كانيثاَلجػتة
 بة نة نؤَةَيطا ية بةػطةييَو و  َةدةْييةنإ سيَهخشاوة ية بشيتني دةطةالت ناْيثاَيجؼتة
و   َيبااةسدةوا َاْااةوة، ثاااسيَضةسي دةطااةالت، ثيَويظاايت ٖيَااضي  طةسضاااوةناْي دابيٓهشدْااي
 .دةطةالتٔ دسيَزةداْي
و   طاةسنوتطةسي  باة  ناة  سيَههااسى  ٖيَضي و  طشتٓطةنإ ثؤييع، ية بشيتني ثاَيجؼتاْة ئةّ
 دةدةٕ، دةطاةالت  باة  سةواياي  ناة  و ئااييين   يئةخنق سيَبةساْي خةسيهٔ، خةَيهةوة طضاداْي
ٕ  طةوداطةسةنإ، نشيَهاسييةنإ، طشووثة ٕ ئا طةسضااوة  ناة  طاةسَايةطوصاسةنا  باؤ  بووسيياةنا

ٕ  ناة  طياطي دةطةاَلتي ديهةي طةسضاوةناْي ٖةسوةٖا و  دةنةٕ دابني سهوَةت  طشيٓطرتيٓياا
 . دةطةالتةوةية ية ثؼتطريييإ و  دةَاوةس ثؼتيواْيي"

 
 زَيككازةكاى: يَيصة و  ثؤليظ

 خاةباتي  دةطتجيَهشدْي بؤ ةيةنةَ ٖةْطاوي دةطةالت ثاَيجؼتةناْي ػشؤظةنشدْي و  ْاطني
 الواص، سريَُيَاو  دةطاةاَلتي  ناْيثاَيجؼاتة  ناتاةي  ئاةو  تاا  ضاوْهوو  سرمييَاو،  ٖاةس  ربةساْيد

. ٖةياة  طياطي ضانظاصيي يإ طؤسِاْهاسيي بة نةّ صؤس ئوَيَذيَهي ووخاوٕ،ْةسِ  يإ  ْاناسيطةس
 و سيَهخشاواْاة   داَةصساوة بةو طةسجنذإ طةسةسِؤناْذا سهوَةتة يةطةٍَ ْاتوْذوتيزي خةباتي ية
و   ٖاوباةؾ  ٖةطاتيَهي . دةطاةاَلتةٕ  ئاةو  ٖيَضي  دابيٓهةسي و  دةسخةس نة بايةخٔ ديَطاي ؤسص

 ثيَهٗاتةي ية بةػيَو بة بوو و فةطاد  طةْذةَيي ناتيَو نة ػيَوةيةية بةّ طؼيت تيَطةيؼتٓيَهي
. دةبيَات  ئةطاتةّ  صؤس َةساَياة،  ْةَييَني ئةطةس سريَِ طؤسِيين بيَ ضانظاصيي ئةونات سهوَةت،

ٕ ئ ثيَهٗاتةي بة تيَهةٍَ  طةْذةَيي نة دميونشاتيهةناْيؼذا سريَُة ية ةْاْةتت  باووة،  اطايؼاييا
 سيَهخشاوة طيَبةسي ية نة بٓشئَ وةال نةطاْة ئةو نة دةبيَت َةيظةس ضانظاصي ناتة ئةو تةْيا

ٕ  نةَيو و دصيَيت  طةْذةَيي بؤ دساوة ثيَيإ نة دةطةاَلتةي يةو ناْذا،ةَٓييةئ  الياةْي  .وةسدةطاش
 بأ،  َةدةْييةناْاذا  سيَهخشاوة ضاوديَشي يةريَش ئةَٓييةنإ، ثيَهٗاتة نة َةطةية ئةّ ئةسيَين
 طاةسناس  بيَٓٓاة  نةطاْيَو و  هةٕب ْة دةصطايا ئةو نشدةوةي ضاوديَشي دةتوأْ خةَيو نة  ئةَةية

 ئؤسطاْاة  ناة  ناتاة  ئةو بةالّ. ٖةَيذيَٓٓةوة ٖةْطاو ئةوإ بةسرةوةْذييةناْي وةديٗيَٓاْي بؤ نة
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 ػويَٓذاْةسي و  نشدةوةيإ يةطةس بريوسِا دةسبشِيين بيَت، دةطةالتذاساْذا نؤْرتِؤَيي ية ئةَٓييةنإ
 .دةبيَت طتةّئة ئاطايي خةَيهي بؤ ئةوإ بةسِيَوةبةسيي ػيَواصي يةطةس
  اوْٕةْاطش سهوَةت َاْةوةي سيَطاي تةْيا وةنو ئةَٓييةنإ ٖيَضة نة نؤَةَيطاياْةدا يةو

 ئايرت  سهوَاةت،  َاْةوةي طةسةْيتى ْة  خةَيهة ئاطايؼي ية ثاسيَضطاسي ئةوإ ئةسني تةْيا و
 ٖيَاضة  ناشداسي  وئانااس   يينطاؤسِ  واْيضااوةسِ  يةثيَؼاذا  ْاابيَ  دةطةالتذاسإ البشدْي بؤ خةَيو

ٕ  ٖيَاضة  نؤَةَيطاياْاةدا  ياةّ  ضاوْهوو . بٔ ئةَٓييةنإ ٔ  خةَيهاذا  ياةْاو  ئةَٓيياةنا  و  دةريا
ٕ  و  ْاطاياو  ناسياإ،  و  وناةغ   خضّ بٓةَاَيةناْيإ، ةْذاَاْيئ  ثيَوةْاذيي  تاؤسِيَهي  ٖاةظاالْيا

ٕ  سيَهخاشاوة  باصسطااْي،  ناسوبااسي  قوتاخباْاة،  ياة )دةَاوةسي  ئاةو  يةطاةٍَ ...( و  ئاييٓيياةنا
 باة  خؤيإ طياطيي دربةساْي دةطةالتذاسإ و بيَت ئةطةس دؤخةدا يةّ. ديَٓٔ ثيَو نؤَةَيطايةدا

 خؤياْاةوة،  بووْي خةَيهي بةٖؤي ئةَٓييةنإ ٖيَضة بٓاطيَٓٔ، طيخوسِ يإ تريؤسيظت تاواْباس،
 يةوالتةناْاذا،  ٖيَٓاذيَ  ياة . بهاةٕ  داوةسي باػرت  سهوَةت ثشِوثاطةْذةيةي ئةو يةطةس دتوأْ

 سهوَااةت، طااةسنوتطةسييةناْي نشدْااةوةي  ثووضااةٍَ بااؤ ثااؤييع ٖيَضةناااْي تةْاْااةت
 ناة  ئاةوة  باةٖؤي  ئةَٓييةنإ ٖيَضة نؤَةَيطاياْةدا يةّ. خةَيو ٖاوناسيهشدْي دةطتياْذاوةتة
 ْةتاةوةيي  بةسرةوةْاذيي  ية ثؼتيواْي صؤستش دةنشيَت، نؤْرتِؤٍَ خةَيهةوة يةاليةٕ نشدةوةناْيإ

 َاْاةوةي  ٖيَضاْاة  ئاةّ  طاةسةسِؤناْذا  سريَُة ية ساَييَهذا ية. سهوَةت بةسرةوةْذيي تا دةنةٕ
ٕ  ذاسييطا يةئةَة سهوَاةت  نة ئةوةي بؤ و  دةنةٕ طةسةْيت سهوَةت  بيَات،  خاتشداةّ  ئاةوا

 (1). دةبةخؼيَ ثيَ تايبةتييإ ثواْطةييَهي
 خاةبات  ناتيَو نة ئةَةية ْاتوْذوتيزييةناْذا  دةَاوةسيية يةخةباتة طةسْر ديَطاي خاَيي

 ٖيَاضة  ٖاوناسيي اْيسِانيَؼ بؤ خةَيو دةبيَ دةبيَتةوة، ْضيو نؤتايي يإ بشِطةيى طةسنةوتين ةي
ٔ  باةَيهو  ْةنةٕ، طةيش خؤيإ دربةساْي وةنو ئةوإ و  بذةٕ ٖةوٍَ ئةَٓييةنإ ٕ  ناة  باضاْ  ئاةوا

و   خاةَيهي  سهوَةتي خضَةت ية دةتوأْ و ئيَظتا  بووْة طةسةسِؤييذا خضَةت ية ٖيَضيَو تةْيا

                                                           

سةطةٕ قاصي َوسادي يةنتيَيب "اطاتبذاد دساياشإ" واتة"طاةسةسِؤيي ياةئيَشإ"دا ضااويَو دةخؼايَٓيَتة        (1)
 ٕ و َاْاةوةي سهووَةتاةناْي    و سؤَياي ئاةوإ يةثؼاتيواْي    ضؤْيةتي ثةيذابووْي ٖيَضة َوصدوسيإ خؤفشؤػاةنا

ثةسوةسي، ْيؼإ دةدا نة صؤسباةي سهووَةتاةنإ ٖاةس ياةسيَطاي ئاةّ       سةوتي داؾو بةٖةَيظةْطاْذْي  ئيَشاْذا
بةنشيَطرياواْةوة نة بةوةسطشتين ثواْطةييَهي تايبةت ئةسني ثؼتيواْي نشدٕ يةسهووَاةتيإ يةئةطاتؤ باووة،    

 يةبةئ ضووْة.و
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 ياة  ناة  نةطااْة  ئاةو  طاضاداْي  ٖةَيبةت. بهةٕ ناس َةدةْييةناْذا سيَهخشاوة ضاوديَشي يةريَش
 .دياواصة ثشطيَهي بووْة، بةػذاس خةَيهذا شدْىو تاالْه  ئةػهةجنة نوػنت،

ٔ  ٖيَضي ناْيثاَيجؼتةية يةنيَو ئةَٓييةنإ  ةٖيَض يةٖةسساَيذا  خاةَيو  دةبايَ  ناة  دةطاةالت
  ْذيبةسرةوة ئاَاجنة طةيؼتين  ئاناّ بة بؤ ئاَشاصيَو ْةبٓة تا بهةٕ ئةوإ نشدةوةناْي ضاوديَشى

 سانيَؼااْي  باؤ  دةبايَ  ْاتوْذوتيزياذا،  خاةباتي  ناتي ية ٖةسوةٖا و  دةطةالتذاسإ خواصاْةناْي
 .بذةٕ ٖةوٍَ ذاخؤياْ بةالى ٖيَضاْة ئةو طةسجني
 

 ضوثا:
 ةنا ات" دةطاةالت  ثاساطتين ثيَٓاو ية خةَيو خظتٓةطةس ػاسطو بؤ طوثا ية وةسطشتٔ  نةَيو

 يةطاةٍَ  و نؤَاةَيطادا  يةْاو نة ئةَٓييةنإ ٖيَضة ثيَضةواْةيبة. طةسةسِؤناْة دةطةاَلتة ي"خاٍَ
ئاَشاصةنااْى   ياة  تةْاْاةت  و  دياواصٕ يةوإ بةتةواي طوثا ناْىٖيَضة دةرئ، ئاطاييذا خةَيهي

 يةسهوَةتاة . طاوودَةْذٕ   تايباةت  و ْةخؤػاخاْةي   قوتاخباْاة  خااْوو،  وةى خوػطوصةساْى
ٕ  ياة  ثيَوةْاذي  ْاةبووْي   طتدسو بؤ ديانشدْةوةية ئةّ طةسةسِؤناْذا، و   طاوثا  ٖيَضةنااْي  ْيَاوا

ٕ  و بيَات  ئةطاةس  ةناْذاتيهدميونشا سهوَةتة ية ساَييَهذا ية. ئاطاييذاية خةَيهي  دةطاةاَلتذاسا
 ثاَيٓاةسيَهى  ٖيَضاْاة  ئاةّ  وةسطشٕ،  نةَيو طوثا ية خؤيإ دربةساْي نشدْي طةسنوت بؤ بياْةويَ
 . ْيية خةَيو يةطةس يتوْذوتيز بةناسٖيَٓاْي بؤ ئةوتؤيإ
 ياة  دواتاش  بؤسَا و طااَيي  واَلتي ية. ص ي1988يةطاَيي طؼتييةنإ َاْطشتٓة ية منووْة بؤ
 ياة  داةَاوةسي  خةباتطيَشِاْي طةسنوتهشدْي بؤ بابةتة، يةّ ئاطاداسي بة سهوَةت ضني، واَلتي
ٕ  ديهاة  ْاوضةناْي ئةَٓييةناْي ٖيَضة ية ،ديادياناْذا ْاوضة  ناةَيهي  طاْاة بيَ تةْاْاةت  ياا

 ياة  ثيَهٗااتو  و ْادياسةنااْي   يَينٗا ْ ٖيَاضة  ياة  تةْاْاةت  يةوالتاْاذا  ٖيَٓاذيَ  ياة . وةسدةطشت
 ٖيَضاْاة  ئاةّ  ضاوْهوو  وةسدةطارييَ،   طاوود   خاةَيو  و تؤقاْذْي  طةسنوت بؤ ديهة ْةتةوةناْي

ٕ  دايَ  وًَهةو تاش   ،و ْةتةوةييةنإ  خؤَاَيي يةٖيَضة  باة  يْةبةطارتاوةي  باةٖؤي  و  َتُاْاةتش
 .ٖةسنشدةوةيةى ئةجناَي بؤ نؤَةَيطاوة، ئاَادةٕ 

ٕ  دةطاتجيَهشدْي  ياة  ثايَؽ  خةبات سيَبةساْي دةَاوةسييةناْذا، خةباتة ية  ْاسِةصايةتيياةنا
ٕ  نإطاةسباصيية  ٖيَاضة  و بةسفاةسَاْيي   وةفااداسي  تيَهاذاْي  بؤ ٖةوٍَ دةبيَ بةساْباةس   ياة  باذة

 باةناس  خاةَيو  طاةسنوتي  باؤ  ٖيَضاْة ئةّ طةالتذاسإدة بةسيةوةى نة و  طةسةسِؤ دةطةالتذاساْي
ٕ  ناسيطةسي و بة  بهةْةوة ئاطاداس خؤيإ خةباتةنةي ئاَاجني ية ٖيَضاْة ئةو خةَيو بيَٓٔ،   داْاا
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 ياة  ئاَاجنة ئةّ ٖةَيبةت َةيذاْةوة، يَٓٓةٗبياْ خؤيإ خةباتةنةي بةقاصاجني ئةوإ، ٖاْذاْي و
 .يتةدةْاي نوستذا صةَةْي قؤْاغيَهي

ٕ   ةو ٖيَاض   طوثا بة َتُاْة دةبيَ دةَاوةسي خةباتي بضووتٓةوةي ثيَٓاوةدا، يةّ  ْيضاَيياةنا
 طاوودَةْذ  بةساْباةس  ػاسؤَةْذيي َا  ية داٖاتوودا يتيهدميونشا سهوَةتي ية ئةوإ نة بذا

 .ثيَويظتة سهوَةت ي"دةطةالت ثاَيجؼتى" وةنو ئةوإ بووْي و  دةبٔ
 ئانااس،  بة صؤس سادةيةني بة ،ْيضاَييةناْذا بشِياسة بةساْبةس ية ثاطو ٖيَضةناْي درنشدةوةي

ٕ  تواْاييةناْي و  نشداس ٕ  ْيضاَاي  ئةفظاةساْي  صؤسدااس  بةطارتاوةتةوة،  سيَباةساْيا  وةناو  خؤياا
 دةصاْأ،  ثااسيَض  نؤْة طياطيؼةوة يةباسي و  ئاسَاجنةنإ بة وةفاداس ثةسوةس،  ْيؼتُإ ٖيَضيَهي

 بةبيَ ئةوإ نة ىئةوة ٖؤي و دةبيَتة آوةسدةطريدس ْابةديَ نةَيهي داس ٓذيَٖيَ تايبةمتةْذيية يةّ
 .بهةٕ ثيَشِةوي تايبةت طشووثيَهي ية ثؼتيواْي بؤ بشِياس ٖيَٓذيَ ية ضسٖ و فيهش 

 باةٖؤي  طاوثا  نااْى ٖيَضة ْاةبووْي  َتُاْة ديَي بةٖؤي دةطةالتذاسإ واَلتاْذا، ٖيَٓذيَ ية
 و  بريوبااوةسِ  باة  طاوثا  ٖاوتاةسييب  ٖيَضيَهي دةدةٕ ٖةوٍَ ةسوةساْةوة،ث  ْيؼتُإ َةيًي ٖيَٓذيَ

 .بهةٕ دسوطت دياواصةوة ئاسَاجنطةييَهي وةبةسْاْي
 ياةى  يةساثؤستطاةييَهي  ئاةو  ريَش فةسَاْى ْيضاَييةناْي فةسَاْذة سدا،ةٖيتً طةسدةَىية
 باةسدةواّ  ساَيةػةوة  بةّ بةالّ  ،دةنشد درايةتييإ ئةو طياطةتةناْي بة طةباسةت يةنذا يةدواي
 (1).ٖةَيذةٖيَٓا ٖةْطاويإ ثيَؼةوادا طياطةتةناْي يةثيَٓاو

 يةطاةٍَ  تيَهاةَيهشدْي  و  طاوثادا  ْااخي  ياة  دميونشاطاي  بايةخاةناْي  نشدْاةوةي  دةسووْي
 تيَهاذاْي  يتواْاا  طآووسداسنشدْي  ية و طشيٓط  بٓةسِةتي سيَهاسطةييَهي ْيضاَيذا، فةسٖةْطي

ٕ   ػاسطاتاْي  ساطتاىية طوثا  خظاتٓة  ديهاة،  ٖؤنااسيَهي . ةَةدةْييةناْذايا  بايةخاة  و  باوو
 ضااوديَشي  ضواسضايَوةي  ياة  ئةوإ نة طوثا سيَبةساْي بة( دساىا)تيَطةيؼتٓةية  ئةّ َيَؼهةوةي
 بابةتاة  دوو ئاةّ . تيهٔدمياونشا  سهوَاةتي  َاْاةوةي  ٖؤناسةنااْي  ياة  ياةنيَو  دةَاوةسيذا
 يةطةس برينشدْةوة بة ٖاْذإ و  فةسٖةْط ثةسةثيَذاْي ية صؤس هيو تيَشِاَاْيَ  نات بة ثيَويظتيي

 .ٖةية و بشِواثيَهشدْيإ  بريؤناْة ئةّ
                                                           

و  بازاسدْيَهي داةَاوةسي  خاَيي طشيٓو يةطةس ٖيتًيَاشو وَيااتي ئاةَيُاْيا ئةوةياة ناة ئاةو ياةسيَطاي ٖةيَ        (1)
و سهووَةتةنةي ئاةو ياطاايي دةٖاتةبةسضااو     ياطايييةوة وةنوو ْويَٓةسي ثاستي صؤسيٓة بةدةطةَيات طةيؼتبوو

نة ئةَة خؤي ٖؤيةى بوو بؤ ئةوةي ٖيَضة وةفاداسة ئةستةػييةنإ درايةتيي ْةنةٕ. ضوْهوو ئةوإ ٖيتًيَشياإ  
 بة وةى ْويَٓةسي خةَيو دةْاطي.ٕ
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ٕ  ْاتوْذوتيازيي  داةَاةسيي  بضووتٓاةوةي  ناة  ٖؤناساْة يةو يةنيَو  صؤس صيااْيَهي  طشِبظاتا
 ْاسِةصاياةتيي  ْيؼااْةي  باة  ثةسِيةَاْاذا  ياةْاو  خاةَيو  ناتيَاو  ناة  ئاةوةبوو  بةسنةوت نةَي

ٕ  ناسوبااسي  ياة  تيَوةسْةدإ  دةطت طياطةتي طوثا، ٖيَضةناْي ؤبووْةوة،ن . طشتةباةس  طياطاييا
 ناة )دةَاوةسي بضووتٓةوةي ْضيهي صؤس طةسنةوتين تيَوةسْةدإ،  دةطت ٖؤناسةناْي ية يةنيَو

 و بةػذاسي  ٖاوناسي نة بوو ييَ سةصيإ صؤس طوثاؾ ناْىٖيَضة و  بوو( بوو باػي سيَهخظتٓيَهي
 ئاةّ . ئاساوة دةٖاتة يضظَيًؤطؤ ديهتاتؤس ديَطشةوةي بؤ نة دميونشاتيهة سهوَةتة يةو بهةٕ
 ئاةو  تا خواصي دميونشاطي فةسٖةْطي طشِبظتإ، خةَيهي بضووتٓةوةي نة ئةوةية ْيؼاْةي ناسة
 طاوثايؽ  ٖيَضةنااْي  تةْاْاةت  نة ثيَذابوو   ثةسةي نشدبوو وو ثتةو  بةٖيَض نؤَةَيطادا ية يةسادة
 .بووٕ دةَاوةسي سهوَةتيَهي طةسناسي ٖاتٓة خواصي ةئاوات
 

 :جؤزاوجؤزةكاى خصمةتطوشازيية بةِزَيوةبةزاني و  ثطجؤِزاى
 صؤسداس...( و َاَوطتايإ فةسَاْبةسإ،) اْةضيٓ ئةّ تانةناْي طةسةسِؤناْذا، نؤَةَيطا ية

 سيَضطاشتين  و ياة   يَسددةطاري  ٖةَيظونةوتيإ ية سةخٓة دةنشيَ، ثيَ طاَيتةيإ دةنشئَ، طةسنؤْة
 صؤستاش  ناة  ضايٓةدا  ئاةّ  تاناةناْي  يةطةٍَ دةطةالتذاسإ (1).دةنشئَ ةسيببيَ و ػايظتة  بةد

 ٖةَيظاونةوت ( ئيظاتياُاسي ) داطريناشاو  تيَهاي آلو خاةَيهي  وةناو  سهوَةتٔ، َووضةخؤسي
 .دةنةٕ

 ياة  ناسطاةَييَو  بؤئةجناَذاْي نؤَةَيطادا يةْاو نة ْاوْيؼإ  بيَ نةطاْي ية ْةفةس ٖةصاسإ
و   طياطااي بةػااذاسيي يااة ثؼهيؼاايإ بضااوونرتئ و  دةٖيَٓااشئَ بااةناس ْضَااذا ئاطااتيَهي

و   تواْاا  يةودا ٔدةتواْ نة ئاصاد ينةػيَه تةْيا  (2)ْيية، خؤياْذا نؤَةَيطانةي نؤَةاليةتيي
. ذايةياْدةوسوبةس ضاوديَشي يةريَش نة ةيةبةستةطه ةنةػ ئةو بذةٕ، ثيؼإ خؤيإ وةػاوةيي ييَ
 داطري والتةنإ نة داطرينةساْة ئةو وةنو دةطةالتذاسإ و  طياطةمتةداسإ ٖةَوو وة ساَيةػة بةّ

 و  دةدةٕ ئةجناَي نةطاْة ئةّ نة ٖةية طةييَو و ضاالني  خضَةتطوصاسي بة ثيَويظتيإ دةنةٕ،
                                                           

و طاَيتةثيَهشدْة صياتش يةباوةسِي طياطةمتةداساْي ئاةّ نؤَةَيطاياْاةدا ديَاي طشتاووة. ئاةوإ       طةسنؤْة ئةّ (1)
و سانيَؼاْي باريوساي خاةَيو ياةّ ضايٓة ثؼاتيواْي دةناةٕ باةَياّ         بةٖؤناسي دؤساودؤس يةواْة دةَاوةسخواصي

 ب  وة طياطيية نؤَةَيايةتييةناْذا بضوونةتش يةوةية نة سؤَييَهيإ يةطؤسِاْهاسيي يةنشدةوةدا ئةواْيإ ثيَ

بةطارتاوة   و ػاووساطةىل  و توتاييتاسيضَةناْذا، ئةّ ضيٓاْة تةْيا يةضواسضيَوةي ثاست يةسهووَةتة طةسةسِؤ (2)
 بةدةطةَياتةوة دةتوأْ يةضاالنيية طياطييةناْذا بةػذاس بٔ.و
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 _ ةدةٕد ئااةجناّ طاااناس سواَيااةت بااة ناسطااةييَهي نااة ئةواْااة _ ئااةوإ ٖاوناااسيي بااةبيَ
 .بةسدةواّ ْاب  سهوَةتةنةيإ

ذْي بؤ بريؤنةنإ نة وةسطيَشِطةييَهٔ ئةَاْة ساطتيذا ية  ئاةو  تيَهشِاي وةسدةطيَشِْةوة، ناسةنإ ساثةسِْا
 نةطااْةوة  ئاةّ  يةالياةٕ  دةناات،  َةيظاةس  دةطاةالتذاسإ  باؤ  نؤَةَيطا بةسِيَوةبةسيي نة ضاالنيياْة

 ػاااسةنإ، ناسوباااسي بةسِيَوةبااةسيي طواطااتٓةوة، ؼااتييةناْيط خضَةتطوصاسييااة  ،دةباايَ بااةديَ داايَ
و   نؼااتوناٍَ ضاااالنييةناْي ناسخاْااةنإ، بةسٖااةَٗيَٓاْي ٖيًََااي ثيَوةْااذي، خضَةتطوصاسييااةناْى

يَ سهوَةتيَو ٖيض... و  ئارةَيذاسي  .بذات خؤي دةطةالتي  بة دسيَزة اْةيخضَةتطوصاسي ئةّ  بةبيَ ْاتوْا
ةدر طشووثة ئةو ٖةَوو  سهوَاةتيَهي  يةطةٍَ طةسةسِؤ سهوَةتيَهي طؤسِيين يإ سيَفؤسّ بؤ نة بةسْا

  باذةٕ  ضيٓة ئةّ سؤَيي طشيٓطيي بة طةسْر ثيَويظتة ، دةدةٕ ٖةوٍَ ْاتوْذوتيزيػيَواصى  بة ذاتيهدميونشا
 باة  ضايٓة  ئاةّ  ئاابووسيي  بةطارتاوةيي  و  طوصةسإ  باسودؤخي بةٖؤي ،نة بيَ ويةبةسضا خاَيةػيإ ئةّ و

ةي  دةطةالتةوة  قؤْااغي  ياة  ناةَيإ  بةػايَهي  تاةْيا  طشتووة، بةناس فةسَاْبةس وةى ئةَاْيإ و ئةوْا
ٔ  خةباتذا طةسةتايي  تيَهؼاهاْي  ياة  سووٕ ْيؼااْةيةني  ناة  ئاةوة  َةطاةس  ،بهاةٕ  بةػاذاسي  دةتاوْا
يية تشي بةػةناْي  ياة  شووثاْاة ط ئاةّ  ئةطةسضاي  ساَيةػةوة بةّ. ببيَت دةطةالتيإ ٖيَضي ناْيثؼتيوْا
يي ْاتوأْ سواَيةتذا  طآووسداستش  ػايَوةي  باة  نشدةوةدا ية بةالّ ،دةسبربِٕ بضووتٓةوةنة ية خؤيإ ثؼتيوْا
 ناة  ناتاة  ئاةو  و  دةناةٕ  ناشدٕ  بةػاذاسي  و بةياسَاةتي  ٖةطات  خاةبات  نااْي  ئاَاجناة  بة طةباسةت

 .دةٔب إباتطيَشِخة طشووثي بة تيَهةٍَ ،ةخظيَتبشِ ةْطاويٖٖاو بؤ ئاصادتش بةطتيَٓيَهي
 دةشطاكانى زاطةياندى:

 طةسنةوتٔ بة طةيؼنت ٖةوَيي ية _ دميونشاطي دابيٓهشدْي بؤ _ دةَاوةسي خةباتي ئةطةس
 سهوَةتة. بذؤصيَتةوة سيَطايةى خؤي طويَطشاْي يةطةٍَ ثيَوةْذي داَةصساْذْي بؤ ثيَويظتة داية،

ٕ  ٖاةوَيي  ياة  بؤْاةوة  بةّ ٖةس و  ئاطاداسٕ بابةتة يةّ باػي بة طةسةسِؤنإ  نةسةطاتةناْي  ئاةوةدا
 باة  باؤ  ْويَ تةنٓؤيؤرياي ية دةياْةويَ نة ئةواْةدا بةساْبةس و ية  نةْةوة بةستةطو طشتٔ ثيَوةْذي

ٕ  ئااصاد  ثيَوةْاذيي  ْةبووْي بؤ ٖةسوةٖا و  وةسطشٕ نةَيو ،خةَيو ئاطاٖيَٓاْةوةي   خةَيهاذا،  ياةْيَوا
 ئااةو بؤسَااا بااؤ  سهوَااةتي منووْااة بااؤ. دادةْاائَ واس (1)و دسانااو  ْيضاَااي ياطاااطةييَهي

 توْذوتيزاْاةي  ياطاطةييَهي ديَٓٔ، بةناس نةسةطتاْة دؤسة ئةّ َؤَيةت بيَ بة نة ناساْةي طةسثيَضي
ٔ  ناةَيو  باؤ  داْااوة  طٓووسطةييَهيإ والتذا، ٖيَٓذيَ ية. داْاوة صيٓذاْي و  بةْذ وةنو  ياة  وةسطاشت

                                                           

 ورَٓايةتي بوو. ٕدسانو دادوةسيَهي طةسةسِؤ يةيؤْاْي باطتاْذا بوو نة ٖيَُاي د (1)
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 و ئااَيؤصي  دسوطتهشدْى با  طاةسوبةسيى   و  طاْظؤسِ ةداوةت ٕدةطتيا دةطةالتذاساْيؽ و   َوبايٌ
  .نةْةوة ٖؤػياس طؼيت بريوسِاي دةياْةويَ نة دةسةنييةناْذا ييةو ساديؤ  تةيةظيضيؤْي يةبةسْاَة

 سريَُي يةاليةٕ ئاطاْي بة دةتواْيَ ساطةياْذٕ ناْىئاَشاصةو   ضاثةَةْي نؤْرتِؤَيي و  طاْظؤسِ
 و  طؤظااس  نتيَاب،  ؤنيْااوةسِ  بةطاةس  ضااوديَشي  بؤ ثيَٓاوةدا، يةّ. بضيَ بةسِيَوة طةسنوتطةسةوة

. ٖةياة  تايباةت  بٓياتطةييَهي و  سيَهخشاو و دابةػهشدْياْذا،  يةبَنونشدْةوة ثيَؽ سؤرْاَةنإ
 ضاوْهوو  بهاةٕ،  خؤطاْظؤسِي بةدةطتإ  ثيَٓووغ و  ْووطةسإ نة ئةوة ٖؤي بؤتة َةطةية ئةّ

ٔ  بابةتيَو و بيَت ئةطةس دةصأْ ٕ  ياةالي  ناة  بٓووطا  ياةباسي  ْاةنشيَت،  ثةطاةْذ  دةطاةالتذاسا
ٕ  و دةبايَ   دةطاةثيَت  طاةسياْذا  باة  _ نتيَاب  سِاطشتين بة _ صؤس ْشخيَهي َاَيييةوة  باؤ  خؤياا
 .دابٓئَ هشدٕيصيٓذاْ و  بةْذ ئةطةسى

  وةسطاشتٔ،  ئياضٕ  بؤ تةيةظيضيؤْيؽ و  ساديؤ ئيَظتطةناْي ديهة، ساطةياْذْةناْي سؤرْاَةنإ،
 دةصطانااْي  ،البذةٕ دياسيهشاو يياطا ية و بيَت ئةطةس نة ٖةية خؤيإ بة تايبةت قاْوْي و  سيَظا
ٕ  َ دةطاريي  بةطاةسدا   و دةطايت  َ دادةخشي ئةوإ  باةس  دةنةوْاة  ناسبةدةطتاْيؼاي  و  و بةسِيَوةباةسا

 ْااوخؤي  ية صؤستش نة ييةاسو طٓووسد  تةْطةرة ئةّ ىبةسةْطاسبووْةوة بؤ. ونوتإ  و ييَذإ  ٖةسِةػة
 سادياؤي  وةناو  ،باووة  باو صياتش دةسةنييةنإ يةساطةياْذْة وةسطشتٔ نةَيو  ئةَشِؤنة ٖةية، والتذا
 .ثةخؽ دةنشيَت داةسوير ْ يةوالتي بؤسَا نة سهوَةتي دربةسةناْي طشووثة

 سيَطاااي يااة خااةبات يااة باػااي منووْةيااةني طشِبظااتإ دميونشاطاايخواصي بضووتٓااةوةي
 دةطااتجيَهشدْي يااة ثاايَؽ ،صاياايين   ي2000يةطاااَيي. خظااتووة وةسيَ طةياْذْةناْااةوةسا

ٕ  ةٕتا 60 ْضيهاةي  ،سهوَةت دربةساْي واَلتةدا، يةّ ٖةَيبزاسدْةنإ  نةػايت  باة  بآلونشاوةياا
 .نشدةوة  بَنويإ دةَاوةسدا ْيَو و ية  ْاوةوة ٖيَٓاية ةوةواَلت يةدةسةوةي

 :يةكاى(باشزطاني)جتازي نووضيهطة
 نإباصسطاْيياة  ْووطايٓطة  سهوَةتةناْيؼاذا،  ودةطةاَلختواصتشئ  طةسةسِؤتشئ ية تةْاْةت

 . دةطيَشِٕ ئابووسيذا ية طشيٓط صؤس سؤَييَهي
ٕ  خةَيو نة َةناْةي و ػت ئةو و  خضَةتطوصاسييةنإ  و سهوَاةتيؽ   ثيَياةتي  ثيَويظاتيا

ٕ  ْووطايٓطة  ئةوة نات، دابيٓيإ ْاتواْيَ  بابةتاذا  ٖيَٓاذيَ  ياة . دةناةٕ  ينداباي  توداسيياةنا
، نةٕ دابني ْايابةنإ نةيوثةية نة دةدةٕ سةؾ باصاسِي بة ئيضٕ الوةني، ػيَوةي بة دةطةالتذاسإ

 بةخؤياْاةوة  طياطي ػيَوةي داسوباس نة ْاسِةصايةتيطةييَو سووداْي ية هةٕب ثيَؼطرييبؤئةوةى 
 .دةطشٕ
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ٕ  سيَهخشاوة ثيَوةْذيي  ياةو  ْيَوْةتةوةييةناْاذا  و نؤَجاْياا   ياات بٓ يةطاةٍَ  دةَاوةسيياةنا
ٔ  ئاػآا  والتةناْاذا  طياطايي  ثيَهٗاتاةي  و  فةسٖةْط يةطةٍَ نة طؤْطةوة  و  باةْشخ  صؤس دةبا
ٔ  باةباؾ  ئةوة ْيَوْةتةوةييةنإ نؤَجاْيا نة ئةوةية ساطتييةنةي بةالّ ناسيطةسة،  ناة  دةصاْا

و   تياو دميونشا سهوَةتاة  يةطاةٍَ  اتا  بهاةٕ  ويَاش  ئااٍَ  طاةسةسِؤناْذا  سهوَةتاة  يةطاةٍَ  صياتش
 ثاساطااتين بااؤ طااةوسةنإ ْيَوْةتةوةييااة نؤَجاْييااة صؤسبااةي بةداخااةوة)  ةناْااذادةَاوةسيي

(  دةناةٕ  ثؼتيواْي طةسةسِؤنإ سهوَةتة ية طيَٗةَذا ديٗاْي يةواَلتاْي خؤيإ بةسرةوةْذيي
 نؤَجاْياا  خاةَيو،  باة  ٕدةطةالتذاسا وةالَٓةداْةوةي بةٖؤي سهوَةتاْةدا دؤسة يةو ضوْهوو

ٔ  ئاطاْي بة ْيَوْةتةوةييةنإ  طشيَبةطاتطةييَهي  دةطاةالتذاسإ،  وةباةسْاْي   تاةَا    باة  دتاواْ
 ئاةو  ْاوخؤي ية ئةطةس تةْاْةت)  خؤيإ سقةبةسةناْي يإ ببةطنت خؤيإ قاصاجني بة يةننيةْة
 باؤ  خؤيإ داساييةناْي و  ييَشؤ طةسضاوة طةسةسِؤ دةطةالتذاساْي.  ْئَ وةدةس(   بٔ واَلتةػذا

 بة ْيَوْةتةوةييذا يةنؤَةَيطاي نؤَجاْياناْيؽ ية بةساْبةسدا و  دةنةٕ دابني نؤَجاْياطةية ئةّ
  (1).دةناةٕ  ثؼاتيواْي  سريَُاْة ئةّ دةطةالتذاسيَتيي َا  ية ،خؤيإ ثيَطةي ية وةسطشتٔ  نةَيو
 و  دةطشٕ يةبةسضاو خؤيإ قاصاجني يةطةسةتادا ْيَوْةتةوةييةنإ ئاراْظة و نؤَجاْيا ساَيذا يةٖةس
 خااَييَهي  ئةَاة  ،ْادةٕ سهوَةتاْة ئةو بووْي دميونشات يإ بووٕ طةسةسِؤ بة طشيٓطييةى ٖيض

 ئاةو  خؤيإ، ساويَزناسيي بة و   بذةْ طةسجني دةَاوةسييةنإ خةباتة سيَبةساْي دةبيَ نة طشْطة
 ئاةّ  ٖةَيبةت. ثاسيَضساوة ئةوإ ييةناْيذبةسرةوةْ اداٖاتوود ية نة نةْةوة دَيٓيا نؤَجاْياطةية

 ٖةياة  نؤَجاْياطةيةوة ئةّ طةسطووسِٖيَٓةسي قاصاجنيَهي بة ثيَوةْذي نة طؤْطةوة يةو َةطةية
 ياةّ  و  دسئَبطؤسِ سريَُاْة ئةّ ْةبيَ خؤؾ ثيَيإ ٖةسطيض نؤَجاْياطةية ئةّ و سةْطة  ئاَيؤصة صؤس

 يةواْةية ْيَوْةتةوةييذا، طؤسِةثاْي ية بؤمنووْة. بٓيَٓةوة يَؼةن دةَاوةسيؽ خةباتي بؤ سوووةوة
ٕ  يةطةَيياذا   ناة  بهاات  طاةسةسِؤية  سهوَةتة يةو ثؼتيواْي  بذةٕ ٖإ واَلتةنةيإ  طشيَبةطاتيا

 .ةٖةي
 ياةناْى ئابووسي _ باصسطاْى بٓهة بتوأْ دةَاوةسي خةباتي سيَبةساْي و بيَت ئةطةس بةالّ 

 خةباتةناة  ثشِؤطاةي  باة  صؤس ياسَةتيياةني  طاةسِ،  خبةْة خؤيإ قاصاجني  ةب و دةسةني  ْاوخؤيي
                                                           

ٍَ بهاوراْي سيَباةساْي سيضباي دمياؤنشاتي         (1) دةتواْني بؤ منووْة ئاَارة بة ٖاوناسي دةوَياةتي ئاوتشيؽ يةطاة
ْاْاةت   و فااصٍَ سةطاوٍَ بهاةئ ناة تاة      و عةباذويًََا قاادسي ئااصةس    نوسدطتاْي ئيَشإ ػةٖيذإ دونتوس قامسًوو

نشد.ئاَارةياة باة فشؤػاتين نةسةطاتةي داةْطي ئاوتشيؽ        تريؤسيظتاْيؼيإ بة سيَضةوة تا تااسإ ئيظاهؤست  
 يةسيَطاي نؤَجاْياي "ْؤسيهؤّ"ةوة. وةطيَشِ بؤ نوسدي
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 دةتوأْ ،ٖةياْة نة و ْيَوْةتةوةيةي  ْاوضةيي ،خؤَاَيي ثيَوةْذيية بةو ئةوإ ضوْهوو دةدةسيَ،
 طشووثاة  خضَاةت  ية  ناسييَٗاتوو و  طشيٓط و ساويَزناسيي  صاْياسي داسايي، باػي طةسضاوةيةني
 . بٓئَدا خةباتهاسةنإ

 
 :بكةى ثَيػطريي الوةكاى
ٕ  ئيضٕ نة ئةوةية طةسةسِؤنإ سهوَةتة طةسةنييةناْي يةْطةساْيية يةنيَو ٕ  ْاةدة  الوةناا

و   ضااوديَشي  يةريَش دةبيَ ئةوة ،ٖةبيَ طياطةت بؤ َةيًيَهيؼيإ ئةطةس و  بضٔ طياطةتذا بةالي
 ية نة ةىتشط ئةو بةٖؤي هوَةتاْةس ئةّ نة سووةوة  يةّ. بيَ دةطةالت و بةقاصاجني  ثؼتيواْي
ٕ  ػاياسي ٖؤ ية ، ثيَؼطشى دةنةٕٖةياْة خؤيإ ثيَطةي ٕ    و  الوةناا  ،باةسةو طياطاةت ضاووْيا
  ثايَؽ  ياسَةتي بة خؤيإ و بةٖيَضنشدْي  تةياسنشدْةوة ية ،بةسٖةَيظتهاسةنإ طياطيية طشووثة
 طياطايي  تيَهؤػااْي  ياة  طرييثيَؼ بؤ سهوَةتاْة ئةّ. دةنةوٕ دوا  وْةبووةنإوَاْذ قةسةوَية
 الو طياطايي  ضاالناْي نشدْي بيَبةسي وةنو تايبةت، طٓووسداْاْيَهي   دةدةْة دةطت الوةنإ،

ٕ  سيَ بااؾ،  خويَٓاذْى  ثيَطاةي  بة دةطتطةيؼنت ية  ياةْاو  خويَٓاذناسي  نؤبووْاةوةي  باؤ  ْاةدا
 والتاْاةدا  داؤسة  ّياة  (1).تايبةتذا صةَةْي يةنيَاوة ية صاْهؤنإ داخظتين يإ ،صاْهؤناْذا

 و ياة   دادةْشيَات  طياطاي  نؤبووْاةوةي  يإ  ئاصاد وتاسداْي ية ثيَؼطشتٔ بؤ درواس ياطاطةييَهي
ٕ  دسيَازَاوة  صيٓاذاْي  طضاي تاواْباسإ بؤ ياْة،ياطا ئةّ ثيَؼيًَهشدْي ئةطةسي  طاضاطةييَهي  ياا
 .دادةْشيَ ٖاوػيَوة

ٕ الوة ثيَؼةْطي ٖؤي داوة ٖةوَييإ خةَيو ية صؤسيَو  سطاتةدا  ياةّ  خةباتاذا،  ياةسيَطاي  ناا
ٕ  نة ساطتة وتة ئةّ تةواوي  بة. ْيية يةدةطتذإ بؤ ػتيَهيإ الوةنإ نة نةْةوة نوست  الوةناا
ٕ  بٓةَاَيةيي يَتييةنىبةسثشطياس يإ بةطرتاوْةتةوة، خؤياْةوة ثيَطةي و  ناس بة نةَرت  ناةَرتيا
ٕ  ،بذةٕ ثيؼإ خؤيإ ناْييَتيية"رطةْ" تواْا نة يةوةية سةصيإ صؤس و ٖةسوةٖا  ٖةية  ياة  ياا

 بؤ الوةنإ نة ػتاْةية يةو بةػيَو تةْيا ئةَة بةالّ ٖةية، تشطيإ نةَرت َةتشطي خؤخظتٓة
 و َةتشطاييةوة   دةخةْاة  خؤيإ تةَةْي قؤْاغى خؤػرتئ الوةنإ ضوْهوو ٖاْذةدات، خةبات
 ناة  ْانةْةوة ػتطةييَو ية بري ئةوإ بةالّ بذةٕ، دةطت ية ٕػياخؤ داٖاتووي و  ريإ يةواْةية
 ناْيوةْاة  باؤ  و بةختاةوةسي   ئااصادي   طايَبةسي  ية ريإ ية بري بةَيهو بذةٕ، يةدةطيت يةواْةية

                                                           

وةنوو داخظتين صاْهؤنإ يةطةسةتاي ٖاتٓةطةسناسي نؤَااسي ئيظانَي ياةئيَشإ ناة باةْاو ػؤسِػاي        (1)
 فةسٖةْطي ْاوي دةسنشد. وةسطيَشِ بؤنوسدي
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ٕ . ثيَاذةدا  خاةبات  باؤ  قاتيإ طةد وسةيةني نة ػتةي ئةو ئةَةية ، دةنةْةوة داٖاتوو  الوةناا
 و تةْاْاةت   ْاٖيَٓٓةوة طةسةسِؤناْذا ةتةسهوَ سنيَفي ريَش ية خؤيإ بةْذةيي بؤ ثاطاو ٖؤ  بةبيَ
 و طؤسِيٓيؼاي   ْاضااسيية  دؤسيَاو  سهوَةتاة  ئاةّ  قباووَيهشدْي  نة ْانةٕ قبووَيي ٖؤيةوة بةّ

 تيَجاةسِيين  و  ريإ تاقيهشدْةوةي ية  ٖيَؼتا ةن  تيَذاية الوييإ و ػةوقيَهي  وسة ئةوإ. َةساَية
 و  فيَاٌَ  ياة  سةقيَكاةت  و  دسؤ ياة  ساطايت  اطايين ْ بة ئةوإ َةيًي. ْةبووةتةوة الواص تةَةْذا
ٕ  ٖاةس  باؤي،  ٖيَٓاْاةوة  و ثاطااو   بةْذي ئَثؤَيى و ْة  ئاَاْر خواصاْة بةػيَوةي َةنش،  ٖاةَا
 . دةدات ٖإ ناسة ئةّ بؤ ئةوإ نة بةخةبةسة ويزداْي

 ْاي دابيٓهشد باؤ  خةبات ثشِؤطةي ية الوةنإ  ةن ػتةية ئةو ناسنشدٕ،برينشدْةوة  بة وػةي
ٔ   ةن نةطاْيَو وةنو ئةوإ ضوْهوو بذةٕ، ثيَ طةسجني دةبيَ تيهذا،دميونشا سهوَةتي  ثيَؼاةْط

 .ئةرَاس  ديَٓة  دميونشاطي نؤَةَيطاي دابيٓهشدْي ئاالٖةَيطشاْي و  نشدٕ قبووٍَ  َةتشطي بؤ
ٕ  يةواْةياة  سيَهخشاوةياي،  و  داسِيَازساو  ثيَهٗاتةيةني بة طةسجنذإ  بيَ  ؤطاةي ثشِ ياة  الوةناا
 توْذوتيازي  با ،  يؤرياو  بايَ  وسووراْاي  توػاي  و  بيَت ئةطةس و  ب  صيَذةسِؤيي تووػي خةباتذا
 درة و  طاةسةسِؤ  سهوَةتاة  بة بةطرتاوة نةطاْي نة دةدةٕ ئةجناّ ناسيَو ٖةسٖةَإ و  دةْويَٓٔ

 .دةبةٕ بةسِيَوةي َشؤييةنإ
 دةناةٕ  بةػاذاسي  خةباتاذا  ياة  ناة  ئةونةطااْةي  تيَهاشِا  باؤ  داسيَازساو  بةسْاَة نشدةوةي
 سيَبةسييةني و  نشدٕ سيَٓويَين ساٖيَٓإ، بة تا تشة، بٓةسِةتي الوةنإ و بؤ  بٓةسِةتيية سةقيَكةتيَهي

 .بهةٕ ثيَؼطريي ثشِؤرةنإ و بةسْاَة بشدْي بةالسِيَذا ية باؾ
 :كسَيكازاى
. ووةناشد  درواس وْياا د ٖاةَوو  نشيَهااساْي  بؤ ىرياْ، نشدٕ ديٗاْي بة بؤ ػاسةنإطو بيَطوَإ

 خااوةٕ  ثيَؼاهةوتووةناْذا،  والتاة  ياة  ضاوْهوو   ،بووْةتةوة الواص بةتوْذي نشيَهاسييةنإ يةنيَتيية
 ٖيَاضي  تيَضووي نة ساطواصٕ والتاْيَو بؤ خؤيإ نةسةطتةناْي نة ئةوةدإ ٖةوَيي ية ثيَؼةطاصييةنإ

 نة يةوةي صياتش دةطةالتذاسإ( طيَٗةّ ٗاْيدي)طةػةناْذا يةساَيى والتة ية. ٖةسصاْرتة ئةوإ َشؤيي
 نشيَهاسإ بؤ اقَنْةع َووضةي و  ئةوإ تةْايي نشيَهاسإ، بؤ باؾ ناسي باسودؤخي ثاساطتين  ٖؤطشي

 ئااصادي  وقاْوٕ  سهوَةتي دميونشاطي،. خؤيأْ بةسرةوةْذيي ثاساطتين و  صياتش قاصاجني ٖؤطشي بٔ،
ٔ  ٖيَاضة  ئاةّ  بةنشيَهاسةنإ نة وودٕبةط ٖةْطاوطةييَهي ،نؤبووْةوةنإ  ياة بةساْباةس   تاا  دةبةخؼا
 .بهةٕ بةسطشي خؤيإ َا  ية دةطةالتذاساْذا
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 باةالّ  ئةطاتةَة،  نشيَهاسةناإ  سيَهخظتين طةسةتادا ية ،دةَاوةسى خةباتي دةطتجيَهشدْي بؤ
 باري  بيٗيَٓٓاةوة  تاةْيا . دةطييَنَ ثةسة بةخيَشايي ْيَواْياْذا ية يةنييَت ضوو، بةسِيَوة سيَهخظنت ناتيَو
 ياة  طاةسنةوتٔ،  باؤ  خاؤي  طاةسةتاييةناْي  ٖاةْطاوة  ثؤَيةْاذا  ييدميونشاطا  بضووتٓةوةي نة خؤتإ

 .دةطجيَهشد ةوة"طيذاْظو"ية طاصي نةػيت طةيةنىناس ية ناسةبا نشيَهاساْي َاْطشتين
 ذوتيزيياة، ْاتوْ خاةباتي  داسِيَازةساْي  بةسْاَاة  طاةسجني  ديَاي  ناة  طشيٓطاْة بةػة يةو يةنيَو
 ٖاةسدؤسة     .ى ثةيوةطات بةواْةوةياة  ثيؼةطاصيية ثةيوةْذاسةناْ و  (طواطتٓةوة)وطؤسِ  ئاٍَ ثيؼةطاصيي

 ،دؤساودؤسةناإ  خضَةتطوصاسيياة  و  َظافري نةيوثةٍ، طواطتٓةوةي ية و ئاَيؤصييةى  ثيَهةَيي  تيَهةٍَ
 ئاةّ  يةطاةٍَ  ٖاوناات . ٓيَتبظاةثيَ  سريَُاذا  بةطاةس  نااسة  ئاةو  و طياطاي   ئاابووسي  ْشخي دةتواْيَ

  دؤساودؤسةنإ بةسٖةَة نةَبووْةوةي دةسةجناَةناْي بة طرتاتيزى بةسْاَةداسِيَزةساْي ،َةطةيةيةدا
 سهوَاةت  ياة  ضاو باشِ  طوس صةبشيَهاي  دةتاواْيَ  نة بريدةنةْةوة باصاسدا ية خؤسانيياْة َاددة ئةو و

 .بذات
 

 :ئاييهييةكاى دامةشزاوة
 و  طاةسةسِؤنإ  سهوَةتة بة در طياطي ػةسِي ية ئاييٓييةنإ يَهخشاوةس َيَزوويي، بةػيَوةيةني

 باة  دااسيؽ  ٖيَٓاذيَ  ٖةَيباةت . طيَاشِاوة  طشيٓطياإ  صؤس سؤَييَهاي  ضانظااصي  ْطشاْيةالي بةقاصاجني
 تاؤسِيَهي  ئاييٓييةنإ سيَهخشاوة  صؤسبةي. نشدووة طةسةسِؤنإ سهوَةتة ية ْطشييإةالي ثيَضةواْةوة

 و  ْوخبااةنإ يااة نؤَااةَيطا دياواصةناااْي ضاايٓة يااةْيَوإ و ئااابووسي  َةعٓااةوي يبااةسبَنو ٖاةسة 
ٔ  ثيَو نؤَةَيطا خواسةوةي ضيٓةناْي تا دةوَيةَةْذةنإ  ئااييين  سيَباةساْي  ةنا   سووةوة  ياةو  و  ديَآ

 ٕباػيا صؤس ئيَاتباسيَهي نؤَةاليةتييةناْيؼذا،  ةصاْظت  بةطةس صاَئ صؤسداس ئاييين صاْظيت ية دطة
ٔ  و ٖةياة  و ػاويَٓهةوتواْياْذا   ئاطاايي  خةَيهي يةْيَو و   ئااييين  فيَشناسيياة  ياة  باةسبَنوتش  دةتاواْ

ٕ . دابٓئَ يةطةس ناسيطةسييإ َةصٖةبييةنإ ٕ  ئاةوا  طياطاييةنإ،  خاةباتطيَشِة  طشووثاة  باؤ  دةتاوا
ٕ  تةبيَزيو و  باْطةػةنةس ببٓة خؤيإ تةْاْةت يإ ،بيَٓٔ  ثيَو خةباتطيَشِي َةعٓةوييةتي  ياإ  ،ئاةوا

ٔ  بةنةَيو دربةسدا، يةبةسةي  سهوَةتاة  بةسرةوةْاذيي  ثااسيَضةسي  ببٓاة  خؤياإ  ثيَطاةي  ياة  وةسطاشت
 ةنا  خباةٕ  سيَاو  بةػايَوةيةى  خؤيإ نشدةوةي دةبيَ ، خةبات سيَبةساْي يةٖةسساَيذا. طةسنوتطةسةنإ

 ئةطاةسي  ياة  ياإ  ،خةباتاةوة  طؤسِةثااْي  يَٓٓاة ٗب بضووتٓةوةناة  باةقاصاجني  ئاييين سيَبةساْي  بتوأْ
 .نةْةوة ثووضةٍَ ئةوإ ْطةتيعي ناسيطةسي دةطةالت، ية ثؼتيواْييإ
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 :(N.J.Oياى جةماوةزي  زَيكخساوي) ضةزبةخؤكاى جةماوةزيية زَيكخساوة
 طاةسَايةيةني بة ْاةبيَت،  سهوَةتاذا  ساطتةوخؤي نؤْرتِؤَيي ية نة داَةصساوةيةى و  سيَهخشاو ٖةس            
ٔ . ئةرَاس ديَتة خواصى دميونشاطي بضووتٓةوةي بؤ طشاوثةْ ٔ  ْيَوْةتةوةيياةنإ  ئاؤ .داي .ئايَ  باة  دةتاوْا
 يةطةٍَ سانيَؼٔ، خةبات ئابووسييةناْي ثيَذاويظتيية دابيٓهشدْي بؤ َاَيي ياسَةتيي خؤيإ، تةطبرينشدْي 

، ثيَوةْذيذا ية ْيَوْةتةوةييذا نؤَةَيطاي ظت ٔب  واَلتااْي  ٖاوناسيي سانيَؼاْي  بة ثيَويظت و ثظجؤسِي  صْا
. خةَيهاةوة   ْااو  يَٓٓاة ٗب ديهاة  ةناْييا خةباتطيَشِي بضووتٓةوة ئةصَووْي و  بؤضووٕ و  بيَٓٔ بةناس ديهة

 ئاةجناَي  ناة  ضااالنيياْةي  ئةو و ثاْتايي  طةسَاية يةباسي ،والت خؤي ْاو ئؤناْي.دي.ئئَ ٖةَيبةت
ٔ  ٖةسضاةْذ  سهوَةتذإ، يضاوديَش يةريَش ضوْهوو ،طٓووسداستشٕ دةدةٕ  دةسةنيياةناْيؽ  ئاؤ .داي .ئايَ

 سهوَةت ساطتةوخؤي ضاوديَشي و يةريَش  طةسبةخؤيي ثاساطتين بؤ نة و تيَهؤػاْاْة  ٖةوٍَ ئةو طةسةسِاي
ي بةوساَيةػةوة دةدةٕ، ئةجناَي ْةبووْياْذا  .ْاوياْةوة دةنةْة سةخٓة سهوَي بةنشيَطرياوْا
ٔ  ياةو  ٓاذيَ ٖيَ تايبةمتةْذييةناْي ية يةنيَو  سايةَيةياةني  بةنؤنشدْاةوةي  ناة  ئؤياْاة .داي .ئايَ
 خاةَيو ة نا  دةدةٕ ْيؼاإ  ناة  ئةَةياة  ٖةَيذةطشٕ، ٖةْطاو خةَيو بؤ و ثيَذاويظيت  طوصاسي خضَةت
 ناإ  يةناسوباسة ٖيَٓذيَ نة ٖةية ئةوةيإ ييَٗاتوويي و خؤيإ  ْةبةطرتاوةتةوة بةسهوَةتةوة    بةسدةواّ
  سهوَاةت،  باة  ئةطاتووس  ثؼت ٖيَضي طٓووسداسنشدْي ويَشِاي ئؤنإ.دي.ئئَ ييضاالن. بةسٕ بةسِيَوة

 ٖاونااسيي  و  بةخضَةتطوصاسيياةنإ  ناة  سهوَةتةنأْ ئةوة نة خاَيةية ئةّ سووْهةسةوةي صيشةناْة
 . بةسهوَةت ْةخةَيو بةطرتاوْةتةوة، خةَيو

 بةدةطاةاَلتة  خاةَيو  اوةييبةطارت  ثظاْذْي ية ئؤنإ.دي.ئئَ ناسيطةسيي ية بةسضاو منووْةيةني
ٔ  سِاٍَةْا ةر طةيؼاتين  بةدةطاةالت  دواي َاوةياةى . داوة بؤسَاا سووي  والتاي  ياة  طةسةسِؤنإ  ْاوي
 ػااةثؤييَهي ػااايةلاَيي ،ئاسانااإ تيوينيااةية والت سؤرئاااواي بةػااي صاياايين، ي1962يةطاااَيي

 يااةسيَطاي ناااتوييهي باْطةػااةنةسيَهي و ساثؤستااةنإ،  بةَيطةْاَااة بااةثيَي. ٕبااوو سووخيَٓااةس
 و  والتاذا  دياديانااْي  بةػاة  ياة  ناتوييهاةنإ   ئاييٓيياة  ْاوةْاذة  يةطاةٍَ  ساديؤيي ثةياَطةييَهي

 ناسيطاةسي  و  خيَاشا  ناسداْاةوةي  داخواصيياة  ئاةّ . ناشد  ياسَاةتي  داواي ٖيَٓاذ  والتي ية ٖةسوةٖا
 ْااو  ٖاتاة  سؤردا ضاةْذ  وةيَا ية و دةسَاْي  ثضيؼهي نةسطتةي خؤساى، ية و ػةثؤييَو  ييَهةوتةوة
 سووٕ ْاوضاةنة،  ْااسدة  ناسْاطااْة  نشدْاي  تااوتويَ  باؤ  طشووثطةييَهي ، سهوَةت ناتيَو. والتةوة
 بةسِيَوةباةسيَتيي  باة  خةَيو ضوْهوو. ْيية سهووَييةنإ ياسَةتيية بة ثيَويظتييةى ٖيض نة بووةوة
 ئاػاهشا  ضاوْهوو  باوو،  تووسِة صؤس خةَيو ةيٖةوَي يةّ ْوئ رْشِاٍَ. تيَجةسِاْذبوو ْٕياْةناقةيشا خؤيإ
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ٔ  رْاشِاٍَ  طاةسةجناّ . بهاةٕ  ضاسةطةس نيَؼةناْيإ و  قةيشإ دةتوأْ خؤيإ خةَيو نة بوو  قةػاة  ْاوي
 .بؤسَا دةسنشد ية َةطيشييةناْي
 و  ئاَااْر  ئاةّ  دةبايَ  بةالّ ٖةية، طةسبةخؤيإ ئاَاجني و  ْاوخؤ ثيَشِةوي ئؤنإ.دي.ئئَ ئةطةسضي

ةدا بضووتٓةوةي ئاَاجني ضواسضيَوةي ية هةطةيةسيَض  .يةنطشْةوة و يةطةَييذا  بطشيَت ديَ دميونشاطيخواصْا
 طياطاييةنإ،  ثاستة ثيؼةييةنإ، سيَهخشاوة  دةتواْني دةطةالت ٖيَضي ديهةي طةسضاوةناْي ية

 سيَهخاشاوة  ضواسضايَوةي  ياة  ياإ  بةتاةْيايي  _  و سهوَةتاةنإ   ديهة والتاْي دةسةنيي باصسطاْيي
 ناة  نؤَاةَيطا  ْااو  ضاوونةناْي ب طشووثاة  سؤَيي ية ئةَة طةسةسِاي. ببةئ ْاو  _ ْيَوْةتةوةييةناْذا

 نتيَاب  طشووثة وةسصػييةنإ، ياْة وةنو بني، نةَتةسخةّ ْابيَ دئَ ثيَو تايبةتذا ئاَاجنيَهي ثيَٓاوية
 .و ٖتذ  ريٓطة ثاسيَضةسي طشووثةناْي صَآْاطةنإ، طشووثة خويَٓةنإ،

 نؤَاةَيطا  ضااالنييةناْي  ثيَهٗااتين  بةطاتييَن  و  ٖيَضٕ  طةسضاوةناْي ٖةَيطشي سيَهخشاوةنإ،
 ْاطاايين بٓااةَاي يةطااةس ْاتوْذوتيزييااةنإ خةباتااة طاارتاتيَزيي دةباايَ ٖةسبؤيااة. دةخااوَيكيَٓٔ
 .دامبةصسيَت خةَيو ناسيطةسي ٖاوناسيي و سانيَؼاْي  ٖيَض  طةسضاوةناْي

 
 دةطةالت

  سةناْيٖؤنا
 دي
 

 فةسَاْباااةساْي
  ةيخضَةتطوصاسي
 دؤساودؤسةنإ

 سيَهخااااشاوة نشيَهاسإ
 َةدةْييةنإ

 ٖيَااااااااضة
 سيَههةسةنإ

دةصطااااااااا 
 ساطةياْذْةنإ

 الوةنإ
 

 (دةطةالت)سهوَةت ٖيَضي ثاَيجؼتةناْى
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 (طوَيِسايةَلي) بةزفةزماني
 

 دوْيا ديَتة طةسبةطت َشؤظ
 تةَةْي، دسيَزايي بة بةاَلّ

 .َيًةناْةوةية ىيةوديو ػويَٓيَو وٖةَو ية
 سوطؤ راى رإ

 ضاؤٕ  دةيجاسيَضٕ؟ ضؤٕ و  دةطةثيَٓٔ خؤيإ دةطةاَلتي ْذاٖاووآلتيا بةطةس دةطةالتذاسإ ضؤٕ
 بةػايَوةي  باةالّ  ْيياة،  ثةطآذ  داةَاوةس  الي سهوَةت نشدةوةي نة ناتاْةؾ ئةو تةْاْةت
 دةبةٕ؟ ةسِيَوةب بشِياسةناْيؼي و  دةنةٕ ييَ ثؼتيواْي بةسبَنو

 نشدْاي  ًَهاةو  طاةسةني  ٖؤي ثشطياساْة ئةّ والَي بةدؤصيٓةوةيٖةوَيةنة بؤ ئةوةية نة 
 .بهةئ تاوتويَ بٓةسِةتي بةػيَوةي خةَيو

و   و ثاَيجؼااتةناْي  دةطااةالت ٖيَااضي طةسضاااوةناْي دةطااةالت، ثًااؤساييضَي ػاايَواصي
 خاةباتي  و نشداسي  تيؤسي تيَطةيؼتين بؤ ٕئةوا ْاطيين نة فانتةسيَهٔ طيَ خةَيو طويَشِايةَييي

 ناة  َةطةية يةّ دةَاوةس طويَشِايةَييي ٖؤي سيؼةيي ْاطيين. طشيٓطٔ دةَاوةس ْاتوْذوتيزيي
ٕ  ناة  ئاَاجنيَاو  بؤ تةْاْةت يإ و  دةبٔ سهوَةتةنإ ية ٖيَٓذيَ ًَهةضي خةَيو بؤضي  خؤياا

 .ةطشْط صؤس  دةنةٕ، فيذا خؤيإ اْيطي بةسٖةَيظتهاسيؼني، تةْاْةت يإ ْيية ثيَي باوةسِيإ
ٕ . طياطيية دةطةاَلتي ي"دٍَ" طويَشِايةَيي ٔ  خاةَيو  بةسفاةسَاْيي  بايَ  دةطاةالتذاسا  ْااتواْ

 بٓةَاي يةطةس ْاتوْذوتيزي خةباتي نة بةطتيَٓيَهة طويَشِايةَيي. بذةٕ خؤيإ بةدةطةاَلتي دسيَزة
ٕ  دةطاةاَلتة  بشدْاي  وياةْا  باؤ  خاةبات،  سيَباةساْي  ئةطاةس . دةطشيَات  ػاهٌَ  ئةو  و  طاةسةسِؤنا

ٕ  دةَاوةس دْةداْي  بة تا تيَذةنؤػٔ دميونشاطي، داَةصساْذْي ٕ  ئاةوا و   باةٖاوناسي  يةدسيَازةدا
 ٖؤي نة هةٕب َةطةية ئةّ تاوتويَي طةسةتا دةبيَ ، سابطشٕ دةطةالتذاسإ دةطتووسي ثةرساْذْي
 ضيية؟ خةَيو طويَشِايةَييي طةسةني

 .نشاوٕ ػشؤظة طويَشِايةَيي ٖؤناسةناْي ية ٖيَٓذيَ يةدسيَزةدا
 

 )خوو(:عادةت
ٕ   ًَهةضاي  بووْةتاة  خاةَيو  ياة  صؤسيَاو  نة ئةوة ٖؤي   باة  عاادةت  تاةْيا  دةطاةالتذاسا

 َٓاَيييةوة ية و  بني ةنإدةطةاَلت يْخاوة ًَهةضي نة بةوة طشتووة عادةمتإ ئيَُة. طويَشِايةَييية
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و   ياةباوى  دةطةالتذاسإ، ية بةسفةسَاْي ئيَُة ية صؤسيَو بؤ. ة طشتوو عادةمتإ طويَشِايةَييية بةّ
و   ثيَاذةنات  دةطات  ديهاةوة  و خضَاْي  و دايةطةوسة  باوةطةوسة طةوسةتش، و بشاي  خوػو ، دايو

ٕ  ٖيَاضة  قوتاخباْاة،  َاَوطتاياْي  يةطةٍَ ئةودا بةدواي  ٖيَُانااْي  تةْاْاةت  و  ئيٓتيضاَيياةنا
 .ةبيَتد بةسدةواّ دةطةالتةوة
 نشدْاي  باةناس  دةطات  طاةسةتاي  ياة  طاوثا  ىساٖيَٓااْ  خوياةناْى  ٖؤناسةناْي ية يةنيَو

 بايَ  ضؤٕ نة دةبيَ فيَش تاصةناس طةسباصي. طويَشِايةَييية ية ْويَ دؤسيَهي ساٖيَٓاْي  طةسباصةنإ،
  ةاْا ساٖيَٓ. خاؤي  فةسَاْاذةناْي  فاةسَاْى  ية ثةيشِةوى بهات نشدْيَو، ثشطياس و  ئةوال و ال ئةّ
 ٖاايض ةنإتؤقاْذْاا و  بةتةػااةس تيَهااةٍَ بةسدةواَااة واْااة و  (1)سيضبااووٕ ةناْىدسيَااز و  دووس

 ثةسةثيَاذاْي  باؤ  تاةْيا  باةَيهو  ْيياة،  ػةسِدا ثيَؼهةوتووي ػيَواصةناْي يةطةٍَ ويَهضووْيَهيإ
  ناةَيو  وٖاةسوةن  و ْيضاَي  طةسباصي رياْي ػيَوةي ئةوة طةسةسِاي. بووْة و تةطًيِ  طويَشِايةَيي
 دؤسيَاو  ٖايض  و باة   بةسدةواَةناْاة  و ساٖيَٓاْاة   عاادةت  بٓاةَاي  يةطاةس  ضةى، ية وةسطشتٔ
 .ْيية و ساويَز  برينشدْةوة بة ثيَويظيت

ٔ  باةَاددة  تووػبوإ عادةت، َاْاي بؤ منووْة باػرتئ ٕ .  طاشِنةسةناْ ٔ  ئاةوا  و تاا  ْااصاْ
 بةػايَوةيةني  ْشخيؼاي  ناة  ناتاةي  ئةو و تةْاْةت  ٖيَٓاوة بةناس طشِنةسيإ ىَاددة سادةيةى

 يةواْاة  عادةتاةنإ،  نشدْاي  تةسى بؤ.  ْةٖيَٓاوة ييَ واصيإ ديظإ بةسصبؤتةوة، طةسطووسِٖيَٓةس
 و يةبةس  بيَٓيٓةوة وةبري بةسدةواّ ةبشِياس ئةو و بذةئ دذىبشِياسيَهى  ،دةبيَ بةطويَشِايةَيي عادةت

 باؤ  ناشدٕ  ًَهاةو  ساطاتيذا  ياة . هةيٓةوة ب اتدووث عادةتة ئةّ تةسنهشدْي ٖؤي خؤَاْةوة
 ية طويَشِايةَيي نة ػويَٓاْةدا يةو بةالّ نؤَةاليةتيية، رياْي ثيَويظتييةناْي ية يةنيَو ياطانإ
 باؤ  ئياذي  ئةوناتاة  عاادةت،  دةبيَتاة  و دةنةويَتةوة دووس خؤي و ئاطاياْةي  عاقَنْة ػيَواصي
 و قااْوٕ   ئاةو  ئيرت دةبٔ عادةت تووػي نة خةَيهة ئةو ضوْهوو  ،دةبيَت َةتشطيذاس نؤَةَيطا

 طاوثا  طاةسباصي  وةناو  و  ْاناةٕ  ػشؤظةي دةبيَت، تةواو خؤػيإ صياْي بة نة  دةطتووسطةيةؾ
 ثؤطاتة  ياة  سهوَةتاةنإ،  ياة  صؤسيَاو  ناة  ىٖؤناساْاة  يةو يةنيَو سةْطة. دةبةٕ بةسِيَوةيإ

ٕ  شتينطا  بةدةطتةوة بؤ نإطةسباصيية ٖيَضة ية ديادياناْذا،  ٖاةس  وةسدةطاشٕ،   ناةَيو  ناسةناا
و   ْاسِةصاياةتي   ٖيض  بيَ بة ،ثًةنإ ْضَرتئ تا ثًةناْةوة بةسصتشئ ية دةطتووسةنإ نة ئةَةية

 . دةضيَ بةسِيَوة سةخٓةطشتٓيَو

                                                           

(1) Close order drill   طةف يإ ساٖيَٓاْة ْيضاَيية سؤراْةنإ. وثشؤظةي  
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 :لةضصاداى تسع
. نشدْة تةَيَ و  طضادإ ية تشغ ،دةنةٕ سهوَةت ية ىثةيشِةو خةَيو نة ديهة ٖؤناسيَهي

. ديَٓيَات  باةناس  ئيَُاة  طاضاداْي  باؤ  خاؤي  ٖيَاضي  ياطا دةنةئ، ثيَؼيٌَ ياطانإ ئيَُة ناتيَو
ٕ   داساييةنإ دةطتبةطةسداطشتين نوػنت، طضاي ياطا، يةواْةية . بطاشيَ  يةبةسضااو  ىصيٓاذاْ  ياا

 نةطااْي  ية ثيَؼطريي وقاْوٕ  نةسي ثيَؼيٌَ نةطايةتي نشدْي تةَيَ بؤ طضادإ، بةسِيَوةبشدْي
و   تةَيَ طاالسةناْذا، خةَيو و  ثيَؼهةوتوو نؤَةَيطا ية. ٖاوػيَوةية ناسي ةجناَذاْيئ ية ديهة

 ديظجًيين تا و َةدةْييةناْة  نؤَةاليةتيياطا  بةسِيَوةبشدْي ية ثؼتيواْي بؤ صؤستش طضاداْةنإ
ٕ   طاةسةسِؤناْذا،  سهوَةتة ية ساييَهذا ية بجاسيَضسيَت، نؤَةَيطا ٕ  دةطاةالتذاسا  باة  ثيَويظاتيا
ٕ  سهوَاةتي  بؤَاْةوةي _ طضاداْةنإ ية خةَيو نشدْي ىتشطَة بة ٖةطت و   ٖةياة  – خؤياا
 .طؼيت ىديظجًيٓتةنووصى و  ثاساطتين ىْة دةطةاَلتة ثاساطتين يإ يةّ ناسةئاَاجن
 
 
 

 تايبةتى: بةزذةوةندي
 ية يو طياطةتةناْ  ْيية ئيَظتا سهوَةتي ؤب ٖؤطشييةنيإ نة دةدةٕ ْيؼإ خةَيو ىصؤسبة

 ياة  ثؼاتيواْي  ضااالناْة  ياةنشدةوةدا  نةطااْة  ئاةّ  ٖاةس  باةالّ  ْابيٓٔ، خؤياْذا بةسرةوةْذيي
 ياة  ناة  ثواْطةية ئةو و  تانةنإ نةطةنيي بةسرةوةْذيي يةطةس ييَهؤَييٓةوة. دةنةٕ سهوَةت
 صيَهيبةػيَوا ثاسادؤنظة ئةّ دةطشٕ، وةسي دةطةالت ية وطويَشِايةَيييإ  نشدٕ ثؼتيواْي بةساْبةس
 ياةو   بةسفاةسَاْي  بؤ نة تايبةتاْة ثيَذاويظتيية و  ثوإ ئةو بؤمنووْة. دةناتةوة سووٕ وسيَهوثيَ
 ةناْذاتيهْادميونشا واَلتة ية صؤسيَو ية طةييياْة  دري و ْاخةَيهي و تةْاْةت  تيوْادميونشا ياطا

ٕ . دةطاةاَلتة  ياة  ئةوإ ثؼتيواْيي ٖؤناسي سيَ، دةد بةٖيَضة ْيضاَييةنإ  وبةخؼايين   ثًةثيَاذا
 ياة . ثواْطةيةْاة  ياةّ  و َااَيي   خؤػطوصةساْي تايبةتيي ثيَذاويظتيي و  زثشطتيَ و ثًة،  ْيؼاْة

 و تيَهاشِاي   داياة  سهوَاةت  ضااوديَشي  ريَش ية نة ناْذا(ضشِبؤوة)طاْرتاييضة ئابووسيية طيظتُة
ٕ  ثيَذاويظاتيي  دابيٓهشدْاي  باؤ  تانةنإ ٕ  رياا  سهووَييةناْاذا  خضَةتطوصاسيياة  ياة  ْاضااس

ٕ   ضاالى سؤَييَهي ْاسهووَييةنإ بةػة و  داَةصسئَ ٕ  باواسي  ياة  و طاسيطاةسيا  و  بةسٖاةَٗيَٓا
 بازيَوي  باؤ  ضوْهوو بجاسيَضٕ، خؤيإ ثيؼةي ْاضاسٕ تانةنإ يةنةَذا ثًةي ية ْيية، ئابووسيذا
ٕ  ياة  ٖيَٓاذيَ  سهوَةتاْاةدا  ياةّ . ْيية تشيإ بةسبزاسيَهي رياْيإ ٖ  تاناةنا  الياةْطشي  ؤيباة
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 ناة  ٖةسنةطايَو  ْااتواْني  ٖةَيباةت . دةطةٕ بةسضاو و ثيَذاويظتييةني  نةسطتة بة يةدةطةالت
 ضاوْهوو  بهاةئ،  َاةسهووّ  دةطاةاَلتة  ًَهةضاي  ْةخواصاْةوة بةسرةوةْذيي ٖؤناسي بةٖؤي
 ،"ْيياة  ديهاة  سيَطاضاسةيةني" وةى ناس طةسييَوٖؤ ٖةبيَت، خؤي بةَيطةي تانة ئةو يةواْةية

 خاةباتي  بؤ  طةسةني نيَؼةي بةالّ. ٖتذ و  "دةطةاَلتةية ٖةسئةّ بةسبزاس ػرتئ با ئيَظتا"  ٕيا
ٕ  بةسفاةسَاْي  ٖاؤي   بذةيٓة طةسْر نة  ئةَةية دةَاوةسي ْاتوْذوتيزيي  دااس صؤس ناة  تاناةنا

 .تانةنةطيية رةوةْذيي بةس بٓةَاي يةطةس
 
 :ئةخالقي ي"بةَلَيو"

 ٖؤي دةبيَتة نة بةَييَٓة ئةّ. ٖةية نؤَةَيطاناْذا ٖةَوو ية َييطويَشِاية بؤ ئةخنقي بةَييَين
ٔ  طؼايت  ي(خيَاش )قااصاْر  نة باوةسِةداية يةّ ييسيؼة طويَشِايةَييي  ئاةّ . َةطاةيةية  طاشيٓطرتي

ٕ  ياة  ثؼتيواْي ياطانإ صؤسبةي ضوْهوو ،ٖةَيطشة  باغ َةطةية ٕ  دةناةٕ،  ٖاووآلتياا  صؤسباةيا
ٕ  بةساْبةس ية خةَيو  دةثااسيَضٕ،  دسيَزياذا  و دةطات   قاةتٌَ  دصي، وةى ناسيطاةييَو ةثخشا و  تااوا

 و  ناالنإ بةَاْطاْة دابةػهشدْى وةنو نؤَةَيطا طؼتيي بةسرةوةْذيي صاَين ديهة ٖيَٓذيَهي
 باةاَلّ  ، ....دتاا و   بااز  وةسطشتين طةسباصي، بؤ طةْر ثياواْي ٖةْاسدْي خضَةتطوصاسييةنإ،

 .بٔ نؤَةَيطا طؼتيي بةسرةوةْذيي ْةيثيَضةوا بة صؤسبةػيإ يةواْةية
 ٖةَيويَظات  باػرتئ طؼيت بةسرةوةْذيي ثاساطتين بؤ نة باوةسِةئ وئة يةطةس ئيَُة صؤسبةي

 تاا  ْانشيَات  باةدي  ديهاة  بةسبازاسيَهي  ٖيض ضوْهوو ٖةْوونةيية، دةطةاَلتي بؤ نشدٕ ًَهةو
. باوو  ناسيَو ديٓايةت طتايني فروصيَ بيَطوَإ. بهات ضانرت باسودؤخةنة و  باػرت ئيَُة رياْي
ٕ  باوةسِة ئةّ يةطةس ضوْهوو ،دةنشد ييَ ثيَشِةوييإ نةغ ًَيؤْإ بةالّ و   والت خيَاشي  ناة  باوو

 ناة  بووةتاةوة  سووٕ ئيَظتا نة ئةوةي طةسةسِاي. يةوداية نشدٕ ثيَشِةوي ية ،طؼيت بةسرةوةْذيي
 سؤرة  وةى اسوطاي  خاةَيهي  ياة  ٖيَٓاذيَ  ٖيَؼاتا  بووة، َشؤظ ًَيؤٕ 20 نوػتين ٖؤناسي ئةو

 .دةسِوأْ يةطةسدةَى ئةو سابشدوو خؤػةناْي
 
 :مسؤظايةتييةوةى لةضةزةوةي فاكتةزانةي ئةو 
ٕ  باة  َشؤياي  و ئةوثاةسِ   خاوايي   اليةْيَهي دةطةالتذاسإ يةنؤَةَيطاناْذا ٖيَٓذيَ ية  خؤياا
ٕ   دةطاةالت  واليئاةَن  بيَ خاوةْي وةنو سانُيَو يإ دةطةالتذاس ناتيَو. دةدةٕ  ْويَٓاةسي  ياا
 ٖيتًيَاش  ئاادؤَيف   ًَهةضاي  ويَاشا  دةي نيَ. دةبيَت ئاطتةّ صؤس ئةو طويَٓةداْة دةْاطيَٓٔ، ئايني
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 و طةيةناةي   والت سصطااسيي  باؤ  خاوا  ْويَٓاةسي  وةى خاؤي  ،دةطاةاَلتيذا  وثاةسِي  ية نة ْةبيَت
ٕ  باة  ئينٖاي  ػيَوةيةني  بةخؼيين بؤ دةطةالتذاساْة فيًََي ئةّ دةْاطاْذ؟  َيَزووياةني  ،خؤياا

ٕ  نة بووْة دةطةالتذاساْيَو ية طويَشِايةَيي بة ْاضاس خةَيو َيَزوو دسيَزايي بة. ٖةية نؤْي  خؤياا
ٔ  سيَطاي تةْيا. ْاطاْذووة ئةو ديَطشي يإ خوا طيَبةسي خوا،_ثاػا بة  ئاةّ  بةطاةس  طاةسنةوت

 ْاابيَ  تانيَاو  يإ دةطةاَلتذاس ٖيض ضيرت نة طؼتيية بريوسِاي سووْهشدْةوةي ةَيةناْةدا،تو   فيٌََ
 خؤي دةطةاَلتي بٓاغةوة بيَ باْطةػةي سيَطاي ية ات ،بذات ىلَ صةوي يةطةس خوا ديَٓؼيين ال 
 . بذات ثيؼإ ػياو و  سةٖا
 

 :دةضةاَلتدازاى لة ثػتيواني ضوازضَيوةي لة دةزووني ناضيي كةضايةتي
 ياة  ٖةسوانة. دةبيٓٔ دةطةالتذاسإ و خضَايةتي  بٓةَاَيةيي صجنريةي وةنو خةَيو ية ٖيَٓذيَ
ٕ  ػاس ية ؤثى ث ت يياْة اليةْطشاْي ضوونةتشدا، منووْةيةني  ياة  طضاهةتشدا،  طاةسِةنيَهي  ياا
 خاةَيهيؽ  ياة  ٖيَٓاذيَ  دةبأ،  خةَباس دؤسِاْذْي بة يإ دةبٔ خؤػشاٍَ ةنةيإجتي طةسنةوتين

ٕ  ياة  ْةتةوةخواصاْة ثؼتيواْيي ٖةطيت و  دةسووْي ْضيهي دؤسيَو بةدسوطتهشدْي  دةطاةالتذاسا
ٕ   خاةَيو  ناة  دةبيَات  باةٖيَضتش  ناتيَاو  ٖةطتة ئةّ. دةنةٕ ثيَشِةوي  سةوتاي  ياة  و دةطاةالتذاسا

 ئةّ. نشدبيَت خةباتيإ يةنرت بةػاْي ػإ طةسبةخؤيي، بةدةطتٗيَٓاْي بؤ خةبات وةنو خةباتذا،
ٕ  ضاوي خةَيو ئيذي ىئةوة ٖؤي دةبيَتة فانتةسة ٕ  نشدةوةنااْي  اطات ئ ياة  خؤياا  دةطاةالتذاسا
 يتعةػارية  ػوْاطاي  بة نشدٕ و ٖةطت  ْةتةوةخواصيي طةسةتايي ٖةطتيَهي بة تةْيا و  ببةطنت
 ئاةّ  ئاطااداسي  دةطةالتذاسإ نة طيَٗةَذا ديٗاْي واَلتاْي صؤسبةي ية. بهةٕ ييإ ىلَثؼتيواْ
ٕ  بة ناسةٕ، و   خاةَيو  باؤ  سواَياةت  باة  ناة  ةييةنإعةػاري  طايُبوَية  ي(تاةسشيو )ٖاةَيضسْطا

 سانيَؼااْي  دةدةْاة  دةطات  دةناةٕ،  دسوطات  ْةتاةوةيى  ػوْاطاي  ية ػيَوةيةى دةطةالتذاسإ
 .ةوةخةَيه ثؼتيواْي

 
 يةَلضووى و بآ مةيمى:

ٕ  ية( ٖةَوو ْةَييَني ئةطةس)صؤسيَو بة طةباسةت نة دةنةٕ ئاػهشاي خةَيو صؤسبةي  ،ياطاانا
 يإسؤراْاة  ريااْي  سةوتاي  يةطاةس  طاةتيغ يْ ناسيطاةسيي  ْاانشيَ  وإضاوةسِ دؤسيَو بةٖيض نة

ٕ  ناة  و واتايةىبة. ْيية و ٖةطتيَهيإ  ٖؤطشي ٖيض دابٓيَت،  ناَاٌَ  َةيًيياةني  يَ ياةب  ئاةوا
 و  طااتةَهاساْةتشئ ئةطااةس. دةبااةٕ بةطااةس طياطاايذا ناسوباااسي و  ياطااانإ بااة طااةباسةت
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ٕ  ياطاطةية ئةّ نة ئةوناتةي تا بيَ، طةسوةس ياطاناْيؽ ْاَشؤظاْةتشئ  تاا  و ْةطشيَتاةوة  ئاةوا
ٕ  خؤ ئاناَةنةي ية يةبرينشدْةوة داْةْيَت، سؤراْةيإ رياْي سةوتي ناسيطةسي يةطةس . دةثااسيَض

ٕ  داٖااتوو  ْاةوةناْى  َا  يةْاوضووْي ٖؤي ببٓة ياطاطةية ئةّ ئةطةس تةْاْةت  َٓاذاالْي  ياا
ٕ  صةيين و ئاطؤيةني  ةسواْط خةَيو صؤسبةي نة ئةَةية ٖؤي. ئةوإ  باصْاةي  ياة  باةسفشاواْرتيا

ٕ  تيَطةيؼتين و ْيية خؤيإ سؤراْةى بةطرتاوي  ضااالني  باةسِيَوةبشدْي  تاةْيا  رياإ،  ياة  ئاةوا
 يؽ"خشاخ"ية خشاثرت نة وابريدةنةْةوة ضوْهوو دةنةٕ ثيَشِةوي قاْوٕ يةؤية ب ئةوإ. سؤراْةية

 خةَيهيَو وةٖا. دةنةٕ ٖةٍَ ٖةْوونةدا خشاثي يةطةٍَ    ،خشاثرت باسودؤخي ية ثيَؼطريي و بؤ  ٖةية
و   سؤراْاة  ريااْي  ضواسضايَوةي  باة  قااْوٕ  نة سادةثةسِٕ و درايةتيي  ْاسِةصايةتي بؤ ناتيَو تةْيا
 باةديٗيَٓاْي  باؤ  خةباتطيَشِإ ئةسني. بطةيةْيَت صيإ ئةوإ  نةطيَتييةناْي و ئاصاديية  خؤػي

 بةسرةوةْاذيي  تاةْيا  ناة  نةْاةوة  ئاطاداس ساطتيية بةّ باسةتطة خةَيو نة ئةَةية دميونشاطي
ٕ  باووْي   و ْاضااالى   َةيًي بيَ نة بيَٓٓةوة و وةبرييإ  ْيية طشْطي ئةوإ و تاني تايبةتى  ئاةوا
 و باة   طاةسةسِؤيي  بَنوبووْاةوةي  ي(صةَيٓاة  ثيَؽ)بةسبواس نؤَةَيطا، ضاسةْووطي بة طةباسةت

 يةطاةس  ئيَظاتادا  بااسودؤخي  ياة  سةْطة طؼتيي يَهىطٓووس يبٓياتٓاْ. ٖةَواْة نشدْي نؤيًة
 تاى بةَا  دسيَزي دةطت بؤ بواس بةالّ ْةبيَت، ناسيطةسي ئةوإ تايبةتى رياْي اليةْي ٖيَٓذيَ

 .ةخظيَٓيَتدةسِ نؤَةَيطا ئةْذاَاْي  تاني بة
 

 :خؤبووى بة بِسوا نةبووني
 ،بةخؤبووٕ بشِوا ْةبووْي. بةخؤبوؤْ وابشِ ْةبووْي تووػي خةَيو صؤسبةي ٖؤناس، صؤس يةبةس
ٕ  و  ٖةَيظةْطاْذٕ بة باوةسِ ْةبووْي صاْني،  بةنةّ خؤ ٖؤي دةبيَتة  ياة  ْافاةسَاْي  و  تواْايياةنا

  طةسةسِؤيي ػايةلاَيي بةسدةواّ دةيةي ضةْذئ نة نؤَةَيطايةنذا ية. طةسةسِؤياْةنإ دةطتووسة
 و بشِيااسداْي   بةػاذاسي  باؤ  نؤَاةَيطادا  يةو نةّ وْيَهيو ئةصَو  ئاَادةيي بووة، و ثاواخنواصيي

و   سيَبةساياةتي  ثةسةثيَاذاْي  باؤ  ناةّ  دةسفةتطاةييَهي  نؤَةَيطايةناذا  يةوةٖا.  ٖةية بةنؤَةٍَ
ٕ  سهوَاةتي  ناة  وابريدةنةْاةوة  خاةَيو  و صؤسبةي  ديَتةثيَؼةوة نشدٕ سيَُٓايي ٔ  ئاةوا  باػارتي
 .نؤَةَيطا بةسِيَوةبةسيي بؤ بةسبزاسة
 دؤسةي بةو خؤيةوة، ناستيَهةسيي ريَش دةخاتة خةباتطيَشِاْيؽ بةخؤبووْة، باوةسِ ْةبووْي ّئة

ٕ   ثاسيَضطاسي دةطةالتذا بةساْبةس ية ْاتوأْ دةنةٕ طوَإ ئةوإ نة ٕ  ،بهاةٕ  ياة خؤياا  ياة  ياا
ٔ  طاةسنةوتوو  ئاصادياذا  بة طةيؼنت سيَطاي ٕ  بااوةسِ  طةسِاْاةوةي . با و   نؤَاةَيطا  باؤ  باةخؤبوو
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 ْاتوْذوتياازيي خااةباتي َةسدااةناْى يااةثيَؽ يااةنيَو ،تانااةنإ نةطااايةتيي ضنشدْيبااةٖيَ
ٕ  يةطةس دسوطتيإ داوةسييةني بتوأْ نة بةدؤسيَو ،دةَاوةسيية  و دواي  ٖاةبيَت  دةطاةالتذاسا

 و ئاَاجنةناْيؼاي   خاةباتطيَشِي  بضووتٓاةوةي  يةطاةس  بااؾ،  و سواْطةياةني   رياشي  بة طةيؼنت
 .هةٕب باؾ ٖةَيظةْطاْذْي

 بة و سةصْةنشدٕ  َةيًي بيَ وةى ىوػةطةييَه بة ئيَُة نة ٖةطتةي ئةو ناتةناْذا صؤسبةي ية
 ساطاتيذا  ياة  ديَٓيٓاةوة،  بؤ ثاطاوي نؤَةَيطا باسودؤخي بة طةسجنذإ و  طياطييةنإ ضاالنيية

 .خؤْةبووْةية بة باوةسِ ٖةطيت ئةو ٖةس
 
 

 :ناتوندوتيري خةباتي انيشَيواشةك و  (ميكانيصم)طوجناوةكان زَيوشوَيهة
 ناة  َيتؤديَو و  سيَهاس بيَذطةية ،دميونشاطي بؤ طةسةسِؤييةوة ية نؤَةَيطانإ تيَجةسِبووْي

  تاقاةت  و  درواس ثشِؤطاةيةني  ٖةَيذةبازيَشدسيَت،  دميونشاطاي  باة  و طةيؼنت  ثيَهٗاتة طؤسِيين بؤ
 .ةيؼثشِوونيَٓ

 بةساْباةس  ياة  بةسةْطاسبووْاةوة  باؤ  ْاتوْذوتيازي  خاةباتي  ػايَوةي  خاةَيو  ناة  بةودؤسةي
 ديااسي  ئاَاجناة  ٖاتٓةدي بة نة بٓاطٔ ػيَواصطةييَو و  َيهاْيضّ دةبيَ ٖةَيذةبزيَشٕ، دةطةالتذا
ٔ  ياسَاةتي  خةَيهاذا  و  دةطةالتذاسإ ْيَوإ ية ٖاوطةْطي دسوطتهشدْي و  نشاوةنإ . دةطةياةْ
 يؼإٓدةطت دةَاوةسييةنإ وْذوتيزييةْات خةباتة بؤ َيهاْيضّ دؤس ضواس (1)،ػاسخ دني دنتؤس

 (3)قباااووَيهشدٕ، (2)سواْطاااة، طاااؤسِيين ياااة باااشيتني َيهاْيضَاااة ضاااواس ئاااةّ. دةناااات
و   تياؤسي  ضواسضايَوةيةني  َيهاْيضَطةية ئةّ (5).ٖةَيوةػاْةوة و  (4)(ْاتوْذوتيزي)ْاضاسنشدْي
 ياة  ٖيَض ثيَوةْذيي ْاطيين سيَطاي ية صاْياسييةنإ، نشدْي و تاوتويَ  نؤنشدْةوة بؤ ثيَهٗاتةيي

 .دةدةٕ ثيؼإ و دةطةالتذا  خةَيو ْيَوإ

                                                           

 ئةّ بةػة يةاليةٕ )سابيَشت ٖيًَوي(يةوة ْووطشاوة اا و (1)
(2) Conversion 

(3) Accomodation 

(4) Coercion 

(5) Disintegration 
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 نشدْاي  درايةتي و  دةسبشِئ ْاسِةصايةتي ػيَواصطةىل َيهاْيضَاْة، ئةّ ايطةسةسِ بةػةدا  يةّ
 (8)و  يةٖاوناسي خؤبواسدٕ (7)دْةدإ، (6)ْاسِةصايةتي، ية بشيتني نة دةدسيَت ْيؼإ ْاتوْذوتيزيؽ
 ثيَهٗاتةي ية بٓةسِةتي و ئاَيوطؤسِي  ضانظاصي دسوطتهشدْي بؤ ػيَواصاْة ئةّ (1).دإدةطت تيَوةس

 باةناسٖيَٓاْي  باة  ٖاةسوةٖا . ٖةية بةسضاويإ ناسيطةسييةني و  بةطوودٕ صؤس دةطةالتذا ٖيَضي
ٔ  تااوتويَ  ساباشدوويؽ  ْاتوْذوتيازيي  خاةباتي  و بةسْاَةناْي  ػيَواص دةتواْني ئةواْة،  و  بهاةي
 .ببيٓني سووْي بة هةناْذاسيَهوثيَ ػيَواصة يةطةٍَ ئةوإ يصدياوا
 بريؤناةي  دةبايَ  نؤَاةَيطادا،  ياة  و نؤَةاليةتي  طياطي ضانظاصيي بةطتييَن دسوطتهشدْي بؤ
 ثشِؤطاةي  ية. بطؤسِدسيَت نشدةيي ػيَواصي  بؤ تيؤسييةوة ػيَواصي ية دةَاوةسي، ْاتوْذوتيزيي خةباتي
 درناشدةوة  ياة  دةطاةالت  ٖةَيظاونةوتي  داؤسي  ية نة ئةَةية طشيٓط نشدةيي، بة تيؤسي طؤسِيين
 دةدا خاةَيو  ييياسَةت  ويَٓةية ئةّ ٖةبيَت، دسوطتُإ ويَٓةيةني دةَاوةسي ْاسِةصايةتيي  بة بةساْبةس

 ئانااسي  و  ناشداس  يةطاةس  ناسيطاةسي  و  باذةٕ  ثيؼاإ  خؤياإ  ياة  درناشدةوة  بةدسوطايت  بتوأْ تا
 بااؤ ْاتوْذوتياازي خااةباتي ػاايَواصي ٖةَيباازاسدْي يةطااةس ْاطاايٓة، ئااةّ. دابٓاائَ دةطااةالتذاسإ
 ياة  ٖاوطاةْطي  ثيَهٗيَٓااْي  نؤتاييؼاذا  ية و  نؤَةَيطادا ية ئاَيوطؤسِ و  خواطتةنإ دةطتةبةسبووْي

 .ٖةية صؤسي ناسيطةسي خةَيهذا و  دةطةالتذاسإ ْيَوإ ية ٖيَض ثيَوةْذيي
 :دةنةئ تاوتويَ دؤساودؤسةنإ َيهاْيضَة باطة، ئةّ بووْةوةي سووٕ بؤ دسيَزةدا ية
 .سواْطة طؤسِيين -1
 . قبووَيهشدٕ -2
 .ْاضاسنشدٕ -3
 .)سووخإ( ٖةَيوةػاْةوة -4
 
 :سواْطة طؤسِيين -1
 دةطاةاَلتذا  بةساْباةس  ياة   ضانظاصي ٖيَٓذيَ بةسِيَوةبشدْي بؤ نة ثشِؤطاْةي و   َيهاْيضّ ئةو

  ثشِؤطااة يااة ييااةْاتوْذوتيز ػاايَواصةناْي ئاناااَي  و  ريو باا  خواطاات دةسخااةسي ،بااةناسدئَ

                                                           

(6) Protest6 

(7) Persuasion 

(8) Non-cooperation 

(1) Intervention 
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 ناة  و قاَيبيَهاة   طاةسةني  ضواسضيَوةي خةبات، َيهاْيضَي نة َاْا بةّ) خةباتذا ديادياناْي
 (.دةطشيَ ديَ ئةودا يةْاو خةبات ػيَواصةناْي
  يَذاويظايت ث ية ٖيَٓذيَ نشدْي قبووٍَ نة بطات ئاناَة بةّ سريَِ بابةتذا ٖيَٓذيَ  ية يةواْةية

 ياة . ْيياة  دراياةتي  دةطاةالتذا  بةسرةوةْاذيي  يةطةٍَ دةَاوةسييةنإ، طشووثة و خواطتةناْي
 خاةَيو  باؤ  دسةوػااوةي  و  سووٕ ئانااَيَهي  دةطاةالتذاسإ،  سواْطاةي  طؤسِيين بابةتذا ٖيَٓذيَ
ٕ  باووْي  ساصي ٖاةسوةٖا . بووة بةدواوة  يٖاؤ  دةبيَتاة  ثاوإ،  ٖيَٓاذيَ  داْاي  باة  دةطاةالتذاسا

 دةبيَتاة  نااسة  ئاةّ  ناة  خةباتطيَشِةنإ، طشووثة بؤ ياطايي باسيياتيئ و  ثشطتيز بةدةطتٗيَٓاْي
 صؤسداس نة دياس و ٖةطت ثيَهشاواْةى َةتشطيية و ئةو  و طوسِةػة  ٖةسِةػة نةَبووْةوةي ٖؤي
ٕ  ٖيَضة ،طشْطرت طؼيت و ية  طياطييةناْة طشووثة ية سووي  و  ٖةطاتياس  سؤرة باؤ  خاةباتطيَشِةنا

ٕ  باةالّ . دةثاسيَضيَ  (1)قةيشاْاوييةنإ  باةٖؤي  ػايَواصة  ئاةّ  ناة  طشْطاة  خاَياة  باةّ  طاةسجنذا
 و  ؤسًَِٗ سريَُة دري خةبات بؤ بةطؼيت نؤَةَيطا، خواسةوةي ناْيضيٓةية ػاسطو بةناسٖيَٓاْي
 وناةيَ  بابةتاذا  ٖيَٓاذيَ  ياة  ساَيةػاةوة  باةّ  بةالّ. ْيية طةداطةدي ية ناساَةيي طةسةسِؤنإ
 سريَُاي  ٖيَٓاذيَ  بةساْباةس  ية خةبات ناتي ية و ضووْةطةسةوةي  َيتؤدة يةّ دسوطت وةسطشتين

 .بووة ناستيَهةسي طتةَهاسدا
 باةسْطاسيي  طاةسةسِؤناْذا،  سريَُة بةساْبةس ية ػيَواصة ئةّ بةناسٖيَٓاْي ةناْىمنووْ ية يةنيَو

 ياة  ئيٓطًيضي صَاْي خويَٓذْي ضيَوةيضواس بؤسَا ية ْيضاَيي طةسةسِؤي سريَُي بةساْبةس ية خةَيو
 ْيضاَييةنإ. صاييين ي1962 يةطاَيي نة ئةوةي دواي. بوو والتةدا ئةو بٓةسِةتييةناْي قوتاخباْة
ٔ  رْاةسِاٍَ  طشت، بةدةطتةوة دةطةالتيإ بشَةدا يةوالتي  ئيٓطًياضي  صَااْي  ناة  سايطةياْاذ  ْاؤوي
 طاةسةتاييةناْذا  قوتاخباْاة  ياة  ْاابيَ  يتاْياياة، بةس داطرينةسي دةوَيةتي وةبريٖيَٓةسةوةي ضوْهوو

  دةدسا قةَياةّ  ية بؤسَا خةَيهي دووةَي صَاْي وةنو ئيٓطًيضي صَاْي طةسدةَةدا يةو. بوتشيَتةوة
 ئةَاة  ْيضاَاي  سهوَاةتي  بشِياسي طةسةني ٖؤي. دةصاْي صَاْةيإ ئةّ بةباػي خةَيو صؤسبةي و

دووسخاتةوة  ْيَوْةتةوةييةنإ ٖةواَيٓرييية طةسضاوة ةب و دةطت طةيؼنت  ثيَوةْذي ية خةَيو نة بوو
 دةَااَهي  ثؼات  ياة  دةيةويظات  سريَاِ  ساطتيذا ية. بووٕ ئيٓطًيضي صَاْي بة صياتش ضوْهوو ،

 تةْاْااةت. بهااات دسوطاات صاْياااسي طاْظااؤسِي دؤسيَااو ؤْياييضَااذا،يَؤن يةطااةٍَ درايااةتي
 ئاةّ  دةياة،  يةدوو صياتش تيَجةسِيين وايد. طشتةوة صاْهؤناْيؼي ئيٓطًيضي صَاْي طٓووسداسنشدْي

                                                           

و خؤبواسدْااة  ةّ ػاايَواصة بااةٖؤي دةوٖااةسي ديظااهؤسغ)طوتاس(ي َةبةطاايت ْووطااةس ئةَةيااة نااة ئاا  (1)
 يةػيَواصةناْي سووبةسووبووْةوةي ساطتةوخؤ يةطةٍَ دةطةَياتذا، تيَضووي نةَرتي ٖةية. و
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ٕ  بة بابةتة  طاةتيعي يْ دةسةجنااَي  ٖيَٓاذيَ  طاْظاؤسِ،  و  طآووسداْإ  ناة  طاةمليَٓشا  دةطاةالتذاسا
 و  فةسَاْبةسإ نة ناسخاْةطةيةدا يةو بياْييةنإ طةسَايةطوصاسة ت،ديَٓيَ خؤيذا بةدواي ييئابووس

و   باصسطاااْى ييْيَودةوَيااةت صَااْي  بااة ثيَوةْاذي  يدسوطااتهشدْ تواْااي  ْاوةْااذي، بةسِيَوةباةساْي 
ٕ  ياة  طةسَايةطوصاسي بؤ َةيًيَهيإ ٖيض ْةبوو، ثيؼةطاصييإ  ٖاةسوةٖا . ْاةدةدا  ْيؼاإ  خؤياا

. بااةديَُإ دةسةوةدا صاْهؤناااْي يااة خويَٓااذٕ  بةٖااةيي دةطاات طةيؼاانت يااة خويَٓااذناسةناْيؽ
 واَلتااة يااة ناااس بةدةطااتٗيَٓاْي ؤباا (2)سةْطااووٕ، ػاااسي ثضيؼااهييةناْي صاْهااؤ دةسضااووةناْي
 دةوَيةتييةناْاذا  ْيَاو  فيَشناسيياة  خوياة  ية ْةياْذةتواْي و  ْةبوو ػاْظيَهيإ ٖيض دةسةنييةناْذا

ٕ   تودااسي  ْووطايٓطة  ثيَويظتيي ثةسةطشتين بة. بهةٕ بةػذاسي  ضااالنييةناْي  و  و ثيؼاةييةنا
 خواطايت  قبووَيهشدْي بة نة طةيؼت ئاناَة بةّ سرمييؽ دميونشاطي، بة دةطت طةيؼنت بؤ خةَيو

 .دةطات بةسرةوةْذي بةٖيَٓذيَ خؤيؼي ئيٓطًيضي، صَاْي ساٖيَٓاْي بؤ دةَاوةس
 ْاتوْذوتياازي، خااةباتي بةسْاَااةي طاارتاتيزيي ئاَااجني  نااة ىةوئااة وةبريٖيَٓاْااةوةي باة 

 شدْيباةسِيوةب  بايَ ) ةسواْطا  طاؤسِيين  ػيَواصي سهوَةتة، دةطةاَلتي طةسضاوةناْي الواصنشدْي
 ثيَٓااوةدا  ياةّ  ٖاةْطاو  يةناةّ . بيَات  ناسيطاةس  الواصنشدْذا ثشِؤطةي ية دةتواْيَ  ( توْذوتيزي
 دةْائَ،  ٖاةْطاو  ةدريإيا  خاةَيو  ناة  ْاوةْذاْةي ئةو و  سيَهخشاوةنإ ئةْذاَاْي ،نة ئةَةية
  شدٕنا  ثيَؼاواصي  و ويَاشِاي   ْاناات  طةيشيإ دورَٔ وةنو خةباتطيَشِي، بضووتٓةوةي نة تيَبطةٕ
 باة  دةطات طةيؼانت   باؤ  داْاةس  ػوئَ و سيَهخشاويَهي  تاى وةنو ٖاوناسييإ، بؤ ٓاطيطوئةَة

ٕ  بيَات،  دةطاتةبةس  بابةتاة  ئاةّ  ئةطةس. دةنات ييَ ضاويإ تيودميونشا نؤَةَيطايةني  تاناةنا
 ئاَاجني نة بابةتة ئةّ قبووَيهشدْي بة و طةباسةت  دةبيَت ناساَةتشيإ و  ناسيطةستش ٖاوناسيي
 .دةبٔ ئاَادةتش َشؤييةناْة، و ئاَاجنة  طياطي ضانظاصيي ٖيَٓذيَ بةسِيَوةبشدْي خةبات،

 ػايَواصةناْي  بَنونشدْةوةي و  بةٖيَضنشدٕ بؤ َيهاْيضَة يةنةّ سواْطة، طؤسِيين طياطةتي
 ثشِؤثاطةْذاْاة  دؤسة يةو ناسة ئةّ بؤ نة طشيٓطة صؤس. ةناْذايدميونشاطي ئاَاجنة سيَي ية خةبات

ٕ  بااسودؤخي  ناة  وةسطشئ ةَيون  ٖاةٍَ  ثيَهاةوة  و طاةسةسِؤناْذا   دمياونشات  طيظاتُة  ياة  رياا
 خاةباتي  و ضاؤْيةتي   دميونشاطاي  نشدةيياةناْي  ثواْة يةطةس خةَيو ٖضسي و  بري و  دةطةْطيَٓٔ
 َاْطشتٓاةنإ،  يةطاةس    ٖةواٍَ طةياْذْى .دةنةْةوة سووٕ ديٗاْذا ية دةَاوةسي ْاتوْذوتيزيي
 طاؤسِيين  يةطاةس  والت و دةسةوةي  يةْاوةوة دةَاوةسي خةباتي و  خؤثيؼاْذاْةنإ ،طةَاسؤنإ

                                                           

(2) Rangoon  )ثيَتةخيت بشَة( . 
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  داٖاتوو ية ويَٓةيةنة نيَؼاْي ،طشيٓطرت ىٖةَوو و ية  دةبيَ ناسيطةسي صؤس دةَاوةس سواْطةي
 .دةبيَت ضؤٕ سيَطا ئةّ ثيَواْي و ػيَواصي  ةضؤْ ناْذاةتيهدميونشا سهوَةتة ية ريإ نة وةىئة و

 ثيؼااْذاْي  طاةسةسِؤنإ،  ُاة سريَ يةطاةس  ػااس طو باةناسٖيَٓاْي  ػيَواصي بةٖيَضتشئ طةسةْ
 ياةْاو  ؼاةيية يَنًَ بارية  ئةّ ْةتشطيي، ْيؼاْذاْي. بيَت بةسٖةَيظتهاسإ و وسةبةسصيي  ييْةتشط
 باانيي  بيَ  (1)نة ٖةسوا. ٔتشطٓؤن نةطاْيَهي ْاتوْذوتيزي، خةباتي دانؤنيهاساْي نة دةبات

 باة  ناة  نةطااْةي  ئاةو  قاسةَااْيَتيي  ،دةْشخيَٓاذسيَت  باةسص  ػاةسِدا  يةباةسةناْي  ٕطةسباصةنا
. سيَضييَٓاْاة  ديَطاي ،دةبٓةوة طةسةسِؤناْيؽ سهوَةتة  بةسةْطاسي توْذوتيزي  بيَ واصةناْيػيَ
ٕ  ناسيطاةسي  بؤ دةيضيَزٕ، ثيَٓاوةدا يةّ خةباتطيَشِإ نة ئاصاساْةي ئةو بابةتذا، ٖيَٓذيَ ية  داْاا

 باويَشي  ْااتواْني . سةيطاة ناس ٖؤنااسيَهي  ،بةدةطةالت طةس و ٖيَضةناْي  ديهة خةَيهاْي يةطةس
ٔ  ئاةو  ٖاةس  ناة  ٖةَيظاةْطيَٓني  ْةسيتييةناْيذا فانتةسة يةطةٍَ . بشيٓذاسبووْةياة  و  سػانت  خاويَ

 ثيَااوةسي ، ٖةيااةتي نااة دةسةجناَاْااةوة ئااةو بااةتيَهشِا ناسيَااو ئةجناَااذاْي قبااووَيهشدْي
ٕ  طاةسبةخؤيي  ساطةيةْاذساوي  ناة  ئةواْاةي  ،منووْاة  وةى. بويَشيية ٖةَيظةْطاْذْي  ئاةَشيهايا

 باةسيتاْيادا  ثاػااي  بةساْباةس  ياة  بويَشاْةيإ ٖةَيويَظتيَهي نشد وارؤ صاييٓيذا ي1776يةطاَيي
 ي1960 و 1950دةياةناْي  ياة  ةنا  َةدةْيياْاةي  خةباتاة   ياةو  ػيَوة بةو ساطتيذا و ية  طشت

 ثاوػااي  َةدةْيياْاة،  بةػايَواصي  دةضاوو،  باةسِيَوة  داةَاوةسي  طشتينَاْ ػيَوةي بة صاييٓيذا
 .ئةَشيها ٖةَوو يةنطشتوويي بةٖؤي بوو ئةجناَذا ية. نشد باْطٗيَؼت خةبات بؤ بةسيتاْيايإ
 ناة  خةباتطيَشِاْاة  ئاةو  باةبيٓيين  تاا  دةدا ٖإ بؤ برينشدْةوة خةَيو خةباتةنإ، َيتؤدي

ٕ با ئاَاجناة  باة  طةيؼنت بؤ ئاَادةٕ ٕ  طيااْي  الناا  ْااوةسؤني  ياة  ،يةوةَةتشطاي خبةْاة   خؤياا
 .تيَبطةٕ خةبات و َشؤيي  ساطتةقيٓة
 دؤسة بةّ دةتواْني نوستي بة ضانظاصيي ٖيَٓذيَ بةسِيَوةبشدْي بؤ دةطةالت سواْطةي طؤسِاْي

 :بهةئ ثيَٓاطة
 نة دؤسيَو بة ْاتوْذوتيزيذا، خةباتي دوابةدواي دةطةالت سواْطةناْي طؤسِيين و  سيفؤسّ" 
. باػاة  نااسيَهي  داةَاوةس  خواطاتةناْي  و  ئاَاْر ديَبةديَهشدْي نة باوةسِة ئةو بطةْة ئةوإ
 ."ْاتوْذوتيزيذا خةباتي ػيَواصةناْي ية ْةيةاطؤسِ َيهاْيضَي ضواس يةو يةنيَو ئةَة

                                                           

باةٖؤي   خاَيي طشيٓط ئةَةية نة خةَيو دةبيَ بةَة باوةسِيإ بيبَ نة سةضاونشدْي خاةباتي ْاتوْذوتيازي   (1)
و ثيَؼاطريي ياة    ، بةَيهوو بةٖؤي ناسيطةسيي ئاةّ ػايَواصة  ةضي بةسِيَوةبشدْي توْذوتيزي ْييو ْةبووْي ٖيَ الواصي

  توْذوتيزخيواصيي يةداٖاتووداية. و
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 :قبووَيهشدٕ -2
 :بهةئ ثيَٓاطة يةػيَوة بةّ  قبووَيهشدٕ بةنوستي دةتواْني طؼيت بة
ٕ   ضانظااصي  َيهاْيضَاةناْي  ياة  ياةنيَو  قباووَيهشدٕ  طياطةتي "  خاةباتي  ياة  و طاؤسِا

 سادةبةدةسداياة،  ية الواصيي و  سووخإ ساَيي ية ساَييَهذا ية دةطةالت تيايذا نة ْاتوْذوتيزيذاية
ٕ  ٖيَٓاذيَ  باةداْي  تاا  ٖةياة  ٖةَيبزاسدْةي ئةّ ػاْظي ٖةس ٖيَؼتا  و طشووثاة   خاةَيو   باة  ثاوا

 خاؤي  سووخااْي  ياة  ثيَؽ دؤسة و بةّ  بيَت ساصي خواطتةناْيإ قبووَيهشدْي بة ةنإخةباتطيَشِ
 ."بطشيَت
 دةطاةالت  سواْطةناْي دةبيَ، بةديَ ديَ دةَاوةس خواطتةناْي قبووَيهشدْي نة ناتةي ئةو

 ْاةنشدووة،  قبووٍَ ْاتوْذوتيزي خةباتي بة ْويَهاْي َةسدة و ٖةٍ و ٖةَوو  ْةطؤسِاوة بةتةواوي
 يةطاةٍَ  توْذوتيزاْاة  بايَ  سيَهاةوتين  و  ثوإ ٖيَٓذيَ ذاْيثيَ نة تة ئةّ ئاناَةطةيؼتووة َيهوبة

 طااةخترت خةباتةنااة سةوتااي نااة طااةسنوتهاسيياْةي ئااةو يةطااةٍَ بااةساوسدبة بةسٖةَيظااتهاسإ
 .باػرتة و  دَيخواصتش دةطةالت، بةديَٗيَؼتين و  نؤَيذإ يإ دةناتةوة،
ٕ  قباووَيهشدْي  ٖاؤي  دةبٓاة  نة ٖؤناساْةي ئةو  ،ْاةنشيَ  قباووٍَ  و ئةطاةسبيَت  خواطاتةنا
ٕ  طيظاتِ  ٖةَيوةػااْةوةي  يإ( ْاتوْذوتيزي)ْاضاسنشدٕ طؤسِئ، بؤ ٖؤناسيَو ببيَتة يةواْةية  ياا

 .سريَِ
 و ئةجناَاذاْي   خاةَيو  َةسداةناْي  قباووَيهشدْي  باة  دةطةالتذاسإ، نة بابةتذا ٖيَٓذيَ ية

و   ضانظااصيية  ئاةّ  و خةَيهيياةناْي   ئاةسيَين  اليةْاة  باة  وةسِبا بةٖؤي دةبٔ، ساصي ضانظاصي
ٕ  طاةسةنيي  ئاَاجني بةَيهو ،وة ْييةئيٓظافة طشتين يةبةسضاو  طشريياة  ياة  ثيَؼاطريي  _ ئاةوا

 ْيَوْةتاةوةيي،  و نؤَاةَيطاي   ديهة واَلتاْي بةسةْطاسبووْةوةي ية ثيَؼطريي نؤَةاليةتييةنإ،
 خواطاتةناْي بة دةدا طشيٓطاي  سهوَاةت  نة ثاطاوة بةّ يإٖاووآلتي داْاْي ناسيطةسي يةريَش
 . _ ييَوةسطشٕ طوودي دورَٓإ نة يةوةي ثيَؽ دورَٓايةتيي بة ةٖيَٓاْ نؤتايي ئةوإ،
 ضانظااصي  ٖيَٓاذيَ  دةبايَ  ْاضااس  خةَيهةوة، ػاسيطو بةٖؤي سريَِ نة َةسديَهذا و ٖةٍ ية
 ئاةودا  طؼايت  سيَباصي يةطةٍَ درايةتي ةيةضانظاصيط ئةّ نة دةدا ْيؼإ وا سواَيةتذا ية بهات،
 ئةوةية ساطتييةنةي ساَييَهذا ية. ئةو دةطةاَلتي الواصيي ٖؤي ْةبووةتة نًؤديَو و بةٖيض  ْيية
 ٖةطاايت بووْااةوةي ٖؤػااياس و يااة  بؤتااةوة ًَُنْاايَ تووػااي ئااةو ثاااواْهشاوي ٖيَااضي نااة

 ةاْذْا ساطةي ياة  ٖيَٓاذيَ  شِؤناة ئةَ. ْيؼاتووة  يَيا  خاؤ   و  تشغ دةَاوةس دادثةسوةسخيواصاْةي
ٕ  سهوَةتاة  ثاػةنؼاةناْي  ٖيَٓاذيَ  ية داسوباس ديٗإ طؼتييةناْي  بةساْباةس  ياة  طاةسةسِؤنا
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 بؤسَاا  طةسةسِؤي سريَُي داس ٖيَٓذيَ. دةنةْةوة ئاطاداس طؼيت ايبريوسِ خةَيهذا داخواصييةناْي
 ئاةو  يَٓة د طةسدإ بؤ وْةتةوةييْيَ باالي بةسثشطاْي نة ناتيَو ،ضني طةسةسِؤي و دةطةالتذاساْي

 صيٓذاْيياةني  ضاةْذ  طياطاي،  ضانظااصيي  ٖيَٓاذيَ  بؤ خؤيإ َةيًي ْيؼاْذاْي بؤ والتاْةوة،
ٕ  سصطااس  باؤ  ئيظشاييٌ، ُيسريَ ناتذا، ٖيَٓذيَ ية يإ دةنةٕ، ئاصاد طياطي  ػااسي طو ياة  باوو

. ىلَ دةدات و ئاػتيخواص  ىدؤطت َشؤظ ثؤصى يةنطشتووةنإ، ْةتةوة و سيَهخشاوي  ْيَوْةتةوةيي
ٕ  ٖةَوو و  ْني خؤػشاٍَ ضانظاصيطةية ئةّ بةسِيَوةبشدْي ية دةطةالتذاسإ ساطتيذا ية  ٖاةوَييَهيا
.  دةطةاَلتةنةياْة ية صياْيَو دؤسة ٖةس ية ثيَؼطشتٔ و (توتاييتاسيضّ)ئؤتؤسيرتياْيضّ ثاساطتين بؤ
 ٖاةَوو  طشتين ضاو يةبةس بة نؼةنشدْاْةو ثاػة  ضانظاصي دؤسة ئةّ ئةوإ ،ديهة وتةيةني بة

 .    دةبةٕ بةسِيَوة َةتشطييةوة و نةَرتئ  ناٌََ وسدبيين بة اليةْةنإ،
 ،و قبووَيهشدٕ  سواْطة طؤسِيين ػيَواصي بة ضانظاصي بةسْاَةناْي ػتينداسِ ية طشْط خاَيي

 ئةطاةسي  ياة  ةنا  ببٓاةوة  خاَياة  ئاةّ  ئاطااداسي  ،و خاةَيو   دةوَياةتي  بةسثشطااْي  ناة  ةيةوئة
 :ضانظاصيذا طةياْذْي بةديَ

 ػايَوة  باةّ )  ديَات  بةدي دةوَيةتي بةسثشطاْي بؤ نؤَةَيطادا ية باؾ وويةنيئابشِ _ يةنةّ
 .(بهةٕ ضانظاصي  نة بذةي ٖإ ئةوإ دةنشيَ

 (1). دةَاوةسة و طةسنةوتين  ٖيَض ْيؼاْةي ضانظاصي بووْةوةي نشدةيي _ دووة ةّ
 بةسٖةّ نوػنت و  سػنت بةخوئَ ب  ثيَويظتى بة و طؤسِاْة  ضانظاصي ئةّ نة ئةَة _ طيَٗةّ

 .ديَت
 ىو قباووَيهشدْ   سواْطاة  طاؤسِيين  َيهااْيضَي  باة  ْاتوْذوتيازي  خاةباتي  طؼيت ئاناَي
 باة  دةطتطةيؼانت  باؤ  و خاةَيو   دةبيَات  باةٖيَض  داةَاوةسي  بضووتٓةوةي نة ئةَةية ضانظاصي

 .ةبٔد ئاَادة باػرت و َةصٕ تش  طةسنةوتين
ٕ  ياة  ٖيَٓاذيَ  دوايياْةدا يةّ نة ضانظاصيياْةي يةو ديهة منووْةطةييَهي  ساصي دةطاةالتذاسا

. ئااصاد  ٖةَيبازاسدْي  بةسِيَوةضاووْي  تا طيُبوَيية ثؤصييَذاْى ية ثاْتاييةى ببةٕ، بةسِيَوةي بووْة
 ْاسِةصايةتيي بةساْبةس ية سهوَةت طةسةوةي بةدةطتاْي دةطةالت دا، ييتواْي يةواَلتي بؤمنووْة
 دةطتيإ طياطي، طشريي ية ثيَؼطشتٔ بؤ َؤْيظيت،ؤن دةطةاَلتي بة در ييدةَاوةس بةسبَنوي

 ٖةَيذاْي و ئيضْي  ييتواْيايي صَاْي ْاطيين فةسَي بة وةى تيودميونشا ضانظاصيي ٖيَٓذيَ داية
                                                           

و باؤ   قااصاْر باؤ دةطاةَيات    _و دووٖةّ سووْهةسةوةي طياطاةتي قااصاْر    نشدةيي بووْةوةي بابةتي يةنةّ (1)
 و _خةَيهة
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 باة  ناة  ةَاوةسيياة د خةباتاة  ئةّ. َيَزووييةنإ بيٓا ية ٖيَٓذيَ يباْ يةطةس ْيايىييتوا ئاالي
 ثيَهٗااات، ديهااة طشووثااةناْي ثؼااتيواْي بااة و "طاااروديع"يااةنطشتووي طشووثااي سيَبااةسي

 ضانظااصيية  ئاةو،  دواي ناة  دؤسيَاو  بة ،ٖيَٓا بةدةطت صؤسي ديٗاْي ْاوباْطي و  طةسنةوتٔ
 ساصيباووْي  ديهاة،  منووْةياةني . بةسضااو  دةٖاتة بضوونرت دةطةالت، ديهةي طيُبوَييهةناْي

 صاييٓيذا ي2002يةطاَيي ئاييٓييةنإ نةَايةتيية بؤْةناْي بةسِيَوةضووْي يةطةس سظئَ طةداّ
 باوو،  عيَشاقاذا  طوْٓةناْي يناسداْةوةو   ْاسِةصايةتي بةسدةّ ية طةداّ نة ئةوةي طةسةسِاي. بوو

 بةغاذا  دةوسوباةسي  ثريؤصةنااْي  ػاويَٓة  ية خؤيإ ئاييٓييةناْي بؤْة تا دا ػياةنإ بة ئيضْي
 ياةريَش  ضةنذاسةناْيؼاي  و ثؤييظة  ْيضاَي ٖيَضة نة ئةوة طةسةسِاي سظئَ طةداّ. ببةٕ يَوةبةسِ

ٔ  باؤ  بةالّ ،بهات درايةتي ػياةناْذا خواطيت يةطةٍَ دةيتواْي و  بوو دةطةالتذا  ياة  ثيَؼاطشت
 .دا ْيؼإ سةصاَةْذي داخواصييةدا ئةّ يةطةٍَ و تيَهٗةَيضووٕ،  طشري

 بةسضااوةناْي  منووْاة  ياة  ياةنيَو  ئااصاد،  ٖةَيبزاسدْي بةسِيَوةبشدْي بؤ دةسِبشِئ سةصاَةْذي
  نؤْرتِؤٍَ ريَش ية ٖةَيبزاسدْةنإ ضوْهوو بةالّ ببات، بةسِيَوةي  دةبيَت ئاَادة سريَِ نة ضانظاصيية
 يةباةسدةّ  ٖةَيبزاسدْاْاة  داؤسة  ئاةّ  و دسوطايت   ساطايت  ،دةضايَ  بةسِيَوة دةطةالتذا و ضاوديَشي
 ْاو طةسةسِؤ سريَُي نؤَةَييَو دةتواْني بيظتةَذا، طةدةي نؤتايي دةيةي دوو ية. داية َةتشطى
 .بضيَ بةسِيَوة ئاصاد ٖةَيبزاسدْي بووْة ئاَادة نة بةسئ

ية  سهوَةتةنإ طةسةجناّ ضؤٕ نة دةدا ْيؼإ بؤسَا ي1990طاَيي ئاصادةناْي ٖةَيبزاسدْة
  .ضؤنذادةدةٕ دةَاوةسدا داخواصيي بةساْبةس
 ناشدةوة  ياة  ياةنيَو  بيَتاةخواسةوة،  دةطاةالت  نوسطي يةطةس ْؤوئ رْشِاٍَ نة يةوةي ثيَؽ

 ئاصادي ٖةَيبزاسدْي بة طياطييةناْي اليةْة ٖةَوو نة بوو ةوئة ،بشد بةسِيَوةي نة فةسَييةنإ
 .نشد دةعوةت سيضبي
ٕ د باةسدةواّ  َاْطي ضةْذ بؤسَا خةَيهي. صاييين ي1998يتةَوص َاْطي ثيَؽ تا  ةطاتيا
 بةتايباةت  ،طياطاي  ضانظااصيي  ٖيَٓذيَ بةسِيَوةبشدْي ثيَٓاو ية خؤثيؼاْذإ ثيَهٗيَٓاْي دابووة

 ضاةْذ  ٖةَيبازاسدْي  نة بوو باوةسِة ئةو يةطةس ْؤوئ رْشِاٍَ و ئةطةسضي  سيضبي ضةْذ ٖةَيبزاسدْي
ٕ  دةطاةالت  بٓاغاةناْي  الواصباووْي  ٖؤي دةبيَتة سيضبي  طاةاَلتي دة ياة  بةػايَو  الْيهاةّ  ياا

 طياطايية  سيضبة ْيَوإ ية بةسٖةَيظتهاسإ دةْطةناْي نة بوو ٖيواداس بةالّ ئةو، طةسةسِؤياْةي
. ْةٖيَٓٔ بةدةطت صؤسيٓة دةْطي يةوإ ٖيضهاّ نة بةػيَوةيةى ،ببيَت دابةؾ دؤساودؤسةناْذا

 و  بهاةٕ  طااختةناسي  ٖةَيبزاسدْةناْذا ية تا دا سهووَي ناسبةدةطتاْي بة فةسَاْى طةسةجناّ
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 تةطاًيِ  يةٖةسساَياذا  باةالّ  بهاةٕ،  ئةو بةقاصاجنى طاختة دةْطي ية ثشِ دةْطذإ طٓذوقةناْي
 .بوو طةوسة طةسنةوتٓيَهي سيضبي ضةْذ و ٖةَيبزاسدْي  خةَيو داخواصيي بؤ ئةو بووْي

ٕ  سريَُة نة ثواْيَهة ٖةَيبزاسدْةنإ باو بةػيَوةي  ضانظااصيي  باةسِيَوةبشدْي  باؤ  طاةسةسِؤنا
ٔ  بةسٖةَيظاتهاساْي  بة ياطي،ط دةسةوةى )  طياطاي  سيَباةساْي  صؤسباةي  بةداخاةوة . دةبةخؼا

ٕ  ناة  بريدةنةْةوة بةطادةيي( دةطةآلت و   ئاصاداْاة  ةناْاذا، هيتْادميونشا والتاة  ياة  ٖةَيبازاسد
 بوةطانت،  سريَُاذا  طةسنوتطةسيي و  تؤقاْذٕ بةساْبةس ية دةتوأْ ئةوإ و ئةوطا  دادثةسوةساْةية

ٕ  بووْيثااى و دسوطات   دةتواْيَات  ْيَوْةتةوةيي اوديَشيض يإ . بهاات  طاةسةْيت  ٖةَيبزاسدْاةنا
 ي2002يةطااَيي  صميباابؤى  ٖةَيبزاسدْاةناْي  و  .ص ي2000يةطااَيي  طشِبظتإ ٖةَيبزاسدْةناْي

 سةوتاي  خةَيو و طرتاتيزيي  بةسْاَةسِيَزي نة دةطتهشداْةٕ ٖةَيبزاسدْة  يةو منووْةطةييَو صاييين
 .نشدووة دسوطت دياواصي و دةسةجناَيَهي  طؤسِيوة ئةواْي
ٕ  طيظاتُيَهي  داؤسة  سهوَاةت،  درباةسةناْي  طشووثاة  طشِبظتاْذا ية  بةطاةس  ضااوديَشييا

ٕ   ٖاةَوو  واياة ودةب ئةو بةطويَشةي نة طةثاْذ ٖةَيبزاسدْةناْذا  ريَاش  ياة  طآذوقةناْى دةْطاذا
ٕ . بزَيَشدسابا  بيًَطشاددا ضاوديَشي ٕ   وسيَهوثيَا  سيَهخشاويَهاي  ئاةوا  رَااسدْي  باؤ  و ساٖيَٓشاوياا
ٕ "نشدةياي " بةسْاَةياةني  تةْاْةت و  نشد ئاَادة دةْطةنإ ٔ  باؤ  ػايا دةطات   ياة  ثيَؼاطشت
 طشووثاة  ْيياْاذ طة ٖاةواٍَ . ثيَهٗيَٓاا  ٖةَيبزاسدْةناْاذا  ية دةطةالتذاسإ ػيُاْةيي تيَوةسداْي

 يةَاوةياةني  دةْطةنإ رَاسدْي  ئاناَي ساطةياْذْي و  دةْطذإ ْاوةْذةناْي ية طياطييةنإ
ٕ   ياة  ثيَؼاي  ساطةيةْاذسيَت،  فاةسَي  ئانااَي  نة يةوةي ثيَؽ و  نوستذا  ياة  دةطات تيَاوةسدا

  ناتيَااو. ثيَٗااات نؤتااايي دميؤنشطاايخواصإ بةطااةسنةوتين ئاناَااذا يااة و  ٖةَيبزاسدْااةنإ
 وثااةطشو دةْطااةنإ، فااةسَيي رَاااسدْي بٓااةَاي يةطااةس نااة ساياْطةياْااذ دةطااةالتذاسإ
ٕ  طاةس  سراْاة  داةَاوةس  طةسْةنةوتٔ، سهوَةت بةسٖةَيظتهاسي طياطييةناْي  و  ػاةقاَةنا

ٕ  طاةسنةوتين  باْطةػةية، ئةّ سةدنشدْةوةي طةسةسِاي ٕ  باة  خؤياا  ئاةّ . دةسباشِي  خؤثيؼااْذا
 خاةَيو  ئاَاادةيي . خاؤي  تشؤثهاي  طةيؼاتة  ثةسيةَاْذا بةساْبةس ية سيَجيَوإ بة خؤثيؼاْذاْة
ٕ  ٖيَضة و  ثؤييع نة بوو بةسِادةيةى ٕ  دةطات  نااتي  تاا  ئيٓتضاَيياةنا ٕ  ْيؼاا  ثةرساْاذي  و  ناشد

 .بواسد دةطت تيَوةسدإ ية خؤيإ ْويَ، ناسبةدةطتاْي
 طياطاايية طشووثااة. بااوو دياااواصي ئاناااَيَهي دا.ص ي2002يااة صميبااابؤى ٖةَيباازاسدْي

ٕ  بةسْاَاةي  دميونشاطيخواصةنإ،  باة  تاةْيا  ٕدةْطاذا  طآذوقةناْي  ياة  ضااوديَشي  باؤ  خؤياا
 ئااصاد  وتةْذسوطات   ٖةَيبازاسدْيَهي  ضاووْي  باةسِيَوة  بؤ ْيَوْةتةوةييةنإ ػاسةطو بةسِيَوةبشدْي
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ٕ  بةسثشطي يةواْةية نة ْواْذ نةَتةسخةَييإ خاَية ةّي ةطةسجنذإبو   بةطتةوة ، ٖةَيبزاسدْاةنا
 يةدةطات  طةييَوْيؼاْة ئةطةسضي. بهات طاختةناسي يةٖةَيبزاسدْةناْذا ىَوطاب بيَشتؤس ياْي
ٕ  سةصي ئةو نة بوو دا ٕ   خاةَيو  باةالّ  ْيياة،  دةطاةالت  ياة  ياةواصٖيَٓا  اطات ئ ياة  و سيَباةسا
 باةَييَين  داْاي  باة  ىَوطاب ئاناَذا ية. نشد نةَتةسخةَييإ ئةو ٖةَيويَظتةناْي ييَهذاْةوةي 

 طياطايية  ةطشووثا  ىطيااْ  خظتة تيََنوة و  ضةقؤ بة دٌ و بةسط َةدةْييةناْى و خؤساى،  ثاسة
 .نشد طةسنوت طياطييةناْي خةباتطيَشِة طشووثة ػيَوة و بةّ  خؤي بةسٖةَيظتهاسةناْي

 سيَهخااشاوة و  ثااؤييع و  طااريا خةياْااةت تاااواْي بااة دميونشاطاايخواص طشووثااي ثاااَييَوساوي
 بةسِيَوةضاااووْي ياااةسؤري تةْاْاااةت. خاااةَيو طاااةسنوتهشدْي دةطاااتياْذاية ئةَٓيياااةنإ

ٕ  بةسضااوي  ياة  باووٕ،  دةْطذاْاذا  سياضى  ياة  ناة  خةَيهةي ةوئ ٖةَيبزاسدْةناْذا،  و  ٖاةواَيٓيَشا
 ياة  ئاةوسوثي  ٖةواَيٓيَشاْي صؤسبةي. نةوتٔ نوتاْيإ و  ييَذإ وةبةس ْيَوْةتةوةييةنإ ساطةياْذْة

ٕ  ديَبةديَ ٖةَيبزاسدْةناْذا سؤري ية دةْطذإ طٓذوقةناْي و  ْشإ وةدةس والت  طياطاةتي . ناشا
 ئاقااسةدا  ياةّ  ٖاةس  و باوو  ٖةَيبزاسدْةناْاذا  ية خةَيو ية ٖيَٓذيَ بةػذاسيي ية شتٔثيَؼط سريَِ،

 .ْةرَيَشدسإ نؤتايي ئاناَي نشدْةوةي  ساطت  ثؼت تا  صؤس دةْطيَهي
 بةسِيَوةبةسيي بؤ تايبةتي تواْاييةني يإ  سووٕ بةسْاَةيةني نة ئةوةي بيَ َوطابى طةسةجناّ

 .طشت وةبةدةطتة دةطةاَلتي بيبَ، والت
ٕ  ثيَذاضووْةوة و داواي  سةدنشدْةوة  بشدةبةس ثةْايإ تةْيا دميونشاطيخواصةناْيؽ طشووثة  ياا
 بذات ْيؼإ نة ْةبوو بةَيطةيةني ٖيض والت ثيَهٗاتةي ساَييَهذا ية و  نشد ْويَيإ ٖةَيبزاسدْي
 طشووثاة  باؤ  وسةطاة  واْةياةني  منووْةياة  ئاةّ   .ْاابيَ   وسيَهوثيَا  و  ئااصاد  ْاويَؽ  ٖةَيبزاسدْي

 ياة  ضاوْهوو  ٖةياة،  صؤسي طشيٓطيياةني  سهوَةتةنإ بؤ ٖةَيبزاسدٕ بضأْ تا خةباتطيَشِةناْة
 و ياة   والت ْااوخؤي  ية _ ئةوإ طياطيي سةوايي ٖةَيبزاسدْةناْذا ية خواسدٕ ػهظت ئةطةسي
 باؤ  ناْذاٖةَيبزاسدْة ية ػهظت ٖؤيةوة، ٖةسبةّ ٖةسوةٖا. ْاَيَينَ  _ ْيَوْةتةوةييؼذا ئاطيت
 .ٖةية طشْطي دميونشاطيخواصةناْيؽ طشووثة
 :توْذوتيزيب   ْاضاسنشدْي -3

 باؤ  ،ةسواْطا  وطاؤسِيين   قباووَيهشدٕ  ػايَوةطةيي  باة  خاةَيو  داخواصيياةناْي  قبووَيهشدْي
 باة  دةتاواْني  ناة  تشة ػيَواصيَهي ْاضاسنشدٕ. ٖةية ْشخي بيَ ناتيي و  نةّ ئاناَيَهي  دةطةالت

 .بهةئ خةَيو داخواصييةناْي  قبووَيهشدْي بة ْاضاس دةطةالت بةناسٖيَٓاْيي،
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 ساةصي  ثيَضاةواْةي  باة  نة و طؤسِئ  ضانظاصي ية َيهاْيضَيَهة ْاتوْذوتيزي ْاضاسنشدْي
ٕ  خةباتاة  ئاَاجني ٖاتٓةدي ٖؤي دةبيَتة دةطةالت، دةسووْي  َيتاؤدةدا  ياةّ . دةَاوةسيياةنا
 ناؤْرتِؤَيي  و ْاةبووْي   ٖاونااسي  ياة  خاةَيو  دْيخؤباواس  باةٖؤي  ،دةطةالت سةوايي ثايةناْي
 بااؤ َااٌ دةبيَاات ْاضاااس و دةطااةالت  دةبيَاات الواص ٖةْوونااة ثاااسودؤخي يةطااةس ناسيطااةس

 . دابٓيَت خةَيو داخواصييةناْي
 َيتاؤدي  باةسِيَوةبشدْي  بؤتاةوة،  الواص دةطاةالت  ساطتةقيٓةي تواْاي نة باسودؤخيَهذا ية

 ضاو يةبةس خاَيةيإ ئةّ بةباػي دةبيَ خةَيو خةباتهاسةناْي شووثةط. دةبيَت ناسيطةس ْاضاسنشدٕ
  بؤتةوة، الواص دةطةالت تواْاي نة باسودؤخيَهذا ية دطة ػيَوة ئةّ بةناسٖيَٓاْي نة و بضأْ  بي

 َيتؤدي بةناسٖيَٓاْي. خةَيهةوة يةاليةٕ ئةوإ و قبووَيهشدْي  سةوايي ية صةبشييَذإ ٖؤي دةبيَتة
 دواي ياة  دةبيَ بهات، ًَُنْيَ تووػي طتةَهاس سريَُي وْةَاْي َإ نة ئةوةي بؤ ْاضاسنشدٕ

 خةبات، طةسنةوتين سادةي يةطةس ئاَاجنذاس و ييَهذاْةوةيةني  سيَو و  ساطت بةسْاَةسيَزييةني
ٕ   َيتاؤدي  باةناسٖيَٓاْي  ناة  ساَييَهاذا  ية. بيَت بةناس  ئاناّباة  باة  ياسَةتيياةى  ْاضااسنشد

ٕ  خبشيَات  دوا ػايَواصة  ئةّ بةناسٖيَٓاْي دةبيَ ْةنات، خةباتطيَشِإ ييةناْيداخواص طةيؼتين  ياا
 .بهشيَت ثيَذا ثيَذاضووْةوةي
 دةَاوةسييااةنإ، خااةباتطيَشِة طشووثااة يااة ٖيَٓااذيَ و  طياطااييةنإ سيضبااة داااس ٖيَٓااذيَ

 نات باػرتئ .ْيية ٖاوئاٖةْطييإ ْاضاسنشدْذا ػيَواصي يةطةٍَ نة طؤسِيَ ديَٓٓة داخواصيطةييَو
  ْووطشابيَت طرتاتيزى بةسْاَةي نة ئةوناتةية داخواصييةنإ، ية دةطةالت بةئاطاٖيَٓاْةوةي بؤ

 دةطاةاَلت  ٖيَاضي  طةسضااوةناْي  الواصيي و  دةَاوةس ٖيَٓاْي و بةطؤسِةثإ  طاصي تواْا و سةوتي
 ديَباةديَ  ػااياْي  و  وٕسو ئاَااجنيَهي  باة  داخواصييةنإ نة باسودؤخةداية يةّ. بشابيَت بةسِيَوة
و   خااةَيو داخواصييااةناْي سيَهااوثيهي تاااوتويَهشدْي دواي منووْااة وةى. دةطااؤسِئَ بااووٕ

 و  ئاااصاد ٖةَيباازاسدْيَهي بااةسِيَوةبشدْي بااؤ داخااواصي دوابااةدواي ئاَاجنااةنإ بةسْاَةسِيَاازيي
 ياة  نة هشيَتةوةب ئاطاداس دةطةالت( بيَت ئاَادة طةسةوة باسودؤخي و بيَت ئةطةس) تةْذسوطت،

 ياة ) طاضايةى  و ئةوإ، داخواصييةناْي ْةٖاتين بةدي و  َةسدةنإ ْةبووْي بةديَيَد ئةطةسي
 .دةطةثيَت ئةواْذا بةطةس خةَيهةوة يةاليةٕ( ْاتوْذوتيزي دؤسي
 دةبايَ،  باةديَ  يَدا  دةطاةاَلت  َاةيًي  بايَ  ايطةسةسِ خةَيو داخواصييةناْي ناتةى نة  ئةو

 ي2000 سيةئؤنتؤبا  َااْطي  ٖةَيبزاسدْاةناْي  ية منووْة بؤ. دةطات ٔطةسنةوت بة ْاضاسنشدٕ
 دةبيَ ٖةَيبزاسدْةنإ نة سايطةياْذبوو يضظَيًوطؤ نة ئةوةي طةسةسِاي طشِبظتاْذا، ية. صاييين
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 ناة  خةَيو. طيَشِا ذايةٖةَيبزاسدْةناْ يإطةسنةوتٓ ئاٖةْطى خةَيو ،بضيَتةوة بةسِيَوة طةسيةْويَ
 بةسْاَةسِيَازيي  باة  بهاشيَ،  طااختةناسي  ٖةَيبزاسدْةناْاذا  ياة  ناة  دةناشد  ٕئةوةيا اوةسِواْيض

 سهوَااةتي تواْاااي ْاتوْذوتياازي، ْاسِةصايااةتيي ػاايَواصةناْي و بااةناسٖيَٓاْي  طاارتاتيزى
ٕ  خاةَيهي  ياة  نةغ ٖةصاس طةدإ. نشدةوة نةّ يإ"يضظَيًوطؤ" ٕ  باؤالي  طشِبظاتا  ثةسِياةَا

 نااسة  بةّ َيًوطؤويض ديهتاتؤسي طةسةجناّ. نؤبووْةوة ةَاْذاثةسِي بيٓاي ية و  نشد سيَجيَواْيإ
 باؤ  درايةتيهشدٕ دةسةتاْي ئيذي سِػتبوو دايإ خةَيو نة بةسْاَةوة بةو. ْشا وةال دةطةالت ية

ٕ  الواص دةطاةاَلتيي  نيياةناْي  طاةسة  ةبٓاغا  ضاوْهوو . ْةَابوو ديهتاتؤس  باؤ  ثاؤييع     .بباوو
 ٖيَضة و بواسد خؤيإ ئوتووباْةنإ يةبةطتين بيًَطشاد بؤ ييةنإو ْاساص  خةَيو يةضووْي ثيَؼطشتٔ

ٕ  ناة  بابةتة بةّ بةطنت ثؼت بة ْيضاَييةناْيؽ دةطات   ياة  ،طياطايية  سةوتيَهاي  ، ٖةَيبازاسد
ٕ  َيًوطاؤوير  ياة  بةالياةْطشي  دةَاوةسييةناْاذا  ةْاسِةصايةتييا  ية تيَوةسدإ . ثاساطات  خؤياا
و   ٖةوٍَ َاْط ضةْذئ ئاناَي( ْيضاَييةنإ ٖيَضة و  ييعثؤ) ٖيَضة ثاَيجؼتى دوو ئةّ سووخاْي

 ديهتاتؤسي طؤسِيين نة تيَبطةيةْٔ و ثؤييظةنإ  ْيضاَي ٖيَضة تا ،بوو خةباتطيَشِإ سؤػٓطةسيي
و   نؤَةاَلياةتي  ثيَطاةي  يةطةس ناسيطةسييةني و ٖيض  خةَيهة ئاَاجنةناْي بة طةيؼنت بؤ تةْيا

 .ْيية دةطةاَلتيَهي ئيرت نة طةيؼت ئاناَة بةّ َيًوطؤويض طةسةجناّ. ْيية ئةوإ طشْطيي
 ْاضاسنشدٕ بة ٖةسِةػة يإ ْاضاسنشدٕ، ػيَواصي طةسنةوتين ية منووْةطةييَو نة ساييَهذا ية

 ثيَويظات  تواْاطااصيي  ناة  وَةسديَهاذا   ٖاةٍ  ية بةسَبةسدا، ية ٖةية، ْاتوْذوتيزي بةػيَواصي
ٕ  ٖاؤي  دةبيَتاة  َيتؤدة ئةّ بةناسٖيَٓاْي ْيية، يظتثيَو و وةسطرياوي  ْةضووة بةسِيَوة  ةيا  ييَاذا

. صايايين  ي2002يةطااَيي  صميباابؤى  ياة  ناة  ئةوػاتةي  وةنو خةَيو، خةباتطيَشِي بضووتٓةوةي
 طؼيت و َاْطشتين  ْاسِةصايةتي دوو بؤ نة  داةٓيَؼتٗباْط يةو خةَيو ْةبووْي ئاَادة دوابةدواي

 بؤ باسودؤخ و ئاَادةنشدْي  بةسْاَةسِيَزي سةوتي نةى ئةوة ٖؤي بووة وَةسدة ٖةٍ ئةّ. دا سووي
 . نةويَت دوا  َاْط ضةْذ َاوةي بة ،داٖاتوو َاْطشتين
 ،خةَيو تواْاي يةبةسضاوطشتين بيَ دياواصةناْي، َيتؤدة و  ْاضاسنشدٕ بةناسٖيَٓاْي بؤ ٖةوٍَ
ٕ و صةسبةي  و الواصبووٕ  خةَيو ثؼتيواْييةناْي بشِيين ٖؤي دةبيَتة  بضووتٓاةوةي  سةوتاي  باة  يَاذا
  بضووتٓةوةنااة يااة يةَااة ثاايَؽ تااا نااة ،ْيَوْةتةوةييااةناْيؽ ٖيَااضة و تةْاْااةت  تيَااودميونشا

  ػو دةخاتة دميونشاطيخواصاْة بضووتٓةوةي ئابشِووي  و  زشطتيَث  بة طةباسةت دةنشد، ثؼتيواْييإ
  بةسْاَةسِيَزي َاوةي ية تاقةتةنإ و و وصة  يي تواْا ٖةَيظةْطاْذْي و  نشدٕ تاوتويَ. و طوَاْةوة
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ٕ  دةسةجناَة  طةيؼتين بة ئاناّ ية ثيَؼطشتٔ بؤ ْاتوْذوتيزييةناْذا خةباتة و بةسِيَوةبشدْي  صياا
 .بةٖشةَةْذة بةسضاو طشْطييةني ية ،واْييةنإضاوةسِ ثيَضةواْةي  ئاناَيَهي و  طةيةْةس 
 داسِووخإ: -4
 دةطاةاَلت  و ثيَاذاطشيي   خاةَيو  داخواصيياةناْي  و  ْرئاَا ْةطةيؼتين بة ئاناّ ئةطةسي ية
 َيهاْيضَةناْي وةنو ئةويؽ نة ضووْة يةْاو قؤْا ، دوا خؤي، طةسنوتطةساْةي سةوتي يةطةس
 .دةضيَ بةسِيَوة ْاتوْذوتيزي بةػيَواصي ديهة

 دةطاةاَلتي  طةسضااوةناْي  باؤ  خاةَيو  ْةبووْي قايٌ  و َتُاْة  ْافةسَاْي َيهاْيضَةدا، يةّ
 طااةسةسِؤ سهوَااةتي يااإ طيظااتِ نااة توْذوتياازة و  بااةسبَنو يااةسِادة ئااةو تااا هوَااةت،س
 .دةضيَت يةْيَو و بةئاطاْي  ْابيَت نؤَةَيطاي بةسِيَوةبشدْي تواْاي ئيذي دةَاوةسى(ْا)

 بةسٖةَيظاتهاسةناْةوة،  طشووثاة  يةاليةٕ ٖيَٓشاو بةناس ي"ْاضاسنشدٕ" نشا، باغ ثيَؼرت نة ٖةسوا
 ناتيَاو . طؤسِدساوة سهوَةت دةطةالتي ثيَهٗاتةي دابةػهشدْي يةودا نة باسودؤخيَهة سةْطذاْةوةي

 ٖيَاضي  يةالياةٕ  سريَاِ  دةبايَ  طؤسِاوة، ئةوإ قاصاجني بة ٖيَض ٖاوطةْطي نة دةنةٕ ٖةطت دربةسإنة
ٔ   ٖاونااسي  ياة  خؤبواسدٕ َيتؤدطةيي سةضاونشدْي بة دةَاوةسةوة . ٖيَاشؾ  بهةويَتةباةس  و َااْطشت

 ضاوْهوو . ٖةَيذةوةػايَتةوة  يةبةسيةى سهوَةت بيَت، بةٖيَض و  نشاو بةسْاَةسِيَزي ٖيَشػةنإ، سئةطة
 .ضووْة يةْاو دةطةالتٔ، َاْةوةي ثيَويظتيي نة ٖيَض تةنيةطاناْي
  طاوسِوتني  ثيَويظاتة،  سريَاِ  سووخاْي نة بطةٕ ئاناَة بةّ بةسٖةَيظتهاسةنإ طشووثة ئةطةس
 ئةطاةس . مبيَٓيَتاةوة  بةسدةواّ دةبيَ ئاَاْر طةيؼتين  ئاناّ بة تا تيزيْاتوْذو خةباتي وتواْايي

 بةطاتيَٓيَو  دةطاةالت  بؤ دةتواْيَ بذا، سوو طظتييةى و ٖةَية  ٖةسدؤسة ٖؤيةى بةٖةس  و بيَت
ٕ   خاؤي  ٖيَاضي  طةسضاوةناْي تا بهات دسووطت  قؤْاغاةناْي  ياة  ناة  ٖاةسوا . ناتاةوة  ْاؤرة
ٔ  باةسْطاسي  تواْااي  نة دا ناتاْةي يةو دا"و ساوةدووْإ  ٖيَشؾ"ػةسِي دةبيَات و   الواص دورَا
 طةسنةوتٔ َظؤطةسبووْي تا نشدٕ ٖيَشؾ و سادةي  توْذي دةبيَ داية، خؤبةدةطتةوةدإ يةساَيي
  .دةضيَت يةْاو دورَٔ نة ئةوةي تا  ،بيَت صياتش و  صياتش

ٕ  ،طارتاتيزى  بةسْاَةسِيَازيي  بايَ  ْيضاَييةناْاذا،  ػاةسِة  ية نة ٖةسوا ٔ  ٖيَضةناا  باؤ  ْااتواْ
 خةباتاة  ياة  دورَٔ، طةس  خبةْة ػاسطو ناسيطةس بةػيَوةيةني و  ب  ئاَادة خيَشا وةالَذاْةوةي

 .دةنةويَتةوة ييَ يةني وةى َيَهينائا طرتاتيزى، بةسْاَةي ْةبووْي ْاتوْذوتيزييةناْيؼذا
 ٖااةَوو وةىتاااقى نشدْااة دواي يااة دةباايَ يااةْاوبشدٕ ػاايَواصي ٖةَيباازاسدْي ٖةَيبااةت
 ٖةيوَةسدي ىييَهذاْةوة  بةبيَ ضوْهوو بيَت، ْاناسيطةسبووْيإ ية دَيٓيابووٕ و  َيهاْيضَةنإ
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 َةدةْيياةنإ،  و بٓياتاة   ٖةْووناة  دةطاةاَلتي  بةديًي ييَٗاتووييةناْي فةسٖةْطي، ئابووسي،
 َيتؤدة ئةّ دْيٖةَيبزاس. َةتشطيذاس باسودؤخيَهي ٖؤي ببيَتة َيتؤدة ئةّ ٖةَيبزاسدْي يةواْةية

ٕ  بٓياتة يةْاوضووْي ٖؤي ببيَتة تةْاْةت يةواْةية باسودؤخةنة، تيَطةيؼتين بيَ  و  َةدةْيياةنا
 .طةسةسِؤيي _ طةسةسِؤيي بيَٗوودةي ضةسخةي ثيَهٗاتين

 ناة  ْاتوْذوتيزياذا،  خاةباتي  ػيَواصي ية ضانظاصيية َيهاْيضَي ضواسةَني ٖةَيوةػاْذْةوة
 باةناس  ْيياة،  ضانظااصيي  باةسِيَوةبشدْي  ياة  ساةصي  تآلدةطة نة وةبووة سووٕ نة ئةوةي دواي

 ٖاونااسي  ياة  دةَاوةس خؤثاساطتين ٖؤي بة سهوَةت يإ دةطةالت ػيَواصةدا يةّ. دةبشدسيَت
 .دةضيَت يةْاو ٖاووآلتياْةوة ْافةسَاْيي و  نشدٕ
 

 :ناتوندوتيرييةكاى خةباتة غَيواشةكاني
 ئاةّ  َيهااْيضَي  ضاييةتي  ناسداْةوةي ،اتوْذوتيزييةنإْ  خةباتة ػيَواصةناْي ساطتيذا ية

 و  بةسبَنو صؤس بةسٕ، بةسِيَوةي دةتوأْ بةسٖةَيظتهاسةنإ طشووثة نة ػيَواصاْةي ئةو. خةباتاْةية
 ػيَواصةناْي ٖةَيبةت نة سوو خشاوْةتة ػيَواص 198 ْضيهةي يةنةَذا يةٖاوثيَضي. دؤساودؤسٕ

ٕ  خوَيكيَٓةساْاةي  و برينشدْاةوةي   بيَات  يةَاْاة  ياتشص دةتواْيَ ْاتوْذوتيزي خةباتي  ياة  سيَباةسا
 .بيَٓيَت بةسٖةّ دياواص سيَهاسطةييَهي دةتواْيَ ديادياناْذا قؤْاغة

ٕ  سريَُاة  باة  در ناة  ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصةناْي ٕ  طاةسةسِؤنا  يةواْةياة  باةناسٖيَٓشاو
 صيٓاذاْي  نوتاإ،  و  ييَذإ و  تؤقاْذٕ. تةوةبيَ سووبةسِوو توْذوتيزاْة تؤَيةطةْذْةوةي بة بةسدةواّ

 دةطةالت نة ناتةي ئةو. ضاوةسِوإ نشاوٕ...( و   نؤَةاليةتي ئابووسي،) ديهة وطضاناْي  نشدٕ
ٔ  دميونشاطيخواصةنإ ةخةباتطيَشِ طشووثة ديَٓيَت، بةناس ػيَواصاْة ئةّ  باةناسٖيَٓاْي  باة  دةتاواْ

 دةطةاَلت، ةناْييبةصةي  بيَ ناسة و  طتةَهاسي ْيؼاْذاْي بة بواسةدا، يةّ بةسبَنو ثشوثاطةْذةي
طةدطاَيى  خةباتطيَشِاْةي بضووتٓةوةي ية. َةتشطييةوة خبةْة طؼتيذا بريوسِاي ية سريَِ زيثشطتيَ

 .خةباتهاسإ و فةخشي  طةسبةسصي ٖؤي بووةتة نشدٕ صيٓذاْي و  طشتٔ سابشدوودا
 ناة  ٖةياة  ئاَاجنطةييَهاةوة  باة  ثيَوةْاذي  وتيازي ْاتوْذ خةباتي ػيَواصةناْي ٖةَيبزاسدْي

 بضووتٓةوةيةى يإ سيَهخشاويَو بابةتذا ٖيَٓذيَ ية. دةبٔ دةطتةبةس َيتؤدة يةّ وةسطشتٔ بةنةَيو
ٕ  و تواْا  ييَٗاتوويي بٓةَاي يةطةس طةسةتادا ية  و دواي  دةبازيَشيَت  ٖاةٍَ  خاةبات  ػايَواصي  ناا

 سيَطاناة  باشِيين  دياتي ية نةى ئةوة وةى يَوس. بزيَشيَتٖةَيذة ئاَاْر َيتؤدة، ئةّ ٖةَيبزاسدْي
 طاةسةتا  ةبيَد بٓةسِةتذا ية. ؤئبشِ خواسةوة  بؤ طةسةوة ية ،طةسةوة بؤ خواسةوة  ثًيهاْةناْي ية
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 َيتؤدطاةييَو  و  سيَهااس  ، بٓةَاياة  ئاةو  يةطاةس  ئاةونات  ،بهةئ و ػشؤظة  آتاوتو ئاَاجنةنة
ٕ  طةيؼاتين  باة ئانااّ   ياسَاةتي  ةن ٖةَيبزيَشئ  باػارتي  تيَطةيؼاتين  باؤ . دةدةٕ ئاَاجناةنا

 :بهةئ دابةػيإ طشووثذا طيَ طةس بة دةتواْني خةبات، ػيَواصةناْي
 .و ٖاْذإ  ْاسِةصايةتي. 1
 .نشدٕ ٖاوناسي ية خؤثاساطنت. 2
 .ْاتوْذوتيزي دةطت تيَوةسداْي. 3

 
  و ٖاْذإ  ْاسِةصايةتي  -1
 ياة  باةسبَنوة  ثاْتايياةني ( وةى خاؤ ثااسيَضى ياة توْذوتيازى    بةػيَ) و ٖاْذإ  ْاسِةصايةتي 

 ػاةوخنووْي،  وةناو  ،ٖيَُاايى  ضااالنيي  بة خةَيو تيايذا نة ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصةناْي
ٕ  ،دةسدةبشِٕ خؤيإ درايةتيي َاْطشتٔ و  سيَجيَوإ  باةسِيَوةبشدْي   باؤ  دةطاةالت  دةدةٕ ٖاةوٍَ  ياا
 ضانظااصي  داواي و  دةسبشِئ درايةتي بٓةَاي يةطةس ػيَواصاْة ئةّ. بذةٕ ٖإ ضانظاصي ٖيَٓذيَ
 .ْاطشيَت يةخؤ و َاْطشتٔ  ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ و ػيَواصةناْي  نشدْة

 باة  خاةَيو  ناة  دةدا سريَاِ  باة  ثةياَة ئةّ نشدٕ، ساصي بؤ و ٖةوٍَ  ْاسِةصايةتي بةناسبشدْي
 ضانظااصي  خواصيااسي  دةطةالت، ةتةناْيو طياط  نشدةوة بة ييو ْاسِةصايةت  ػاسطو بةناسبشدْي

 .تيهٔدميونشا
 خاَيةداية يةّ ناسيطةسيي بةالّ. و سةَضيية  طةَبؤييو ،ييةنةىػتوطش ةبةػيَو ْاسِةصايةتي

 طياطاةتةناْي  وخاشاخ ناةَيو وةسطاشتٔ     نإ،دربةسةطياطيية طشووثة نة دةدا خةَيو ْيؼاْي
  ْاسِةصايةتي ػيَوةي  بة درايةتي دةسبشِيين صيػيَوا ئةطةسضي. َةتشطييةوة خظتؤتة دةطةالتيإ
 ،وةسطشتٓاة  ناةَيو  ػااياْي  ْاتوْذوتيزياذا  خةباتي قؤْاغةناْي يةٖةَوو دةطةالت و ٖاْذاْي

 بااؤ دااةَاوةس و ٖاْااذاْي  خااةبات طااةسةتاي قؤْاااغي يااة ناسيطةسييةنااةي صؤستااشئ بااةالّ
 .خةباتة بة ثةيوةطتبووٕ

 َيتؤدةنااْي  وةسدةطارييَ،  يايَ  ناةَيهي  و ٖاْذإ  صايةتيْاسِة ػيَوةي ناّ نة بةدةس يةوةى
ٕ  و  خؤثيؼاْذاْةنإ. بطات خةَيو بةئاطاداسيي بةسبَنو ػيَوةي بة دةبيَ خةبات  ساطةياةْشاوةنا

 .َاْاية بيَ يةوإ، خةَيو خةبةسيي بيَ ئةطةسي ية
 الي باؤ  ْييااْي ديٗا طاةسجني  نة دةسبشِئ ْاسِةصايةتي ػيَواصةناْي ية ٖةريَٓةس منووْةيةني

 بااة دةسبااشِئ ْاسِةصايااةتي يااة. دا سووي يَتٓاااّظ يااةواَلتي دا1960يةطاااَيي سانيَؼااا، خااؤي
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 داية دةطتيإ( ساٖب)سةببا ضةْذئ يَتٓاَذا،ظ ية واَلتة ئةّ نوػتاسي و  ئةَشيها طياطةتةناْي
 ْااةساطةياْذ يااة ئيٓتشاسيياْااة خؤنورييااة ئااةّ سةْطذاْااةوةي بااة. ئيٓتشاسييااةوة خؤنااوريي

 طةسةتايةى ٖؤي بة بوو ٖةسئةَة و  نشد ظيَتٓاّ  يةالي  سوويإ طةسجنةنإ دوْيادا، طؼتييةناْي
 خاةَيهي  خؤناوري،  ثشِؤطة و ٖاةوَيى . طةوسةتش ئاَاجني بة ظيَتٓاّ خةَيهي دةطت طةيؼتين بؤ

 ييندةسباشِ  باؤ  نةطااْيَو  بؤضي و  باسودؤخيَهذا يةو ،نة قوَيةوة برينشدْةوةيةني دةباتة ديٗإ
 .ٖةَيذةبزيَشٕ ٖةريَٓةس و  دةسطربِ و  ناسةطاتباس َشدْيَهي خؤيإ، طياطيي ْاسِةصايةتيي

 اطاتةوخؤ ْاسِ ػيَوةي بة بةالّ. ْادا دةطةالت ٖيَضي ثاَيجؼتةناْي ية ساطتةوخؤ ػيَواصة ئةّ
 و  صئضانظاا  و  ئااَيوطؤسِ  ٖيَٓاذيَ  خواصيااسي  خةَيو نة دةناتةوة ناسة ئةّ ئاطاداسي دةطةالت

ٕ  خواطتاْة ئةّ نشدْي تاوتويَ بؤ ئةوإ  ياة  باةسبَنوتش  صؤس ْاتوْذوتيازي  خاةباتي . دةدات ٖاا
 .ْاسِةصايةتييةناْة خؤثيؼاْذاْة

   
 :ٖاوناسيهشدٕ ية خؤثاساطنت -2

. بةسٖةَيظتهاسةناْذاية طشووثة دةطت ية نةةئاَشاص بةٖيَضتشئ ،ٖاوناسيهشدٕ ية خؤبواسدٕ
 طارتاتيزيذا،  ضواسضايَوةي  ياة  بةطاتيَٓة  ياةّ  وسيَهوثيَا  و بةسْاَةسِيَازيي   ةئاطاياْ ٖةَيبزاسدْي

 خؤثاساطاتين  باة  دةناشيَ . دةناات  فشاواْرت دةطةالت ٖيَضي طةسضاوةناْي الواصنشدْي ئةطةسي
و   صاْظات  سةواياي،  وةى دةطاةالت  ٖيَاضي  طةسضااوةناْي  ٖاونااسيهشدٕ،  ياة  خةَيو تيَهشِايي
 تايبةمتةْذييةني ٖيض ،ٖاوناسيهشدْة ية خؤبواسدٕ ئةّ و بؤ  تشطييةوةَة ةخبشيَت... و   ثظجؤسِي
 نؤَاةَيطا  ْااتواْيَ  داةَاوةس  ٖاوناسيهشدْي بةبيَ دةطةالتذاسيَو ٖيَض. ْيية ثيَويظت تايبةتي
 صياتش يةَة دةَاوةس ئيَُة" نة  ئةَةية ْاتوْذوتيزي خةباتي ثةياَي طةوسةتشئ. ببات بةسِيَوة

 َيتؤدة يةّ ئاَاْر و ."ْانةئ ثؼتيواْي ،ٖاووآلتيإ يةطةس دةطةالت اسييطتةَه دسيَزةي ية
ٔ . دةطاةاَلتة  باؤ  نؤَاةَيطا  باةسِيَوةبشدْي  درواسنشدْي ْاسِةصايةتي، ية  ناسيطاةسيي  طاشيٓطرتي

ٕ  ػايَواصة  ناة  ديَت بةسٖةّ ناتيَو ٖاوناسيهشدٕ، ية خؤثاساطنت  خاةبات،  باؤ  ٖةَيبازيَشدساوةنا
ٔ    بة ىو ْة  بيَت بووٕ و ٖاوئاٖةْط  َةسِيَزيبةسْا بٓةَاي يةطةس  و  ػااْع  ياة  ناةَيو وةسطاشت
 .ئاَاْر طةيؼتين  بة ئاناّ  ٖؤي ببٓة سووداو
 تةنياةطاناْي  بؤ َةتشطييةنٔ نة ٖاوناسيهشدٕ ية خؤبواسدٕ بةسْاَةطةيي بةناسبشدْي بة
ٕ بةس دةناشيَ  ْيَوْةتةوةيي، ثؼتيواْي ٖيَٓاْي بةدةطت بة و  سريَِ ٖيَضي  باة ئانااّ   باؤ  ْاَاةنا

 يةطآووسةناْي  ناة  ٖاوناسيهشدٕ ية خؤبواسدٕ بةسْاَةناْي. ثيَؼةوة بةسْة ئاَاْر طةيؼتين
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 و ئااَيوطؤسِي   ضانظااصي  باؤ  ْيَوْةتاةوةيي،  طةسجني سانيَؼاْي ٖؤي و دةبيَتة  تيَذةثةسِي ْيَوخؤ
 والتيَاو،  اسةناْيبةسٖةَيظاته  طشووثاة  ياة  ْيَوْةتةوةييةنإ ةثؼتطرييي. طشيٓطٔ صؤس طياطي
و   و ٖاةْاسدة   طاةسَايةطوصاسي  ياة  خؤثاساطانت : بطات بة ئاناّ دؤساودؤس ػيَواصي بة دةتواْيَ
 خؤبواسدٕ ْيَوْةتةوةييذا، َةيذاْى ية طةسةسِؤ سهوَةتي طياطةتةناْي ية سةخٓةطشتٔ ٖاوسدة،

 ٖاتوضاؤي  ياة  تٔثيَؼاطش  والتاْاة،  ئاةو  و ئياذاسي   ثايةباةسص  ناسبةدةطاتاْي  بة يضاظ داْي ية
  َاشؤظ  ٖاوبةػاي  بةسْاَاةي  ٖيَٓاذيَ  باةسِيَوةبشدْي  يإ  و ثؼتيواْي  واَلتاْة ئةو بؤ ٖاووآلتيإ
 َاشؤظ  َاا   ضواسضيَوةي ية ساطتةوخؤ ػيَوةي بة نة ياْةدا"ئؤ.دي.ئئَ" ئةو يةطةٍَ دؤطتاْة
 .دةنةٕ ضاالني واَلتةدا ئةّ طٓووسةناْي دةسةوةي يإ يةْاوةوة
 :دةنشئَ تاوتويَ ٖاوناسيهشدٕ ية خؤبواسدٕ دؤسةناْي ادسيَزةد ية
 نؤَةاليةتي ٖاوناسيي ية خؤبواسدٕ. ئا
 ئابووسي ٖاوناسيي ية خؤبواسدٕ. ب
 . طياطي ٖاوناسيي ية خؤبواسدٕ. ز

 
 :نؤَةاليةتي ٖاوناسيي ية خؤبواسدٕ. ئا 

 ٖةس نة وناسيهشدْةيةٖا خؤبواسدٕ ػيَوةي طاناستشئ نؤَةاليةتي، يةٖاوناسيي خؤبواسدٕ
ٕ  ويَٓاة  باؤ . ببات بةسِيَوةي دةتواْيَ تانيَو   يةطاةٍَ  نؤَةاَلياةتي  ٖاتوضاؤنشدْي  ياة  خؤباواسد

 وةناو  ،دةناةٕ  ٖاونااسي  دةطاةالتذا  يةطاةٍَ  دؤساودؤس بةػيَواصي نة نةطاْةي ئةو بٓةَاَيةي
 ناشدةوة  ئاةّ . وةٖاوػيَ ػيَواصي يإ  ،دةَاوةسييةنإ نؤبووْةوة بؤ ئةوإ ْةنشدْي باْطٗيَؼت

 .بٓةَاَيةناْيإ ئةْذاَاْي و  ئةوإ نؤَةاليةتيي ثيَطةي بووْي الواص ٖؤي دةبيَتة
 دةتوأْ... و  وييَهؤَيةسةنإ  ْووطةسإ وةنو ،نؤَةاليةتي ناسوباسي صةناْي ْاوا و  بزاسدةنإ
 باة  اطاي، طي بةْاضااس  ْاة  و  خؤياْاذا  نااسيي  ئاطايت  ياة  نؤبووْاةوة  و  داْيؼنت بةطاصنشدْي
 ناة  ٖاوػايَوة  نؤبووْةوةي ية ْةنشدٕ بةػذاسي و بة  سهووَي بةسثشطاْي ْةنشدْي باْطٗيَؼت

ٕ  دووسي ئةّ. دةسبربِٕ خؤيإ ْاسِةصايةتيي و ثشِؤتظتؤ  دةضيَ، بةسِيَوة دةطةالتةوة يةاليةٕ  و  ناشد
 ناة  طااْةدا نة ئاةو  يةطاةٍَ  خاةَيو،  ناة  دةطاةالت  دةداتاة  ثةياَة ئةّ ْةنشدْة، ٖاوسِيَيةتي
و   ثيَهاي  و سيَاو  باة  دةبايَ  َيتاؤدة  ئاةّ  ٖةَيباةت . ٖةَيٓانةٕ دةنةٕ دةطةالت ية ثؼتيواْي
 ثةػايُاْي  ٖاؤي  ببيَتة ، َيتؤدة يةّ ْابةديَ نةَيو وةسطشتين يةواْةية. بضيَت بةسِيَوة ثاسيَضةوة
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 نشدٕ ثؼتيواْي ية بووْةوة ْضيو و  خؤيإ سواْطةي طؤسِيين ساَيي ية نة دةطةالت ية نةطاْيَو
 .يةدةَاوةسٕ

  نيَهإنيَربِ ية بةػذاسي ية ٖةَيهةوتةنإ تانة و  وةسصػهاسإ خؤبواسدْي ديهة، منووْةيةني
 تةْاْاةت . بهاةٕ  خوَيكيَين ػاْاصي سريَِ بؤ يةواْذا دةتوأْ نة ،داية ْيَوْةتةوةيي طؤسِةثاْي و

 َيتؤداْاة  ئاةّ  ٖاةَوو . بيَات  اياةتي ْاسِةص ْيؼاْةي  دةتواْيَ تايبةت وبةسطي دٌ يةبةسنشدْي
 ئاةَشيهادا،  ؤْيااييضَي نؤَي ياةناتي . دةطاةاَلتة  باة  داةَاوةس  دياسيهشاوي ثةياَي ٖةَيطشي
 ٖةيبووة، نة و دةطةاَلتيَو  ٖيَض ٖةَوو طةسةسِاي نة بةوةداْا داْي بةسيتاْيا خؤَاَيي ْويَٓةسي
 ياة  _ دةناشيَ  ٖةَيظاونةوت  يةىصيٓذاْي وةنو ئةودا يةطةٍَ نة ئةَةية ئةو نةطيَتيي ٖةطيت
ٕ  ْيضاَيياة  ٖيَاضة  ْانشيَت، ثيَشِةوي ئةو فةسَاْةناْي و  دةطتووس  بةفاةسَي  ئاةو  خؤَاَييياةنا
 ياةو  طويَشِاياةَيي  باؤ  َةيًيَهيإ ٖيض خةَيو و  دةطشٕ دووسي يةو نًَيَظانإ ئةْذاَاْي ْاْاطٔ،

 .ْيية
 :ئابووسي ٖاوناسيي ية خؤبواسدٕ. ب

 بااةو وةالَذاْااةوة بااؤ سهااووَي ناسبةدةطااتاْي سووٕ، َايااةنيبٓة بٓاغااةي يةطااةس
. ٖةياة  َاَيي و تواْايي  بةداٖات ثيَويظيت ييَيإ، دةنةٕ ضاوةسِواْي خةَيو نة ثيَذاويظتيطةية

 ئاةّ  يةطاةس  ،ْاتوْذوتيازي  خاةباتي  طرتاتيزيي ضواسضيَوةي ية ئابووسي يةٖاوناسيي خؤبواسدٕ
 ئاابووسيي  ٖيَاضي  نشدْي دابني طةسضاوةناْي ية َيو وةسطشتٔنة بة نةخةَيو داَةصساوة  يةبٓةَا

 .دةطةالت طةس دةخةْة ػاسطو يةدةطتياْذاية، نة دةطةالت
ٔ  وةناو  ،ئاابووسي  ضااالنيي  سةدنشدْاةوةي  و  ناشدٕ  طآووسداس  بة خةَيو بؤمنووْة   و  ناشِي

 نؤَاةَيطا  ناْيثيَذاويظاتيية  نشدْاي  دابني ية دةطةالت خضَةتطوصاسييةنإ، وآل نا فشؤػتين
 .دةنةٕ ٖيَض بيَ

 و آل نااا بااايهؤتي يااةو، نااةّ بةػاايَهي داْااي يااإ ،بادااةنإ داْااي يااة خؤبااواسدٕ
 طاةقاَطرييي  ناة  َاْطشتٓطاةييَو  دطاةالت،  بؤ داٖاتٔ طةسضاوةي نة خضَةتطوصاسيطةييَو

 ٖااؤي دةبيَتااة نااة ،باْهااةنإ يااة ثاااسة ٖيَٓاااْىدةس يااإ ،دةػاايَويَينَ سهوَااةت ئااابووسيي
ٔ  ْيَوْةتةوةيياذا،  ئاطايت  ياة  ئابووسي باسودؤخي قاَطريييْاطة  خؤثاساطانت  ياة  منووْةطاةييَه

 ْاوةْاذة  و  ػةسيهةنإ ٖاْذاْي ْيَوْةتةوةييذا، ئاطيت ية ئةَة طةسةسِاي. ئابووسي يةٖاوناسيي
ٕ  سيَهخشاوة يإ نإباصسطاْيية ٕ  باة  ْاسهووَيياةنا ٕ  يةطاةٍَ  ياةٖاوناسي  خؤباواسد  ،سريَُاةنا
 باووْي  الواص ٖاؤي  و دةبيَتاة   ٖةياة  ئاَااْر  باة  دةطتطةيؼانت  يةطاةس  صؤسي يةنيناسيطةسي
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 ، دةطةالت تةنيةطاناْي بووْي الواص ٖؤي دةبيَتة تةْيا ْة ئابووسي ْاطةقاَطرييي. دةطةالت
و   طياطااي دربااةساْي يااة صةسبةييَااذإ يتواْااا ػاايَواصة، بااةّ ٖيَااض طاآووسداسنشدْي بااةَيهو

 .دةطشيَ دةطةالتةوة  يةٕيةال ئةوإ طةسنوتهشدْي
 و  بةدواداضااووٕ ْاتوْذوتيزيااذا، خااةباتي طاارتاتيزيي بةسْاَااةي ئاَااادةنشدْي ناااتي يااة

. طشْطاة  صؤس دةطاةالت  ْةختيٓاةيي  و  دساو و ضووْةدةسةوةي  ٖاتٓةْاوةوة سةوطةي دياسيهشدْي
 تا بضيَ، بةسِيَوة تدةطةال ونوسِييةناْي نةّ سووْهشدْةوةي ئاَاجني بة دةبيَ نشدْة تاوتويَ ئةّ

 ٖيَٓاذيَ  ياة . باذسيَت  تآلدةطاة  ياة  باة صةسِ سيَطاطةيةوة يةّ ئابووسي، يةٖاوناسيي بةخؤبواسدٕ
ٕ  ،ديَت بةسٖةّ طشوػتييةناْةوة طةسضاوة فشؤػتين سيَطاي ية دةطةالت ْةختيٓةيي بابةتذا  ياا

 سهوَاةت  َشؤيي، ضيٖيَ دةطيت ةمس خواسةوةبووْي ية بةٖؤي طيَٗةَذا، ديٗاْي  اَلتاْي و ية
 ٖةْاسدةنشدْذا، ئاطيت ية. دةنات قاصاْر ٖةَةنإ بةس ية ٖيَٓذيَ فشؤػتين و  ٖيَٓإ بةسٖةّ ية

 ياةّ  ئاابووسي  يةٖاوناسيي خؤبواسدٕ نة ناالناْة، ْاسدْي و  فشؤػنت بةػي بةؾ، ٖةطتياستشئ
 . بذات دةطةالت ية بةٖيَض بةيةنيصةسِ دةتواْيَ بةطتيَٓةدا،

 
 :طياطي يةٖاوناسيي بواسدٕخؤ. خ

 باةسِيَوة  طرتاتيزيذا بةسْاَةي ضواسضيَوةي ية نة ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ ػيَواصةناْي ٖةَوو
 خظاتٓة  َةبةطيت بة ػيَواصاْة دؤسة ئةّ. طياطي ْافةسَاْيي ية دؤسيَهٔ بٓةسِةتذا ية دةضٔ،

 و  ثاؤصةتيغ  الياةْي . ٔدةطةاَلت طةسةني ثؼتيواْي يةبٓةسِةتذا نة تٔآلدةطة سةوايي َةتشطيي
 سيَهخشاوةنااْي  باةٖيَضنشدْي  بة ياسَةتي نة ئةَةية طياطي ْافةسَاْيي ٖةَيوةطتةي ػاياْي

 بةسْطاسبووْاةوة  باؤ  بشِوابةخؤبووٕ و  ئةصَووٕ بٓياتاْة ئةّ ضوْهوو ؛بذات َةدةْي   نؤَةَيطاي
  .ديَٓٔ بةدةطت ديهة بٓياتةناْي يةطةٍَ  نوَيتةدا ضواسضيَوةي ية دةطةالتذا يةطةٍَ

  ةنااإ، ساطةيةْااذساو. دةطااةالت بااؤ ساطااتةوخؤية ٖةسِةػااةيةني طياطااي، ْافااةسَاْيي
 ئاةو  باووْي  و ياطاايي   دةطاةالت  ٖيَاضي  سةوايي نة ديهة بةَيطةْاَاْةي ئةو و  بشِياسْاَةنإ

ٔ  خةَيو بة َةطةية ئةّ َةتشطييةوة، دةخةْة  ناساَاة  ياة ئةطاةسي   سةواياي،  ناة  تيَذةطةياةْ
ٕ  سيَهخاشاوة  طاةَاسؤداْي  باة . وةسطشتٓةوةية ييَ ػاياْي دةطةالتذا، وْيْةبو  و  سهووَيياةنا

 ىباباةت  و طةدإ  وثيؼةطاصي  خضَةتطوصاسييةنإ فةسَاْبةساْي بةسٖةَى ناسى نةَبووْةوةي
 ْافاةسَاْيي  بضايَ،  باةسِيَوة  دةناشيَ  خةَيهاةوة  صؤسبةي يةاليةٕ نة ديهة َةدةْي ْافةسَاْيي

و   ٖؤػاياسي  دسوطات،  بةسْاَةسِيَازي  ئةطاةسي  و ياة   دةطات خؤي ئاطيت سصتشئبة بة طياطي
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ٕ  سريَُة ٖيَضي دةتواْيَ خةبات، و سيَبةساْي  خةَيو طةسجني و   ناتاةوة  ثووضاةٍَ  طاةسنوتطةسةنا
 .وخيَٓيَتبشِ ئةوإ دةطةاَلتي ثيَهٗاتةي

 
 دةضتَيوةزدانى ناتوندوتيرى: -3
 طياطااةتةنإ، ٖةَيوةػاااْي  يةبةسيااةى ٖااؤي دةبٓااة نااة ىاْااةييتوْذوتيزْا ػاايَواصة ئااةو

 دةطاات تيَااوةسداْي بٓااةَاي يةطااةس باااو، ئاناااسي و  بٓياتااةنإ ػاايَوةنإ، ثيَوةْذييااةنإ،
 ئانااسي  ػايَوةي  دسوطتبووْي ٖؤي ببيَتة دةطت تيَوةسدإ يةواْةية. دةضٔ بةسِيَوة ْاتوْذوتيزي

ٕ  ناسيطةسيياةني  َيتؤداْة ئةّ ةن سووةوة يةو. ْويَهإ و بٓياتة  ثيَوةْذي ْويَ،  يةطاةس  صؤسياا
 ضاسةطاةسي  و  ئاَااْر  باةديٗاتين  دةسةتااْي  ٖةياة،  ٖةْووناة  بااسودؤخي  َةتشطيي خظتٓة

ٕ  طةيؼاتين   بة ئانااّ  و خيَشايي  دةطةالت خظتٓةَةتشطيي دةسةتاْي نيَؼةنإ،  داخواصيياةنا
 و توْذوتيازي   طاةسنوت  بة تؤدةَي ئةّ يةواْةية تشةوة، يةطؤْطةيةني بةالّ. دةنةْةوة صؤستش
 سووبةسِوو يةٖاوناسي و خؤبواسدٕ  ْاسِةصايةتي ػيَواصةناْي يةطةٍَ ةبةساوسدب تش توْذوتؤٍَ و  صياتش

 .ببيَتةوة
ٔ  ػيَوة بةّ دةتواْني دةطت تيَوةسدإ  طيظاتةَذا  ياة  ثؼايَوي  ثيَهٗيَٓااْي : ثيَٓاطة بهاةي

و   نيَؼاُةنيَؽ  ياة  ناة  ْاتوْذوتيازي  ناْيػايَواصة  ياة  باةسبَنو  ثاْتايياةني  بٓاةَاي  يةطةس
 دياواصييإ َيتؤدة، ئةّ ػيَواصةناْي. دةبشدسئَ بةناس و دةطةالتذا  خةَيو ْيَوإ ْانؤنييةناْي

 ْانؤني بؤ دةطت تيَوةسدإ. دةطةالتذا يةطةٍَ يييةٖاوناس و خؤبواسدٕ  ْاسِةصايةتي يةطةٍَ ٖةية
ٕ  داْيؼنت، ية َاْطشتٔ وةنو فيضيهي اصطةىليةػيَو صياتش تذا،آلدةطة يةْاو ْاْةوة  ػايَواصة  ياا

 .وةسدةطشيَ نةَيو طياطيةنإ يإ ئابووسي نؤَةاليةتي، دةسووْي،
 دةطات تيَاوةسداْي   ياة  صؤسيَو ية ةثشِ ،ئةَشيها يةنطشتووةناْي آلتةو ٖاوضةسخي َيَزووي

 خاةباتي  دسيَزةي ية. ييةنإثيَوةْذ و  سيَباصةنإ طؤسِاْي ٖؤي بووْةتة نة دةَاوةسييةنإ ٖيَضة
 داْيؼاتين  ياة  طاةييَو  َاْطشتٔ ،ٖاووآلتييإ  نؤَةاليةتي َا  بة اطةيؼنتدةطرتِ بؤ َةدةْي
 بةّ ٖيَٓإ نؤتايي ية ْةرادي، ديانشدْةوةى ية دةسبشِئ ْاسِةصايةتي بؤ سيَظتؤساْةنإ ية خةَيو
دةطت  ئةّ نة ىئةوة طةسةسِاي. ةبووٖ ناسيطةسيإ و  ساطتةوخؤ ناستيَهةسي ئاناسييةدا ةػيَواص

 باؤ  خيَاشا  و ٖةْطاوي  ثيَويظيت ثةسطتاْة، ْةراد ئاناسي بووْةوةي ناٍَ ٖؤي بووْة تيَوةسداْاْة
 طؼاتيذا  ساي ياة  طةوسةتشدا ْذيَهيةسةٖ ية ْةراديؼي ديانشدْةوةي البشدْي نشدْةوةي ياطايي
 توْذوتيازي  َيتؤداْاة،  ئاةّ  ةيؼاتين ط باة ئانااّ   ية دةية ضةْذئ تيَجةسِيين بة. نشد ئاػهشا
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 بابةتاذا  ٖيَٓاذيَ  ياة  خاةَيو  ناْي نؤبووْةوة . نشاوة يةبري َيتؤداْةدا ئةّ بةساْبةس ية بةناسبشاو
 دةطاةاَلت  صؤسدااس  ناة  ػايَواصطةية  ئاةّ . بؤتاةوة   سووباةسِوو  ثؤييظذا ييَذاْي و  نوتإ يةطةٍَ

 خاةباتي . بووْاة  ديتظاؤ  -دياو  خاةباتي  دةطجيَهةسي بهات، طةسنوتيإ بةتوْذي دةيويظت
 اصييااْي ْاسِ يةطاةس  ناة  دةطاةالت  و توْذوتيزاْةي  بةٖيَض و  طةسنوتطةس ٖيَضي ديتظؤ، -ديو

 طةيؼاتين   باة ئانااّ   باؤ  خظتٓةطاةس  ػاسطو ٖيَضي دةنشدة ،دةضوو بةسِيَوة ْةخواص توْذوتيزي
و   ْاتوْذوتيازي  وةسيداةَا  خاةباتي  ياة   .دةبشدسا بةناس دةطةالت خودي بة و در  دادثةسوةسي
 دةباشدسيَ،  باةناس  دادثاةسوةسي  طةيؼاتين   باة ئانااّ   باؤ  نة ػاسةطوٖيَضي  ئةو دا، طرتاتيزي
ٕ  ٖيَاضة  باةَيهو  ْاةبيَ،  واَلتاذا  ْااوخؤي  ياة  دةَاوةسي بٓياتيَهي يةواْةية  و  ْيَوْةتةوةيياةنا
 .ببةٕ بةناس دةطةالت يةطةس ٖيَضة ئةّ ديٗاْييةنإ سيَهخشاوة

 ياة  2002 يةطااَيي  ئاػيت دانؤنيهاسي ْيَوْةتةوةييةناْي ٖيَضة ةقاَطريبووْيط دةتواْني
 و ٖاونااسي   ثؼتيواْي بؤ ٖيَضاْة ئةّ. بةسئ ْاو ْيَوْةتةوةيي دةطت تيَوةسداْي وةنو (1)(ئاضة)

 ٖةسوةٖا و  خؤيإ و َشؤيي  َةدةْي َا  خواصياسي نة واَلتة ئةو دسابووْةْيَش خةَيهيَهذا يةطةٍَ
 توْذوتيزاْااةي ٖيَشػااي يةبااةسدةّ و  بااووٕ ةْوطاايائةْذ يااة تؤْااؤَيؤو ئ  ةخؤييطااةسب

ٕ  ةْوطيائةْذ ية( دةطةالت)ٖيَض ثيَوةْذيي طؤسِيين بةسٖةَيظتهاساْي  ٖيَضاْاة  ئاةّ  باووْي . باوو
. طاشت  و داةَاوةس   ْااسِاصي  خاةَيهي  يةطاةس  ةْوطايا ئةْذ سهوَاةتي  توْذوتيازيي  باة  ثيَؼي

 فةَيةطتيٓذا ية نإبياْيية ٖيَضة ديَطريبووْي ْيَوْةتةوةيي، وةسداْيدةطتيَ ية ديهة منووْةيةني
 ٖيَاضة  توْذوتيزاْاةي  ثيَهاذاداْي  ياة  ثيَؼاي  اْيَوغقاةيَ  وةناو  ٖيَضاْة ئةّ بووْي ئاَادة. بوو

 فةَيةطاتني  ْاوضةناْي ية ًيئيئيظشا ْيَؼتةد  بووى تاصة نؤضةساْي و  ٌئيئيظشا ْيضاَييةناْي
 .طشت ةطتيٓذافةَي خةَيهي يةطةٍَ

 خيَاشاى  ييو ياسَاةت   ٖيَاض  تةنياةطاناْي  الواصباووْي  ٖؤي ببيَتة دةتواْيَ دةطت تيَوةسدإ
ٕ  ثيَؽ نة ٖةالْةي يةو دةتواْني ريشاْة، طرتاتيزييةني بة. بذات دةطةالت يةْاوضووْي  ٖااتوو

ٔ  ناةَيو  ػيَوة باػرتئ بة خةبات بةسْاَةي بؤ  ناة  ييَوو بةسْاَةطاة   طارتاتيزي  بايَ . وةسطاشي
ٕ  ْااطشٕ،  يةبةسضااو  باسودؤخةنة و ييَهذاْةوةي  ػشؤظة و  ثيَذاويظتييةنإ  دةطات  ياة  ٖةياةنا

 تاا  بيَينَ وةدةطت صياتش دةسفةتي دورَٔ نة ىئةوة ٖؤي دةبيَتة ٖةيةنإ دةطتذاْي ية. دةضٔ
 و بةثيَضاةواْةوة،   دووبااسة  سيَهخظاتين  و  ضاوو  دةطت ية وصةي نشدْةوةي ْؤرةٕ بذاتة دةطت

                                                           

(1) Ache .ية ئةدةْوطيا 
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دةطات   نة ئةوة بريي دةخاتة سهووَييةنإ بٓياتة دةطت تيَوةسدإ، يإ و درواسنشدٕ  طةخت
 ،سريَاِ  طاةس  خظاتٓة  ػااس طوبة ،ناةوابوو  و ساطاتةوخؤية،   دياذدي  ٖةسِةػاةيةني  تيَوةسدإ،
 يةطاةس  ْواْاذٕ  توْذوتيازي  باة  تةْاْاةت  _ ٖةْووناة  باسودؤخي بة ٖيَٓإ نؤتايي خواصياسي
 تووػاي  سريَاِ  الياةْطشاْي  ناة  بريوباوةسِيَاو  طاشتين  فاؤسّ  ية ثيَؼطشتٔ ؤب. دةبٔ _خةَيهيؽ
 يةطاةٍَ  و ساويَزناسيطاةييَو   ثشِؤثاطةْاذة  يةثيَؼاذا  دةبايَ  دةنات، و دةسووْي  فيهشي ثةػيَويي

 .بضيَ بةسِيَوة دةطةالتذا ٖيَضي طةسضاوةناْي
 

 ئةجناّ ػيَواص
 طؤسِيٓى سواْطة)ديذطا( ْاسِةصايةتى و ٖاْذإ

 قبوٍَ نشدٕ خؤ ثاسيَضى ية ٖاوناسى
 ْاضاسنشدٕ دةطت تيَوةسدإ

 
 

 
 جةماوةزيية زووبةِزووبوونةوة لةك ضرتاتيري زَيريي بةزنامة طسنطيي

 :ناتوندوتيرييةكاندا
 ياةَاوةي .  بااوة  ْيضاَيذا و صاْظيت  طوثا يةْاو ةنإيطرتاتيزي بةسْاَة ية وةسطشتٔ طوود

 تايباةتيإ داوةتاة   ىطةسْر و طشْطييةن ْيضاَييةنإ، فةسَاْذة يةى يةدواى يةنةناْذا طةدة
ٕ  بزاسدة. ْيضاَييةنإ ضاالنيية ية ييَي وةسطشتٔ و نةَيو  طرتاتيزى سيَزيي بةسْاَة  طاوثاييةنا
ٕ  ئاةّ  نةَونوستي ،(3)ييذيٌَ و  (2)ننصويض (1)تضيوو، طإ وةنو  و  ٖةَيظاةْطاْذبوو  بةسْاَاْاةيا

ٔ  باؤ  ٖاةْطاو  يةنةّ ييةناْذا،)*((ضشيو) ػةسِة و  باو ػةسِة ية. يةوةنشدبوو ضانيإ  طاةسنةوت
 . ةنإيطرتاتيزي ػاسةصاياْة بةسْاَة ية وةسطشتٓة طوود

                                                           

(1) Sun  Tzu 

(2) Clausewitz 
(3) Lidell 

بةو ٖيَضة ضةنذاساْة دةطوتشيَت نة ٖيض َةػكيَهى طةسباصييإ ْةنشدووة، واتة بةػايَوةيةنى خيًََاةنى و    )*(
 ْاطةسباصيياْة دةطتيإ داوةتة ضةى. 
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ٕ  ػاةسِة  ناة  ػيَواصة بةو ٖةس و   ثيَاو  و سيَاو  بةسْاَةسِيَازيي  باة  إثيَويظاتي  ْيضاَيياةنا
 ٖيَٓاذيَ  ياة  و تةْاْاةت   ياة بةوة ثيَويظاتيي  صؤس دةَاوةسيؽ خةباتي ٖةية، وسد بةسِيَوةبشدْي

ٕ  ػاةسِة  يةطاةٍَ  ةباةساوسد ب دةَاوةسياذا  خةباتي ية بةسْاَةسِيَزي طشْطيي بابةتذا  ْيضاَيياةنا
 و  وآلباةسب  بةسْاَةسِيَزيياةني  نشدْاي  دسوطات  ئةطاةسيي  ياة  خةباتةنإ ناساَةيي. طشيٓطرتة

 .دةطتيَٓيَت ثةسة بةسضاو بةػيَوةيةني بةسِيَوةبشدْيذا،
ٔ  طرتاتيزى ذوتيزييْاتوْ خةباتي  بٓاةَاي  يةطاةس  ناة  توْذوتيازي  ياة  دووس خةباتطاةييَه
 ديَاي  بااسودؤخي  ػشؤظةنشدْي يةبةسضاوطشتين بة نة بةسْاَةيةى داْشاوٕ  طرتاتيزى بةسْاَةي
 ثيَويظاتييةناْي  و ثيَؼاةنيية   ييَٗااتوويي  سقةباةسةنإ،  طشووثاة  و الواصيي  بةٖيَضي ْانؤني،

 ةخةباتا   داؤسة  ئاةّ  ةناْيييطارتاتيز  بٓاةَا  و بةتايباةت   ذوتيزيْاتوْ خةباتي نٓيهةناْيةت
     .بووْة دسوطت تايبةتيياْة

 طاةسةنيي  ٖيًََى سيَُٓايي بؤ بةسْاَةيةنة بةَاْاي ْاتوْذوتيزييةناْذا خةباتة ية طرتاتيزي
 بةسْاَاةي  ناؤي  سيَُٓاايي  باؤ  داْاشاوة،  طاةوسةدا  طرتاتيزيي ْاخي ية نة سيَباصيَو يإ خةبات

 ضؤْيةتي و يةطةس  و ثةسةثيَذاْيةتي  خةبات بةسِيَوةبشدْي ضؤْيةتي طةسةني بريؤنةي اتيزى،طرت
 باة  ػيَوة باػرتئ بة تا دةنؤَييَتةوة ييَ يةنرتدا ثاٍَ ية خةبات دؤساودؤسةناْي بةػة ديَطشتين

 .بطات ئاناَةنة  دةطهةوتةناْي
 باؤ . دةبيَات  نشدةياي  ئاَاجنةناْيذاو   طةوسة طرتاتيزيي ضواسضيَوةي ية ى(سيَهاس)طرتاتيزي
 ضاهؤيةتشدا، ب ئةْاذاصةي  ياة  خاةبات  طةسةنيي ئاَاجني ضواسضيَوةي ية طرتاتيزي بةسِيَوةبشدْي

 .دةبشدسيَت بةناس تايبةت َيتؤدطةيي و  سيَهاس
 

 :َيكضرتاتير بةزنامةِزَيريي طسنطيي
  طةسضاوةنإ ٖةَيظةْطاْذْي بة ئةطةس دةدات، بشِياس ناسيَو بةسِيَوةبشدْي بؤ َشؤظ نة ناتيَو

 بةدةطات    نشدةوةياي  ناسايي صؤستشئ بيَ، طةسقاٍَ يةواْةوة بةٖشةَةْذبووٕ بؤ بةسْاَةسِيَزي و
 ساطاتيذا  ية و ئةَة  آٖةَيذةطش ئاَاْر طةياْذْي ئاناّ بة بؤ ٖةْطاو بةباػي ساطتيذا و ية  ديَت

 وةناو  ئيَظاتاوة  ناتي ية سؤيؼنت يسةوطة نة ٖةية طرتاتيزي بةسْاَةيةني بووْي بة ثيَويظيت
ٕ  ناة )  ئاَاْر وةنو داٖاتوو بةسةو( ْةطةيؼتووٕ بة ئاناّ ئاَاجنةنإ نة) طةسةتا  ئاَاجناةنا

 دةبايَ  ئاَااْر  باة  طةيؼانت  بؤ طرتاتيزى بةسْاَةي. بهيَؼيَ( بطةٕ بة ئاناّ دةبيَ ناتةدا يةو
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ٕ  بة داٖاتوو ئاَاجني بة طةيؼنت ػيَواصي و ٖةسوةٖا  بهيَؼي ثيَويظت سيَهاسطةيي  باة  طاةسجنذا
 .بهاتةوة سووٕ ٖةْوونة باسودوخي

 ثنْي طةسةتا دةبيَ ،بشِوات دي ػويَٓيَهي بؤ ػويَٓيَهةوة ية بيةويَ نةطيَو ئةطةس منووْة بؤ
 و سيَاو  و  سووٕ بةػيَوةي  ديهة ثيَذاويظتييةناْي و  سؤيؼنت نةسةطتةي نات، سادةي ػويَٓةنة،

 بااسي  ية ئايا و ... يإ  وػهاْى يإ ئامساْيية طةفةسنشدٕ نةسةطتةي ايائ بهات  ئاػهشا ثيَو
 و ياة  ناَاْاةٕ،  طاةفةس  قؤْاغاةناْي  بهشيَات،  داباني  ةطاةفةسةن  تيَضووي  دةنشيَ َاَيييةوة

ٕ  يإ بيَٓيَتةوة بةدةطت ضوو دةطت ية وصةي دةبيَ قؤْاغيَهذا  قؤْاغيَهاذا  و و ياة   باذات  وضاا
 نااتي  ياة  ثيَويظاتة،  و ديهؤَيَٓتيَاو   بةَيطاة  و طةفةس بؤ وات،بشِ تش ٖيَواؾ يإ توْرت دةبيَ

 ديَطاشةوة  ٖيَٓاذيَ  ثيَؼاذا  ياة  دةبيَ ،ثيَذاويظيت و  نةغ ٖيَٓذيَ ْةبووْي ئةطةسي ية طةفةسدا
 .يَدسبطري يةبةسضاو دي و دووسبيين  تيَبيين و صؤسيَوَ  بهشي دابني

ٕ  ناةَيهي  سؤراْاةدا  باسيناسو ية طيعيٌ خةَيهي نة بةسْاَةسِيَزيية ئةّ  دةبايَ  ،ييَاوةسدةطش
ٕ   طياطاي  بضووتٓاةوة  بؤ ػيَوة بةّ تا ،خةبات سيَبةساْي بؤ بيَت طيُبوَييَو  و نؤَةاليةتيياةنا

 طاةسْر بذةْاة   دةبايَ  ناة  ةودؤسةيب خةباتطيَشِةنإ،  بضووتٓةوة  بةداخةوة. بهةٕ بةسْاَةسِيَزي
 خةبات و سيَبةساْي  خةَيو ية ٖيَٓذيَ. ْةداوة سجنيإطة ،و طشْطييةنةي  طرتاتيزى بةسْاَةسِيَزيي

 طاةسنةوتوو  بةدَيٓيايياةوة  ػايًَطري  و  باةسدةواّ  باةٖيَض،  خاةباتيَهي  تةْيا نة بريدةنةْةوة وا
ٕ  ئايذيايةنإ، ئاَاجنةنإ، بة ثابةْذبووٕ تةْيا نة وادةصأْ دي ٖيَٓذيَهي. دةبيَت   ئاسَاجناةنا

ٕ  ناة  و بةدبةختيياْاةي   ضاسةسِةػي وئة طةسةسِاي _ بةوإ باوةسِ و ٔ  بةػاا  تاةْيا  _ دةيهيَؼا
 . ببةٕ بةسِيَوةي ئاَاْر بة طةيؼنت بؤ دةتوأْ نة ناسيَهٔ

 ياة  باةالّ  دَيخاواصة،  نااسيَهي  بةوإ َاْةوة وةفاداس و  ٖيوانإ بةئاَاجنةنإ، ثيَبةْذبووٕ
ٕ  طةيؼاتين  باة ئانااّ   باؤ  سيَطايةى ٖيض ثيَبةْذبووْة ئةّ سواَيةتذا ٔ  و  ئاَاجناةنا  ياة  تيَجاةسِي

 .ْاٖيَينَ ثيَو ٖةْوونة باسودؤخي
 ئااَيوطؤسِي  ية ثيَؼطشتٔ يإ نؤَةَيطا باسودوخي طؤسِيين بؤ و تيَهؤػإ  ٖةوٍَ بةدَيٓياييةوة

ٕ  دةسةناي  داطريناسيي ية والت ئاصادنشدْي يإ ،ْاثةطٓذ  بةساْباةس  ياة  تآلو ياة  باةسطشي  ياا
ٕ  و بةسْاَةداسِػانت   ة"طاةفةسنشدٕ " منووْاةي  ياة  ئااَيؤصتش  سصؤسصؤ ،بيَطاْةناْاذا  ٖيَشػي  بؤياا
 .درواستشة
ٕ  بضووتٓاةوة  ياة  ناةّ  رَاسةيةني طةسدةَةدا يةّ  و  ئاَااْر  باةدواي  ناة  دةَاوةسيياةنا
 .دةْئَ ٖةْطاو ئاَاجنذاس و  آلوبةسب طرتاتيزي بةسْاَةسِيَزييةنيي بؤ بةسصتشةوةٕ، ئاسَاْي
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ٕ  طشووثاة  و نؤَةاليةتييةناْذا،  طياطي بضووتٓةوة ية صؤسداس ٕ  و  دةَاوةسيياةنا  ،سيَباةسا
 ةتانتيهاا يااإ تايبااةت بةػاايَوةي نااوست، بةسْاَةسِيَاازيي يااة طاآووسداس فاااَيَهي خاااوةٕ

 ياة  بضووتٓاةوة  ةنشدْيَيا ؤسَؤو ف  ضاسضايَوةبةْذي  باؤ  و  بٓةسِةتييةنأْ بٓةَا و  طةسةتاييةنإ
 ٖاةوٍَ  طارتاتيزي  بةسْاَةياةني  داسِػتين و  بةسبَنوتش ئاطؤيةني بة دسيَز صةَةْي  َةودايةني

 .ْادةٕ
 بةسْاَةسِيَازيي  باة  باوةسِيإ ئةوإ نة بيَ ئةوة سةْطة ْةدإ، طةسْر ٖؤناسةناْي ية يةنيَو
و   برينشدْاةوة  ئاَادةيي تواْايي، خةباتذا طةسةتايي قؤْاغي ية نة ىئةوة يإ ية،ْي طرتاتيزى
 و ٖاةَوو   طؼايت  ئاَااجني  باة  طةسجنذإ ديَطةىية نة ئةوةي إي ،ْيية يإيطرتاتيز ػشؤظةي

 .دةنةْةوة بشِطةيةني ية بري تةْيا خةبات، قؤْاغةناْي
 طيَزاوي ْاو  نةوتووْةتة ،دووثاتةوةبوو بةػيَوةي دةَاوةسييةنإ طشووثة و  سيَبةسإ ية صؤسيَو

ٔ  و خاةسيهي   دورَٓةوة ثينْي و  ثيَؼخةسييةنإ دةغ  ياةّ . يإوةالَذاْاةوة  باؤ  خؤطااصنشدْ
 و ناتيياةوة   سؤراْاة  ضااالنيي  بة خؤيإ تةْيا و طةسييَؼيَواوي،  بةخيَشايي سيَبةسإ باسودؤخةدا

ٕ  ناات  طةسضااوةنإ،  سيَهخظاتين  ياة  و  دةناةٕ  خةسيو  و داسِػاتين   خاةبات  باؤ  ديااسيهشد
 .دةبٔ نةَتةسخةّ طرتاتيزي بةسْاَةيةني

 باةّ  بضووتٓاةوة  و سيَباةساْي   خاةَيو  بابةتاذا  ٖيَٓذيَ ية نة نةئ قبووٍَ ساطتيية ئةّ دةبيَ
 بة طةيؼنت بة ٖيوايةنيإ ضوْهوو ،ْابٔ خةسيو ةوةيطرتاتيزي بةسْاَةيةني بةداسِػتين ٖؤيةوة
 ئاةو  تا ئةوإ. دةصأْ َةساٍَ بة بةوإ و طةيؼنت  ْيية ئاسَاْةنإ طةيؼتين بة ئاناّ و  ئاَاْر
 تواْايي ْاتوأْ نة دةنةٕ خؤيإ ية ضاو ٖيَض بيَ دؤسِاويَهي وةنو  ةن دةصأْ الواص بة خؤيإ سِادة

 ياة  ناة  ناسيَاو  تاةْيا  ناة  دةطاةٕ  ئاناَة بةّ و  بهةٕ تش بةٖيَض يةخؤياْذا بةخةبات دسيَزةدإ
ٔ  طاةسةسِؤيي  و  طاتةّ  بيٓةسي طةسػؤسِاْة نة ةيةوئة ،ديَت دةطتيإ  ئاةو  باةقبووَيهشدْي  و  با
ٕ  باووْي  وطات وو دس  سِاطت بة ساَييَهذا ية ٖةوَييَو، ٖيض  بةبيَ ةباسودؤخ ٕ  ٖيواناْياا  باوةسِياا
 .بهةٕ قبووٍَ ٖةْوونة باسودؤخي ٖةية،

 بةسْاَةي بة و طؤصداسْةبووٕ  باوةسِي بيَ بريْةنشدْةوة، بريوباوةسِاْة، ئةّ ٖةَوو دةسةجناَي
 . ةيطرتاتيزي

 ػاْظاي  نةَبووْاةوةي  ياة  دطة َيَهيئانا طرتاتيزى داْةسِػتين و  ْةنشدٕ بةسْاَةسِيَزي
 ئاناااَي ضااوْهوو ْابيَاات  بااةدواوة دؤسِاْااذٕ يااة دطااة ئاااَيَهي صؤسناااتيؽ و  طااةسنةوتٔ

 يةْاوضاووْي  و ناشدةوة،   ناساَاةيي  نةَبووْةوةي ٖيَضةنإ، وبَنوي ثشؾ دةبيَتة بةسْاَةيي بيَ
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ٕ   ضاالنإ دةطهةوتةناْي بؤ سيَضداْةْإ و  ٖيَضةنإ ٔ  تاةْيا  ئةَاْاة .  وخاةباتطيَشِا  ياة  بةػايَه
 ئاَاجنةنإ، ْةطةيؼتين و بة ئاناّ  دووباسة ػهظتٗيَٓاْي و  ْةنشدٕ  بةسْاَةسِيَزي  تيَضووةناْي

 .دةَاوةسييةناْة بضووتٓةوة بةسْاَةيي بيَ ئاناَي
 

 :فؤزمؤَلةبةندي بَي و خةباتي  بصووتهةوة
 سواَياةتي  و باباةتي   ضاووى ب جنيئاَاا  الي بةسةو بضووتٓةوة ٖيَضةناْي و تواْايي  وصة ■
 .دةضيَت خةطاس بة و  الدةدا
 .دةضٔ يةدةطت خةبات ئاَاجنةناْي بة دةطت طةيؼنت بؤ ٖةيةنإ ■
 دةخاتاة  خةباتةناْاذا  يةْاو سةفتاس و  نشداس ػيَوةي دورَٔ، طةسةتاييةناْي ٖةْطاوة ■

 .دةنات دياسي و سةوتةنةي  ناسيطةسييةوة ريَش
و   طااخهشدْةوة  دةسةتااْي  قةيشاْاذا،  يةطاةٍَ  خاةبات  ووبووْةوةيسووبةسِ ئةطةسي ية ■

 و طوسصطااةييَهي   ثةسةدةطااتيَٓ باةسدةواّ  و ييَهٗةَيوةػاااْةوة  الواصي و ْييااة قةسةبوونشدْاةوة 
 .دةوةػيَٓيَت بضووتٓةوة ية و قةسةبووْةنشاو  تيَهذةساْة
ٔ  طةيؼاتين   باة ئانااّ   بؤ ٖةوَيةنإ ■  ناةّ  ئاَاْرباة  طةيؼانت  ػاْظاي  و طاةسنةوت

 .دةبيَتةوة
ٔ  ػاْظاي  باةٖيَض،  طارتاتيزي  بةسْاَةي بة باوةسِ و  ةنشدٕيَؤَؤسف بةساْبةسدا، ية  طاةسنةوت
 بةسْاَااةي ضواسضاايَوةي يااة و ئاساطااتةنشاوةنإ سيَهخشاوةيااي ضاااالنيية. طااةسةوة دةباتااة

 باةديَ  تاا  ناات دة بةٖيَض و وصةنإ تواْايي يةطةس نؤبووْةوة ية و سيَبةسإ  خةَيو طرتاتيزيذا،
ٕ  دةتوأْ ئةوإ. ٖةَييَٓٓةوة ٖةْطاو بؤطةسنةوتٔ ئاَاجنذاسدا، ثشِؤطةيةني ية طشتٔ  بةدسيَازةدا
 الواصةنااْي  اليةْاة  ضااالنييةنإ،  نشدْاي  بةنشدةيي يةطةٍَ ٖاونات و سيَضهةنإ  بةسْاَة بة

 ئةطاةسي  و ياة   دةبٓاةوة  ناةّ  تيَضووةنإ و  نإصياْة دؤخةدا يةّ نة بهةٕ دةطتٓيؼإ دورَٔ
 قؤْاغةدا يةّ. ْابيَت ناسيطةسي بيَ و ٖؤ بةبيَ ئةوإ يةْاوضووْي ػيُاْةييذا، قوسباْيي بووْي
 .دةبيَت صؤستش دةَاوةسييةنإ خةباتة طةسنةوتين ػاْظي
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 :خةبات بؤ  (ذيسبَيرانة)لؤذيكييانة ضرتاتيريي فؤزمؤَلةكسدني
 :بة ثيَويظيت ةقَنْيع طرتاتيزييةني فؤسَؤَيةنشدْي و ٖةَيبزاسدٕ

 خةبات نة بةطتيَٓيَهة سيؼةيي، و ضةَهي ضييةتي ية و يؤريهي دسوطت تيَطةيؼتين* 
 .دةطشيَتّ فؤسِ تيَيذا

 و ئاةو  بضووتٓاةوة  ٖةْووناةيي  ثيَطةي ْيَوإ ية و بٓةسِةتي صاتى دياواصيي دياسيهشدْي* 
 .بطات ثيَي دةيةويَ نة ثيَطةيةي
 ئاةو  و ٖةياة  ئاَاجناذا  بة طةيؼنت بةسدةّ ية نة بةسبةطتاْة ئةو دسوطيت تاوتويَهشدْي* 

 .دةدا ئاسَاْةنإ طةيؼتين بة ئاناّ بة خيَشايي نة ٖؤناساْةي
 ٖيَااضة و خااةباتطيَشِ طشووثااة دورَاأ، و تواْاييااةناْي الواصي و ييَهذاْااةوةي  ػااشؤظة* 
 بٔ بةسبةطتيَو يإ ٕئاَاجنةنا طةيؼتين بة ئاناّ ية بذةٕ ياسَةتي دةتوأْ نة يةنإيطيَٗةَ

 .بؤي
( ثااةْطشاوة)ػاااساوة سيَهاااسة طاآووسداسيَتيي و  الواصييااةنإ ؤصييااةنإ،ئاَي ػااشؤظةي* 

 باةسِيَوة  ئاةوة  بشِيااسة  نة طشووثيَو يإ تاى تواْاييةناْي يةطةٍَ ٖةَيظةْطاْذْيإ و  دياديانإ
 .ببات

ٕ  بةسبازاس  باػرتئ و  ضاالنرتئ ٖةَيبزاسدْي*  ٕ  ،ٖةياة   ةنا  ةسبزاساْاةدا ب ئاةو  ياةْيَوا  ياا
 .ْويَ تةواو سيَباصيَهي نيَؼاْي
 قؤْااغي  بةسْاَةطةٍ ية بشيتني نة ضاالنييةنإ طؼتيي بةسْاَةي ونيَؼاْي  دياسيهشدٕ* 
 ثيَوةْذياذاس  ئاَااجني  قؤْاغطةياة  ياةّ  ٖاةسناّ  ناة   بةواْةوة ثيَوةْذيذاس سيَهاسي و  تش بضووى

 بة ئانااّ  و  ئاَاْر بة طؼيت بةسْاَةي طةيؼتين ٖؤي بٓةدة نؤتاييذا ية نة ٖةية بةخؤياْيإ
 ريَشبةسْاَة ضةْذ ية خؤي طرتاتيزى بةسْاَةي ،دي بةدةسبشِيٓيَهي. طةسةني ئاَاجني طةيؼتين

ٕ  باة  تايباةت  َيتؤدي و  سيَهاس نة ديَت ثيَو ٕ  و ٖاةْطاوةناْي   ٖةياة  خؤياا  ثاياةناْي  ئاةوا
 .طةسةنيني بةسْاَةي

 
 :َيرييبةزنامةِز ئاضتةكاني

 ئاطاتيَهي  و  قؤْاا   نة بضأْ دةبيَ طرتاتيزيذا بةسْاَةي داسِػتين ية خةباتةنإ سيَبةساْي
  ناتي ييطرتاتيز ئةو دواي طةوسةية، طرتاتيزيي ئاطت، بةسصتشئ. ٖةية بةسْاَةسِيَزي بؤ دياواص

 .ةٖةي دي ػيَواصي و  سيَهاس ئةودا و بةدواي
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 يةكاى، تاكتيك )زَيكاز(ةكاى، غَيواشةكاى.ضرتاتيرى طةوزة، ضرتاتيريية كاتيي
 

 بٓةسِةتيياة  يَهىو بةطاتيَٓ   طؼايت  يةنىضواسضايَوة  طاةوسة  طارتاتيزيي  :طةوسة طرتاتيزيي
 و سيَهخظاتين   ٖةياة  ناة  طةسضااواْةي  ئاةو  نشدْاي  و ئاساطتة  ٖاوئاٖةْطي ٖةوأل دةدا بؤنة

 بضووتٓااةوة .. وذٖتاا و  و طياطااييةنإ  َةعٓااةوي َشؤيااي، ئااابووسي، طةسضاااوة طؼااتيي
 .ئاَاْر بة طةيؼنت بؤ دةَاوةسييةنإ
 بضووتٓاةوة ،  ئاَاجناةناْي  سةقيكاةتي  ٖةَيظةْطاْذْي و  دينت ية بشيتيية طةوسة طرتاتيزيي
ٔ  ناسيطاةس  ديادياناْاذا  قؤْاغاة  ية يةواْةية نة دي ٖؤناسةناْي  و  ٖوْاةس  ٖةَيبازاسدْي  و  با

 .بةسِيَوةبةسيي َيتؤدي
ٕ  بيَات  توْذوتيازي  ْاا  ػيَوةي بة خةبات نة دةنا دياسي طرتاتيزي بؤمنووْة  ػايَوةي  باة  ياا

 طرتاتيزيي. ناَاْةٕ دسيَزَاوةناْيإ دةسةجناَة و  بطةٕ ئاناّ بة دةبيَ ئاَاجنةنإ ضؤٕ . تؤخرت
 بةناس خةبات بؤ نة خواستش ئاطت طرتاتيزييةناْي ٖةَيبزاسدْي بؤ طؼيت ضواسضيَوةيةني طةوسة
ٕ  دابةػاهشدْي  ياة  بشيتيياة  ئاطاتة  ئاةّ  .دةناات  دياسي دئَ، ٕ  ضااالنييةنا  طشووثاة  ياةْيَوا

 ، ئةَاْاة  ٖةَوو ية طشْطرت و  بةوإ و طةسضاوةنإ  ثيَذاويظيت نشدْي وتةسخإ  دياسيهشاوةنإ
و   خااةبات ديادياناااْي ػاايَوة ْيَااوإ ثيَوةْااذي ،سووٕ بةػاايَوةيةني دةباايَ طاارتاتيزيية ئااةّ

 . بهات دياسي ئاَاْر ينطةيؼت بة ئاناّ ػيَواصةناْي
 ناة  ثاةسةطشتوو  و ضواسضايَوةيةني   ضاةَو  باة  طؼاتطرية   طرتاتيزييةني طةوسة طرتاتيزيي

 خةبات وطةسضاوةناْي  سيَهاسةنإ ػيَواصةنإ، ناتييةنإ، طرتاتيزيية خةبات، طؼتيي ئاَاجني
 طشووثذاياة  طتيةبةسدة نة طوجناواْة  ئةوطةسضاوة  ٖةَوو ية طةوسة طرتاتيزيي. دةنات دياسي
 باة  دةطات طةيؼانت   بةطتيَين تا( و ٖتذ  ئاناسي ئابووسي، َشؤيي، طياطي،) وةسدةطشيَ نةَيو
 .بيَت ثيَو ئاَاْر

 باة  دةطات طةيؼانت   باؤ  نااتي  طارتاتيزيي  ضةْذ ية بيَ بشييت ،ةطةوس طرتاتيزيي يةواْةية
 . خةباتذا ديادياناْي قؤْاغة ية تايبةت ئاَاجني
 

ٔ  داسِػاتين  ناتييةنإ يةزيطرتِاتي ية َةبةطت :ةنإناتيي طرتاتيزيية     ػايَوةي  باػارتي
  خاةبات  و ضؤْيةتي  ضييةتي بؤ نات، يةطةس طرتاتيزيياْة ئةّ ضشِبووْةوةي. ئاَاجنة بة طةيؼنت

 بةسْاَاةي  نااتي  طرتاتيزيي. بطةيت ناساَةيي ئاطيت بةسصتشئ بة دةنشيَ ضؤٕ نة  و ئةَةية
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 طةيؼانت  بؤ يةبةسدةطت نةسةطتةي ية وةسطشتٔ نةَيو و ػيَواصي  ناساَة نشدةيي، دابةػهشدْي
 .ئاَاجنةناْة بة

 ثةسةثيَاذاْي  باؤ   ثيَويظانت  ةنا  و تيَهؤػااْيَو   ٖاةوٍَ  ياة  بايَ  باشييت  طارتاتيزي  يةواْةية
ٔ  باة  و طاؤسِيٓيي   طرتاتيزى باسودؤخيَهي ٔ  و بةدةطاتٗيَٓاْي   ساَياةت  باةْشخرتي  بايَ  طاةسنةوت

 (.ٖةٍ بؤ ٖةسِةػةنإ ية ٖيَٓذيَ طؤسِيين) ئاػهشا يخةبات بةس ثةْابشدْة
  طةػة ضؤْيةتي بؤ طياطيية ئةْذيَؼةيةني طرتاتيزى، بريي خةبات، ضييةتي بة بةطةسجنذإ
 ديادياناْي، و  وآلثشِروب ئةْذاَة نشدْي تيَهةٍَ و ضؤْيةتي  خةباتطيَشِي بةسْاَةي و ثةسةثيَذاْي

ٔ  ثيَوةْاذ  يةنرتيياةوة  باة  ئاَااْر  بة طةيؼنت بؤ طوودَةْذ  بةػيَوةيةني تا  طارتاتيزي . باذسيَ
ٕ  ياة  طةسضااوةطشتوو  دةسةجناَةناْي ٖةَيظةْطاْذْي و  دينت ية بشيتيية  ئاناَاة  و  ضااالنييةنا

 ٖاةْاسدْي  طؼايت،  بةسْاَاةي  ضااالنييةناْي  طةػاةي . يَيإي ٖاتوو بةسٖةّ ػيُاْةييةناْي
 ضاالنيية ية خةبات ديادياناْي طشووثة يشاْةير سيَهخظتين خواسةوةتش، سووةناْي بة بةسْاَة

 ياة  و  ٖةَيبازيَشدساو  سيَهاسي نشدْي بةنشدةيي بؤ  ثيَذاويظتييةنإ يةبةسضاوطشتين ديادياناْذا،
ٕ  بةسصْشخاْاذْي  ناتييةناْذا، طةسنةوتٓة بة دةطت طةيؼنت ئةطةسي  وناةَيو وةسطاشتين    ئاةوا
 .بطريدسيَت يةبةسضاو دةبيَ طرتاتيزيذا سْاَةيبة ية نة بابةتاْةية ئةو نؤي ية يةوإ باػرت

. دةنةٕ ناس دايهذا طرتاتيزيي ضواسضيَوةي ية خواسةوةدإ ئاطيت ية نة طرتاتيزيياْةي ئةو
 .طرتاتيزييةنأْ طةيؼتين بة ئاناّ نةسطتةي َيتؤدةنإ و  ةنإ(سيَهاس)تانتيو
ٕ  و  تانتيهةنإ دةبيَ ناساَةيي، باػرتئ بة دةطت طةيؼنت بؤ باة   ئاقااسي  ياة  َيتؤدةناا
ٕ  ثيَذاويظاتيية  يةطاةٍَ  ةْطاوٖا و ٖاو  طرتاتيزي طةيؼتين ئاناّ  باة  طةيؼانت  باؤ  ثيَويظاتةنا

 .دةطشٕ ييَ نةَيهيإ و  ٖةَيذةبزيَشدسئَ طةسنةوتٔ،
 :بذسيَ ضةَهاْة بةّ طةسْر دةبيَ ْاتوْذوتيزي، خةباتي بؤ طرتاتيزي فؤسَؤَيةنشدْي ية

 ٖيَااضي طةسضاااوةناْي دةطااةالت، ئاَاااجني خااةبات، ٖيَااضي يطةسضاااوةناْ ئاَاجنااةنإ،
  نشدةوة ػيَواصةناْي و  سيَهاسةنإ ،(1)ةنإيطيَٗةَي ٖيَضة و ثةْطشاوي  نشدةيي سؤَيي دةطةالت،

 نؤَةاليةتي و درنشدةوةي  نشدةوة وػيَواصةناْي  سيَهاسةنإ دةطةالت، ػيُاْةيي و درنشدةوةي
و   ناسيَو ثيَويظتةناْي ثيَؼةنيية( و ثةالَاسدةساْة  بةسطشي ةناْيدرنشدةو) خةبات بضووتٓةوةي

و   خاةبات  ْاطايي  ديٓااَيضّ  طاةسنةوتٔ،  بةدةطاتٗيَٓاْي  باؤ  َيتاؤدة  ئاةّ  ثيَذاويظتييةناْي

                                                           

 و. -اْة و سيَهخشاوة ْيَوْةتةوةيييةن َةبةطت يةٖيَضي طيَٗةّ بريوسِاي طؼيت (1)
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 و  ئاااَيوطؤسِ َيهاااْيضَي ٖةَيظااةْطاْذْي طااةسةجناّ و  بطااؤسِدا باااسودؤخي يااة ػااشؤظةنشدْي
 .و ػيَواصةناْي  خةبات طةسية ناسيطةسييإ و  طؤسِاْهاسييةنإ

 
 بةسْاَاةناْي  ٖاةَوو  ية ناتيية و  طٓووسداس بةسْاَةيةني تانتيو :ةنإ(سيَهاس) تانتيو

 نة دةطريدسيَ بةسضاو ية بابةتة ئةّ تانتيهذا سيَهخظتين ثشِؤطةي ية. و ضاالنييةناْي  خةبات
 تاا  ،وةسبطريدسيَ نةَيو وةػيَ باػرتئ بة ٖةْوونة باسودؤخي و ئاَيَشي  نةسةطتة ية دةبيَ ضؤٕ
ٕ  ية بةػيَو بة بتوأْ ػيَوة بةّ و   طاةوسة  طارتاتيزيي  ي ضواسضايَوة  ياة  ناة  بطاةٕ  ئاَاجناةنا

ٕ  ثضووى بةػيَهي ية بشيتيية تانتيو ساطتيذا ية. نشاوة بةسْاَةسِيَزي دوائاَاجنذا  ياةسيَهاسةنا
 طارتاتيزيي  دَياي  ية اتيزييةىطرت و وةنو  ٖةية و دايهذا  طةسةني بةسْاَةي ضواسضيَوةي ية نة

 ياة  ئاةويؽ  ناة  نااتي  طارتاتيزيي  يةضواسضيَوةي دةبيَ ناتي تانتيهي. طشتووة ديَي طةوسةدا
 . بهشيَ و تاوتويَ  ػشؤظة طشتووة ديَي طةوسةدا طرتاتيزيي ضواسضيَوةي

 اصةػيَو بةسِيَوةبشدْي ضؤْيةتي داْي طةسوطاَإ و  ٖةَيظةْطاْذٕ بة ساطتيذا ية تانتيهةنإ
 طشووخ نة وةىئة و  دةضٔ بةسِيَوة ضؤٕ نة وةىئة و  دةبٔ خةسيو ضاالنييةنةوة دياسيهشاوةناْي

 ضاؤٕ  ديااسيهشاودا  ئةسني و  ئاَاْر بةساْبةس ية و  دياسيهشاودا ناتيَهي ية خةبات يةنةناْي و 
 .بهةٕ ناس دةبيَ

 ناوسترت  صةَةْي قؤْاغي بؤو   خواستشداية ئاطتيَهي ية طرتاتيزيذا يةطةٍَ بةساوسدبة تانتيو
 يينات ئاَاجني و  بضوونرت طشووثطةٍ و  تانةنإ سيَزةي بة _ضوونرتب  ػويٓطةيى ضواسضيَوةي و 

 .ديَت بةناس َةسداْة و ٖةٍ  يةّ تيَهةَييَو يإ
 خاةباتي  ٖوْاةسي  سيَاوةبشدْي  باة  ػايَواصي  و  ئااَيَش  ٖةَيبازاسدْي  واتااي  باة  :ػيَواصةنإ
ٕ  دؤساودؤسةنااْي  ػايَوة  وةناو  دياديا سيَهاسطةييَهي ية بشيتيية يخؤ نة ْاتوْذوتيزيية  َاا

 .و ٖتذ  و طياطي طشوثى و دةطتةيى ْةنشدْي ٖاوناسي طشتٔ،
باة   باؤ  بةسْاَةية، ئةو طةػةي ٖةسوةٖا و  و ئاَاجنذاس  ثيَو و سيَو بةسْاَةيةني داسِػتين

 بة و ٖةَيبزاسدْي  وسيَهوثيَ ةنشدْيفؤسَؤَي بة ثيَويظتيي ئايذيايةنإ و  ئاَاْر طةيؼتين ئاناّ
 :َؼووساْةي

 .ٖةية باؾ ػيَواصي و  تانتيهةنإ ناتي، طرتاتيزيي دايو، طرتاتيزيي
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 :ناتوندوتيري خةباتي  ضةزةكييةكاني تومخة لة يَيهدَي
 ٖاةَوو  ياة  بتاواْيَ  ناة  ْيياة  يةنظإ طرتاتيزييةني خةبات، ئاَاجنةناْي بة طةيؼنت بؤ

 خاةبات،  بؤ ٖةَيبزيَشدساو ػيَواصي و ٖوْةس ٖةسوةٖا. بهات ناس ػيَوة باػرتئ بة قؤْاغةناْذا
ٕ  قؤْاغة ية دياديانإ طرتاتيزيية طةػةي بؤ  (1)بيَ ناسداْةوةيةى دةبيَ  و ٖاةٍ  و  دياواصةناا

 بؤ طةسةوة و ية  طةسةوة بؤ خواسةوة ية بةسْاَةسِيَزي ساطتيذا ية. )خةبات ديادياناْي َةسدة
 طارتاتيزيية  ئاةودا  بةدواي دةنشيَ، دياسي طةوسة طرتاتيزيي طةسةتا نة يةىواتا وبة خواسةوةية

 َيتااؤدة بٓااةَاي يةطااةس دةنااشيَ دواداااس. ػاايَواصةنإ ثاػااإ و  تانتيهااةنإ ناتييااةنإ،
 ئةَاة،  طاةسةسِاي (.  بهاشيَ  ناتيذا طرتاتيزيي بةسْاَةي بةطةس ثيَذاضووْةوة ٖةَيبزيَشدساوةنإ

 يةطةٍَ بيَت ونشدْةيةى  تيَهةَيهشدٕ بة ثيَويظيت ْاتوْذوتيزيي خةباتي ػيَواصي صؤسداس يةواْةية
 . يهةد سيَهاسةناْي ية وةسطشتٔ نةَيو بة طةوسة طرتاتيزيي
 ْاتوْذوتيازي  خاةباتي  ئاَاجناةناْي  طةيؼاتين  بة ئانااّ  بؤ نة ْيية يةَاْا بةو خاَية ئةّ
ٕ  ناة  واتايةياة  باةّ  بةَيهو. بربدسيَت بةناس ػيَواصيَو و  ٖوْةس ٖةس دةنشيَ  يةطاةس  تانتيهاةنا
ٔ  ديااسي  طرتاتيزيو بةسْاَةي بٓةَاي  بةسْاَاةي  تانتيهاةناْيؽ  بٓاةَاي  يةطاةس  و  دةناشيَ

 بةسْاَاةدا،  ياة  قؤْاغيَاو  ياة  ئةطاةس  بؤمنووْاة . ) دةنشيَ بةطةسدا ثيَذاضووْةوةي طرتاتيزيو
 ريَاش  دةنةويَتاة  طرتاتيزي طؼتيي ضييةتيي بطؤسِدسيَت، توْذوتيزاْة ػيَوةي بة خةبات ػيَواصي

 ئةوإ بٓةَاي يةطةس خةبات نة ثشِؤطةطةييَو و  ريَشخاْةنإ سووخاْي ٖؤي دةبيَتة و ثشطياسةوة
ٔ  و ياة   ناساَةيي نةَبووْةوةي ٖؤي دةبيَتة دؤخذا باػرتئ ية ناسة ئةّ دةنات، ناس  خاشاثرتي

 بةطاةس  ثيَذاضاووْةوة  ثااؾ  ةَاياة، بٓ ئةّ يةطةس(.  دةبيَتةوة ػهظت سووبةسِووي ساَيةتيؼذا
 طؼايت،  ساٖيَٓااْي  باْطةػاة،   وةى دؤساودؤسةنااْي  ػايَواصة  دةنشيَ ،طرتاتيزيهذا بةسْاَةي

ٕ  ضةػاين  ية و  وتوويَز بةساْبةس، اليةْي داخواصي قبووَيهشدْي ٕ  ئاةوا ٕ  تيَهاةَيهشدْي  ياا  ئاةوا
 ػاايَواصة يااةديَي نشيَهاسييااةنإ بةَاْطشتٓااة ئااابووسي طااةَاسؤي َيتؤدةناااْي يةطااةٍَ

ٕ  طةيؼتين بة ئاناّ بؤ ػيَوة باػرتئ بة بهشيَ تا دابٓيَني ٖةْوونةييةنإ  ٖاةْطاو  ئاَاجناةنا
 . ٖةَيبطريدسيَتةوة

 بٓةَايااةني يةطااةس خااةبات: "بٓةسِةتييااة صؤس ْاتوْذوتياازي خااةباتي بااؤ ْاَةسِيَاازيسبة
ٕ  تواْايياةناْي  باة  طنتبة ثؼت بة و  بذةٕ دسيَزة و  بهةٕ ثيَ دةطت سِيَزساو بةسْاَةدا  باة  خؤتاا

                                                           

(1) Feed Back. 
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ٌ  ئيَظاتيَواسد  ضااسيض ) ناة  باوو  ثاةياَيَو  ئةَاة ." بٔ ٖيواداس طةسنةوتٔ  يةطاةس   (1)(ثاسْيَا
ٕ   ػايَوةي  باة  نة ْاسدي ئرييةْذي طوْذْؼيٓاْي خةباتطيَشِي بضووتٓةوةي  باةنشيَ  ياة  خؤباواسد

 باة  ثؼت تةْيا. " ونشدبو خةباتيإ صاييين ي1879-1880 طاَيةناْي ية صاس و  صةوي طشتين
 ". يهةد تانيَهي وةْة ببةطنت خؤتإ

 بٓةَاياة،  ئةّ يةطةس خةبات و دةطتجيَهشدْي  خةبات بؤ بةسْاَةسِيَزي بة ثابةْذي و  طةسْر
 ئاةّ  باةاَلّ  ديارتإ،  ْاتوْذوتيازيي  و ٖاونااسيي   ياسَاةتي  سانيَؼااْي  باؤ  طشْطاة  ٖؤناسيَهي
. دةبايَ  َةيظاةس  خاؤ   تواْايياةناْي  بة بةطنت ثؼت ضواسضيَوةي ية تةْيا و  تةْيا طةسنةوتٓة

ٕ  ياة  ديرتإ ئةطةس ،باوةسِة ئةّ بٓةَاي يةطةس ٕ  ٖاونااسيهشد  و بيَات  ئةطاةس  ثاساطات،  خؤياا
 . ْادةٕ يةدةطت طةسنةوتٔ ػاْظي خةباتطيَشِإ سيَهخشابيَ، دسوطيت بة طرتاتيزيو بةسْاَةي
ٕ  ناة  ئةوناتةي ديرتإ، بذسيَتة طةسنةوتٔ و  دؤسِاْذٕ بةسثشطياسيَيت و بيَت ئةطةس  ياة  ئاةوا

و   خةَيو نة خةباتطةييَهذا ية ساَيذا ٖةس ية. دةٖيَينَ ػهظت خةبات خؤببويَشٕ، ٖاوناسيهشدٕ
 ناة  دةناشيَ  ئاةوة  ػيُاْةي بٔ، دةسووْي وَيَذييئو ْا  ٖيوايي بيَ تووػي بضووتٓةوة سيَبةساْي

 ناة  ئةوةياة  و باةٖيَض   وطات ودس خاةباتي . باذسيَ  خةبات دةسةوةي ٖيَضةناْي بة بةسثشطياسيَيت
 ئةوإ و تيَهؤػاْي  و ٖةوٍَ  بيَت تانةناْذا خودي نشدةوةي طشؤي ية و طةسنةوتٓةناْي  ػهظت

 .بهات دياسي خةبات ضاسةْووطي
 ْا خةباتة بؤ و يؤريهيياْة  بةسِيَوةبةسي طرتاتيزيهي بةسْاَةيةني داسِػتين و  فؤسَؤَيةنشدٕ
 ديٓااَيضّ  بطؤسِةنإ، تايبةمتةْذيية ية طةسدةسٖيَٓإ و  تيَطةيؼنت بة يَويظيتث توْذوتيزاْةنإ،

 .ٖةية ْاتوْذوتيزي خةباتي و َيهاْيضَةناْي  ْاطي
ٕ  بةسْاَةنإ، ٖةَوو نة طشيٓطة خاَية ةّي ذإطةسجن  خاةبات  ضااالنييةناْي  و  ػايَواصةنا

ٔ  ييياسَةت نة بهةٕ طةػة ضاالنييةنإ ية بةػة ئةو تا بهشئَ بزاس دةبيَ دةطات   و  طاةسنةوت
ٕ  باةسةوثيَؽ   يةطاةس  ناة  بٓشئَ وةال ئةواْة و  دةدةٕ ئاَاجنةنإ بة طةيؼنت  باة ئانااّ   و  ضاوو

 .ٖةية ْيطةتيعيإ ناسيطةسي خةبات طةيؼتين
 ئانااسي،  دةسووْاي،  ٖؤنااسة  وةناو  طشيٓطاة   ديهاةؾ  فانتاةسةناْي  بة طةسْر وةٖاسٖة

 ٖةياة،  باووْي  ثوتاْظييةييَو نة و  نةطةنإ سيَزةي سيهشدٕ،ديا نات و فيضيهي،  شافياييطدو
 طةسجنذإ و  بووٕ و دةطجيَهةس  ثيَؼةْطي ثاساطتين ٖيَض، ي ضشِبووْةوة و  ئاَاْر ْيَوإ ثيَوةْذيي

                                                           

(1) Charles Stewart Parnell   
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  ئاَاجنةنإ بة دةطت طةيؼنت ٖؤي دةبٓة صؤستش نة و خةبات  ضاالني ػيَواصةناْي ية بةػة بةو
 .باتخة طةيؼتين بة ئاناّ و

 دةَاوةسييةناْاذا  خةباتاة  ياة  طارتاتيزيو  بةسْاَاةي  طشيٓطيي يةطةس صياتش يةَة ييَشةدا
 خةباتة طةسنةوتين سةَضي طرتاتيزيو، بةسْاَةي نة ديَٓيٓةوة وةبري و تةْيا  ْانةيٓةوة دةخت

 طااةسنةوتين واتاااي بااة طاارتاتيزيو بةسْاَااةي ٖااةبووْي. و طياطااييةناْة  نؤَةاَليااةتي
ٕ  ،ٖاةَوو  طةيؼاتين  باة ئانااّ   و  طةسنةوتٔ ػيُاْةي بةَيهو ْيية، باتخة يةطةداطةدي  ياا

 .دةنات صياد ئاَاجنةنإ ية بةػيَو
 

 ثَيكوَيهاني بؤ ضرتاتيريك بةزنامةِزَيريي هةنطاوةكاني
 دةضةالختواشةكان زذَيمة لة جةماوةز قاشاجني بة ضاكطاشي

 ػيَواصة ية وةسطشتٔ نةَيو بة اَاْرئ بة طةيؼنت ػيَواصي ية بشيتيية توْذوتيزي، ب  خةباتي
ٕ  ٖاونااسي  ػيَواصةناْي يةطةٍَ ٖاوسِيَ ،و طياطييةنإ  ئابووسي دةسووْي، نؤَةاليةتي،   ْاةنشد

 .دةطةالتذا يةْاو طاصنشدٕ ونةيئَ
 ياة  و طياطاي   نؤَةاليةتي ئابووسي، بةناسٖيَٓاْي بٓةَاي يةطةس َيتؤديَهة ػيَواصة، ئةّ
 دراياةتيي،  دةسبشِيٓى تواْاي بٓاغةداسِػتين بة َشؤييةنإ، خواطتة يؼتينطة بة ئاناّ ئاقاسي

 بةواتاياةني . دورَٓذا سيضةناْي ية ْاْةوة نةيئَ و  نشدٕ خةبات نشدٕ، ٖاوناسي ية خؤبواسدٕ
 باةسِيَوة  ناسطةييَو و  بذةٕ ئةجناَي دةبيَ نة دةبويَشٕ ناساْة ئةو بةسِيَوةبشدْي ية خؤ خةَيو دي

 (1).قةدةغةية نة دةبةٕ
  داةَاوةس  و ٖاونااسيي   ثؼاتيواْي  بة ثيَويظتيإ خؤيإ َاْةوةي بؤ سهوَةتةنإ ٖةَوو

و   ثةْاطاة  ٖايض  بايَ  دةطةالتذاسإ خؤدةبويَشٕ، نشدْة ٖاوناسي يةّ دةَاوةس نة ناتيَو. ٖةية
ٕ  ػايَواصة  َشؤظايةتيذا َيَزووي ية. وخئَدةسِ ثاَيجؼتيَو  باؤ  بةتاذا با صؤس ياة  ْاتوْذوتيزيياةنا

 و  بةٖانإ ية ْذيَةٖ ية دانؤني طةسةسِؤنإ، دةطةاَلتي و طتةّ،  ضةوطاْةوة يوةبةسةْطاسبووْة
 .بةناسٖيَٓشاوٕ ئاصادي بة ثةسةثيَذإ

 تيَطةيؼاتين  ئانااَي  بةسبَنو بةػيَوةيةني و بةسةْطاسبووْةواْة،  خةبات ئةّ سابشدوودا ية
ٕ  خؤسِطاهة  وةودرناشدة   سووداوةنإ دةَاوةس، ساطتةوخؤي  ياة  و خاةَيو   باووة  دةَاوةسيياةنا

                                                           

 و -ٖةَوو ئةّ ناساْة يةطةسبٓاغةي خؤبواسدٕ يةتوْذوتيزي داَةصساوٕ  (1)
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 ئاةوةي  بيَ و  دةنشد دياسي و سووٕ  يةنذاسةني بةػيَوةي ئاَاجنةناْيإ نةَرت خةباتذا، سيَطاي
 ػايَواصةنإ،  ياة  خةباتاْاة  ياةّ  ٖيَٓاذيَ . دةنشد خةباتيإ دةويَت، ضييإ نة بضأْ بةوسدي نة

 باةاَلّ  وةسطشتووة، نةَيهيإ ئاَاجنةناْيإ بة يؼنتطة بؤ تانتيهي بةسْاَةسِيَزيي و  َيتؤدةنإ
 ياة  ثيَشِةوييإ ئاَاجنذا بة طةيؼنت سيَطاي ية خةبات نشدْي سيَبةسي بؤ يةوإ صؤسنةّ سيَزةيةني
 ْني ْاضاس خةبات، طةسقاَيي دةَاوةسييةناْي طشووثة ئيَظتانة. نشدووة طرتاتيزيهةنإ بةسْاَة

ٔ  ئاطااْي  وباة   بهاةٕ  ثيَ دةطت طةسةتاييةوة بيَي و  فئةي ية خةبات بةسْاَةسِيَزيي بؤ  دةتاواْ
 ػايَواصةناْي  ياة   قاوَيرت  تيَطةيؼاتين  بة. بهةٕ خةباتاْة ئةّ داسِيَزساوةناْي ػيَواصة  طةسداْي
ٔ   باة  َيتؤداْاةوة ،  باةّ  ثيَوةْذياذاس  صاْظايت  نشدْي ػةسيو بة  خةبات،  ياة  ناةَيو وةسطاشت

 دةَاوةسييااةنإ خةباتااة ناسداْااةوةي _دسيَزخايااةٕ زييو بةسْاَةسِيَاا  طاارتاتيزيو بةسْاَااةي
 .دةبيَ ناساَةتش و  ناسيطةستش

 طارتاتيزيهذا  بةسْاَاةي  ية دةبيَ نة بةسباغ دةخشيَٓة طشيٓطاْة ٖةْطاوة ئةو دسيَزةدا، ية
 :بذسيَ ثيَ طةسجنيإ

 
  بةزايي و غسؤظةكسدني  ضةزةتايي يةَلطةنطاندني :يةكةم قؤناغي

 (.و دةطةالت  خةَيو) الوة ٖةسدوو سواْطةي ية ْانؤنييةنإ يتاوتويَهشدْ* 
 ،نويتاوسى  ةباسودؤخا ئاةو   ٖةَيظاةْطاْذي  باؤ  ناشاو  تاوتويَ ساثؤستيَهي ئاَادةنشدْي* 
ٕ  ياة  يةوآلتذا نة و نؤَةاليةتيياْةي  ئابووسي طياطي،  دابةػاهشدْي  ناات يةطاةأل  ٖاو ئااسادا

 .داْيؼتوإ
 ٖةسدوو و تواْاي  الواصي دياسيهشدْي بةواتاي طرتاتيزيهةنإ، ييَهؤَييٓةوة ئاَادةنشدْي* 
و   ثاَيجؼات  ناة  بٓياتطةياة  ئاةو  و  الياةٕ  ٖاةسدوو  ٖيَاضي  طةسضاوةناْي نشدْي دياسي اليةٕ،

  ثشطياس خةَيهذاية، يإ دةطةالتذاسإ دةطت ية نة طةسضاواْةي ئةو ػشؤظةنشدْي ثؼتيواْيأْ،
 و سادةي  بةطارتاوْةتةوة  بةيةناةوة  بابةتيَهاذا  و ياة  اليةٕ سدووٖة نة باطةدا يةّ تويَزيٓةوة و

 خاةباتطيَشِي  تواْااي  نؤتايياذا  و ياة   ٖةياةتي  بةساْباةس  يةاليةْي ٖةساليةٕ نة طةسبةخؤييةى
 .اليةٕ ٖةسدوو
و   ػاهيَٓةستشة  دةطاةالت   ٖيَضي يةطةسضاوةناْي يةى ناّ نة بابةتة ئةّ ٖةَيظةْطاْذْي* 

 .باػرتة داْإ ٖيَشؾ ئاَاجني بةسوة و  الواصنشدٕ بؤ
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ٕ  سيَهخشاوة و  والتةنإ) طيَيةّ نةطاْي و سواْطةي  سؤٍَ دياسيهشدْي*   و (ْيَوْةتةوةيياةنا
 .اليةْةنإ بيَ سيَهخشاوة و  طشووخ ٖةسوةٖا
 ناسيطاةسي  خاةبات  سيَهاسةنااْي  يةطاةس  ناة  دةسةنيياْاة  ٖؤناسة ئةو ٖةَيظةْطاْذْي* 
 .وٖتذ  بٓةسِةتييةنإ ٖؤناسة ْاوضةيي، باسودؤخي و  ٖةوا و  ئاو افيايي،دوغش ٖؤناسة دادةْئَ 
 ئاناّ بة و  ئاَاْر دياسيهشدْي بؤ دةنشيَ نة طوػاساْة ي(ئاَشاص)تةورّ ئةو دياسيهشدْي* 
 .وةسطشئ ييَ نةَيهي طةيؼنت
 ئايا نة بطةئ ئاناَة بةّ تا بهشئَ تاوتويَ بةباػي دةبيَ طةسةوة و ٖؤناسةناْي  بابةت* 

 و ئاياا   بطاةى  ئاَااْر  بة دياسيهشاودا صةَةْي قؤْاغيَهي ية دةنشيَ ٖةْوونةدا باسودؤخي ية
 ناة  بهاةٕ  تااوتويَي  دةبيَ خةَيو. اْ يا دةبيَ ئاناَيَهي ْاتوْذوتيزي خةباتي ثيَهشدْي دةطت
ٕ  ناَيإ ثايةداسٕ، طةسةوة ٖؤناسةناْي ية يةى ناّ ٕ  الياةٕ  ياةدوو  و  بطاؤسِ   وأْدةتا  ناَياا

 .دةطةالت يإ خةَيو _ دابٓني ناسيطةسي ٖؤناساْة ئةّ يةطةس ساطتةوخؤ بةػيَوةي
 
 

 :ضرتاتيري باَلوكسدنةوةي :مةدوو قؤناغي
ٔ  تايَ  خةبات طؼتيي طرتاتيزيي و بَنونشدْةوةي  طةػة بؤ دةبيَ خةبات سيَبةساْي  و  بهؤػا

 دةطاتةوارةطةىل  باة  وسيَهوثيَا  ػيَوةي بة خةبات طةسةنيي ئاَاجني ػتيَهذا، ٖةَوو يةثيَؽ
ٕ  طؼاتيذا  دةطاتةوارةطةىل  يةضواسضايَوةي  و  بهةٕ دياسي سووٕ  خاةباتي  ناة  بذةْاةوة  ييَهياا

 طاةسةني،  قؤْااغي  باة  قؤْاغاة  ئاةّ . بطاات  بة ئانااّ  تا بهات ناس دةبيَ ضؤٕ ْاتوْذوتيزي
بة  بؤ طةسضاوةنإ بة ثيَذإ و خةت  و ٖاوئاٖةْطي  خةبات نشدْي سيَٓويَين و سيؼةيي  بٓةسِةتي
 .ةرَاسٖ ديَتة َاوةدا دسيَز ية طةيؼنت ئاناّ

 ساَييَهاذا  ياة  طةيؼت؟ خةبات طةسةنيي ئاَاجني بة دةنشيَ ناتي، بةسْاَةي بة تةْيا ئايا
 ديادياا  ْاغطاةييَهي ؤق باة   ثيَو و سيَو و  ٖةَيظةْطيَٓشاو ػيَوةيةني بة خةبات دةبيَ ْةنشيَ،
 ية و  بٔ نشاويَو سيضبةْذي و  ثةيتاثةيتا ئاَاجنطةيي و  صياتش سييوسدةنا خاوةٕ نة بهشيَ دابةؾ
 .بهشيَ دابةؾ قؤْا  ضةْذ بة خةبات ساطتيذا
 باةالّ  و طٓووسداس  ناتي ئاَاجني خاوةٕ نة دياواصاْة قؤْاغة يةّ ٖةسناّ بؤ قؤْاغةدا يةّ

 ياةّ  ساطتيذا ية. بهشيَ ئاَادة( بزاسدة)ْاواصة طرتاتيزييةني طؼتيذإ، ئاَاجني ضواسضيَوةي ية
 دابةؾ خةباتهاساْة قؤْاغي ضةْذ بؤ بوو، بةسبَنوتش يةَة بةس نة خةبات ضواسضيَوةي قؤْاغةدا
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 ناات،  دةبايَ  خاةبات  سيَباةساْي . ٖةياة  خؤيإ و طرتاتيزيي  تايبةمتةْذي ٖةسناَيإ نة دةبيَ
 ْااوبشدْي  باة  و سووٕ  ثيَاو  و سيَاو  ػايَوةي  بة دةنةٕ خةبات و ئةونةطاْةي  ضؤْيةتي ػوئَ،

 .بهةْةوة سووٕ وسدةناسييةنإ
ٕ  ػايَواصة  و ناتيياْاة  تانتيهاة  ئةو دةبيَ سيَبةسإ قؤْاغةدا يةّ ٕ  بازاسدةنا ناة   ٖةَيبازيَش
ٕ  طةيؼاتين  بة ئانااّ  بة ييياسَةت  ناة  طشيٓطاة  خاَياة ذإ ياةّ  طاةسجن . دةدةٕ طارتاتيزييةنا

 و ئةّ  بيَت طرتاتيزيهذا بةسْاَةيةني سضيَوةيضوا ية دةبيَ و َيتؤداْة  تانتيو ئةّ ٖةَيبزاسدْي
 ػيَواصةناْي ٖةَيبزاسدْي. بضيَت بةسِيَوة دايو طرتاتيزيي نشدْي دياسي ثاؾ تةْيا ٖةَيبزاسدْةؾ

دةطت  و  نشدٕ ساصي ْاسِةصايةتي، َاْطشتٔ، ػيَواصةناْي ٖةَيطشي دةتواْيَ ْاتوْذوتيزي خةباتي
 ئاَااْر،  طارتاتيزيو،  بةسْاَةي بة بةطةسجنذإ يادياداد َةسدي و ٖةٍ ية نة بيَت تيَوةسدإ

 ياة  ،ػايَواصاْة  ياةّ  ٖيَٓاذيَ  خةباتطيَشِاْاةي   بةسْاَةي ريَش و ٖةسوةٖا  طرتاتيزيو ييَهذاْةوةي
 صؤس ناسداْةوةياةني  سيَطةضااساْة  ياةّ  ٖيَٓذيَ ئةوةنة بةتايبةتي. دةنةٕ ناس باػرت دي ئةواْي
 .ةٖةي سريَُذا ٖيَضي بةسرةوةْذيي ية يَذإيبشصة و  طٓووسداسنشدٕ ية باػيإ

ٕ  دةطت طرتاتيزيهي بةسْاَةي نة بٓةوة دَيٓيا دةبيَ خةبات سيَبةساْي  يةطاةٍَ  ناشاو  ْيؼاا
 .ٖةية تةباييإ و َيتؤدةناْذا  تانتيو دؤسي و طوػاس تةورَى دؤسي خةبات، ئاَاجنةناْي

 
 تواناضاشي  :ضَييةم قؤناغي
ٔ  ياا دَيٓ دةبيَ خةبات سيَبةساْي  ياة  ،خاةبات  بةسِيَوةباةساْي  وةى داةَاوةس  تواْااي  ياة  با
 باة ئانااّ   و تواْااي  ييَٗااتوويي  داةَاوةس  ئةطةس ضوْهوو. طرتاتيزيو بةسْاَةي بةسِيَوةبشدْي
 بااؤ تويَزيٓااةوة و  ثشطااياس  ْااةبيَت، ثيَههشاويااإ و سيَااو و طاارتاتيزيي  بةسْاَااة طةيؼااتين

و   ٖةَيٓاةطشة  ساػاا  ثيَويظتييةني دةَاوةس تواْاي ْيصياتشنشد بؤ ػيَواصطةييَو بةدةطتٗيَٓاْي
 .ضاى بهشيَتةوة طرتاتيزيو بةسْاَةي دةبيَ ئةوة ْةبيَت، يةبةسدةطتذا وا ضاسةيةني سيَطة ئةطةس

ٕ  دةسةوةي ياة  ناة  و سيَهخشاواْاة   بٓيات ئةو تواْايي سيَبةسإ ثيَويظتة  باةٖيَض  دةطاةالتذا
 ئاةّ  و بةػاذاسيي   ٖاونااسي  بٓاةَاي  يةطاةس  اتيزيوطارت  بةسْاَاةي  ئةطةس بةتايبةتي بهةٕ،
 .داسِيَزسابيَت درايةتييةنإ دةسبشِيٓى و  َاْطشتٓةنإ ية بٓياتاْة

 ناْىٖيَضة ثؼتيواْي ية و بةٖشةَةْذبووٕ  بةػذاسي سانيَؼاْي بؤ خةبات سيَبةساْي ثيَويظتة
 .ٔ ثيَيإب ئةطتووس ثؼت بةتةواوي ْابيَ بةالّ بهةٕ، بةسْاَةسِيَزيطيَٗةّ 
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 خةبات دةضجَيكي :ضوازةم قؤناغي
 :ثيَويظتة خةبات سيَبةساْي قؤْاغةدا يةّ
 بةسْاَاةي  ضواسضايَوةي  ياة  دةطةالت الواصي و  دةَاوةسييةنإ ٖيَضة تواْاناْي يةطةس* 

 بةتايباةت  بٓةوة،ضاشِ  خاةبات  َيتؤدةناْي و  خواستش ئاطت طرتاتيزيطةىل طةوسة، طرتاتيزيهي
 .دةطةالت ٖيَضي طةسضاوةناْي تيَهؼهاْذْي و  طٓووسداسنشدٕ ٖؤي ٓةدةب نة ىئةواْة
 ناة  و سيَهخاشاودا   وسيَهوثيَا  ضواسضيَوةيةني ية طرتاتيزيو بةسْاَةي بووْي نشدةيي ية* 
 ػايَواصي  باة  بةطانت  ثؼات   ضاوْهوو  ،بٓاةوة  دَيٓياا  توْذوتيزيياةى  داؤسة  ٖاةس  ية بيَت دووس

 .دةَاوةسييةنإ ضةٖيَ الواصيي ٖؤي دةبيَتة توْذوتيزاْة
 نشدةيي ئاصاديي طرتاتيزيو بةسْاَةي ضاالنييةناْي نة بٓةوة دَيٓيا بابةتة يةّ ٖةسوةٖا* 

 ييَٗاتوويي دةبيَ طرتاتيزيو بةسْاَةي ساطتيذا ية)  دةَاوةس دةداتة خةبات بؤ صياد و  نةّ بيَ
 (.بيبَ دةطةاَلتي طجاسدْي

 .طشيٓطةنإ و  ٖةطتياس طةسضاوة  دةطاتة يإدةطت دةَاوةسييةنإ ٖيَضة نة دَيٓيابٓةوة
ٕ  و باستاةقايي   ٖاوطةْطي ػيَواْذْي بؤ هيإسيَهوثيَ بةسْاَةيةني*   باةسةي  ياة  ٖيَضةناا

 .ٖةبيَت دةطةالتذا
 خاةبات  سةوتاي  بة دةطةالتذا، طةسنوتهاسييةناْي بةساْبةس ية خؤيإ ية بةسطشي ويَشِاي* 
 طةسنوتهاسييةناْذا، ناستيَهةسيي يةريَش و  بذةٕ دسيَزة اوةنإٖةَيبزيَشدس ػيَواصة  بٓةَاي يةطةس

 .ْةطؤسِٕ خةبات َيتؤدي
ٕ  تواْاي ،بذةٕ ْيؼإ خؤيإ ية درنشدةوة نة يةوة صياتش*   ناشدةوةدا  ياة  دةطجيَؼاخةسييا
ٔ  و ياة    ٖةب خيَشايإ درنشدةوةي تواْايي بٔ، ثيَؼةْط خةباتذا ية بةسدةواّ. ٖةبيَ  و  ديَطاشت
ٕ  و َيتاؤدة   بةسْاَاة  بٓاةَاي  يةطاةس  خةبات ثيَويظتة. بجاسيَضٕ خؤ تْٔةبضوو  دةَاوةسيياةنا
 .دةطةالتذاسإ ػيَواصي بٓةَاي يةطةس ىْة ثيَؼةوة بضيَتة
 ياة  طارتاتيزيهي  بةسْاَاةي  يةطاةٍَ  خاةبات  بةسةوثيَؼضووْي سادةي بةسدةواّ بةػيَوةي* 
 .ٖةَيظةْطيَٓٔ داْشاو ثيَؼذا
  

 خةبات كاميئا :ثَيهجةم قؤناغي
 ئاَاجنةنإ؟ ية ٖيَٓذيَ بة طةيؼنت يإ ػهظت طةسنةوتٔ،* 
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 باةسِيَوة  ناة  ػتةي و ئةو  خةبات سيَهوثيهي نشدْي تاوتويَ طةسْةنةوتٓذا، ئةطةسي ية* 
 بااؤ فيَشبووةناإ،  و ئةصَووْاة   واْااة بٓاةَاي  يةطاةس  ْااويَ بةسْاَةياةني  و داسِػاتين   ضاووة 

 .ثيَويظتة طةسيةْويَ سيَهخظتٓةوةي
 
 

 يةكاندا:ضاكطاشي لة زَيبةزي زؤَلي
  تيؤسي ساَيةتي ية ييدةَاوةس ْاتوْذوتيزيي خةباتي ػيَواصةناْي نةةى )*((ناتاييضؤسئةو )

 باة  دةطات طةيؼانت   باؤ  خاةبات  سيَاي  ياة  سيَبةسإ. سيَبةسيية دةناتةوة، نشدةيي و بةسْاَةوة
 دةَاوةسييااةنإ، ضةٖيَاا نؤنشدْااةوةي يةطةسػاااْة  دؤساودؤسيااإ ئااةسني ،دميونشاطااي

 طاةباسةت  نة تةىنا ، ئةوخةَيو  بة وسةدإ (1)خةَيو، نشدةوةي و ػيَواصي  ئةسى سووْهشدْةوةي
ٕ  طوَاْةوة، ْةتةونةوت يإ بووْة ٖيوا بيَ طةسنةوتٔ بة  قةيشاْاوياذا،  بااسودؤخي  ياة  بشِيااسدا

 .ٔطةسنةوت بة دةطت طةيؼنت بؤ ٖاوناسي وسةي و ساطشتين  خةَيو يةنطشتوويي
ٕ  طةسايى)ئيُاريظِ(ة و ويَٓة  طةَةى طياطى طةسدةَي نة طةسدةَةدا يةّ  و  خةياَييياةنا

 صؤس سادةياةني  تا طياطي سيَبةساْي بة طةباسةت خةَيو باصةناْة، طياطةت دسؤصْة سصطاسيذةسة
 خاةَيو،  سيَبةسايةتيي بةئيذديااي نة نةطاْةي ئةّ ئايا نة دةنةٕ ثشطياس وبةسِاطيت  بةطوَأْ

 ػاتةي  باةو  خؤيإ بةسِاطيت سوؤْ، داٖاتوويةني وثيؼاْذاْي  وػةنإ بة نشدٕ ناية سيهيخة
 خاةَيو  صؤسباةي . ئةواْة نةطايةتيي دةسخةسي وتةناْيإ و بةسِاطيت  ٖةية باوةسِيإ دةيًَئَ نة

 ياذا و ئاصاد  دميونشاطاي  يةريَش ثؤػاةْى  نة ديهتاتؤسطةييَهٔ فيًََباصيي ية دَيؼهاو و  سةثةطاو
ٕ  و ٖةسناة   بووْاة  خةَيو طةسجني سانيَؼاْي خةسيهي  تيَغاي  طشتاووة،  بةدةطاتةوة  دةطاةالتيا

 ٖةَيبزاسدْةنإ ئاناَي نة ئةوػتةي نة ،ئةَةية خةَيو باوةسِي ئةَشِؤ. دةسٖيَٓاوة طةسةسِؤييإ
 سواْطةي نةطايةتي، ىْة ، آدةنش خةسز سيَطايةدا يةّ نة و طةسَايةية  ثاسة ئةو دةنات دياسي
ٕ  ياة  خةَيو نة ويَٓة ئةّ ئةطةس. ثاَييَوساوةنإ و ييَٗاتوويي  طياطي  ٖةياْاة،  طياطاةمتةداسةنا

                                                           

َاددةيةنى نيُيايية نة خيَشايى ناسداْةوة نيُياييةنإ صياد دةنات و خؤػى يةنؤتاييذا ٖةس وةى خؤى  )*(
 دةَيَٓيَتةوة. ئاَشاصيَهى ئاطاْهةسة.

يةوةسطيَشِاْذا يةباتي وػةي خةباتطيَشِإ يةخةَيو نةَيهوةسطرياوة، بةّ ٖؤيةوة نة ديَطريباووْي دميؤنشاطاي    (1)
و يةسِاطتيذا ٖيَضةناْي خةبات خودي خةَيهٔ، ْةطشووخ ياإ   و بةػذاسيي خةَيو بةئةجناّ دةطات يةطةس داخواصي

 و. _سيضبيَهي تايبةت 
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 ضاوْهوو  دةبيَت، طتةّةئ صؤس خةباتةناْذا ية خةَيو نؤنشدْةوةي ية سيَبةسإ ناسي بيَت، ساطت
ٕ  ياة  ٖةَيبةت. بظةمليَٓٔ خؤيإ و ٖةقاْةتي  ساطتيَيت تيَطةيؼتٓة، ئةّ بةبووْي ثيَويظتة  ْيَاوا

 ْيظابةت  باة  دياواصتشيإ ويَٓةيةني خةَيهذا صةيين و  بري ية نة ٖةٕ نةطاْيَو طياطةتواْاْذا
 َاااستني باػااووس، ئافشيكاااي يااة َاْااذيَن ْيًَظااؤٕ وةنااو ٖةيااة، وةديهااة طياطااةتواْةناْي

 سيَبةساْاة  ئاةّ . بؤسَا ية طوني طإ ئوْط و  ثؤيةْذا ية واَيظا يؤخ ئةَشيها، ية نيٓططةسيو
و   ديهاة  طياطاةتواْةناْي  ياة  ةنا  ْةتاةوةيني  سيَباةساْي  ياة  دةطُةٕ و  بةسضاو ووْةطةييَهيمن

 .دياواصٕ صؤس ٖةياْة، صةيٓياْذا ية يةوإ خةَيو نة ويَٓةيةى
 ئايرت  خاةَيو  ناة  دةبيَات  صيااد  سادة ئةو تا  وخةَيو  دةطةالتذاسإ ْيَوإ َةوداي نة ناتيَو

 نة خواصاْيَو ضانظاصي بيبَ، ئةوإ و طياطةتةناْي  نشدةوة ةسيةط ضاوديَشييةنيإ ٖيض توأْ ْا
 بااؤ سيَطةضاااسةيةى دؤصيٓااةوةي يااة ةوةٕ،"شاتيااوندميؤ" طيظااتةَي داَةصساْااذْي بااةدواي

 ناة  باسودؤخةداية يةّ. ٖةوَيذإ ية دةطةالتذا طياطةتةناْي بةساْبةس ية دةَاوةس نؤنشدْةوةي
ٕ  ثيَويظتة نة ئةوأْ ضوْهوو ديَٓيَت، بةدةطت طشْطي سيَبةسإ سؤَيي  ٖةطايت  و  باوةسِباةخؤبوو

ٔ  بة و ئةوإ  خةَيهةوة ْاو ببةْة طةسنةوتٔ  َافاة  بةدةطاتٗيَٓاْي  ياةثيَٓاو   وياةنيَيت   ياةنطشت
. بهاةٕ  باْطٗيَؼت دةطةاَلتذا طياطةتةناْي ية ٖاوطةْطي ثيَهٗيَٓاْي و  خؤيإ طياطييةناْي

ٔ  تايَ  بابةتة يةّ خةَيو ثيَويظتة سيَبةسإ ٖةسوةٖا دةطات   ثيَٓاوياة  خةباتاة  ئاةّ  ناة  بطةياةْ
 .دادثةسوةسي ديَطرينشدْي و  خؤيإ َافةناْي بة ةٖةَواْ طةيؼتين
ٕ  ْيضاَي ْاوضةيي، يإ ْةتةوةيي و نيَؼة  طيَشة ية  نة ناسيطةس و  طةسنةوتوو اْىسيَبةس  ياا

 تايبةمتةْذييةنيخاوةٕ  بهةٕ، سيَبةسي خةباتةنة تواْيوياْة باػي بة ئاطاييذا خةَيهي ْيَوإ ية
ٔ  طاةسنةوتوو  سيَباةساْي  ناة  ئةَةية باو باوةسِي ئةطةسضي. و دياسٕ سووٕ  باة  ناة  سيَباةساْيَه

 صؤسباةي  ناة  ناشاوة  ئاػاهشا  ئةَشِؤ بةالّ ٖةية، سيَبةسايةتييإ تايبةمتةْذيي صنُاني، ػيَوةي
  خويَٓذةواسي ساٖيَٓإ، سيَطاي ية ،ةنإو طشفت  نيَؼة يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة بؤ سيَبةسإ تواْايي 

 .ديَت بةدةطت و ئةصَووْةوة
 ئةطاةس  خةَيو، ية نةغ ٖةصاسإ نة ناسةية بةّ ثيَويظتيي دةَاوةسي طرتاتيزيهي خةباتي

 َةطاةية  ئاةّ . ٖاةبيَ  باوةسِيإ خؤيإ سيَبةساْي و ييَضاْي  ػايظتةيي بة نةغ، ًَيؤْإ ْةَييَني
 ياة . دسيَزيهةسةناْذاياة  دةغ سريَُة ية بةساْبةس خةَيو طةسنةوتين يثيَويظتييةناْ ية يةنيَو
 تااوتويَ  خاةبات،  و باةٖيَضنشدْي   سيَٓاويَين  بؤ سيَبةسإ، ثيَويظتييةناْي تايبةمتةْذيية دسيَزةدا
 :نشاوٕ
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 :زَيبةزاى تايبةمتةندييةكاني
 زَيبةزاى ضةزمةغقى غوَيهكةوتووةكانيانو:

 و خةطاًَةتةناْي   تايبةمتةْذي دةسخةسي سيَهخشاويَو ةسٖ نة طةمليَٓذساوة بابةتة ئةّ
 بؤ خؤي و سيَهخشاوةيي  ئيذاسي ثيَطةي ية نة سيَبةسةي ئةو. سيَهخشاوةية ئةو سيَبةساْي

 ٖةبيَ ئةوةي واْيضاوةسِ ْابيَ وةسدةطشيَت، طوود تانةنةطي بةسرةوةْذيي بةدةطٗيَٓاْي
 سيَبةسةنإ ناتيَو. ٖةبيَ يةَةيإ ديا يػيَواصيَه نؤَةَيةنةي ئةْذاَاْي ية ٖةسناّ نة

 ٕ  سيَهخشاوةنااااةؾ طةْااااذةَيي دةبااأ،  تانةنةطااااي طةْاااذةَيي  تووػااااي خؤياااا
ٕ  ناتيَاو . ة(ساةمتي )ثاسيَضٖةَيٓةطش  و سيَاضي   باويَشي  فشةنؤػاياسي،  ساطاتبيَزي،  سيَباةسا

ٕ ػويَٓهةوتووا خؤيإ، ثيؼةي دةنةْة بةساْبةس  ٖةَيظاونةوت  ػايَوة  باةّ  ٖاةس  ْيؼايا
 و  دسوطهشاو سيَهخشاويَو، و تايبةمتةْذييةناْي  خةطًَةت بًَيَني دةتواْني بةنوستي. دةنةٕ

 يةطاةٍَ  يةثيَوةْاذي . سيَهخشاوةياة  ئةو سيَبةساْي و ئاناسي  سةوػت ية ةطرياو طةسَةػل
ٕ  ناة  خةباتاْاةي  ئةو دؤسةية، بةو ٖةس دةَاوةسيؼذا خةباتي  سيَبةسايةتيياةني  خااوة

  ئةَةطٓاطي ئةواْيؽ ػويَٓهةوتةناْي ئاسَاجنةنأْ، بة ةفاداسو و  دةَاوةسيى ساطتبيَز،
ٔ  سةْطة. خؤيإ ثيؼةي دةنةْة و خؤسِاطشي  وةناو  دةتاواْني  ناة  منووْةياةى  بةسضااوتشي
ٕ  ناسيطةسيي ٕ ثيَشِ يةطاةس  سيَباةسا  و  ٖيَٓاذ  واَلتاي  دوو ناةئ،  دةطتٓيؼااْي  ةوةناْياا
 ديابووْاةوةي  ثااؾ  بووٕ، ْةتةوة يةى بٓةسِةتذا ية ةواَلت دوو ئةّ خةَيهاْي. ثانظتاْة

و   دميونشاطي ٖيَٓاية سووي ٖيَٓذ. بةس طشتة دياواصيإ دابوْةسيتيَهي ،ثانظتإ و  ٖيَٓذ
 نودةتايةني ػايةلاَيي سؤرة ٖةس و ثانظتاْيؽ  ْيَوْةتةوةيي ساي و  باوةسِ بةدةطتٗيَٓاْي

 وةى طاْذي دياواصي برينشدْةوةي يػيَوة ية ئةَة بًَيَني دتواْني ْويَ، هيو قةيشاْيَ  آْو
 بةو ٖيَٓذ خةَيهي. طشتووة طةسضاوةي ثانظتاْةوة سيَبةساْي و  ٖيَٓذ ػؤسِػطيَشِي سيَبةسي
 ْشاباوو،  بٓيات ٖةَيهشدٕ و  قبووَيهشدٕ يةنرتو   ويظيت  َشؤظ بٓةَاي يةطةس نة سةوتةدا

 سيَباةساْي  ةطاتوويي و ضةقب  دةَااسطشري  بةدواي ثانظتاْيؽ خةَيهي ،و  ْا ٖةْطاويإ
 .خؤيإ
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 :ثَيِسةوانياى لة ئةواى تَيطةيػتين و  زَيبةزاى
 ياة  دةيةويَ نة ٖةبيَت نةطاْة يةو و طؼيت  باؾ ْاطياوييةني دةبيَ سيَبةسيَو ٖةس
 يااة بشيتييااة بابةتااة ئااةّ ْةتةوييااذا ئاطاايت يااة. نااات سيَبااةسييإ خةباتااذا سةوتااي

 وةسصيَااشإ، نشيَهااسإ، ) داٖاات  ئاطايت  دةيسا ،داةَاوةس  دابةػايين  ٖةَيظاةْطاْذْي 
و   قاةوَي  دؤساوداؤسيي  ئاييٓييةنإ، بريوباوةسِة قاصاْر، سادةي ،(ٖتذ و  َاَوطتايإ
 سادةي و ٖااةسيَُي،  خؤَاااَيي و ٖاااوسدةي  ٖااةْاسدة داٖااات، طةسضاااوةي ْااةرادي،

يَوساوي بةسٖةَٗيَٓاْي و   ثااى  يسادة و  طةيؼانت  دةطت ئةْذاصةي ،(GDP) ْاوخؤيي ثاَي
 .ديهة نؤَةاَليةتييةناْي خضَةتطوصاسيية و  و دةسَإ  خاويَين
 ناة  بذةْةوة وةاَلّ ثشطياسة بةّ سيَبةسةنإ ،نة ئةوةية رطةسْ ديَي يَهى ديهةىخاَي
 خةَيو صاييين ي2002يةطاَيي بؤمنووْة. دةبةٕ بةطةس ضؤٕ خؤيإ ي(ريإ)سؤرطاس خةَيو

 ياة  باةثيَى طاةسة،   خاؤساى  وةسطاشتين  بؤ طةعاتيإ ضةْذئ سؤراْة صميبابؤى واَلتي ية
 (h.i.v)  ياذص ائ ْةخؤػاي  باة  خاةَيو  ياة % 25 ٖاةسوةٖا  و  طاةس  دةبشدة طةسةدا)سيض(
% 70 بيَهااسي  و ْشخي  دةطةيؼت% 100بة يةطاَيذا ئابووسي وطاْيٖةآل و  طريؤدةبووٕ

 .بوو
ٕ  ناة  باوو  ئةَة خةَيو رياْي ساطتيي  و  ْاةبوو  يإتايباةتي  داٖااتيَهي  ٖايَض  ئاةوا
ٕ  ية و ضاوديَشي  خؤساى بةدواي طةسِإ. بووٕ بةدخؤساني تووػي صؤسبةيإ  و  ْةخؤػاةنا
 طةسقاٍَ خةَيهي ػيَوةيةى بة ،خؤساني و بيَ  فةقريي ٖؤي بة بٓةَاَية ئةْذاَاْي َشدْي
 بااسودؤخ  ئةطةس. يةوةْةَابوو طياطي بابةتي ية برينشدْةوة بؤ ناتيإ ٖيض نة نشدبوو

 ْيَوْةتةوةيي بريوسِاي بةالسِيَذابشدْي بة ْةيذةتواْي سريَِ ْةبواية، ناسةطاتباس شاثييةخ بةّ
و   طياطااي دربااةساْي بةطااةس درةَشؤيااي طااةسنوتي و  طوػاااس َةطااةالْةوة، بااةّ

 بةنشيَطرياواْي ية نةَيو وةسطشتٔ خؤساني، دريةي بشِيين. بيَٓيَت بةناس بٓةَاَيةناْياْذا
 و بٓةَاَيةناْيإ،  طياطي خةباتطيَشِاْي يةطيَهظى  دةطتذسيَزيي و  نوػنت بؤ نور َشؤظ

 .واَلتة ئةّ سريَُي سةيايي و بيَ  َشؤيي درة يةطةسنوتي بووٕ منووطةييَو
 ثيَويظاتة  دةطشٕ بةسضاوي ية خةباتذا ية دةَاوةس سؤَيي بؤ سيَبةسإ نة بةسْاَةيةى

 .بيَتةوة ئةواْذا سؤراْةي رياْي ساطتييةناْي يةطةٍَ
 و  ْاو خاوةٕ ثيَويظتة ،خةبات بة تيَهةٍَ تانيَهي ٖةس نؤَةاَليةتييةنإ، سيَبةسة بؤ

 يةطةٍَ ،َاوة بة َاوة و  سووٕ بةسْاَةطةييَهي بٓةَاي يةطةس دةبيَ ئةوإ. بيَت ْاوباْط
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 نة بذةٕ يإثيؼاْ بريوسِانإ، ئاَيوطؤسِي و طةسةسِاي  ٖةبيَ داْيؼتٓيإ و  ديذاس خةَيهذا
 ناة  ئاةوة  تةْيا. خةَيهة َافةناْي بةدةطتٗيَٓاْي ،خةبات ية ئةوإ طةسةنيي جنيئاَا

 تيهاذا دميونشا سهوَاةتي  ية ريإ باسودؤخي نة بيَٓٓةوة خةَيو وةبري داسْاداس سيَبةسإ
 خةَيهاذا  يةطاةٍَ  ْضياو  ثيَوةْاذيي  باؤ  باػرت سيَطةضاسةي ْيية، بةغ دةبيَت ضانرت ضؤٕ

 بةػذاسي خةَيهذا و طريوطشفتةناْي  نيَؼة ضاسةطةسنشدْي ية خؤيإ، سيَبةسإ نة ئةَةية
 (1).بهةٕ

 :بو غازةشا خؤياندا ئةزكةكاني ضوازضَيوةي لة دةبَي زَيبةزاى
و   ْاناساَاةيي  باةسِادةي  ْاتواْيَات،  ٖؤناسيَاو  ٖايض  خةباتاذا،  طةسَاوطاةسَي  ية

 .خةَيو وسةي و داسَِاْي  ػهظت ٖؤي ببيَتة سيَبةس ْةػياوي
 قةسةبووْاةنشاو،  و  ْاناسيطةس طةييصياْو   َةتشطي ٖؤي دةبيَتة ْابةديَ ييبشِياسطة
ئَ  ساطتبيَزي  تاناةناْي  ىبةياةن  ياةى  يةطاةس  دَياةساونيَ  و  و تشغ  دةبات يةْاو و بةَي

 .دةبيَ صاٍَ خةبات
ٕ  سيَبةسإ طةيشي سواْطةوة يةّ خةَيو ٕ  ناة  دةناة ٕ  تواْااي  ئاةوا  ياة  طاةسنةوتٓيا
 بايَ  ػةسِ باوي طؤسِةثاْيَهي ًَُنْيَية طؤسِةثاْي ئةّ ئيَظتا ٖةية  ذاًَُنْيَ طؤسِةثاْي

 و ثظاجؤسِيي   صاْظت نة ئةواْةي تةْاْةت ٖةسبؤية. ْاتوْذوتيزي خةباتي طؤسِةثاْي يإ
ٔ  نة بذةٕ خاَية ةّئ طةسجنى دةبيَ ،ٖةية ناسةػيإ ئةّ  ياة  طؤسِةثاْاةدا  ياةّ  طاةسنةوت

 .صؤسداية يييَهٖاونيَؼة طة يةبةسضاوطشتين طشؤي
ٕ  ئةو ٖةْطاودا يةنةَني ية سيَبةسإ دةبيَ ،ْةتةوةييذا خةباتي ئاطيت ية  تواْاياةيا
 و  وتٔ سيَطاي ية بتوأْ ٖةسوةٖا و  نةٕ ػشؤظة خةباتهشدْة ئةو ٖؤي سووْي بة نة ٖةبيَ

 ٖإ خةباتذا ية بةػذاسي بؤ خةَيو و سؤسي،  َةعٓةوي ناسيطةسيي بة خؤياْةوة ئاناسي
 ْيَوْةتةوةييةنإ ٖيَضة ثؼتيواْي سانيَؼاْي ضؤْيةتي نة ئةَةية ديهة ٖةْطاوي. ٕبذة

 ػايَوةيةى  باة  خاةبات  ديادياناإ،  طةسضاوة ية وةسطشتٔ طوود ويَشِاي و  بهةٕ تاوتويَ
 .بهةويَتةوة ييَ صياْي نةَرتئ نة بهةٕ سيَٓويَين

 :دةبيَ خةبات سيَبةساْي
 .ٖةبيَ باسودؤخةنةيإ و تاوتويَهشدْي  ػشؤظة تواْايي* 

                                                           

 و يةْاو ئةواْذا رياْي دةنشد. و ةنة ٖةراسْؼيٓةناْي ْاطشاو بة طًَاوةنإبؤمنووْة َةٖامتا طاْذي يةطةس (1)
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 بةباػاي  باسودؤخةناة  تااوتويَهشدْي  ثااؾ  ْاتوْذوتيازي   خاةباتي  َيتؤدةناْي* 
بزيَشٕ  .ٖةَي
 . هةٕب ئاَادة ػيَواصةنإ بةناسبشدْي بؤ ْاتوْذوتيزي  خةباتي بةسْاَةي* 
 طةياْذْي و بةديَ  ػيَواصطةية يةّ نةَيو وةسطشتٔ ضؤْيةتي بؤ خةبات  بةػذاسبواْي* 
 . سابيَٓٔ ةنإبةسْاَ
 

 : كسدى بةثسضيازَييت بة و يةضت  ناضي بةزثسضيازَييت
 تايبةمتةْذيياة  ياة  ياةنيَو  بةسثشطاايةتي،  باسي يةريَش خؤدصيٓةوة و  سانشدٕ وادياسة

 يةنينؤَجاْيا يةطةٍَ ئيَوة ناتيَو ،بؤمنووْة. ئيَُةية طةسدةَي نةناْيات نةطيَتييةناْي
ٕ دة ثيَوةْذي ةنةنشِدساو ئاَيَشة نيَؼةى وتٓى بؤ فشؤؾ دواي خضَةتطوصاسييةناْي  ،ناة

ٔ  ضايية،  دةصطانة نوسِي و نةّ نة يةوة ديا  ئاةو  ى(ئةويةويياةت )يٓةثيَؼا  طاشيٓطرتي
 ثيَوةْاذي  ٖااتووة  ثايَؽ  ناة  نيَؼاةيةى  ئاةو  ناة  بابةتةية ئةّ طةملاْذْي ة،ياْنؤَجاْ
 ئةو. طةسْةنةوتووة ذائةصَووْةناْ ية نة خويَٓذناسيَهة دي منووْةيةني. ْيية بةواْةوة

 (1).دةصاْيَ خؤي طةسْةنةوتين طةسةني ٖؤناسي بة َاَوطتانةي داناسداْةوة ّةيةن ية
 ئاةوة  باْطةػةي بةسدةواّ ئةوإ دةنةٕ، ٖةَيظونةوت ػيَوة ٖةسبةّ طياطيؽ سيَبةساْي
و   وةسطرياوة يةبةسدةطتذاية صاْياسيياْةي ئةو بٓةَاي يةطةس ئةوإ بشِياسةناْي نة دةنةٕ

. ْاةبووة  ئاناَي ٖةية نة طريوطشفتيَو و  باسودؤخ بةٖؤي بةاَلّ دسوطتة، ْاوةسؤنةنةي
 سيَباةساْي . ٖةَيٓاةداوة  طاةسي  يةواْاةوة  ٖةَيةياةى  ٖيض نة دةطةٕ بةوئاناَة نةوابوو

ٕ  ٖةَيةناْي ،خةَيو ية ٖيَٓذيَ وةنو ْةػياويؽ  باسودؤخاةوة،  ئةطاتؤي  دةخةْاة  خؤياا
ٕ  بووْيئاَاادة  نةوتين وةدسةْط خةَيو ية صؤسيَو نة ٖةسوا  داْيؼاتٓةناْذا  ياة  خؤياا

 نيؼةطةيي ديهة، طشْطي ناسطةيي ثيَويظت، ناتي ْةبووْي وةى دؤساودؤسي بةبياْووي
ٕ   باوى نؤبووْةوةي َٓذااَلٕ، ْةخؤػي) بٓةَاَيةيي  ديَٓٓاةوة،  ثاطااو ( وٖتاذ   و دايهاا
 نةَيو وةسطشتٔ. دةبٔ طاختة و  دسؤ يَٓاْةوةيٖثاطاو دةطتةوداويَين دؤسِاويؽ سيَبةساْي

 خاوا  ناة  باوو  ئةَاة  ٖاؤي  طاةسْةنةوتني  ئةطاةس "  ناة  عةواَاْاة  و  نؤٕ باوةسِة يةّ
 و  ْاني  ئاطاايي  نةطااْيَهي  خةبات سيَبةساْي بةدَيٓياييةوة. باوة ػيَوةيةني" ْةيويظت

                                                           

باػرتئ ويَٓة دةطةَياتذاساْي ْاناساَةٕ نة ٖةَيؼة طشفتاة ٖةْوونةيياةنإ  باؤ دةطاةَياتذاساْي ثايَؽ       (1)
 و. -خؤيإ )ثيَؼيٓةنإ( يإ ناسػهيَين ديرتإ دةطةسيَٓٓةوة 
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ٕ  بيَ بؤ نةوابوو ْيية، و ٖةَيؼةيي  ئاطايي ناسيَهي خةباتيؽ  و  خاؤ  ْيؼااْذاْي  تااوا
 .بهةئ ساطتييةنإ ية ثؼت ْابيَ ٖةَيةنإ، نشدةوة بؤ يَٓاْةوةٖثاطاو

 بابةتاذا  يةٖيَٓذيَ و ئةطةس َ دةطشي يةئةطتؤ ػهظت بةسثشطياسيَيت ػياو سيَبةسيَهي
 بشِياسةناْي ناتيَو ساطتةقيٓة سيَبةسي ْانات  ديرتإ طةسنؤْةي دابيَت، سووي ٖةَيةيةى
 فيَش ييَ واْةي دةطشيَت، ئةطتؤ ية بةسثشطايةتييةنةي ،بهةويَتةوة ييَ ْطةتيعي ئاناَي
 دةبيَ خةَيهيؽ ،وادا سيَبةساْيَهي ية بةساْبةس (1).دةناتةوة ٖةَيةنإ و قةسةبووي  دةبيَت
 قبووَيهشدْي. بهةٕ ئةَةطٓاطييإ ٖةَيةناْيإ طشتين بةئةطتؤ ية ئةوإ بويَشي بةٖؤي
 َٔ ببيٓٔ، ٖاوطةْطةسإ و  يَيإٖاوسِ. " ةينشدْةو قةسةبوو بؤ ٖةْطاوة يةنةَني ٖةَية

 وسدْةبووْاةوةي  باةٖؤي  ئاَاجنةناْاذا  بةدواداضووْي ية َٔ دةنةّ، قبووٍَ خؤّ ٖةَيةي
 داٖاتوودا ية ئيرت نة داوة بشِياسّ ئةَشِؤ بةاَلّ. خواسد ػهظتِ ْةنشدٕ و ضاوديَشي  باؾ

 ياةّ  ٖةَيةيةني ية ثيَؼطشتٔ بؤ سيَطاضاسةيةى بريي ية دةبيَ ئيَُة. ْةنةّ وا ٖةَيةيةني
 ."بني يةداٖاتوودا ضةػٓة

ٕ  ئااطشي  نوراْذْاةوةي  بؤ سيطانإ ئاطاْرتئ ْةػياو سيَبةساْي  ٖاةٍَ  يؤَةنشدْاةنا
يَهذا ية. ثيَشِةواْياْة و  ريَشدةطتةنإ بة ٖةَيةنإ وةثاَيذاْي ،نة دةبزيَشٕ  سيَباةساْي  ساَي
ٕ  ٍَقباوو  ػهظات،  قبووَيهشدْي بة ناساَة و ػياو ٔ  ناة  دةناة  يةخاةباتي  طاةسْةنةوت

 .ْيية بةدووس ٖةَية و خةتا ية نةغ و ٖيض  سةمتيية بابةتذا يةٖيَٓذيَ توْذوتيزيذا ْا
ٕ  ييَخؤؾ و  ييَبووسدٕ ػياوي نةطاْيَو تةْيا  ساباشدوو  ٖةَياةناْي  ياة  ناة  ْاني  باوو
 .دةنةْةوة  تاقي دووباسة ثيَوساوةنإ سيَطا و  وةسْاطشٕ ئةصَووٕ

 
 :غوَيهكةوتواى بة داىتى ايةكةض

 نةَرت دةنات، بةختةوةسييةنإ و  طةسنةوتٓةنإ ية باغ ناتيَو ييَٗاتوو سيَبةسيَهي
 نةطايَهي  ئةطاةس  و "ئيَُاة " وػاةي  ية ة،ئةو بشى و ية آنةَيهوةسدةطش" َٔ"يةوػةي
 ٖاوطةْطةساْي بة ػيَوة بةّ تا ،نةَيهوةسدةطشيَ" ئةو" يةوػةي دابيَت ئةجناَي تايبةت

                                                           

بةساْةوة ساطت ْيية، خةَيهيؽ دةبيَ نشدةوةي خؤيإ ٖةَيظةْطيَٓٔ. ئايا بة ئةّ َةطةية تةْيا يةباسةي سيَ (1)
  ٕ و ئاةوةي ناة    تيَجةسِبووْي ْيوطةدة يةبةْةتةوةيي نشدْي ثيؼةطاصي ْةوت ئيَُة ئرياْييةنإ ناشدةوةي خؤَاا

ي بيَطاْةنإ و دةطتيَوةسداْ يةطةٍَ سهووَةتي دونتوس َوطةدقذا نشدَإ ٖةَيظةْطاْذووة يا ٖيَؼتا ئيظتياُاس
 و. -)و ٖيَٓذيَ داسيؽ ناسطيَشِي ئةو نةطايةتيية طةوسة( بة ٖؤناسي ػهظت دةصاْني



 
120 

ٔ  ناة  ديَٓيَتاةوة  وةبري ئةوة ناسةي بةّ ئةو. بذات زو ثشطتيَ  نةطايةتي يخؤ  طاةسنةوت
 .بووة إوٖةَو و تيَهؤػاْي  ٖةوٍَ ئاناَي
يَو  بهشيَات،  ئةَةطٓاطاي  ناةغ  ٖاةَوو  ياة  دةبيَ  درة ٖيَاضة  ٖيَشػاي  ناة  َٓاذاَي

 بة نة الو نضيَهي خؤثيؼاْذةسإ، داوةتة ئاوي نة ثريةرْيَو داوة، ساثؤست ػؤسِػةناْي
 طياْي خظتين وةَةتشطي بة نة و ثياويَو  نشدووة َيةآلطة ساطةيةْذساوةناْي خؤي صةوقي
و   داسِػاتووة  خةباتيإ بةسْاَةي نة سيَبةساْيَو نشدؤتةوة، بَنو ساطةيةْذساوةناْي خؤي

 دَيطاةسّ  دةبايَ  نةطااْة  ئةّ ٖةَوو. طةياْذووة بةئةجناّ بةسْاَاْةيإ ئةّ نة ئةواْةي
 .بيَٓٓةوة وةبرييإ طةسنةوتٓذا، سيَطةي ية سؤَييإ و   ناس طشْطي بهشئَ،

و   بًيُةتي ٖةَوو بةاَلّ بيَ، دوْيا تاني ويَٓةتشئ  ونةّ  وسياتشئ سيَبةسيَو يةواْةية
و   خاةَيو  يةاليةٕ ٓةسييةناْيداٖيَ و  ئةْذيَؼةنإ نشدْي نشدةيي بيَ بة ييَٗاتووييةناْي

 تانةنإ، نشدةوةي بة ثيَذإ بايةخ و  داْإ  ْشخ. دةضٔ يةْيَو ،خةباتةوة اْيوػويَٓهةوتو
ٕ  باوةسِة بةّ بيَٓٔ، بةدةطت صيَذةتش ثاَيٓةسيَهى ئةوإ نة ىئةوة ٖؤي دةبيَتة  ناة  دةطاة
و   ٖاةوٍَ  و ياة   ئةواْاة  بةػاذاسيي  بة ثيَويظيت خةبات طشيٓطة، طةسنةوتٔ بؤ بووْيإ

ٍ  و  طاةسةسِؤ  سيَباةساْي  تةْيا. دةنشيَت ئةَةطٓاطي ئةوإ تيَهؤػاْي ٔ   خؤباةص  ناة  صاْا
 ػويَٓهةوتواْيإ طةيشي سيذيَووَ وةى و  دةصأْ خؤيإ نشدةوةي ئاناَي بة طةسنةوتٔ

 .بٔ ئةواْةوة دةطتووسةناْي بةدواي دةبيَ تةْيا نة ،دةنةٕ
 

 :وةفادازي
و   ةناةي ْةسيتيي واتاا  بة  وةفاداسي طةيؼتين بة ئاناّ ذا،هيتدميونشا نؤَةَيطاي ية
 ػةقاَيَهي بةويَٓةي وةفاداسي. ْيية اطإئ ئةوال، الو ئةّ بيَ طويَشِايةَيي بٓةَاي يةطةس
ٕ  و  ئاسَااْر  باة  دةبيَ نة ٖةٕ خةَيهاْيَو بةسيَهيةوة ية نة طايذيية دوو  سيَباةسةناْيا

 طاةسنةوتين  باريي  ياة  دةبيَ نة ٖةٕ سيَبةساْيَو ديهةػةوة بةسةنةي يةو و  بٔ وةفاداس
 _باةَييَ  واتااي  باة  وةفاداسي. بٔ خةَيهذا داخواصييةناْي طةيؼتين و بة ئاناّ  تخةبا

 سِاطاتيذا  ية. ْيية بةسِيَوةبشدٕ ثشطياسنشدٕ و  طوَإ بيَ بة بشِياسيَو وٖةس  طوتٔ قوسبإ
 بةَاْاي ساطت ثشطيٓةوة وييَ  ٖةَيظةْطاْذٕ بةبيَ دةطتووسةنإ و  فةسَإ قبووَيهشدْي

ٔ  سةوا بة سيَبةسإ نشدةوةيةني ٖةس خةَيو و  ػويَٓهةوتوإ نة ىةوئة. خةياْةتة  و  باضاْ
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  (1).دةدات خاةبات  ةدةطتةيي ٖيَٓةس َةسط يبشيَهصة بضأْ، بةباؾ ناسةناْيإ ٖةَوو
 باباةتيَهي  باريوسِا  ديااواصيي  ناة  َةطاةيةية  ياةّ  ةتيَطةيؼاتٓ  بة ثيَويظيت وةفاداسي
 .ئاطايية

 ئةّ ثيَويظتة ٖةية، بريوسِايإ دياواصيي َةطةيةيةى ةسيةط و سيَبةسإ  خةَيو ناتيَو
و   بةَيطة خؤيإ بريوسِاي بؤ طؤسِيَ، بيَٓٓة يةنرتدا يةْيَوإ بةئاطاْي بريوسِاياْة دياواصيي
 خةَيهذا ية بةساْبةس سيَبةسإ. سوو خبةْة ضانظاصييإ ػيَواصي و  نةٕ ثيَؼٓياس سيَطةضاسة

  ٖؤي دةبيَتة نة بةسثشطياسةتييةية بة ٖةطت ٖةسئةّ و  ةْةٕدووالي و بةَييَين  ئةسى خاوةٕ
 و باة   خاةبات  ئاَااجني  ضواسضيَوةي و ية  بذسيَ سةوا ػيَوةيةني بة بشِياسةنإ نة ىئةوة

 يةطاةٍَ  تانةنإ درايةتيي ٖؤناسةناْي ية يةنيَو. بطات بة ئاناّ خةَيهةوة ثؼتيواْي
 بشِياساْاةدا  ئاةّ  داْاي  و يةناتي  ْةبووْة ذاسبةػ داسِػتٓياْذا ية نة ئةوةية بشِياسةناْذا
 ئةو تا بشِياسداْةنإ و بةنؤَةَيةناْذا،  دةَاوةسي خةباتة ية. ْةنشاوة ساويَز يةطةَيياْذا

 بةسْاَاْةي ئةو دةَاوةس. بيَت و بةنؤَةٍَ  طشووثي بةػيَوةي دةبيَ ،دةيويَ نة ديَطةي
 ناتيَو سيَبةسإ وةفاداسي  (2).وةسدةطشٕ دٍَ و  بةطيإ دساوة يةطةس بشِياسي بةنؤَةٍَ نة

ٕ  ييَٗاتووتشئ و  باػرتئ بريوسِاي نة دةسدةنةويَ  بشِياسداْةناْاذا  ثشِؤطاةي  ياة  تاناةنا
 .بذاتةوة سةْط 

 
 :دوذمهاى ناضيين

و   بهشيَتةوة نؤ يةبةسدةطتذاية دورَٔ ية نة صاْياسييةى بضوونرتئ نة يةىواتا وبة
 ثشطاياساْةؾ  ئةّ وةاَلَي صاْياسيياْة، ئةّ نؤنشدْةوةي طةٍَية ٖاونات. بهشيَ تاوتويَ
ٕ  دورَٔ نة بهشيَ تاوتويَ  ياة  ضاؤْة؟  ئاطااييةناْي  ناشدةوة ةدر  دةناتاةوة؟  باري  ضاؤ

                                                           

ئةّ َةطةية يةباسةي خاةَيهاْيَهي وةى ئَيُاةوة ناة ٖاةَوو ػاتَيو ياإ طاجي ياإ سةؾ دةبيآني صؤس           (1)
و خامساْيطاةٍ   تايبةمتةْاذي  قاسةَاْةناْي ئيَُة يإ خاوةٕ ٖةَوو  طشيٓطة.يةطؤػةْيطاي ئيَُة ئيَشاْييةناْةوة 

و ٖةَية. بشِياسةناْي ئةواْيؽ ياإ يةطةداطاةد ػاياوي باةسِيَوةبشدْٔ ياإ       ثؤصةتيعٔ يإ طةستاثايإ ثشة يةئرياد
 و. _و دوانةوتواْةٕ يةبٓةسِةتذا ْادسوطت

اّ دةطةيةْٔ يةئةطاطذا يةنيَو يةٖؤناسةناْي خواطرتاوي دميؤنشاطي ئةَةية نة خةَيو بشِياسطةييَو بةئةجن (2)
 و. _نة خؤيإ داوياْة
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ٕ  قةيشاْاويذا باسودؤخي يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة ٕ  خاؤي  ياة  ناشدةوة  ضاؤ  دةدات؟ ْيؼاا
 ضيية؟ ئةو ٖضسييةناْي درةبايةخة و  بايةخ ضيية؟ بريوباوةسِةناْي

 و دووس  ثظجؤسِاْة وةاَلَذاْةوةيةني ثشطياساْة، ئةّ بؤ  نةة ئةوةي ٖةَوو ية طشيٓطرت
 نيَية؟ ساطتةقيٓة ىدورَٓ بذسيَتةوة، ٖةطت ية

و   طااةسنوت بةسثشطااياسي نااة طااةسةني سيَبااةساْي و تواْاييااةناْي  تايبةمتةْااذي
 ضيية؟ ،ْٔخواصاْةنا دميونشاطي دةَاوةسيية بضووتٓةوة ػهظتةناْي
ٔ  بةْاطيين  و بشِياسةنااْي   ناشدةوة  دةتاواْني  تواْايياةناْي،  ػاشؤظةنشدْي  و  دورَا

 .بهةئ ثيَؼبيين
 

 :داياتوو زَيي زووناكي ،)تاقى كسدنةوة( ئةشمووى
 ،ةوةبهةيٓا  تااقى  إناسةنامنا  ىسيَضهة و  َيتؤد ثيَى نة  يةىنشدةوة ػيَواصي ئةو

يَهذا ةي. َيتؤدة تيَضووتشئ ثشِ و  درواستشئ  ةياة وئة َيتؤد ناساَةتشئ و  باػرتئ ساَي
 ياة  ٖيَٓاذيَ  باؤ . وةسبطشئ ئةصَووٕ ديرتإ وطةسنةوتٓةناْي  و ٖةَيةنإ  يةنشدةوة نة

ٕ  ٖةَياةناْي  ياة  وةسطشتٔ ئةصَووٕ و  فيَشبووٕ تواْايي نة تانةنإ  تااقي  ْيياة،  خؤياا
و   طةسضااوة  دوايياذا  يطاااَلْة  ياةّ    .ْيياة  بااؾ  َاَؤطاتايةني  ساطتةوخؤ نشدْةوةي

 خشاوةتاة  و سيَطةضااسةناْي   ْاتوْذوتيزي خةباتي ػيَواصةناْي يةطةس باؾ نتيَبطةييَهي
ٔ   باة  ثيَويظاتة  داةَاوةسي  خاةباتي  و سيَبةساْي  خةَيو. بةسدةطت  ياة  ناةَيو وةسطاشت

ٕ  ياة  و  بذةٕ طشيٓطي ديرتإ ئةصَووْةناْي ٕ  َيتؤديَاو  ٖاةس  نشدْاي  ئاةصَوو  يةالياة
 ديادياناْاذا،  واَلتاة  ياة . بيَتاةوة   ناةّ  خاةبات  تيَضووةناْي تا ،ؤببويَشٕخ خؤياْةوة
 خضَةت ية خؤيإ واَلتي و ئةصَووْةناْي  صاْياسي نة ٖةٕ دةَاوةسي سيَهخشاوي ٖيَٓذيَ

 .دادةْئَ تشدا ْةتةوةناْي
ٕ  ثيَويظاتة  خةباتذا، ديادياناْي قؤْاغة ية  ئةصَووْاة " باةْاو  ساثؤستيَاو  سيَباةسا

 يااة و  بهااةٕ تاااوتويَ و الواصييااةنإ  تواْااايي تااا بهااةٕ، ئاَااادة" نااإ فيَشبااووة
و   نااتي  ئاةصَووْي  بةٖيَٓذيَ. بهةٕ ثيَؼطريي داٖاتوودا ية ٖةَيةنإ دووثاتهشدْةوةي

 باة  بةسْاَةداسِيَاز  نةطااْيَهي  ببٓة ْاتوأْ سيَبةسإ طرتاتيزيو، خةباتي ية برينشدْةوة
و   نةطاةني  ئاةصَووْي  باة  ثيَويظايت  ػااسةصاييية  ّئة بةَيهو طرتاتيزيهةوة، نشدةوةي
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ٔ  و  طةسدإ يإ ساطتةوخؤ، ػيَوةي بة خةباتذا ػويَٓطةناْي ية ديَطشتٔ  نةَيو وةسطاشت
 .خةَيهى تشة ئةصَووْي ية

 
 :تاكةكاى تواناكاني لة كةَلك وةزطستو باغرتيو
 بةسثشطايةتيية بؤ تانةنإ وةػاوةتشئ ييَ و  باػرتئ نة ةيةوبة ثيَويظتييإ سيَبةسإ
بزيَشٕ طشيٓطةنإ  تةوة، خويَٓذؤ ديٗاْييإ دووةَي ػةسِي َيَزووي نة ئةواْةي بؤ. ٖةَي

و   بةسثشطااايةتي يااةوإ ٖااةسناّ. ئاػاآاية  (2)اوسٗاائايضيَٓ و  (1)ثاااتؤٕ رْااشِاٍَ ْاااوي
 ثاااتؤٕ. دا ثيؼااإ يااةخؤيإ ٖاوثةمياْةناْااذا يةبااةسةي تايبااةتييإ تواْايييااةني

 ػاةسِ  باؤ  خاؤي  طةسباصييةناْي ناسواْة نة بوو وةػاوة و ييَ  ٖةَيهةوتة يةنيفةسَاْذة
 ئاةو،  ياةديَي  ئةطاةس  ناة  دةناشد  سيَُٓاايي  بةػيَوةيةى ػةسِدا يةبةسةي دورَٔ يةطةٍَ

 ػةسِةوة طٓووسداسيَيت بةٖؤي ْيضاَييةناْيإ ضاالنيية دةبووٕ، ديهة فةسَاْذةطةييَهي
  ييَٗاتوويي بةٖؤي ئةطةس. بوو سيَض و ديَطاي  صيشةى ةنييذةفةسَاْ ئةو. شادةصاْ حماٍَ بة

 ناشداسة  ئاةو  باةٖؤي  دةباوا  بةدَيٓياييياةوة  ْةبواية، ئةوةوة ْيضاَييةناْي و تواْاييية
 فةسَاْاذة  ياة  ٖيَٓاذيَ  نشدبووياة  ناة  ػاةسَاْةيةوة  بايَ  و طوونايةتيية  خؤبةصيضاْاْة
 صةياين  ياة  اوسٗا ئايضيَٓ تشةوة ةنيطؤْطةي ية. دةسبهشاية ػةسِ بةسةي ية ْيضاَييةنإ،

ٕ  و  بةتواْا ْاوةْذي ئةفظةسيَهي ويَٓةي خةَيهذا،  ٖاونااسي،  وسةي ناة  باوو  بةئاةصَوو
 بوو ئةو تايبةمتةْذيطةيةوة، ئةّ بةٖؤي. بوو خةَيهى تشدا يةطةٍَ و ٖةَيهشدْي  ٖاوفهشي

 نة ذيطةييَهةوةتايبةمتةْ بةٖؤي ئةو. ئةوسوثا سصطاسنشدْي بؤ ػةسِ بةسةي فةسَاْذةي بة
ٕ  واَلتاة  ْيضاَيياةناْي  ٖيَاضة  ٖاونات نة بوو  ئةوةي ٖاتوويي ييَ ٖةيبوو،  ديادياناا

ٕ  ئاَيُاْييةناْذا يةطةٍَ ػةسِ بؤ و  بها فةسَاْذةسي  باة  ػاةسِة  ئاةّ . بهاات  سيَُٓاييياا
 .دةسنشدووة ْاوي َيَزوو ْيضاَيي ػةسِي درواستشئ

ٕ ٖ سيَبةساْي نة دةدات ثيؼإ منووْة ئةّ ٕ  ئةفظاةسيَهي  اوثةمياْاةنا  فةسَاْاذةيييا
 نةطاْي يةطةٍَ و ٖاوناسي  ٖاوئاٖةْطي ية نةطييةناْييةوة  تانة ٖاتووييية ييَ بةٖؤي
ٔ  تاش  يةطاةس  ػاةسِنةسدا  صيشةناي  فةسَاْذةيةني بةطةس  ديهةدا ٔ  و  دادةْايَ  طاةوسةتشي
 .دةطجيَشٕ ثيَ َيَزووي ضاالنيي

                                                           

(1) Patton   
(2) Eisenhower 
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و   تواْاايي  سيَبةسةنإ ثيَويظتة. ةي ػيَواصة سبةّٖة ْاتوْذوتيزييةناْيؼذا خةباتة ية
 نةَيهيإ ئاناّ باػرتئ بةدةطتٗيَٓاْي بؤ و  بٓاطٔ بةباػي تانةنإ ٖاتوويييةناْي ييَ
 .وةسطشٕ ييَ

 
 

 : زَيبةزةكاى زَيباشي
 سيَباصي تا ثاواْهشاوةوة دةطةاَلختواصيي و  توتاييتاسيضّ ثاْتايي ية سيَبةسإ سيَباصي
 سيَباصي. بطؤسِة ٖةية و تةطبري  بةنؤَةٍَ بشِياسداْي بة باوةسِي  نة_  يدميونشاط

 ية نة ديهة ٖؤناسيَهي. باسودؤخةوة بة بةطرتاوةتةوة سيَبةسةنإ سةضاونشاوي
 يةطةٍَ سيَباصة بووْي يةى وةى ٖةية، ناسيطةسي سيَبةساْذا سيَباصي سةضاونشدْي
 .سيَبةساْذا نةطيَتيي ثيَهٗاتةي

ٕ  و ناساَاةيي   دةطاةاَلختواص  سيَبةساْي بووْي يةطةسةوةتش ؼيت،ط بةػيَوةي  ياة  ئاةوا
 :دةسدةنةويَ خواسةوةدا  باسودؤخي
 .بهشئَ سةضاو صووتش بشِياسةنإ ثيَويظتة نة قةيشاْاويذا باسودؤخي ية* 
 و تاناةناْيؽ   ْيياة  باووْي  بااؾ  سيَهخشاوةييياةني  يطيظتةَ نة يةدؤخيَهذا* 

 .ْاْاطٔ يبةباػ خؤيإ سيَبةساْي
 ناة  ٖةية باوةسِة بةّ ْياصيإ و تانةنإ  ٖيَٓاوة ػهظيت خةبات نة ناتيَهذا ية* 
 .بذات ئةجناّ دةبيَ ثةسضةنشداسيَو و نة دةصاْيَ بةباػي ئةوإ سيَبةسي
 و  ديرتإ يةطةٍَ  ساويَزنشدٕ بؤ ثيَويظت دةسفةتي نة قةيشاْاوييةنإ باسودؤخة ية* 

و   ػايُاْةيي  بةسْاَاةي  دةبايَ  ياة  باسودؤخطة ئةّ بؤ ةسضيئةط ْيية، بووْي ٖاوفهشي
ٕ  باةديَ  دايَ  باؤ  بشِيااس  باةاَلّ  بهشيَ، ئاَادة ثيَؼذا ية قةسةبوونشدْةوة  دةبايَ  نشدْياا

 طااشووخ سيضةناااْي خااواستشئ بااة تانتيهييااةنإ و بشِياااسة آبهااش سةضاااو بااةخريايي
 .بطةيةْذسيَت

 بشِيااسداْي  َوديًَي ية نوستيطةييَهيؽ و نةّ بةطةسةوةبووْةدا، ئةّ ية بةساْبةس* 
ٕ  ناة  و داةْطي   ْيضاَاي  باسودؤخي بةثيَضةواْةي. ٖةية ْاوةْذطةسادا  يةطاةس  تاناةنا

ٕ  ْيضاَي ياطاي بٓةَاي ٕ  ْاضااس  داةَاوةسيي  خاةباتي  ياة  باةسٕ،  باةسِيَوة  فةسَاْاةنا
 باةوة  اسْاضا  ئةوإ ْاتواْيَت نةطيؽ و  ْني بةسفةسَاْي بة ْاضاس خةَيو ْاتوْذوتيزيذا،
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ٕ  باةسِيَوة  ناسيَاو  ٖؤيةوة بةّ تةْيا ئةوإ. ببةٕ بةسِيَوة بةصؤس ناسيَو بهات  ناة  دةباة
 باةّ  تةْيا خةَيو نويتووسةناْذا، ية يةٖيَٓذيَ ئةطةسضي)  ٖةية باوةسِيإ بةئةجناَذاْي

ٕ  دةطاتووسةناْي  دةبايَ  و  سيَبةسةنأْ ػويَٓهةوتةي نة ٖؤية  باؤ  بباةٕ،  باةسِيَوة  ئاةوا
ٔ  ئةوإ فةسَاْةناْي طةياْذْيّ بةئةجنا  بشِياسداْةناْاذا  ياة  خاةَيو  ئةطاةس (. تيَذةنؤػا
 تش ضاالى صؤس ،ٖةية سؤَييإ بشِياسداْذا ثشِؤطةي ية نة بطةٕ باوةسِة بةّ و  بهشئَ بةػذاس

 طةسنةوتٓذا، ىئةطةس ية دةصأْ ضوْهوو دةنةٕ، بةػذاسي خةباتةناْذا ية ناسيطةستش و 
 .طةيؼتووة بة ئاناّ ئةوإ بشِياسةناْي

 ياة  بةػاذاسي  وسةي ناة  َةداية ية و نؤخواص  دميونشات سيَبةساْي يةطةسةوةتشبووْي
. بووْاة  بةػذاس بشِياسداْةناْذا ية نة ٖؤية بةّ طةسةوة، دةبةْة خةباتذا ػويَٓهةوتواْي

 ةيا  ثيَويظت ناتي نة بابةتطةييَهذا ية دةبيَت، بةٖيَض طةسيذا  ْويَ ية تانةنإ تواْايي
( صةيين تؤفاْي بةػيَوةي بؤمنووْة) يةتانةنإ ساثشطي بة دةتواْيَ سيَبةس بيَت بةسدةطتذا

 (1).بهات ضاسةطةس طشفتةنة ئةوإ يةتواْايي بةنةَيو وةسطشتٔ
  بؤضي بشِياسةنإ دةصأْ تانةنإ نة ئةَةية بةسِيَوةبةسيية ئةّ ئاناَةناْي ية يةنيَو

 بااوةسِثيَهشدْي  ٖةطايت  بووْةوةي بةسص ٖؤي دةبيَتة َيتؤدة ئةّ و  نشاوٕ سةضاو و ضؤٕ
 .طشووخ و ساطتبيَزيي  دوواليةْة
 ياةْاو  سيَباةس  قبووَيهشدْي و  ثيَهشدٕباوةسِ ٖةطيت نةّ نةّ سيَبةسيية، ػيَواصي ئةّ

ٕ  ثاةسوةسدةنشدْي   بؤ و   ديَٓيَت ثيَو طشووثذا تانةناْي و   سيَُٓاايي  باؤ  تواْاييياةناْيا
 .  دةدات ياسَةتييإ داٖاتوو تيهىدميونشا طاينؤَةَي سيَبةسيي
 ئةطةس نة، يةةوئة يةنةّ. ةٖةي الواصيؽ ٖيَٓذيَ تيهذادميونشا سيَبةسيي َوديًَي ية
 الواصييااةنإ ْااةبيَت،  سيَبااةسي طااةسةنييةناْي تايبةمتةْذييااة يااة ٖيَٓااذيَ سيَبااةس

ٕ  ثشِؤطةي نةى ئةوة دووةّ و   (2)خؤدةسدةخةٕ  سواْطاةي  و  باريوسِا  ناة  ناتيَاو  بشِيااسدا
                                                           

ػيَوةي تؤفإ)صسيإ(ي صةيين يةطةس ئةّ بٓةَاية داسيَزساوة نة تانةنإ بيَ ئةوةيهاة يةثيَؼاذا يةباباةتي     (1)
استيَهاةسي  و بيَ ئةوةيهاة بهةوْاة ريَاش ن    و بيَ برينشدْةوة نؤبووْةوةنة ئاطاداس بٔ يةو نؤبووْةوةدا ساصس دةبٔ

 و. _بريوباوةسِي نةطاْي ديهةوة، ئةوةَيني ضةمخاخة)ثضيظو(ي فهشييةى نة يةصةيٓياْذاية دةخيةْة سوو 

ٖةَيبةت ئةّ بابةتة ثيَؽ يةوةي نة اليةْيَهي ْطةتيعي ديَُونشاتيو بيَت، ٖيَضيَهة ضوْهوو الواصيياةناْي   (2)
و خةطااسةتة ػايَُاْةيييةنإ ناةّ     نة ئةَة خؤي ية خةسزت سيَبةس ثيَؽ يةبةسِيَوةبشدْي ناسةنإ ئاػهشا دةبيَ

 و   -دةناتةوة 
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 .دةنيَؼيَت دسيَزة صؤس ٖةبيَت، طشووثذا ئةْذاَاْي ْيَوإ ية دياديا
ٕ  نة بةسِيَوةبةسيية يةوػيَوة ديا ٕ  باؤ  سيَباةسا ٕ  سةضااوي  خؤياا  ياة  ياةنيَو  ،دةناة

 ية دةوسوبةسةناْيإ نة يةىواتا وبة. طشووثةنةية ئةْذاَاْي ساٖيَٓاْي ئةوإ ئةسنةناْي
ٕ  ياة  ٖيَٓذيَ بؤضي نة و بضأْ  بهشيَٓةوة ئاطاداس ناْذابشِياسداْة سةوتي  ياة  صاْياسيياةنا

ٕ  بشِياسداْي تواْاي ٖةسوةٖا و  طشيٓطرتٕ ديهة ٖيَٓذيَهي ٔ  باة  تاناةنا  صيااد  سادةسباشِي
 تانةنإ تا بهشئَ ٖةالدي و  ٖةَيظةْطيَٓذسئَ سادةسبشِيٓةنإ ثيَويظتة ٖةَيبةت. دةبيَت

 .طةٕب تيَ الواصييةناْيإ ية
. بيَات  طشووخ ئةْذاَاْي ساٖيَٓةسي و  َاَؤطتا ،سيَبةس ثيَويظتة ديهة بةواتايةني

 ٖاؤي  دةبيَتاة  ْاتوْذوتيزيذا، خةباتي سةوتي ية ئاطتةنإ ٖةَوو ية تانةنإ ساٖيَٓاْي
ٕ  بة نة سيَبةسيَو. دةسوةطيت و ٖةطيت  ساطتبيَزي َتُاْة، صياتشبووْي  و  ثاةسوةسدةنشد

 ناتةي ئةو بؤ _ ديَطش دياسيهشدْي و  طشووخ تانةناْي ٗاتوويييةناْيييَ بشدْةطةسةوةي
 ْةٖيَٓيَتاةوة،  ٖاةٍَ  ٖاةْطاو  _ ْيياة  بةػاذاس  خةباتاذا  ياة  خؤي ٖؤيةنةوة بةٖةس نة

 .ْيية ػياو سيَبةسيَهي
 

 :تسس يةكانىةتيبهةِز كازةو هؤ  ضةزضاوة دؤشيهةوةي
 ريااْي  دسيَازةي  ياة  ةنإَشؤظا  ٖةَوو نة ٖةطتيَهة فيضيهي، ثيَهذاداْي ية تشغ
 فيضيهييةنإ ثيَهذاداْة طةختيي و  دةسةجناّ نة ناتيَو تا. نشدووة ئةصَووْيإ خؤياْذا

ٕ  و دةسووْاي   ناشدةوة  يةطةس  ْطةتيغ ناسيطةسيي مبيَٓيَتةوة، تانةناْذا صةيين ية  ئاةوا
 .دادةْيَ

 تشغ ،دةنات ْاضاس طةسةسِؤ دةطةاَلتذاساْي طويَشايةَييي بة خةَيو نة ٖؤناسيَو يةنةّ
 ية ة طآَانرت صؤس بووٕ ئةْذاّ نةّ و  ونوتإ  ييَذإ ية تشغ. نشدْة تةَيَ و  ئاصاسدإ ية

 .و ثاداؾ  َووضة بشِيين يإ ثيؼة دةطتذاْي ية تشطي
 تشطة بةّ ٖةطت نةطاْة ئةو و تةْيا  دةسووْيية تشطيَهي طيإ، دةطتذاْي ية تشطي

 طشتين باوةؾ ية وةنو و صطُاني  طشوػيت بةػيَوةي طىَةتش ثريةوةضووْي بة نة ْانةٕ
يَو ٕ  ثيَ ٖةطت َٓذاَي ٔ  ْونتاة  ياةّ  خاةَيو  صؤسباةي . دةناة  و  ةآلّ و تاشغ،  ناة  خاافًَ

  بةػيَوةي نة درنشدةوةيةنة تشغ. ثيَهشاو ٖةطت ٖةسِةػةي بة طشوػتيية درنشدةوةيةني
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 َةتشطايذاسةناْذا  ٖةسِةػاة  ية بةساْبةس تا ،ٖةية بووْي ئيَُةدا َيَؼهي يةريَٓيَتيهى 
 .بهةئ سصطاس خؤَإ رياْي و  بهةئ خؤَإ ية بةسطشى

 ييَااي طياًْةبااةسةنإ ٖااةَوو و  ٖةسةػااةنإ ؤباا طشوػااتيية وةاَلَيَهااي تااشغ
 باياةخي  ْيؼااْةي  ْةتشطاني  ناة  بووْةية و طشوػيت  صنُاني ئةّ بةٖؤي. بةٖشةَةْذٕ

 ةواتشطا  ناة  نةطاةي  ئاةو  باؤ  ْيياة  و ػةسّ  ْيية تانةنةطي و يةطةستشبووْي  ئاناسي
 .  ْيية ثيَويظت طةسنؤْةنشدْيؼي

 بووْي ية ئيَُة ناتيَو.  ثيَهٗيَٓةسةناْيذاية ٖاْذةسة ْاطيين ويةطش ية تشغ ْاطيين
 باؤ  طشػايت  بةػايَوةي  ئيَُة دةطتةي دةبيٓةوة، ئاطاداس فيضيهي َةتشطيي ػيُاْةيي
 _دادةْيَات  يةبةسدةمماْاذا  سيَطةضاسة دوو ئيَُة طشػيت. تدةبيَ ئاَادة خؤي ية بةسطشي

 ياةْاو  طشوػاتيية  وةاَلَاة  ئاةّ . باػارتة  تَٔيٗاٖاة  صؤسدااس  نة ػةسِنشدٕ يإ تٔٗاٖةَي
 .ٖةَيذئَ َشدٕ َةتشطيي بة نشدٕ بةٖةطت نة ٖةية صيٓذةوةسةناْيؼذا

 ناةوتين  ياةناس  ٖاؤي  دةبٓة نة توْذٕ ئةوةْذة تشغ ٖاْذةسةناْي بابةتذا يةٖيَٓذيَ
 َايَ  )ْاةبضوو  و  ويَظاتاو  بةضةػآيَو  ،تشطاو و بووْةوةسي  دةطتة بةسطشيي طيظتةَي

ٕ  ٖيَاشؾ  ية خؤي ية ييبةسطش بؤ ضةى تةْيا نة دةبيَ( سيَزنشاو ٕ  ْاةنشد  ضاوثؤػاي  ياا
 .دةبيينَ بةساْبةسيذا اليةْي

 و دةتواْيَ  تةياسة َةتشطي دةسةجناَةناْي ْاطيين تواْاي بة طشػيت بةػيَوةي َشؤظ
 باة  دةطايت  ،طشػاتذا  يةطاةٍَ  ةباةساوسد ب عاةقٌَ  ياة  صياتش ٖةسضي وةسطشتيننةَيو  بة

 .ى دايةطةَي بةسةْطاسبووْةوة بؤ بطات سيَطةضاسةطةييَو
 سووبةسِووبووْاةوة  ياةناتي  دةتاواْني  تاشغ،  ٖؤناسةناْي و  دةسةجناَةنإ بةْاطيين

 ثيَهاي  دائيَُاة  دةسووْاي  ياة  تشغ نة ناسيطةسيياْةي ئةو َةتشطيذاسدا، دؤخي يةطةٍَ
 .ببةئ يةْاو ديَينَ،
 

 :تسع دةزوونهاضي
  بةػاي  ية دةسدساوةنإ بووْي صيَذة ئاناَي ى تشغيةناْ"فيضيهي" ْيؼاْة و  ٖيَُا
 ٖااؤي دةبيَتااة دةسدساوطةيااة ئااةّ. دةَاسييةوةيااة طيظااتةَي ي(طااةَجاتيو)ٖاااودٍَ

 ٖاؤي  يَتاة دةب خؤي ئةَة نة ،دةسووٕ و دةَاسةناْي  ثيَظت دةَاسةناْي ضووْةوةيةني
 (.خوئَ فؼاسي صيادبووْي)   و َاطوويهةنإ  دٍَ ْاو بؤ خوئَ ٖةْاسدْي صيادبووْي
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 بووْي صيَذة و ٖةسوةٖا  بووْي و توْذتش  دٍَ ييَذاْي صياتش ٖؤي دةبيَتة ٖةسوةٖا تشغ
 طاةَجاتيو  دْةداْي(. َاطوويهةنإ بؤ صياتش نظيزْيؤئ ْاسدْي بؤ) ٖةْاطةدإ سادةي
 دةسدساواْة ئةّ نة طةسطوسضيًةوة َؤسيؤت ية ئادسْايني( تةسةػو )سراْذْى ٖؤي دةبيَتة
 طًؤنؤص صةوةْذ و  صؤس سادةيةني تا ئاصادبووْي ٖؤي دةبيَتة ديهةدا ٖؤسَووْةناْي يةثاٍَ

ٔ  طوسِى ْاو بؤ دةسطةوة ية  باؤ  وصة باووْي  دسوطات  ٖاؤي  دةبيَتاة  سةوتاة  ئاةّ . خاويَ
 .َاطوويهةنإ

 باةسْطاسيي  بؤ خؤي دةدات ٖةوٍَ َشؤظ داية، تيَجةسِئ ساَيي ية قؤْاغة ئةّ ناتيَو
 داةسطربِة  بشيٓاة  ياة  خاؤي  سصطااسنشدْي  باؤ  ٖةوَيذاياة  ياة   و دةطاتةؾ   بهات ئاَادة

 ساَياةتي  ية َيضَيذإ و سخيؤَية نؤتايي َاطوويهةييةناْي( خاْة)ػاْة. ػيُاْةيييةنإ
 ٖاتٓااةدةسةوةي ٖااؤي ةبٓااةد بابةتااذا يةٖيَٓااذيَ نااة دةَيَٓٓااةوة ٖةَيجةطاايَشاودا
 .و َيض  ثيظي( ْائريادى)خؤْةويظتاْةي

و   دةطااتةوارة ئةواْااةؾ بااؤ و تةْاْااةت  تيَجةسِاْااذووة ئةصَووْاْااةي ئااةّ َااشؤظ
 تاوني  تشطاا  ياة " ،"تاؤقي  صاوسّ تشطاا ة يا "وةنو نشدووة، دسوطت ضةَهطةييَهيؼي

 ...". تشطاخؤَِ ية" يإ ،"ساطبووةتةوة يإ بووة سةم دةطتةّ
 باااسودؤخي يةطااةٍَ سووبةسِووبووْااةوة ناااتي يااة َااشؤظ نااة ئةَةيااة تييةنةيساطاا

 تشغ ْيؼاْةناْي و  ٖيَُانإ دةسنةوتين بةاَلّ دةدؤسِيَينَ، و خؤي  دةتشطيَ َةتشطيذاسدا
 ناسداْاةوةي  ْيؼااْةي  ئةَاْاة  ضاوْهوو  ،ػاةسَةصاسي  ٖؤي ببيَتة ْابيَ سووَةتذا، ية

 .دةنةٕ ناس َشؤظ ية بةسطشي بؤ ةن طشػتيياْةية  غةسيضة ئةو دسوطيت
 
 

 :تسضدا بةضةز شاَلبووى
 و باؤ   طؼاتيية  و ويظايت   خواطات  باة  ثيَويظايت  ْاتوْذوتيازي  خاةباتي  طرتاتيزي
 نة بٔ صاٍَ دةسةجناَةناْيذا و  تشغ بةطةس دةبيَ خةَيو ٖةَوو بابةتة ئةّ بةدةطتٗيَٓاْي

 بةدَيٓيايييةوة.  خةبات وتهشدْيطةسن بؤ و فيضيهييةناْة  توْذوتيزاْة ئاصاسداْة ئاناَي
 ٖؤي دةبٓة نة سووداواْة ئةو صجنريةي بيَت، صاٍَ تشطذا ثاَيٓةسةناْي بةطةس َشؤظ ئةطةس

ٔ  سةْطة. دةضٔ يةْاو َشؤظذا دةسووْي ية تشغ ثيَهٗاتين ٔ  و  طااناستشي  ثاػاهةوتووتشي
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 و  نؤَاةَيطا  ْااو  ساطتييةناْي يةطةس ْووقاْذٕ ضاو تشطذا، يةطةٍَ بةسةْطاسي ػيَواصي
 .بيَت ٖةْوونة باسودؤخي ية تٔةَيٗاٖ

 ئةْذاَي وةنو نؤَةَيطاية ئةّ تانةناْي بةيةني يةى ػيَواصة، ئةّ بةناسٖيَٓاْي بة
 ٖةْوونة دؤخي دسيَزةي ػايةلاَيي تةْيا يةنطشتٓيَو ٖيض ية بةدووس ثةستةواصة، و  تةْيا
 دؤخيَهاي  و  ٖةسَةتشطاى  ياة  داخواصيياةنإ،  باطاهشدْي  ياة  دووسطشتٔ بةخؤ و  دةبٔ

ٔ  ٖاةوٍَ  بةػاةدا  ئاةّ  دسيَازةي  ية بةاَلّ. دةطشٕ دووس خؤيإ َةتشطيذاس  باة  تاا  دةدةيا
 نةسةطااتةي دةسةتاااْي تشطااذا، بةطااةس صاَيبااووٕ ػاايَواصةناْي خظتٓةبةسدةطاايت

 َةبةطات  نة طشيٓطة خاية ئةّ ػيهشدْةوةي ٖةَيبةت. بيَٓني ثيَو بةسٖةَيظتهاسييةنإ
 .ْاتوْذوتيزاْةية و   َةدةْي بةػيَوةي ئاَيَش رايةتييةنإ،د نةسةطتةي ية

ٔ  ٖاةوٍَ  نة ضاسةيةىةسيَط  بٓاةَاي  يةطاةس  ضااسةيةى  سيَطاة  سوو، بيخةيٓاة  دةدةيا
 دْةدةسةناْييةتي يةْاوبشدْي و  تشغ يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة بؤ وسيَهوثيَ بةسْاَةسِيَزي

 .سابطشئ تشغ ٖاْذةسةناْي هٗيَٓاْيثيَ ية دورَٔ بةسْاَةسِيَزي، بة بةطنت ثؼت بة تا
 ناةّ  ٖؤي دةبٓة نة نشاوٕآلَيةطة ػيَواصطةييَو يةطةس ضشِبووْةوة بة سيَطةضاساْة ئةّ

 و  تؤقيَٓاةس  بااسودؤخي  ٖاتٓةناياةي  ٖؤي دةبٓة نة و سووداوطةييَو  ثيَؼٗات بووْةوةي
ةسِاونيَ  .ٖيَٓةس  دَي
 خةباتي ينات ية خةَيو تشطي وْةوةيبو نةّ ٖؤي دةبٓة نة سيَطةضاساْةي يةو يةنيَو

يَهي. نؤبووْةوةناْذاية وناتي  ػوئَ ٖةَيبزاسدْي ية وسدبووْةوة دةَاوةسيذا،  ديهة خاَي
و   وسة باةٖيَضنشدْي  بة نؤبووْةوةناْذا َاوةي ية دةبيَ ضاالنإ، و  سيَبةسإ نة ئةَةية
 ناة  يةوةي ثيَؽ و  بٔ خةسيو خةَيهةوة طةسبًَٓذيي و  طةسنةوتٔ ٖيواي سةوةي بشدْةطة

 .بهةٕ خةَيهةنة بة بَنوة نؤبووْةوةنإ، طةس بهةْة ٖيَشؾ ػؤسِػةنإ درة ٖيَضة
 نةَبووْاةوةي  و باة   بةطوودة ةَاوةسيد خةباتي بؤ ػيَواصاْةي يةو ديهة يةنيَهي

 ػااسدا  دياديانااْي  ػاويَٓة  ياة  ٖاوناات  ناة  ئةَةية دةدا، ياسَةتي دةَاوةس تشطي
ِ   ئةَٓيياةناْي  ٖيَضة تواْايي سيَطاوة يةّ ات بهشيَ، نؤبووْة  و ياة   بيَات  داباةؾ  سريَا
 .بيَتةوة نةّ ئةوإ طةسنوتطةسي ٖيَضي ئاناَذا

ٕ  نشدْاي  ئاَاادة . تشطأْ ٖؤي دةبيَتة صؤسداس خافًَطريبووٕ  و  ٖيَضةدةَاوةسيياةنا
 ةطاصييةئاَاد ئةّ. دةنات ثيَؼطريي خافًَطريبووٕ ية خةبات بؤ ئةوإ وسةي بةٖيَضنشدْي

 ياة  وسيَهوثيَ صاْياسيي داْي خةَيو، بة خةبات ئاَاجنةناْي وةبريٖيَٓاْةوةي ية بشيتيية
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 ناتي و دياسيهشدْي  درنشدةوة بؤ وسيَهوثيَ بةسْاَةسِيَزي بةوإ، ثؤييع ٖيَضةناْي سيَزةي
 ٖاةْطاوي . نؤبووْاةوة  ياة  ثايَؽ  ثشِؤظة ٖيَٓذيَ بةسِيَوةبشدْي و ٖةسوةٖا  بؤي ثيَويظت

 يةواْةية نؤبووْةوةنةدا، َاوةي ية نة بهشيَتةوة سووٕ خةَيو بؤ نة ئةَةية دي باسيية
 باسودؤخةدا يةّ تةْاْةت. ببٓةوة سووبةسِوو ػؤسِػذا درة ثؤييظي ٖيَضةناْي يةطةٍَ ئةوإ

 دةْطي يةواْةية نة ىئةوة وةنو بهشيَتةوة  سووٕ ئةوإ بؤ فيضيهيؽ دؤخي نة باػرتواية
  ضةنةنإ طةس طةسةْيَضةي بشيكةي و  ببيظٔ خشاوةنإ  ناالٕ ية( ػوػهة) تيَآل ويَهةوتين

 َااوةي  ية. دةدات ياسَةتي خةَيو صياتشي ئاَادةبووْي بة سيطاخؤػهشدْة ئةّ. ببيٓٔ
و   داباةؾ  ديادياا  و طشووثي  دةطتة بة دةبيَ خةَيو بةسيَجيَواْةناْذا تيَهةٍَ نؤبووْةوة

 .بظجيَشدسيَ ثيَ ووْيإس ضاالنيطةييَهي و  خبشئَ سيَو
ٕ  بةياةني  ياةى  باؤ  ْيؼاْذةسيَو سيَ و سيَباص ثيَهٗيَٓاْي ٔ  تاا  تاناةنا  ياة  ناة  باضاْ

 خةباتي بٓةسِةتييةناْي ٖةْطاوة ية يةنيَو بهةٕ، ناس دةبيَ ضؤٕ قةيشاْاويذا باسودؤخي
ٕ  و ٖاوئاٖاةْط   طشووثاي  ةضااالنيي . تةنووصيياة  صيااتشنشدْي  بؤ دةَاوةسي  نشاوةناا

 و سيَظاا،   طيظاتةّ  باووْي  باةبيَ  فؼااسداية،  يةريَش طشووخ نة دؤخيَهذا ية ةتبةتايب
 .ْابٔ ناسيطةس

 ئاةو  نؤبووْاةوةي  و ْادةسوةطت  نةطاْي نؤبووْةوةي ْيَوإ دياواصيي دةبيَ خةَيو 
 . دياسيهشاو ئاَاجنيَهي بة طةيؼتٓة ٖةوَييإ نة بضأْ ةخةَيه

 َاااْؤسِي" بااةْاوي يةقوتاخباْااةدا نااة ثشِؤظةيةنااة بااواسةدا يااةّ منووْااة صةقرتياأ
 سياض  دياسيهشاودا دةطتةطةٍ ية قوتابييإ ثشِؤظةيةدا يةّ. دةضيَ بةسِيَوة" ئاطشنةوتٓةوة

. دةنشئَ سيَٓويَين بةتانةنإ بةس و ػويَٓة  سؤيؼتٓةدةسةوة سطاناْيةد بةسةوالي و  دةبٔ
 باسودؤخةدا يةّ. دةبيَ إسصطاسي ئاطش ية قوتابي طةد ْضيهةي خويةنذا دوو يإ يةى ية

  بذةٕ ئةجناّ دةبيَ نشدةوةيةى و ناتيَهذا، و و ية  ػيَوةيةى و بة نة دةصأْ َاَؤطتايإ
 ئاةو  يةطاةٍَ  باسودؤخاة  ئةّ. دةنةٕ ثيَشِةوي ئةوإ سيَٓويَٓييةناْي ية قوتابييةناْيؽ و

 ات،دةد سوو ناْااذا(نًااووخ)يٓؤوطاااص  طاايٓةَانإ يااة ئاطشنةوتٓااةوة نااة ناتاْااةدا
 سؤيؼاتٓةدةسةوة  سطانااْي ةد بةسةوالي يةنرتدا يةطةٍَ ٖاونات دةَاوةس ٖةَيظةْطيَٓٔ 

 ياة  و  بهةٕ سصطاس خؤيإ دةبٔ طةسنةوتوو صؤسنةّ سيَزةيةني ئاناَذا ية دةبةٕ، ٖيَشؾ
 طاناسة  وةسطشتٔ ييَ ئاناّ. دةضٔ يةْاو تانةنإ و ٖةَوو  ْابيَت سصطاس نةغ ناتذا صؤس



 
131 

 يايَ  باةسووْي  داةَاوةسي  َووو ٖاة  بهةٕ ئاَادة باؾ بةسْاَةيةني سإسيَبة ثيَويظتة
 .بٔ دَيٓيا بةسْاَةنةيإ بةسةوثيَؼضووْي ية خةباتذا و يةناتي  نةْةوة ئاطاداس

 نة ناتيَو و  خةَيو باوةسِبةخؤبووْي صيادبووْي ٖؤي دةبيَتة سيَبةسإ باوةسِبةخؤبووْي
ٕ  دَياةسِاونيَ  و  تاشغ  باة  ٖةطت نةَرت ،ٖيَٓا بةدةطت باوةسِبةخؤبووْيإ خةَيو . دةناة

 و بةطواطتٓةوةي  ثيَويظت باوةسِبةخؤبووْي بطةْة باؾ ٓاْيبةساٖيَ دةبيَ تاصةٖاتوووةنإ
باة   باةدواي  سيَبةسإ نة بابةتة ئةّ تيَطةياْذْي و  ؤيإب خةبات ئاَاجنةناْي و  ئايذياٍ
 .طةسةوة ْة بةس تانةنإ ٓةسىبؤئةوةى ثاَي خةَيهةوةٕ داخواصييةناْي طةيؼتين ئاناّ

ٕ   بريوسِاطؤسِيٓةوة تيَطةيؼنت،  ييَو . بضايَ  باةسِيَوة  باػاي  باة  ثيَويظاتة  و ساطةياْاذ
 يةناةَى  يسيضياة  تاا  باذات  بشِيااس  خاةبات  سيَبةساْي ية يةنيَو و بيَت ئةطةس بؤمنووْة

 اسةنةيؼيو ٖؤن   بطةيةْ ديرتإ بةئاطاداسي ثيَويظتة ْةبيَت، بووْي خؤثيؼاْذاْةناْذا
 ئةطةس بًَيَ، سووْي بة دةتواْيَ ئةو) بطريدسيَت تيَطةيؼنت خشاخ ية ثيَؽ تا بهاتةوة ػي
 باػي بة و ْاتوامن  دةنةوَةوة دووس خةبات طؼيت سةوتي ية مب ذايةنةَ يسيض ية و بيَت

 بؤ ثيَويظت و ٖةْطاوي  ٖاوئاٖةْطي ودسوطت بهةّ  ثيَوةْذي ديهةدا سيَبةساْي يةطةٍَ
يَُٓةوة صياْةنإ و  صةسةس ية شتٔثيَؼط  ياسَةتي بة و  دةصاْني خةبات ئاَاجني ئيَُة. ٖةَي
 (.دةطةييَٓني بة ئاناَي يةنرت

 خاةَيو  باؤ  خاةبات  و َةتشطاييةناْي   نشدةوة ػيَواصي نةى ئةوة طةسةسِاي سيَبةسإ
 و  ئاايوطؤسِ  ياة  و ئاَااْر   طياطي نؤبووْةوةي طةسةنيي ٖؤي ثيَويظتة دةنةٕ، ػشؤظة

 ناشدةوة  ئاةّ  ناة ى ئاةوة  وةنو بهةْةوة  ػي ئةوإ بؤ ثيَويظتيؽ طياطيي ضانظاصيي
 ثيَوةْاذي  خةباتذا طةسةنيي و ئاَاجني  طؼيت طرتاتيزيي يةطةٍَ ضؤٕ و ناتيية  تايبةت
 ٖاْذاْي بؤ و ناتييةنإ  ضهؤيةب ٖةَيويَظتة نة بهةْةوة ئاطاداس خةَيو و ٖةسوةٖا  ٖةية

ٕ  ٖاةْطاوة  و باةّ   خةباتاة  بة وةطتبووٕثةي بؤ ديهة تانةناْي ٕ  تايَ  ديارتا  ناة  دةطاة
 .ْيية َةساٍَ طةسةسِؤييذا يةطةٍَ سووبةسِووبووْةوة

 نة بٓاطٔ ٖؤناسطةييَو دةبيَ سيَبةسإ ْاتوْذوتيزيذا، خةباتي بةسْاَةسِيَزي سةوتي ية
 ةسثانشدْيب ية بؤمنووْة خةَيهذا  ية و ْائوَيَذي  تةْيايي ٖةطيت ثيَهٗاتين ٖؤي دةبٓة

 بةسص وسةيإ  بٔ يةنرتييةوة ْضيو و ية  يةنرتي بةػاْي ػإ دةبيَ خةَيو نؤبووْةوةناْذا،
 و (يةى دواى ية يةى)صجنريةيي بةػيَوةي يةنرتي دةطيت بةطشتين دةتوأْ خةَيو. بيَتةوة
 .ْني بةتةْيا نة بهةٕ بةٖيَض ٖةطتة ئةّ و طشوود  طؤساْي وتٓى



 
132 

 باسي ية ُانإ،ٖيَ ية ٖيَٓذيَ ية نةَيو وةسطشتٔ يإ  ةْطنشِية دًوبةسطي يةبةسنشدْي
 ثةيوةطات  ٖاوبةػةوة بشِياسي و  بريوسِا و  ئايذياٍ بة نة خةَيهةي ئةو وسةي دةسووْييةوة

 .طةسةوة دةباتة ، ْاتوْذوتيزييةوة خةباتي  بووْةتة
 زيبةسْاَةسِيَاا و  ٖةَيظااةْطاْذٕ طااةسجنةنإ، ديَااي بابةتااة يااة ديهااة يااةنيَهي
 ئاةو  ياةْاو  خشاثةناْي  ةدةسةجناَ و  تشغ نةَبووْةوةي ٖؤي دةبيَتة نة ٖؤناسطةييَهة

 نة ببٓةوة ئاطاداس ثيَويظتة ئةَٓييةنإ ٖيَضة و  ثؤييع. خةباتذإ دةسةوةي ية ٖيَضاْةي
ٕ  باةسؤني  َةتشطاييةى  و ٖايض   ْاتوْذوتيزاْةية نؤبووْةوةطةية، يإ سيَجيَوإ ئةّ  ئاةوا

 .ْاطشيَت
ٕ  سووَةتاة  دؤطتاْة، ٖةَيظونةوتي ووْةبؤمن ٕ  وتوويَازة  و  سووطةػاةنا  خؤَاْيياةنا
 نشدةوةدا ية دسومشةنإ و  وػةنإ ػيَوة و بةّ  ناسيطةسة صؤس ئةَٓييةناْذا ٖيَضة يةطةٍَ
ٕ  يَيتٖاوسِ خضَايةتيي، سيَطاي ية نة تاناْةي ئةو. دي ديَٓة  نؤَةاَلياةتي  ثيَطاةي  ياا
ٔ  يةنةَذا طة  ية دةتوأْ ئاػٓاتشٕ، ثؤييظذا ٖيَضةناْي يةطةٍَ  ٖياضة  باة  تاا  دابٓاشيَ

 دةبيَ. ْيية ئاساداية و توْذوتيزاْة  فيضيهي ٖةسِةػةيةني ٖيض نة بظةمليَٓٔ ئةَٓييةنإ
 و ْيياةتيَهي   َةبةطات  ئةطاةس  تةْاْاةت )ضاةنذاس  نةطايَهي  ٖايض  نة بٔ ئاطاداس صؤس

 ئاةّ  باووْي  ضاوْهوو  ْةبيَت، تةوةنؤبووْة نة نةطاْةدا ئةو يةْاو( ْةبيَت تايبةتيؼي
 ٖااؤي ببيَتااة يةواْةيااة ئااةوإ ػاايُاْةييةناْي ضاااالنيية يااة و ٖيَٓااذيَ  نةطاااْة

 ٖاةَوو  دابؤياة . توْذوتيزاْة ثيَهذاداْي و طةسٖةَيذاْي  باسودؤخةنة َةتشطيذاسبووْي
 بةدةطاتٗيَٓاْي  _ ْاتوْذوتيزياذا  خاةباتي  طةسةنيي ئاَاجني يةطةٍَ ثيَويظتة تانةنإ

 .بٔ ئاػٓا _توْذوتيزي ية دووس ةسنةوتٔط
 ضااةْذ ٖااةس _ فيضيهااي ثيَهااذاداْي ثيَهشدْااي دةطاات ناتةناْااذا، صؤسبااةي يااة

 دةطات  نة ئةَٓييةنإ ٖيَضة بؤ بةٖاْةيةنة _خؤثيؼاْذةساْةوة يةاليةٕ بةستةطهيؽ،
 باة  ئةَٓييةنإ ٖيَضة بابةتيؼذا، يةٖيَٓذيَ. بةخةَيو ثيَذإ و دوئَ  ناسي تةى نو بذةْة

 در خؤثيؼاْذةسإ، سيضي بؤْاو ةْاطشاوْ بةػيَوةي خؤيإ ٖيَضةناْي ية ٖيَٓذيَ ٖةْاسدْي
 بةٖاْة خويَٓاوي طةسنوتي بؤ ةطةيةوسيَ يةّ تا دةْويَٓٔ توْذوتيزي ئةَٓييةنإ ٖيَضة بة

 (1).بهةٕ دسوطت
                                                           

و يةوَياتي ئيَُةػذا يةو منووْاْة ٖةية. بؤمنووْة تريؤسي  ئةّ ػيَواصة بؤ طةسنوتهشدْي دربةسإ صؤس باوة (1)
 و. _و ئيَاذاَهشدْي ئةْذاَاْي سيضبي تودة  ْةيةى بوو بؤ طةسنوتٖادةطتهشدي ػا بة
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ٕ  ٖياضة  ناة  بابةتاذا  يةٖيَٓاذيَ  ٖةسساَياذا  ية  ػايَواصي  دةطاتةوداويَين  ئةَٓيياةنا
و   تؤنُاة  بةسْاَةياةني  ثيَويظاتة  ئاساوة، ديَتة فيضيهي اداْيذثيَه و  دةبٔ ىتوْذوتيز

 ية ثيَويظتة ٖةسوةٖا. ٖةبيَ ئاصاسثيَطةيؼتووإ و  بشيٓذاسةنإ ية ثؼتيواْي بؤ هوثيَوسيَ
 ياسَةتيياة  بةئةجناَطةياْاذْي  باؤ  و دةسَاْيؽ  ثضيؼهي طشووثطةيي و دةطتة ،ثيَؼرت

 .طريابيَت بةسضاوية طةسةتايييةنإ
ٕ  ثؼاتيواْي  باؤ  ثيَويظات  ٖااةْطاوي ناة  ساطاتيية  ئاةّ  وةبريٖيَٓاْاةوةي   يااة ناشد

 ئةّ تا ْابيَ بةاَلّ ئةوإ، وسةي بةٖيَضبووْي ٖؤي دةبيَتة طرياوة، يةبةسضاو خؤثيؼاْذةسإ
  تاشغ  و  (سةطاطاييةت )ٖةطاتؤني  خةَيهاذا  ياةْاو  ناة  بذسيَ طشيٓطي بابةتة بةّ سِادة

 .بهةويَتةوة ييَ ثيَضةواْةي ئاناَيو   بٓيَتةوة
 نااتي  ياة  بؤئاةوةى وةى باْاذ   ٖاةبيَ  خااويَين  طجي دًيَهي ٖةستانيَو واية باػرت
 طاجي؟  دًاي  بؤضاي . بايَ  ثيَ طةسةتاييؼي دةسَاْي و ٖيَٓذيَ  بيَين بةناسي ثيَويظتذا
 _ يدةسووْا  وةسطشتٓة و بؤطوود  دةسدةنةوي باػرت يةويَٓةدا بووٕ خويَٓاوي بة ضوْهوو

 . ٖةية باػرتي ناساَةيي وثاطةْذةيييةنإثشِ
ٓيَشاْيَو ٕ  ثيَوةْذي ثشدي ساطتيذا ية دةطشٕ ثيَطةيؼتوإ صيإويَٓةى  نة ٖةواَي  ْيَاوا

ٕ  ية ويَٓةيةى. ْذْةطؼتييةنأْاساطةي و  خةباتطيَشِإ  باة  خاةبات  دةتاواْيَ  بشيٓاذاسةنا
 ياة  ديٗااْي  ثؼاتيواْيي  بؤ إو ئةو  بطةيةْيَت ديٗاْذا ٖةَوو ية نةغ ًَيؤٕ طةدإ
 ديهاة  خةَيهاْي ئاػٓانشدْي بؤ دةسفةتاْة، يةّ دةبيَ خةَيو. بهات باْطٗيَؼت خةبات
 . وةسطشٕ نةَيو خؤيإ ْاتوْذوتيزاْةي خةباتي ئايذيايةناْي و  ئاَاْر يةطةٍَ

و   ٖةبيَ ػيُاْةيييةناْذا سووداوة ية بةساْبةس دياسيهشاوي ئةسنيَهي دةبيَ ٖةسنةغ
 .بذات طشيَ جناَذاْي ئة بؤ خؤي شيفه

ٕ  ئةسناةناْي  نشدْاي  ديَبةديَ يةطةس دةخت سيَبةسإ ثيَويظتة  بهةْاةوة،  تاناةنا
 ػايُاْةي  طةياْذْياْاذا،  بةئاةجناّ  ية وسدبيين و  ئةسنةنإ يةطةس وسدبووْةوة ضوْهوو
ٕ  بيظانت  سووبةسِووبووْةوة، ية تانةنإ تشطاْي ٕ  ْيؼااْة  دياتين  ياا  ّناة  ْةْاطاشاوةنا

 و  تاشغ  نةَبووْاةوةي  ييياسَاةت  خاَياةناْيؽ  رتئوونضا ب يةبةسضاوطشتين. دةناتةوة
 ياة  ٖيَٓاذيَ  ثيَويظاتة  ،(بيَٓٓاةوة  وةباري  قوتاخباْةنة منووْةي. )دةدات نؤْرتِؤَيهشدْيإ

 باةسِيَوة  ديادياناْذا سيضة يةْيَوإ ثيَوةْذي و ثيَهٗيَٓاْي  ٖاوئاٖةْطي ئةسني تانةنإ
ٕ  ْيؼااْة  و  ٖيَُانإ ٖيَٓذيَهيؽ ثيَويظتة ببةٕ، ٕ  سةَضيياةنا ٕ  ثيَؼاا  ٖاةسوةٖا . باذة
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 ضوْهوو ،تشغ نةَبووْةوةي ٖؤي دةبيَتة سوخظاسدا ية بةساْبةس الفيتة و دسوػِ طشتين
  نؤنشدْةوةي بة تانةناْيؽ ية ٖيَٓذيَ ثيَويظتة ْةبيَت، يةبةسضاودا نة ئةوة ٖؤي دةبيَتة
 ْيَوإ ية ئاو دابةػهشدْي خةسيهي ٖيَٓذيَهيؽ. بٔ وخةسي سِاثؤستةوة و ْووطيين  ٖةواٍَ

.  بٔ _خةَيو و وصةي  تاقةت و نةَبووْةوةي  الواصي ية ثيَؼطشتٔ بؤ _ خؤثيؼاْذةساْذا
ٕ  دسومشاةنإ،  نشدْي ئاَادة ئةسني نةطاْيَهيؽ ثيَويظتة  دةطاجيَهشدْي  و  طاشوودةنا
 .بيَ ئةطتؤ ية ئةواْةيإ
 ييياسَااةت نااة ٖااةٕ طااؤصداسيؽ سطااةييَهيٖؤنا تانةنةطيؼااةوة سواْطااةي يااة

و   طشوػتيية دياسدةيةني تشغ نة ىةوئة قبووَيهشدْي وةنو _دةٕدة تشغ نةَبووْةوةي
ٕ  ئاطااييية   ناسيَهي بةَيهو ْيية، و داَاوي  الواصي ْيؼاْةي تاقيهشدْةوةى  بااوةسِ  ياا

  َةتشطايياْة  و ئةّ  ٖةية َةتشطي نشِيين طيإ بة ْشخي خةبات ئاَاجنةناْي نة وةىبة
يَٓةنإ ثتةوتشبووْي ٖؤي دةبيَتة يَهي. بةَي  ية بةساْباةس  ئاناسي دةسوةطتيي _ديهة خاَي

 وسةثيَذإ ٖؤي دةبيَتة دةسوةطتيية ئةّ شدساوة،طجيَ تاى بة نة  ئةسنيَهذاية بةسِيَوةبشدْي 
 .بةو

 بيَ صي،طياْبا ٖؤي دةبيَتة ْيضاَييةناْذا ثيَهذاداْة ية ْةتةوايةتي ٖةطيت ٖةسوانة
 ئاَاجنة بة وةفاداسي _ ياطاػذا و سهوَةتي  دميونشاطي بؤ خةبات ية و ْةتشطي،  باني

َ  باؤ  بااؾ  و داٖاتوويةني  يةنظاْي ئاصادي، بؤ خؤػةويظيت طؼتييةنإ،  _ وإوٖاة
 .فيذايي و طيإ  باني بيَ دييَشاْة، نشدةوةطةىل ٖؤي دةبيَتة

 
 




