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 ثَيشةكي:

ػتا يةبةض زةغتتإ زايـة  بةضٖـةَي ٖـةو  و نؤؾؿـيَهة نـة يـة َـاوةي        ئةو نتيَبةي ئيَ
غاآلْيَهي زووضوزضيَصي ناضي تويَصيٓةوة و واْةوتٓةوة ية بـواضي نؤَةَيٓاغـيسا زضاوة و ئاَـاْر    
ئةوةية نة بتواْري نتيَبيَو وةى بٓةَاي خويَٓـسْي ظاْهـؤيي يـةّ يكـة ظاْػـتييةزا ثيَؿـهةف       

 . خويَٓسناضاْي ئاظيع بهةئ
يةو ناتةوة نة يةنةَري نتييَب نؤَةَيٓاغي يةشيَط ْاوي عًِ االدتُاع ) نؤَةَيٓاغي( يـة غـاَيي   

ي ٖةتاوي ية اليةٕ خواييَدؤؾبوو زونتؤض يةسيا َةٖسةوي ية ئيَطإ بآلونطايةوة  ٖةتا ئيَػتا 6811
ٕ يـة ئاؾـٓانطزْي   نتييَب دؤضاودؤض ية بواضي نؤَةَيٓاغيسا ضاخ و بآلونطاوْةتةوة نة ٖةض يـةنيَهيا 

خويَٓسناضإ بةّ ظاْػتة ْويَية و ثةضةثيَساْيسا بايةخي تايبةت بة خؤيإ ٖةبووة  يةطة  ئةَةؾسا ئـةّ  
ٖةْطاواْة يةطة  ئةوةي نة ؾطة و ؾطةضةؾٓٔ  بةآلّ ْةياْتواْيوة ثيَويػتيي نةغاْيَو نـة ٖؤططييـإ   

ا ٖةية  ثطِ بهةْةوة و يـة زضيَـصةزاْي نـاض و    بة وةزةغٗيَٓاْي ظاْياضيي ية بواضي ظاْػيت نؤَةَيٓاغيس
 ظيازنطزْي ظاْياضييةناْياْسا ٖاْسةض و ضِآ ْيؿاْسةضيإ بٔ. 

يةّ ثيَؿةنييةزا زةضؾةتي ئةوة ْيية نة اليةْة ئةضيَين و ْةضيَٓييةناْي ٖةض ناّ يةّ نتيَباْة 
ؤَةَيٓاغـي ييَـي   ييَو بسةيٓةوة  بةآلّ ئةوةي نة ية َـاوةي غـاآلْيَو وتٓـةوةي بٓـةَاناْي ن    

ئاطازاض بوويٓةوة ئةوةية نة ظؤضداض خويَٓسناضاْي ئةّ بابةتة بة تايبةت خويَٓسناضاْي بةؾةناْي 
غةيطي ظاْػتة نؤَةآليةتييةنإ نـة ْاضـاض بـة خوَيٓـسْي واْـةي بٓـةَاناْي نؤَةَيٓاغـيري         

و بـ  ثـةضِاويَعي   ْاضِةظايةتي خؤيإ ية ْةبووْي نتيَيب ظاْهؤيي طؿـتطري  ضِيَهوثيَـو و ئاغـإ    
 ْاضِووٕ و ييأَل زةضبطِيوة. 

وازيَتة بةضضاو نة خويَٓسناضاْي يكة ظاْػتييةناْي زيهة يةّ بواضةزا ظياتط تووؾي ْاضِووْي و 
نيَؿة زةبٓةوة ٖةتا خويَٓسناضاْي ظاْػتة نؤَةآليةتييةنإ  ضوْهة ئةوإ يـة تـةواوي َـاوةي    
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ي  شَيَطياضي  زةضووْٓاغي و ...( تةْيا ية ضِيَطةي قؤْاغي ضواضغاَيةي بةنايؤضيؤغسا ) ناضطيَطِ
خويَٓسْي بابةتي بٓةَاناْي نؤَةَيٓاغي ئاؾٓاي ثيَٓاغة  ضةَو  غٓووض و يل و ْاوةضِؤني ئةّ 
ظاْػتة بةضبآلوة زةبٔ. ية ساَييَهسا خويَٓـسناضاْي ظاْػـتة نؤَةآليةتييـةنإ يـة َـاوةي ئـةّ       

نإ  َيتؤزةناْي تويَصيٓةوة  نؤَةَيٓاغـيي ضـيٓةنإ و   ضواضغاَيةزا  ظؤض بابةتي وةى: تيؤضيية
ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييةنإ  نؤَةَيٓاغـيي خيَـعإ  نؤَةَيٓاغـيي طوْسْؿـيين و يكـةناْي      
زيهةي نؤَةَيٓاغي زةخـوَيٓٔ ٖـةض بؤيـة ئةطـةض يـة َـاوةي خوَيٓـسْي بابـةتي بٓـةَاناْي          

َاناْي نؤَةَيٓاغي ْةبٔ  ية َـاوةي  نؤَةَيٓاغييـ ؾاضةظاي ظؤض ضةَهي ثةيوةْسيساض بة بٓة
 ئةّ ضواض غاَيةزا زةتوأْ ؾاضِةظايي ثيَويػت بةزةغت بيَٓٔ. 

زياضة ييَطةزا  َةبةغت قػةنطزٕ يةغةض بةضْاَـةي ظاْهـؤيي و ئةَـة نـة ن زاْـطاوة و ن      
زاْةْطاوة ْيية  بةَيهوو تةْيا ناضيَو نـة يةزةغـت ئَيُـة زَيـت  ئةوةيـة نـة الْيهـةّ يـةشَيط         

ــتة    ْاوْ ــسناضاْي ظاْػ ــة خويَٓ ــوويَٓري ن ــةييَو بط ــيسا بابةتط ــةَاناْي نؤَةَيٓاغ ــاْي بٓ يؿ
نؤَةآليةتييــةنإ بــة طؿــيت و خويَٓــسناضاْي يكــة ظاْػــتييةناْي زيهــة ئاؾــٓاي ظاْػــيت  
نؤَةَيٓاغي  ثةياّ و ططيٓطييةنةي بدي و بؤ خويَٓسْةوةي ٖةَةاليةْة و بٓةضِةتي تط ٖؤططيي و 

 ٓ .سةظي ظياتط خبوَيكيَ
بةؾسا ضِيَو خـطاوٕ. يـة بةؾـي يةنةَـسا يـةشيَط ْاوْيؿـاْي        61بابةتةناْي ئةّ نتيَبة ية 

َيَصووي نؤَةَيٓاغي  غةضةتا قػة يةغةض ٖعضة نؤَةآليةتييةناْي ثيَـ نؤَةَيٓاغي بريَةْـسة  
نؤَةآليةتييةنإ  قؤْاغةناْي ؾاضغاظي  عةقآلْييةت  ؾةيػةؾةي َيَصوو و بةزواي ئةويؿـسا  

ٓة نؤَةآليةتييةناْي ثةيسابووْي نؤَةَيٓاغي وةى ظاْػتيَو و غةضةواّ ثاْتايي ئةّ يكـة  بةغتيَ
 ظاْػتيية زةنطآ. 

ية بةؾي زووةَسا نؤَةَيٓاغي وةى ظاْػتيَو باغـي ييَـوة زةنـطآ  غـةضةتا خويَٓسْـةوة و      
ؿتطري يةّ ييَهساْةوة بؤ ضةْس ثيَٓاغةيةى يةّ ظاْػتة زةنطآ و غةضةواّ ثيَٓاغةيةني تةواو و ط

ظاْػتة زةخطيَتةضِوو. زواي ئـةويـ قػـة يةغـةض زيـاضزةي نؤَةآليـةتي و تايبةيةْسييـةناْي       
زةنطآ و ية نؤتاييؿسا باغي زابةؾهطزْي نؤَةَيٓاغـي يـة بـاضي ئاَـاْر  ؾـيَواظ  بابـةت و       

 غٓووضي تويَصيٓةوةي زةنةئ. 
ظاْػتةناْي زيهة تةضخإ بةؾي غيَيةَي نؤَةَيٓاغي بؤ باؽ ية ثةيوةْسيي نؤَةَيٓاغي و 

 نطاوة. 
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نؤَةَيطة نة نؤَةَية ثةيوةْسييةني َطؤيية  يةنيَو ية بابةتة ططيٓطةناْي ئـةّ نتيَبةيـة   
نة ية بةؾي ضواضةَسا باغي زةنطآ. يةّ بواضةزا غةضةتا ثيَٓاغـةيةى يـة نؤَةَيطـةي َطؤيـي     

ــةضةو   ــة و غ ــةط نؤَةَيط ــةت و ئاخيَعط ــةويـ َاٖيي ــةضِوو  زواي ئ ــةناْي زةخطيَت اّ تيؤضيي
 نؤَةَيٓاغإ يةَةضِ دؤضةناْي نؤَةَيطة تاوتوآ زةنطئَ. 

ٖةضضةْس َيتؤزةناْي توَيصيٓـةوةي نؤَةَيٓاغـي بابـةتي نتَيبيَهـي ديـاواظٕ  يـة بةؾـي        
ثيَٓذةَي ئةّ نتيَبةزا ويَطِاي باغهطزْي ضِيَطاناْي تويَصيَٓةوة يـة نؤَةَيٓاغـيسا  قؤْاغـةناْي    

ضِيَهدػتين ؾيؿةناْي تويَصيٓةوة ية زيطاغاتة تيؤضييةنإ  زيـاضيهطزْي  تويَصيٓةوة  ضؤْييةتي 
نيَؿة  ضِيَهوثيَو نطزْي طةآلَيةي تويَصيٓةوةنة و خػتٓةضِووي ططمياْة  َيتؤزةناْي تويَصيٓةوة و 
ثؤييَٓهطزٕ و ضِووْهطزْةوةي ظاْػيت قػة نطاوة و خويَٓسناضإ زةتوأْ بـؤ نـاضي تويَصيٓـةوةي    

بة َةبةغيت تةنُيٌ نطزْي ٖةْسيَو ية بابةتة تيؤضييةنإ ئةواّ زةزضئَ غووزي ثطانتيهي نة 
 ييَ وةضططٕ و ٖةضوةٖا ية ئاَازةنطزْي ْاَيًهةي خويَٓسْسا ثةْاي بؤ بةضٕ.

يةنيَو ية ططْطرتئ بابةتةناْي نتيَبةنة نويتووضة. زةضباضةي ططيٓطيي نويتووض زةطـوتطآ  
ؤ َاغي واية. ناتيَو ئاو ية َاغي بربِٕ  َاغي زةَطآ. ٖةض نة نويتووض بؤ ئيٓػإ وةى ئاو ب

بةّ ؾيَوةية ئةطةض نويتووض ية َطؤظـ بػتيَٓطيَتةوة  َطؤظـ ْاتواْ  زضيَصة بة شياْي خؤي بـسات.  
نويتووض ية تايبةيةْسييـةناْي شيـاْي َطؤييـة و خـاَيي ديـاواظيي شيـاْي َطؤظــ و ئاشةَيـة.         

َطؤظي ب نويتووض بووْي ْيية. ية باغي نويتووضزا  غةضةتا قػة ئاشةَيةنإ ب  نويتووضٕ بةآلّ 
يةغةض ظاضاوةي نويتووض و ثةضةغةْسْي َاْانـةي و زواتـط نؤَةَيٓاغـيي نويتـووض يـة اليـةْي       
دؤضاودؤض: وةغؿي  َيَصوويي  ْؤضَي  زةضووْٓاغي  ثيَهٗاتـةيي و شيَٓيَتيهيـي نويتـووض بـة     

بة زواي ئةَـةزا نويتـووض خـاَيي ديانـةضةوةي شيـاْي      خػتٓةضِووي منووْةي دؤضاودؤض نطاوة. 
َطؤظـ و ئاشة   تايبةيةْسييةناْي نويتووض  نويتووضي َاززي و ْاَاززي  وةضططتين نويتووض  
زوانةتين نويتووضي  وضزة نويتووض  ضِيَصةيي نويتووضي  ئيَتٓؤغةْتةضيعّ و ... تاوتوآ و ؾطؤظة 

 زةنطئَ. 
ؤَةَية ثةيوةْسييـةني ضِيَهوثيَـو و بةضزةواَـة نـة يـة اليـةٕ       زاَةظضاوةي نؤَةآليةتي  ن

نةغاْيَهةوة نة بةضعؤزةيأْ ئةواّ زةزضآ و بؤ نةغـاْي زيهـة زةطواظضيَتـةوة و يـة زضيَـصةي      
ظةَةْسا بةضزةواّ زةبٔ. يةّ بةؾةزا باؽ ية زاَةظضاوة بة واتا نؤَةَيٓاغـييةنةي  زاَـةظضاوة   

ْسييةناْيإ  ثيَهٗاتة و ئةضني زاَةظضاوة نؤَةآليةتييـةنإ  غةضةني و الوةنييةنإ و تايبةية
 و ططيٓطيي زاَةظضاوة نطاوة.
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بةؾي ٖةؾتةّ بؤ باؽ ية ططووثة نؤَةآليةتييةنإ تةضخإ نطاوة نة غةضةتا ية ضـؤْييةتي  
ثيَهٗاتين ططووثي نؤَةآليةتي  ثيَٓاغةي ططووثي نؤَةآليةتي و دياواظي يةطة  ؾيَوةططووخ  

ططووثي نؤَةآليةتي  ططووثي غةضةتايي بة تايبةيةْسييةناْي نـة يةغـةض بٓـةَاي     دؤضةناْي
ثةيوةْسيي غؤظزاضيي ْيَوإ تانةناْي ططووثة و ططووثي زووةَري نة ثةيوةْسيي ْيَوإ تانةناْي 
وؾو  ؾةضَي و سيػابهطاوة  تاوتوآ زةنطئَ. يةّ بةؾةزا ٖةضوةٖا قػة يةغةض ططووثي شيَسةض 

ؾاض نة ية ططووثة نؤَةآليةتي ـ غياغييةنإ ية نؤَةَيطة ئةَطِؤييةناْـسا زيَٓـة    و ططووثي طو
 ئةشَاض  نطاوة. 

خيَعإ و خعَايةتي يةو بابةتة ططيٓطاْةٕ نة ية نؤَةَيٓاغي و ئةْرتؤثؤيؤشيازا باغيإ ييَوة 
َيطةية. زةنطآ. خيَعإ يةنيَو ية زاَةظضاوة غةضةنييةنإ و بةديَي خاْةناْي ئؤضطاْيعَي نؤَة

ططيٓطيساْي نؤَةَيٓاغإ بة نؤَةَيطة يةّ باضةوة بايةخساضة نة ئةَطِؤنة بة ٖؤي طؤضِاْطاضييـة  
نؤَةآليةتييةنإ  خيَعاْةنإ تووؾي ئاَيوطؤضِيي توْسي خةغاضْاغاْة بووْةتةوة بةتايبـةت يـة   

ثـ زةزضآ    نؤَةَية ضِؤشئاواييةنإ يةطة  ئةوةي نة ية اليةٕ سهوَةتةناْةوة ططيٓطيـي ظؤضي 
خةضيهي ييَو ٖةَيوةؾاْة. باغي خيَعإ بة خػتٓةضِووي ثيَٓاغةيةى ية خيَعإ زةغـت ث زةنـا و   
بةزواي ئةوةؾسا باغي ئاخيَعطةي خيَعإ  ثةضةغةْسٕ و طؤضِاْهاضييةناْي  دؤضةنـاْي خيَـعإ و   

ثيَـو ٖـاتووة و   خعَايةتي ية ديٗاْي ئةَطِؤييسا و ئةو ئاَيوطؤضِاْةي نة ية ئةضنةناْي خيَعاْسا 
 ٖةضوةٖا خيَعإ ية ؾاض  خيَعإ ية طوْس تاوتوآ زةنطئَ و باغيإ ييَوة زةنطيَت.

ية بةؾي زةيةَي نتيَبةنةزا قػة يةغةض بةٖانإ  ْؤضَةنإ و نـؤْرتؤَيي نؤَةآليـةتي   
نطاوة. زيطاغةنطزْي بةٖا نؤَةآليةتييـةنإ بـة تايبـةت يـةّ ضِواْطـةوة نـة يـة ديٗـاْي         

طؤضِاْي ظؤضيإ بةغةضزا ٖاتووة  بايـةخي ظؤضي ٖةيـة. ئةَطِؤنـة تةْاْـةت يـة       ئيَػتاَاْسا
خيَعاْيؿسا  بةٖانإ تووؾي زشواظي و زشبةيةنري. بةٖاناْي زايو و باونةنإ ية ظؤض بابةتسا 
يةطةٍ َٓاَيةناْيإ دياواظٕ. ٖةض بةّ ؾيَوةية ضِيعبةْسي ْؤضَةناْيـ تووؾي طؤضِإ بؤتـةوة.  

ي ية ساَيي طؤضِاْسا نة بواضي خةغاضْاغاْة زيَتة نايةوة  داضي واية زةبيٓطآ ية نؤَةَيطةناْ
نة زشةْؤضَةنإ بة ْؤضّ يةقةَيةّ زةزضئَ و تانة ْاؾايػتةنإ ثازاؾت وةضزةططٕ و غةضةواّ 
ية نؤتايي ئةّ بةؾةزا  نؤْرتؤَيي نؤَةآليةتي نة وةى ٖيَعي َةعٓةوي يـة نؤَةَيطةزايـة    

ةي ثاضاغذي و ديَبةديَهطزْي ْؤضَةنؤَةآليةتييةنإ نـؤْرتؤ  زةنـات. يـةّ    تانةنإ ية ضِيَط
بةؾةزا ٖةضوةٖا باغي دؤضةناْي ْؤضّ و بةٖا نؤَةآليةتييةنإ و ٖيَٓاْةوةي ضةْس منووْةيةى 

 زةنطآ.
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ية بةؾي ياظزةيةَسا باؽ ية ضِؤَيي نؤَةآليةتي و ثيَطـةي نؤَةآليـةتي زةنـةئ و ويَـطِاي     
ثيَطةي نؤَةآليةتي  دؤضةناْي ضِؤٍ و ثيَطةي نؤَةآليةتي  ٖةضوةٖا زشبةيةني  ثيَٓاغةي ضِؤٍ و

و زشايةتي ضِؤَيةنإ ية نؤَةَيطة و خيَعإ و ئةو ناضيطةضيياْةي نةيةغةض نؤَةَيطـة و خيَعاْـي   
زايسةْئَ  باغـيإ يَيـسةنطآ. بعاوتـي نؤَةآليـةتي واتـة طواغـتٓةوةي تـاى يـة ثيَطةيـةني          

طةيةني زيهة يةنيَو ية بابةتة غةضوطِانيَؿةناْي ْاو نتيَبةنةية نة بةؾـي  نؤَةآليةتي بؤ ثيَ
زواظزةيةَي بؤ تةضخإ نطاوة. يةّ بةؾةزا ويَطِاي ثيَٓاغـةي بعاوتـي نؤَةآليـةتي  دؤضةنـاْي     
بعاوتي نؤَةآليـةتي  ثيَوةضةنـإ و تايبةيةْسييـةناْي ضِووٕ زةنطيَٓـةوة و باغـي نؤَةَيطـةي       

َةآليةتي تيَيسا َةيػةض ْابيَت و نؤَةَيطةي ؾيـؤزاَيي و زةضةبـةطي نـة    ناغيت نة بعاوتي نؤ
بعاوتــي نؤَةآليــةتي تيَياْــسا زشواضة و نؤَةَيطــة ئةَطِؤييــةنإ نــة بــة ٖــؤي طؤضِاْهاضييــة 

 ثيَهٗاتييةنإ بعاوتي نؤَةآليةتي ظياتط تيَياْسا زيَتةئاضاوة  قػةيإ يةغةض زةنطآ. 
آليةتي  تايبةيةْسييـةناْي تويَصبةْـسيي نؤَةآليـةتي و    ية بةؾي غيَعزةيةَسا ضيين نؤَة

بريوضِاي نؤَةَيٓاغإ زةضباضةي ضـيٓةنإ و ْايةنػـاْيية نؤَةآليةتييـةنإ تـاوتوآ و ؾـطؤظة      
 زةنطئَ. 

بةؾي ضواضزةيةَي نتيَبةنة تايبةتة بة طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتييةنإ  نـة بابةتيَهـة بـة    
طــةي ئيَُــة ئيَػــتانة يةبــةضزةّ طؤضِاْهاضييــة خيَطانــاْي تايبــةت يــةّ ضِواْطــةوة نــة نؤَةَي

نؤَةآليةتي زايـة  ديَطـةي بايـةر و ططيٓطـي ثيَساْـة. يـةّ بةؾـةزا قػـة يةغـةض طـؤِضاْي           
ــةضوةٖا ضِاي    ــةنإ و ٖ ــة نؤَةآليةتيي ــة طؤضِاْهاضيي ــةضة ناضيطــةضةنإ ي ــةتي  ؾانت نؤَةآلي

 بريَةْساْي نؤَةآليةتي و... يةّ باضةوة زةنةئ. 
ية ْووغري و ئاَازةنطزْي ئةّ نتيَبةزا ٖةوَيُإ زاوة نة ضـةَهةناْي نؤَةَيٓاغـي بـة       

غازةيي باؽ بهطئَ و بؤ تيَطةيؿتين زضوغيت ضةَهةنإ ية منووْةطةيي غازةي ثةيوةْسيساض بة 
نؤَةَيطةي ئيَطإ نة يةبةضضاوي ٖةَووإ زاية  نةَيو وةضطرياوة. ٖيوازاضّ نة بة بآلونطزْةوةي 

 نتيَبة ثيَويػتيي خويَٓسناضامنإ يةّ بواضةزا زابري نطزبيَت.  ئةّ

 َةْػووض وغووقي ـ عةيي ئةنبةض ْيو خوَيل
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 بةشي يةكةم
 مَيرووي كؤمةَلهاضي:

ئةو ؾويَٓةواضاْةي نة ية غةضزةَاْي ضِابطزووي شياْي َطؤظـ بةديَُاوٕ  زةضخةضي ئةوةٕ نة 
هيي ناضوبـاضة نؤَةآليةتييـةنإ زاوة و بـؤ باؾـرتنطزْي     َطؤظـ بةضزةواّ ططيٓطيي بة ضِيَهوثيَ

ضِةوؾي شياْي خؤي ية بـاضي ئـابووضي  نؤَةآليـةتي  غياغـي و زازوةضي نـاضي بـؤ زاْـإ و        
 زاضِؾتين ياغانإ نطزووة.

نؤَةَيٓاغي ٖاوضةضخي ؾةضِةْػي زةَي : " ية ٖةض  (Gaston Bauthoul)طاغتؤٕ بؤتؤٍ 
يةني ؾاضاوة نة ظؤض بة زةطُةٕ غةضوي بؤ زةزةضآ  بووْي ٖةية. نؤَةَييَهسا دؤضة نؤَةَيٓاغي

ئةّ ظاْػتة تةْاْةت ية ضِيَهدػتين غةضةتاييرتئ و ْاؾاضغـتاْيرتئ و بةضتةغـهرتئ ططووثـة    
َطؤييةناْيـ بـة ؾـَيوةي ؾـاضاوة طـووَيٓطاوة  وةى ئـةوةي بٓـةَانإ و ياغـا و ضَِيػـاناْي         

ٖةض نؤَةَيطةيةى نةّ تا ظؤض غةضضاوةططتوو ية شَاضةيـةى  ضِيَهدػتين خيَعاْي و نؤَةآليةتي 
 ( 6)بٓةَا و ضةَهة ئاؾهطا و بةَيطة ْةويػتةناْة".

بة زضيَصايي َيَصوو  بريَةْسإ و ضِيؿؤضَيػتة نؤَةآليةتييةنإ نة ية بةضِيَوةبطزْي ناضوبـاض  
ووة يـإ زةضسـةم بـة    و ضِيَهدطاوة نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطةزا بةضثطغايةتي و ضِؤَييإ ٖة بـ 

َةغةية و بابةتة نؤَةآليةتييةنإ ٖؤططييإ ْيؿإ زاوة  بة ثيَي نات و ؾـوئَ تويَصيٓـةوةيإ   
يةغةض باضوزؤر و ضِةوؾي نؤَةآليةتي نطزووة و بة َةبةغيت باف بووْي ٖةيوَـةضدي شيـإ و   

ضـةْس ياغـا و   باؾرتنطزْي ضِةوتي ناضوباضةناْي نؤَةَيطـة ضـةْس تيؤضييـةنيإ خػـتؤتةضِوو و     
 ضِيَػايةنيؿيإ زاْاوة.
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ْووغطاوةناْي َيَصووْووغاْي يؤْاْي زةضباضةي ضِيَهدػتين نؤَةآليةتي ضِؤشٖـةآلتي نـؤٕ    
ثيَؿاْسةضي ئةوةية نة بريوباوةضِة ئاييٓييةنإ ديَطةيةني تايبـةتييإ يـة شيـاْي خـةَيهي ئـةو      

خ.ظ( َيَصووْووغـي   131ـ   114)  (Herodote)ْاوضةية يـة ديٗـإ ٖـةبووة. ٖيَـطؤزؤت     
يؤْاْي نة ية زةوضوبةضي غةزةي ثَيٓذـةَي ثـيَـ ظايـري يةشياْـسا بـووة و بـة بـاوني ََيـصوو         
زةْاغطآ  ٖةْـسيَو ظاْيـاضي زةزاتـة ئَيُـة نـة بيَذطـة يـة ططيٓطيـي ََيـصوويي  يـة بـاضي            

ؾري(ي نؤَةَيٓاغيـ ؾياوي بايةر ثيَسأْ. ئةّ َيَصووْووغة طةوضةية نـة بـة "ضِيَبـواض )َوغـا    
طــةوضة" بةْاوباْطــة  يــة نتيَبةنــةي خــؤي بــة ْــاوي" َيَــصووي ؾــةضِةناْي يؤْاْييــةنإ و 
ئيَطاْييةنإ"زا يةباضةي شياْي نؤَةآليةتي ْةتةوةناْي ئةو غـةضزةَة بةتايبـةت يؤْاْييـةنإ    
ظاْياضيطةييَو زةزاتة زةغت نة بة غةضضاوةيةني ططيٓو و بـةْطر بـؤ َيَصووْووغـة ْويَيـةنإ     

 ئةشَاض.  زيَٓة
ٖيَطؤزت ئةوة زةضزةخا نة بريوباوةضِي ئاييٓيي َيػطييةنإ بة ن ؾـيَوةيةى ناضيطـةضيي يةغـةض    
ضِيَهدػتين نؤَةآليةتي ئةوإ زاْاوة. ٖرياضنييةتي )ثًةبةْسي( خوانـإ ٖاوؾـيَوةي ٖرياضنييـةتي    

هي ظؤض يـة  نؤَةآليةتي و شياْي زواي َةضطيـ زضيَصةي شيـاْي غـةض ظةوييـة. بـةّ ٖؤيـةوة بةؾـيَ      
ــطاوة.   ــة ضِيَطــةي زضوغــتهطزْي ديٗــاْي زيهــة بــةناض ٖيَٓ ضــاالنيية ؾهــطي و نطزةييــةناْيإ ي
زضوغـتهطزْي َـةظاض و ئاضاَطـةي تايبـةت و ئاَـازةنطزٕ و زابيٓهطزْـي خـواضزٕ و دًوبـةضط و         

 ( ٖيَطؤزؤت زةْووغ  نة َيػـطييةنإ 1َؤَيايي نطزْي َطزووةنإ منووْةيةى يةّ دؤضة ناضاْةية.)
يــة نويتــووضي يؤْــاْي بيَــعاضٕ و بــة غــووني ييَيــإ زةضِواْــٔ. ْــاوبطاو ٖــةضوةٖا يــةباضةي ٖــؤظة 
توضاْييةناْيؿي ْووغيوة نة ئةواْيـ ية قبووَيهطزْي زابوضِةمسةناْي بيَطاْة بة تايبةت يؤْاْييـةنإ  

بوْـةضيت و  خؤ بةزووض زةططٕ و ية بةضاَبةضيؿسا ؾاضغةنإ بـة خـةَيهيَهي ْويَدـواظ زةظاْـ  نـة زا     
 ضِآوضِةمسةنإ و نويتووضي بيَطاْة بة ئاغاْي وةضزةططٕ و بةزةغيت زيَٓٔ.

خ.ظ( بــة ْــاوي " َيَــصووي ؾــةضِةناْي  114ـــ 893بةضٖــةَي بــةْاوباْطي توغــيسيس )
" نة اليةْي َيَصوويي ٖةية  ية باضي نؤَةَيٓاغي و ؾةيػـةؾةي   (Peloponnese)ثيًَؤثؤْيع 

 (8وزؤخي ئةو غةضزةّ بةٖا و بايةخيَهي ظؤضي ٖةية.)َيَصوو و ططيٓطيسإ بة باض
خ.ظ( يةنةّ نةغيَهة نة ية نتـيَيب   813ـ    119يةْيَو بريَةْسة بؤْاْييةنإ ئةؾالتووٕ )

نؤَاضيسا بة ؾيَوةيةني تةواوتط و ضِيَهوثيَهرت قػـةي يةغـةض ثيَهٗاتـةي نؤَةَيطـة نـطزووة.      
ؤثيا( يإ "َةزيٓةي ؾاظيًة" زضوغـت زةنـات   ْاوبطاو ية َيَؿهي خؤيسا ؾاضيَهي خةياَيي )يؤت

 نة تيَيسا زازثةضوةضي و ئاؾيت و يةنػاْي ديَطرية و ئاواتةناْي ئيٓػإ تيَيسا وةزي زئَ.
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( يإ ٖةَإ ؾاضة خةياَيييةنة بةو ؾيَوةيةى نة ثةغٓسي زةنات و 1)(Cite)ْاوبطاو غيتة 
ييةنة بةو ؾـيَوةية نـة زةبـ  ٖـةب      زةب  بب   وةغـ زةنا و ٖةو  زةزا نة نؤَةَيطة ئاضَاْ

 ْيؿإ بسات ْةى بةو ؾيَوةيةي نة ٖةية.
ئةؾالتووٕ بـؤ ثَيؿـططتٔ يـة ْـاضِيَهوثيَهيي و ب زيػـيجًيين  طةِضاْـةوة بـؤ ضِيَهدػـتين         
نؤَةآليةتي نؤْي يؤْإ ثيَؿٓياض زةنات. ئةو ؾاضة خةياَيييةي نة ويَٓـةي زةنيؿـ   يةغـةض    

و غةضباظيي ئيػجاضتةية. بـة بؤضـووْي ئـةو ئاَيوطؤضِةنـاْي      بٓةَاي سهوَةتي ئاضيػتؤنطاتي
ْيَوإ ؾاضةنإ زةب  غٓووضزاض ب   بـؤ خـؤزووضططتٔ يـة ْاٖاوغـةْطيي ئـابووضي و غياغـي        
سةؾيُةتي زاْيؿتووي ؾاض ْاب  ية شَاضةيةني زياضيهطاو تيَجةضِ بهات. شَاضةي زاْيؿـتوواْي  

ٖةَيؿة زةب  ديَطري ب . وازيَتة بةضضـاو نـة    نةؽ زياضي نطاوة نة 3414ؾاضي خةياَيي بة 
باوةضِي ئةؾالتووٕ بة دازووي وؾةنإ و شَاضةثةضغيت ؾيػاطؤضغي ٖؤنـاضي زيـاضيهطاْي ئـةّ    
شَاضةية ب . ضوْهة ية ئاييين ؾيػاغؤضؽ شَاضة سةوت خاوةٕ ٖيَعيَهـي غةضغـوضِٖيَٓةضة بـؤ    

  6×1×8×1×3×1×3 3414منووْة: 
سةؾيُةت و ثطِنطزْةوةي بؤؾاييةى نة بة ٖؤي ؾةضِ  ْةخؤؾي و  بؤ ثاضاغذي و ديَطريبووْي

ضِووزاوةناْي زيهة زيَتة ثيَؿةوة  زةب  شَاضةي ٖاوغةضطريييةناْيـ زياضي بهـطآ و تةْاْـةت   
ثيَي يةوةف ظياتط زضيَص نطزووة و بة بؤضووْي ئةو نةغاْيَو نة ية زةضةوةي ئاغـت و تةَـةٕ و   

( يـة ضِواْطـةي   3  زةبـ  غـعا بـسضئَ و زووض خبطيَٓـةوة.)    َةضدة ياغـاييةنإ َٓـساَييإ ببـ    
ئةؾالتووْةوة ئةطةض زابةؾهطزْي ناض ية ْيَو ضيٓةنؤَةآليةتييةنإ بة زضوغيت ديَبةد  بهطآ  
زازثةضوةضي نة بٓاغةي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةناْة  زيَتـة ئـاضاوة. نةوايـة َطؤظــ تواْـاي      

 ةضوةضي ٖةية.طؤضِيين نؤَةَيطة و ديَطرينطزْي زازث
ئةؾالتووٕ خيَعإ ضِةت زةناتةوة و زةَي  ثةضوةضزة و ؾيَطنطزْي َٓاَيـةنإ زةبـل يـة اليـةٕ     
زةوَيةتةوة ئةواّ بسضآ. َةزيٓةي ؾاظيًةي ئةؾالتووٕ ية غ  ضري ثيَو زيَت. ضـيين سونُطِاْـإ   

ُطِإ زةبـ   )ييصْةي زةغةآلتساض(  ضيين ؾةضِنةضإ و ضيين ثيؿةوةضإ. ئةْساَاْي ضيين سـون 
ٖةَوو ؾتيَو بعأْ واتة ؾةيًةغووف بٔ و ية ٖةبووْي ٖةض ضةؾٓة ثيؿةيةى خؤ زووض بططٕ و 

 (1ناضيإ بة ثاضة و ثوو  ْةب  و خةضيهي بةضِيَوةبطزْي ناضوباضةناْي ؾاضةنة بٔ. )
خ.ظ( خاوةٕ واقيع بيٓييةنةي ظياتطة. ْـاوبطاو غـةضةتا ضِيَهدـطاوي     831ـ811ئةضةغتؤ ) 

و ضِيَهدػتين نؤَةآليةتي ؾاضةناْي يؤْإ زيطاغة زةنات و ئـةوداض وةى ئـةؾالتووْي    غياغي
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َاَؤغتاي  ويَٓةي نؤَةَيطةيةني ٖةضةباف و منووْة زةنيَؿيَتةوة و ية ٖةَوو ؾـاضةناْي بـة   
 باؾرت زةظاْ . 

ــعإ بــة بٓــةَاي نؤَةَيطــة زةظاْــ  و بؤضــووْي ئــةؾالتووٕ غــةباضةت بــة   ئةضةغــتؤ خيَ
 (3ةوةي خيعإ ضِةت زةناتةوة. )ٖةَيوةؾاْ

بةضاوضزنطزْي ؾـَيواظي نـاضي ئـةؾالتووٕ و ئةضةغـتؤ تـا ِضازةيـةني ظؤض ديـاواظي َْيـوإ         
برينطزْةوة نؤَةآليةتييةنإ و نؤَةَيٓاغي ضِووٕ زةناتةوة. ئةؾالتووٕ  يةغـةض بٓـةَاي ٖـعضة    

ٕ ؾاضيَو زضوغـت زةنـات   طؿتييةنإ و ئاظاز ية تاقيهاضي يةباضةي بةٖا و ئاضَِاوة َطؤييةنا
 نة بة بؤضووْي ْاوبطاو ئاَاْر و ئاواتة َطؤييةنإ تيَيسا زةغتةبةض زةبٔ.

ئةضةغتؤ بة ثةيطِةوي نطزٕ ية ؾيَواظيَهي تةواو ثيَطةواْة  خـةضيهي تـاوتويَهطزْيَهي وضزي   
ؾَيوةي ثيَهٗـاتين ؾـاضة دياواظةنـاْي ديٗـاْي يؤْـاْي ئـةو غـةضزةّ و زيـاضيهطزْي دـؤضة          

يةناْي زةب  و بةّ ؾيَوةية ٖةو  زةزات ية قـووآليي ْـاوةضؤني ئـةّ ؾـاضاْة ت بطـات       طؿتي
ئةونات بؤ دؤضي برينطزْةوةي ئةخالقيي نة ٖـعضي ئـةؾالتووْي بةخؤيـةوة خـةضيو نـطزووة       
زةطةضِيتةوة و زةَي : " ثيَهٗاتة و ضِيَهدػتين ؾاضي ئةغيٓا بة بؤضـووْي ئـةو يـة ٖـةَوويإ     

 باؾرتة."
ــاوتوآ و وةغــؿهطزْي   يةضِاغــتي ــة ت ــةضةتا ب ــةؾالتووٕ  غ ــة ثيَطــةواْةي ئ ــتؤ ب سا ئةضةغ

واقعييةتةناْي غيػتةَة غياغييةنإ  بة ئاناّ زةطات و ؾيَواظي ناضةنةي ية نؤَةَيٓاغـيي  
 ئةَطِؤيي ْعيهة.

زواي نؤَةَيطة ئاضَِاْييةناْي ئةؾالتؤٕ و ئةضةغتؤ  نتيَيب َةزيٓةي ئيالٖـي يـإ ؾـاضي    
( نة ية غةضزةَي زةغبةغـةضزاططتين  3.ظ(ـة)831ـ 114 غيَٓت ئاطؤغتري )خوزا ية ْوغيين

ضِؤّ ية اليةٕ ٖؤظة ْيوة وةسؿييةناْي ئوضووثا  ْووغطاوة. ضِووخإ و ويَطاْبووْي وآلتيَو نة بـؤ  
َاوةي ضةْس غةزة ثايتةخيت ديٗإ زةٖاتة ئـةشَاض  ناضيطةضييـةني قـووَيي يـة ْووغـيٓيسا      

يَهةآلويَهة ية تةواوي ؾاضغتاْييةتي ضِؤشطـاضي نـؤٕ بـة ضِواْيٓيَهـي     ٖةبووة. "ؾاضي خوزا" ت
ي ظاييين زضيَصةي نيَؿـاوة و  111ٖةتا  161طؿيت بؤ َيَصووي ضِؤّ نة ْووغيٓةنةي ية غاَيي 

 زوايري بةضٖةَي ْووغةضيَهي ضِؤَيية. 

ي "ؾاضي خوزا" بة ثـطزي َْيـوإ ؾـَيواظي برينطزْـةوةي يؤْـإ و ضِؤَـاي نـؤٕ و ؾـَيواظ        
برينطزْةوةي ْوآ زةظأْ  يةّ ضِووةوة تيَهةآلويَو ية ؾاضغتاْييةتي غةضزةَي نةوْاضا و ؾيَواظي 
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برينطزْةوة و ؾاضغتاْييةتي َةغيشييةت يةخؤ زةططآ و ية ٖةَإ ناتسا دؤضي طؤضِاْهاضيي ية 
 (9يةنةَةوة بؤ زووٖةّ زةضزةخا ٖةض بؤية ططيٓطرتئ بةضٖةَي غةزةناْي ْاوةضِاغتة. )

يَٓت ئاطؤغتري و بؤغؤئة  وتاضبيَصي بةْاوباْطي ؾةضِاْػة  ٖـةضزوونيإ ثيَيـإ وابـوو نـة     غ
َطؤظـ شياْي خؤي يةو ديَطةيةوة زةغت ث نطزووة نة ية بةختـةوةضي بةٖةؾـيت ْعيـو بـووة      
بةآلّ زابةظيين ئةو يةّ ديٗاْة و ية طوْاسسا زةبيَتة ٖؤي ئةوةنة يةَاوةي شياْيسا ت بهؤؾ  و 

و نةضةَي بوآ و ية َاوةي دووَيةيةنسا نة غةضدةّ غةضثؤؾيَهي بـة ْـاوي خواغـيت    بةخؿري 
ئيالٖي ٖةية  شياْي ٖاوبةؾي خؤي زضيَصة ث بسا بـؤ ئـةوةي دـاضيَهي زيهـة بـة بةختـةوةضي       
ٖةَيؿةيي بطات. ئةّ ؾةيػةؾةية يةغـةض بٓـةَاي سيهُـةتي ئيالٖـي و ويػـيت خـوايي و       

اغاطةييَو نة ية ياغاناْي َيَصووي شياْي َطؤظــ غةضضـاوة   ؾانتةضة َيتاؾيعيهييةناْة  واتة ي
ــةني ظؤض     ــؤ َاوةي ــةّ باغــة ب ــة. ئ ــة ؾــويَٓيَهي زيهةوةي ــاوةنةي ي ــةَيهوو غةضض ــاططٕ  ب ْ

 ؾةيًةغوؾةناْي ية تةواوي غةزةناْي ْاوةضِاغتسا بةخؤيةوة خةضيو نطزبوو.
يٓةوةطـةييَهي ظؤض  ي ظاييٓييةوة بريَةْـسة ئيػـالَييةنإ زةغـتيإ بـة تويَص    3ية غةزةي 

ثطِبةٖا ية ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْسا نطز نة ية ْيَـو ئـةو بريَةْساْـةزا ئةبوْةغـطي ؾـاضِابي       
 ئةبووضِحياْي بريوْي و ئيدي خةَيسووٕ خاوةٕ ْاووباْطي ظياتط و ططيٓطي و بايةخي ظؤضتطٕ.

َييٓاوة. ئيدي ي نؤضي ية طوْسي وةغير ضاوي بة شيإ ٖة139ئةبووْةغطي ؾاضِابي ية غاَيي 
غيٓا و ئيدي ضِوؾس وةى َاَؤغتاي خؤيإ قبووَييإ نطزووة و ْاظْاوي "َاَؤغتاي زووةّ"يـإ  
ث بةخؿيوة. يةنيَو ية ْووغةضةنإ يةّ باضةوة زةْووغ :" ئةّ ْاظْاوة بؤية ططيٓط و َاْازاضة 

اي يةنـةَيإ  ضوْهة َاَؤغتاي يةنةّ ئةضةغتؤية. وازياضة َوغوَيُاْإ بؤية ْاظْاوي َاَؤغت
زاوةتة ئةضةغتؤ  ضوْهة باغةناْي يؤشيو و بابةتةناْي نة ثطفءبآلو بووٕ  نؤي نطزووْةتـةوة  
و ثوختةي نطزووٕ و بٓاغةنةي قاييِ نـطزووة و وةى غةضضـاوةي ظاْػـيت ييَهـطزووة. يةَـةضِ      

بةّ  ْاظْاوي َاَؤغتاي زووةَيـ ثاغاوي يةّ دؤضة خطاوْةتةضِوو و زةتواْطآ ٖةَوو ئةو قػاْة
ؾيَوةية نوضت بهطيَٓةوة نة ؾاضِابي ططيٓطييةني ظؤضي بة ظاْػـيت يؤشيـو و بـة تايبـةت بـة      
بةَيطةٖيَٓاْةوة و ظاْػيت بةَيطةٖيَٓاْةوة زاوة و بةضٖةَـة يؤشيهييـةناْي  بـة طؿـيت بـريوضِا      
ؾةيػةؾييةناْي و بة تايبةت بةضٖةَةناْي ئةضةغـتؤي نـة وةضطيَطِزضابـووٕ  نـؤ نطزؤتـةوة و      

 تة و ضِيَهوثيَهي نطزووٕ و بة ؾيَواظي خؤي ؾطؤظةي نطزووٕ و يةغةضي ْووغيوٕ.ثوخ
 بةضٖةَةناْي ؾاضِابي زةتواْطآ بة زوو زةغتة زابةف بهطئَ:

 ـ ئةو ؾطؤظة و ؾيهطزْةواْةي نة يةغةض واْةناْي ئةضةغتؤ ْووغيويةتي. 6
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 ـ ئةو نتيَباْةي نة خؤي ْووغيوْي و ئاَازةي نطزووٕ.1
نتيَباْةي نة ؾاضِابي خؤي ْووغيوْي  زةتواْري ئاَاشة بهةئ بة: " أجلُع بري ضأيي يةو      

  ايػياغات املسّْية"  اسكـا ايعًـوّ    فاضله   اٌٖ َسيٓةآراء احلهيُري"  "حتكيٌ ايػعازة"  
 ي ئةضةغتؤ.الطبيعةَابعس ض عيوٕ املػائٌ و اغطا

"و فاضله   اٖـٌ َسيٓـة  آراء يب " ؾاضِابي بؤضووْة نؤَةآليةتييةناْي خؤي ية زوو نتـيَ    
"ايػياغات املسّْية" ْووغيوةتةوة. ْاوبطاو ية خػتٓةضِووي نؤَةَيطة ئاضَِاْييةنةي خؤي يةشيَط 
ناضيطةضيي يؤتؤثيانةي ئةؾالتووٕ زابووة و وةى ئةو خةضيهي بةضاوضزنطزْي نؤَةَيطـة يةطـة    

 دةغتةي ئيٓػإ بووة.
: " دةغتةيةى نة ئةْساَةناْي تةواو بـٔ ْـةى ٖـةض    ؾاضِابي يؤتؤثيانةي خؤي ضوواْسوة بة

دةغتةيةى  ضوْهة َةزيٓة داٖيًييةناْيـ بة ؾـيَوةي دةغـتةٕ و ئةْساَـةناْي بـة يـةنرت      
بةغرتاوةٕ. واتة دةغتةيةى نة ٖةض ئةْساَيَهي بـؤ َاْـةوة و بـةضزةواّ بـووْي دةغـتة نـاض       

َةناْي دةغتة دؤضاودـؤضٕ و  بهات  ئةضني خؤي بةد  بطةيةْ   بة ٖةَإ ؾيَوةي نة ئةْسا
ٖةض يةنيَهيإ زةب  ئةضنيَو وةئةغتؤ بططٕ  ٖةْسيَهيإ بة غطوؾـت يـة ٖةْـسيَهي زيهـةيإ     
باؾرتٕ و ئةْساَيَو ؾةضَاْسةض و غةضؤني ٖةَوواْة نة زَيـة و ئةْساَـةناْي زيهـة يـة بـاضي      

زابةف زةبٔ نة  ثًةوة دياواظٕ  ئةْساَةناْي زيهةف بؤ غةض ئةْساَة غةضةني و الوةنييةنإ
زياضة وةى غةضؤني ثًة زووٖةّ زيَٓة ئةشَاض نة ٖةضيـةنيَهيإ ٖيَـع و ياضيـسةزةض و زةغـت و     
ثيَوةْسي خؤيإ ٖةية بةآلّ ٖةَوو ئةّ غةضؤناْة  زةب  يـةشيَط ؾـةضَاْي ز زا بـٔ و وةؾـوئَ     

َيـة   ئاَاوي ئةو بهةوٕ و زواتط غةضؤنةناْي ثًة غـيَٗةّ. غـةضؤني يةنـةَي دةغـتة نـة ز     
ًََرتئ و ٖؤؾياضتطئ ئةْساَي دةغتةية و يةنةَري ؾـت نـة يـة طيـإ و قـاَييب َطؤظـسا        نا

 زضوغت زةب   ٖةض ئةوة.
ية َةزيٓةي ؾاظيًةؾسا ثيَويػتة غةضؤني يةنةّ و خاوةٕ ؾةضَإ ٖةب  نـة بةضثطغـايةتي   

بةزةغـيت   طؿت نؤَةَيطة و غةضؤنةناْي ثًة يةنةّ و زووٖةّ و غيَٗةّ ٖةتا نةغاْي ئاغايي
ئةو ب  و ٖةَوويإ زةب  ثيَطِةوي ية بطِياضةناْي ئةو بهةٕ و بة ٖةَإ ؾيَوة نة ز  يةغةضووي 

 ٖةَوو ئةْساَةناْة  غةضؤني يةنةَي ؾاضةنةف زةب  يةغةضووي ٖةَوو تانةنإ ب .
ييَطةزا ؾاضِابي غيػتُةنإ واتة غيػتةَي بةضظي بـةضاوضز نـطزووة. يةاليـةى غيػـتةَي     

طؤظي يةطة  غيػتةَي نؤَةَيطـة  و يةاليـةني زيهـةوة ٖـةضزوو غيػـتةَةنةي      دةغتةي َ
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يةطة  غيػتةَي خوَيكاْسٕ نة ٖؤناضي غةضةني طؿت عةقًَةنإ و ئةدطاَي غةَاوي ) خؤض  
 ئةغتيَطة  َاْط و ... نة ية ئامسأْ( و غةضةواّ ؾتة غطوؾتييةناْة  ٖاوئاٖةْط نطزووة.

يٓةي ؾاظيًة زةب  ٖةَيططي ضةْس خػًَةت و تايبةيةْسييةى بةّ ثيَية غةضؤني يةنةَي َةز
ب  نة ية طؿت تانةناْي زيهة دياي بهاتةوة و بتواْ  وةى ز  يةدةغتةي َطؤظسا ب   يإ ية 
ديَطةي عةقًَي يةنةّ ب  يإ عةقًَي ضاالى نة ضاوةزيَط و طةوضةتط ية طؿت ديٗاْي غطوؾتة. 

( بة َةضدي غـةضةني غـةضؤنايةتي يةنـةَي َةزيٓـةي     ييَطةزا  ؾاضِابي سيهُةتي ) ؾةيػةؾة
 (64ؾاظيًة ظاْيوة و ئةَة خاَيي ٖاوبةؾي ْيَوإ ئةضةغتؤ و ئةؾالتووْة. )

ؾاضِابي ية بةضاَبةض َةزيٓةي ؾاظيًة ئاَاشةي بة َةزيٓةي داٖيًة نطزووة نة خؤي ضـةْس   
)  مبتذللة َةزيٓـةي  ؾاضي وةى َةزيٓةي ؾاغكة ) ؾاضي بةزضِةوؾتإ  ؾـاضي غـؤظاْييةنإ(    

ية ) ؾاضي غةضييَؿيَواوإ( يةخؤ زةططيَـت. ئـةّ ؾـاضاْة ٖـةض     ضلا ؾاضي ب ْطخإ( و َةزيٓةي 
يةنيَهيإ بة دؤضيَو تووؾي ثؿيَوي و ْـاضِيَهوثيَهري و تـةْيا ؾـاضة منووْةييةنـة ) َةزيٓـةي      

و و ؾاظيًة( يةطـة  غيػـتةَة غطوؾـتييةنإ و زةظطـاي خوَيكـإ و غطؾـيت َطؤظـسا ٖاوضَِيـ        
 يةنػاْة.

 
 :جؤزةكاني كؤمةَل

ؾاضِابي ية نتيَيب" ايػياغات املسّْية"  باغـي ٖـةَوو دؤضةنـاْي نؤَةَيـة َطؤييـةناْي      
نطزووة و بة ؾيَوةيةني طؿيت غ  دؤض نؤَةَيطـةي زةغتٓيؿـإ نـطزووة: طـةوضة  ْاوةْـس و      

 بطووى.
وة نـة ٖـةَوويإ   نؤَةَيي طةوضة ئةو نؤَةَيةية نة يـة طـةٍ و ْةتـةوةي ظؤض ثيَـو ٖـاتو     

 ياضَةتي و ياضيسةي يةنرت زةنةٕ.
 نؤَةَيي ْاوةْس بطيتيية ية نؤبووْةوةي ْةتةوةيةى.

 نؤَةَيي بطوونيـ ئةو نؤَةَيةية نة ية ؾاضيَهسا بيَت.
ئةّ غ  دؤضة نؤَةَية  نؤَةَيي تةواوٕ. نةواية ؾاض يةنـةَري ثًـةي ثيَطةيؿـتوويي َطؤيـي يـة      

ّ نؤَةَيةنإ ية طوْسةنإ و طـةضِةى و نـؤآلٕ و َاَيةناْـسا نؤَـةَييَهي     شيٓطةي نؤَةآليةتيساية و بةآل
ْاتةواوٕ. ئةوةي نة ية ٖةَوويإ ْاتةواوتطة  نؤبووْةوة ية َاَييَهساية نة بةؾيَو ية نؤَةَيي نؤآلْيَـو  
بوو و نؤبوْةوة ية نؤآلٕ  بةؾيَو ية نؤَةَيي طـةضِةى و طـةضِةى بةؾـيَو يـة نؤَـةَيي َـةزةْي بـوو.        

ةَيةنإ ية طةضِةى و طوْسةنإ ٖةضزوونيإ يةبةض ؾاض بوو. بيَذطـة يةوةيهـة ديـاواظي ْيَـوإ ئـةّ      نؤَ
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ة ئةوةية نة طةضِةنإ بةؾةناْي ؾاضٕ بـةآلّ طوْـسةنإ خعَـةتهاضي ؾـاضٕ و نؤَـةَيي َـةزةْي        زووْا
ةنإ بةغـةض  بةؾيَو ية ْةتةوة بوو و ْةتةوة بةغةض ؾاضةناْسا زابةف زةبيَـت. نؤَةَيـة َطؤييـة تـةواو    

ْةتةوةناْسا زابةف زةٔب و ٖةض ْةتةوةيةى بة زووباضي غطوؾتيسا ية ْةتةوةناْي زيهـة ديـا زةبيَتـةوة     
يةنيَهيإ بة ؾيَوةي خوَيكاْي غطوؾيت و ئةوةي زيهة بـة دةوٖـةضي غطوؾـيت و ٖـةضوةٖا بـة ٖـؤي       

طاوة ْـةى غطوؾـيت  نـة زيـاضة ئـةويـ زةغـتيَوةضزا       ْيَهة يـة ناضوبـاضة   زياضزةيةني غيَٗةَي نة زْا
غطوؾتييةنإ و ئةويـ بطيتيية ية ظَاْي قػةنطزْي ئةوإ  ظَاْيَـو نـة قػـةي ث زةنـةٕ. نةوايـة      
بةؾيَو ية ْةتةوةنإ طةوضة  بةؾـيَهي زيهـةيإ بطـووى و ٖؤنـاضي غطوؾـيت يةنـةّ يـة ديـاواظي         

ةزا ئةو ؾتاْة بووٕ نة ...")  (66ْةتةوةنإ يةّ ناضوباضْا
 

 :تؤثيا )مةديهةي فاشيمة(ي فاِزابيدادادثةزوةزي لة يؤ

ية ضِواْطةي ؾاضِابي يةالي خةَيهي نؤَةَيطة منووْةييةنإ  زازثةضوةضي بة واتاي " ئةوةيـة  
نة ٖةَوويإ بة بةختةوةي و ثيَطةيؿتوويي ظياتطي خؤيإ بطةٕ  ٖةَوويإ بصئ  ٖـةَوويإ  

ئةْـساَيو ئـةضني خـؤي ديَبـةد      زضيَصة بة شياْي خؤيإ بسةٕ  ؾةضِ و نيَؿة ْةَيَٓ   ٖـةض  
بهات  غةضةواّ ٖةَوو ئةْساَةنإ بة غاغي زةَيَٓٓةوة و زضيَـصة بـة َـإ و شيـاْي خؤيـإ      
زةزةزةٕ. ٖةَوويإ ثيَطِةوي ية ضِيَبةضيَو بهةٕ و ئةو ضِيَبةضةف يةشيَط زةغةآلتي ئريازة و عةقًَي 

ب   ٖيض ئةْـساَيَو يـة ئةْـساَاْي     خؤيسا ب  و ظاْا و تيَطةيؿتوو و ضِاظاوة بة ئةخالقي دوإ
نؤَةَيطة زةغسضيَصي بؤ غةض َاف و ئةضنةناْي نةغيَهي زيهـة ْـةنات. خـةَيهي َةزيٓـةي     
ؾاظيًة زةَيئَ: زازثةضوةضي ئةَةية نة ٖةَوو تانةنإ زضيَـصة بـة شيـاْي خؤيـإ بـسةٕ و يـةّ       

خةَيهي ؾـاضي بةزضِةوؾـتإ    سونُةزا ثيَطِةوي بطِياضي عةقأل و ٖيَعي ئاخاوتٔ و زةضبطِئ بهةٕ.
)َسيٓة ؾاغكة( زةَيئَ: "احلل ملٔ غًب" بة ٖةَإ ؾـيَوة بٓاغـةي بووْـةوةضة غطووؾـتييةنإ     
يةغةض زشايةتي و زوشَٓايةتيية و ٖةض بووْـةوةضيَو يةطـة  بووْـةوةضةناْي زيهـة يـة ؾـةضِ و       

. ية ديٗاْي َطؤييؿـسا  ًَُالْ  زاية و خواظياضي وةالْإ و يةْاوبطزْي بووْةوةضةناْي زيهةية
زازثةضوةضي بةّ ؾيَوةيةية نة بة ٖةَوو دؤضة ؾطتوؾيأَل و زةغتسضيَصي و غاختةناضييةى نةغاْي 
تط يةْاو ببات بؤ ئةوةي خؤي بة ظيٓسوويي مبيَٓيَتةوة يإ ٖةَووإ بهاتـة ناضةنـةض و نؤيًـةي    

 ( 61خؤي بؤ ئةوةي ية شيإ و َاْةوةي ئةوزا بةغووز بٔ.)
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بابةتةناْي غةضةوة  ية بواضي نؤَةَيةناْيؿسا ؾاضِابي بؤضووْطةييَهي يـة بـاضةي    بيَذطة ية
زازثةضوةضي  ثيَهةوةشياْي ئاؾتيياْة  بةَيئَ و ثةمياْةنإ  َطؤظسؤغيت و ... ٖةية نة بة زووض 

 ( باغي نطزووة. فاضه  اٌٖ َسيٓةآراء و زضيَصي ية نتيَيب ) 
ضي َاْطي ( يةنيَهي زيهة ية بريَةْسة طةوضةناْي نؤ 811ـ   114ئةبووضِحياْي بريوْي ) 

ئيَطاْة نة ٖاوظةَإ يةطة  غةزةناْي ْاوةضِاغت يةنيَو ية ثتةوتطئ و تؤنُةتطئ ؾـيَواظةناْي  
تويَصيٓةوةي بؤ ْاغيين نؤَةَية َطؤييةنإ بةناض ٖيَٓـا. ٖةضضـةْس ْاوبـاْطي يـة َاياتيـو و      

ةآليةتي و َطؤييةناْيؿـسا ططيٓطييـةني ظؤضي ٖةيـة.    ئةغتيَطةْاغي زاية  بةآلّ ية بواضة نؤَ
بةضٖةَة بةْاوباْطةنةي " حتكيل َايًٗٓس"ـة نة بةؾيَواظيَهي بابةتيياْة و ضِاغـتةوخؤ شيـاْي   
نؤَةآليةتي و ئابووضي  زابوْةضيت  ظَإ  ئايري و ْةضيتةناْي خةَيهي ٖيٓس تاوتووآ نطزووة و 

وآلتـي ٖيٓـس شيـاْي بةغـةض بـطزووة و يـة ضِيَطـةي        غا  يـة   63ْووغيويةتي. ْاوبطاو َاوةي 
بةؾساضيي ية شياْي خةَيو و تيَطِاَاْي ضِاغتةوخؤ زةغيت بة نؤنطزْةوةي ظاْياضيية ثيَويػتةنإ 

 نطزووة.
ي ى.ّ ْووغطاوة. ئةّ بةضٖةَة ططيٓطة 111نتيَيب "حتكيل َايًٗٓس" ية زةوضوبةضي غاَيي 

تةناْي وآلتي ٖيٓسوغتاْة نة ئةبووضِحيإ يـة ضِيَطـةي   ْاغيَٓةضي ظاْػت و نويتووض و زابءْةضي
تويَصيٓــةوة خػــتوويةتةضِوو و يةطــة  وآلتــاْي زيهــة بــةضاوضزي نــطزووة. ؾــيَواظي ئــةو يــةّ 
تويَصيٓةوةيــةزا ٖــةض ئــةو ؾــيَواظةية نــة نؤَةَيٓاغــإ و ئةْرتؤثؤيؤشييــةناْي ئــةَطِؤيي يــة  

 (68تويَصيٓةوةناْياْسا بةناضيإ زيَٓٔ. )
ي نؤضـي  381ضِضِةمحاْي ئيدي خةيسووٕ نة بة "ئيدي خةيسووٕ" ْاغـطاوة  يـة غـاَيي    عةبسو

ي ظاييين ية توْيؼ يةزايو بووة. ْاوبطاو ٖةّ وةى زاَةظضيَٓةضي ؾةيػةؾةي 6881بةضاَبةض بة 
َيَصوو و ٖةّ وةى زةغجيَهةضي تويَصيٓةوة نؤَةآليةتييةنإ بة ثؿت بةغذي بة ثةيوةْسيية ٖؤ و 

  ْاغطاوة نـة بؤضـووْةناْي خـؤي يـة نتَيبيَهـسا نـة بـة "َكسَـة" ْاوبـاْطي          بةضٖؤييةنإ
زةضنطزووة  نؤ نطزؤتةوة نة ٖةّ ؾيَواظيَهي ْويَي َيَصووْووغي تيَسا خػـتؤتةضِوو و ٖـةّ ئـةو    
بابةتاْــةي نــة ئةَطِؤنــة يــة يكــة دؤضاودؤضةنــاْي نؤَةَيٓاغــي و بةؾــةناْي تــطي ظاْػــتة 

ــ  ــةي ٖةَيػـ ــةنإ ديَطـ ــواضي  نؤَةآليةتييـ ــاْي بـ ــةوةي ظاْايـ ــاؽ و تويَصيٓـ ةْطاْسٕ و بـ
ظاْػتةنؤَةآليةتييةنأْ  تيَيسا خطاوةتةضِوو. ضِةخٓةيةى نـة ئـةو يـة َيَصووْوغـاْي ثيَؿـووي      
زةططآ  بة باؾي ثاْتايي ضِواْري و برينطزْةوةي ْاوبطاو ية نةغاْي ثيَـ خـؤي ديـا زةناتـةوة.    

صوو يةنيَو ية ؾيَواظة باوةناْي ْيَو ٖةَوو ْةتـةوة  ئةو يةّ باضةوة زةْووغ : " بةآلّ زواتط  َيَ
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و ضِةطةظةناْة نة ية ثَيٓاويـسا  ضـةْسئ غـةؾةض و طـةِضإ زةنـطآ  ٖـةّ خـةَيهي ضِةؾـؤني و         
ب ْاووْيؿإ سةظيإ ية ْاغري و تيَطةيؿتٓييةتي و ٖةّ ثاؾا و طةوضةثياوإ  َةيًي ْاغـيٓيإ  

يةنػأْ  ئةطةضضي ية ضِواَيةتسا ضـةْس قػةوباغـيَو    ٖةية و ية تيَطةيؿتٓيسا ظاْايإ و ْةظاْإ
ظياتط ْيية ية باضةي ضِؤشطاض و زةوَيةتةناْي ثيَؿوو و غةضبوضزةي غةزة غةضةتاييةنإ  نة خةَيو 
وتةناْيإ ث زةضِاظيَٓٓةوة  بة طيَطِاْةوةيإ نؤضِةناْيإ طةضّ زةنةٕ. زةوَيةتإ زيَـٔ و زةضةتـاْي   

وةزةغت زيَٓٔ و زةغت بة ئاوةزاْي زةنةٕ  ٖةتا ئـةو ناتـةي نـة     ظيَسةخواظي و وآلت غتيَين
باْطي ئاوابووٕ و نؤتـايي ٖاتٓيـإ زةزضآ و نـاتي ضِووخـإ و يةْاوضـووْيإ زةطـات. بـةآلّ        
يةْاوةوةزا ئةْسَيؿـة و توَيصيٓـةوة يـة بـاضةي ضِووزاوةنـإ و غـةضةتاناْيإ و طـةِضاْي وضز بـؤ         

يَهة يـــةباضةي ضـــًؤْايةتي ضِووزاوةنـــإ و ٖؤنـــاضة زؤظيٓـــةوةي ٖؤناضةناْياْـــة و ظاْػـــت
ِضاغتةقيٓةناْيإ  بةّ ٖؤيةوة ََيـصوو يـة ؾةيػـةؾة غةضضـاوة زةططَيـت و دَيـي خؤيـةتي يـة         
ظاْػتةناْي ئةويـ بيَتة ئةشَاض. َيَصووْووغةناْي ئيػالّ بـة ؾـيَوةيةني طؿـتطط ٖـةوا  و     

اْي َيَصووزا ْووغيويأْ و بة يازطاض ديَيـإ  باغي ضِؤشاْي ضِابطزوويإ نؤ نطزؤتةوة و ية الثةضِةن
ٖيَؿتووٕ. بةآلّ بةضَاوخؤضإ  ئةو قػة و باغاْةيإ تيَهةآلوي ؾطتوؾيًََة ْاٖةقـةنإ نـطزووة.   
غةباضةت بةوإ تووؾي طوَإ بووٕ يـإ تـةظويطيإ نـطزووٕ و طيَطِاْـةوةي الواظيـإ تيَهـةآلو       

ي زواي ئةواْيـ ثيَطِةوييإ ييَ نطزووٕ و بةٖةَإ نطزووة و زضوغتيإ نطزووٕ و ظؤض ية ْةوةناْ
ؾيَوة نة ئةو قػة و باغاْةيإ بيػتووة  بؤ ئيَُةيإ د ٖيَؿتووٕ ب ئةوةي نة ية ٖؤناضةناْي 
ضِووزاْــي بةغــةضٖات و ضِووزاوةنــإ وضز ببٓــةوة و ٖــةوا  و باغــة تطِةٖــات و ثطِوثووضــةنإ  

 بةالوةبٓئَ.
يإ زاضِؾــتووْةتةوة و بةضٖــةَي ظؤضيــإ يــةزواي خؤيــإ بــةَييَخ خــةَيو قػــة و باغــةناْ

د ٖيَؿتووة و َيَصووي ْةتةوةناْي  غةضاْػةضي ديٗاْيإ نؤ نطزؤتةوة بـةآلّ ئةواْةيهـة بـة    
باؾي ْاوباْطيإ زةضنطزووة و وةى ثيَؿـةوا زةضنـةوتووٕ و نتيَبـةناْي ثيَؿـيٓياْيإ تـاوتوآ      

ٖيَٓاوٕ  تاقُيَهي نةَٔ و ية قاَهةناْي زةغـت   نطزووة و ية بةضٖةَةناْي خؤياْسا بةناضيإ
تيَٓاثةضِٕ  وةى ئبري ئيػشاقي  تةبةضي  ئيدي نةييب و حمةَةز نوضِي عوَةضي واقسي و غةيؿي 
نوضِي عوَةضي ئةغةزي و َةغعووزي و ضةْس ْاوزاضيَهي زيهة نة ية طؿت َيَصووْووغةناْسا 

 دياواظٕ...
ووزاوْووغـيي ثـةتي ططتـووة نـة ؾـيَواظي ظؤض يـة       ئيدي خةيسووٕ بة توْسي ضِةخٓةي يـة ضِ 

َيَصووْووغةناْي ٖاوغةضزةَي ئةو بووة. ئةوإ بة ضـةْس الغـاييهةضةوةيةى ْـاو زةبـات نـة      
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ضِووزاوةنإ بة ؾيَوةيةني ظاْػيت و ية ثيَوةْسييةني ٖؤ و بةضٖؤييسا تاوتوآ ْانـةٕ: " ئـةراض   
ثةيسا بووٕ نة يـة َؿـتيَو الغـاييهةضةوةي    زواي ئةوةنة ْاوي ئةّ ططووثةَإ ٖيَٓا نةغاْيَو 

برينؤ  و ب ئاوةظ ظياتط ْري نة بة ٖةَإ ؾـيَواظ الغـايي ططووثـي يةنـةّ زةنةْـةوة و ئـةوإ       
بةغةضَةؾكي خؤيإ زةظأْ و بةطؿيت يةو طؤضِاْهاضيياْةي نة ضِؤشطاض ٖيَٓاويةتة نايةوة و ئةو 

اْي ْةتـةوةنإ و وةضـةنإ  ٖاتووْةتـةئاضاوة     ئاَيوطؤضِاْةي نة بةٖؤي زاءضِةغِ و ضِيَوؾـويَٓةن 
ب ئاطإ. ئةّ ططووثة بة الغاييهطزْةوةي ئـةو ثيَؿـيٓياْةي نـة وةى ئؤيطـوو و غةضَةؾـكي      
خؤيإ غةيطيإ زةنةٕ  باؽ و ٖةواَية زةّ بة زةّ ٖاتووةنإ  ب نةّ و ظيـاز و وةى خـؤي  يـة    

ــةوة   ــةوةي بابةتــةناْي بابــةت ضِووزاوة َيَصووييــةناْي خؤيــإ زووثــات زةنةْ و يــة بريٖيَٓاْ
ثيَوةْسيساض بة وةضةناْي غةضزةَي خؤيإ تووؾي ب خةبـةضي بـووٕ و ؾـطؤظة و ؾـيهطزْةوةي     

 ئةواْيإ يةال قوضؽ و ئاغتةَة و ية ئاناَسا ئةّ دؤضة بابةتاْة بةب زةْطي زةٖيًََٓةوة..."
زةنات و زةْووغ :" ...  ْاوبطاو ية زضيَصةي ئةّ بابةتةزا ئاَاشة بة ؾيَواظي زيطاغةي خؤي

ية ْيَو َةبةغتة دؤضاودؤضةناْـسا  ؾـيَواظيَهي ْـوآ و َيتـؤزيَهي زاٖيَٓةضاْـةّ زؤظييـةوة و       
ضًؤْايةتييةناْي ؾاضغتاْييةت و زواٖاتة ظاتييةناْي ئةواْةي يـة نؤَةَيـة َطؤييةناْـسا ضِوو    

 ٖ ةَيساْي ضِووزاوةنـإ  زةزةٕ  ؾي نطزؤتةوة  بة ؾيَوةيةى نة خويَٓةض ئاؾٓاي ٖؤناضةناْي غـةض
 (61بهات ...")

ئيدي خةيسووٕ ية ثيَؿةني نتيَبةنةيسا  ية ثيَوةْسيي يةطة  ْاو  ْـاوةضؤى و ؾـيَواظيَو نـة    
بةناضي ٖيَٓاوة  زةَي : " بؤية ْاوي نتاب ايعرب ...ّ ييَ ْاوة و ية باضةي غةضةتاي ضِةضـةَيةى و  

و ٖؤناضةنــاْي ؾــؤضِف و يةْاوضــووْي زةوَيةتــةنإ و ٖاوغــةضزةَيي ْةتــةوة غــةضةتاييةنإ 
ْةتةوةنإ  ية غةزةناْي ضِابطزوو و ئةوةي نة ية نؤَةَيسا ضِووي زاوة وةى: زةوَيةت و ْةتـةوة و  
ؾاض و ؾويَين نؤبووْةوةي ضازضْؿيٓةنإ  بةضظي و ْعَـي و ظيـازي و نـةَيي نؤَةَيـةنإ و     

ضؤْييةتي يةْاوضووٕ و بآلوبووْي ظاْػت و  وةزةغٗيَٓإ و نؤنطزْةوةي غاَإ و يةزةغتساْي  
قةوَةنإ و زةوَيةتإ و شياْي نؤضـةضي و ؾاضْؿـيين و ئـةوةي نـة ضِووي زاوة و ئـةوةي نـة       
ضاوةضِوإ زةنطيَت ثيَـ بيَت  زضيَػيِ ْـةنطزووة. بـةَيهوو ٖـةَووياة بـة ؾـيَوةيةني تـةواو و       

و زواي ئةوةنة ٖةوَيةناة يـة   طؿتطط ٖيَٓاوةتةوة و زةييٌ و ٖؤناضةناْياة ئاؾهطا نطزووة ...
ْووغيين ئةّ نتيَبةزا بة نؤتايي طةياْس و نطزَة َؤَيَهي زاطريغاوي ضِيَطةي بيٓةضإ و يةْيَو 
ظاْػتةناْسا  ؾيَوة و ؾيَواظةنةّ ئاؾهطا نطز و غٓووضةنةي ئةوّ يةْيَو ظاْػتةناْسا ثةضة ثيَسا و 
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يهةّ ديا نطزةوة و بٓاغةنةّ زاَةظضاْس  ئـةّ  زيواضّ بة ضواض زةوضيسا نيَؿا و ية ظاْػتةناْي ز
 (63يةى نتيَبةّ ثيَؿهةؾي نتيَبداْةي خاوةْسطاضةنةَإ  غةضوةض و ثيَؿةوا ... نطز.)

ئةوةي نة ية غةضةوة ية ظَإ ئيدي خةيسووٕ طيَطِزضاوةتةوة  ْيؿاْةي بةٖا و بايةخيَهة نـة  
ــة   ــةنإ ي ــاضزة نؤَةآليةتيي ــإ  و زي ــيهطزْةوةي ضِووزاوةن ــةوة و   ؾ ــةني َيَصوويي ضِواْطةي

بةؾيَواظيَهي ْوآ نة يةغةض بٓةَاي زؤظيٓةوةي ثيَوةْسيي ٖؤنطزيي بووة  بؤ ْاوبطاوي ٖةبووة. 
بةّ ٖؤيةوة ٖةضوةى زواتط زةبيٓري  ئبري خةيسووٕ يةباغهطزْي طؿت ئـةو ضِووزاو و زياضزاْـةي   

يي ٖـؤ و ٖـؤنطزيي زةزات و   نة َيَصوو باغي نطزووٕ  ٖةو  بؤ خػـتٓةضِووي دؤضيَـو ثيَوةْـس   
ثيَوةْسيي يةْيَوإ زياضزةي ديَطةي بـاؽ و زيـاضزة نؤَةآليـةتي يـإ دوططاؾييـةناْي زيهـة       
زازةَةظضيَٓ . يةضِاغتيسا ْاوباْطي ْاوبطاويـ يةوة زاية نة بـؤ يةنـةّ دـاض يـة ثيَوةْسييـةني      

ــ  ــسا ط ــصوويي و ضِووزاوة نؤَةآليةتييةناْ ــةزواي بةغــةضٖاتة َيَ ةضِاوة و وةؾــوئَ ٖؤنطزيــسا ب
 زؤظيٓةوةي ياغايةني طؿيت  ظا  بةغةض شياْي نؤَةآليةتي ْةتةوةنإ نةوتووة.

ئيدي خةيسووٕ ية باضةي زةوَيةتيـ نة يةنيَو ية زاَةظضاوة غةضةنييةناْة  بة زضووضزضيَـصي  
 باغي نطزووة و زةضنةوتٔ و نةوتين زةوَيةتةناْي ية قؤْاغطةيي دياديازا تاوتوآ نطزووة.:

قؤْاغي يةنةّ غةضزةَي طةيؿذي بة ئاَـاْر و زاخـواظي و ظاَيبـووٕ بةغـةض بـةضططيهاض و      
زشبةض و بةزةغتةوةططتين وآلت و وةضططتين يةزةغيت زةوَيةتي ثيَؿووية. يةّ قؤْاغةزا ثاؾـاي  
وآلت ية بةزةغٗيَٓاْي طةوضةيي و غةضوةضي و باز غتاْسٕ و بةضططي ية ْيؿتُإ و ثاغـةواْي و  

طزْي  ثَيؿـةوا و ثَيؿـطِةوي قـةوَي خؤيـةتي و بـةٖيض دؤضَيـو يـة بةضاَبةضيـسا         ثؿتيواْيه
ؾةضَِاْطِةوايةني ضِةٖا ْيية  ضوْهة ئةّ ناضة يةغةض بٓةَاي زةَاضطريييةنة نة بة ٖؤي ئةوةوة 
غةضنةوتٔ و ظاَيبووٕ بةزةغت ٖاتووة و ئةّ زةَاضطريييةف يةو قؤْاغةزا ئيَػتا ٖةض دـيَطري و  

 ثايةزاضة.
)زةغةآلتساضيَتيي ضِةٖـا( و ظاَيبـووٕ بةغـةض     اغي زووةّ غةضزةَي ظؤضزاضي و غةضةضِؤييقؤْ

عةؾريةت و ثيَـ ثيَططتٓيـإ يـة ٖةوَيـسإ بـؤ بةؾـساضي و ؾـةضيو بـووٕ يـة ناضوباضةنـاْي          
وآلتساضيية و  غـةضؤني وآلت يـةّ قؤْاغـةزا نـاض بـؤ ْعيههطزْـةوةي ثيـاواْي ٖةَيبـصاضزة و         

ةغت ثةضوةضزة و خعَةتهاض زةنات  بـة شَـاضةي ئـةو نةغـاْةوة ظيـاز      بةناضططتين نةغاْي ز
زةنات بؤ ئةوةي َةيساْةنة ية خعّ و نةغاْي عةؾريةتةنةي خـؤي  ئةواْةيهـة يـة ضِةطـةظزا     
يةطةَيي ٖاوبةف و ية بةٖطةوةضططتٔ ية َا  و غاَاْسا  ؾةضيو و ٖاوثؿهي ئـةوٕ  بةضتـةْط   

ــة وةئةغــتؤط  ــة بهاتــةوة. ٖــةض بؤيــة ئــةوإ ي ؤتين ناضوباضةنــإ زووض زةخاتــةوة و ثــيَـ ب
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ــاْي     ــسةططآ و زةضةت ــسا ضِاياْ ــة ديَطــةي خؤياْ ــت و ي ــسا زةططيَ ــة ناضةناْ تيَهــةآلوبووْيإ ي
ثيَؿوةضووْيإ ث ْازات بؤ ئةوةي دًَةوي زةغـةآلتساضيَيت  تـةْيا يـة زةغـت خـؤي زابيَـت و       

ةوة و ظؤضزاضيـي )زةغـةآلتساضيَتيي   زةغةآلت يةزةغت خؤي و بٓةَاَية و خاْةزاْةنةيـسا مبيَٓيَتـ  
ضِةٖا( تايبةت بة خؤي بيَت. ٖةض بؤية زاَةظضيَٓةضي ئةّ قؤْاغةي زةوَيةت  بة ٖؤي بـةضططي و  
ثيَهسازإ يةطة  سةضيؿةنإ  زةب  بةضطـةي ٖـةَوو ئـةو ضِةْـر و نوَيطةوةضيياْـة بططَيـت نـة        

وياْة. تةْاْةت ناضي ئةو زشواضتـط و  بٓاغةزاْةضاْي قؤْاغي يةنةّ ية بةزةغٗيَٓاْي وآلتسا نيَؿا
ثطِظةمحةترتة  ضوْهة زاَةظضيَٓةضاْي يةنةّ يةطة  بيَطاْةنإ تووؾي نيَؿـُةنيَـ و ثيَهـسازإ   
بووٕ و تةواوي خعّ و ْعيهاْي خؤيإ يةّ ؾةضِ و ْةبـةضزةزا ياضَةتيـسةض و ثؿـتيواْيإ بـووٕ.     

خةضيهي ؾةضِاؾؤيي و تيَهٗةَيطـووْة و   بةآلّ غةضؤني وآلت يةّ قؤْاغةزا يةطة  ْعيهاْي خؤي
زووضيإ زةخاتةوة و ٖيض نةؽ يةّ بةضبةضةناْييةزا ياضَةتي ْانات بيَذطة ية ططووثيَهي نـةّ  

 ية نةغاْيَهي زووض ) يإ بيَطاْة(  بؤية زةغيت زاوةتة ناضيَهي قوضؽ و زشواض.
ــاي وآلت و بةٖطةَة    ــاضاَيي ثاؾ ــووزةيي و ئ ــاغي ئاغ ــيَٗةّ قؤْ ــاغي غ ــسبووٕ و قؤْ ْ

بةزةغٗيَٓاْي بةضٖةّ و ئاناَةناْي ثاؾايةتيية. ئةو ئاناَاْةي نة غطؾـيت َطؤظــ ثيَياْـةوة    
ــاض    ــؤ زةخــواظآ  وةى وةزةغــٗيَٓاْي َــا  و غــاَإ و وةى يازط ــإ ب بةغــرتاوةتةوة و ئاواتي
 بةد ٖيَؿتين ؾويَٓةواضي زاميي و ْاوزةضنطزٕ و ْاوباْطدواظي. ٖةض بؤية تةواوي ٖةوَيي خـؤي 
ية ضِيَطةي ناضوباضي باز ئةغـتاْسٕ و زاٖـات و زةضنـةوت و سػـيَب نطزْـي خةضدييـةنإ و       
ٖاوغةْطي َْيواْيإ وةنـاض زةخـات. ظؤض نؤؾـو و قةغـطي دـوإ و قـةآلي طـةوضة و ؾـاض و         
ئاوةزاْي بةضبآلو و ثةضغتطةي بةضظ و طةوضة زضوغـت زةنـات و زيـاضي و خـةآلتي طـةوضة بـة       

ئةؾطِاف و ْةتةوةنإ و طةوضةثياو و غةضؤى عةؾريةتةنإ زةبةخؿـ  و  ٖةيئةتي ْويَٓةضايةتيي 
 خيَط و خيَطات يةْيَو نةغاْي ْعيو خؤيسا بآلو زةناتةوة.

بيَذطة يةوةيهة ية باضي شيإ و طوظةضاْةوة بايةر بة شيإ و ساَيي ثةضِاويَعْؿيٓإ و زةغـت  
غـوثاييةناْي خـؤي و َوضـة و    ثةضوةضزة و خعَةتهاضاْي خؤي زةزات  غةضوي ضِيَهـوثيَهيي  

َةعاف ثيَسإ ية ٖةض َاْطيَهسا يةضِووي ئيٓػاؾةوة  زةزات. بة ؾيَوةيةى نة ؾـويَٓةواضةناْي  
ئةّ ناضة ية وةظعـي دٌءبـةضط و ضـةى و ْيؿـاْة و ... َٖيعةنـاْي غـوثا يـة ضِؤشي منايؿـي         

ةٕ و ؾاْاظي ثيَـوة  غةضباظيسا زةضزةنةويَت. ئةو نات زةوَيةتة ْعيو و زؤغتةناْي غتايؿي زةن
زةنةٕ و زةوَيةتاْي ؾةضِنةض و زوشَٓيـ تطؽ و خؤؾيإ ييَ زةْيؿـ . ئـةّ غـةضزةَة زوايـري     
قؤْاغةناْي غـةضةضِؤيي و ظؤضزاضي ثاؾـاناْي وآلتـة. ضـوْهة يـة ٖـةَوو ئـةّ قؤْاغاْـةزا          
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ووي غةضبةخؤٕ و بةوةديي و ثًةوثايةي خؤيإ ئاؾهطا زةنةٕ و ضِيَطةنإ بـؤ ْـةوةناْي زاٖـات   
 خؤيإ خؤف زةنةٕ. 

قؤْاغي ضواضةّ قؤْاغي خؤؾشاَيي و ئاؾـتيدواظيية و غـةضؤني زةوَيـةت يـةّ قؤْاغـةزا       
بةوةيهة ضِابطزووةناْي زايامنةظضاْسووة  قةْاعةت زةنات و يةطة  ثاؾـاناْي ٖاوتـةضاظي خـؤي    

يَؿيٓياْي خـؤي  ضِيَطةي ئاؾتيدواظي زةططيَتةبةض و ية زابءضِةغِ و ؾيَوةي ثاؾايةتيسا الغاي ث
زةناتةوة. ٖةْطاو بة ٖةْطاو ث  ية ديَي نطزةوةنـاْي ئـةوإ زازةْيَـت و بـة باؾـرتئ ؾـيَوة       
ثيَطِةوييإ ييَ زةنات و بطِوا بةَة زيَٓ  نة ئةطةض ٖةْطاويَو يةالغايي نطزْةوةي ئـةوإ ظيـاتط   

ةغـةآلتساضييةنةيةوة و   ٖةَيبيَٓيَتةوة  زةبيَتة ٖؤي طةْسةَييي ناضةنةي و زضظ زةنةويَتةوة ْاو ز
ية زاَةظضاْسْي نؤؾهي غةضوةضي و طةوضةييسا  ئةوإ بة ضاوغاؽ و ضِآْيؿاْسةض و ضاوتيصتط ية 

 خؤي زةظاْيَت. 
قؤْاغي ثيَٓذةّ غةضزةَي ٖةَيةخةضدي و َا  بةؾيَطِؤزاْة و غةضؤني وآلت يةّ قؤْاغـةزا   

ة ضِيَطةي ٖةواوٖةوةؽ و بةؾيٓةوةي ٖةَوو ئةو ؾتاْةي نة ثيَؿيٓييةناْي نؤيإ نطزؤتةوة  ي
بةغةض خعّ و نةغاْي ْعيو ية خؤي ية نؤضِ و بؤْةناْي خؤؾطوظةضاْيسا  بة ؾـريِؤي زةزات و و  
ٖاوضِآ و ٖاوناضي خطاثهاض و ْةؾياو ٖةَيسةبصيَطيَ نة ضِواَيةتيَهي زظيَو و ْاؾريئ و  زةضووْيَهي 

ة و ططيٓط  نة يةزةغتيإ ْايةت  بـةو دـؤضة   ثطِ ية ضِم و نيٓةيإ ٖةية و ئةضى و ناضي طةوض
نةغاْة زةغجيَطيَت  نةغاْيَو نة ظاْياضييإ يةغةض ئةو ؾتاْة ْيية نـة ئـةواَيإ زةزةٕ. يـة    
ساَييَهسا نة زةضسةم بة طةوضةثياوإ و نةغـاْي ؾـياو و ييَٗـاتوو و خعَـةتهاضاْي ثيَؿـيٓيإ      

و ية ٖاوناضي و ياضَةتيساْي خـؤ زةبـويَطٕ.    خطاثة زةنات. بة ؾيَوةيةى نة ضِقي ييَ ٖةَيسةططٕ
ٖةضوةٖا بة ٖؤي خةضز نطزْي َووضة و َاْطاْةي ٖيَعي غوثا يةضِيَطةي ٖةوةغباظيي خؤيـسا   
ضِةوؾي غةضباظيي بةضةو يةْيَوضووٕ زةضِوات. ططيٓطييةى بة ناضوباضي غوثاييةناْي ْازات و ية 

غيَت. ية ئاناَسا بٓاغةيةى نة ثيَؿـيٓييةناْي  سا  و وةظع و ضِيَهوثيَو نطزْي ناضةناْيإ ْاثط
زاياْطِؾتووة  ٖةَيسةوةؾيَتةوة و طؿت بيٓا و نؤؾهة بـةضظةناْي ويَـطإ زةبـٔ. يـةّ قؤْاغـةزا      
غطوؾيت ِضظيوي و ثـريي ضِوو يـة زةوَيـةت زةنـات و ْةخؤؾـييةني زضَيصخايـةٕ نـة خـؤ يـيَ          

 (61ةضةواّ تيَو زةضِووخ .)زةضباظنطزْي طةييَو زشواضة  بةغةضيسا ظا  زةبيَت و غ
ثيَٓر قؤْاغةنةي ئيدي خةيسووٕ يـة زةضنـةوتٔ و ثيَؿـهةوتٔ و شيَطنـةوتين زةوَيةتةناْـسا      
ضةْسئ غةزة زواي ئيدي خةيسووٕ ية بؤضووٕ و تيؤضييةناْي ٖةْسيَو ية بريَةْساْي ضِؤشئاواييسا 

بةْاوباْطةنـةي بـة ْـاوي    زةتواْطآ ببيٓطآ. بـؤ منووْـة ئيؿـجيٓطًيَطي ئـةَيُاْي  يـة نتيَبـة       
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"ضِووخاْي ؾاضغتاْييةتي ضِؤشئاوا"  ثةضةغةْسْي باظْةيي َيَصوو بةو ؾيَوةيةي نة ئيدي خةيسووٕ 
باغي نطزووة  خػتوويةتةضِوو. ْاوبطاو قؤْاغـةناْي طةؾـةي ؾاضغـتاْييةتي يةطـة  طةؾـةي      

ة نة ٖةض ؾاضغتاْييةتيَو  َطؤظــ بةضاوضز نطزووة و يةطة   يةبةض يةنرتي ضِاططتووٕ. بةّ ؾيَوةي
 بةٖاض و ٖاوئ و ثاييعيَهي تيَجةضِ نطزووة و ية نؤتاييسا بة ظغتإ طةيؿتووة.   

 
 :ضةمكي دةمازطريي

ظاضاوةي زةَاضطريي ضةْسئ داض يـة ْووغـطاوةناْي ئـيدي خةيسووْـسا زووثـات بؤتـةوة.       
ضةني قػة و بؤضـووْةناْي  ْووغةضإ و بريَةْسإ  ئةّ ظاضاوةيةيإ نة يةضِاغتيسا تةوةضي غة

ْاوبطاوة  بة ؾيَواظي دياديا ؾطؤظة نطزووة. ية غةضزةَي ئيَػـتازا ظؤضبـةي نؤَةَيٓاغـإ     
ي زؤضنامييـإ بـؤ ضـةَهي زةَـاضطريي     (Solidarite)ظاضاوةي "يةنططتوويي نؤَةآليةتي"

ظاضاوةيـة   بةناض بطزووة  بةآلّ ئةطةض مباْٗةوآ بة ؾيَوةيةني نطاوةتط تويَصيٓـةوة يةغـةض ئـةّ   
بهةئ و ؾطؤظةي بهةئ  ثيَويػتة ئاَاشة بةو تويَصيٓةوة و ييَهساْةواْة بهةئ نة يةّ باضةوة 

 ئةواّ زضاوٕ.
يةنيَو يةو تويَصةضاْةي نة باغي ئيدي خةيسووٕ و بة تايبةت ضةَهي زةَاضطرييي ْـاوبطاوي  

وٕ"ــة. ْـاوبطاو   ْووغةضي نتيَيب "ديٗـإ بـيين ئـيدي خةيس    (Lacoste)نطزووة  "النؤغت"
يةباضةي ضةَهي زةَاضطريي و ئةو ثيَٓاغة دؤضاودؤضاْةي نة ية اليةٕ ْووغةضإ خطاوْةتـةضِوو   
زةْووغ :"يةطة  ئةوةي نة ظؤضبةي ضِاظةناضإ و ؾيهةضةوةناْي "زةَاضطريي"ي ئيدي خةيسووٕ 

َاي بةؾـيَو يـة   غةضوي واتا قووَيةنةيإ ْةزاوة. ٖةْسيَهيإ زةَاضطريييإ تةْيا يةغـةض بٓـة  
زةضةواَة غياغيية ييَ وةزةغٗاتووةناْي ثيَٓاغة نطزووة. ٖةْسيَهي زيهة ثيَٓاغةطةييَهيإ بؤ 
خػتؤتةضِوو نة يةطة  ْاوةضؤني طؿتيي نؤَةَيٓاغـي ٖاوواتايـة. تـاقُيَهي تـط زةَاضطرييـإ      

يةنيَو ظاْيوة. بة يةطة  ئةو باضوزؤر و ثيَويػتياْةي نة بووْةتة ٖؤي طةؾة و بةٖيَعبووْي  بة 
نوضتي بة ئةشَاضي ضِاظةناضإ و ؾيهةضةوةناْي ئيدي خةيسووٕ  ثيَٓاغةي زةَـاضطرييـ نـطاوة.   
بيَذطة يةَةف شَاضةيةى يةوإ يةى يةزواي يةى قػةناْي يةنرتيإ زووثات نطزؤتـةوة. يـةّ   
باضةيـــةوة  ٖةَيػـــةْطاْسٕ و ضِةخٓـــةططتٔ يـــةو بؤضـــووٕ و ؾـــيهطزْةوة دؤضاودؤضاْـــة و 
ضِووبةضِووبووْةوةيإ يةطة  ْاوةضؤني "َكسَة" خؤي  زةتواْ  ياضَـةتيُإ بهـات بـؤ ئـةوةي     
وضزةوضزة َاْاي ئاَيؤظي زةَاضطريي ضِووٕ بهطيَتـةوة. ٖةْـسيَهيإ نـة زةَاضطرييـإ يـة غـةض       
بٓةَاي زةضةواَةناْي ثيَٓاغة نـطزووة  ئـةّ ظاضاواْـةيإ ثيَؿـٓياض نـطزووة: " دووَيـةنطزْي       
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ت"  "ٖيَعي سةياتيي قةوَيَو" و ... ية ضِواْطةي ضِؤظْتا   زةَاضطريي "ٖيَعي بعويَٓةضي زةوَية
زاَةظضاْسْي زةوَيةتة". ثيَٓاغةطةيي وةى "ْيؿـتُإ ثةضغـيت"  "ٖةغـيت ْةتـةوةيي"  بـة      
تةواوي ْاضِاغتة. ئةواْة ضةَهطةيي ْوآ و طؿتري نة يةطة  بـاضوزؤخي ئـةؾطيكاي بـانووض يـة     

اوةضِاغتسا  ٖةضطيع يةنرت ْاخويَٓٓةوة و ْاطووئَ. يةو غةضزةَسا ْةتةوة بة واتـاي  غةضزةناْي ْ
زضوغيت وؾة بووْي ْةبووة و زاَةظضاوة عةؾـريةتييةنإ بـة بٓـةَا زازةْـطإ. بـؤ ثيَٓاغـةي       
زةَاضطريي ضةَهة طؿتييةناْي نؤَةَيٓاغيـ نةَيهيإ ييَ وةضطرياوة وةى "ضِوسـي طؿـيت"    

َةآليةتي"  "ٖاوثيَوةْسيي ططووثي"  "ئريازةي ٖاوبةف" و "ٖاوثيَوةْـسيي  "ٖاوثيَوةْسيي نؤ
 بة واتا بةضبآلوةنةي".

زةَاضطريي بطيتيية ية: " ثيَهٗاتةيةني ضِووساْي نـة  ( Toynbee)بة بطِواي "توئ بي" 
طؿت ئةْساَة غياغي و نؤَةآليةتييةناْي يـيَ زضوغـت نـطاوٕ". ئـةّ ثيَٓاغـةية ئةطةضضـي       

ةية  بةآلّ ططيٓطيي زةَاضطريي بة ضِووْي ْيؿإ زةزات. تاقُيَهي زيهة ية تويَـصةضإ  ظيَسةضِؤياْ
نة بة ؾيَوةيةني طؿيت زةَاضطرييإ بة ٖاوواتاي ٖاوناضي ظاْيوة  ويػتووياْة بة ؾـيَوةيةني  
وضزتط ضِووْي بهةْةوة. ٖةض بؤية  ظاضاوةطةييَهي وةى ٖاوناضي يةغـةض بٓـةَاي دـةْطاوةضي و    

 دةْطاوةضي و ضةى ٖةَيططييإ ثيَؿٓياض نطزووة...ضِووسيةي 
شَاضةيةنيـ زةَاضطرييإ بة ضِوسي ططووثي يإ ضِووسي نؤَة  يإ ضِوسـي طؿـيت  ٖيَـعي    

 ْعيهايةتيي خويَين  غطوضي ْةتةوةيي و ضِةطةظي ظاْيوة.
ي بةآلّ ئـيدي خةيـسووٕ يـة واتايـةني بـةضبآلوتطزا  بـةناضي ٖيَٓـاوة و بـة طـطيٓطرتئ ٖؤنـاض          

ضِووْهطزْةوةي طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتييةناْي زةظاْي. يةغةضيةى ٖاوبةؾيي ئةْساَاْي زةوَيةت يـة  
 ناضة دؤضاودؤضةناْسا و ٖاوبةضشةوةْسيي و ٖاوؾهطي بووْيإ  وةزيٗيَٓةضي زةَاضطرييية.

ي زياضة بٓةَاي ٖاوبةؾيَيت ئةْساَاْي زةوَيةت ٖاوبةؾيَتيي ضِيَصةيية. ثيَوةْـسيي خعَايـةت  
بيَذطة ية ٖةْسيَو بابةتي نةَسا ْـةب   يـة َطؤظـسا ؾـتيَهي غطوؾـتيية و ثيَويػـتييةنةي       
ْيؿاْساْي غطووضي ْةتةوةيي زةضسةم بة ْعيهاْة  ية ناتيَهسا نة ظوَيُيَهيإ ييَ زةنطيَـت يـإ   
تووؾي َةتطغي ببٓةوة  ضوْهة ئةْساَي ٖـةض بٓةَاَيةيـةى ناتَيـو ببيٓـ  نـة يـةنيَو يـة        

ظوَيُي ييَسةنطآ يإ يةاليةٕ نةغاْيَهةوة زوشَٓايةتي و زشايةتي يةطـة  زةنطيَـت    ْعيهةناْي 
 (63ْعَي و زاَاوييةى يةخؤيسا ٖةغت ث زةنات." )

ئيدي خةيسووٕ يةغةض زةَاضطريي ية ثيَوةْسيي يةطة  شياْي نؤضةضيسا ْووغـيويةتي: " ... بـةآلّ   
وَيـةت ثـيَـ بـة زةغـسضيَصي ٖةْـسيَو بـؤ غـةض        ية ؾاضة بطووى و طةوضةناْـسا بطِياضبةزةغـتإ و زة  
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ٖةْسيَهي زيهة زةططٕ و ية ضِيَطةي زاْاْي ياغانإ بة ؾيَوةيةى شيَطزةغـتةنإ ًَهـةن زةنـةٕ نـة     
ْاتوأْ زةغسضيَصي بهةْة غةض يةنرت يإ ظوَيِ ية يةنرت بهةٕ و بة ٖؤي ٖيَعي ظؤضي زةغـةآلتساضيَتيي  

ية يةنرت بهةٕ  َةطةض ئةوةي نة غتةَهاضي يـة اليـةٕ خـوزي    ثاؾايةتي ضِيَطةيإ ث ْازضيَت ظوَيِ 
زةغةآلتساضةوة زةغيت ث بهطيَت. ية ساَيةتيَهسا نة ية زةضةوةضِا زةغسضيَصي بهطيَتة غةض ؾاض  ئةطـةض  
ب خةبةض بٔ  يإ زوشَٔ بيٗةوآ ؾةو يـة ْاخاؾًَيـسا ٖيَطؾـيإ بهاتةغـةض  يـإ يـة ضِؤشزا تواْـاي        

ونات زيواضة بـةضظةناْي زةوضي ؾـاضةنة  ثـيَـ بـة زةغـسضيَصييةنة زةطـطٕ.       خؤضِاططييإ ْةبيَت  ئة
ئةطيٓا ية ناتي ئاَازةيي و تواْايي خؤضِاططيسا  غوثاي زةوَيةت و بةضططيهاضإ و ثاغـةواْاْي ؾـاض    
ثيَـ بة ٖيَعي زوشَٔ زةططٕ و زووضي زةخةْةوة. بةآلّ عةؾريةتة نؤضةضييةنإ بة ؾيَوةيةني زيهـة  

غسضيَصي زوشَٔ زةططٕ. ية ْاوخؤياْسا  طةوضةنإ و بطِياضبةزةغتاْي عةؾريةت  ثـيَـ بـة   ثيَـ بة زة
زةغسضيَصي تانةنإ بؤ غةض يـةنرت زةطـطٕ  ضـوْهة ٖـةَوويإ ضَِيـع و سوضَـةتيَهي تايبـةتيإ بـؤ         
طةوضةناْي عةؾريةنة ٖةية. ئةطةض ية زةضةوةضِا زوشَٓاْيَو بياْٗةوآ ٖيَطؾيإ بهةْـة غـةض وآلتـي    

وإ و ؾويَٓةناْيإ يةزةغت زةضبيَٓٔ  بيَذطة ية ثاغةواْاْي عةؾريةت  دةْطاوةضإ و الواْيَو نـة  ئة
يةْيَو عةؾريةتسا بة ئاظايةتي و ؾةضِنةضي بةْاوباْطٔ و بةضزةواّ ثاضيَعطاضي و بةضططي يـة عةؾـريةت   

ةت ساَيـةتي  ية ئةغتؤي ئةواْة  زةغت بة بةضططي زةنةٕ و زياضزةي بةضططي و زانـؤني يـة عةؾـري   
ٖةبووٕ بةخؤوة ْاططيَت  َةطةض ناتيَو نة يةْيَوياْسا زةَاضطريي ٖةبيَت و ٖةَوويإ ية خيَعاْيَـو و  
ية ثؿتيَو بٔ يةّ ضِووةوة زةغةآلت و تواْايي ئةوإ ٖيَع زةططيَت و تطغـي ئـةوإ يـة زَيـي نةغـاْي      

 (63زيهةزا د زةططآ." )
    َ ةَيطـةي عةؾـريةتي  ببيَتـة نؤَةَيطةيـةني     ئيدي خةيـسووٕ ثيَـي وايـة زواي ئةوةنـة نؤ

يةنذ ْؿيين و زةوَيةت زامبةظضآ و بٓاغةنةي ثتةو و ديَطري ب   ٖيَعي زةَـاضطريي بةضةبـةضة   
ية خةَيو زووض زةنةويَتةوة و بة ديَطـةي ئـةو خؤؾـطوظةضاْي  يـةف ططاْـي و ؾهؤثةضغـيت       

ــةوةي نؤَة  ــة ئاناَــسا غػــيت و خــاوي و بةتا بووْ ــةوة و ي ــةو خػًــَةت و زيَٓةناي َيطــة ي
تايبةيةْسيياْةي نة تانةناْي ية بةضاَبةض زشواضيي و ئاغتةْطييةناْي شيإ خـؤضِاطط نطزبـوو    
ــةت زةغــتةبةض زةنــات و ئــةّ ديَطــؤضِنيَي   بــواضي ٖةَيوةؾــاْي نؤَةَيطــة و ضِووخــاْي زةوَي

و ئـةوة ٖـةض   عةؾريةتةنإ و بووْيإ بة نؤَةَيطة يةنذ ْؿيٓةنإ  بةضزةواّ زضيَصة زةنيَؿـ   
 ئةو تيؤضييةية نة وةى ثطؤغةي طةؾةغةْسْي باظْةيي َيَصوو ْاوي زةبطيَت.

غةضضاوةي زةَاضطريي يةغةض بٓةَاي بريوضِاناْي ئيدي خةيسووٕ زةتـواْطآ يـة ٖؤناضطـةيي    
 دياواظزا بسؤظضيَتةوة نة ئيَُة يريةزا تةْيا ئاَاشةيإ ث زةنةئ  ئةّ ٖؤناضاْة بطيتري ية:
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 ـ غطؾت6
 ضِةطةظ و ضِةغةٕ ـ 1

َةبةغت يـة ضِةطـةظ ) ضِةضـةَيةى(  ٖـةبووْي باوةطةوضةيـةى و زوايـي ٖـاتين خَيعاَْيـو          
ططووثيَو يإ قةوَيَو بة تانةنةغيَو  ب ئةوةي نة خويَٓيـإ يةطـة  خـويَين نةغـاْي زيهـة      

 تيَهةآلو بب .
  قةوَي  ْةتةوةيي و بةآلّ ضِةغةٕ ) ضيَع و طةوضِةيي( زةتواْطآ بطييت ية غطوضي بٓةَاَيةيي

يإ َرياتة َاززي و َةعٓةوييةنإ بعاْطآ نة نةغايةتي و سوضَـةت بـة ٖـةَوو تانـةناْي     
 (69قةوَيَو زةبةخؿ .)

 ـ ئايري8
 ـ شيٓطةي دوططايف و دؤضي طوظةضإ 1

ئيدي خةيسووٕ ية ثيَوةْسيي يةطة  طؤضِاْهاضيي نويتووضةنـإ و وةضطـطتين نويتـووضيـ يـة     
باغي ٖيَٓاوةتة طؤضآ. ْاوبطاو يةّ باضةوة زةَييَت: "... ؾةضَاْطِةوانإ و ثاؾانإ  نتيَيب خؤيسا 

ٖةضنات بةغةض زةوَيةتيَهسا غةضنةوٕ و دًَةوي ناضوباضةنإ بةزةغتةوة بطـطٕ  ْاضـاضٕ زاب و   
ضِةغِ و خووخسةناْي ضِؤشطاضاْي ثيَـ خؤيإ قبوو  بهةٕ و ظؤضيَـو يـةوإ وةضبطـطٕ و بيَذطـة     

ازةتةناْي وةضةي خؤؾيإ يةبري ْةنةٕ  ٖةض بؤية ية زاب و ضِةغـِ و ضِيَوؾـويَٓةناْي   يةَةف ع
زةوَيةتي ئةواْسا  ٖةْسيَو ْانؤني يةطة  ضِيَوؾويَٓةناْي وةضةي يةنةّ زيَتة ثيَؿةوة و زووبـاضة  
ناتيَو نة زواي ئـةّ زةوَيةتـة  زةوَيـةتيَهي زيهـةف بَيتـة غـةضناض و ضَِيوؾـوَيٓةناْي خـؤي         

ةآلوي ضِيَوؾويَٓةناْي ئةو زةوَيةتة بهات  داضيَهي زيهةف ٖةْسيَو ْانؤني زيَتـة نايـةوة   تيَه
نة بـة بـةضاوضز يةطـة  زةوَيـةتي يةنـةّ تووْـستطة. ئـةونات بةضةبـةضة ئـةّ ْانؤنيياْـة يـة            
زةوَيةتةناْي زواتطزا ٖةضوا زضيَصةي زةبيَت ٖةتا غةضةواّ بة زشايةتي و ْاغـاظي زةطـات. بـةّ    

ناتيَو نة ْةتةوةنإ و وةضةنإ بة زضيَصايي ضِؤشطاض و غـةضزةَةنإ  يـة زةغـةآلتساضي و    ثيَية 
وآلتساضيسا بطؤضِئَ  ْانؤنيي ية عازةتةناْيؿسا ٖةضوا بةضزةواّ زةبيَت و ٖاتٓةئاضاي ئةّ دـؤضة  

 (14ضًؤْايةتياْة ؾتيَهي سةييية.")
خةيـسووٕ يـة ثيَوةْـسيي يةطـة      بة نوضتي يةغةض بٓةَاي ئةوةي نة ية تيؤضييةناْي ئـيدي  

ثطؤغةي طةؾةغةْسْي باظْةيي)غووضِاْي( َيَصووزا زيَتـةزي  ناتيَـو غةسطاْؿـيٓإ بـة ٖـؤي      
ٖةبووْي زةَاضطرييي ظياتط بةغةض يةنذ ْؿيٓاْسا غةضزةنةوٕ و ثيَويػتييةناْي زاَةظضاْـسْي  

بطيكـةي ؾـاض و    زةوَيةتيَهي ْوآ زابري زةنةٕ  غـةضؤنةناْي عةؾـريةت عـازةت بـة ظضيكـة و     
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خووخسةي ؾاضةوة زةططٕ و بةضةبةضة  بويَطي و ئاظايةتي و بةظيبوءظانووْي و طؿت خػًـَةت و  
تايبةيةْسيية باؾةناْي ضازضْؿيين ديَطةي خؤيإ بة تطؽ و زَيةخوضث  و غػـيت و ضِوسيـةي   

ة زيَتـة  خؤثاضيَعي زةزةٕ و ية ئاناَسا زةَاضطريييةنةيإ بـةضةو الواظي زةضـيَت و بـواضي ئـةو    
نايةوة بؤ ئةوةي عةؾريةتيَهي زيهة نة خاوةٕ زةَاضطريي بةٖيَعتط و توْستطة  بةغـةضياْسا ظا   
بيَت و زةوَيةتيَو نة عةؾريةتةنةي ثيَؿوو ديَطري نطزبوو  ٖةَيوةؾيَٓٓةوة و زةوَيـةتيَهي زيهـة   

ةّ ؾـيَوةية  زاَةظضيَٓٔ و ئةّ خوية ظوريةيية و ثؿت غـةضي يةنـة ٖـةضوا زضيَـصةي زةبيَـت. بـ      
زةَاضطريي بة ٖيَعي بعويَٓةضي عةؾريةت و َةضدي غةضةني زاَةظضاْي زةوَيةت يةْيَو خـةَيهي  

 غةضةتاييسا يةقةَيةّ زةضيَت.
واتـة قؤْـاغي شياْـةوةي ظاْػـيت  ئـةزةبي و       (Renaissance)ية غةضزةَي ضِيَٓػاْؼ 

ًةغووؾاْي يؤْإ زةغتيإ بـة  غياغيي ئةوضووثا  ٖةْسيَو ية بريَةْسإ بة الغاييهطزْةوة يةؾةي
يؤتؤثياغاظي يإ زضوغتهطزْي نؤَةَيطة ئاضَِاْييةنإ نطز. تايبةيةْسيي غـةضةني ضِيَٓػـاْؼ   
ئةوةية نة بريَةْسإ  ؾةيًةغووؾإ و ْووغةضإ  ٖوْةضَةْسإ و ظاْاياْي ئـةو غـةضزةَة  بـة    

 (16و ضِؤَا زاَةظضاْسووة. ) ؾيَوةيةني ضِاغتةوخؤ ثيَوةْسييإ يةطة  بريَةْساْي نؤْي يؤْإ
يةّ قؤْاغةزا  ئاضَِاخنواظي بة ثيَي ْةضييت ئةؾالتووْي شيايـةوة و ٖةْـسيَو يـة بريَةْـسإ     

 زةغتيإ بة زضوغتهطزْي ؾاضة خةياَيي و يؤتؤثياييةنإ نطز.
ية نتيَيب خـؤي   (Thomas More)يةنيَو يةو نةغاْة بريَةْسي بةضيتاْي تؤَاؽ َوض 

ي ظاييين بـآلو بؤتـةوة  ؾـيَواظ و ٖةيوَـةضدي     6361)يؤتؤثيا( نة ية غاَيي  بة ْاوي يؤتؤثي
نؤَةَيطةيةني تةواو زةخاتةضِوو. نؤَةَيطةي زَيدواظي تؤَاؽ َووض زوضِطةيةنة نة ية ثاْتايي 
ــاوي  خؤؾــي و     ــة ئاَ ــةت ن ــةتي تايب ــة ضِيَهدػــتين نؤَةآلي ــسا ب ــةضيين ئؤقياْووغ بةضب

 ي ئةو زوضِطةيةية. خؤؾطوظةضاْي تةواوي زاْيؿتوواْ
بريَةْسي ئيتاَييـ ية نتيَيب خؤي بة  (Thommaso Campanela) تؤَاغؤ ناَجاْيَال

نؤَةَيطةي زَيدواظ و ديَطةثةغٓسي خؤي وةغـ نـطز   (Cite du Soleil")ْاوي "ؾاضي خؤض
 (18نة ناضيطةضيي ٖعضي ئةؾالتووْي تيَسا بةضضاو زةنةويَت. )

ــةؾةي   ــاْي ؾةيػ ــةضإ و ظاْاي ــةباضةي   ْووغ ــةييَو ي ــتٓةضِووي تيؤضيط ــة خػ ــصووف ب َيَ
 طةؾةغةْسْي نؤَةَيطة َطؤييةنإ ية ٖاتٓةزي نؤَةَيٓاغيي ْويَسا ناضيطةضييإ ٖةبووة.

) ؾةيػةؾةي َيَصوو( بطيتيية ية " ظاْػتيَو نة تيَيسا باؽ ية دووَية  دووَييَٓـةض  ضِيَطـة و   
ي َيَصوو زةيٗةوآ وةآلَي ئةّ غ  ثطغياضة ( بةّ ثيَية ؾةيػةؾة11ئاَاوي "َيَصوو" زةنطيَت.)
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ــ بـة ن ؾـيَوةيو زةضِوات )َيهـاْيعَي     1ـ َيَصوو بةضةو نوآ زةضيَت ) ئاَاْر(  6بساتةوة: 
ـ يـة ن ضِيَطةيةنـةوة زةضِوات ) ضِيَبـاظ و قؤْاغـة زياضةنـاْي دووَيةنـة(.       8دووَية  بعويَٓةض(  

ظيٓـةوةي وةآلَـي ئـةّ ثطغـياضاْة تيؤضييـإ      َيَصووْووغإ  بريَةْسإ و تويَصةضاْيَو نة بـؤ زؤ 
 خػتؤتةضِوو  بة خاوةْاْي ؾةيػةؾةي َيَصوو يةقةَيةّ زةزضئَ.

ؾةيػةؾةي َيَصوو ية غةزةي ٖةشزةٖةَسا بـطةوي غـةْس  بـةآلّ زةتـواْطآ ئـيدي خةيـسووٕ       
 بريَةْسي ئيػالَيي غةزةي ضواضزةيةَي ظاييين بة بٓاغةزاْةضي ئةّ ظاْػتة بعاْطآ. ظاْاياْي
ؾةيػةؾةي َيَصوو ثيَؿوةضووٕ و طةؾةغةْسْيإ بؤ نؤَةَيطةي َطؤيـي بـة نـاضيَهي غطوؾـيت     
ظاْيوة و ثيَيإ وابووة نؤَةَيطةي َطؤيي ديَطري و ب دووَية ْيية  بةَيهوو بـةضزةواّ يـة سـاَيي    

 طؤضِإ زاية و بةضةبةضة ية قؤْاغيَو بؤ قؤْاغيَهي زيهة ية ؾاضغتاْييةٕ زةضيَت.
وئ بي" يةنيَو يةو ؾةيًةغووؾاْةية نة بطِواي بة ضِةوتي طةؾةغةْسْي باظْـةيي  "ئاضْؤَيس ت

ََيصوو ٖةيـة و زووثاتبووْـةوةي بـة ضِووزاوة زووثاتبووةنـاْي غطوؾـت بـةضاوضز زةنـات. يـة         
ضِواْطةي ئةوةوة ََيـصووي ديٗـإ بـةزواي يةنـسا ٖـاتين ٖـةآلتٔ )زةضنـةوتٔ( و ئـاوابووْي         

ضغتاْييةتيَو يةزايو زةبيَت  طةؾة زةنـات و غـةضةواّ زةَطيَـت.    ؾاضغتاْييةتةناْة. ٖةض ؾا
توئ بي يةّ باضةوة زةييَت: " َيَصووي َطؤظـ ٖةتا ئيَػتا بة واتايةني ططيٓط  تةْاْـةت يـةو   
بواضاْةي ضاالنيي َطؤظـ نة تيَيسا ئريازةي َطؤيي ية بـةضظتطئ ئاغـيت زةغـةآلتساضيَيت و يـة     

 ٕ زةضسـةم بـة غـووِضاْةوةي غطوؾـيت َـاززي بـووة  زووثـات         نةَرتئ ئاغيت ٖـاووآلتيبوو
بؤتةوة... و ئةطةض َيَصووي َطؤظـ زووثات زةبيَتةوة  ئةّ زووثاتبووْةوةية بـة ثيَـي ئاٖـةْطي    

 (13طؿيت ديٗإ ئةواّ زةزات ...")
ٖةضوةٖا ْاوبطاو ثيَي واية نة ٖةتا ئيَػتا ْعيهـةي بيػـت دـاض َيَـصوو بـة زضوغـتهطزْي       

ييَهي وةى نؤَةَيطةي ضِؤشئاوايي زووثات بؤتةوة و ئةَطِؤنة ناتيَو نة ييَهساْـةوة  نؤَةَيطةطة
بؤ ؾاضغتاْييةتةناْي يةْاوضوو يإ ية ساَيي ئاوابووْـسا زةنـةئ و يةطـة  يـةنرت بـةضاوضزيإ      
زةنةئ  ٖةْسيَو ييَهطووٕ ية ٖةَيوةؾاْةوة و ضِووخاْياْسا زةبيٓري. بةآلّ "توئ بي" ية ٖةَإ 

سا بطِواي واية نة نؤَةَيطةنإ زةتوأْ ثيَـ بة ٖةَيوةؾإ و يةْاوضـووْيإ بطـطٕ: " بـةآلّ    نات
ئيَُة َةسهووَي ٖةبووْي َيَصوويةني زووثاتبؤوة ْري. ضِيَطة بؤ ئيَُة نطاوةيـة نـة يةضِيَطـةي    
ٖةوَيةناْي خؤَإ  ضِيَطةيـةني ْـوآ و ب ثَيؿـيٓة بـة ََيـصوو بـسةئ. ئَيُـة وةى بووْـةوةضة         

ؤييةنإ خاوةٕ      ئاظازيي ٖةَيبصاضزْري و ْاتواْري بةضثطغايةتي خؤَإ خبةيٓة ئةغتؤي خوا َط
( و 11يإ غطوؾت  بةَيهوو زةب  خؤَإ بةئةغتؤي بططئ. ئةَة ئةضني خوزي ئيَُةية..." )
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ية نؤتاييسا ْاوبطاو نة خؤزووضططتٔ ية سةيييةتي َيَصوو بة طووـاو زةظاْـ   غـ  ضِيَطاضـاضة     
 ؿٓياض زةنات:ثيَ

ية باضي غياغييةوة زاَةظضاْسْي سهوَةتيَهي َةضدساضي ديٗاْي و ية باضي ئابووضييـةوة   
ــاضي َةعٓةويؿــةوة    ــة ب ــاظاضِ و ي ــابووضيي ب ــةْيَوإ غؤغــياييعّ و ئ ــةى ي زؤظيٓــةوةي ضِيَطةي
ْويَهطزْةوةي بٓاغةي شياْي ئاييين ية غ  ثيَؿٓياض يـإ غـي ئـةضني ثيَؿـوو. "تـوئ بـي"       

 طئ ثيَساططي يةغةض بٓةَا ئاييٓييةنإ نطزووة. ظؤضت
ئيػواية ئيؿجيٓطًيَط ؾةيًةغوويف ئةَيُاْي غةزةي ْؤظزةيةّ و غةضةتاناْي غةزةي بيػـتةّ  
ية ؾةيًةغووؾةناْي زيهةي َيَصووية نة بطِواي بـة ضِةوتـي باظْـةيي َيَـصوو )غـووضِي َيَـصوو(       

يَٓ  نة زةضويَـٔ )ؾـري زةبـٔ(  ظيـاز زةنـةٕ       ٖةبوو. ْاوبطاو نويتووضةنإ بةو طياياْة زةؾوبٗ
غيؼ زةبٔ و ية نؤتاييسا زةَطٕ و بةّ ٖؤيةوة ْاوبطاو بؤ ؾاضغـتاْييةتةنإ  بـةٖاض  ٖـاوئ     
ثاييع و ظغتاْيَهي يةبةضضاو ططتووة. بةٖاضي ؾاضغتاْييةتةناْي يةطة  َٓاَييي َطؤظـ بـةضاوضز  

ْاغي الويَيت  ثـاييعي يةطـة  ثيَطةيؿـتوويي و    نطزووة و ٖةض بةّ ثيَوزاْطة  ٖاويين يةطة  قؤ
 ثريي و غةضةواّ ظغتاْي ؾاضغتاْييةتةناْي يةطة  َطزْي َطؤظةنإ بةضاوضز نطزووة.

ية ضِواْطةي ئيؿجيٓطًيَط قؤْاغي َٓاَيي يإ بـةٖاضي نويتووضةنـإ بـة ضِابـووْي ٖةغـيت      
 الضي يإ ؾيؤزاَييية.ئاييين زياضي زةنطآ و ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ية دؤضي باونػا

ٖاويين نويتووضةنإ بة بطِواي ئيؿجيٓطًيَط قؤْاغيَهـة نـة تيَيـسا "ضِوسـي ضِةخٓةططاْـة"      
زةخوَيك  و بطةو زةغتَيٓ   يـة ئاييٓـسا ضيؿؤضَطـةييَو زَيتةنايـةوة و بـؤ منووْـة زةضنـةوتين        

يجيٓيَتــع "َــاضتري يؤتــةض" و "نــاَيوئ" يــة َةغــيشييةتسا و بريَةْــساْي وةى زيهــاضت و ال
 زةتواْطآ ية تايبةيةْسييةناْي ئةّ قؤْاغة بعاْطئَ.

ثاييعي نويتووضةنإ ٖاوناتة يةطة  ثيَطةيؿتين نويتووضي و ثؿـهةوتين ٖـعض و عـةقأل.    
ثطؤغةي ئاوةظخواظيي غةزةي ٖةشزةيةّ و زةضنةوتين بريَةْساْيَهي وةى ناْت  طوتة  ٖيطأل و 

يَٓطيَٓـةوة. ئـةّ قؤْاغـة  غـةضزةَي زةغـةآلتساضيَيت و      ؾيدتة زةتواْطآ بؤ ئـةّ قؤْاغـة بطةضِ  
 بةضبآلويي سهوَةتة.

غةضةواّ ية ظغتاْي نويتووضةنـإ يـة ديٗـاْبيين َيَـصوويي ئيؿـجيٓطًيَطزا  سهوَـةتي       
عةقأل  زوايري ؾويَٓةواضةناْي ْةضيتةنإ ضِازةَاَييَت  ظاْػتةنإ َطؤظـ بة زةغةآلت زةطةيةْٔ  

نإ زةثػيَٓٔ  ؾةضِي طةوضة ضِوو زةزةٕ و يـة نؤتاييـسا  ْاٖوَيَـسي     دةَاوةض نؤتوبةْسة نؤْة
ضِةؾبيين  خةيا ثةضغيت و ئاَيؤظي زيَتة نايةوة  ظاْػت و ٖوْـةض ْـةظؤى زةبـٔ و سهوَـةتي     
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زيهتاتؤضي )غعاضيعّ( زازةَةظضيَت  دةَاوةض قةآلضؤ زةنات و ئيُجطياييعّ نة زوايري ؾـيَواظي  
ــة شيــاْي  غياغــي نويتــووضة  ثاكاوةنــا ْي ٖيَعةنــاْي نويتــووض يــةْاو زةبــات و نؤتــايي ب

 (13زيَٓيَت.)
زياضة ظؤض ثيَؿرت ية ئيؿجيٓطًيَط  ضِةظا قوييداْي ٖيسايةت ية زضيَصةي نتيَيب ضِةوظةتويػةؾا  
يةو ؾويَٓة نة قػة يةغةض يةْاوضووٕ و ٖةَيوةؾـاْي ظوـريةي غـةؾةويية  ئـةوة زةضزةخـا نـة       

زةضٔ  ضوْهة قؤْاغطةييَو تيَجةضِزةنةٕ نة ٖاوضِيَهة يةطة  َٓـاَيي    ظوريةنإ وةى َطؤظةنإ
ثيَطةيؿذي و ثريي ية َطؤظسا. بة بطِواي ضِةظا قوييدإ  غةضزةَي غـةؾةويية قؤْـاغي َٓـاَييي    
خؤي ية ظةَاْي ؾا ئيػُاعيًي يةنةّ و ديَططةوة يةيةى يـةزواي يةنـةناْي ْـاوبطاوزا تيَجـةضِ     

ا عةبباغـسا ثيَطةيؿـتووة و قؤْـاغي ثريبووْيؿـي زواتـط ٖاتؤتـة       نطزووة و ية غـةضزةَي ؾـ  
 (13ثيَؿةوة.)

يةْيَو َيَصووْووغإ و ؾةيًةغووؾاْي َيَصوو  ططووثيَو بة خؤؾبيٓييةوة يـة ضِةوتـي َيَـصوو    
زةضِوأْ و ططووثيَهي زيهة ضِةؾبيٓاْة غةيطي ضِةوتي تيَجةضِيين َيَصوو زةنةٕ. ططووثـي يةنـةّ   

ة َطؤظـ بةضةبةضة ثيَـ زةنةويَت و َيَصووي َطؤظــ يـة قؤْـاغي خـطاثرت بـةضةو      بطِوايإ واية ن
قؤْاغي باؾرت و ية باضوزؤخي ْعَرت بةضةو ٖةيوَةضدي بةضظتط ية دووَية زاية  بةآلّ ٖةْسيَهيإ 
ئةّ ثيَؿهةوتٓة ية ظاْػت و شَاضةيةنيإ ية تهٓيو و بةؾيَهيؿيإ ية ظاَيبووٕ بةغةض غطوؾت 

ووْي ظياتط ية غةضضاوة غطوؾتييةناْي زةظأْ و بة نوضتي برينطزْةوةي ئةوإ بـة  و بةٖطةَةْسب
ؾيَوةيةنة نة َطؤظـ ية زاٖاتووزا بةغةض ٖةَوو ؾتيَهسا ظا  زةبيَت. تاقُةنةي تـط يـة خـاَيي    
بةضاَبةضي تاقُي يةنةَسا ضِاوةغتاوٕ. ئةوإ بة ديَطةي ثيَؿهةوتين َطؤظـ تيؤضي يةْاوضووٕ  

و ضِووخاْي ؾاضغتاْييةْة َطؤييةنإ زةخةْةضِوو. زةَيئَ َطؤظـ قؤْاغطةيي دؤضاودؤض ٖةَيوةؾإ 
تَيجةِض زةنات نة ية َٓاَيييةوة زةغت ث زةنـات و بـة ثـريي و َـةضط زةطـات. بـةّ ثَييـة         
ؾةيةغةؾةي َيَصوو ية اليةى بة تيؤضي ثيَؿهةوتٔ و يـة اليـةني زيهةؾـةوة بـة ٖةَيوةؾـإ و      

ووضة. ٖةْسيَو زةَيئَ غطوؾيت َطؤظـ ية غةضةتازا توْسوتيص بـووة  زوايـي   يةْاضووٕ ثؿت ئةغت
ٖيَسي وْةضّ بووة و زواتط بةضةو نووهؤَيي ضِؤيؿتووة و غةضةواّ بةضةو ؾةغاز و طةْسةَيي ضـووة  

 ( 19و بة نوضتي طةْسةَيي و يةْاوضووٕ قؤْاغي نؤتايي غطوؾيت َطؤيي زةظأْ. )
ٕ واية نة ٖيض زياضزةيةى ية نؤَةَيطـةزا ب ٖؤنـاض ْييـة  بـةّ     ؾةيًةغووؾاْي َيَصوو ثيَيا

ٖؤيةوة ئةوإ ية ثةيسابووْي نؤَةَيٓاغيي ظاْػتيسا بةؾساضييةني ططيٓطييـإ ٖـةبووة. بـةآلّ    
الواظيي ؾةيػةؾةي َيَصوو يةوةزاية نة ظياتط بة بريوضِا و تيؤضيية طؿتيي و ؾةيػةؾييةنإ ثؿت 
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ياغــايةني طؿــيت و طؿــتطري بــؤ ثةيــسابووٕ  طةؾــة و  ئةغــتووضة و زةيٗــةوآ بــة داضيَــو
ثةضةغةْسْي نؤَةَيطة بسؤظيَتةوة. يةساَييَهسا نة ياغاناْي نؤَةَيٓاغي ضِيَصةيي و بةغرتاوة بـة  

 نات و ؾويَٓٔ.
يةثةيسابووْي نؤَةَيٓاغي ضةْس اليةْيَهي زيهةف ناضيطةضييإ ٖةبووة نة زةتواْري ئاَاشة 

ـ غياغييةناْي ئةوضوثا  بعاظة ئاظازخيواظييـةنإ  ثيَؿـهةوتٓةناْي   بة بعووتٓةوة نؤَةآليةتي  
ظاْػتة ئةظَوْييةنإ  ثطؤغةي بةثيؿةغاظيبووٕ و ئاَيؤظيي ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي نؤَةَيطـة  

 ثيؿةغاظييةنإ بهةئ.
نؤَةَيٓاغيي ْوآ ية ٖةو  و نؤؾؿةناْي بريَةْـسإ و ضِيؿؤضَيػـتة نؤَةآليةتييـةنإ و    

يية دؤضاودؤضةنإ و ئةو ثيَؿهةوتٓاْةي نة ية ظاْػتةناْي زيهةزا بةزةغت ٖـاتووٕ  ضِةوتة ٖعض
و بة تايبةت طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتييةناْي غةزةناْي ٖةشزة و ْؤظزةي نؤَةَيطةي ئةوضووثا  
غووزي ظؤضي وةضططتووة. "طاغتؤٕ بؤتـؤٍ" يـة نتـَييب ََيـصووي نؤَةَيٓاغـي غـةباضةت بـة        

ػتة ْووغيويةتي: " ططيٓطرتئ ظاْػيت زياضزة نؤَةآليةتييةنإ يـة ناتـة   ثةيسابووْي ئةّ ظاْ
قةيطاْاوييةنإ يإ ية ناتي ضِؤضووٕ ية قةيطاْيَهسا واتة ناتيَو نـة ضِووزاو و ثيَؿـٗاتةنإ يـة    
ضواضضــيَوةي ئاغــايي زةضــٓةزةض و ضِيَطــة ضــاضةي ئاغــايي تيَيــسا ناضيطــةض ْييــة  بةضٖــةّ   

 (84ٖاتووة.")
طوتطآ ناتيَو نة باضوزؤخي نؤَةَيطة ئاضاّ و ديَطرية و ضِةوتـي ئاغـايي   زةتواْطآ ب

ــواضة      ــة ب ــةوة ي ــةوة و ييَهساْ ــة برينطزْ ــيت ب ــةَرت ثيَويػ ــات  ن ــةضِ زةن ــؤي تيَج خ
نؤَةآليةتييةنإ ٖةغت ث زةنطيَـت. بـةآلّ ناتيَـو نـة نؤَةَيطـة تووؾـي زؤخيَهـي        

 ٕ ــت و ثؿــيَوي زيَتــة نايــةوة  بريَةْــسا ــصةضإ و ضِيؿؤضَيػــتة  قــةيطاْاوي زةبيَ و تويَ
ــةنإ    ــاض و زياضزةنؤَةآليةتيي ــةوةي ناضوب ــؤ ئ ــة زةخــات ب ــةنإ وةدووَي نؤَةآليةتيي
يَٓٓةوة.  ٖةَيػةْطيَٓٔ و بة َةبةغيت ضاضةغةضنطزْي نيَؿة نؤَةآليةتييةنإ ٖةْطاو ٖةَي

ْيا بةّ ؾيَوةية طؤضاْهاضيية دؤضاودؤضة نؤَةآليةتييةنإ  ؾؤضِؾي ثيؿةغاظي ية بةضيتا
و ؾؤضِؾي طةوضةي ؾةضِةْػا  ديٗاْي ديَطري و ضِاوةغتاوي غةزةناْي ْاوةضِاغتيإ تووؾي 
طؤضِاْهاضيي نطزةوة و بواضي زةضنةوتٔ و غةضٖةَيساْي نؤَةَيٓاغيي ْويَيـإ زةغـتةبةض   
نطزووة. يةْيَو ئةو بريَةْساْةي نة ية ٖاتٓةزي نؤَةَيٓاغيي ْويَسا ؾـويَٓساْةض بـووٕ    

 طة و ثًةيةني بةضظي ٖةية. َؤْتػهيؤ ديَ
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بطِواي واية نة نةؾوٖةوا ناضيطةضيي يةغةض باضي شيإ  (Montesquieu)َؤْتػهيؤ     
و طوظةضإ و ئةخالم و ثةضوةضزة و ؾيَطنطزٕ ٖةية. ططيٓطرتئ ؾت ية ضِواْطةي ئـةوزا ياغـاية    

قـاْووٕ( بٓـةَاي   ضوْهة بة ٖؤي ئةوةوة ئاظازيي و نةضاَةتي َطؤيي زابـري زةنطيَـت. ياغـا )   
تويَصيٓةوة و زيطاغاتةناْي ْاوبطاو ثيَو زيَٓ . ْاوبطاو تةْاْةت ططيٓطي بة ضةَهي ضِيَـصةيي يـة   
ياغاناْي نؤَةَييـ زاوة. بة بطِواي ئةو ياغا زةب  بـة غـةضوسإ بـة زاب و ضِةغـِ و بـاوةضِ و      

ؤْتػــهيؤ بــة بٓــةَا ئاييٓييــةناْي خــةَيو زابٓــطآ ئــةطيٓا ؾــياوي ديَبــةديَهطزٕ ْييــة. َ
ــسا   بــةناضٖيَٓاْي ياغــا يــة ظاْػــتة نؤَةآليةتييةناْــسا يــة ٖاتٓةنايــةي نؤَةَيٓاغــيي ْويَ
ناضيطةضييةني بةضضاوي ٖةبووة و بةّ ٖؤيةوة ظؤض ية نؤَةَيٓاغإ ئةو بة طةوضةتطئ بريَةْسي 

غةضْر نؤَةآليةتي غةزةي ٖةشزةٖةّ و ية ثيَؿطِةواْي نؤَةَيٓاغي ْوآ زةظأْ. خاَيي ديَطةي 
ئةو خاَية ٖاوبةؾةية نة ية باضي ناضيطةضيي ٖؤناضة شيٓطةي دوططاؾيايي يةغةض تايبةيةْسيية 
دةغتةيي و زةضووْييةناْي َطؤظـ و ضِةوؾي شيإ و دؤضي ؾاضغتاْيةت  ية ْيَوإ بؤضووْةناْي 
ط ئيدي خةيسووٕ و َؤْتػهيؤزا ٖةية و بـةّ ٖؤيـةوة ٖةْـسيَو يـة توَيـصةضإ بـؤ منووْـة ٖـاَيَ        

(Hammer)  ٕنة ْاَيًهةيةني يةباضةي َيَصووي ئيػالّ و بريوضِا و تيؤضييةناْي ئيدي خةيسوو
ــسووٕ     ــيدي خةي ــة ئ ــةضِةبي ب ــاوي َؤْتػــهيؤي ع ــةوة  ْاظْ ــةَيُاْي بآلونطزؤت ــاْي ئ ــة ظَ ب

 ( 86بةخؿيوة.)
يـ وةى يةنيَو يـة زاَةظضيَٓـةضاْي نؤَةَيٓاغـيي    (Saint Simon)زةب  "غإ غيُؤٕ"

بهطيَت. ئةو يةنةّ نةغيَهة نة نؤَةَيطة َطؤييةنإ وةى واقعييةتيَهي تايبـةت و   ْوآ باغي
( بة بطِواي ئـةو بـة ٖـةَإ ؾـيَوة نـة      81دياواظ ية واقعييةتةناْي زيهة يةبةضضاو ططتووة. )

ظاْػــتة غطوؾــتييةنإ تــاوتوآ زةنــطئَ  ناضوبــاض و بابةتــة نؤَةآليةتييــةناْيـ زةتــواْطآ 
طيَت. يةطة  ئةَةؾسا خؤي ططيٓطيي بة ناضوباضة َةعٓةوييـةنإ زةزات و  ييَهساْةوةيإ بؤ به

 (88ٖةو  زةزات ئاييٓيَو بؤ بةختةوةضي ضِةطةظي َطؤظـ زابٗيَٓيَت.)
ثيَؿهةوتٓةناْي ظاْػتة غطوؾتييةنإ و زؤظيٓـةوة ْويَيـةنإ نـة يـة بواضةنـاْي ظاْػـتة       

اْي ٖيَٓاية غـةض ئـةو قةْاعةتـة نـة يـة      ئةظَووْييةناْسا بةزةغت ٖاتووٕ  بريَةْسإ و ظاْاي
ضِووْهطزْةوةي تايبةيةْسييةناْي شياْي نؤَةآليةتيي َطؤظـ و ْاغـيين نؤَةَيطـة َطؤييـةنإ    

 نةَيو ية َيتؤزةناْي ظاْػتة ئةظَووْييةنإ وةضبططٕ.
قوتابيي غإ غيُؤٕ زواي تويَصيٓةوةي ظؤض غةضةواّ ( Auguste Comte) ئؤطػت نؤْت

ةيؿت نة بؤ تويَصيٓةوةي بابةتة نؤَةآليةتييةنإ ظاْػتيَهي غةضبةخؤ ثيَويػـتة  بةو ئاناَة ط
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نة ناضوباضة نؤَةآليةتييـةنإ بـة نـةَيو وةضطـطتٔ يـة َيتؤزةنـاْي توَيصيٓـةوة يـة ظاْػـتة          
 Physique) غطوؾتييةناْسا تاوتوآ بهات و ٖةض بؤية ئةو غةضةتا ْاوي ؾيعيهي نؤَةآليةتي

Sociale )ْػتة زاْا  زواتط ظاضاوةي يةغةض ئةّ ظا Sociologie  بؤ ٖةَيبصاضز. ئؤطػت نؤْـت
ية ثؤييَٓبةْسيي خؤي ية ظاْػتةنإ  نؤَةَيٓاغي ية زوايري ثًةزا زاْا. بةّ ؾيَوةية ظاْػتةناْي 

 بةغةض ؾةف زةغتة بة ؾيَوةي خواضةوة زابةف نطز:
 ـ مامتاتيك1
 ـ ئةضتيَسةناضي2
 ـ فيصيا3
 ـ كيميا4
 ـ بايؤلؤذيا5
 كؤمةلهاضي ـ6

ئؤطػت نؤْت ضِيَهوثيَهيي و زيػيجًيٓيَو نة بةغةض ئةّ ثؤييَٓبةْسييةزا ظاَية  " طؿـتيَيت  
ضِوو ية نةّ بووٕ  تيَهةَيهاضي و ئاَيؤظيي ضِوو بة ظيازبووٕ" ْاو زةْ  و ثيَـي وايـة نـة: يةنـةّ     

بةْسيية بـةضةو  ظاْػتة ئاغإ و غازةنإ  يةغةضووي ظاْػتةناْي زيهةٕ و ٖةضضةْس يةّ ثؤيئَ 
 خواضةوة بيَري  بابةتةنة وضزتط  ئاَيؤظتط و طةيؿذي بة ياغا زشواضتط زةبيَت. 

زووٖةّ ئةوةنة ظاْػتةناْي خواضتط بةغرتاوة بة ظاْػتةناْي غةضةوةٕ. بؤ منووْة َاياتيـو  
ثؿت ئةغتووض بة ٖيض ظاْػتيَو ْيية بةآلّ ظاْػـتةناْي زيهـة وةى ئةغتيَطةْاغـي و ؾيعيـا و     

 يا ثيَويػتييإ بة َاياتيو ٖةية.نيُ
غيَٗةّ ئةوةنة ظاْػتة غازةتطةنإ ) بة غةضوسإ بة ياغاي قؤْاغة غيَياْييةنإ(  خيَطاتـط  
قؤْاغةناْي يةنةّ و زووٖةَيإ تيَجةضِاْسووة و بة قؤْاغي ثؤظيَتيغ نة ية ضِواْطـةي ئؤطػـت   

 نؤْتةوة قؤْاغي ثيطةيؿتوويية  طةيؿتووٕ.
َيَهي زوضوزضيَصة نة ثيَـي ْاوةتـة قؤْـاغي ثـؤظيَتيغ يـإ ئـةظَووْي و        َاياتيو غةضزة

نؤَةَيٓاغي زوايري ظاْػتة نـة ث زةَْيتـة ئـةّ قؤْاغـةوة. بـةّ ثَييـة َاياتيـو غـازةتطئ و         
نؤَةَيٓاغي ئاَيؤظتطئ ظاْػتة. ئؤطػت نؤْت ثيَي وابوو نة نؤَةَيـةناْيـ ٖـةضوةى ظاْػـتة    

ئاغاييةنإ يةّ ظاْػتة واتة ثؿت ئةغتووض بووٕ بة تاقيهاضي  ئةظَووْييةنإ زةب  ية َيتؤزة
و تيَطِاَإ و ئةظَووٕ  تاوتوآ بهطئَ و ية قؤْاغي ثؤظيَتيعيعّ نؤَةَيٓاغي بةزواي زؤظيٓـةوةي  
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ثةيوةْسيية ٖؤنطزييةناْي ظا  بةغةض شياْي نؤَةآليةتيساية. ْاوبطاو نؤَةَيٓاغي بؤ زوو بةف  
 زابةف زةنات:
 َلهاضيي ضتاتيك ياى جَيطريئا ـ كؤمة

 ب ـ كؤمةَلهاضيي ديهاميك ياى طؤِزاو 
بةؾي يةنةّ توَيصيٓـةوة يةغـةض ضِيَهـوثيَهيي زةنـات بـة زةغـتةواشةيةني زيهـة زيـاضزة         
نؤَةآليةتييةنإ يةساَيةتي ديَطرييسا تاوتوآ زةنات و بابـةتي ئـةو دـيَطريي  ٖاوغـةْطي و     

 ثيَهٗاتةي نؤَةَيطةية. 
يطاغةي طؤضِاْهاضيي زةنات و ئؤطػت نؤْت ياغاي قؤْاغة غـيَياْييةناْي  بةؾي زووٖةّ ز

 ) يةظزاْي  َيتاؾيعيهي و ثؤظيَتيغ(ي يةغةض ئةّ بٓةَاية ضِووٕ نطزؤتةوة. 
ضِيَُؤٕ ئاضؤٕ بريَةْسي ٖاوضةضخي ؾةضِةْػي  غتاتيهي و زيٓاَيهي ية ضِواْطةي ئؤطػت 

)دـيَطري( و زيٓاَيـو )طـؤضِاو( زوو بةؾـي      نؤْتةوة بةّ ؾيَوةية ؾطؤظة نطزووة: " غتاتيو
غةضةني نؤَةَيٓاغيي "ئؤطػت نؤْت"ٕ. غتاتيو ية بٓةضِةتسا تويَصيٓـةوة يةغـةض بابـةتيَو    
زةنات نة ئةو بة " ٖاوضِايي" ْاو زةبات. نؤَةَيطة وةى بووْةوةضيَهي ظيٓسوو زةضيَت و بة 

دةغـتةي بووْـةوةضي ظيٓـسوو      ٖةَإ ؾيَوة نة تاوتويَي ئةضني ئةْساَيَو ية ئةْساَةناْي
بةب  ثيَهةوةططيَساْي يةطة  طؿت بوْةوةضة ظيٓسووةنة َةيػةض ْابيَت  تاوتويَي غياغـةت و  
زةوَيةتيـ بةب  زاْاْيإ ية طؿت نؤَةَيطة ية نـاتيَهي زيـاضيهطاو يـة َيَـصووزا َةيػـةض      

اضاْـةي ثيَهٗاتـةي   ْابيَت. بةّ ثيَية ديَطرييي نؤَةآليةتي ية اليةنـةوة ؾـيهطزْةوةي تويَه  
نؤَةَيطة يـة نـاتيَهي زيـاضيهطاو يـة َيَـصوو يـةخؤ زةططيَـت و يـة اليـةني زيهةؾـةوة            
ؾيهطزْةوةي ئةو ؾانتةضاْةي نة " ٖاوضِايي" يإ " غاظإ )طووإ(ي نؤَةآليـةتي" ثيَـو   
زيَٓٔ  زةططيَتةوة. واتة يةضِاغتيسا ؾـطؤظةي ئـةو ؾانتةضاْـةي نـة يـة نـؤي تانـةنإ يـإ         

َي خيَعاْةنإ  نؤَةَييَو و ية شَاضة و ؾطةيي زاَةظضاوةنإ  يةنةيةني يةنططتووي غةضدة
نؤَةآليةتي زضوغت زةنةٕ. بةآلّ ئةطةضضـي "غـتاتيو" تـاوتويَي ٖـاوضِايي يـإ طووـاْي       
نؤَةآليةتي زةنات  بةآلّ ية ٖةَإ ناتسا ئيَُة يـة زؤظيٓـةوةي ؾانتـةضةنإ و ئةْـساَاْي     

نسا ضِيَٓويَٓيي زةنات بؤ ئةوةي ية غةضويي دؤضاودؤضيي نؤَةَيطة غةضةني ٖةض نؤَةَيطةية
 َيَصووييةنإ  بتواْري بٓةَاناْي ٖةض ضِيَهوثيَهييةني نؤَةآليةتي بسؤظيٓةوة..."

زيٓاَيو )طؤضِاو(ي نؤَةآليةتي ئةو قؤْاغاْةي نة نؤَةَيطة َطؤييةنإ تيَجةضِيإ نطزووة  
ةتي بةو ؾيَوةية نة ئؤطػـت نؤْـت خػـتوويةتةضِوو     وةغـ زةنات  بةآلّ زيٓاَيهي نؤَةآلي
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يةطة  َيَصووي ئةو َيَصووْووغاْةي نة ضِووزاوةنإ زةْووغٓةوة  دياواظي ٖةية. يـة ضِواْطـةي   
ئةوةوة زيٓاَيهي نؤَةآليةتي قؤْاغة يةى يةزواي يةى و ثيَويػتةناْي طؤضِاْهاضيي ظةيـين و  

ةنـات. غـتاتيهي نؤَةآليـةتي ضِيَهـوثيَهيي     ٖعضي َطؤظـ و نؤَةَيطة َطؤييـةنإ زيطاغـة ز  
غةضةني ٖةض نؤَةَيطةيةى زةضزةخات يةساَييَهسا نة زيٓاَيهي نؤَةآليـةتي ئـةو ٖـةوضاظ و    
ْؿيَواْةي نة ئةّ ضِيَهوثيَهيية غةضةنيية ثيَـ طةيؿذي بة قؤْاغي نؤتايي ثؤظيَتيعيعّ تيَجةضِيإ 

يهة  ضوْهة يةغةض بٓةَاي تـةنووظيي  زةنات  ْيؿإ زةزات. زيٓاَيو  ؾويَٓهةوتووي غتات
ٖةض نؤَةَيطةيةنة نة زةتواْري بعاْري َيَصوو ضيية. غـتاتيو  تـةنووظي و زيٓاَيـو طـؤضِإ و     

 ثيَؿوةضووٕ بةبري زيَٓيَتةوة. بة زةغتةواشةيةني زيهة "ثيَؿهةوتٔ  طةؾة و ضِيَهوثيَهيية".
هاضييـة نـة ضـؤْييةتي    غتاتيهي نؤَةآليةتي يـة ٖـةْطاوي يةنةَـسا وةى ظاْػـيت تويَ    

ضِيَهدطاوبووْي ؾانتةضة دياواظةناْي ثيَهٗيَٓةضي نؤَةَيطة تاوتوآ زةنات  بةآلّ ضوْهة بابةتي 
نؤَةَيٓاغي  َيَصووي َطؤظايةتيية نة بة ؾيَوةي تاقة قةوَيَو يةبةضضاو زةطرييَت  غـتاتيهي  

ةيةى و يةبةض ئةوةنة ية تويَهاضي بة ئاغاْي زةبيَتة ؾيهطزْةوةي بٓةَا وبٓاغةي ٖةض نؤَةَيط
بٓةضةتسا ََيصوويةى ظيـاتط بـووْي ْييـة  يـة ضِيَطـةي زيطاغـةي غـتاتيهييةوة زةتـواْطآ بـة          

 (81تايبةيةْسيية ثيَهٗاتةييةناْي ٖةض نؤَةَيطةيةى بطةئ.)
    

 :ضآ قؤناغةكة

يوة بة بطِواي ئؤطػت نؤْت  ٖعضي َطؤظـ تا ئيَػتا بة غ  قؤْاغي يةى يةزواي يةنسا تيَجةضِ
و يةغةض بٓةَاي ٖةضيةى يـةّ ظةيٓييةتاْـة نؤَةَيطةيـةني تايبـةت بـة تايبةيةْسيطـةييَهي       

 زياضيهطاوةوة بةزي ٖاتووة. ئةّ غ  قؤْاغة بطيتري ية:
 (Theology)ـ قؤناغي يةشداني )ئاييين، اليووتي( 1
 (Metaphysic)ـ قؤناغي ميتافيصيكي 2
 (Positivism)ـ قؤناغي ثؤشَيتيظ )وةشعي( 3

قؤْاغي يةظزاْي قؤْاغيَهي وةُٖي و خةياَييية و ظةيين َطؤظـ زياضزةنـإ بـؤ بووْـةوةض و    
ٖيَعةناْي ؾياوي بةضاوضزنطزٕ يةطة  َطؤظـ زةطةضِيَٓيَتةوة. بة زةغتةواشةيةني زيهة تانةناْي 

طـة  نؤَةَيطة بطِوايإ بة خواوةْس و ئةؾػاْة و ؾيت يةّ بابةتة ٖةية و طؤضِاْهاضييةناْي نؤَةَي
 و ضِةوتي ضِووزاوةنإ بة ثيَي بووٕ و زةغةآلتي ئةوإ ؾطؤظة زةنطئَ.
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قؤْاغي َيتاؾيعيهي يإ ؾةيػةيف  قؤْاغيَهة نـة تيَيـسا بةَيطةٖيَٓاْـةوة و برينطزْـةوة و     
يؤديهيَهي تايبةت ديَطةي خةيا  زةططيَتةوة و ٖعضي َطؤظـ بـؤالي ٖؤنـاضة غةضوغطوؾـيت و    

بة بطِواي ئؤطػت نؤْت ئةّ قؤْاغة دياواظييـةني ئـةوتؤي يةطـة      َيتاؾيعيهييةنإ زةضيَت.
قؤْاغي ثيَؿوو ْيية و تةْيا بواضي ضِؤيؿذي بةضةو قؤْاغي غـيَٗةّ نـة ئـةو بـة ثـؤظيَتيعي ْـاو       

 زةبات  ئاَازة زةنات. 
ية قؤْاغي ثؤظيَتيغ ٖعضي َطؤظـ بـةزواي زؤظيٓـةوةي ثةيوةْـسيي ٖـؤ و بـةضٖؤيي ْيَـوإ       

يةتييةناْة. بة زةضبطِيٓيَهي زيهة ٖةو  زةزات ياغاناْي ظا  بةغـةض زياضزةنـإ   زياضزة نؤَةآل
بسؤظيَتةوة. بة وتةي ضِميؤٕ ئاضِؤٕ: ياغاي قؤْاغة غيَياْةييةنإ ية ٖعضي ئؤطػت نؤْتسا ناتيَـو  
واتاي زضوغيت خؤيإ وةضزةططٕ نـة ياغـاي ثؤيَيٓبةْـسي نطزْـي ظاْػـتةنإ تيَهـةآلو بـ  و        

ةى نة بةغةض ثؤييَٓبةْسي ظاْػتة دؤضاودؤضةناْـسا ظاَيـة  يةضِاغـتيسا ْيؿـاْةيةني     ضِيَهوثيَهيي
ئاؾهطاية نة ضِيَهوثيَهييةى نة بـة ٖـؤي ئـةوةوة ٖـعضي َطؤيـي يـة بـواضة دؤضاودؤضةناْـسا         
ساَيةتيَهي ئيذابي و ثؤظَيتيغ بـةخؤوة زةططَيـت  واتـة ؾـَيواظي برينطزْـةوةي ثـؤظَيتيغ يـة        

يا  ظووتط ية بايؤيؤشيـا دـيَطري بـووة. غطووؾـتيية نـة ؾـَيواظي ٖـعضي        َاياتيو  ؾيعيا  نيُ
ثؤظيَتيغ يةو ظاْػتاْةي نة ئاَيؤظيي ظياتطيإ تيَساية  زضةْطرت زةضزةنةوآ. ٖةضضةْس بابةتةنـة  

 غازةتط ب   ئاغاْرت زةتواْطآ تيَيسا بري ية ؾيَواظي ثؤظيَتيغ بهطيَتةوة.
ة غيَياْييةنإ يـإ ضِيَهـوثيَهيي ثةيوةْسيـساض بـة     َةبةغت ية تيَهةآلونطزْي ياغاي قؤْاغ

ثؤييَٓبةْسي ظاْػتةنإ  غةملاْسْي ئةّ خاَيةية نة ؾيَواظي برينطزْةوةيـةى نـة يـة َاياتيـو      
ؾيعيا  نيُيا و بايؤيؤشيازا باوة  ية ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْيؿـسا بـطةو بػـتيَٓ  بـؤ ئـةوةي      

 وي نؤَةَيٓاغي وةزي بيَت. ظاْػتيَهي ثؤظيَتيغ ية نؤَةَيطةزا بة ْا
تايبةيةْسييةناْي دؤضي نؤَةَيطةيةى نة يةطة  ٖةض يةى ية قؤْاغة غيَياْييةنإ بةضاوضز 

 بهطآ  زةتواْطآ بةّ ؾيَوةية ْيؿإ بسضآ: 
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بة ثيَي خؿتةي غةضةوة ية قؤْاغي يةنةَسا نة نؤْت بـة قؤْـاغي يـةظزاْي ْـاوي زةبـا       
ٓةَاي خيَعاْة و ٖةغيت غؤظزاضيي توْس بةغةض نؤَةَيطةزا ظاَية. غيػتةَي َةودووز يةغةض ب

بة واتايةني زيهة ثةيوةْسيطةييَو ية دؤضي ثةيوةْسيي باوى و َٓاَيةنإ  بٓةَاي ثةيوةْسييـة  
نؤَةآليةتييةناْة. بةّ ؾيَوةية ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ تانةناْي نؤَةَيطـة وةى ئةْساَـةناْي   

 اوثيَوةْسيي غؤظزاضي توْسي ْيَواْياْة. خيَعاْيَو يةغةض بٓةَاي ٖ
قؤْاغي زووةّ واتة قؤْاغيَو نة بة َيتاؾيعيهي ْاو بطاوة  يةنةي نؤَةآليةتي باآلزةغت  
ــسيي ظا      ــاتووة. ثةيوةْ ــةزي ٖ ــايي ب ــةضَي و ياغ ــةتي ؾ ــةّ قؤْاغــةزا سهوَ ــة. ي زةوَيةت

ية بةضاَبةض يـةنرتزا ؾـيَوةي   ثةيوةْسييةني بةنؤَةَية ْة تةْيا خيَعاْي و ٖةغتةناْي تانةنإ 
 ْاغيين َاؾةناْي يةنرت و ضِيَعي زوواليةْة زةضزةنةوآ. 

غةضةواّ ية قؤْاغي غيَيةَسا نة نؤْت بة قؤْاغي ثؤظيَتيغ ْاوي زةبات  ئيٓػـاْييةت و  
َطؤظسؤغيت ديَطةي زةوَيةت زةططيَتةوة و ضواضضـيَوةنةي ْـة تـةْيا نؤَةَيطةيـةني تايبـةت      

 ي ديٗاْيـ يةخؤ زةططيَت.بةَيهوو نؤَةَيطة
ية قؤْاغي ثؤظيَتيعسا ثةيوةْسيي ٖؤ و بةضٖؤ )ئةواّ( بةغـةض زياضزةناْـسا ظاَيـة و ٖـةوَيي     
نؤَةَيٓاغيـ بؤ ئةوةية ئةّ ثةيوةْسيية بسؤظضيَتةوة. قؤْاغي طووإ يةطة  ضِاغـتييةناْة. يـةّ   

زةغـت بـؤ زضوغـتهطزْي    قؤْاغة ٖعض ية دياتي بةغتٓةوةي زياضزةنإ بة ٖؤناضي ْاغطوؾـيت  
ثةيوةْــسيي ٖــؤ و ئــةواّ زةبــات و ضــاوةزيَطيهطزٕ و تاقيهطزْــةوة ديَطــةي وةٖــِ و خــةيا  

 زةططيَتةوة.
ية نؤتاييةناْي تةَةْيسا  بريوضِاناْي ئؤطػت نؤْت طؤضِاْهاضيي طؿتييإ بةغةضزا ٖات و 

اؾـطةظ بـؤوة و ضِيَبـاظيَهي    يةو ؾتةي نة ية ثةيوةْسيي يةطة  ثؤظيَتيعيعّ بطِواي ثيَي ٖـةبوو  ث 
ْويَي بة ْاوي َطؤظسؤغيت ٖيَٓاية نايةوة  ثةضغتطةي زضوغت نطز و ضِيَوضِةغِ و بؤْةي تايبةتي 
ثيَو ٖيَٓإ. زةتواْري بًَئَ ضِؤَيي ثاثاي ئاييين َطؤظسؤغتاْةي زةطيَطِا. ْاوبطاو ئةو نةغاْةي بـة  

بويَت و خعَةت بـة ٖاوضِةطـةظي خؤيـإ     بطِوازاضاْي ئاييين ْوآ زةظاْي نة َطؤظايةتيإ خؤف
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بهةْة غةضَةؾكي شياْيإ و زةيطوت: ية َطؤظسؤغتيسا  عةؾل غةضةتا  ضِيَهـوثيَهي بٓـةَا و   
 ( 83ثيَؿهةوتٔ ئاَاوة.)

ية زاَةظضَيٓـةضاْي نؤَةَيٓاغـي و يةنـةّ نةغـة نـة بـة ؾـَيواظي ظاْػـيت يـة           زؤضنايِ
نتـيَيب "خؤنوؾـذي" نـة بةضٖـةَي بـةْاوباْطي      نؤَةَيٓاغيسا زةغيت بة تويَصيٓةوة نطزووة. 

ْاوبطاوة  ئاناَي تويَصيٓةوةيةني بةضبآلوة نة ية ثةيوةْسيي يةطة  ئةّ زياضزة نؤَةآليةتييـةزا  
ْووغطاوة. زؤضنايِ بة يـةنيَو يـة خاوةْـاْي ضَِيبـاظي ضِةغـةْايةتي نـؤ )نؤَةَيطـة( يةقةَيـةّ         

وة نؤَةآليةتييةناْـسا زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ    زةزضيَت. بة بؤضووْي ْابطاو زةب  ية تويَصيٓة
وةى ؾتيَو يةبةضضاو بطريئَ و ٖةض بةو َيتؤزاْة زةبـ  تويَصيٓـةوةيإ يةغـةض بهـطآ نـة يـة       
ظاْػتةناْي زيهةزا باوٕ. ئةّ بؤضووْاْةي زؤضنايِ ضِةخٓةي ظؤضي ضِووبةضِووي ْاوبطاو نـطزةوة و  

اناْي َيتـؤزي نؤَةَيٓاغـي" يـةّ بـاضةوة     بةّ ٖؤيةوة يـة ضـاثي زووٖـةَي نتـيَيب " ضِيَػـ     
 زةْووغ :

" ئةّ سونُة نة زةب  وةنوو ؾت غةيطي واقيعة نؤَةآليةتييةنإ بهطآ  واتة سونُيَـو  
نة بٓةَاي َيتؤزي ئيَُةية يةنيَو يةو سونُاْةية نة ظيـاتط يـة ٖـةَوو ؾـتيَو بؤتـة ٖـؤي       

برينطزْةوةي زضوغت و عةقًَي  طؿتوطؤ و قػة يةغةض نطزٕ  ٖةْسيَو نةؽ ئةَة بة ثيَطةواْةي
غةييِ زةظأْ و ثيَيإ غةيط بووة نة ئيَُة واقيعةناْي ديٗاْي زةضةوة و واقيعـةناْي ديٗـاْي   
نؤَةآليةتي بة يةنػإ زازةَْيري  بـةآلّ ِضاغـتييةنةي ئةوةيـة نـة يـة واتـا و غـٓووضي ئـةّ         

يةنبووْـة ئـةوة ْييـة نـة      يةنططتٓة بة ؾيَوةيةني غةضغوضِٖيَٓةض بة ٖةَية ضووٕ. بابةتي ئةّ
ؾؤضَة باآلناْي بووٕ زابةظيَٓري بؤ ؾؤضَة ْعَةناْي  بة ثيَطةواْةوة َةبةغيت ئيَُة ئةوةية نـة  
بــة ئةْــساظةي ؾؤضَــة ْعَــةناْي بــووٕ واقعييــةت بــة ؾؤضَــة باآلنــاْي بــووٕ بــسضآ. بــة  

َـاززئ  ئيَُـة   زةغتةواشةيةني زيهة  ئيَُة ْاَييَري نة واقيعة نؤَةآليةتييـةنإ ؾـتطةييَهي   
 (81زةَييَري ئةّ واقيعاْة وةى ؾتة َاززييةنأْ بةآلّ ؾتبووْيإ بة دؤضيَهي زيهةية".)

ــاضزة      ــت"بووْي زي ــةضِ "ؾ ــؤي يةَ ــةنةي خ ــة باغ ــة ي ــةني زيه ــة ديَطةي ــايِ ي زؤضن
 نؤَةآليةتييةنإ ْووغيويةتي:

ووْـي تايبـةت   "ئةوةي َةبةغتة يةّ ضِيَػاية ئةوةية نة نؤَةَيٓاؽ زةبـ  ساَيـةتيَهي زةض  
بةخؤوة بططيَت نة ؾيعيهعإ و نيُياظإ و ظاْاياْي بايؤيؤشيا ئةو ناتة بةغةض خؤياْسا زيَٓٔ نة 
ٖةْطاو زةْيَٓة ْاوضةيةني زؤظيٓةوةي تاظةوة يـة ئاقـاضي خؤياْـسا. نؤَـةَيٓاؽ ئـةو ناتـةي       

و ديٗـاْيَهي  زةضيَتة ْاو ديٗاْي نؤَةآليةتييةوة زةب  ٖؤؾي يةغةض ئةوة ب  نة ث زةْيَتة ْـا 
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ْةْاغطاو. زةب  خؤي ية بةضاَبةض ئةو واقيعاْةزا ببيٓيَتةوة نة ٖةَووإ ية ياغـاناْيإ  واتـة   
ياغاناْي شيإ ثيَـ زضوغتبووْي ظيٓسةوةضظاْي  ب خةبةضٕ. زةبـ  خـؤي بـؤ ئـةو زؤظيٓةواْـة      

ططيٓطرتئ ئاَازة بهات نة زةبيَتة ٖؤي غةضغوضَِاْي... ية زؤخي ٖةْوونةيي ظاْػتسا  ئيَُة 
زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ وةى زةوَيةت  بٓةَاَية و تةْاْةت خاوةْساضيَيت و ططيَبةغت و تاوإ 
و بةضثطغايةتي بةو ؾيَوةية نة ثيَويػتة  ْاْاغري و زةتواْري بًَـيَري بـة تـةواوةتي يـة ٖؤنـاض و      

ة بابةتةنإ بـة تـاظةيي   زةضةواّ و ئةضنةناْي ياغاي طؤضِاْيإ  ب ئاطائ و ئةطةض ية ٖةْسيَو ي
 (83بة ٖةْسيَو ؾت طةيؿتووئ  ئةّ بابةتاْة ظؤض نةَٔ. )

زؤضنايِ ية نتيَيب بةْاوباْطي خؤي يةشيَط ْاوْيؿاْي "زابةؾهطزْي ناضي نؤَةآليةتي" نة 
بآلوي نطزؤتةوة  ية ثةيوةْسيي يةطة  نؤَةَيطةناْـسا زوو دـؤض ٖاوثيَوةْـسي     6398ية غاَيي 

ة يـةنيَهيإ ٖاوثيَوةْـسي و يـةنططتوويي َيهاْيهييـة و ئـةوةي زيهــة      زةخاتـة بـةضباؽ نـ   
ٖاوثيَوةْــسي يــإ يــةنططتوويي ئؤضطــاْيهي. بــة وتــةي ئــةو زابةؾــهطزْي نــاض بؤتــة ٖــؤي 
طؤضِاْهاضييةني طةوضة ية نؤَةَيطةناْسا و يةضِاغتيسا بة ٖؤي زابةؾهطزْي ناضة نة نؤَةَيطةي 

َيهاْيهيية  زةبيَتة نؤَةَيطـةي ثيؿةغـاظي يةغـةض    ْةضييت نة يةغةض بٓةَاي يةنططتوويي 
 بٓةَاي ٖاوثيَوةْسيي ئؤضطاْيهي.

زؤضنايِ ية تايبةيةْسيية زميؤططاؾييةناْي نؤَةَيطةناْسا بةزواي ٖؤناضي ثيَهٗاتين 
زابةؾبووْي ناضزا طـةضِاوة و ثيَـي وايـة نـة سةؾـيُةتيَهي نـةّ بـةب  ثـةْابطزٕ بـؤ          

ْ  زضيَصة بة شياْي خؤي بسات  خيَعاْة بةضبآلوةنإ نةَيو زابةؾهطزْي ناضي ئاَيؤظ زةتوا
ية تانة تهٓيهيَو وةضططٕ و بةٖطة ية غةضضاوةناْي طوظةضاْيإ ) نؿتونا   ضِاوةَاغي 

 و ..( وةضبططٕ.
بةآلّ ية زؤخيَهسا نة سةؾيُةت بةضةو ظيـازبووٕ بطـيَت  زضيَـصةي شيـإ تـةْيا بـة       

اضوباضة دياواظةناْسا و بـة طةؾـةي ثػـجؤضيَيت و    ئةواَساْي زابةؾهطزْي ناض بةغةض ن
ظيازبووْي ئةضنةنإ َةيػةض زةبيَت. زؤضنايِ بةو زةضةواَة زةطات نة نةَيةنـةبووْي  
سةؾيُةتي تةْيا بة زابةؾهطزْي ناض نؤتايي ْايـةت و زةضةوـاَي ئـةّ نةَيةنةبووْـة     

ي ثةيوةْسيي َطؤظـةنإ  زةبيَتة ٖؤي ٖاتٓةئاضاي نؤويصزإ  بةّ ؾيَوةية نة بة ظيازبووْ
يةطة  يةنرت و ْعيو بووْةوةيإ ية يةنرت  زةبيَتة ٖؤي دووَيةيةني طؿـيت يـة ئاغـيت    
نؤَةَيطةزا نة زاٖيَٓةضي و ية نؤتاييسا ثيَؿهةوتين ؾاضغتاْيةتي ييَ زةنةويَتةوة. بة 
زةغتةواشةيةني زيهة  ناضييَهي زواليةْـة يـإ ناضيطـةضيي زوواليةْـةي تانـةنإ يـة       
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يوةْسيية َطؤييةناْسا ٖؤناضي غةضةني ؾاضغتاْيةتة. نؤويصزإ وةى َؤتؤض يإ ٖيَعي ثة
بعويَٓــةضي طةؾــةي نؤَةَيطــةنإ و غةضضــاوةي ؾاضغــتاْيةت  يةضِاغــتيسا بةضٖــةَي 
بةٖيَعبووٕ و ؾطةيي  ناضييَهة زوواليةْةييةناْي تانةناْة. بةّ ؾيَوةية زؤضنايِ تواْي بة 

زوو اليةْــةي ٖــؤنطزيي بطــات: يةنــةّ ئةوةنــة طةؾــة و  زاَةظضاْــسْي ثيَوةْسييــةني
نةَيةنــةبووْي سةؾــيُةتي ٖاونــات زةبيَتــة ٖــؤي ثيَؿــهةوتين زابةؾــهطزْي نــاض و  
نؤويصزإ. زووٖةّ ئةوةنة نةَيةنةبووٕ و زابةؾهطزْي ناض بة ْؤضي خؤيإ وةى ٖؤنـاضة  

ووضي يةقةَيـةّ  غةضةنييةناْي ؾاضغتاْييةٕ واتة طةؾةي ئابووضي  نؤَةآليةتي و نويتـ 
زةزضئَ. ئةّ ثيَوةْسيية زواليةْة ٖؤنطزيية بة ؾيَوةيةى ية ضِواْطةي زؤضناميةوة خـاوةٕ  
بايةر و ططيٓطيية نة بة بةضاوضز يةطة  "قاْوْي ضِانـيَـ"ي ْيؤتـؤٕ يـة ؾيعيـازا  بـة      

 (83قاْوْي ضِانيَؿي نؤَةآليةتي ْاوي زةبات.)
ي زيهة ية بةضٖةَة بةْاوباْطةناْي زؤضنامية ٖةضوةى ئاَاشةي ث نطا  "خؤنوؾذي" يةنيَه

نة ية ٖةَإ ناتسا تويَصيٓةوةيةني ظاْػيت ضيَهوثيَهة نة ية بواضي نؤَةَيٓاغيسا ئةواّ زضاوة. 
زؤضنايِ يةّ تويَصيٓةوةية بةّ زةضةواَة زةطات نة خؤنوؾذي زياضزةيةني نؤَةآليةتيية نة بـة  

بةَيهوو خؤنوؾذي زةب  بة ؾانتةضة نؤَةآليةتييةناْي ؾانتةضة زةضووْٓاغييةنإ ؾي ْانطيَتةوة 
 زيهة ضِووٕ بهطيَتةوة.

 زؤضنايِ غ  دؤض خؤنوؾذي زةخاتة بةضباؽ نة بطيتري ية:
خؤنوؾتين تاندواظاْة يإ خؤويػتاْة  خؤنوؾـتين ئةويرتخواظاْـة يـإ طياْبـةختهطزٕ      

 خؤنوؾتين غةضضاوةططتوو ية ثؿيَويي نؤَةآليةتي.
بريَةْسي ؾةضِةْػي ية ييَهساْةوةي ئةّ غ  دؤضة خؤنوؾتٓةزا بـةّ ؾـيَوةيةي   ضِميؤٕ ئاضؤٕ 

 ْووغيوة:
"زؤضنايِ يةنةَري دؤضي خؤنوؾتين نؤَةآليةتي نة ية ضِيَطةي ييَهساْةوةي ئاَاضيي 
ٖاوثيَوةْسييةنإ ثيَي طةيؿتووة  بة خؤنوؾتين خؤثةضغتاْةي ْاو زةبـات. ثيـاو و شٕ   

بـريي خؤياْـسإ  ناتيَـو نـة ْـةياْتواْيوة يـة ططووثيَهـي         ناتيَو نة ية بٓةضِةتسا يـة 
نؤَةآليةتي د بططٕ  ناتيَو نة َةيًة بعويَٓةضةناْيإ ية ثًةيةى ية ٖاوغةْطييسا ْيية 
نة يةطة  ضاضةْووغي َطؤيي بطووـ   واتـة باآلزةغـتيي طـطووخ و ٖيَـعي ظؤضةنـي و       

ةّ ساَيةتةزا ئاَازةيي ظياتطيإ زاغةثاوي شيٓطةيةني بةضتةغو و بةٖيَع قبوو  بهات  ي
بؤ نؤتاييٗيَٓـإ بـة شيـاْي خؤيـإ ٖةيـة. زووٖـةَري دـؤضي خؤنوؾـذي  خؤنوؾـتين          
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ئةويرتخواظاْةية. يةّ دؤضة خؤنوؾتٓةزا يـة نتـيَيب زؤضناميـسا زوو منووْـةي غـةضةني      
خطاوْةتةضِوو. منووْةي يةنةّ ية ظؤض نؤَةَيطةي نؤْسا بةضضـاو زةنـةويَت  خؤنوؾـتين    

هي َيَطز َطزوو نة وةى ية ٖيَٓسزا باو بووة  ثيَي باؾة يةطة  دةغتةي َيَطزةنةيسا شْيَ
بػووتيَٓطيَت. يةّ دؤضةزا  بة ٖيض ؾيَوةيةى قػة يةغةض خؤنوؾذي بة ٖؤي تـاندواظيي  
ظيَسةضِؤياْة ْيية  بةَيهوو باؽ ية تواْةوةي بةتةواوةتي تاى يـةْاو طـطووخ زايـة. تـاى     

ي نؤَةآليةتي  َطزٕ قبوو  زةنات ب ئةوةي نة تةْاْةت ية ؾهطي يةغةض بٓةَاي بطِياض
بةضططي ية َايف شياْي خؤي ب . ٖةض بةّ ؾيَوةية  ؾةضَاْسةضي بةيةَيَو نة سةظ ْانات 
زواي ْوقِ بووْي بةيةَةنةي بة ظيٓسوويي مبيَٓيَتةوة و خؤنوؾتين ئةويرتخواظاْة قبوو  

آليـةتي زةنـات نـة يـة قـووآليي زَيييـةوة       زةنات. ئةو خؤي ؾيـساي بطِيـاضيَهي نؤَة  
وةضيططتووة و ية ثيَطِةوي نطزٕ ية بطِياضي ططووخ تا ئـةو ديَطةيـة زةضـيَتة ثـيَـ نـة      
ــت... غــةضةواّ دــؤضة   تةْاْــةت غــةضيعةي ثاضاغــتين ظاتــي خؤؾــي يةبةضضــاو ْاططيَ
خؤنوؾتٓيَهي نؤَةآليةتي زيهةف ٖةية نة خؤنوؾـتين غةضضـاوةططتوو يـة ثؿـيَويي     

ةآليةتيية. ئةّ دؤضة خؤنوؾـتٓةية نـة ظيـاتط يـة ٖـةَووإ يةاليـةٕ زؤضناميـةوة        نؤَ
ططيٓطيي ث زضاوة  ضوْهة ٖيَُاي بةضضاوتطئ تايبةيةْسيي نؤَةَيطةية. ئةّ خؤنوؾتٓة 
ٖةض ئةوةية نة ية ٖاوثيَوةْسيي ْيَوإ ظؤضبووْي خؤنوؾتٓةنإ و قؤْاغة يـةى يـةزواي   

 ي ت بطةئ. يةنة ئابووضييةنإ زةتواْطآ ييَ
وازيَتة بةضضاو نة زاتانإ ظؤضبووْي خؤنوؾـتٓةنإ يـة قؤْاغـةناْي قـةيطاْي ئـابووضي و      
ٖةضوةٖا غةضوطِانيَؿرت يةوةف  ية قؤْاغـةناْي بطةوغـةْسْي يةضِازةبـةزةضي ئـابووضي ْيؿـإ      

 (89زةزةٕ...")
  طـؤضِاوة  زؤضنايِ بابةتي خؤنوؾتين وةى زياضزةيـةني نؤَةآليـةتي يـة ثيَوةْـسيي يةطـة     

نؤَةآليةتييةناْي وةى تةَةٕ  ضِةطةظ  بريوباوةضِي ئاييين ) دياواظي ضِازةي خؤنوؾذي يـةْيَوإ  
ثطؤتػــتاْةنإ و ناتؤييهــةنإ(  زؤخــي ٖاوغــةضطريي  شَــاضة َٓاَيــةنإ زةبيٓــ  و ثًــةي  
ــةضةني       ــةوةضي غ ــة وةى ت ــة  نؤَةَيط ــاى يةط ــةتي ت ــسيي نؤَةآلي ــسيي و ثيَوةْ ٖاوثيَوةْ

 ٓةوةناْي يةقةَيةّ زةزات. تويَصي
( يةنيَو ية ثيَؿطِةوإ و خاوةْطِا طـةوضةناْي نؤَةَيٓاغـي   6311ـ   6914)  َانؼ ظيبةض

يــة غــةزةي بيػــتةّ زايــة نــة ناضيطةضييــةني ظؤضي يةغــةض نؤَةَيٓاغــإ و قوتاخباْــةناْي 
َيٓاغـيي  نؤَةَيٓاغيي غةزةي بيػتةّ ٖةبووة و ضِواْطةناْي ية بـواضة دياواظةنـاْي وةى نؤَة  
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غياغي  ئاييين  َيَصوويي ئيَػتانةف ية اليةٕ نؤَةَيٓاغاْي ئةَطؤنـة  بـاؽ و طؿتوطؤيـإ    
 يةغةض زةنطيَت و ثؿتيإ ث زةبةغرتآ. 

ظيبةض ية تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغيسا دةخت يةغةض "نـطزةي نؤَةآليـةتي" زةناتـةوة و    
 ِ ية تانةوة بةضةو نؤَةَيطةية. خاَيي زةغجيَهطزْي ْاوبطاو بة ثيَطةواْةي نؤْت و زؤضناي

ية ضِواْطةي ئةوةوة نطزةي نؤَةآليةتي نطزةيةنة نة بة دؤضيَو ية دؤضةنإ بةضةو نـطزةي  
تانةناْي زيهة ية تؤضِي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ ئاضاغتة زةنطآ و ظاْػيت نؤَةَيٓاغيـ 

يَٓاغــة زةنــات: " بــة دةختهطزْــةوة يةغــةض نــطزةي نؤَةآليــةتيي َطؤظـــ  بــةّ ؾــيَوةية ث
نؤَةَيٓاغي ظاْػتيَهة ية ٖةوَيي ؾيهطزْةوة و تيَطةيؿذي و تيَطةياْسْي نطزةي َطؤظـ زاية بـؤ  
ئةوةي بتواْ  بة ضِووْهطزْةوةي ٖؤنطزيي ضِةوتي نطزةي نؤَةآليةتي و زةضةواَةناْي بطـات.  

ية ضوْهة تاني يةضِواْطةي َانؼ ظيبةضةوة  واقعييةتي غةضةني ية نؤَةَيٓاغيسا تانيي َطؤي
َطؤيي بة تةْيايي زةتواْ  زةغت بؤ نطزةوةطةيي واتازاض نة ؾياوي تيَطةيؿـذي بـٔ  ببـات و    
زاَةظضاوةنإ و بةؾةناْي ثيَهٗاتةي نؤَةآليـةتي  ْؤضَـةنإ و منووْـةنإ تـةْيا وةى نـؤي      

 نطزةوة َطؤييةنإ ؾياوي تيَطةيؿتٓٔ.
 ٔ بةْسي زةنات بةّ ؾيَوةية:ظيبةض نطزة نؤَةآليةتييةنإ بؤ غ  زةغتة ثؤييَ

 ئا: نطزةي عةقآلْي )شيطاْة(
 ب: نطزةي ْةضييت 
 خ: نطزةي غؤظزاضي

نطزةي عةقآلْي نطزةيةنة نة ئةواَسةضي ناض بؤ طةيؿذي بة ئاَاوةناْي خؤي نـةَيو يـة   
 ئاَطاظي يؤشيهي و عةقآلْي وةضزةططآ. ئةّ دؤضة نطزةية خؤي بؤ زوو زةغتة زابةف زةبيَت:

 
 ةي عةقآلني ثةيوةست بة ئامانج ـ كرد1
 ـ كردةي عةقآلني ثةيوةست بة بةيا2
 

ــةنإ و      ــةنإ و زةضةواَ ــةّ ئاَاو ــإ و ٖ ــةّ ئاَطاظةن ــسا ٖ ــؤضي يةنةَ ــة د ي
ؾويَٓةواضةناْي زوايي نطزةنةي يةغةض بٓةَاي بةضشةوةْسيية َاززيية تايبةتةناْـة نـة   

ظضطاْيَو نـة بـؤ غـووزي ٖةضضـي     ديَطةي غةضوي ناضانتيَطةنةية . بؤ منووْة نطزةي با
ظياتط بواض  باضوزؤر و زةضةواَـةناْي زاٖـاتووي تـاوتوآ نـطزووة. زواتـط زةغـت بـة        
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غةضَايةزاْإ زةنات يإ نطزةي ئةْساظياضيَو نة بـة َةبةغـيت زضوغـتهطزْي ثطزيَـو     
غةضةتا زةغت بؤ تاوتويَ و تاقيهطزْةوة ثيَويػتةنإ زةبات و زواتط ناضي زضوغتهطزْي 

 زةنة زةغت ث زةنات. ثط
ية دؤضي زووٖةّ  ئاَاوـة نؤتاييـةناْي ناضانتةضةنـة ثةيوةغـت بـة ئاَـاْر و بـةٖا          

َةعٓةويياْةية و بؤية بةضشةوةْسيية َاززييةنإ يةبةضضـاو ْـاطريئَ وةى ئـةو خةباتطيَطِاْـةي     
ٖةَوو ْطخيَـو   بطِواي ثتةويإ بةئاَاْر يإ ئايسؤيؤشيايةى ٖةية و بؤ طةيؿذي بة ئاَاوةنإ بة

ت زةنؤؾٔ. يإ نةغاْيَو نة زاخواظاْة و وؾياضاْة بؤ بةضططي ية ئاَاْر و وآلتي خؤيإ زةضٓة 
 بةضةناْي ؾةضِ و ئاَازةٕ طياْيإ ؾيسا بهةٕ. 

نطزةي ْةضييت ية ضِواْطةي َانؼ ظيبةضةوة نطزةيةنة نة ثةيوةغت بةو ْةضيتاْةيـة  
ض نؤَةَيطةزا ظا  بووٕ و بةؾيَهي بةضضاو ية نة بؤ َاوةي ضةْسئ غةزة و غةضزةّ بةغة

منووْة ضِةؾتاضي و ْؤضَةناْي خةَيو بة تايبـةت خـةَيهي نؤَةَيطـة ْةضيتييـةنأْ وةى     
طوْسْؿري و عةؾريةتي ثيَو زيَٓٔ. بؤ منووْة زابءْـةضييت ضِؤشاْـة و بؤْـة و ضِيَوضِةمسـة     

 باوةناْي ْيَو خةَيو.
اْـ  نـة يةغـةض بٓـةَاي ٖةغـت و غـؤظ و       َانؼ ظيبةض نطزةيـةى بـة غـؤظزاضي زةظ   

وضووشاْةنإ ديَبةد  زةنطآ. منووْةي ئـةّ نطزةيـة زةتـواْطآ يـة تؤَيةغـتاْسْةوةي يةغـةض       
بٓةَاي نيَبةضنيَي وةى نيَربنيَي وةضظؾي يإ ثةيوةْسيية غـؤظزاضييةناْي ْيَـوإ تانـةناْي    

 بٓةَاَيةيةى ببيٓطآ.
ــسا تايبة   ــيي خؤي ــيي غياغ ــة نؤَةَيٓاغ ــةض ي ــيَياْييةناْي  ظيب ــؤضة غ ــةنإ و د يةْسيي

زةغـةآلتساضيي يـإ ضِةوايـي عـةقآلْي ـ ياغـايي  زةغـةآلتساضةتي ْـةضييت و زةغـةآلتساضَييت          
 ناضيعَايي يةغةض بٓةَاي نطزة غيَياْييةنإ تاوتوآ و ؾطؤظة نطزووة. 

يةنيَو ية بةْاوباْطرتئ بةضٖةَـةناْي ظيبـةض نتـيَيب "ئـةخالقي ثطؤتػـتاْيت و ضؤسـي       
ةضَايةزاضي"ية نة تيَيسا ٖةوَيي زاوة ناضيطةضيي زةضنةوتين ثطؤتػتاْتيعّ ية ئوضووثا يةغةض غ

طةؾةي بوضشواظيي ضِؤشئاوايي تاوتوآ بهات. ظيبةض يةّ تويَصيٓةوةيةزا نة زةضةواَةناْي زواتـط  
يـة   بووٕ بة ٖؤي زةضنةوتين ضيَباظيَو بة ْاوي ظيبةضة ْويَيـةنإ  طؤضِاْهـاضيي غةضضـاوةططتوو   

ناضيطةضييةناْي بٓةَاناْي ئةخالقيي ناَيويٓيعّ يةغةض ثيَهٗاتةي ئابووضي و ظاْػيت وآلتـاْي  
ضِؤشئاوايي تاوتوآ نطزووة. ئةّ بةضٖةَة بة تايبةت ية وآلتة يةنططتووةناْي ئةَطيها بـوو بـة   

 ٖؤي ْاوباْط زةضنطزْي ْاوبطاو.
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ة و يـةضِووي َيتؤزؤيؤشييـةوة    ية ضِواْطةي َانؼ ظيبةض نؤَةَيٓاغي ظاْػـيت تيَطةيؿـتٓ  
زاوة. ظيبـةض ثيَـي وايـة نـة زةبـ       (VERSTEHEN)بطةوي بة َيتـؤزي "ييَتيَطةيؿـذي"   

نؤَةَيٓاغي ناض بؤ تيَطةياْسْي ويَٓا ظةيٓييةناْي تانةنإ بهات بؤ ئةوةي ية ْاوةوة ية واتا و 
 طات. يَبَاْاي نطزةي ئةوإ ت

َطؤظــ بـة ئانـاَي تيَطةيؿـتين ضِاغـتةوخؤ و      ْاوبطاو تيَطةيؿذي يةنطزةي نؤَةآليـةتيي  
زةغبةديَي نطزةي تانةنةغي ْاظاْ  بةَيهوو ثيَي واية نة زةب  ئةْطيعة و ثاَيٓةضةناْي َطؤظــ  
و واتايةى نة ئةو بؤ نطزةناْي خؤي زايسةْ   ييَي ت بطـةي. بـة زةغـتةواشةيةني زيهـة يـة      

نطزةي ئةو وةى يةنةيةني غةضةني  نؤَةَيٓاغيي ييَتيَطةيؿتين َانؼ ظيبةض  تاني َطؤيي و
 تويَصيٓةوة نؤَةآليةتييةناْة.

َانؼ ظيبةض بيَذطة ية نؤَةَيٓاغي  ية ئابووضي  ظاْػتة غياغييةنإ  ياغا و ناضطيَطِيسا 
خاوةْطِا بووة و خاوةٕ بةضٖةَطةييَهي ؾطة و ؾطةضةؾـٓة نـة يةْيَوياْـسا زةتـواْري ئاَـاشة بـة       

 القي ثطؤتػتاْي و ضِؤسي غةضَايةزاضي" بهةئ."ئابووضي و نؤَةَيطة" و " ئةخ
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 بةشي دووةم
 :كؤمةَلهاضي وةك شانطتَيك

 :ـ ثَيهاضةكاى1
يةنـةّ   ثيَٓاغةيةني وضز ية نؤَةَيٓاغي وةى ظاْػتيَو ناضيَهي غازة ْيية  ضـوْهة 

ئةوةنة ٖةتا ئيَػتاف ئةّ ظاْػتة ية نؤَةَيطةي ئيَُةزا قؤْاغةناْي غةضةتايي شيـاْي  
خؤي تيَجةضِ زةنات و ثاْتايي تويَصيٓةوةنإ ية بواضةناْيسا بة ؾيَوةيةني ئةوتؤ ثةضةيإ 
ْةغتاْسووة. زووٖةّ ئةوةنة يةْيَوإ بابةتة دياواظة تيؤضي و ثطانتيهييةناْيسا ٖةْسيَو 

ؤظي ٖةية نة زةغتٓيؿاْهطزْي بابةتةناْي ئةو ظاْػتة يةطـة  بابةتـةناْي ظاْػـتة    ئاَي
ــةو ٖاتووْةتــة نايــةوة  زشواض زةنــا. نؤَةَيٓاغــإ   َطؤييــةناْي زيهــة نــة ثــيَـ ئ
ٖةضيةنيَهيإ  بة ثيَي ٖةَيٗيَٓذإ و تيَطةيؿذي و بؤضـووْةناْي خؤيـإ ٖـةوَييإ زاوة    

وو  بــةّ ثيَيــة َةغــةيةي زيهــة ثةيوةْــسيي بــة ثيَٓاغــةيةى بــؤ نؤَةَيٓاغــي خبةْــةضِ
دؤضاودؤضيي  ئةو ثيَٓاغاْة ٖةية نة بؤ ئةّ ظاْػتة نطاوة  يةواْةية بـة شَـاضةي ئـةو    

 نتيَباْةي نة يةّ باضةوة ْووغطاوٕ  ثيَٓاغةي بؤ نطاب .
زياضة ؾطةضةؾٓيي ثيَٓاغةنإ تةْيا تايبةت بـة ظاْػـيت نؤَةَيٓاغـي ْييـة  بـةَيهوو يـة       

اْي زيهةف ن ئةواْةي ثـيَـ نؤَةَيٓاغـي بـةزي ٖـاتووٕ و ن ئةواْةيهـة زواي ئـةّ       ظاْػتةن
ظاْػتة ٖاتووْةتة ئاضاوة  ئةَة بةضضاو زةنةوآ  بةآلّ ئةّ ؾتة ٖـيض نـات يـة طةؾةغـةْسْي     

 ظاْػتةناْي نةّ ْةنطزؤتةوة.
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َي ديـاواظيي  نؤَةَيٓاغي نةَيَو ظياتط ية غةزة و ْيويَو تةَةْي ٖةية و ؾطةيي ثيَٓاغةناْي ئانا
بؤضووْةنإ  زشبةيةنييةنإ و ئةو ضووبةضِووبووْةوةياْةية نة يةّ َاوةيةزا يةْيَو بريَةْسإ  خاوةْطِايـإ  

ػتة يةغةض ئاَاْر و بابةتي نؤَةَيٓاغي بووْي ٖةبووة. ي ئةّ ظْا  و طةوضةثياوْا
غـي ٖـةض ئـةو    ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ بة ديَطةي ثيَٓاغةي نؤَةَيٓاغي زةَيـئَ: نؤَةَيٓا 

 ناضاْةٕ نة نؤَةَيٓاغإ ئةواَيإ زةزةٕ  و بةّ ؾيَوةية ناضةنة بة ئاغاْي تةواو زةنةٕ.
ٖةْسيَهي زيهة ٖةضضةْس نتيَيب ظؤضيإ يةشيَط ْاوْيؿاْي نؤَةَيٓاغيسا ْووغيوة بـةآلّ يـة   

 Henri)َٖيٓإ و خػـتٓةضِووي ثَيٓاغـة خؤيـإ بـواضزووة. بـؤ وَيٓـة " َٖيٓـطي ََيٓـسضاؽ"        

Mendras)  نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي زةَي : " ثيَٓاغةي ٖةض ظاْػتيَو ية غةضةتانةيسا واتايةني
ْيية". ئةطةض ية ضِووي طةآلَية و ْةخؿةي ثيَؿوو ثيَٓاغةيةى يةّ ظاْػـتة خبةيٓـةضِوو  زةبيَتـة    

 (6ٖؤي باؽ وخواغي بيَٗووزة و َؿتوَطِي بةضؾطاوإ و زةضةواَيَهيؿي بةزواوة ْابيَت." )
َاضةيةني زيهة ية نؤَةَيٓاغإ ية َاوةي شياْي ظاْػتيي خؤياْسا ثيَٓاغةي دؤضاودؤضيإ ش

ية نؤَةَيٓاغي خػتؤتةضِوو نة ية ثيَٓاغةناْي زواتطزا  ثيَٓاغةناْي ثيَؿوويإ زةغتهاضي يـإ  
 تةواوتط نطزووة.

ة زوو بـةف  ؾةضِةْػيية  ئةّ ظاضاوةية ي(Sociologie) نؤَةَيٓاغي وةضطيَطِزضاوي ظاضاوةي 
التيين وةطـرياوة  و بـة واتـاي زؤغـت  ضِةؾيـل و        (Socieum)نة ية Socios"غؤغيؤؽ"

ي يؤْاْي بة َاْاي ْاغري  تويَصيٓةو  َوتاآل و ظاْػـت  (Logos)ٖاوضِيَ ية و ٖةضوةٖا يؤطؤؽ 
 ثيَو ٖاتووة.

غاْةي بؤ ئةو ظورية زةض 6383ئؤطػت نؤْت نة بة باوني نؤَةَيٓاغي ْاغطاوة  ية غاَيي 
ٖةَيبصاضز. َةبةغيت ئةو يـة بـةناضٖيَٓاْي    (Sociologie)نة ية ثاضيؼ زةيطوتٓةوة  ظاضاوةي

ئةّ ظاضاوةية ٖيَٓاْة نايةي ظاْػتيَهي ْوآ بوو نة بتواْ  بة َيتـؤزي ظاْػـتة ئةظَوْييـةنإ    
 شياْي نؤَةآليةتي تاووتوآ بهات.

ةناْي تايبـةت بـة زيـاضزة    بة بؤضووْي ئؤطػت نؤْت  نؤَةَيٓاغي ظاْػيت ياغـا طؿـتيي  
 نؤَةآليةتييةناْة. 

نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػيـ  نؤَةَيٓاغي بة ظاْػتيَو زةظاْ  نـة   (E.Durkheim)زؤضنايِ 
بابةتي زيطاغة و تويَصيٓةوةنةي زياضزة نؤَةآليةتييـةنأْ. ْـاوبطاو ثيَـي وايـة نـة زيـاضزةي       

 زياضزةيةني نؤَةآليـةتي زيهـة   نؤَةآليةتي زةب  وةنوو "ؾت" يةقةَيةّ بسضآ و تةْيا يةطة 
ــاضزة      ــووٕ"ي زي ــت ب ــةض "ؾ ــةوة يةغ ــةخت نطزْ ــة. د ــذي و ضِووْهطزْةوةي ــياوي زةضخػ ؾ
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نؤَةآليةتييةنإ يةاليةٕ زؤضناميةوة بؤتة ٖؤي ئةوةنة يةّ باضةيةوة ضِةخٓة يـة ْـاوبطاو بطـطٕ.    
 َي :زؤضنايِ ية ثيَؿةني ضاثي زووٖةَي نتيَيب ضِيَػاناْي َيتؤزي نؤَةَيٓاغي زة

"ئةّ سونُة نة زةب  وةنوو ؾت غةيطي واقيعة نؤَةآليةتييةنإ بهطآ  واتـة سونُيَـو   
نة بٓةَاي َيتؤزي ئيَُةية يةنيَو يةو سونُاْةية نة ظيـاتط يـة ٖـةَوو ؾـتيَو بؤتـة ٖـؤي       
طؿتوطؤ و قػة يةغةض نطزٕ  ٖةْسيَو نةؽ ئةَة بة ثيَطةواْةي برينطزْةوةي زضوغت و عةقًَي 

و ثيَيإ غةيط بووة نة ئيَُة واقيعةناْي ديٗاْي زةضةوة و واقيعـةناْي ديٗـاْي   غةييِ زةظأْ 
نؤَةآليةتي بة يةنػإ زازةَْيري  بـةآلّ ِضاغـتييةنةي ئةوةيـة نـة يـة واتـا و غـٓووضي ئـةّ         
يةنططتٓة بة ؾيَوةيةني غةضغوضِٖيَٓةض بة ٖةَية ضووٕ. بابةتي ئةّ يةنبووْـة ئـةوة ْييـة نـة     

ٕ زابةظيَٓري بؤ ؾؤضَة ْعَةناْي  بة ثيَطةواْةوة َةبةغيت ئيَُة ئةوةية نـة  ؾؤضَة باآلناْي بوو
بــة ئةْــساظةي ؾؤضَــة ْعَــةناْي بــووٕ واقعييــةت بــة ؾؤضَــة باآلنــاْي بــووٕ بــسضآ. بــة  
زةغتةواشةيةني زيهة  ئيَُة ْاَييَري نة واقيعة نؤَةآليةتييـةنإ ؾـتطةييَهي َـاززئ  ئيَُـة     

 (1تة َاززييةنأْ بةآلّ ؾتبووْيإ بة دؤضيَهي زيهةية.)زةَييَري ئةّ واقيعاْة وةى ؾ
زؤضنايِ بةزواي زةقي غةضةوةزا  ثيَٓاغةي "ؾت"ي نطزووة و ثيَـي وايـة بـة ٖـةَإ     
ؾيَوة ئةوةي ية زةضةوةضِا زةيٓاغري يةطة  ئةوةي نة ية ْاوةوة زةيٓاغـري ديـاواظي ٖةيـة     

 تـةْيا بـة ٖاونـاضي تيَطِاَـإ و     ؾتيـ يةطـة  ويَٓانطزْـسا ييَـو ديـاواظة. ظةيـٔ و بـري      
 تاقيهطزْةوة زةتواْ  ييَي تيَبطا.

زؤضنايِ ية ثيَٓاغةيةني زيهةزا نؤَةَيٓاغي بة " ظاْػيت زاَـةظضاوة نؤَةآليةتييـةنإ"   
زةظاْ  و زاَةظضاوةي نؤَةآليةتيـ بة نؤَةَييَو ية نطزةوة و بريوضِانإ زةظاْ  نة نةّ تا ظؤض 

ةغةثَيٓٔ و تـاى نـةّ و ظؤض يـة بةضاَبـةض خؤيـسا زةياْبيٓـ  و بـة        خؤيإ بةغةض تانةناْسا ز
واتايةني زيهة  زؤضنايِ زاَةظضاوة بة ٖةَوو بريوضِا و ؾيَواظة ضِةؾتاضييةنإ زةظاْ  نة نؤَة  

 زايٓاوٕ يإ زاميةظضاْسووٕ.
 يةنيَهي زيهة ية نؤَةَيٓاغإ بة ْاوي َانؼ ظيبةض نؤَةَيٓاغي بة ظاْػيت تويَصيٓـةوة و 
تاوتويَهطزْي نطزة نؤَةآليةتييةنإ زةظاْ . ْاوبطاو نؤَةَيٓاغي بة ظاْػتيَو زةظاْـ  نـة يـة    
ٖــةوَيي تيَطةيؿــذي و ؾــطؤظة و ييَهساْــةوةي نــطزةي نؤَةآليــةتي زايــة و بــةّ ثيَيــة بٓــةَا 
غةضةنييةناْي نؤَةَيٓاغيي ظيبةض بطيتري ية: نطزةي نؤَةآليةتي  تيَطةيؿذي و تيَطةياْـسْي و  

وإ ضِووْهطزْةوةي ٖؤناضيي ئةو نطزةوةية. ية ضِواْطةي ظيبةضةوة غةضةنيرتئ واقعييـةت  غةضة
ية نؤَةيٓاغييسا  تاني َطؤيية ضوْهة تـةْيا َطؤظـة نـة زةتواْـ  زةغـت بـؤ نطزةوةطـةيي        



 54 

واتازاضي ؾياوي تيَطةيؿذي ببات. َانؼ ظيبةض نطزة نؤَةآليةتييةناْي بؤ ضواض زةغتة نطزةي 
غت بة ئاَاْر  نطزةي عةقآلْي ثةيوةغت بة بةٖا  نطزةي غـؤظزاضي و نـطزةي   عةقآلْي ثةيوة

 ْةضييت ثؤيئَ بةْسي زةنات.
ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ نة تاضِازةيةى يةشيَط ناضيطةضيي قوتاخباْةي زةضووْٓاغي زإ زةَيئَ: 

  خـةضيهي  يةبةض ئةوةي نة نؤَةَيطة ية تانةنإ ثيَو زيَت بؤ تيَطةيؿذي يـة نؤَةَيطـة زةبـ   
ْاغري و تويَصيٓةوة يةغةض تايبةيةْسييةناْي تانةناْي ئةو نؤَةَيطةية بري. شَاضةيـةني زيهـة   

( نؤَةَيٓاغي بة ؾيَوةيةني طؿيت بـة ظاْػـيت   W.G.Sumnerوةى ويًياّ ططاٖاّ غآَيَط )
بـ   نؤَةَيطة زةظأْ  غآَيَط ثيَي واية نة بابةتي نؤَةَيٓاغي ظياتط خوزي نؤَةَيطةيـة و زة 

 (8وةى طؿتيَو تاوتوآ بهطآ ْةى وةى نؤَةَيةيةى ية تانةنإ نة نؤَةَيطة ثيَو زيَٓٔ.)
ظياتط ية ٖةَووإ بؤضووْي نؤَةَيٓاغـي ؾةضِةْػـي   ( G.Gurvich)دؤضز طؤضظيض 

قوتابيي زؤضنايِ ثةغٓس زةنات نة زةيطـوت: "   (Marcel Mauss) َاضغيٌَ َووؽ
ضةي زياضزة طؿتيية نؤَةآليةتييةنإ و ٖةض بؤية نؤَةَيٓاغي ضِواْطةيةني طؿتيية زةضبا

نؤَةَيٓاغي بٓطيٓةي ٖةَوو ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْة و بابةتةنـةي تـةواوي واقيعـة    
ديــاواظة نؤَةآليةتييــةنإ يــة ضِةٖةْــسي دؤضاودــؤض و ئاغــيت ديــاواظ و ثيَهٗاتــة و 

واي طؤضظيض بابـةتي  ضِيَهدطاوةناْي نؤَةَيطة و دووَية و طؤضِاْهاضييةناْييةتي". بة بطِ
نؤَةَيٓاغي الْيهةّ ضواض ساَيةتي ٖةية نة ٖةض يةنيَهيإ زميةْيَو ية واقيعة طؿيت و 
ئاَيؤظةناْي شياْي نؤَةآليةتي ثيَو زيَٓٔ نة ئةواْيـ بطيتري ية: نؤَةَيٓاغـي وضز يـإ   

نة ؾيَواظة دياواظةناْي نؤَةآليةتيبووْي (Micro Sociologie)َيهطؤغؤغيؤيؤدي 
ـ تاوتوآ زةنات و باغي ٖةَوو دؤضةناْي ئةو ثةيوةْسيياْة زةنات نـة تانـةنإ   َطؤظ

نة  ييَو ْعيو زةنات و ثةيوةْسييإ يةْيَوزا زضوغت زةنات. زووٖةّ "نؤَةَيٓاغي ضطِ" 
ية ئاغيت زةضةوةي نؤَةَيطـة وةى ؾـويَين ْيؿـتةديَبووٕ  سةؾـيُةت و ثةيوةْـسييإ      

ؤَةآليةتي ية تويَصيٓةوة دؤضاودؤضةنإ و زياضزةنـاْي  يةطة  ئيَهؤيؤشيازا ٖةتا شياْي ن
تايبةت بة زةضووْٓاغيي طؿـيت نـة قـووَيرتئ ئاغـتة  يـةخؤ زةطـطآ و  يـةو ْيَـوةزا         
زاَةظضاوةنإ  بٓياتةنإ  ضِيَهدطاوةنإ  ضِةؾتاضة بةنؤَةَيييةنإ  ضِؤَيةنإ  سةظةنإ  

نإ  بةٖا و ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ثيَطةنإ  ثاَيٓةض و ئةْطيعةنإ  ٖيَُا و غةَبووية
تاوتوآ زةنات. غـيَٗةّ باغـي يةنـة طؿـتيية نؤَةآليةتييـةنإ و دياواظييـةناْيإ        
ططووثةنإ و ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ زةنات و ضواضةَيـ نـة بـة نؤَةَيٓاغـي طـةوضة     
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ْاوي بطاوة   (Macro-Sociologie))زةنطآ ؾطاواْيـ بةناض بيَٓري( َانطؤغؤغيؤيؤدي 
 بابةتي تويَصيٓةوةنةي غيػتةَة طؿتييةناْي نؤَةَيطةية.

ــةآلّ      ــة  ب ــووْي ٖةي ــازا ب ــة وات ــيَيت ي ــةْس ٖاوبةؾ ــهطاوةناْسا ٖةضض ــة باغ ــة ثيَٓاغ ي
دياواظيطةييَهيـ ية باضي ئاَاْر و ضِواْطة غةضةنييةناْةوة بةضضاو زةنةوآ. بـة تايبـةت يـة    

ييةنإ ية ثيَٓاغـةي نؤَةَيٓاغـيسا ظيـاتط    ْيَوإ زوو زةغتة ية نؤَةَيٓاغة ئةَطيهي و ئةوضووث
ططيٓطيي بة ثيَهٗاتة و بٓياتي نؤَةَيطة و ضواضضيَوة طؿتييةناْي زةزةٕ. ية ساَييَهسا نة بـؤ  
نؤَةَيٓاغة ئةَطيهييةنإ ئةوةي نة ظياتط ية ٖةض ؾتيَهي زيهة بايـةخي ٖةيـة  ثةيوةْـسيي    

 6914يي ئةَطيهي بة تايبةت يةزةيـةي  ْيَوإ تانةنإ و نطزةوة ططووثييةناْة. ية نؤَةَيٓاغ
بة زةضنةوتٔ و ثةضةغةْسْي ضِيَباظطةييَهي وةى ئيتٓـؤ َيَتؤزؤيـؤشي  زياضزةْاغـي و نـاضييَهي     
زوواليةْةي ٖيَُايي  َةيٌ بؤ الي تانطةضيَيت ثةضةي غتاْسووة. ية وآلتة غؤغياييػـتييةنإ   

تاْةزا نؤَةَيٓاغي يـةشيَط ناضيطـةضي   نؤَةَيٓاغي ضِةْط و ْاوةضِؤنيَهي دياواظي ٖةية. يةّ وآل
ئايسؤيؤشياي َاضنػيػيت زاية و ية زؤخي طؿتيي نؤَةَيطة زةضِواْيَت و بة ْيـاظي ثيَؿـبيين   
نطزْي طؤضِاْهاضييةناْي ية زاٖاتوو زاية. ية ساَييَهسا نة نؤَةَيٓاغي يـة ئـةَطيها خـةضيهي    

ةْي ؾــيهاضي و ئــةظَووْي و وةغــؿهطزْي ناضوبــاضة نؤَةآليةتييــة بطــونةناْة و ظيــاتط اليــ
ثطانتيهي ٖةية. بة ؾيَوةيةني طؿيت زةتواْطآ ية ثيَٓاغةناْي غةضةوة ثيَٓاغةيةني نـوضت و  

 يةٖةَإ ناتسا طؿتطري بة ؾيَوةي خواضةوة خبطيَتةضِوو:
نؤَةَيٓاغي يةنيَو ية يكةناْي ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْة نة بة ؾيَواظيَهي ظاْػيت زيطاغة 

يةغةض زياضزة نؤَةآليةتييةنإ ية نؤَةَيطة ثةضةغةْسووةناْسا زةنـات. بـة ثيَـي    و تويَصيٓةوة 
ئةّ ثيَٓاغةية زياضزة نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَوةيةني طؿيت ٖةَوو ئةو ناضوباض و واقيعياْـةٕ  
نة تايبةيةْسيي طؿتييإ ٖةية و بة بةف و ؾانتةضة ثيَهٗيَٓةضةناْي نؤَةَيطةي َطؤيي زيَٓـة  

واقيعياْة زةنـطآ يـة غـ  زةغـتةزا د بهطَيٓـةوة: ناضةنـاْي ثةيوةْسيـساض بـة          ئةشَاض. ئةّ
َؤضؾؤيؤشياي نؤَةآليةتي  ناضةناْي ثةيوةْسيساض بة ثيَهٗاتةي ْـاوةوةي نؤَةَيطـة )ظاْػـيت    
تويَهاضيي نؤَةآليةتي( و ناضةناْي ثةيوةْسيساض بة ضِةؾتاضة ططووثي و دةَاعييةنإ ) وضووشإ 

 تييةنإ(.و ضِةوتة نؤَةآلية
ية وآلتي ئيَُةزا ٖةتا ئيَػتاف نؤَةَيٓاغي بٓاغةيةني ثتةو و قاميي وةزةغت ْـةٖيَٓاوة و  
تيؤضييةناْي نؤَةَيٓاغي ظياتط يةغةض بٓةَاي زيطاغات و تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغة ئةوضووثي 

تويَـصةضة   و ئةَطيهييةناْة. طةؾة و بةناضٖيَٓاْي ئةّ ظاْػتة ية ساَييَهسا َةيػةض زةبـ   نـة  
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زةضوةغتة ئيَطاْييةنإ بة ئاطازاضبووٕ ية تيؤضييـةناْي نؤَـةَيٓاؽ و بريَةْـسة طـةوضةنإ يـة      
نةؾي نؤَةآليةتي ـ نويتووضي طوواو و ية زاَةظضاوة تويَصيٓةوةييةناْي غـةضبةخؤ خـةضيهي    
و ناضي تويَصيٓةوة بٔ و بواضةناْي ْاغـيين بابـةت و َةغـةية نؤَةآليةتييـةناْي نؤَةَيطـة      

 غةضةواّ ضاضةغةضنطزْيإ خبوَيكيَٓٔ.
 
 ـ بابةتي كؤمةَلهاضي2

ية ثيَٓاغةي نؤَةَيٓاغيسا طويإ نة ئةّ ظاْػتة زيطاغـة و تـاوتويَي زيـاضزة يـإ واقيعـة      
نؤَةآليةتييةنإ زةنات. ييَطةزا زةَاْةوآ بعاْري نة زياضزة يإ واقيعي نؤَةآليةتي ضيية و ن 

زة تانةنةغي و زةضووْييةناْي ٖةية. َةبةغت ية زياضزة ٖـةَوو  دياواظيطةييَهي يةطة  زياض
ئةو واقيعاْةٕ نة ية نؤَةَيطةزا بووْيإ ٖةية يـإ زيَٓـة ثيَؿـةوة و تـاى يـة زةضةوةي خـؤي       
زةياْبيٓ . زياضزة نؤَةآليةتييةنإ ثؿت ئةغتووض بة نؤَـةَيي َـطؤيري. ٖـةضوةٖا زةتـواْطآ     

ضاوةنإ  بٓيـات و غـيُا دؤضاودؤضةنـاْي شيـاْي     َةبةغت يـةّ ضـةَهة ضِيَهدـطاو و زاَـةظ    
نؤَةآليةتي وةى ٖوْـةض  ئـةزةبيات  ئـايري  ئانـاض  زابءْـةضيت  عازةتـةنإ  ثـةضوةضزة و        
باضٖيَٓإ  بريوضِاو بؤضووْةنإ و ضِووزاوطةيي زيهة ب  نة ٖةض تانيَو ئةواْة ية زةضةوةي خـؤي  

 زةبيٓ .
إ يةْيَوإ نؤَةَيٓاغاْسا دياواظيي بريوضِا ٖةية. ية باضةي َاٖييةتي زياضزة نؤَةآليةتييةن

ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ نة غةض بة قوتاخباْـةي زةضووْٓاغـيري  زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ يـة      
دؤضي زياضزة زةضووْي و تانةنةغييةنإ زةظأْ. ئةّ بريَةْساْة ثيَيإ واية نـة ئةطـةض تـاني    

و سةظةناْي بعاْري زةتواْري نؤَةَيطة بٓاغـيري. بـةآلّ   َطؤيي بٓاغيري و تايبةيةْسيية زةضووْي 
زةب  ئةوة بعاْطآ نة زياضزة نؤَةآليةتييةنإ غةضبةخؤٕ و ية تاى دياواظٕ و دياواظييإ يةطة  
زياضزة تانةنةغي و زةضووْييةنإ ٖةية. يةضِاغتيسا زةتـواْطآ زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ بـةو     

 سةئ نة طؿيت  عةيين و ٖةغتجيَهطاوٕ.واقيعة نؤَةآليةتيياْة يةقةَيةّ ب
ئةَيٌ زؤضنايِ  نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػـي غـ  تايبةيةْـسيي بـؤ زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ       

 يةبةضضاوزةططآ:
واقيع يإ زيـاضزةي نؤَةآليـةتي يـة زةضةوةي تانـة ضـوْهة بةضٖـةَي        ـ دةرةكيبـونى: 1

يية و خواغت و ئريازةي تاى ٖـيض  بؤضووْةنإ و يةزايهبووي ؾهط و ٖعضي تانيَهي زياضيهطاو ْ
زةغتيَوةضزاْيَهيإ ية ثةيسابووْيسا ْيية. بةّ ٖؤيةوة ثيَـ تاى بووْي ٖـةبووة و زواي ئـةويـ   
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ــةناْي وةى:        ــاضزة نؤَةآليةتيي ــةزايهبووٕ زي ــو زواي ي ــةض تانيَ ــ . ٖ ــةض زةب ــووْي ٖ ب
ةخالم  بةٖانإ  ياغا و زابءْةضيتةنإ  ضِيَوضِةمسةنإ  ضِيَهدطاوةنإ  زاَةظضاوةنإ  ظَإ  ئ

ضِيَػا نؤَةآليةتييةنإ ية بةضزةّ خؤيسا بة ئاَازةيي زةبيٓ  و بةضةبـةضة بـة ثيَـي بـاضوزؤخي     
نؤَةآليةتي ئةو شيٓطةيةي نة تيَيسا شيإ بةغةض زةبات  ية ضِيَطـةي ؾيَطنـطزٕ و باضٖيَٓاْـةوة    

يةتيياْـة يـة زةضةوةضِا خـؤ    بةزةغتيإ زيَينَ. واتـة يةضِاغـتيسا ئـةّ زيـاضزة و واقيعـة نؤَةآل     
زةخعيَٓٓة ْاو ويصزاْي تاى و بة ؾيَوةيةى يةطة  نةغايةتي تاى تيَهة  زةبٔ  نة ية ظؤض بابةتسا 
زةضةني بووْيإ نةَرت ٖةغت ث زةنطآ. بؤ منووْة ئةطـةض زياضزةيـةني وةى ظَـإ يةبةضضـاو     

ةوة  بة ئاَـازةيي بةزةغـيت   بططئ  تيَبيين زةنةئ نة ٖةض تانيَو ية غةضةتاي يةزايهبووْيي
زيَٓ   واتة ظَإ ثيَـ ٖاتٓةزوْياي تاى بووْي ٖةبووة و بةّ ثيَية يةزةضةوةي تاى زاية و تـاى  
ية ضِيَطةي ؾيَطبووٕ و ثةضوةضزة و ية ضِيَطةي باوى و زايو يإ َاَؤغتاناْي ؾيَطي زةب . يةغةض 

ضةنيية و زواي تانيـ ٖةض زةب  و ئةّ بٓةَاية زياضزةي ظَإ ية تاى غةضبةخؤية و ؾتيَهي زة
بة زةضبطِيٓيَهي زيهة زياضزة نؤَةآليةتييةنإ ئةو ؾيَواظة نطزاضي  ٖعضي و ٖةغـتيياْةٕ  نـة   

 ية زةضةوةي ْةغتة تانةنةغييةنإ بووْيإ ٖةية.
تايبةيةْسيي زووٖةَي زياضزةي نؤَةآليـةتي سـةيي بووْييـةتي ضـوْهة      ـ حـةييبونى: 2

يصزاْي تاى و بةغةضيسا زةغةثيَت. بؤ منووْة ٖاوغةضطريي نـة نطزاضيَهـي   طوؾاض زةخاتة غةض و
نؤَةآليةتيية تةْيا بة ٖؤي خؤؾةويػتييةوة غةض ْاططآ بةَيهوو خاوةٕ ضِيَػا و زاب و ضِةمسـي  
تايبةت بة خؤيةتي. زةب  ططيَبةغتيَو ية ئاضازا ب  و ضِيَوضِةمسي تايبةت نة بة ثيَي بـاضوزؤخي  

ؤضةنإ دياواظة  يةبةضضاو بطريآ  بؤ ئةوةي ئةّ ثطؤغةية غـةض بطـطآ و بـة    نؤَةَيطة دؤضاود
ؾةضَي بٓاغطآ. ٖةضوةٖا ظؤض ضِيَػا و زابوْةضيت و عـازةتي زيهـةف ٖةيـة نـة تـاى ْاضـاضة       
قبووَييإ بهات و ثةيطِةوييإ ييَ بهات ئةطيٓا يةاليـةٕ نةغـاْي زيهـةوة غـةضنؤْة و يؤَـة      

 زةنطآ و غعا زةزضيَت.
ية يةْيَوإ زياضزة تانةنةغي و زةضووْييةنإ و زياضزة يإ واقيعة نؤَةآليةتييـةنإ  بةّ ثيَ

دياواظيي ظؤض ٖةية. زياضزةي نؤَةآليةتي ية زةضةوةي ويصزاْي تانةنةغي بـووْي ٖةيـة و بـؤ    
تاى ؾتيَهي زةضةنيية و بةغةضيسا زةغـةثيَت. بـةآلّ يةبـةض ئـةوةي نـة ئَيُـة يـة غـةضةتاي         

ضةبةضة يةطة  واقيعة نؤَةآليةتييةنإ نة بة ئاَازةنطاوي يةبةضزةّ ئيَُةزإ  يةزايهبووْةوة بة
ئاؾٓا زةبري  ؾيَطيإ زةبري و خوويإ ث زةططئ و بة ثيَويػتييةناْي شياْي خؤَاْيـإ زةظاْـري.   
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ية ظؤض بابةتسا سةيي بووْةنة بؤ ئيَُة بة تةواوةتي ٖةغتجيَهطاو ْيية و ئيَُة ية ديَبةديَهطزْي 
 ةغةض خؤَإ طوؾاضيَهي ئةوتؤ ٖةغت ث ْانةئ.ي

ٖةض ية غةضةتاوة َٓسا  ْاضاض زةنةئ نة ية ناتي زيـاضيهطاوزا خـواضزٕ خبـوات  خبـةوآ      
ضِيَهوثيَو بيَت  ثاىءخاويَين بجاضيَعآ  ضِيَعي طةوضةنإ بططآ. ؾيَطي زةنةئ نة بة ن ؾـيَوةيةى  

غـاْي زيهـة بهـا و ... يةضِاغـتيسا ئيَُـة      دٌءبةضط يةبةض بها  ضؤٕ ٖةَيػونةوت يةطـة  نة 
ئاَطاظيَهري نة زياضزة نؤَةآليةتييةنإ بؤ ظةيين ئـةو زةطواظيٓـةوة و بةغـةضيسا زةغـةثيَٓري      
بةآلّ ضوْهة َٓاَيةنة وضزةوضزة عازةتيإ ث زةططآ و َةيًيَو بؤ ئةواَـساْيإ يـة ودووزيـسا    

نطآ. ئيَُـة يـة َٓساَيييـةوة خووَـإ     ثةيسازةب   ناضيطةضيي ؾؿاضةنة يةغةض ئةو ٖةغت ث ْا
ططتووة نة ناتيَو يةطة  طةوضةتطةنإ بة ضِيَطةيةنسا زةضِؤئ يإ يـة شووضيَـو زةضـيٓةزةض يـإ     
زةضيٓة شووضيَهةوة  "ؾةضَوو"يإ بهةئ. زةظاْري نة ديَبةد ْةنطزْي ئةّ نـاضة ثيَطـةواْةي   

ة غـةضنؤْة بهـطيَري. بـةآلّ يـة     ئةخالقة و ب ئةزةبييـة و يةواْةيـة يـة اليـةٕ نةغـاْي زيهـ      
ديَبةديَهطزْيسا طوؾاضيَهي ئةوتؤ يةغةض خؤَإ ٖةغت ث ْانةئ  ضوْهة عازةيإ بةّ ناضةوة 
ططتووة و ية الي ئيَُة ئةّ ناضة ضِيَػايةني قبـووَيهطاوة و سـةظَإ يـة ئةواَساْييـةتي و بـة      

سا ئةّ ناضة بؤنةغيَهي بيـاْي نـة   يةنيَو ية ثيَويػتييةناْي شياْي خؤَاْي زةظاْري. ية ساَييَه
بة تاظةيي ٖاتؤتة ْاو نؤَةَيطةي ئيَُة و بؤي ؾتيَهي ْائاؾٓاية و خووي ث ْةططتووة  زشواضيي 

 ئةّ ناضة بة تةواوةتي ٖةغت ث زةنطآ.
ئيَػتا ئةطةض ئيَُة خؤَإ ية ديَطةي ئةو نةغة بياْيية زابٓيَري و بطيٓة طوْسيَو نة بـة  

ييَيـة و باْطٗيَؿـت نطاوةنـإ وضزةوضزة زةضـٓة ْـاو َيواْييةنـةوة        ضِيَهةوت َيواْساضيي 
ئةوةَإ بةضضاو زةنةوآ نة بة ٖاتٓةشووضةوةي ٖةض نةغيَهي تاظةٖاتوو  ئةو طوْسْؿيٓاْةي 
نة ية َةدًيػـةنة زاْيؿـتووٕ  يـة ديَطـةي خؤيـإ ٖةَيسةغـذي و ثـاف َاوةيـةني نـةّ          

ٓـة  بـة ٖاتٓـةْاوةوةي ٖـةض نةغـيَو زووثـات       زازةْيؿٓةوة و ئةّ ناضة نة ْيؿاْةي ضِيَعططت
زةبيَتةوة. ئةّ ٖةغتإ و زاْيؿـتٓاْة بـؤ ئـةو دةَاعةتـة بـة ضِازةيـةى ئاغـاييية نـة يـة          
ئةواَساْيسا ظةخت و ظةمحةتيَهي ئةوتؤ ٖةغت ث ْانةٕ. بةآلّ بـؤ "َـٔ" نـة يـةْاو ئـةو      

و ية ديَطةنةّ ٖةَيبػتِ نةغاْةزاّ و ْاضاضّ وةى ئةوإ ٖةض زةّ بة ٖاتٓةْاوةوةي ٖةض نةغيَ
و غةضيةْوآ زابٓيؿُةوة  ديَبةديَهطزْي ئةّ ناضة دؤضيَو ْاضاضي و ٖةغتهطزٕ  بة ؾؿـاضي  
يةطةَية. بةّ ثيَية تيَبيين زةنطآ نة ئةواَساْي ئةّ نـاضة نؤَةآليةتييـة نـة بـؤ خـةَيهي      

ةشَاض  يـة  طوْسةنة بة يةنيَو ية بٓةَا و ضِةمسـةناْي شيـإ و يةؾـتة ئاؾـهطانإ زيَتـة ئـ      
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زةضةوةي ْةغيت "َٔ" د زةططآ و بةغةضَسا زةغةثيَت. واقيع و زياضزة نؤَةآليةتييـةنإ  
ية ضِواْطةي ؾؿاضيَو نة يةغةض ويصزاْي تانةنةغييإ ٖةيـة يـة يـةى ئاغـت و ثًـةزا ْـري        
بةَيهوو بةٖيَع و الواظٕ. ٖةْسيَهيإ وةى ياغا و ضِيَػانإ  ياغا نؤَةآليةتي و ئاييٓييـةنإ  
بةٖيَعتط و تووْستطٕ  ضوْهة غةضثيَطي ييَهطزْيإ غعايةني توْـسي بةزواوةيـة و ٖةْـسيَهي    
زيهــةيإ طوؾــاضيَهي نــةَرت زةخةْــة غــةض تــاى. ئةطــةض َــٔ ًَهةضــي ياغــا و ضِيَػــا  
نؤَةآليةتييةنإ ْةمب  غعا زةزضيَِ بةآلّ ئةطةض بؤ ويَٓة ية دًوبـةضط ثؤؾـيٓسا زابوْـةضييت    

ةططّ  يةواْةية ية اليةٕ نةغاْي زيهةوة طاَيتةّ ثـ بهطآ. زيـاضة يـةّ    نؤَةَيطة يةبةضضاو ْ
طاَيتةثيَهطزْة ية غعازإ غوونرتة و ٖةضوةٖا ؾؿاضيَو نة ية ديَبـةديَهطزْي ياغـا و ضِيَػـا    
نؤَةآليةتييةنإ ية خؤَسا ٖةغـيت ث زةنـةّ بـةٖيَعتط و توْـستط يـةو طوؾـاضةية نـة يـة         

 ء ضِةمسة نؤَةآليةتييةنإ زةخطيَتة غةضّ.يةبةضنطزْي دٌءبةضط بة ثيَي زاب 
زؤضنايِ تايبةيةْسيي طؿتطريبووْي زياضزة نؤَةآليةتييةناْيـ تاووتوآ  ـ طشتطريبونى:3

زةنات و زةَي : طؿتطريبووْي زياضزة نؤَةآليةتييةنإ يةبةض ئةوةية نة نؤَةآليةتيية ) نـةّ  
ؤَةآليةتيية. بة زةغتةواشةيةني زيهة تا ظؤض بة ْاضاضي( ْةى ئةوةنة ضوْهة طؿتيية نةواتة ن

زياضزةي نؤَةآليةتي  ساَيـةتيَهي ططووثييـة نـة بةغـةض ٖـةَوو تانةناْـسا زةغـةثَيٓطيَت و        
يةٖةَووياْسا بة ؾيَوةيةني زووثات بؤوة بةضضاو زةنةوآ. ضوْهة ية نؤ )طؿـت( زايـة و يـة    

 يؿسا زةبيٓطآ.بةؾيـ زا ٖةية ْةى ئةوةنة ضوْهة ية بةؾةنإ زاية نةواتة ية طؿت
زؤضنايِ غةضبةخؤييةني بابةتي بـة زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ زةبةخؿـ  و ظاْػـيت      
بووْيإ زةغتةبةض زةنات و يـة نتـيَيب ياغـاناْي َيتـؤزي نؤَةَيٓاغـي  بةؾـيَهي بـؤ        
ضِيَػاناْي تيَطِاَاْي زياضزة نؤَةآليةتييةنإ تةضخإ نطزووة و زواي ئةوةي نة ئاَاشة بة 

يي ية ظاْػتةناْي زيهة و ثيَؿيٓةي زياضزةنإ يـة نؤَةَيٓاغـيسا زةنـات     ؾيَواظي ئاغا
زةَي  نة زياضزة نؤَةآليةتييةناْيـ زةب  وةى زيـاضزة َاززييـةنإ تـاووتوآ بهـطئَ و     
ئةوإ بة ديَطةي ؾتوَةنةنإ زابٓطئَ. ية ديَبةديَهطزْي تةواوتطي ئةّ ئاَاوةزا ية باضي 

زةنا نة تويَصةض ثيَـ زيطاغةي زياضزة نؤَةآليةتييةنإ زةب   ؾيَواظي تويَصيٓةوة ثيَؿٓياض
 ئةّ بابةتاْة يةبةضضاو بططآ:
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 ـ ٖةض ضةؾٓة زازوةضي يإ واتاي يةثيَؿسا زضوغتهطاو ية ظةيين خؤي زووضخباتةوة.6
 ـ ثيَٓاغةنةي طؿتطري ب .1
 تانتوآ بكات.ـ ناقيعة كؤمةآليةتييةكاى دةبآ بةجيا لة اليةني تايبةتي ن تاكةكةسي 3
 
 ـ دابةشكسدني كؤمةَلهاضي3

 نؤَةَيٓاغي ية باضي ؾيَواظ  ئاَاْر  غٓووض و بابةت  بة ضةْس دؤضيَو زابةف زةنطيَت:
يةنةَري زابةؾهاضيي نؤَةَيٓاغـي يةاليـةٕ ئؤطؤغـت     ــ كؤمةَلهاسي لة باري شـيوواةةنة: 

ٓاغي نة يةو غةضزةَسا ظؤضيَو نؤْت زاَةظضيَٓةضي ئةّ ظاْػتةوة ٖاتؤتة نايةوة. ْاوبطاو نؤَةَي
ية ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْي زيهةؾي يةخؤ زةططت  ية ثةيوةْسيي يةطة  نات و ؾوئَ بؤ زوو 

 بةف زابةف نطزووة:
 

 (Sociologie Satique)ئا ـ كؤمةلَهاسيي ستاتيك ياى جيَطري 

ةض نؤَةَيطـة  ئةّ بةؾة ية نؤَةَيٓاغي  ية نات و ؾـويَٓيَهي زيـاضيهطاو تويَصيٓـةوة يةغـ    
زةنات نة ٖاوؾيَوةي ظاْػيت تويَهاضيية و زيطاغةي ضؤْييةتي ضِيَهدػذي و ثيَهٗاتـةي توةـة   
دياواظةناْي ثةيهـةضي نؤَةآليـةتي زةنـات. نؤَةَيٓاغـي غـتاتيو يـة اليـةى ثيَهٗاتـةي         
نؤَةآليةتي نؤَةَيطة ية ناتيَهي زياضيهطاو تاوتوآ زةنات و ية اليةني زيهةؾـةوة ؾـطؤظةي   

 تةض يإ ؾانتةضةناْي ثيَهٗيَٓةضي نؤَةَيطة زةنات.ؾان
يةّ تاووتوآ و تويَصيٓةوةيةزا نؤَةَيطة وةى ئؤضطاْيعَيَو يةبةضضاو زةطرييَت نة نـاضنطزي  
ئةْساَيَو نة بةؾيَو يـة ئؤضطاْيعَـة  تـاووتوآ زةنطَيـت. وةى توَيصيٓـةوة زةضبـاضةي ضـيين        

 َةْيسا.َآَاوةْسي نؤَةَيطةيةى ية َاوةيةني نوضتي ظة
بة ثيَي تويَصيٓةوة غتاتيهييةنإ زةتـواْطآ ْـةظّ و تايبةيةْسييـة ثيَهٗاتةييـةناْي ٖـةض      
نؤَةَيطةيةى بسؤظيٓةوة. نؤْت يةّ باضةوة زةَي : " زةبـ  ْـةظَي نؤَةَيطـةي َطؤيـي وةٖـا      
تاووتوآ بهطآ نة طؤيا ب دووَيةية." ية نؤَةَيٓاغيي ئيػتاتيهسا ئةو ناضوباضاْةي نة بٓةَاي 
ٖةض نؤَةَيطةيةى ثيَو زيَٓٔ وةى: زابءْـةضيت و ئـةخالم  ثيؿةغـاظي  نويتـووض و زيـاضزة      
ٖاوؾيَوةناْي زيهة تويَصيٓةوةيإ يةغةض زةنطيَت بةب  ئةوةي نة غةضوي بٓـةَا و غةضضـاوة و   

 ضِةوتي َيَصووييةنةيإ بهطيَت.
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 (Sociologie Dynamique) ب ـ كؤمةلَهاسيي ديهاميك ياى طؤرِاو

َةَيٓاغــي زيٓاَيــو نؤَــة  يــة نــات و يــة ساَيــةتي ْاديَططيــسا زيطاغــة زةنــات و نؤ
طؤضِاْهاضيي و ثةضةغةْسْةناْي تاووتوآ زةنات و ٖؤناضةناْي ؾويَٓةواض و زةضةواَةناْي ضِووٕ 
زةناتةوة. بـؤ وَيٓـة توَيصيٓـةوة يةغـةض خَيعاْـي ئَيطاْـي يـة غـةضةتاوة تـا ئَيػـتا زةنـات و            

زيــاضي زةنــات و ٖؤناضةنــاْي ئــةّ طؤضِاْهاضيياْــة ضِووٕ زةناتــةوة و يــةّ  طؤضِاْهاضييــةناْي
 تويَصيٓةوةيةزا نةَيو ية َيَصوو وةضزةططيَت.

ــةى        ــةض نؤَةَيطةي ــةضةني ٖ ــةقاَططتوويي غ ــةنووظي و غ ــتاتيو ت ــي غ نؤَةَيٓاغ
ئاؾهطازةنات و نؤَةَيٓاغي زيٓاَيو ئـةو ٖـةوضاظ و ْؿـيَواْةي  نـة ئـةو غـةقاَططتوويية       

 ةنيية ية ضِةوتي َيَصووزا تيَجةضِيإ زةنات  زةخاتةضِوو. غةض
 تويَصيٓةوةي غتاتيهي ويَٓةططتٔ و دؤضي زيٓاَيهييةنةي ؾيًِ ٖةَيططتٓةوة بةبري زيَٓيَتةوة. 

 زؤضنايِ نؤَةَيٓاغي بة غ  بةؾي خواضةوةزا زابةف زةنات:
 
 ـ مؤزفؤلؤذياي كؤمةآليةتي1

 (Morphologie Sociale, Sociologiede la Form) َؤضؾؤيؤشيـاي نؤَةآليـةتي  
ؾــهًَي زةضةوةي نؤَةَيطــة  قــةباضةي سةؾــيُةت  نؤبووْــةوة و ييَــو بآلويــي و ضــؤْييةتي 
ديَطريبووْييإ تاووتوآ زةنات و زواتط ناضيطةضييـةناْيإ يـة شيـاْي ْـاوةوة و ثةضةغـةْسْي      

طييةني تايبةت زازةْ  و نؤَةَيطة ضِووٕ زةناتةوة. زؤضنايِ بؤ ئةّ بةؾة ية نؤَةَيٓاغي ططيٓ
زةَي : نؤَةَيٓاؽ زةب  ٖؤناضةناْي ضِانيَؿإ و ثاَيجيَوةْاْي سةؾيُةت ية ْاوضـة دياواظةنـإ   
بسؤظيَتةوة. بؤ منووْة ئةوة ْيؿإ بسات نة بؤ ٖةْسيَو يةْاوضـةنإ سةؾـيُةت بـؤالي خؤيـإ     

يَٓةواضةناْي بآلوبـووٕ و  ضِازةنيَؿٔ و ٖةْسيَهي زيهة يةخؤيإ زووضي زةنةْةوة و ٖؤناضة و ؾو
 نؤبووْةوةي سةؾيُةت ضيية.

قوتابيي زؤضنـايِ زةضبـاضةي ناضيطـةضيي ططزبووْـةوة و      (M.Mauss)َاضغيٌَ َووؽ   
 بآلوبووْي سةؾيُةت ية شياْي ْاوةوةي نؤَةَيطةزا زةَي :

قةبيًةي ئيػهيُؤنإ خاوةٕ زوو ساَيةتي زاْيؿـتوواْة. ساَيـةتي نةَيةنـةبووٕ و ضـطِيي       
ةؾيُةت و ساَيةتي بآلوبووٕ و ثةضتةواظةيي سةؾيُةت. ناتيَو نة يـة ظغـتاْسا زاْيؿـتووإ    س

يَيـو ْـعيهٔ  تانـةنإ ٖةغــيت َطؤظسؤغـتيي بـةَٖيعيإ ٖةيــة. ناتَيـو نـة سةؾــيُةتةنة        
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بآلوزةبيَتةوة  تانةنإ خؤثةضغت و خؤويػت و زووض ية ٖةغيت َطؤظسؤغتيري. ئةّ زياضزةية ية 
ناْي ْاوضةي "باْة"ي نوضزغتاْيـ بة ؾيَوةيةني زيهـة بةضضـاو نـةوتووة.    ٖةْسيَو ية طوْسة

يةّ ْاوضةيةزا بة ٖؤي باضوزؤخي تايبـةتي شيٓطـةي دوططاؾيـايي  طوْسْؿـيٓإ يـة زوو دـؤض       
ؾويَين ْيؿتةديَبووْي ٖاويٓة و ظغتاْة نةَيو وةضزةططٕ. ظغـتإ يـة طوْـسي غـةضةنييإ بـة      

شيإ بةغةضزةبةٕ. ٖاويٓاْيـ ية ْاوضة نويَػتاْييةنإ يةْيَو  ؾيَوةي بةنؤَة  و ية ثةْا يةنرت
 يةوةضِطة و ييَطِةواضةنإ بة ؾيَوةي بةضبآلو و ديا ية يةنرت بةغةضزةبةٕ.

ئةّ ؾيَواظة شياْة نة بة ثيَي ضِةوؾي طوظةضاْي ئاشةَيساضي و نةَبووْي يةوةضِطةنإ ية    
ضةنةية  زةبيَتة ٖؤي ئةوةنـة خـةَيو يـة زوو    زةوضوبةضي طوْسة ئةغًَييةنة و طوْسةناْي ْاو

دؤض يةنةي ْيؿتةديَبووْي بآلو ) ية ٖاويٓسا( و ضـطِبؤوة ) يـة ظغـتاْسا( غـووز وةضبطـطٕ.      
ٖاويٓإ ية غةضي ضيا و تةثؤيهةنإ و يةْيَو يةوةضِطةنإ و يةو يةنة ْيؿتةديَبووْاْةي نـة  

ثاييع يةطـة  َةضِوَاآلتةنـةيإ يـةو    "نؤر"يإ ث زةَيئَ  ية ٖاوئ و َاوةيةى ية بةٖاض و 
ؾويَٓاْة نات بةغةضزةبةٕ. ية وةضظي ظغـتإ و يـة نـاتي َـاْطي ضِةَـةظإ و تاظيـةزاضيي       
ئاييٓيسا بؤ طوْس زةطةضِيَٓةوة. بة ٖؤي باضوزؤخي شيإ و زشواضيي ثةيوةْسيساض بة نـةَبووْي  

طزٕ بؤ " نـؤر ْؿـيين"   يةوةضِطة ية طوْسةنةياْسا و ٖةضوةٖا ٖةيوَةضدي نةؾوٖةوا سةظن
ظياتط بووة و ية ئاناَسا ضِووسييةي طؤؾةطريي و تةنطِةوي تيَياْسا ثةيسا بـووة و ضِووسييـةي   

 (1بةنؤَة بووٕ ب ٖيَع بووة. )
 
 (Physiologie Sociale) ـ فيصيؤلؤذياي كؤمةآليةتي 2

ــ   ــةضةناْي  زاَ ــساّ و توةــة ثيَهٗيَٓ ــةي نؤَةَيطــة و ئةْ ــيَواظةزا ثيَهٗات ــةّ ؾ ةظضاوة ي
نؤَةآليةتييةنإ  ططووثة نؤَةآليةتييـةنإ  ؾـيَواظة دؤضاودؤضةنـاْي شيـاْي نؤَةآليـةتي       
ئابووضي و غياغي  ثيَهٗاتةي زةغةآلت و ... تاووتوآ زةنطئَ و ثةيوةْـسييإ يةطـة  زيـاضزة    

 نؤَةآليةتييةناْي زيهةوة ضِووٕ زةنطيَتةوة.
 
 
 
 
 ـ كؤمةَلهاضيي طشيت3
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يي طؿيت ثيَهٗيَٓاْي غةْتيَعيَو ية ٖةَوو زيطاغات و تويَصيٓةوةنإ ية ئاَاوي نؤَةَيٓاغ
بواضة دياواظةنإ و  ضِووْهطزْةوةي ياغا طؿـتيية نؤَةآليةتييةناْـة و يـةّ بـواضةزا ٖـةَوو      
زيطاغة و تويَصيٓةوةنإ بة َةبةغيت زؤظيٓةوةي ياغا طؿتييةناْي ناضوباضة نؤَةآليةتييـةنإ  

 (3زضآ. )نةَيهيإ ييَ وةضزةطري
 

ــاري ئاما ــةوة     ــة ا ــي ل ـــ كؤمةلَهاس ــةوة     ـ ــاوي تويَصيٓ ــاضي ئاَ ــة ب ــي ي نؤَةَيٓاغ
 نؤَةآليةتييةناْةوة بة زوو دؤض زابةف زةبيَت:

 
 ((Sociologie Theoriqueـ كؤمةَلهاضيي تيؤزي 1

ئــةَاوي ئــةّ بةؾــة يــة نؤَةَيٓاغــي ْاغــيين زيــاضزة نؤَةآليةتييــةنإ و زؤظيٓــةوةي 
ةضواَةناْياْة بةب  ئةوةي نة غووزي ناتييـإ يةبةضضـاو بيَـت. ٖةضضـةْس يـة      ٖؤناضةنإ و ز

نؤتاييسا غووزي بؤ ظاْػتة َطؤييةنإ زةب   بةآلّ نؤَةَيٓاغيي تيؤضي ظياتط ٖةو  زةزات بـة  
ثيَي تيؤضييةناْي َطؤظٓاغاْة ثاْتايي ئةّ ظاْػتة بةضبآلوتط بهات و ية ْاغيين ظياتطي ديٗاْي 

ػيت َطؤيي ظياز بهات. بؤ منووْة ناتيَو نؤَةَيٓاغإ ثيَهٗاتة و ئةضني خيَعإ و زةضةوة بة ظاْ
ناضييَهي زوواليةْةي تانةناْي خيَعإ تاووتوآ زةنةٕ يةبواضي ؾـيَواظةناْي ٖاوغـةضزيتٓةوة و   
ٖةَيبصاضزْي ٖاوغةض ية نؤَةَيطـة دؤضاودؤضةناْـسا خـةضيهي تـاووتوآ و تويَصيٓـةوة زةبـٔ و       

يٓةوةناْيإ ية نتيَبةناْسا زةخةضِوو  ئيَُة ية تيؤضييةناْي نؤَةَيٓاغاْة غةباضةت ئةواَي تويَص
بة خيَعإ ية وآلتة دؤضاودؤضةنإ ئاطازاض زةبري و بة ظاْػيت ئيَُـةوة ظيـاز زةنـةٕ و بـواضيَهي     
طوواو بؤ تويَصيٓةوةي ئيَُة زةغتةبةض زةنةٕ و ية ئاناَي ئةّ تويَصيٓةواْةزا  ظاْػـيت َطؤيـي   

 ةضبآلوتط و زةوَيةَةْستط زةب  نة غةضةواّ بؤ نؤَةَيطةي َطؤيي بةغووز زةبيَت.ب
 
 ((Sociologie Pratiqueـ كؤمةَلهاضي كسدةيي ياى ثِساكتيكي 2

ػـتة َطؤييـةنإ           ٖةضضةْس نؤَةَيٓاغـي يـة تويَصيٓةوةناْيـسا بيٗـةوآ و ْةيٗـةوآ غـووز بـة ظْا
ػتة ظياتط ئةَةية نة ية تويَصيٓةوةناْي ية ثيَٓاو البطزْـي  زةطةيةْ   بةآلّ ئاَاوي ضِاغتةوخؤي ئةو ظْا

زشواضييةناْي شياْي نؤَةآليةتي َطؤظـ بة ؾيَوةي ثطانتيهي نةَيو وةضبططآ. يةّ غاآلْةي زواييسا ئـةّ  
ة ية نؤَةَية دؤضاودؤضةناْي طوْس و ؾاضزا ية ظؤض وآلتاْسا بطةوي غتاْسووة. تويَصيٓـةوة   دؤضة تويَصيٓةوْا

ــةضِ  ــتةْطييةناْي   يةَ ــووٕ و ئاغ ــابووضي ب ــةيطة ئ ــةيي ظةوي نؿــتونا  و غ ــاْي ضةْسثاضض ٖؤناضةن
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غةضضاوةططتوو يةَـة  تويَصيٓةوةيةنـة نـة ْاوْيؿـاْي نؤَةَيٓاغـيي ثطانتيهـي وةضططتـووة  ضـوْهة         
زةضةواَةناْي تويَصيٓةوة يةبةضزةغت ثالْساضِيَصإ و ديَبةديَهاضإ زاية بؤ ئـةوةي يـة ضِاغـتاي طةؾـةي     
ئابووضي و بة َةبةغيت ضِيَهوثيَو نطزْي بةضْاَة ئابووضي و نؤَةآليةتييةنإ غووزيإ يـيَ وةضبطـطٕ و   
ةي نة ية بواضي نؤضهطزْي طوْسْؿيٓإ بـؤ ؾـاض     ئةّ نيَؿةية ضاضةغةض بهةٕ. ٖةضوةٖا ئةو تويَصيٓةوْا

ي ٖةضظةناضإ  طريؤزةب ووٕ و ... ئةواّ زةزضيَـت   َةغةيةي تةضِاؾيو ية ؾاضي تاضإ  ديابووْةوة  الزْا
 بة بابةتطةيي تويَصيٓةوة ية بواضي نؤَةَيٓاغيي ثطانتيهي يةقةَيةّ زةزضئَ.  

 
 ــ كؤمةَلهاضي لة بازي ضهووزةوة:

 نؤَةَيٓاغي ية باضي غٓووض و ثاْتايي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوة بؤ زوو دؤض زابةف زةب :
 

 ئا ـ كؤمةلَهاسيي ورد 
ــصايي غــي غــاَيي ز وايــي نؤَةَيٓاغــيي وضز وةى يــةنيَو يــة ؾــيَواظةناْي تويَصيٓــةوةي بــة زضيَ

نؤَةَيطةْاغاْةي ططووثة بطوونةنإ نةَيهي ييَ وةضطرياوة. بةناضٖيَٓاْي ئةّ ؾـيَوةية يـة تويَصيٓـةوةي    
و  (Small Group)ططووثة بطونةناْسا ئةوة زةضزةخات نة نؤَةَيٓاغإ يـة ْيَـوإ ططووثـي بطـوى     

 زا ٖةْسيَو دياواظييإ زةغت نةوتووة.( Large Group)ططووثي طةوضة 
ية نؤَةَيٓاغيي وضززا غةضةتا ؾيَواظة دياواظةناْي "بةنؤَةآليةتيبووْي َطؤظـ" تـاووتوآ  
زةنطيَت و دؤضي ئةو ٖؤططيي و ثةيوةْسيياْةي نة  ٖؤناضي يةنططتوويي تانةناْة و ئةوإ يـة  

 ٕ زةناتةوة.ضواضضيَوة نؤَةآليةتيسا ييَو ططيَ زةزات  ضِوو
 
 

 ب ـ كؤمةلَهاسيي فزاواى )طةورة( 
نؤَةَيٓاغيي نـةآلٕ تـاووتويَي غيػـتةَة طؿـتيية نؤَةآليةتييـةناْي وةى غيػـتةَي       
ؾيؤزاَيي  غيػتةَي غةضَايةزاضي و ... زةنـات و ٖـةو  زةزات ٖؤناضةنـاْي ثةضةغـةْسٕ و     

ئـةّ غيػـتةَاْة ضِووٕ    طؤضِاْهاضييةناْيإ ئاؾـهطا بهـات و ياغـا طؿـتييةناْي ظا  بةغـةض     
 بهاتةوة. 
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 ــ كؤمةَلهاضي لة بازي بابةتةوة: 

نؤَةَيٓاغي ية ديٗاْي ئةَطِؤزا بؤ تويَصيٓةوة و تـاووتويَهطزٕ خـاوةٕ بـواضي دؤضاودـؤض و     
ؾطةضةؾٓة. ية ئاناَي زابةؾبووْي ناض  طةييَو ثػجؤضيَتيي ٖاتووْةتة نايةوة و ٖـةض نـاّ يـة    

 ةتيَهي تايبةتسا خةضيهي ييَهساْةوة و تويَصيٓةوةٕ. نؤَةَيٓاغإ ية بواض و باب
ئةَطِؤنة بواضةناْي تويَصيٓةوة ية نؤَةَيٓاغيسا ضِؤش بـة ضِؤش يـة سـاَيي ظيـازبووٕ زإ  وةى     
ظاْػيت ثعيؿهي نة بابةتةنةي بةضةبةضة ثةضةي غةْسووة و ظؤض ثػجؤضيَتييـ ثةيسا بووٕ. يـةّ  

بـواضيَهي زيـاضيهطاو و يـة ضواضضـيَوةيةنسا خـةضيهي      ظاْػتةؾسا ٖةض يةنيَو ية ثػجؤضِإ يـة  
 ناضنطزْٔ.

ٖةْسيَو يـة يكـةناْي نؤَةَيٓاغـي بـطيتري يـة: نؤَةَيٓاغـيي ؾاضْؿـيين  نؤَةَيٓاغـيي         
طوْسْؿيين  نؤَةَيٓاغيي خيَعإ  نؤَةَيٓاغي ثيؿةغاظي  نؤَةَيٓاغيي نـاض  نؤَةَيٓاغـيي   

َيٓاغيي ئةزةبيات  نؤَةَيٓاغيي َةعطيؿة  ضِاطةيةْة طؿتييةنإ  نؤَةَيٓاغيي غياغي  نؤَة
نؤَةَيٓاغيي دةْط )ؾةضِ(  نؤَةَيٓاغيي ياغايي  نؤَةَيٓاغيي الوإ  نؤَةَيٓاغيي ئاييين  

 نؤَةَيٓاغيي ٖةشاضي و ...
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي دووةم

ٖـاّ  اْتؿـاضات     َبـاْي داَعةؾٓاغـي  تطمجـة بـاقط ثط    (Henri Mendras)ـ ٖاْطي َٓـسضاؽ  6
 .66  ص 6819اَرينبري  

 مطالعاتقواعس ضوف داَعةؾٓاغي  عًي حمُس ناضزإ  َوغػة  (E.Durkheim)ـ اَيٌ زوضنيِ 1
 .3و1  ص 6818و حتكيكات ادتُاعي  

 .63و  69  ص 6819  داَعةؾٓاغي  َؿؿل ُٖساْي  اَرينبري  (S.koening)ـ غاَوئٌ ُنٓيط 8
 .399وضة ؾاْعزِٖ  عكايس و أضا طوضويض ص ـ ضدوع ؾوز بة رًة غدٔ  ز1
حتكيكات ادتُاعي  مطالعات و ـ اَيٌ زوضنيِ  قواعس ضوف داَعةؾٓاغي  عًي حمُس ناضزإ  َوغػة 3
 .3و1  ص 6818
باتي و توغـعة  ط ـ عًي انرب ْيو خًل  َكسَةاي بؤ داَعةؾٓاغي ضوغتايي ايطإ  ثصوٖؿهسة عًوّ اض1
 .81  ص 6833ايطإ  
ي  َوغػـة  تضوبيؿرت ضدوع ؾطَائيس بة تاضيذ داَعةؾٓاغي  ْوؾتة مجؿيس َطاطالعات نػب ـ بطاي 3

و ْيـع عًـي انـرب تطابـي  َبـاْي       133  قـؿشة  6836حتكيكات ادتُاعي و عًوّ اْػاْي زاْؿـطاة تربيـع    
  .13  ص 6813داَعةؾٓاغي  اقباٍ  
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 بةشي ضيَيةم
 كؤمةَلهاضيي و شانطتةكاني ديكة

تاوتويَهطزْي نؤَةَيطةي َطؤيي  بابةتي ظاْػتيَهي تايبةت ْيية  بةَيهوو ظاْػـتة  ْاغري و 
دؤضاودؤضةناْي وةى دوططاؾياي َطؤيـي  َيَـصوو  ئـابووضي  ئـةْرتؤثؤيؤشيا  زاْيؿتوآْاغـي      
)زميؤططاؾيا(  ياغا  زةضووْعاْي و ظاْػتة ٖاوؾيَوةناْي زيهة ٖةض يةنيَهيإ غةضوي اليـةْيَو  

ضاودؤضةناْي شياْي نؤَةآليـةتييإ زاوة و يـة ْاغـيين بةتـةواوةتي نؤَةَيطـةزا      ية اليةْة دؤ
ٖاوناضيي يةنرتيإ نطزووة. بـةآلّ ئـةوةي نـة ئـةو ٖاونـاضي و ثةيوةْسييـة بـة ن ؾـَيوةيةى         
ديَبةد  زةنطآ و نؤَةَيٓاغي ية ْيَو ئةّ ظاْػتة نؤَةآليةتياْـةزا يـة ن ضِةوؾـيَو زايـة و ن     

اوةيةني زووضوزضيَص ية ْيَو خاوةْطِايإ و نؤَةَيٓاغإ بـاؽ و طؿتوطـؤي   ثيَطةيةني ٖةية  بؤ َ
ظؤضي يةغةضنطاوة و ٖةض يةنيَهيإ بة ؾيَوةيةى يةغةضي زواوة. ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغاْي وةى 
زؤضنايِ و ؾاططزةناْي بابةت و غٓووضي نؤَةَيٓاغييإ بة ضِازةيـةى بـةضبآلو ْيؿـإ زاوة نـة     

ناْي زيهة وةى يكةناْي ئةّ ظاْػتة يةقةَيـةّ زةزضإ. َاضغـيٌَ َـووؽ    ظاْػتة نؤَةآليةتيية
قوتابيي زؤضنايِ بة ثؿـت بةغـذي بـة بؤضـووْي َاَؤغـتانةي زةَي :"نؤَةَيٓاغـي ظاْػـيت        

 زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةناْة".
بةّ ثيَٓاغةية زةتواْطآ ٖةَوو ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْي زيهة تيَٗةَيهيَؿـي نؤَةَيٓاغـي   

. زؤضنايِ و ثةيطِةواْي ثيَيإ وابوو نـة ئـابووضي ظاْػـتيَهة نـة زاَـةظضاوةي ئـابووضي       بهطئَ
تاوتوآ زةنا و ظَآْاغي بوْيازي ظَإ و َيَصوو ططيٓطي بـة ثةضةغـةْسٕ و طؤضِاْهاضييـةناْي    
ئةّ زاَةظضاواْة زةزات. بةّ ثيَية ٖةَوو ئةّ ظاْػتاْة وةى ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْي زيهة ية 

ي نؤَةَيٓاغيسا د زةططٕ. دؤضز طؤضظيض ئةّ بؤضووْةي ضِةت نطزؤتةوة و زةَي : زؤضناضيِ ٖةْاو
و ؾويَٓهةوتوواْي يةّ َةغةيةية ب ئاطا بووٕ نة ية تةْيا غـٓووضيَهسا زةتـواْطآ بـة ؾـيَواظي     
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دؤضاودؤض ٖةَيػةْطاْسٕ بهةئ. ٖةضوةٖا يـة ٖـةَإ ضواضضـيَوةزا زةتـواْري ئاغـت و اليةْـة       
 ناْي بابةتيَو ييَو بسةيٓةوة. دؤضاودؤضة

ػــيت ياغــا ططيٓطــي بــة ياغــا زازوةضييــةنإ زةزا  دوططاؾيــاي َطؤيــي بابةتــة   بــؤ منووْــة ظْا
ػيت ظَـإ   ثةيوةْسيساضةنإ بة َؤضؾؤيؤشيا و ناضيطةضيي زوواليةْةي َطؤظ و شيٓطة ييَو زةزاتةوة و ظْا

يَهسا نـة نؤَةَيٓاغـي زيـاضزةي نؤَةآليـةتي     غةضوي ْيؿاْةنإ و ضِاظ و ٖيَُاناْي ظَإ زةزا  ية ساَي
 تةواو و ناَأل نة طؿت ئاغتةناْي شياْي نؤَةآليةتي يةخؤ زةططآ  ييَو زةزاتةوة.  

زةضباضةي دياواظي ْيَوإ ظاْػـتة نؤَةآليةتييـةنإ و يكـةناْي نؤَةَيٓاغـي زوو تيـؤضي      
 خطاوْةتةضِوو: 

اْػتة نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَوةيةني ـ بؤضووْي يةنةّ ئةوةية نة ٖةض ناّ ية يكةناْي ظ6
طؿيت خةضيهي ؾيهطزْةوةي ناضوباض و بابةتةناْي ثةيوةْسيساض بة خؤيأْ  بؤ منووْـة ظاْػـيت   
ئابووضي بابةتة ئابووضييةنإ ؾي زةناتةوة و ييَهيإ زةزاتةوة و نؤَةَيٓاغي بايةر بة زاضِؾتين 

 غةْتيَعةنإ زةزا. 
يةى ية ظاْػتة نؤَةآليةتييـةنإ ططيٓطـي بـة يـةنيَو يـة      ـ ضِاي زووةّ ئةوةية نة ٖةض 1

اليةْة دياواظةناْي شياْي نؤَةآليةتي زةزةٕ و يكةناْي نؤَةَيٓاغييـ ٖةض ئةّ ناضة زةنـةٕ   
بةآلّ بةّ دياواظييـةوة نـة يـةّ ئاغـتةزا ِضاْاوةغـت  بـةَيهوو ٖـةو  زةزا يـة ييَهؤَييٓـةوة و          

يةطة  اليةْةناْي زيهـة ططيَـي بساتـةوة و بـة ؾـيَوةي      تاووتويَهطزْي اليةْيَهي نؤَةآليةتي  
طؿتيَهي تةواو يةبةضضاوي بططآ و ضِووْي بهاتةوة. بؤ ويَٓة ٖةض يةى ية بابةتةناْي نؤضهطزٕ  
ٖاوغةضطريي  ديابووْةوة  طريؤزةيي  يةزايهبووٕ  َطزٕ و ... بة ؾيَوةيةني دياديا و بـةب   

ؤَةآليةتي وةى ئابووضي  سةؾيُةت  بٓةَاَيةٕ و... ططيٓطيسإ بة ئاغتةناْي زيهةي شياْي ن
 ْاتواْطآ ضِووٕ بهطيَٓةوة.

طؤضظيض نؤَةَيٓاغـيي بـة يـةنيَو يـة ظاْػـتة نؤَةآليةتييـةنإ زازةْـ  نـة زيـاضزةي          
نؤَةآليةتي ية طؿتيَيت خؤيسا و ية ساَيـةتي ثةضةغـةْسٕ و طؤضِاْهاضيـسا يةبةضضـاو زةطـطآ و      

ؤَةآليةتييةناْي زيهة ظيـاتط يـة بيـاظي نـاض و ؾـيَواظةنةيسا      دياواظييةنةي يةطةٍ ظاْػتة ن
زةبيٓ . ييَطةزا بؤ ضِووْهطزْةوةي باغةنةَإ تاوتويَي ٖةْـسيَو يـة ظاْػـتةنؤَةآليةتييةنإ و    

 (6ثةيوةْسييإ بة نؤَةَيٓاغييةوة زةنةٕ.)
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 ـ مَيروو1
تايبةت بة ييَهساْةوةيإ ْاغيين زياضزةنؤَةآليةتييةنإ ية ضِواْطةي نؤَةَيٓاغييةوة تةْيا 

ية غةضزةَي ئيَػتازا ْيية  بةَيهوو بؤ تيَطةيؿذي و ضِووْهطزْـةوةي ضِووزاوة نؤَةآليةتييـةنإ   
 زةب  غةضوي ضِابطزووي زووض و ْعيهيإ بسضآ. 

ــاضزة     ــةي زي ــة. ظؤضب ــصوو ٖةي ــة ظاْػــيت َيَ ــواضةزا ثيَويػــيت ب ــةّ ب ــي ي نؤَةَيٓاغ
ابطزوو زةطةضِيَتةوة و زةب  ية ضِؤشطـاضاْي نؤْـسا بـةزواي    نؤَةآليةتييةنإ غةضضاوةيإ بؤ ضِ

ٖؤناضةناْياْسا بطةضِيَري. نؤَةَيٓاغي ية تاوتويَهطزْي ٖيَُـا نؤَةآليةتييـةنإ و ؾـطؤظة و    
ْاغيٓيإ نةَيو ية ظاْػيت َيَصوو وةضزةططآ. َيَصوو يةغةض بٓةَاي بابةتة دؤضاودؤضةنـاْي  

ئـاييين  غياغـي  ٖوْـةضي  ئـةزةبي  ؾةيػـةيف        ثةيوةْسيساض بة خؤي بـؤ غـةض يكـةناْي   
نويتووضي و ... زابةف زةنطآ و يةٖـةض يـةى يـةّ يكاْـةزا  ٖاونـاضي يكـة ٖاوؾـيَوةناْي        

 نؤَةَيٓاغي زةنات. 
َيَصوو بؤ ضِووْهطزْةوةي ثيَؿيٓةي شياْي نؤَةآليةتي و ناضيطةضيي بةَيطةْةويػـت و  

اضةناْي نؤَةَيطةزا  زةب  ببيَتة ديَطةي ئاؾهطاي يةغةض شياْي ٖةْوونةيي ية طؿت ناضوب
غةضوي نؤَةَيٓاغي  ضوْهة ْانطآ زياضزةنـإ بـةب  غـةضوسإ بـة ضِابطزوويـإ تـاوتوآ       
بهطئَ. تويَصيٓةوة بة ؾيَواظي َيَصوويي ئةوة ضِووٕ زةناتةوة نة ية نؤَةَيطة َطؤييةنإ ية 

بؤضـووْطةييَهي ؾةيػـةيف     قؤْاغة دياواظةنـإ و يـة وآلتـة دؤضاودؤضةنـإ ن بـريوضِا و     
نؤَةآليةتي و ظاْػيت بووْيإ ٖةبووة  شيإ و طوظةضاْي خـةَيو بـة ن ؾـيَوةيةى بـووة      
ؾيَواظةناْي زةغـةآلتساضيَيت  ضِيَهدطاوةنـاْي بـةضططي و ئيـساضي ن طؤضِاْهاضيطـةييَهيإ      

 بةغةضزا ٖاتووة   و ...
اضزةيةني نؤَةآليةتي ية غةضةتاي َيَصوو ظياتط وةغؿي زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي يإ زي

ثةيسابووْييةوة زةنات ية ساَييَهسا نة نؤَةَيٓاغـي غـةضقاَيي ؾـيهطزْةوة و تـاوتويَي ضِووزاوة     
نؤَةآليةتييةنإ و ٖؤناضةنـاْي ضِووزإ و زةضنـةوتٓيإ و ثةيوةْـسيي ْيَواْياْـة و يةضِيَطـةي      

 ٖ اوبةؾـةناْي ْيَواْيـإ ٖـةو  زةزات    بةضاوضزي ضِووزاوة نؤَةآليةتييةنإ و زةضخػتين خاَيـة 
بياْطؿتيَٓ  و بة ياغا طؿتييةنإ بطات. يةغةض ئةّ بٓةَاية َيَصوو و نؤَةَيٓاغي تةواونةضي 

 يةنرتٕ. 
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ناتيَو نة َيَصووْووؽ زةيٗةوآ زياضزةنـإ و ٖؤناضةنـاْي زةضنـةوتٓيإ ؾـي بهاتـةوة       
نـاَي تيَهـةآلوبووْي زياضزةطـةيي    ثيَويػيت بة نؤَةَيٓاغي ٖةية  ضوْهة ٖـةض ضِووزاويَـو ئا  

 دؤضاودؤضة و بؤ ْاغيين ثيَويػتة ئاطازاضي ثيَهٗاتة  بوْياز و زياضزةناْي زيهة بري. 
ــاضي نؤَةآليــةتي و ؾــيهطزْةوةي   ــةوةي زاَــةظضاوةنإ و ناضوب ــة ييَهساْ نؤَةَيٓاغــي ي

ؤْاغيَهي َيَصوويي غةضضاوةناْي  غووز ية َيَصوو وةضزةططآ. بؤ منووْة تاوتويَي ضِووزاوةناْي ق
وةى غةضزةَي غاغاْي ية ئيَطاْسا ييَهؤَييٓةوةيةني َيَصووييية  بةآلّ ضِووْهطزْةوةي ثيَهٗاتةي 
سهوَةت و تايبةيةْسييةناْي ضِيَهدطاوة غياغييةنإ ية ثةيوةْسي يةطة  ئاغت و اليةْـةناْي  

ييةنإ و غيػـتةَي  نؤَةَيطةي غاغاْي وةى بٓةَاَية  سةؾيُةت  ططووخ و ضيٓة نؤَةآليةت
زاخطاو و ناضوباضة ٖاوؾيَوةناْي تط و غةضةواّ زؤظيٓةوةي ٖؤنـاض و زةضةواَـةناْي ضِووخـاْي    

 ئةّ ظورية زةغةآلتساضيَتيية  بة تويَصيٓةوةيةني نؤَةَيٓاغاْة يةقةَيةّ زةزضآ. 
يةِضاغتيسا زةتواْطآ باْطةؾـةي ئـةوة بهـطآ نـة نؤَةَيٓاغـيَو بـةب  ْاغـيين ََيـصووي         

ــة       ن ــي طؤضِاْهاضيي ــة  ضِةوت ــة طةؾ ــوو  و ضِوو ي ــيَوةيةني ق ــة ؾ ــ  ب ــةى ْاتواْ ؤَةَيطةي
 نؤَةآليةتييةناْي ئةو نؤَةَيطةية ٖةَيػةْطيَٓ  و تاوتويَيإ بهات. 

 
 ـ جوطسافياي مسؤيي2

يـإ بـة     (Geographie Humaine)ثةيوةْسييةني ْعيو ية ْيَوإ دوططاؾيـاي َطؤيـي  
و   (Geographie Sociale)إ  دوططاؾيــاي نؤَةآليــةتيوتــةي ٖةْــسيَو يــة نؤَةَيٓاغــ

نؤَةَيٓاغيسا ٖةية.  ئةو بابةتاْةي نة دوططاؾيا ييَيإ زةنؤَييَتةوة  ؾانتـةضة غـةضةنييةناْي   
ثيَهٗيَٓةضي ٖةيوَةضدي تايبةتي نؤَةآليةتري. ؾيَواظي ْيؿتةديَبووٕ و دؤضي شيإ و طوظةضإ 

 ٖ ةيوَـةضدي دـوططايف ٖةيـة. بـؤ منووْـة ؾـَيواظي شيـاْي        تا ضِازةيةى ثةيوةْسييإ بـة زؤر و 
زاْيؿتوواْي زةؾتةنإ دياواظي يةطة  دؤضي شيإ و طوظةضاْي زاْيؿتوواْي زةضوزؤَيةنإ يـإ  
زاْيؿتوواْي قةضاؽ ضِووباضةنإ يإ يَيطِةواضةنإ ٖةيـة. ئـةّ ٖـعضة نـة خـوو و ضِةوؾـيت ٖـةض        

يف زاية  ٖةض ية نؤْةوة ٖةبووة. ئةؾالتووٕ يةَـةضِ  ْةتةوةيةى يةشيَط ناضيطةضيي شيٓطةي دوططا
ثةيوةْسيي ْيَوإ ؾانتةضي دوططايف و ؾيَواظي شيإ و زةغةآلتساضيَتيي ضةْس باغـيَهي ٖيَٓاوةتـة   

 طؤضِآ. ئيدي خةيسووٕ قػةي يةغةض شيٓطة و ثةيوةْسيي يةطة  نويتووضي نؤَةَيطةزا نطزووة.
دؤضي سهوَةت و ئاووٖةوا و بةثيتيي خانـسا   َؤْتػهيؤف بطِواي وابووة نة يةْيَوإ

ثةيوةْسيي ٖةيـة. "يوثًـة" ططيٓطـي بـة ناضيطـةضي شيٓطـةي دـوططايف يةغـةض شيـاْي          
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نؤَةآليةتي زاوة. ْاوبطاو يـة تويَصيٓةوةناْيـسا ويَـطِاي ئاَـاشة بـة نويتـووض و ئـةخالقي        
ــووض و ضِيَه   ــؤضي نويت ــ : د ــيا زةَي ــيت ئاغ ــيٓةناْي زةؾ ــةضِزاضإ و ضازضْؿ ــتين َ دػ

نؤَةآليةتييإ يةغةض بٓةَاي خيَعاْي بةضبآلوي باونػاالضي ضِاوةغتاوة نة ثةيوةْـسي بـة   
نةَيو وةضططتٔ ية يةوةضِي ئاشةَيةنإ ية يةوةضِطة ثإ و بةضيٓةناْةوة ٖةيـة. بـةّ ٖؤيـةوة    
ٖةْسيَو ية دوططاؾياْاغةنإ بطِوايإ بة ْاضاضيَيت )سةيييةت(ي دوططايف ٖةية نة يةنيَو 

 ةو نةغاْة "ضِاتعيٌَ"ي ئةَيُاْيية.ي
بةآلّ ية بةضاَبةض ناضيطةضييةى نة شيٓطةي غطوؾيت و ٖةيوَةضدي ْاوضةيي يةغـةض  
ؾيَواظي شيإ و دؤضي طوظةضاْي زازةْئَ  نطزةوةناْي َطؤظيـ ناضيطةضيي يةغةض غطوؾت 

ةَإ ؾيَوة و شيٓطةي دوططاؾيا زازةْ . ٖةض بؤية ية ْاغيين نؤَةَيطة َطؤييةناْسا بة ٖ
نة زةضباضةي ثةيوةْسيي ططووثةنإ و ئاَيوطؤضِ و طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتييةنإ تويَصيٓـةوة  
زةنطآ  ثةيوةْسي ئةّ نؤَةَيطةياْة يةطة  دؤضي شيٓطةي زةضةوةيإ و ناضيطةضييةى نـة  
شيٓطةي دوططايف يةغةض ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ٖةيةتي  تاوتوآ زةنطآ و يـةّ بابةتـةزا   

يوةْسي ْيَوإ نؤَةَيٓاغي و دوططاؾيا زةضزةنةوآ. ئةّ ْعيهي و ثةيوةْسيية يةو ناتةوة ثة
نة يكيَهي ططْط ية دوططاؾيا ْـاوي دوططاؾيـاي َطؤيـي يـإ دوططاؾيـاي نؤَةآليـةتي       

نة  (Ecologie Humaine)ييَٓطاوة  بايةخي ظياتطي ثةيسا نطزووة و ئيَهؤيؤشياي َطؤيي
ي يةطة  شيٓطةي غطوؾيت زةنؤَييَتةوة  ؾانتةضيَهي ٖاوبةؾة نة ية َطؤظ ية باضي ثةيوةْسي

 ( 1ئةّ زوو ظاْػتة ييَو ططآ زةزات.)
يةغةضيةى زةتواْري بًَيَري دوططاؾياي َطؤيي ناضيطةضييـةناْي شيٓطـة يةغـةض نؤَةَيطـةي     
 َطؤيي و ٖةضوةٖا ناضيطةضييةناْي َطؤظـ بة ٖاوناضيي تةنٓؤيؤشيا يةغةض شيٓطة تاوتوآ زةنا
و ييَيإ زةنؤَييَتةوة يإ بة واتايةني غازةتط  تويَصيٓةوة يةغةض ناضيطةضيي زوواليةْةي ٖؤناضة 
دــوططايف و َطؤييــةنإ يةغــةض يــةنرت زةنــا. نؤَةَيٓاغــي يــة بابةتــة ثةيوةْسيــساضةنإ بــة 
َؤضؾؤيؤشياي نؤَةآليةتي  بة تايبةت ية نؤَةَيٓاغيي طوْسْؿيٓيسا  ثيَويػـيت بـة ٖاونـاضي    

 اؾياي َطؤيي ٖةية. دوطط
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 ـ خةَلكهاضي ياى ئةنرتؤثؤلؤذياي كولتووزي 3

نؤَةَيٓاغي ية ظؤض بابةتسا خاَيي ٖاوبةؾي يةطة  ئةْرتؤثؤيؤشيازا ٖةية و ئـةّ ٖاوبةؾـيية   
بة ؾيَوةيةنة نة زياضيهطزْي غـٓووضي ْيَواْيـإ زشواض زةنـات. ٖةْـسيَو يـة نؤَةَيٓاغـإ و       

اضي دياواظي ْيَوإ ئـةّ زوو ظاْػـتة زةَيـئَ: نؤَةَيٓاغـإ تويَصيٓـةوة      ئةْرتؤثؤيؤشييةنإ ية بو
يةغةض زياضزة نؤَةآليةتييةنإ زةنةٕ و َطؤظٓاغإ زياضزة نويتووضييةنإ تاوتوآ زةنةٕ. بـؤ  

زةَيـ : نؤَةَيٓاغـي يـة نؤَةَيطـة و ئـةْرتؤثؤيؤشيا يـة نويتـووض        (Kroeber) منووْة نطؤبيَط 
خاوةِْطايـإ ثَييـإ وايـة نـة نؤَةَيٓاغـي اليةْـةناْي ضـةْسَييت و         زةنؤَييتةوة. ٖةْسيَو يـة 

 ئةْرتؤثؤيؤشيا اليةْة ضؤْايةتييةناْي شياْي نؤَةآليةتي َطؤظـ تاووتوآ زةنات. 
 نؤَةَيٓاغي ظياتط ية بواضي تويَصيٓةوةناْي خؤيسا ية ؾيَواظي "تويَصيٓةوةي ؾطاوإ"

ازةيـةى نوضتـسا ديَبـةد  زةبـ   نـةَيو      نة ية ئاغتيَهي بةضبآلو و ية َاوةيةني تـا ضِ 
وةضزةططآ و ئةْرتؤثؤيؤشيا ؾـيَواظي "تويَصيٓـةوةي ضـطِ" يـاْي تويَصيٓةوةيـةني قـو  و       
ٖةَةاليةْة نة ية نؤَةَيطةيةني بطوى و غٓووضزاض وةى بٓةَاَية  عيَـٌ  عةؾـريةت    

و وةضزةطـطآ.  تايؿة  طوْس و ية َاوةيةني تا ضِازةيةى زووضوزضيَصزا ئةواّ زةزضآ  نـةيَ 
ٖةضوةٖا زةتواْري بًَيَري نؤَةَيٓاغي بايةر بة بابةتة ئاَيؤظةناْي نؤَةَيطة ٖاوضةضخةنإ 
ــةآلّ    ــةْرتؤثؤيؤشيا غــووز وةضزةطــطآ. ب ــة زةغــهةوتةناْي ئ ــسا ي ــة ظؤض بابةت زةزا و ي
ئةْرتؤثؤيؤشيا تويَصيٓةوة يةغةض قةوَة غـةضةتاييةنإ زةنـا و يـة ضِيَطـةي تـاووتوآ و      

نطزْي نويتووض و ؾويَٓةواضةناْي شياْي َطؤظة غـةضةتاييةنإ و نؤَةَيطـةناْي   بةضاوضز
ئةَطِؤيي  بة ْياظي ْاغيين ثةضةغةْسْةناْي بايؤيؤشي و نؤَةآليـةتي َطؤظـة. يةطـة     
ئةَةؾسا ْاب  ثيَُإ واب  نـة ئـةْرتؤثؤيؤشيا تـةْيا يـة شيـاْي َطؤظـة غـةضةتاييةنإ        

يَتةوة  بةَيهوو ئةَطؤنة بو اضيَهي بةضؾطاواْي زاطري نـطزووة و ئةْرتؤثؤيؤشييـةنإ   زةنؤَي
ٖؤططييةني ظؤضيإ بة بةناضٖيَٓاْي ؾيَواظةناْي ؾيهطزْةوةي نؤَةَيطة ثيؿةغاظييةنإ 
ٖةية و ظياتط ططووثة بطونةنإ يةْاو نؤَةَيطة ؾاضْؿـيين و طوْسْؿـيٓةنإ زيطاغـة    

رتؤثؤيؤشييــةنإ و زةنــةٕ و يــة ٖةْــسيَو بــواضي وةى نةغــايةتي و نويتــووض ئةْ     
زةضووْٓاغةنؤَةآليةتييةنإ تويَصيٓةوةي ٖاوبةف ئةواّ زةزةٕ نة ئةَة خؤي ْعيهي و 

 (8ثةيوةْسيي ئةّ ظاْػتاْة ْيؿإ زةزا.)
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ية نؤتاييسا و بة ؾيَوةيةني طؿيت زةتواْطآ بطوتطآ نة نؤَةَيٓاغي و خةَيهٓاغـي ) يـإ   
اواظييإ يةطة  يةنرت ٖةية: ية باضي َيتؤز و ية ئةْرتؤثؤيؤشياي نويتووضي( ية زوو اليةْةوة دي

باضي غٓووضةوة. ية باضي َيتؤزةوة ٖةضوةى باغهطا  يـة نؤَةَيٓاغـييسا يـة ؾـيَواظي بـةضيين      
ضِواْري و ية خةَيهٓاغييسا ية ؾَيواظي باضيـو بيٓاْـة نـةَيو وةضزةطـريآ. يـة بـاضي غـٓووضةوة        

و ية نويتووضةناْي نؤَةَيطةنإ و يةنة بطووى خةَيهٓاغي تويَصيٓةوة يةغةض نويتووض و ٖةْسيَ
و غٓووضزاضةنإ زةنات ية ساَييَهسا نة ثاْتايي تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغـي ظؤض بـةضبآلوتطة و   
ظياتط زاَةظضاوةنإ  ضِيَهدطاوةنإ و بة طؿيت زياضزةنؤَةآليةتييةنإ ية نؤَةَيطة ئاَيؤظةناْسا 

 تاوتوآ زةنات. 
 
 ـ ئابووزي 4

ئــابووضي ييَهؤَييٓــةوةي ثةيوةْسييــة َطؤييــةنإ يــة بواضةنــاْي بةضٖــةَٗيَٓإ   ظاْػــيت
زابةؾهطزٕ و بةناضبطزْي ؾتوَةى و خعَةتطوظاضييةناْـة. بـةآلّ ضـوْهة ئـةّ ثطؤغـةية يـة       
نؤَةَيطةزا بةضِيَوة زةض   بةؾيَو ية ناضوباضة نؤَةآليةتييةنإ ثيَو زيَٓ . بة واتايةني زيهة 

ةنإ نة بة ٖؤي ثةيوةْـسيي زوو اليةْـةي ْيَـوإ َطؤظـةنإ زيَٓـة ئـاضاوة        زةضنةوتة ئابووضيي
بةؾيَو ية ناضوباضةناْي ْاو نؤَة  زيَٓة ئةشَاض  نةواتة ثةيوةْسييإ بة نؤَةَيٓاغييةوة ٖةية. 
ية ٖةض ناّ ية بواضةناْي غةضةوةزا  بابةتي ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـةنإ و ناضيطةضييـةناْي    

 ٓاغييةنإ ية منووْةناْي بةضٖةَٗيَٓإ  زابةؾهطزٕ و بةناضبطزْي زةضزةنةوآ. ؾانتةضة نؤَةَي
بؤ منووْة ية نطزاضي بةضٖةَٗيَٓإ نؤَةَيٓاغيي ثيؿةغاظي  ثيَوةْسيي يةطة  بابةتطةييَهي 
دؤضاودؤض ية بواضي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةناْي ْيَوإ نطيَهاض و خاوةْهاض  ية بابـةت ضِازةي  

نإ و ْطخةنإ و ٖةضوةٖا ضِووبةضِووبووْةوةي نويتووض و نةغايةتي ْيَـوإ نةغـاْيَو   سةقسةغتة
نة ية ناضطةزا ثيَهةوة ناض زةنةٕ  ٖةية نة نةَيو ية نؤَةَيٓاغي و زةغهةوتةناْي ية بـواضي  
ئابووضيسا وةضزةطريآ. ٖةضوةٖا ؾانتةضي ناضيطةض ية ؾؤضّ ططتين بـاظاضِ و ثةيوةْسييـةناْي ْـاو    

 ية بابةتةناْي ثةيوةْسيساض بة بياظي نؤَةَيٓاغيري. باظاضِ
يةضِاغتيسا ئابووضي نة ططيٓطي بـة اليـةْيَهي تايبـةتي شيـاْي نؤَةآليـةتي زةزا يةطـة        
نؤَةَيٓاغي نة ناضوباضة نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَوةيةني طؿيت تاووتوآ زةنا  ثةيوةْسيي ثيَو 

يـة ْيَـوإ زابةؾـهطزْي نـاآل و ضـري و تويَـصة       زيَٓ . نؤَةَيٓاغي ٖةضوةٖا ثةيوةْسييـةى نـة   
دياواظةناْي نؤَةَيطةزا ٖةية  ضِووٕ زةناتةوة و ناضيطةضيي ٖؤنـاضة نؤَةآليةتييـةناْي وةى   
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عازةت  زابوْةضيت  ضِيَوضِةغِ  نويتووض و بريوبؤضووْةنإ و ٖؤنـاضة ٖاوؾـيَوةناْي زيهـة يـة     
اتةوة نة بة ن ؾيَوةيةى دؤضاودؤضيي طةؾـةي  زياضزة ئابووضييةناْسا زةضزةخا و ئةوة ضِووٕ زةن

ئابووضي ثةيوةْسيي بة دؤضي برينطزْةوة و ؾيَواظي ثـةضوةضزة و غـةضةواّ دؤضيَـو ثيَهٗاتـةي     
 نؤَةآليةتي ٖةية. 

 
 ـ دميؤطسافيا5

ــا ــعاوت و     (Demographie)زميؤططاؾي ــتووإ و ب ــةي زاْيؿ ــة ثيَهٗات ــةوة ي ييَهؤَييٓ
نات ) يـةزايهبووٕ  ٖاوغـةضطريي  َـطزٕ  ططووثـة تةَـةْي و       طؤضِاْهاضييةناْي ية ؾوئَ و

ضِةطةظييةناْي سةؾيُةت و نؤضهطزٕ( زةنا و يةّ بواضةزا غووز يـة ئاَـاض وةضزةطـطآ. بـةآلّ     
يةبةض ئةوةي نة ئةّ ناضوباضاْة ية نؤَةَيسا ضِوو زةزةٕ  يةطة  نؤَةَيٓاغي نة تاوتويَي زيـاضزة  

ييإ ٖةية و ْاتوأْ ية ناضيطةضييـةناْي ٖؤنـاضة ئـابووضي     نؤَةآليةتييةنإ زةنات  ثةيوةْس
 نؤَةآليةتي و نويتووضييةنإ بةزووض بٔ. 

زؤضنايِ ية نتيَيب "زابةؾهطزْي ناضي نؤَةآليةتي"زا ئاَاشة بـةوة زةنـا نـة يـة ْيَـوإ      
ضووْةغةضي سةؾيُةت و زابةؾهطزْي ناضي نؤَةآليةتيسا  ٖاوثيَوةْسييةني ثـؤظةتيغ يـةئاضا   

ة. واتة ٖةضضةْسة ضِازةي زاْيؿتووإ بةضةوغةض بط   زابةؾهطزْي ناض و ثػـجؤضيَيت ظيـاتط   زاي
ــةوضة      ــة ط ــة نؤَةَي ــةتي ي ــة تايب ــيُةت ب ــازبووْي سةؾ ــةَطِؤزا ظي ــاْي ئ ــة ديٗ ــ . ي زةب
ثيؿةغاظييةناْسا طؤضِاْهاضيي ظؤضي ية باضي نويتووضي ـ نؤَةآليةتي بـة تايبـةت يـة بـواضي      

. نؤَةَيٓاغإ ية تويَصيٓةوةناْياْسا زةضياخنػتووة نة ظيازبووْي سةؾيُةت خيَعاْسا ييَهةوتؤتةوة
ية ؾاضة طةوضةناْسا  نةَبووْةوةي َٓا  خػتٓةوة و ية ئاناَسا بطـووى بووْـةوةي قـةواضةي    
خيَعاْي ييَهةوتؤتةوة و طؤضِاْي بةغةض ئةضني خيَعإ ية بواضة غـةضةنييةناْسا ٖيَٓـاوة و يـةظؤض    

 و غػيت و ييَو ٖةَيوةؾاْي خيَعاْةناْي بةزواوة بووة. بابةتسا الواظي 
طوَإ َٓا بووٕ تةْيا نطزاضيَهي بايؤيؤشي ْيية  بةَيهوو ٖؤناضة نؤَةآليةتي ـ ئابووضي  يَب

و ظؤض ٖؤناضي نؤَةآليةتي زيهة ية ضِيَصةنةيسا ناضيطةضييإ ٖةية. بيَذطة يةَـةف بـة ٖـؤي    
وةي سةظي َاَيساضيي و َٓا  بةخيَونطزٕ و ية ئاناَسا ناضنطزْي شٕ ية نؤَةَيطةزا و نةَبووْة

ْاديَطريي و بةضزةواّ ْةبووْي خيَعإ و ظيازبووْي ضِيَـصةي ديابووْـةوة يـة ؾـاضة ثيؿةغـاظيية      
ْويَيةناْسا نيَؿة و ططؾيت ظؤض ٖاتؤتة ئاضاوة نة ظؤضداض ططشي و ئاَيؤظي و قـةيطاْي ظؤضي يـيَ   

ي زيهةي زميؤططايف ثيَويػـتيإ بـة تويَصيٓـةوةي َطؤظٓاغـاْة     زةنةويَتةوة. ئةَاْة و ظؤض بابةت
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ٖةية. زميؤططاؾيا زةضةواَي توَيصيٓـةوةناْي خـؤي يـة بـواضي بعاوتـة ؾـوَيين و ناتييـةناْي        
سةؾيُةت و بابةتةناْي زيهةي زميؤططايف  يةبةضزةغت نؤَةَيٓاغـإ زةْيَـت ٖـةتا ئـةوإ بـة      

ــاض و زةضة  ــاْة  ٖؤن ــةوةي نؤَةَيٓاغ ــةوة و  ييَهساْ ــاَي تويَصيٓ ــةوة و ئان ــةناْيإ بسؤظْ واَ
ييَهساْةوةناْيإ ية خعَةت ثالْساضِيَصإ و غياغةيةزاضإ و غةضثةضؾتياضاْي ناضوباضةنإ بٓـئَ  
نة بة ؾاضةظابووْي تةواو يـةّ بابةتاْـة  بةضْاَـة نؤَةآليـةتي ـ ئـابووضي و زميؤططاؾييـةنإ        

 نؤْرتؤ  و ؾي بهةْةوة. 
نؤَةَيٓاغاْة ثةيوةْسييإ بة بابةتةناْي زميؤططاؾييةوة ٖةية و ْاتواْطآ بابةتـة   تويَصيٓةوةناْي

زميؤططاؾييةناْيـ بةب  بايةخسإ بـة ثيَهٗاتـةي نؤَةآليـةتي و ضِيَهدـطاوة نؤَةآليةتييـةنإ و      
 غيػتةَي بةٖانإ  ْؤضَةنإ و بة ؾيَوةيةني طؿيت نويتووض تاوتوآ بهةئ.

 
 ـ ياضا6

ػيت ياغا ثيَويػتييةني ظؤضيإ بة ٖاوناضيي يةنرت ٖةية. ظاْػيت ياغـا  نؤَةَيٓاغي و ظاْ
ييَهؤَييٓةوة ية ضِيَهدػتين ياغاناْي تانةنةغي و نؤَةآليةتي ية بواضي ثةيوةْسيية َـةزةْي   
غياغي و نؤَةآليةتييةنإ زةنا و َاف و ئةضني نؤَةآليةتي تانةنإ ية ثةيوةْـسيي يةطـة    

  ياْي ياغـاناْي ظا  بةغـةض ثةيوةْسييـة غـتووْي و ئاغـؤييةناْي      يةنرت و يةطة  سهوَةتسا
تانةناْي نؤَةَيطـة ضَِيـو زةخـا و  ئـةّ نـاضة ثَيويػـيت بـة ئاطـايي و ْاغـيين بـاضوزؤر و           
ٖةيوَةضدي نؤَةآليةتي ٖةية. ضوْهة ياغا َةزةْييةنإ زةب  طوواْيإ يةطة  ثيَساويػيت و 

تووضي نؤَةَيطة ٖةب  و بة يةبةضضـاوططتين ئةواْـةوة ضِيَـو    زابوْةضيت و ياغا و ضِيَػاناْي نوي
 خبطئَ و زابطِيَصضئَ. 

ية نؤَةَيطةناْسا ظؤض ية ياغانإ ثيَـ ئةوةي نة ؾيَوةيةني ْووغطاو و تؤَاضنطاو )اليةْي 
ؾةضَي( بةخؤوة بططٕ  اليةْي عوضؾييإ ٖةية و نؤَةَيطة َطؤييةنإ يةشيَط ناضيطةضيي توْسي 

اْة واتة عوضف و عازةت و ْةضيتةناْسإ نة ئاضاّ ئاضاّ و بة تيَجةضِيين نات و بة ٖؤي ئةّ ياغاي
 زووثاتبووْةوة  ؾيَوةي ْؤضَيَهي نؤَةآليةتي بةخؤوة زةططٕ. 

تويَصيٓةوةناْي َطؤظٓاغاْة  دياواظيي ْيَوإ ياغا ؾةضَييةنإ و عوضف و عازةت واتة ئةو 
إ زاية و ثـةيطِةوييإ ييَـسةنا  ضِووٕ زةناتـةوة و ئـةوة     ؾتاْةي نة نؤَةَيطة يةشيَط ناضيطةضيي

زةضزةخا نة ضؤٕ بةؾيَو ية بةٖا ْويَيةنإ يةطة  بةٖا نؤْةنإ زةنةوْة زشايةتي نطزْةوة و بة 
خػتٓةضِووي ٖؤناضةناْي ئةّ دياواظي و زشبةيةنياْة و ْاغـيين َةغـةيةناْي غةضضـاوةططتوو    
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بؤ طؤضِاْهاضييةناْي زاٖاتوو و قبووَيهطزْي ْـؤضّ و بـةٖا    زةتواْ  بواضيَهي نؤَةآليةتي يةباض
 نؤَةآليةتييةنإ و ياغا ضِةمسييةنإ ثيَو بيَٓ . 

 
 ـ ئاماز7

ئاَاض وةى ظاْػتيَو نة نؤَةَيٓاغي يـة ئةواَـساْي تويَصيٓةوةناْيـسا غـووزيَهي ظؤض يـة      
زةنطآ ئاَاض بة عةغاي َيتؤزةناْي وةضزةططآ  ططيٓطي و بايةخيَهي ظؤضي ٖةية و يةضِاغتيسا 

 زةغيت نؤَةَيٓاغي و ظاْػتةناْي زيهة زابٓطآ. 
ئةَطِؤنة بة نةَيو وةضططتٔ ية َيتؤزةناْي ئاَاض  نؤَةَيٓاغإ يـة تويَصيٓةوةناْياْـسا يـة    
ٖةوَيي طؤضِيين طؤضِاوة ضؤْايةتييةنإ بؤ ضةْسايةتييةنإ زإ و ية َاياتيهيـ ية ييَهساْةوة و 

 ا بةٖطة وةضزةططٕ. ؾيهطزْةوةناْياْس
 
 ـ شمانهاضي8

ظَإ بطيتيية ية نؤَةَيةيةني ثيَهةوةبةغرتاو و ثيَهٗاتوو ية ْيؿاْة و ٖيَُـا زةْطييـةنإ   
نة بؤ زةضبطِيين واتا و طواغتٓةوةي بريوضِانإ و غةضةواّ ثةيوةْسي بةغـتين ْيَـوإ َطؤظـةنإ    

 بةناض زيَت. 
يسةي ْاغيين نؤَةَيطة و نويتووض بسات. ظَـإ  ظَإ بة ؾيَواظطةيي دؤضاودؤض زةتواْ  ياض

ٖاوناضي ْاغيين شيٓطة غطوؾيت و نويتووضييةنإ زةنات. بؤ وؾةي بةؾط ية ظَـاْي ؾاضغـي    
ــاْي     ــة ظَ ــةآلّ ي ــيَ وةضزةطــريآ  ب ــةَيهي ي ــاوة و ن ــعي وؾــةيةى ظؤض ب ؾةضِةْػــي و ئيٓطًي

خواضةوة ية ئامساْـة  بـةؾطيَو   ئيػهيُؤناْسا غ  وؾة بةناض زئَ  بةؾطيَو نة ية ساَيي نةوتٓة 
( يـة  1نة يةغةض ظةوي نةوتووة و بةؾطيَو نة بة ٖؤي غـةضَاوة وةى غـةٖؤَيي يـيَ ٖـاتووة.)    

ظَاْي ؾاضغيسا بؤ غةط وؾةيةى ٖةية. نة بة وؾةطةيي ظيازي دؤضةناْي غةط زياضي زةنات 
وةنـة غـةط يـة    وةى غةطي بةضَةضِي يإ غةطي ضِاو. يةْيَو ئيٓطًيعي ظَاْةناْسا بة ٖـؤي ئة 

ظؤضبةي َاَيةناْسا بووْي ٖةية و داضي واية ئةْساَيَهي بٓةَاَيةية  ْاوي دؤضاودؤضي ييَ ْطاوة. 
ظَاْي زوو ططووثي نؤَةآليةتي ديا يةيةنرت تا ضِازةيةى زةضخةضي ثةيوةْسي ْيَواْياْة. بـووْي  

وإ ؾـاضؽ و  وؾة و ظاضاوةي عةضةبي يـة ظَـاْي ؾاضغـيسا زةضبـطِي ثةيوةْـسيي نويتـووضي َْيـ       
عةضةبةناْة و بةناضبطزْي وؾةطةييَهي وةى ثاضنيٓط  ثاضى نطزٕ  َيَطغـي و ... ثةيوةْـسيي   
ْيَوإ ؾاضؽ و بياْييةنإ زةضزةخا و ئةّ ثةيوةْسيية ٖةضضي ظياتط ب   وؾة و ظاضاوةي ظياتط ية 



 77 

نةْـساوي ؾـاضؽ و   ططووثة بيَطاْةنإ زيَٓة ْاو ظَاْي ئةو ْةتةوةوة. بؤ منووْة يـة ييَواضةنـاْي   
زةضياي عوَإ وؾةي ئيٓطًيعي ظياتط بةناض زةبطزضئَ بةآلّ ية بةؾي بانووضي ئيَطإ بـة ٖـؤي   

 ٖاوغٓووضي يةطة  ضِووغيا وؾةي ضِووغي ظياتط ية ئاخاوتٓةناْياْسا نةَيهي ييَوةضزةطريآ. 
وةضـةيةني  ظَإ ئاَطاظي تيَطةيؿذي و تيَطةياْسٕ و طواغتٓةوةي نويتووض ية وةضةيةى بـؤ  

زيهةية. بؤ ْاغيين نويتووضي نؤَةَيطةيـةى  ظاْيـاضي و ْاغـيين ظَـاْي ئـةو نؤَةَيطةيـة       
ثَيويػتة. ظَإ زاَةظضاوةيـةني نؤَةآليةتييـة و ْـة تـةْيا يـةَْيوإ خـةَيهي نؤَةَيطةيـةى        
ثةيوةْسيي ضةْس اليةْة ثيَو زيَٓ   يـةْاو ططووثـة دياواظةناْيؿـسا زةبيَتـة ٖـؤي زاَـةظضاْي       

ةْسي زوواليةْةي نؤَةآليةتي و نويتووضي. نةواتة بابةتي ظاْػتيَهي نؤَةآليةتي بة ْاوي ثةيو
ــي" ــة  نؤَةَيٓاغــي و     (Linguistique)"ظَآْاغ ــي يةط ــةني ْعيه ــة ثةيوةْسيي ــة ن ي

ئةْرتؤثؤيؤشيازا ٖةية و ية ضِيَطةي زيطاغةنطزٕ و ْاغيين ثيَهٗاتةي وؾةنإ و ضِيَػا و ضِيَعَإ  
ْطةنإ   ياضَةتي ظاْػيت نؤَةَيٓاغي زةنا نة ططيٓطي ظؤض بة زاَـةظضاوةي  ؾيهطزْةوةي زة

 نؤَةآليةتي زةزات. 
 
 ـ دةزوونهاضي 9

ــةضة    ــاى و ؾانت ــةناْي ت ــاالنيية زةضووْيي ــةوةي ظاْػــيت يةغــةض ض زةضووْٓاغــي تويَصيٓ
ابةتي غةضةنييةناْي ثيَهٗيَٓةضي وةى ٖؤف  يازطة  تيَطةيؿذي و ... زةنا بة واتايةني زيهة ب

زةضووْٓاغـي  تويَصيٓــةوةي ساَيةتــة زةضووْــي و ضِةؾتاضييــةناْي َطؤيــي يــة. يةساَييَهــسا نــة  
نؤَةَيٓاغي تاوتويَي ططووخ و نؤَةَية َطؤييةنإ زةنات. بةآلّ ْاتواْطآ ية زةضةوةي شيٓطةي 

ؤظـ غطوؾيت و نؤَةآليةتي  ضاالنيية زةضووْييةنإ و ضِةؾتاضي ئيٓػإ ويَٓا بهةئ  ضوْهة َط
بووْةوةضيَهي نؤَةآليةتييـة و ناضيطـةضيي شيـاْي ططووثـي يةغـةض ساَيةتـة زةضووْييـةنإ و        
ٖةَيػونةوتةناْي ئـةو و ٖـةضوةٖا ناضيطـةضيي ضِةؾتـاضي ئـةو يةغـةض نةغـاْي زيهـة و يـة          
نؤَةَيطةزا ؾتيَهي ساؾا ييَٓةنطاوة. بةّ ثيَية نؤَةَيٓاغي و زةضووْٓاغي ية تويَصيٓةوةناْياْسا 

ػتيإ بة ٖاوناضي و ياضيسةزاْي يةنرت ٖةية. ناتيَو نة نؤَةَيٓاغي زيطاغةي ثاَيٓةضةنإ  ثيَوي
سةظ و ويػتةنإ  بةٖا نؤَةآليةتييـةنإ و ئـاوات و ثيَساويػـتييةناْي ططووثـة َطؤييـةنإ      
زةنات  ث زةْيَتة غٓووضي زةضووْٓاغي و ناتيَو نة زةضووْٓاغي ضِةؾتاضي تاى تاوتويَ زةنات  

ْ  ناضيطةضيي ؾانتةضة نؤَةآليةتييةنإ يةساَيةتة زةضووْييةنإ و ضِةؾتاضي تانسا ْـةبيٓ   ْاتوا
و بة ْاضاض ث زةْيَتة غٓووضي نؤَةَيٓاغي. نةواتة زةتواْري بًَيَري ئةّ زوو ظاْػتة ية ظؤض بابةتسا 
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نرتبطِ بواضي ٖاوبةؾيإ ٖةية. دؤضز طؤضظيض بة ْيؿاْساْي ئةّ زوو ظاْػتة وةى زوو دةغعي ية
نة بةؾيَو ية ٖيًََةناْيإ ٖاوبةؾٔ  بة دواْي ئةوة زةضزةخا نة نؤَةَيٓاغي و زةضووْٓاغي يـة  
ن بواضطةييَهــسا ٖاوبةؾــٔ. ئةَطِؤنــة بــة طةؾةغــةْسْي ئــةّ زوو ظاْػــتة  غــٓووض و        
ضواضضيَوةنةؾيإ ثةضةي غةْسووة و ظاْػتيَهي ْوآ بة ْاوي زةضووْعاْيي نؤَةآليـةتي ٖاتؤتـة   

  ئاضاوة.
 

 ـ دةزوونصانيي كؤمةآليةتي 11
زةضووْعاْيي نؤَةآليةتي ثةيوةْسييةني ضِاغتةوخؤي ٖةّ يةطة  زةضووْعاْي و ٖـةّ يةطـة    
نؤَةَيٓاغييسا ٖةية. ئةّ يكة ناضيطةضيي زوواليةْةي تاى يةطة  ططووخ يـإ نؤَةَيطـة ييَـو    

و زيطاغـةي ناضيطـةضيي تـاى    زةزاتةوة. بة واتايةني زيهة  زةضووْعاْيي نؤَةآليةتي تـاوتويَ  
يةغةض ططووخ يإ نؤَةَيطة و بةثيَطةواْةوة ناضيطةضيي نؤَةَيطة يإ ططووخ يةغةض تانةنةؽ 

 زةنا. 
بابةتطةييَهي وةى نيَربن  ية ططووثسا  ْانؤني  ٖاوناضي  وةثيَؿهةوتٔ  غـةضنطزايةتي و  

ئـةو بابةتاْـةٕ نـة يـة      بة ؾيَوةيةني طؿيت نطزةوة زوواليةْة ططووثييةنإ يـة طـطيٓطرتيين  
زةضووْعاْيي نؤَةآليةتيسا ييَهساْةوة و ٖةَيػةْطاْسْيإ بؤ زةنطآ. بةّ ثيَية زةتواْطآ غٓووضي 

 تويَصيٓةوة ية زةضووْعاْيي نؤَةآليةتيسا يةّ بواضاْةي خواضةوةزا نوضت بهطيَتةوة: 
 ـ ناضيطةضيي نؤَةَيطة يةغةض تاى ية ضِيَطةي بةنؤَةآليةتيبووْةوة6
 ناضيطةضيي تاى يةغةض نؤَةَيطة ية ضِيَطةي زياضزةطةييَهي وةى غةضنطزايةتيـ 1
ـ ثةيوةْسيي ْيَوإ تانةنإ و نـطزة زوواليةْةييـةنإ يـة زياضزةطـةييَهي وةى ْـانؤني       8

 نيَربن   طووإ و ...
ٖةْسيَهذاضيـ ية بابةت ٖةْسيَو ية زياضزة نؤَةآليةتييةنإ  غٓووضي زياضيهطاو ية ْيَوإ 
زةضوْعاْيي نؤَةآليةتي و نؤَةَيٓاغي بةضضاو ْانةوآ. بةآلّ بـة نـوضتي زةبـ  بًَـيَري نـة يـة       
ثةيوةْسيي يةطة  ططووثي نؤَةآليةتي  نؤَةَيٓاغي بة ؾيَوةيةني بٓةضِةتي و تايبةتي ططيٓطي 
بة ضِةؾتاضي ططووخ زةزا و زةضووْعاْيي نؤَةآليةتيـ ٖؤططيي بة نطزةوة و ضِةؾتـاضي تـاى يـة    

َيةتي ططووثيـسا ْيؿـإ زةزا. ثـيَـ ئَيػـتا توَيصيٓـةوة زةضبـاضةي نطزةوةنـاْي تانيـإ بـؤ          سا
زةضوْعاْي و  ٖي نؤَةَيطةيإ بؤ نؤَةَيٓاغي و نويتووضييإ بـؤ ئـةْرتؤثؤيؤشيا زةطةضِاْـسةوة.    
بةآلّ ئيَػتانة وضزةوضزة دةخت يةغةض ئةّ ضِاغتيية زةنطيَتةوة نة تيَهةآلويي تاى و طـطووخ و  
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يتووض و ناضيطةضيي زوواليةْةيإ يةغةض يةنرت بة ؾيَوةيةني ٖةَيؿـةيي و بةضزةواَـة نـة    نو
تويَصةضيَو نة ْياظي تويَصيٓةوةي يةنيَهياْي ٖةب   بةب  طةضِاْـةوة بـؤ زوو بابةتةنـةي زيهـة     

 ْاتواْ  تويَصيٓةوةيةني تةواو ئةواّ بسات.
ةآليةتي نطزةيـةني طؿـتيية نـة    بة ؾيَوةيةني طؿيت زةتواْطآ بطوتطآ نة زياضزةي نؤَ

ٖةضيةى ية ظاْػتة نؤَةآليةتييةنإ ية بةضاَبةضيسا ديَطةيةني تايبةتيإ ٖةية. نؤَـةَيٓاؽ   
ياغاْاؽ  خةَيهٓاؽ  َيَصووْووؽ  زةضووْعاْي نؤَةآليةتي  سةؾيُةتٓاؽ ٖةضيـةنيَهيإ يـة   

ية ئةطةض ثيَُإ واب  زةتواْري ضِواْطةيةني تايبةتةوة ية زياضزةي نؤَةآليةتي زةنؤَييَتةوة. ٖةَية
بة يةنيَو يةّ ظاْػتاْة تويَصيٓةوة يةغةض زياضزةيةني نؤَةآليةتي بهةئ. ٖةضيةى ية ظاْػـتة  
نؤَةآليةتييةنإ بة تةْيا تواْاي ضِووْهطزْةوةي تةواوي اليةْةناْي زياضزةي نؤَةآليةتي ْيية  

واْ  بةؾيَو ية نطزةيةني نؤَةآليةتي بةَيهوو ٖةض يةنيَهيإ ية غٓووضي تويَصيٓةوةي خؤي زةت
خباتة بةض ييَهساْةوة  بةآلّ زياضزةي نؤَةآليةتي وةٖا ئاَيؤظة نة ئةطةض مباْٗةوآ اليـةْيَهي بـة   
ؾيَوةي دياواظ و بةب  يةبةضضاوططتين اليةْةناْي زيهة خبةيٓة بـةضباؽ  نـاضيَهي ْـةطوواو و    

َوو اليةْـةناْي زياضزةيـةني نؤَةآليـةتي     زشواضة  بةّ ثيَية بؤ ْاغـري و ضِووْهطزْـةوةي ٖـة   
ٖاوناضيي ظؤض ية ظاْػتةنؤَةآليةتييةنإ ثيَويػتة و بؤ تويَصيٓةوة يةغةض نؤَةَيطةيةى زةبـ   
ططووثيَهي ثيَهٗاتوو ية ثػجؤضاْي ظاْػتة نؤَةآليةتييـةنإ بةؾـساض بـٔ و ٖاونـاضيي يـةنرت      

 بهةٕ.  
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي ضيَيةم

ح َػائٌ داَعةؾٓاغي اَطوظ  تطمجة عبساحلػري طلز  ، (G. Gurvich)وع نٓيس بة شضش طوضويضـ ضد6
 .6813ْيو طٗط  زاْطؿاة َؿٗس 

و توغـعة   طلي ـ عًي انرب ْيو خًل  َكسَةاي بط داَعةؾٓاغي ضوغتايي ايطإ  ثصوٖؿهسة عًوّ اضتبـا 1
 .66ص  6833ايطإ 
 .18ص  خذـ ُٖإ َا8
 .3إ ؾٓاغي  زاْؿهسة عًوّ ادتُاعي صـ َٗسي تعيا  َكسَات اْػ1
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 بةشي ضوازةم
 كؤمةَلطةي مسؤيي

 ـ ثَيهاضةكاى1
ظاضاوةي نؤَةَيطة ية نؤَةَيٓاغيسا بة واتاي ضِةوف و ساَيـةتي ئـةو َطؤظاْةيـة نـة يـةشيَط      

ة زةَييَت:" يةضِاغتيسا ٖةض يةى يـ  (Bossuet)ياغايةني ٖاوبةؾسا شيإ بةغةض زةبةٕ. بؤغؤئة
 ئيَُة بؤ ئةويرت زضوغت بووة."

خيَعإ  نؤَةَيطةيةني غطوؾيت ثيَو زيَٓ . ططووثيَو يـة خـةَيهيـ نـة بـؤ طةيؿـذي بـة       
ئاَاويَهي تايبةت ية زةوضي يةنرت نـؤ بووْةتـةوة  بـة نؤَةَيطةيـةى يةقةَيـةّ زةزضآ  وةى      

هي َطؤيـي يـة."   زةَي : "نؤَةَيطة  زاٖيَٓاْيَ (Lucrece)نؤَةَيطةي ئةزةبي و ... يؤنطيؼ
ثَيـي وايـة نـة نؤَةَيطـة ئانـاَي ططَيبةغـتيَهة نـة بـة ٖـؤي ؾـةضِيَهي           (Hobbes)ٖؤبع 

 (6ٖةَيؿةييةوة ثيَو ٖاتووة و بةّ ؾيَوةية ية ضِواْطةي ئةوةوة زياضزةيةني غطوؾتيية.)
نـة   (Society)و يـة ظَـاْي ئيٓطًيعيـسا     (Societe)نؤَةَيطة ية ظَـاْي ؾةضِةْػـيسا   

التيين وةضطرياوٕ بة واتـاي زؤغـت  ٖـةوا   ٖـاوضِآ و      (Socieum)ظاضاوةي  ٖةضزوونيإ ية
ٖاوثةمياْة. نؤَةَيطة ظياتط بة ططووثيَو ية خـةَيو زةطـوتطآ نـة بـة َةبةغـيت زابيٓهطزْـي       
ثيَساويػتيية َـاززي و ْاَاززييـةناْي خؤيـإ نـؤ زةبٓـةوة و ثةيوةْـسيي نؤَةآليـةتي يـة         

ةظا َوتةٖةضي زةَي :" نؤَةَيطة نؤَةَيةيةى ية َطؤظةناْـة نـة   ْيَواْياْسا زازةَةظضيَت. َوضت
يةبةض ثيَويػت بووْي ظوريةيةى ثيَساويػيت و يـةشيَط ناضيطـةضيي ظوريةيـةى بـريوضِا و ئاَـاْر      

( بابةتي ٖـةبووْي ٖاونـاضيي   1يةطة  يةنرتزا تيَهةآلو بووٕ و ية شياْيَهي ٖاوبةؾسا زةشئ.")
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يةو تايبةيةْسيياْةية نـة ظؤض يـة بريَةْـسإ ططيٓطييـإ ثـ زاوة.       ْيَوإ ئةْساَاْي نؤَةَيطة
َطؤظٓاغـي بـةضيتاْي  نؤَةَيطـة بـة     (Edward Westermarck)ئيَسواضز ويػـتيَط َـاضى   

ططووثيَو ية خةَيو زةظاْ  نة بة ٖاوناضيي يةنرت شيإ بةغـةض زةبـةٕ. نؤَةَيطـة زةبـ  يـةو      
ٖةض ئةّ ٖاوناضييةية نة ئـةوإ وةى بةؾـةناْي    نةغاْة ثيَو ب  نة ٖاوناضيي يةنرت زةنةٕ و

ثيَهٗاتةيةى ييَو ططآ زةزات. ئةطةض ٖيض نؤَةَيطةيةى ْةتواْ  بةب  نةغاْيَو نة ئةْـساَي  
بٔ  بووْي ٖةب   ٖيض تانيَهيـ ْاتواْ  بةب  نؤَةَيطةيةى بووْي ٖـةب  ضـوْهة نؤَةَيطـة    

 (8نةغايةتي ئيٓػإ زةخوَيكيَٓ .)
اغإ ية ثيَٓاغةي نؤَةَيطةزا ططيٓطييإ بة بابةتي ٖاوبةؾـيَيت زاوة و  ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓ

ثيَيإ واية نة نؤَةَيطة ططووثيَو ية خةَيهة نة بة ٖاوبةؾي زةشئ و ٖةو  زةزةٕ يـة ضِيَطـةي   
ٖاوناضي و ياضَةتيساْي يةنرت ثيَساويػتييةناْي شياْيإ زابري بهةٕ و بةضزةواَي بة وةضـةنإ  

ية نؤَةَيٓاغإ يةغةض ئةّ بؤضووْةٕ نة نؤَةَيطة ية ثةيوةْسي و تيَهةآلويي  ببةخؿٔ. تاقُيَو
ططووثة دؤضاودؤضةنإ ثيَو ٖاتووة و بةّ ؾيَوةية ثيَٓاغـةي زةنـةٕ: " نؤَةَيطـة ططووثيَهـي     
بةضبآلو و بةضزةواَة نة ية شٕ و ثياو و َٓا  نة خاوةٕ شيـاْي ٖاوبةؾـٔ ثيَـو ٖـاتووة و بـؤ      

بووْي خؤيـإ ٖاونـاضيي يـةنرت زةنـةٕ و ضِيَهدطاوطـةيي دؤضاودـؤض ثَيـو        َاْةوة و بةضزةواَ
 (1زيَٓٔ.)

ٖةبووْي ثةيوةْسيية َطؤييةنإ ية نؤَةَيطةزا يـة اليـةٕ ططووثيَهـي ظؤض يةنؤَةَيٓاغـإ     
دةخيت يةغةض نطاوةتةوة. يةضِاغتيسا ئـةو ثةيوةْسيياْـة  ٖؤنـاضي يـةنططتوويي و َاْـةوة و      

ٕ. ئؤطػت نؤْت ثيَي واية نة: " نؤَةَيطة ية طؿت نةغاْي ظيٓسوو بةضزةواَبووْي نؤَةَيطة
و ٖةضوةٖا نةغاْيَو نة زْيايإ دَيَٗيؿـتووة  بـةآلّ بـة ناضيطـةضيي خؤيـإ يةغـةض ظةيـين        
وةضةناْي زاٖاتوو زضيَصة بة شياْي خؤيإ زةزةٕ  ثيَـو ٖـاتووة." ْـاوبطاو زةَيـ : نؤَةَيطـةي      

ي دياواظة  ثةيوةْسي و بةغرتاوةيي ية نؤَةَيطةي َطؤييـسا  َطؤيي بة ئاوةظَةْسيي ئةْساَةناْ
تةْيا تانةناْي غةضزةَي ٖاوضةضر بةيةنةوة ْابةغـتيَتةوة بـةَيهوو ثةيوةْـسي ضِابطزووةنـإ و     
زاٖاتووةنإ بة ؾيَوةيةنة نة زةتواْطآ بطـوتطآ َطزووةنـإ يـة ثيَؿـةوة سهوَـةت بةغـةض       

ناضيطـةضيي َرياتـة نويتـووضي و ئةخالقييـةناْي      ظيٓسووةناْسا زةنةٕ. شياْي ئيٓػإ يـةشيَط 
ضِابطزووةنإ زاية و نؤَةَيطةي َطؤيي ظياتط َطزووةنإ يةخؤ زةطـطآ ٖـةتا ظيٓـسووةنإ. بـة     
بؤضووْي ْاوبطاو نؤَةَيطةي بة ؾيَوةي ناضواْيَهي ثيَهٗاتوو ية وةضةناْي ضِابـطزوو و ئيَػـتاية   

ًََبووٕ ٖةْطاو زة  ْيَت.نة بةضةو ثيَؿوةضووٕ و نا
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ية ضِواْطةي ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ  نؤَةَيطة نؤي ئةو ثةيوةْسييـة َطؤيياْةيـة نـة يـة     
 ْيَوإ تانةناْسا زازةَةظضآ  ئةّ ثةيوةْسيياْة زةتواْري بةغةض غ  دؤضزا زابةف بهةئ:

ئةّ دؤضة ثةيوةْسيية بـة ؾـيَوةي بـآلو و     ثةيوةنديية دوواليةنة تاكةكةضيية ضادةكان:
يَو يةْيَوإ تانةناْسا زضوغت زةب  و ية ثيَهٗاتٓيسا َةبةغت و ئاَاويَهي تايبةتي ْاضِيَهوث

ْاخطيَتةضِوو. ئةّ دؤضة ثةيوةْسييـة بـة ٖـؤي ثاَيٓـةضة غـؤظزاضييةنإ و ٖةْـسيَهذاض يـةشيَط        
ناضيطةضيي دؤضيَو بةغرتاوةيي زوواليةْة و بة ؾيَوةي طؿيت يةغةض بٓةَاي ضِةوؾي تايبةتي 

ي ؾـهأل زةطـطآ. غـةضزإ و ضـاوثيَهةوتٓةنإ  ؾةوْؿـيٓييةنإ  زيـساضي       غطوؾيت َطؤيـ 
زؤغتاْة  يإ ئةو ٖاتوضؤياْةي نة ية ناتةناْي ضِووزاْي ثيَؿٗاتة خؤف و ْاخؤؾةناْي شيإ 
وةى يةزايهبووٕ  ٖاوغةضطريي  ْةخؤؾي  َطزٕ و ... يةْيَوإ تانةنإ زيَٓـة ئـاضاوة  يـةّ    

. ناتيَو نةغيَو ْةخؤف زةنـةوآ  زضاوغـ  يـإ زؤغـتيَهي     دؤضة ثةيوةْسيية زيَٓة ئةشَاض
غةضزاْي زةنا و ية سا  و ئةسواَيي زةثطغ  و بـؤي ْيطـةضإ زةبـ  و يـة نـاتي ثيَويػـتسا       

 ٖاوناضيؿي زةنا.
ئـةّ دـؤضة ثةيوةْسييـة وةى ثةيوةْـسيي      ثةيوةنديية دوواليةنة تاكةكةضيية جيَطريةطان:

 تانيَهي زيهةزا زازةَةظضآ  بـةآلّ ضـًؤْايةتييةنةيإ يـة    دؤضي يةنةّ يةْيَوإ تانيَو يةطة 
باضي نؤَةَيٓاغييةوة دياواظي ٖةية. ييَطةزا ثةيوةْسييةنة يـة سـونُي ئـةضني تانةنةغـي و     
دؤضة خعَةتيَهسا زيَتة ئةشَاض. تاى بؤ ئةواَساْي ناضيَهي زياضيهطاو نة ثػجؤضيي تيَسا ٖةية  

ةغاْي زيهة زضوغـت زةنـا. وةٖـا ثةيوةْسييـةى ظيـاتط يـة       ْاوةْسيَهي ثةيوةْسيهطزٕ يةطة  ن
َاَةَية و ئاَيوطؤضِ و خعَةتطوظاضييةناْسا زيَتة نايـةوة. ثةيوةْسيطـةييَو  نـة بـة َةبةغـيت      
ــةضوةٖا     ــ  و ٖ ــاظ زةب ــيَوة غ ــاضي ٖاوؾ ــيت و ناضوب ــةضوةضزةيي  تةْسضوغ ــةتطوظاضي ث خعَ

يَو  زوناْساضيَو  غةضتاؾيَو  ْاْةوايةى و ثةيوةْسييةى نة بؤ منووْة يةطة  بةضطسضويةى  قةغاب
... زازَةظضآ يةّ دؤضةية. ئةّ ضةؾـٓة ثةيوةْسيياْـة ٖةضضـةْس ثَيويػـيت بـة ديَطـطتٔ يـة        
ؾويَٓيَهي تايبةت ٖةية و يإ ية ضِيَطةي تةيةيؿووٕ زضوغت زةب  بـةآلّ دـاضي وايـة يةاليـةٕ     

اَيةؾطؤؾـةنإ يـإ ططووثـي طـةضِؤني     ططووثي طةضِؤى وةى   ييَؿةزضوو  وةغتا و بـةظاظ و وضزةو 
 تةْسضوغيت زازةَةظضآ.  
داضي واية خعَةتطوظاضيي دؤضاودؤض ية ؾويَٓيَهي زياضيهطاوزا نـؤ   ثةيوةنديي بةكؤمةأل:

زةبيَتةوة و ثةيوةْسييةني بةنؤَة  زيَٓيَتـة نايـةوة. ثةيوةْـسيي بةنؤَـة  يةطـة  زوو دـؤضة       
ي ديَطري نؤَةَيةيةى زضوغت زةنةٕ نة زةبيَتة ٖـؤي  ثةيوةْسيي تانةنةغيي غازة و تانةنةغي
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ثةيسابووْي ثيَساويػتيية تايبةتةناْي َطؤظةنإ و يةنططتووييةى بة نؤَةَيطة زةبةخؿـ . بـؤ   
منووْة ثيَويػيت بة ئاغايـ  بةضططيي نؤَةآليـةتي  ثيَويػـيت بـة ٖاتووضـؤ و غـةؾةضنطزٕ       

اَساْي ضِيَوضِةمسة ئاييٓييةنإ  َعطةوت و خاْةقا و بةضِيَوةبةضايةتي ضِيَطةوبإ  ثيَويػيت بة ئةو
ثيَويػيت بة ثةيوةْسييةنإ  خعَةتطوظاضييةناْي ثؤغت يةّ دـؤضة يةقةَيـةّ زةزضيَـٔ. ييَـطةزا     

 ( 3ططووثيَهي ئاطازاض بة ٖةبووْي خؤي نة خاوةٕ ئاَاوطةييَهي زياضة  زةضزةنةوآ. )
     

 ـ مايييةتي كؤمةَلكة 2
تي نؤَةَيطة ية نؤْةوة تا ئةَطِؤ طةييَو دياواظي بريوبؤضووٕ يـة ئـاضازا   زةضباضةي َاٖيية

بووة و ية نؤَةَيٓاغيؿـسا باغـي يةغـةض نـطاوة. يـة ضِواْطـةي ئةضةغـتؤوة  نؤَةَيطـة وةى         
بووْةوةضيَهي ظيٓسوو واية نة ياغاي يةزايهبووٕ و طةؾة و َةضطي بةغةضزا ظاَية. ئةّ بؤضووْة 

ص ظةيين ظؤض ية بريَةْساْي بةخؤيةوة خـةضيو نطزبـوو و يـةّ بـواضةزا     بؤ َاوةيةني زووض و زضيَ
 باؽ و طؿتوطؤيإ نطزووة.

نؤَةَيطـة بـة ئؤضطـاْيعَيَهي طـةوضة      (Organicisme)ثةيطِةواْي ضِيَباظي ئؤضطاْيػـيعّ 
زةؾوبٗيَٓٔ. بؤ منووْة زةَيئَ نؤَة  ية تانةنإ زضوغت زةب   بة ٖةَإ ؾيَوة نة دةغتة يـة  

ٕ زضوغت زةب .  ٖةْسيَو نةؽ ثةضةيإ بةّ بؤضووْة زاوة و ٖةوَييإ زاوة نـة يـةْيَوإ   خاْةنا
زؤخي ضـيٓايةتي و ِضايةَيـة ثةيوةْسييـةناْي نؤَةَيطـة  وةى تَيًـي تةيـةؾؤٕ يـة دةغـتةزا          
ٖاوتاطةييَو بسؤظْةوة. بؤ منووْة َطؤظ غةضي ٖةية  ٖةوَيي ئةوإ ئةوةية نة يـة نؤَةَيطةؾـسا   

بهةٕ. نةواية ية نؤَةَيطةزا ييصْةي بةضِيَوةبةضايةتي  زةغتةي غـةضنطزايةتي يـإ   غةض زياضي 
غةضؤني ية ديَطة زازةْئَ و بة نوضتي ٖةضضي ية َطؤظسا زةياْبيين  ية نؤَةَيطةؾسا بةزواي 
ٖاوؾيَوةنةيسا زةطةضِإ. ئةواْة ية ضِيَطةي ييَهطواْسٕ و بةضاوضزنطزٕ ئةّ ناضةيإ ئـةواّ زةزا.  

اتيَهسا نة زةظاْري ٖيض نات َطؤظـ ْاتواْ  وةنوو نؤَةَيطة بـ  و نؤَةَيطـةف ْاتواْـ     ية ن
 وةنوو َطؤظـ ب . 

ثــةيطِةواْي ضِيَبــاظي ضِةغــةْايةتي تــاى زةَيــئَ نؤَةَيطــة نؤَــةَييَو يــة تانةناْــة و بــؤ  
ــي و     ــة زةضووْ ــيين تايبةيةْسيي ــةتي  ْاغ ــاْي نؤَةآلي ــةناْي شي ــتين تايبةيةْسيي تيَطةيؿ

ةؾتاضييةناْي تانةناْي ثيَهٗيَٓةضي ئةو نؤَةَيطةية تةواوة. ئةواْة يةّ ناضة ب ئاطإ نة ن ية ضِ
غطوؾت و ن ية نؤَةَيطةزا نؤ)طؿت( خاوةْي ٖةْسيَو تايبةيةْسي زياضيهطاوة نة دياواظة يـة  

يـة  تايبةيةْسييةناْي بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْي ئةو )نؤ( طؿتة. بؤ منووْة زةتواْطآ بطـوتطآ نـة   
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زَيؤثة ئاويَو نة بةؾيَو ية ئؤقياْووغة  ْاتواْري بةيةّ و نةؾيت ييَ خبوضِئ و ٖةضوةٖا طياْساضة 
طةوضةنإ ْاتوأْ شياْي تيَسا بهةٕ. ئيٓػإ ية نؤَـةَييَو يـة خاْـةنإ زضوغـت بـووة بـةآلّ       

ةنطزٕ و ... تايبةيةْسييةني ٖةية نة خاْةنإ ْيياْة. بؤ منووْة تايبةيةْسيي برينطزْةوة  قػـ 
ٖةَيةي اليةْططاْي تيؤضييةنةي غةضةوة ئةوةية نة ئةوإ ططيٓطي بة ثطؤغةيةى نة زةبيَتة ٖؤي 
ثةيسابووْي تايبةيةْسيية ْويَيةنإ  ْازةٕ. ؾتةنإ ية توةطةييَو ثيَـو زيَـٔ بـةآلّ ٖةْـسيَو     

ناْيإ دياواظي ٖةيـة.  تايبةيةْسي ْويَيإ ٖةية نة يةطة  تايبةيةْسييةناْي توةة ثيَهٗيَٓةضة
نؤَةَيطة زةضخةضي سةظة تانةنةغييةنإ ْيية  بةَيهوو ياغاطةيي تايبةت بة خؤي ٖةيـة نـة   
يةطة  ياغا ؾيعيؤيؤشييةنإ دياواظة. ْاتواْطآ نؤَةَيطةي َطؤيي تـةْيا وةى نؤَةَيةيـةى يـة    

    ٕ بـة ٖاوؾـيَوةي    تانةنإ يةبةضضاو بططئ يإ بة ئؤضطاْيعَيَهي طـةوضةي يةقةَيـةّ بـسةئ يـا
نؤَةَييَهي ئاشةَيي ويَٓا بهطآ. ية نؤَةَيطةي َطؤييسا زياضزةي نؤَةآليةتي بابةتي تويَصيٓـةوة  

 و خويَٓسْةوةي نؤَةَيٓاغيية. 
عةيالَة تةباتةبايي زةَي : زةظطاي خوَيكاْسٕ غةضةتا ظوريةيةى ية بةؾة غةضةتاييةنإ نـة  

ــة  خــاوةْي بةضٖــةّ و تايبةيةْــسيي تايبةتييــة   زةخوَيكيَٓــ   زوايــي تيَهــةآلويإ زةنــا و ب
تايبةيةْسييةناْياْةوة ئاويَتةي يةنرتيإ زةنا و غووزي ْوآ بيَذطة يـةو غـووزاْةي نـة ٖـةض     
يةنيَو ية بةؾةنإ ٖةياْبوو  زيَٓيَتة نايةوة. نؤَةَيطة واقعييةتيَهة نة ية باضي َاٖييةتةوة 

ةية. ئةطةض بًَـئَ تانـةنإ تـةْيا ؾانتـةضةناْي     دياواظيي يةطة  واقعييةتة تانةنةغييةنإ ٖ
زضوغتهةض و ثيَهٗيَٓةضي نؤَةيطةٕ و بؤ ْاغيين نؤَةَيطة ْاغـيين تانـةناْي تـةواوة و يـة     
ئاناَسا زةطوتطآ نة ئاخيَعطةي غةضةتايي ٖيَُا نؤَةَيٓاغييةنإ ؾتيَهي ديا ية ْيؿاْة و منـا  

ْةوةية بة ئاغاْي زةتواْطآ بطوتطآ نة ْيؿـاْة و  زةضووْٓاغييةنإ ْاتواْ  بب . بةّ بةَيطةٖيَٓا
منا سةياتييةناْيـ بة ٖيَُا و ْيؿاْة ب طياْةنإ ضِووٕ زةنطيَٓةوة. ضوْهة ية خاْةي ظيٓـسووزا  
ؾتيَو بيَذطة ية َويهويطةييَو ية َاززةي نا  بووْي ْيية. بةآلّ ئـةّ َويهويـة ناآلْـة يـة     

بووٕ و ٖةض ئةّ تيَهةَيبووْة ٖؤناضي ْيؿـاْةطةييَهي   ْاوةوةي خاْةي ظيٓسووزا تيَهةآلوي يةنرت
ْويَية نة زياضيهةضي شيأْ نة تةْاْةت تؤويَو يـة ٖيطـهاّ يـة يـة توةـة ثيَهٗيَٓةضةناْيـسا       
ــة     ــةوةي بةؾ ــةَي نؤبووْ ــؤ )طؿــت( بةضٖ ــة ن ــة ن ــاض ئةَةي ــةوة. ٖؤن ــاتواْطآ بسؤظضيَت ْ

 (1ثيَهٗيَٓةضةناْي ْيية.)
ــةَييَه   ــةَي نؤَ ــة بةضٖ ــتيَهة نــة     نؤَةَيط ــةَيهوو ؾ ــة  ب ــةنإ ْيي ــازةي تان ي غ

تايبةيةْسييةناْي يةطة  تايبةيةْسييةناْي بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْي دياواظي ٖةية. نؤَةَيطة ية 
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تيَهةآلوبووْي تانةنإ ثيَو زآ و ْاغيَٓةضي ضِاغتييةني تايبةت و خاوةٕ تايبةيةْسيي تايبةت 
يةنإ ْةبٔ ٖيض ؾـتيَهي بةنؤَـة  زضوغـت ْابـ .     بةخؤيةتي. زياضة ئةطةض ويصزاْة تانةنةغي

بةآلّ ئةّ َةضدة ثيَويػتة  َةضدي تةواو ْيية. زةب  ويصزاْة تانةنةغييةنإ تيَهـةَيي يـةنرت   
بٔ و بة ؾيَوةيةني تايبةتي ئاويَتةي يةنرت بٔ. شياْي نؤَةآليةتي يةو ثيَهٗاتة و تيَهةآلوبووْة 

يَتة بووْة ْيؿاْسةضي ئةوةية نـة ٖـعض  ٖةغـت و نـطزاضي     زيَتة نايةوة و بةّ ثيَية ٖةض ئةّ ئاو
نؤَةَيطة يةطة  ٖعض و ٖةغت و نطزاضي تانة ثيَهٗيَٓةضةناْي يـة ساَيـةتي دووزابووْـسا ييَـو     
دياواظة. نؤَةَيطة نؤَةَييَو ية بةؾةنإ ْيية  بةَيهوو طؿتيَطة نة ٖةضضةْس ية نؤَةَييَو ية 

تايبةيةْسيي تايبةت بةخؤيةتي و ظوريةيـةى تايبةيةْـسيي   تانةنإ ثيَو ٖاتووة بةآلّ خاوةْي 
نؤَةآليةتي بةٖيَع زيَٓة نايةوة نة ية ناتةناْي زشايةتي و زشبةيةني ْيَوإ تاى و نؤَةَيطةزا 

 (3بةغةض ٖيَعي تانسا ظاَية.)
زؤضنايِ نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي ثيَي واية نة تـاى خـاوةْي زوو دـؤض ويصزاْـة  يـةنيَهيإ      

ي ئةخالقي و ئةوةي زيهة ويصزاْي زةضووْٓاغي. بة ٖةَإ ؾيَوة نة تانـةنإ يـة بـاضي    ويصزاْ
زةضووْٓاغييةوة خاوةْي ويصزأْ نؤَةَيطةف ويصزاْي ٖةية. ْاوبطاو ططيٓطييةطي ظؤض بة ويصزإ 
زةزا و زةَي  ية نؤَةَيطة غةضةتاييةناْسا ويصزاْي بايةخي ظياتطي ٖةية  بـةآلّ يـة نؤَةَيطـة    

 ظييةنإ ططيٓطيي ويصزإ زازةبةظآ و بؤضووٕ و بريوضِاي تانةنةؽ بايةر ثةيسا زةنات.ثيؿةغا
يةواْةية بتواْطآ بطوتطآ نة ويصزاْي نؤَةَيطة ييَطةزا ئةو ؾتةية نة ئيدي خةيسووٕ بة ْاوي 
" زةَاضطريي " باغي زةنا نة ية نؤَةَيطة غازة عةؾريةتييةناْسا توْستط و بةٖيَعتطة بةآلّ ية 

ةَيطةي ؾاضْؿيٓسا الواظ زةب  و ئاضاّ ئاضاّ يةْاو زةض  و يةواْةؾة زياضزةي " زةَـاضطريي  نؤَ
 " غةضضاوةططتوو ية نؤويصزإ ب .

َوضتةظا َوتةٖةضي ية ضواض تةوةضزا ضِةخٓة و ٖةَيػةْطاْسٕ بـؤ تيؤضييـة دؤضاودؤضةنـاْي    
 بريَةْسإ و نؤَةَيٓاغإ غةباضةت بة َاٖييةتي نؤَةَيطة زةنات:

ـ تيؤضي يةنةّ ثةيوةْسي بة اليةْططاْي ضِةغةْايةتي تاى بة واتاي تةواوي ٖةية و زةَيـ :  6
" نؤَةَيطة بووْيَهي ضِاغتةقيٓةي ْيية  ئةوةي نة "بابـةتيَت"ي ٖةيـة تانـة و بـؤ ْاغـيين      

 نؤَةَيطة ْاغيين تانةنإ بةغة".
تـاى ٖةيـة و زةَيـئَ:     ـ تيؤضي زووةّ: اليةْططاْي ئةّ تيؤضةف بطِوايـإ بـة ضِةغـةْايةتي   1

نؤَةَيطة ية ضِيَهدطاو و زاَةظضاوةطةيي غةضةني و الوةنـي ثيَـو ٖـاتووة. ئـةّ زاَـةظضاوة و      
تانةناْي غةض بةوإ ٖةَوويإ بةغرتاوةي يةنرتٕ. طؤضِإ ية ٖةض زاَةظضاوةيةنسا  زةبيَتة ٖؤي 
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اؾيَين نؤَةَيطة بةزي طؤضِإ ية زاَةظضاوةناْي زيهةزا و شياْي نؤَةآليةتي وةى "طؿتيَو" َ
زَيٓ  و تانـةنإ وةى بةؾـةناْي ثيَهَٗيٓـةضي ئـةو َاؾـيٓة زَيٓـة ئـةشَاض نـة ضاضةْووغـي          
ٖاوبةؾيإ ٖةية و نؤَةَيطة واتة ئةّ نؤَةَيةيةي نـة يـة بةؾـة ثيَهـةوة بةغـرتاوةنإ ثيَـو       

انةناْـسا  ٖاتووة  ية ضِواْطةي ثةيوةْسيي تايبةتي ٖؤ و بةضٖؤيي َيهـاْيَهي نـة يـة ْيَـوإ ت    
 ٖةية  ثيَٓاغةيةني دياواظ ية ثيَٓاغةي ٖةض ناّ ية بةؾةناْي ٖةية. 

ـ بة ثيَي تيؤضي غيَيةّ ٖةّ نؤَةَيطة ضِةغـةْة و ٖـةّ تـاى. تانـةنإ يـة نؤَةَيطـةزا       8
ْاتويَٓةوة بةآلّ ؾوْاغي ْوآ ية نؤَةَيطةزا زضوغت زةنةٕ نة ٖةَإ ؾوْاغي نؤَةَيطةيـة و  

تةْيايي و ديا ية نؤَةَيطة ٖةيةتي  دياواظة. بة ٖـؤي ناضيطةضييـة    يةطة  ئةوةي نة تاى بة
زوواليةْةناْي تانةنإ واقعييةتيَهي ْوآ زيَتة ئاضاوة نـة خـاوةْي ْةغت)ؾـعوض(  ويـصزإ و     

 ئريازة و ئةْسيَؿةيةني تايبةتة نة بةغةض ؾعووض و ويصزاْي تانةناْسا ظاَية.
ي نؤَةآليـةتي تـةواوة. بـة ثيَـي ئـةّ      ـ تيؤضي ضواضةّ يةغةض بٓةَاي ضِةغةْايةت1

تيؤضيية  ٖةضضي ٖةية ضِوسي طؿيت و ويصزاْي طؿيت  ئريازة و ويػيت طؿيت و "َٔ"ي 
طؿيت ية. ؾعووض و ويصزاْي تانةنةغي ٖيَُايةى ية ؾعووض و ويصزاْي طؿتيية. ئةَـة  

. بـة  يةضِاغتيسا ٖةَإ تيؤضي نؤَةَيٓاغاْيَهي وةى ئـةَيٌ زؤضنـايِ و ثةيطِةواْييـةتي   
بؤضووْي َوتةٖةضي  زؤضنايِ ية ضِةغةْايةتي غطؾـيت َطؤيـي نـة غةضضـاوةططتوو يـة      
ًََبووْي ظاْي ئيٓػإ ية ْاخي غطوؾتة  تووؾي ب ئاطايي بووة. ئةّ غطؾتة دؤضيو  نا
ئاظازيي و زةضؾةت و غةضبةغيت بة َطؤظـ زةبةخؿ  نة بؤ ضِاوةغتإ ية بةضاَبةض ؾـتة  

إ بةٖيَعي زةنةٕ. ْاوبطاو بؤ ثؿت ضِاغت نطزْةوةي تيؤضيي زاغةثيَٓطاوة نؤَةآليةتييةن
غيَيةّ زةَي : ضِاغتة نة نؤَةَيطة ية تانةنإ ثيَو ٖاتووة و خاوةْي ويصزإ و ئـريازة و  
خواغيت دياواظ ية تانةناْة نة بةغـةض تانةناْـسا ثيـازة زةنـطآ  بـةآلّ غـةضبةخؤيي       

نإ واتة ضِؤسي تانةنةغي  ية بةضاَبةض ضيَصةيي تانةناْيـ ثاضيَعضاوة. " تانةنةَطؤيية
( بـة زةغـتةواشةيةني   3نؤَةَيطة واتة ضِوسي طؿيت َـةدبووض و ب زةغـةآلت ْييـة")   

زيهة  ية ثًةناْي خواضووي غطوؾتسا  بةؾةنإ ية يةنرتزا تيَهةآلو زةبٔ و بة تةواوةتي 
وغسيؤّ نة ئاو و يةْاو "طؿت"زا زةتويَٓةوة. بؤ منووْة ئؤنػيصٕ و ٖايسضؤشئَ يإ نوييَط

خويَي خواضزْة  ٖةض يةنيَهيإ طؿتيَطي غةضبةخؤ ية بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْيأْ  بةآلّ بة 
ٖةَإ ضِيَصة نة تيَهةآلوبووْةنة ية ئاغـتيَهي بـةضظتطزا ديَبـةد  ببـ   بةؾـةنإ يـة       
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بةضاَبةض طؿت زا غةضبةخؤييةني ضِيصةيي ثةيسا زةنةٕ. نؤَةَيطة بةضظتطئ بوْـةوةضي  
 تة و بةّ ثيَية غةضبةخؤيي ضِيصةيي بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْي طةييَو ظياتطة.غطوؾ
 
 ـ ئاخَيصطةي كؤمةَلطة  3

غةباضةت بة ئاخيَعطةي نؤَةَيطةي َطؤيي و ضؤْييةتي ثيَهٗاتين  ططمياْةطةيي دؤضاودـؤض  
خطاوْةتــةضِوو و بــةّ ٖؤيةؾــةوة ديــاواظيي بؤضــووٕ يــةْيَوإ ظاْايــاْي نؤَةآليةتيــسا يةَــةضِ 

ةيسابووْي نؤَةَيطـة طـةييَو ظؤضة. يـة بةضٖةَـةناْي بريَةْـساْي يؤْـإ وةى ئـةؾالتووٕ و        ث
ئةضةغتؤ بريوضِاي نةّ تا ظؤض دياواظ يةَةضِ شياْي نؤَةآليةتي ئيٓػإ زيَٓة بةضضاو. ظاْانإ ية 

 بةضٖةَةناْياْسا ٖةض يةى بة ؾيَوةيةى قػةيإ يةغةض شياْي نؤَةآليةتي َطؤظـ نطزووة. 
ؽ ٖؤبع يـةنيَو يـة بريَةْـسة بةْاوباْطـةناْي غـةزةي سةظسةٖـةّ  و ٖةشزةٖـةَي        تؤَا

بةضيتاْيا ثيَي وابوو نة َطؤظـ ية غةضةتازا بة ؾيَوةي طؤؾةطري و تةضيو نةوتوو شياْي بةغـةض  
زةبطز و بةضزةواّ يةطة  ٖاوضةؾٓةناْي ية ؾةضِ و نيَؿةزا بووة. ية شيٓطةيةني ثطِ يـة تـطؽ و   

ٖةَيؿة ية اليةٕ نةغاْي زيهةوة زةغسضيَصي زةنطاية غـةض. بـةآلّ بـة ٖيَـعي      خؤؾسا زةشيا و
عةقأل و برينطزْةوة تيَطةييؿت نة ئةطةض يةطة  نةغاْي ٖاوضةؾين خؤي يةنططتووييةى ثيَو 
بيَٓ   زةتواْ  ية ئاؾيت و ئاغايؿسا  و ية شيٓطةيةني ئاضاّ و زووض ية تطؽ و تؤقاْـسٕ شيـإ   

 يَوةية نؤَةَيطةي ئاضاّ و ضِيَهوثيَو بةزي ٖات.بةغةض ببات و بةّ ؾ
دؤٕ يؤى ؾةيًةغوويف بةضيتاْي بة ثيَطةواْةي ٖـؤبع بـطِواي وايـة نـة شيـاْي ئيٓػـإ يـة        
غةضةتازا ثطِ ية ئاضاَي و ئاغاييـ بوو  بةآلّ َطؤظـ بؤ ثيَؿهةوتٔ ْاضاض بوو بة ديَطةي ئةوةي 

 طةوضةتط ثيَو بيَٓ . نة ية خيَعاْيَهي طؤؾةطريزا شيإ بها  ططووثي
دإ داى ضِؤغؤ ؾةيًةغوويف غةزةي ٖةشزةيةَي ؾةضِةْػا ثيَي وابوو نـة نؤَـةَيي َطؤيـي    
زةضةواَي ططيَبةغيت نؤَةآليةتيية واتة تانةنإ بة سةظي خؤيإ ية زةوضي يةنرت نؤبووْةوة و 

ــ    ــؤ ثاضاغــتين ق ــةوة و ب ــو بووْ ــو ْعي ــة ضِيَطــةي طووــإ و ثيَهــةوة غــاظاْةوة ييَ اظاْر و ي
بةضشةوةْسييةناْيإ  زةغتيإ ية بةؾيَو ية بةضشةوةْسييةناْيإ ٖـةَيططت. ْـاوبطاو ثيَـي وايـة     

( ضِؤغـؤ بـطِواي وايـة    9شياْي نؤَةآليـةتي يةغـةض بٓـةَاي دـؤضة ططيَبةغـتيَو ضِاوةغـتاوة.)      
ــاْي و      ــةْسْي ْايةنػ ــة و ثةضةغ ــاو نؤَةَيط ــسةَيي ْ ــِ و طةْ ــاضي ظوَي ــتاْييةت ٖؤن ؾاضغ

زْةناْة. زةب  ية شيٓطةي غطوؾيت بة غازةيي شيإ بهةي و ية ْؿووظي ؾاضغـتاْييةت  ٖةآلواض
زووض بل. ؾاضغتاْييةتي َاززي واتة زةضنةوتٔ و ئاؾهطابووْي بةالضِيَساضووٕ و طوْاٖي َطؤظـ. 
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ئيدي خةيسووٕ ؾةيًةغووف و بريَةْسي ئيػالَي ثيَويػتيي ئيٓػـإ بـة خـواضزٕ و غـةضيعةي     
وو ثاَيٓةضي غةضةني ية َـةيًي ئيٓػـإ بـؤ ثيَهٗيَٓـاْي نؤَـة  زةظاْـ .       خؤخؤؾويػذي بة ز

غةباضةت بة ثيَويػتيي َطؤظـ بة خواضزٕ  ْاوبطاو ثيَي واية نة خوا َطؤظـي خوَيكاْـسووة و بـة    
ؾيَوةيةى زضوغيت نطزووة نة شيإ و َاْةوةي بةب  خواضزٕ َةيػةض ْاب  و ٖـةض بـة ؾـيَوةي    

واي خواضزْسا ضِيَبةضي نطز و ية ثيَهٗاتةيي دةغتةييؿـيسا تواْـايي   غطؾيت ئةوي بؤ طةضِإ بةز
بةزةغٗيَٓاْي خواضزْي زاْاوة. بةآلّ ضوْهة َطؤظـ ْاتواْ  تةواوي ثيَساويػتييةناْي خؤي زابري 
بهات ثيَويػيت بة ٖاوناضيي نةغاْي زيهة ٖةية و بةّ ؾيَوةية يةبةض ئةوةي قاظاوي يـة شيـإ   

  بؤ ثيَهٗيَٓاْي نؤَةَيطة ٖإ زةزضآ. بة زةغتةواشةيةني زيهة ضوْهة يةطة  نةغاْي زيهةية
بة تةْيايي ْاتواْ  خؤضاني ثيَويػت زابري بهات  بة ْاضاض ثيَويػيت بة ياضيسةي نةغاْي تـطة.  
بة ٖؤي زابةؾهطاْي ناض ٖةض نةؽ ئةضنيَهي يةغةض ؾاْة  نةواتة ٖةَوو ناض زةنةٕ و شيـاْي  

ئـيدي خةيـسووٕ ثَيـي وايـة بـةب  ٖاونـاضي و ياضَـةتي  َاْـةوة و         بةنؤَة  زابـري زةنـةٕ.   
 بةضزةواَيي نؤَةَيطة َةيػةض ْاب . 

ثاَيٓةضي زووٖةّ ئةو َةتطغيياْةية نة ٖةضِةؾة ية طياْي َطؤظـ زةنـةٕ  ضـوْهة ئيٓػـإ    
زوشَين ظؤضي ٖةية نة يةو بةٖيَعتطٕ و ئاَطاظي بةضةوضِووبووْـةوةي ئيٓػـإ  الواظة و ئاشةَيـة    
زضِْسةنإ ية َطؤظـ بةٖيَعتطٕ. ية ساَييَهسا نة ئيٓػإ الواظة و تواْاي ئةوةي ْيية بـة تـةْيايي   
ية بةضاَبةض زضِْسةناْسا خؤي بجاضيَعآ  بؤية بة ْاضاضي بة ٖاوناضي نةغاْي زيهة بةضةْطاضي ية 

 خؤي زةنا.
غطؾـيت   َوضتةظا َوتةٖةضي زةَي : بةنؤَةآليةتيبووْي ئيٓػإ ية ْاخي خوَيكـإ و 

ئةوزا بٓاغةنةي زاْطاوة. ية قوضئاْسا ٖاتووة نة: ئةي خةَيهيٓة ئيَوةَإ ية ثياو و شْيَو 
خوَيكاْسووة و ئيَوةَإ بة ؾيَوةي ططووثي ْةتةوةيي و قةبيًةيي زاْاوة بؤ ئةوةي يـةنرت  

 ( 64بٓاغٓةوة.)
هي َطؤييـسا  تةباتةبايي ٖةض يةّ بواضةزا زةْووغ :"بةنؤَةآلتيبوٕ ية غطؾيت ٖـةض تـانيَ  

ٖةية. يةنةَري نؤَةَييَو نة ية َْيو َطؤظايةتيـسا ثَيـو ٖـاتووة  نؤَـةَيي خَيعاْـي بـوو نـة        
نؤَةَييَهي غطوؾتيية. ضوْهة ئةّ نؤَةَية بة ٖؤي ٖاوغةضطريييةوة زضوغتبووة و ٖاوغةضطريي 

يـة.  و ثيَهٗيَٓاْي بٓةَاَيةف بة َةبةغيت َاْـةوةي وةضـة و بـةضزةواَيي شيـاْي نؤَةآليةتي    
ئةطةض ئيٓػإ ضيَؿت خواضزٕ و ناضة ٖاوؾيَوةناْي زيهـة زةتواْـ  بـة تـةْيايي ئـةواّ بـسا        
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ظاوظوآ و َٓاَيبووٕ و ية ئاناَسا بةضزةواَي ضِةطةظي َطؤيي بة تانة نةغيَو ديَبـةد  ْابـ     
 ( 66بةّ ثيَية بؤ ئةّ َةبةغتة ظياتط ية َطؤظيَو ثيَويػتة.")

 
 ؤمةآليةتي مسؤظـ و ئاذةألـ جياواشيي نَيواى ذياني ك4

يةْيَوإ نؤَةَيطةي َطؤيي و نؤَةَيطةي ئـاشةَيي دياواظيطـةييَهي ظؤض و ئاؾـهطا بةضضـاو     
زةنةوٕ. ظؤض ية دطِوداْةوةض و طياًْةبةضإ بة ؾيَوةي ططووثي شيإ بةغةض زةبةٕ و تةْاْةت يـة  

و زةبيـٓري. ٖةْـسيَو يـةو    ْيَو ٖةْسيَهياْسا ئيَُة شيـاْيَهي ططووثيـي ضِيَهوثيَـو و ؾـؤضّ ططتـو     
دطِوداْةوةضاْة نة بـة دطِوداْـةوةضة نؤَةآليةتييـةنإ بـةْاوباْطٔ  خـاوةْي ضِيَهدػـتٓيَهي       
ضِيَهوثيَهٔ. َيَـ ٖةْطوئ  َيَطووية و َؤضياْة يةّ دؤضةٕ نة ية نؤَةَيةناْياْسا زابةؾهطزْي 

هـة تـا ضِازةيـةى ؾـياوي     ناض  ٖاوناضي و ضيين نؤَةآليةتي و ٖةْسيَو ية ثةيوةْسييةناْي زي
 تيَطةيؿتٓٔ. 

ْعيهرتئ ٖاوؾيَوةبووٕ )ويَهطووٕ( يةْيَوإ َيَطوويةنإ و نؤَةَيطـة َطؤييةناْـسا بةضـاو    
زةنةوآ. َيَطوويةنإ خاوةٕ ثيؿةطةيي ثػـجؤضِئ  ٖةْـسيَو خعَـةتهاض ضِازةطـطٕ بـؤ ئـةوةي       

نةٕ و وةى نؤيًة ضِاياْسيَٓٔ بؤ خواضزٕ زابري بهةٕ  ٖةْسيَهي زيهة َيَطووية الوةنإ زةغطري زة
ئةوةي ناضيإ بؤ بهةٕ. يةْيَوياْسا ٖةْسيَو ضِةطةظي باآلزةغت ٖةٕ نـة شياْيـإ بـة تـةواوةتي     
بةغرتاوة بة نؤيًةناْة. ية ٖةْسيَو داضزا ناتيَو ية ضِيَطةزا تووؾي يةنرت زةبٔ ؾةضِ و ييَهـسإ  

 (61زةغت ث زةنا.)
هسا يـةشيَط غـةضزيَطِي" ئـةو غـةطاْةي قووَيهـةيإ      ية نتيَيب ضريؤنةناْي غطوؾت ْاغيَ

ٖةَيسةنةْس" ٖاتووة نة: ية ؾويَين نوؾتٓةوةي ئاشةٍَ ية ْاوؾاض الؾةي ئاشةَية ْةخؤؾةناْيإ 
يةْاو ضـاَيي نـةَيَو قووَيـسا زةؾـاضزةوة. زةغـتةيةى يـة غـةطة بـةضةَيآلنإ الؾـةناْيإ          

بؤ ثيَؿططتٔ يةّ ناضة ضاَيةنةيإ قـووَيرت   زةضزةٖيَٓايةوة و زةبووْة ٖؤي ثيؼ بووْي شيٓطة.
نطز  تيَطِاَاْةنإ زةضياخنػت نة غةطةنإ بة ٖاوناضيي يةنرت ظةوييةنةيإ ٖةَيسةنةْـس بـؤ   
ئةوةي بة نةالنةنة بطةٕ. ؾيَواظي ٖاوناضييةنـة بـةّ ؾـيَوةية بـوو نـة غـةضةتا غـةطيَو        

يت زةنـطز و ٖةْاغـةبطِنةي   خةضيهي ناضنطزٕ زةبوو  يةطة  ئةوةي نة ٖةغيت بـة َاْـسوويَ  
زةطةيؿت   زةغيت ية ناض ٖةَيسةططت و بؤ سةغاْةوة ية ثةْايةى زضيَـص زةبـوو و غـةطيَهي    
زيهة خةضيهي ناضنطزٕ زةبوو. ناتيَو يةنيَو يةوإ ية ناضةنةيسا ب تاقةت و َاْسوو زةبوو  

نإ بـةب   بة ديَطةي ئةو غةطيَهي زيهة ناضي زةنـطز. بـةّ ؾـيَوةية دـيَ طـؤضيَين غـةطة      
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ضِاوةغتإ زضيَصةي ٖةبوو. ئاشةَيةنإ بة ؾيَوةي بةنؤَة  و ثيَهةوةيي ناضيإ زةنطز بؤ ئةوةي 
 بة نةالنةنة بطةٕ.

ئةوةي نة ئاشةَيةنإ ْاضاض بة شيـاْي نؤَةآليـةتي زةنـا  ثيَويػـتيية َاززييـةناْي وةى      
بابةتةيـة و ثيَساويػـتيية    ضِاونطزٕ  بةضةْطاضبووْةوة  بةضبةضةناْي يةطة  زوشَٔ و ؾـيت يـةّ  

زةضووْييةنإ ضِؤَييَهي ئةوتؤيإ ْيية. نؤَةَيي َطؤيي تةْيا يةبـةض زابيٓهطزْـي ثيَساويػـتيية    
 َاززييةنإ ْيية  بةَيهوو ثيَويػتيية َةعٓةوييةناْيـ ططيٓطييإ ث زةزضآ. 

ئـاشةَيي   َطؤظـ خاوةٕ عةقًَة و نؤَةَيي َطؤيي بةٖؤي ئاوةظَةْسيي تانةناْي ية نؤَـةَيي 
بة تةواوةتي دياواظة. شيـاْي ئاشةَيـةنإ يـةو ناتـةوة نـة بـةزي ٖـاتووة ٖـةتا ئَيػـتا ٖـيض           
طؤضِاْهاضييةني بةغةضزا ْةٖاتووة ية ساَييَهسا نـة َطؤظــ قؤْاغطـةيي َيَـصويي دؤضاودـؤضي      

ةآلّ تيَجةضِاْسووة. بؤ منووْة زةطوتطآ َطؤظي ضاخي زاضغتإ  بةضز  ئاغٔ  ٖةَيِ  ئةتؤّ و ... بـ 
 شياْي ئاشةَيةنإ وةٖا ثةضةغةْسْيَهي بةخؤيةوة ْةبيٓيوة. 

  نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي ثيَي واية نة ديـاواظي نؤَةَيـة    (Roge Bastide)ضؤشآ باغتيس
َطؤييةنإ يـة نؤَةَيـة ئاشةَيييـةنإ يـة َٖيـعي ييَهذيانطزْةوة)ٖـةَيوةشاضزٕ( و طؿـتاْسٕ و        

يهـةي َطؤظــ يةطـة  ئـاشة  ٖيَـعي قػـةنطزْييةتي.       وضزبيين ئاطاياْةي َطؤظة. ديـاواظيي ز 
ٖةضضةْس ئاشةَيةناْيـ ية ناتي تطؽ و ؾازي و ئاظاضزا ٖةْسيَو زةْـط يـة خؤيـإ زةضزةبـطِٕ      
بةآلّ ٖةَووي ئةواْة اليةْي غةضيعةي ٖةية و وةى يةنة. ئيٓػـإ تـةْيا بـة زةْطـةنإ ضِاظي     

ية ضِيَطةي ٖيَُا و ْيؿـاْةطةييَهي وةى ٖـيأَل و   ْاب  بةَيهوو ية غةزإ ٖةظاض غا  يةوةثيَؿةوة 
 ٖيَُاناْي زيهة نة زايٓاوٕ  ؾويَٓةواضي ظؤضي يةزواي خؤي د ٖيَؿتووة.

َطؤظـ خاوةٕ نةيةثووضي نويتووضيية. شياْي نؤَةآليةتي ئةّ تواْايية بة َطؤظـ زةبةخؿـ   
ويَين ْيؿـتةديَبووٕ  نة ثيَساويػتييةناْي شياْي خؤي وةى ثيَويػيت بة خؤضاى  دٌءبةضط و ؾ

بة ِضازةيةني ظؤضتـط يةوةيهـة بـؤ تـاى َةيػـةض زةبـ   زابـري بهـا و بـؤ زابيٓهطزْـي ئـةّ            
ثيَساويػتيياْة  تانةنإ بؤ غووزوةضططتين ظياتط و باؾرت ية شيٓطة ية زةوضي يةنرت نؤ زةبٓةوة 

ة ية "نويتووض"يإ و ثةيوةْسيطةييَو زازةَةظضيَٓٔ و ٖةْسيَو ؾيَواظيإ يةْيَوزا زضوغت زةبٔ ن
ث زةطوتطآ. بةّ ثيَية زةتواْري بًَيَري نة ئيٓػإ خاوةْي نويتووضة بةآلّ ئاشة  نويتووضي ْييـة.  
ظاْياضييةناْي َطؤظـ ية ضِيَطةي نويتووضةوة ية وةضةيةى بؤ وةضةيةني زيهـة زةطواظضيَتـةوة و   

اْياضيياْة ية وةضةي ثيَـ خؤي وضزة وضزة بةضبآلوتط  بةْطخرت و ظياتط زةب . ٖةض وةضةيةى ئةّ ظ
بة َريات وةضزةططآ  ثَييـإ ظيـاز زةنـا و بـؤ وةضـةي زواتطيـإ زةطواظَيتـةوة. يـة نؤَةَيـة          
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َطؤييةناْسا  طووإ يةطة  شيٓطة بة ٖؤي ٖةو  و نؤؾؿةوةية و ئيٓػإ ية ضِيَطةي ئاَطاظيَو 
يَساويػـتييةنإ  سـةظ و   نة زضوغيت زةنا زةتواْ  زةغهاضي شيٓطةي خؤي بهات و بة ثيَـي ث 

 ويػتةناْي خؤي بيطؤضِآ و بةغتيَين شياْي خؤي يةباض بهات.
ئاشةَيةنإ ْاتوأْ ئاَطاظ زضوغت بهةٕ و تةْيا ية قؤْاغي بةضظي ثيَطةيؿتووييسا يةواْةيـة  

( و يـة  68بتوأْ نةَيو ية ئاَطاظ وةضبططٕ. َطؤظــ ضِؤَيـةي بـاَيؼ و ثيَطةيؿـتووي غطوؾـتة.)     
ًََبووٕ زةثَيـوآ. بـةآلّ ئـةّ تواْـايي        تواْايي زاٖ َيٓإ و خويكاْسٕ بةٖطةَةْـسة و ضِيَطـةي نـا

ًََبووْة ية ئاشةَيةناْسا ْيية و طؤضِاْيَو ية شياْياْسا ضِوو ْازات. ية ئيُتياظةناْي  ثيَطةيؿذي و نا
زيهةي َطؤظـ ْويَطةضي و زاَٖيٓاْـة. ئاشةَيـةنإ ْـة َٖيـعي ؾَيطبووْيـإ ٖةيـة و ْـة زةتـوأْ         
ظاْياضييةناْي خؤيإ بطواظْةوة. ٖةضضةْس ٖةْسيَو يـة ئاشةَيـةنإ ٖةْـسيَو زضوغـتهطاوي بـة      
ضِواَيةت غةضغوضِٖيَٓةضيإ ٖةية وةى تةوْي داَيذاَيونـة و ؾـاْةي ٖـةْط  بـةآلّ ئـةّ ؾـتاْة       
ٖةَيؿة بة ٖةَإ ؾَيوةية نـة يـة غـةزإ ٖـةظاض غـاٍ يـةوةثيَـ ٖـةبووة و ٖـيض ضةؾـٓة          

تيَسا ْةنطاوة. بةالّ ئيٓػإ ية زةغهطز و زضوغـتهطاوةناْي خؤيـسا بـة ثيَـي      طؤضِاْهاضييةنيإ
ثيَويػتيي ضِؤشطاض  طؤضِاْهاضيي ظؤضي ٖيَٓاوةتة نايةوة و ية ضِيَطةي زؤظيٓـةوة و زاٖيَٓاْـةنإ    

 زشواضي و ئاغتةْطييةناْي شيٓطة و ؾويَين شياْي خؤي ال زةبات و خؤي يةطة  زةطوو . 
 
 ؤمةَلطة مسؤييةكاىـ جؤزةكاني ك5

ثةضةغةْسٕ و طـؤِضإ يـة تايبةيةْسييـة بةضضـاوةناْي نؤَةَيطـةي َـطؤيري. طؤِضاْهاضييـة        
ٖعضييةناْي َـطؤظ  زاَٖيٓاْـةنإ  زؤظيٓـةوة و ْويَطةضييـة ظاْػـتييةنإ و ... يـةو ٖؤنـاضة        

ة يـة  ناضيطةضاْةٕ نة بةضزةواّ نؤَةَيةنإ زةطؤضِٕ. بةّ ؾيَوةية نؤَةَيطـةي َطؤيـي ٖةَيؿـ   
 ساَيةتي طةؾةنطزٕ و طؤضِاْهاضي زاية و ٖةتا ئةَطؤ قؤْاغطةيي دؤضاودؤضي تيَجةضِ نطزووة.

نؤَةَيٓاغإ باغي نؤَةَيطةيإ ية قوْاغطةيي دياديازا نطزووة. يةنةَري زابةؾهاضي يـة  
نؤَةَيطة بة ؾيَوةي ظاْػيت ية اليةٕ ئيدي خةَيسووٕ نؤَةَيٓاغي ئيػالَي غةزةي ضواضزةيةَي 

ييين ئةواّ زضاوة. ْاوبطاو نؤَةَيطة يةغةض بٓةَاي دؤضي طوظةضإ بة زوو دـؤض نؤَةَيطـةي   ظا
نؤضةضي و نؤَةَيطةي ؾاضْؿيين زابةف زةنـات و يـةّ زابةؾـهاضييةزا بابـةتي زةَـاضطريي      
زةخاتةضِوو. بة بؤضووْي ْاوبطاو ية نؤَةَيطةي نؤضةضيسا زةَـاضطريي بـةٖيَعة و زةبيَتـة ٖـؤي     

ــةنططتوويي  ــسة     ي ــاضاّ زةوَيةَةْ ــاضاّ ئ ــتيَٓ  و ئ ــة زةغ ــة طةؾ ــةّ نؤَةَيط ــة. ئ نؤَةَيط
غةسطاْؿيٓةنإ نؤَةَيي طةوضةتط ثيَو زيَٓٔ و ؾاضةنإ زضوغـت زةبـٔ و طةؾـة زةنـةٕ. يـة      
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زضيَــصةزا زةَيــيَ: ٖاوتــةضيب يةطــة  ثةضةغــةْسْي نؤَةَيطــة يــة نؤضــةضييةوة بــؤ ؾــاض  ئــةو 
يةْاو زةض . ية ئاناَسا بة ٖيَطؾيَهي غةسطاْؿـيٓإ بـؤ   زةَاضطريييةف بةضةو الواظي زةضِوا و 

 غةض نؤَةَيطةي ؾاضْؿري  تووؾي ْابووت بووٕ و يةْاوضووٕ زةب  و ييَو ٖةَيسةوةؾ . 
بطِواي بةٖةبووْي زوو دؤضة نؤَةَيطة ٖةية: نؤَةَيطةي غةضباظي و  (Spencer) غجيَٓػةض

ــة   ــؤضي غ ــة د ــةنإ ي ــة نؤْ ــاظي. نؤَةَيط ــةو  نؤَةَيطــةي ثيؿةغ ــوْهة ي ــووٕ  ض ضباظي ب
نؤَةَيطةياْةزا ياغا و ضِيػانإ بة ؾيَوةي ظؤضةني بةغـةض خةَيهـسا زةغـةثيَٓطإ و ئـاظازي و     
ضِيَههةوتٓيَو يةطؤضِآ ْةبوو. ية نؤَةَيطـةي ثيؿةغـاظي ظؤضبـةي ناضةنـإ بـة ضِيَههـةوتٔ و       

ْانـإ  ئةْـساظياضإ و   ضِةظاَةْسي ئةواّ زةزضإ و يةغةض بٓةَاي زابةؾهطزْي ناضة و تيَيـسا ظا 
خاوةٕ ثيؿةغاظييةنإ دًَةوي ناضوباضةناْيإ بةزةغتةوةية. زؤضنـايِ بؤضـووْي غجيَٓػـةض بـة     
ؾيَواظيَهي زيهة زةضزةبطِآ و بطِواي بة زوو دؤض نؤَةَيطةية. نؤَةَيطةيةى نة ثةيوةْسيي ْيَوإ 

ضةناْي َاؾـيَٓيَهٔ نـة   تانةناْي َيهاْيهيية. واتة تانةنإ ثيَض و َـؤضة و بةؾـة ثيَهٗيَٓـة   
دياواظيطةيي ؾهطي  ظةوقي  نؤَةآليةتي و ضيٓايةتي يةْيَواْياْسا ْيية. بؤ منووْـة نؤَةَيطـة   
غةضةتاييةنإ ية نؤَةَية خةَيهيَو نة ٖةَوويإ خةضيهي نؤنطزْةوةي خواضزٕ بووٕ يـإ ضِاوة  

ةبوو بةآلّ بة ظيـازبووْي  َاغييإ زةنطز. يةو دؤضة نؤَةَيطاياْة  زابةؾهطزْي ناض ية ئاضازا ْ
بةضةبةضةي سةؾيُةت ئيرت ئةوة ْةزةطووا ٖةَوويإ خةضيهي ناضيَو بٔ  بؤية بة ْاضاضي ٖـةض  
ططووثيَو َةدبووض بووٕ ناضيَهي دياواظ ية ناضي ئةواْي زيهة ئةواّ بسةٕ. بةّ ؾيَوةية يـةْيَو  

يؿة ثةيسا بوو و نةغـايةتي  ططووثة دياواظة نؤَةآليةتييةنإ  زابةؾهطزْي ناض و دياواظيي ث
تانةنةغي طةؾةي نطز و وضزة وضزة نؤَةَيطةيةى زضوغت بوو نة تيَيسا تانةنإ بة ؾـيَواظيَو  
يةغةض بٓةَاي سةظ و ضِيَههةوتٓيإ ثةيوةْسييإ زاَةظضاْس و بةّ ؾيَوةية نؤَةَيطة ية ساَيةتي 

اؾــئَ بــووٕ  ؾــيَوةي يةنــةّ نــة ثةيوةْــسيي ْيَــوإ تانــةنإ َاؾــيَين و وةى بةؾــةناْي َ
نؤَةَيطةيةني بةخؤوة طـطت نـة ثةيوةْـسيي َْيـوإ تانـةنإ يةغـةض بٓـةَاي ضِيَههـةوتٔ و         
ضِةظاَةْسيي ْيَواْيإ ب . واتة ٖاوثةيوةْسيي و ثةيوةْسيية َيهاْيهييةناْي تانةنإ  ؾيَواظي 

 ثةيوةْسيي و ٖاوثةيوةْسيي ئؤضطاْيهي بةخؤيةوة ططت. 
و ططووثةنإ وةى ئةْساَةناْي دةغتة زةضـٔ نـة ٖـةض يـةنيَهيإ      يةّ نؤَةَيطةيةزا تاى

 ناضيَهي تايبةت ئةواّ زةزةٕ و ٖةْسيَو ثةيوةْسييإ يةْيَوزا ٖةية. 
زةضووْٓاغـي نؤَةآليـةتي غويػـطايي بـطِواي بـة زوو دـؤض         (Jean Piaget)شإ ثيـاشآ 

 نؤَةَيطة ٖةية: 
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 )اجباز(ـ كؤمةلطةيةك كة لةضةز بهةماي ناضازيَيت ية. 1
 ـ كؤمةَلطةيةك كة بهاغةكةي لةضةز ئاشادي و هاوكازي دامةشزاوة.2

بةٖةضسا  ٖةضناّ ية نؤَةَيٓاغإ بطِوايإ بة ٖةبووْي زوو يإ غ  دؤض نؤَةَيطة ٖةية نة 
دؤضة ثةيوةْسييةني َيَصووييإ يةْيَوزا ٖةية  واتة ية ساَيةتيَو بةضةو ساَيةتيَهي زيهة ضووٕ و 

 سووة.طةؾةيإ غتاْ
ْويَرتئ زابةؾهاضي ية اليةٕ دؤضز طؤضظيض نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي نطاوة. ْاوبطاو نؤَةَيطة 

 ية ضِواْطةي َاززييةوة زابةف زةنا و ثيَي واية زوو دؤض نؤَةَيطة ٖةية:
 ـ كؤمةَلطةي ضةزةتايي يان كؤضةزي1
 ـ كؤمةَلطةي ثةزةضةندوو2

 يةنــةّ ض نؤَةَيطــة زيــاضي زةنــا: دــؤ 8يــة زابةؾــهطزْي نؤَةَيطــةي ثةضةغــةْسووزا 
نؤَةَيطـة   غـيَٗةّ  نؤَةَيطـة طةؾةغـةْسووةنإ     زووةّ نؤَـةَيطاناْي يـة سـاَيي طةؾـة      

ثيَؿطِةوةنإ. ئةّ زابةؾهاضيية بةٖةَإ ؾيَوة نة باؽ نطا ظياتط اليةْي َاززي ٖةية  بةآلّ ية 
ةَيو يةّ نؤَةآلْةزا ية ن باضي َةعٓةوي  نويتووضي  زةضووْي و نؤَةآليةتي ضِووٕ ْيية نة خ

ضِةوؾيَهسا شيإ بةغةض زةبةٕ. زاخـوا ثَيؿـهةوتين تةنٓـةيؤشيا نـة ٖـةَإ اليـةْي َـاززيي        
نويتــووض )ؾاضغــتاْييةت( ثيَــو زيَٓــ   ٖاوئاٖــةْطي يةطــة  نويتــووضي ْاَــاززي ٖةيــة و 

نـطزووة نـة   ثيَساويػتيية ضِووسييةناْي خةَيو زابري زةنا يإ زؤظةخيَهي بؤ نؤَةَيطة زضوغت 
 ٖةَوويإ تيَيسا ية ساَيةتي غوتإ زإ.

بة ؾيَوةيةني طؿيت بة ئيًٗاّ وةضططتٔ ية زابةؾـهاضييةنةي طـؤضظيض يـة بـاضي ئـاَيؤظيي      
ثيَهٗاتةييةوة زةتواْري نؤَةَيطةنإ بة زوو زةغتة نؤَةَيطةي ثةضةغةْسوو و غةضةتايي زابةف 

اْةٕ نة ٖـةظاضإ غـا  يةَـةوثيَـ قؤْـاغي     بهةئ. نؤَةَيطة ثةضةغةْسووةنإ ئةو نؤَةَيطاي
نؤنطزْةوةي خواضزْيإ تيجةضِ نطزووة و بةضة بةضة ثيَهٗاتةيةني ئاَيؤظيإ بةخؤوة ططتووة. ئـةّ  

 نؤَةَيطةياْة زةتواْري بة زوو دؤضي ثةضةغةْسووي ثيؿةغاظي و ْةضييت ديا بهةيٓةوة.
َيؤظاْةٕ نة ية ؾؤضِؾي ثيؿةغاظي نؤَةَيطة ثةضةغةْسووة ثيؿةغاظييةنإ: ئةو نؤَةَيطة ئا

بةٖطةَةْس بووٕ و بة خيَطايي ضِيَطةيي ثيَؿهةوتٓة ظاْػيت و تهٓيهييةناْيإ بطِيـوة. وآلتـاْي   
ئةوضووثاي ضِؤشئاوا يةّ ثًةيةزا د  زةططٕ. بـةآلّ نؤَةَيطـة ثةضةغـةْسووة ْةضيتييـةنإ: ئـةّ      

ؾي ثيؿةغاظييإ تيَجةضِ ْةنطزووة و نؤَةَيطةياْة يةخؤ زةططٕ نة بة ٖؤناضطةييَو قؤْاغي ؾؤضِ
ٖةْسيَهيؿيإ ضِابطزوويةني زضةوؾاوةيإ ٖـةبووة و بـة بـةضاوضز يةطـة  ثيَؿـيٓةي نؤَةَيطـة       
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ثيؿةغاظييةناْي ئةَطِؤنة ثيَهٗاتةيةني ئاَيؤظتطيـإ ٖـةبووة. نؤَةَيطـة ئاغـياييةناْي وةى     
. نؤَةَيطـة طةؾـةْةنطزوو يـإ    ٖيٓس  ضري و ئيَطإ يـةّ زابةؾـهاضييةزا ديَطـةيإ زةبيَتـةوة    

غةضةتاييةنإ: نة ٖةْوونةف ية ٖةْسيَو ْاوضةي ديٗإ وةى ئوغـرتاَييا و ئـةؾطيكياي ضِةؾـسا    
منووْةطةييَهيإ ييَ َاوةتةوة  ئةو نؤَةَيطةياْةٕ نـة يـة قؤْـاغي نؤنطزْـةوةي خـؤضاى يـإ       

يـةتي تيَياْـسا   غةضةتاناْي ضاخي بـةضزيين ْـوآزا َاوْةتـةوة و زابةؾـهطزْي نـاضي نؤَةآل     
طةؾةيةني ئةوتؤي ْةنطزووة و يةضِاغتيسا ٖةض ئةواْةٕ نة بة وتـةي زؤضنـايِ يةغـةض بٓـةَاي     
يةنططتوويي َيهـاْيهيري و َةوزايـةني ظؤضيـإ يةطـة  نؤَةَيطـة ثةضةغـةْسووةنإ ٖةيـة:        
 زابةؾهطزْي ناض  يةغةض بٓةَاي تةَةٕ و ضِطةظة  طوظةضإ ية قؤْاغي نؤنطزْـةوةي خـؤضاى و  
ٖةْسيَهيإ ية غـةضةتاي بةضٖـةََٗيٓاْي خـؤضاى زإ. خـةت و ْووغـري بـووْي ْييـة و بـري و         
باوةضِةنإ خوضِاؾري. ئةّ دؤضة نؤَةَيطةياْـة يـة اليـةٕ ئةْرتؤثؤيؤشيػـت و خةَيهٓاغـةناْةوة      

 تويَصيٓةوة و َوتاآليإ يةغةض زةنطآ. 
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 بةشي ثيَهجةم
 ميتؤدةكاني توَيريهةوة لة كؤمةَلهاضيدا

طآ ثؤيئَ بةْسي بهطئَ:  بة ؾيَوةيةني طؿيت تويَصيٓةوة نؤَةآليةتييةنإ يةضةْس باضةوة زةتوْا
 

 ئا ـ توَيريهةوةي وةضفي و توَيريهةوةي شيكازي
تييةناْسا زةتواْطآ دياواظيي ْيَوإ ئةّ زوو دـؤضة تويَصيٓةوةيـة بـة    ية تويَصيٓةوة نؤَةآلية

ؾيَويةني بةضضاو ْيؿإ بسضآ: ية بٓةضِةتسا ئةو تويَصيٓةواْةي نة بة ططمياْة زةغت ث زةنـةٕ و  
ئَيُة بة َةبةغيت زضوغـيت و ْازضووغـتيي  غـةملاْسٕ يـإ ضِةتهطزْـةوةي ططمياْـة خـةضيهي        

ية نؤتاييسا بة تيؤضييةى يـإ ياغـاَةْسييةى بطـةئ  تويَصيٓـةوةي      تويَصيٓةوة زةبري بؤ ئةوةي
ؾيهاضي يإ ظاْػيت ث زةطوتطآ. ية بةضاَبةضزا تويَصيٓةوةيةى نة تةْيا بة َةبةغيت ْاغـري و  
نؤنطزْةوةي ظاْياضييةنإ ْةى طةيؿذي بة تيؤضييةى ئةواّ زةزضآ و ططمياْة يإ ططمياْةطةييَو ية 

 ٓةضِوو  تويَصيٓةوةي زؤظضاوةيي يإ وةغؿي ث زةطوتطآ.غةضةتاي ناضزا ْاخطيَ
تويَصيٓةوة وةغؿييةنإ ئةطةضضي بة تيؤضي ْاطةٕ بةآلّ خؤيإ يةواْةية بةغتئَ خوَيكيَين 
ططمياْةطةييَو بؤ تويَصيٓةوةناْي زوايي بٔ و ية اليةني زيهةؾـةوة ئـةّ دـؤضة تويَصيٓةواْـة     

اغري" زةضزةنةوآ  يةو بابةتاْةزا ئةواّ زةزضئَ نة ٖةضوةى ية ْاوْيؿاْةنةي زيهةي واتة "ْ
ظاْياضييةناْي ئيَُة غةباضةت بة بابةتي تويَصيٓةوةنة الواظ يإ ٖيض ب  و بةّ ثيَية غةضةتا بؤ 
ْاغيين نؤَةَيطة يإ بابةتي تويَصيٓةوةنة خةضيهي نؤنطزْـةوةي ظاْياضييـةنإ زةبـري. يـة     

ة ية زاَةظضاوةناْي تويَصيٓـةوة ئـةواّ زضاوٕ يـة دـؤضي     ئيَطاْسا ظؤضبةي ئةو تويَصيٓةواْةي ن
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تويَصيٓةوة وةغؿييةنأْ نة ئاَاويإ ٖةضوةى ئاَاشةي ث نطا  دؤضيَو نؤنطزْةوةي ئاَاض و 
زاتا و ظاْياضيي زةضباضةي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةية. يةّ دؤضة تويَصيٓةواْـةزا  ثةيوةْسييـة   

ــ ــو ويَٓــة ٖــةَيططتٔ يــة ٖؤنطزييــةنإ يةبةضضــاو ْــاطريآ و تويَ صةض تــةْيا خــةضيهي دؤضيَ
ضِاغتييةناْي ْاو نؤَةَيطـةي تويَصيٓةوةيـة يـة ساَييَهـسا نـة يـة تويَصيٓـةوة ظاْػـيت يـإ          
ؾيهاضييةنإ نة يةغةض بٓةَاي ططمياْةٕ  ٖةوٍَ بؤ ئةوةية نة ططمياْةنة تـاقي بهطيَتـةوة و   

تويَصةض ططمياْة يإ ضةْس ططمياْةيةني زيهة  بػةمليَٓطآ. زياضة ية ساَيةتي ضِةتبووْةوةي ططمياْة
 وةى بٓةَاي ناضي خؤي زةخاتةضِوو.

 
 ب: توَيريهةوةي فساواى و توَيريهةوةي ضِس

بة ثيَي ئةّ ثؤيَيٓهطزْة توَيصيٓـةوةي نؤَةآليـةتي بـة ؾـَيوةيةني طؿـيت بـة زوو دـؤضي        
طاوإ ئـةو تويَصيٓةوةيـة نـة    تويَصيٓةوةي ؾطاوإ و تويَصيٓةوةي ضطِ زابةف زةنطآ. تويَصيٓةوةي ؾـ 

تويَصيٓةوة يةغةض نؤَةَيطة ؾطاوإ و بةضبآلوةنإ زةنات نة ظياتط ية نؤَةَيٓاغيسا نةَيهي يـيَ  
وةضزةطريآ و ئاَاوي ئةّ دؤضة تويَصيٓةواْة ٖةضوةى ثييةض بيػٓيية زةَي : بطيتيية يـة بيٓـيين   

 زةغٗيَٓاْي تايبةيةْسيية طؿتييةناْة.نؤَةَيطة بةضبآلوةنإ يإ ظوريةيةى ية نؤَةَيةنإ و بة
ية بةضاَبةضزا ؾيَواظي تويَصيٓةوةي ضطِ تايبةت بة تويَصيٓةوة ئةْرتؤثؤيؤشييةناْة و ئاَـاوي  

 تويَصيٓةوةنةي نؤَةَيطةيةني تايبةتة نة يةغةض بٓةَاي زوو تايبةيةْسيي ضِاوةغتاوة:
ةَلطـةي تويوييهةنةكـةدا شـياني    ئا ـ كؤكردنةنةي بة تةنانةتي ئةن ناقيعانةي كـة لـة كؤم   

 ديتهو.
ــونَلي         ــيهيوكي ق ــة ناس ــتةناةةيةكي ديك ــة دةس ــاى ب ــة ي ــيارييةكي يةمةاليةن ب ـ ناس

 (1كؤمةَلطةية.)
 

 ث ـ توَيريهةوةي مةيداني و توَيريهةوةي بةَلطةنامةيي
َةبةغت ية تويَصيٓةوة َةيساْييةنإ ئـةو تويَصيٓةواْـةٕ نـة بابـةتي تويَصيٓةوةنـة يـةشيَط       

يتةضةي تويَصةضزا ب  يإ بة زةغتةواشةيةني زيهة تويَصةض زةغيت ث  ضِابطـا. بـؤ منووْـة يـة     غة
بابةتطةييَهسا نة ئاَاوي ئيَُة تويَصيٓةوة يةغةض تويَصيَو ية تويَصةناْي نؤَةَيطـة ؾاضْؿـيين    

يـإ  وةضظيَطاْي ْيؿتةديَي طوْسيَو  ططووثيَو ية نطيَهـاضاْي زاَةظضاوةيـةني بةضٖـةَٗيَٓإ و    
تايؿةيةى ية نؤضـةضة عةؾـريةتييةنإ بـ   ئـةّ دـؤضة توَيصيٓةوةيـة توَيصيٓـةوةي َةيـساْيي         
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ث زةطوتطآ و بةّ ثَييـة ثيوةيهاْـسْي ظاضاوةي َةيـساْي بـة واتـاي ثةيوةْـسيي ِضاغـتةوخؤ و        
ضِووبةضِووي توَيصةض يةطة  ئةو زياضزاْةيـة نـة توَيصيٓـةوةيإ يةغـةض زةنـطآ. يـة بةضاَبـةضزا        

ت ية تويَصيٓةوة بةَيطةْاَةييةنإ  ئةو تويَصيٓةواْةٕ نة بابـةت يـإ زيـاضزةي ديَطـةي     َةبةغ
تويَصيٓةوة ية ئيدتياض و يةبةضزةغيت تويَصةضزا ْيية يإ ئةوةنة ثةيوةْسيي بة ضِابطزوويةني زووض 

ييَهـسا  يإ ْعيهةوة ب . بةّ ثيَية تويَصيٓةوة بةَيطةْاَةييةنإ يإ ثةيوةْـسييإ يةطـة  بابةتطة  
ٖةية نة ية غةضزةَي ئيَػتازا ية ئيدتياض تويَصةضزا ْري و تويَصةض ْاتواْ  بـة ئاغـاْي زةغـيت    
ثيَيإ بهات يإ ئةو بابةتاْة زةططيَتةخؤ نة ثةيوةْسييإ بة ضِابطزوويةني زووض يإ ْعيو ٖـةب   

ةناْيؿــيإ و بــةّ ٖؤيةؾــةوة دــاضي وايــة تويَصيٓــةوة بةَيطةْاَةييــةنإ  تويَصيٓــةوة َيَصويي
ــة    ــة ئاَــاشة ب ــةتي يةنةَــسا  زةتــواْطآ وةى منوْ ــة ثةيوةْــسيي يةطــة  ساَي ثــ زةطوتطآ. ي
ضِيَوضِةمسةناْي نطيَهاضإ يإ ضِؤَيي سيعب و غةْسيهانإ ية بعووتٓةوة نطيَهاضييـةناْي وآلتـاْي   

اغـتةوخؤ  ثيؿةغاظي بهطآ. يةّ دؤضة تويَصيٓةواْةزا  زةضؾةتي ئةوةنـة تويَـصةضيَهي ئيَطاْـي  ضِ   
ثةيوةْسيي يةطة  نؤَةَيطةي نطيَهاضاْي وآلتاْي ثيؿةغاظي ٖةب   بـووْي ْييـة و بـةّ ثيَيـة     
تةْيا ئاَطاظيَو نة بة ٖؤيةوة بتواْ  تويَصيٓةوة يةّ ثةيوةْسيي و ضِيَوضِةمساْة ية زؤخي ئاضاييـسا  

ئةواَسضاو و ...(  بهات  ئةو بةَيطة و زؤنيؤَيَٓتاْةٕ ) نتيَب  طؤظاض  ْاَيًهة  تويَصيٓةوةي
 نة تويَصةض زةتواْ  بةزةغتيإ بيَٓ .  

ية ثيَوةْسيي يةطة  ساَيةتي زووةّ نة بابةتي تويَصيٓةوة بـة ٖـؤي ئةوةنـة ثةيوةْـسيي بـة      
ِضابطزوويةني زووض يإ ْعيهـةوة ٖةيـة  توَيـصةض ْاتواْـ  زةغـيت ثَييـإ بطـات ) بـؤ منووْـة          

ةؾةوييةنإ يـة ئيَـطإ يـإ ضِؤَيـي تويَـصة دؤضاودـؤضة       تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي ية غةضزةَي غ
نؤَةآليةتييةنإ ية ؾؤضِؾي َةؾطووتةي ئيَطاْسا( تويَصيٓةوةنة اليةْي نؤَةيٓاغيي َيَـصوويي  
بةخؤيةوة زةططآ و ٖةض بؤية ية وةٖا ساَيةتيَهسا تويَـصةض ضِيَطةيـةني بيَذطـة يـة تويَصيٓـةوةي      

 ةوة ْيية. بةَيطةْاَة و زؤنيؤَيَٓتةنإ بةزةغت
ية ٖةض زوو بابةتي ئاَاشةثيَهطاوزا بة غةضوسإ بةوةنة غةضضاوة غـةضةنييةناْي ديَطـةي   
ــب  طؤظاضةنــإ و بةيطةْاَــةي زيهــةي بةضزةغــذي يــإ يــة قؤْاغــة   ــوةضططتٔ نتيَ غــووز ييَ
َيَصوييةناْةوة بةد  َاوْةتةوة  ٖةضوةى زواتط ؾطؤظةيإ زةنةئ  نةَيو يـة ؾـيَواظي  ؾـيـ    

 تٓةوة وةضزةططئ.ٖةَيطط
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 ياضامةنديي لة كؤمةَلهاضيدا
زاَةظضيَٓةضاْي نؤَةَيٓاغي ثيَيإ وابوو نة ئةّ ظاْػتةف زةتواْ  ية تويَصيٓةوةناْيسا غووز 
ية َيتؤزةناْي ظاْػتة ئةظَوْييةنإ وةضبططآ. َيتؤزةناْي ظاْػـتة ئةظَووْييـةنإ يةغـةض    

. تويَصةض غةضةتا يـة ضِيَطـةي تويَصيٓـةوةي تيؤضيـو      بٓةَاي تيَطِاَإ  تاقيهطزْةوة و ئةظَووْة
تيَطِاَإ ية ناضوباضةنإ و ؾاضةظابووٕ ية ئةظَووْةناْي بةضزةغت  ططمياْـة يـإ ططمياْةطـةييَو    
زةخاتةضِوو و بة َةبةغيت غةملاْسٕ يإ ضِةتهطزْـةوةي ئـةو ططمياْـة يـإ ططمياْاْـة زةغـت بـة        

بةزةغٗاتوو ية تويَصيٓةوةناْي ئةو بابـةتي تويَصيٓةوةنـة    تويَصيٓةوة زةنا. ئةطةض ئةظَووْةناْي
 ثؿت ضِاغت بهةْةوة و ططمياْةنةي بػةمليَٓٔ  بة ياغا زةطات.

ية ْيَوإ َاٖييةتي تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغاْة بة ثيَي غطوؾيت تايبةتي ناضوبـاض  
ةْــسيَو و زيــاضزة نؤَةآليةتييــةنإ يةطــة  تويَصيٓــةوةناْي ظاْػــتة غطوؾــتييةنإ ٖ

دياواظي بووْي ٖةية بةّ واتاية نة ظاْاي غطوؾت ْاؽ زةتواْ  يـة ثةيوةْـسيي يةطـة     
بابةتي تويَصيٓةوةنةي  ية تاقيطةزا زةغتهاضييإ بهات و زةضةواَـة وةزةغـٗاتووةنإ   
يَهسا نة ئـةو زةضؾةتـة بـؤ     تؤَاض بها و بؤ ئةوةي ئاطازاضي ضؤْايةتييةنةي ب . يةساَي

ئاضازا ْيية ضوْهة تاقيطةي نؤَةَيٓاغي ٖةض نؤَةَيطةية. بـؤ منووْـة   نؤَةَيٓاغيَو ية 
ئةطةض نؤَةَيٓاؽ بيٗةوآ دؤضي ثةيوةْسي ْيَوإ ضِيَصةي زاٖات و قةواضةي خيَـعإ يـإ   
شَاضةي َٓاَيةناْي ْاو بٓةَاَية بسؤظيتةوة  ية نؤَةَيطةي تويَصيٓـةوةي خـؤي ْاتواْـ     

بهات و بؤ منووْـة زاٖاتةنـة وةى طـؤضِاويَهي     ٖيض دؤضة زةغتيَوةضزإ و زةغتهاضييةى
غةضبةخؤ نةّ يإ ظياز بهـا و ئـاَيوطؤضِة وةزةغـٗاتووةنة يـة اليـةْي بٓةَاَيـةوة وةى       
ــي      ــةتي ديَ ــة باب ــة ن ــة ئةوةي يَهي زيه ــاَي ــةوة. خ ــويَٓهةوتوو بسؤظيَت ــؤضِاويَهي ؾ ط

بابـةتي   تاقيهطزْةوةي تويَصةضيَهي غطوؾتٓاؽ ناضيطةضيي يةغةض ئـةو زاْاْـ   نةضـي   
تويَصيٓةوةي نؤَةَيٓاؽ نؤَةَيطةي َطؤيية و يةواْةية بة ؾيَواظي دؤضاودؤض ناضيطةضي 
يةغةض زابٓئَ يإ بة ٖؤي ئةوةنة تويَصةض غةباضةت بة نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةي خـؤي  
خاوةْي ٖةغت و سةظ و غؤظي تايبةتـة وةٖـا ئيٓتيُـا و بةغـرتاوةبووْيَو ناضيطـةضي      

ــيت و ضِ  ــةض زضوغ ــةوةي    يةغ ــؤ ئ ــح ب ــة نؤغ ــيَ و زةبيَت ــةي زازةْ ــيت تويَصيٓةوةن اغ
 زةضةواَةنإ ب اليةْاْة و بة ضِاغيت وةزةغت بئَ.
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بةّ ثيَية نؤَةَيٓاؽ ية غةضةتاي ناضزا بة ثؿت بةغذي بة ظاْياضيي و ئةظَووْـةناْي خـؤي   
زَيٓيـابووٕ يـة   بة َةبةغيت تاووتويَي بابةتيَهي نؤَةآليةتي ططمياْةيةى زةخاتةضِوو و زواتط بؤ 

زضوغيت و ْازضوغيت ططمياْةنةي ية بياظي نطزةوةزا زةغت بؤ تاقيهطزْةوةي زةبا و ئةطةض يـةّ  
 تاقيهطزْةوة بة غةضنةوتوويي بيَتةزةض  ئيعتيباض ثةيسا زةنات و ياغاي ث زةطوتطآ.

يإ يـة  بةآلّ ضوْهة بابةتي نؤَةَيٓاغي  بابةتة نؤَةآليةتييةنأْ و ئةّ دؤضة بابةتاْة ضِؤَي
شياْي تويَصةضزا ٖةية  ظؤضبةي ناتـةنإ تويَصيٓـةوةناْي ظاْػـتة نؤَةآليةتييـةنإ ظيـاتط يـة       
توَيصيٓةوةناْي ظاْػتةناْي زيهـة  ثةيوةْـسييإ بـة سـةظ و زةَـاضطريي و ثَيؿـيٓةي ٖعضيـي        

َـة  تويَصةضةوة زةب . بةّ ٖؤيةوة ئةّ زةضةواَطرييياْة دياواظيطةيي بةضضـاويإ يةطـة  زةضةوا  
 ظاْػتييةنإ ية ظاْػتة ئةظَووْييةنإ ٖةية نة زواتط ئاَاشةيإ ث زةنطآ. 

خ.ظ( وتاضبيَصي طةوضةي ضِؤَي  يةواْةية ية يةنةّ بريَةْسةنإ ب  نة  18ـ 641غيػطؤٕ )
ٖةغيت بةوة نطزبوو نؤَةَيطـةف وةى غطوؾـت ثـةيطِةو و ًَهةضـي ياغـاناْة. َؤْتػـهيؤ       

يبةت ية ظاْػتة نؤَةآليةتييةناْسا خػتةضِوو و بة ضِاطةياْسْي ضةَهي ياغاي بة ؾيَواظيَهي تا
ئةوةنة ياغانإ ثةيوةْسيية ثيَويػتةناْي غةضضاوةططتوو ية غطوؾـيت ؾـتةنأْ  تويَصيٓـةوةي    
زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةناْي يةغةض بٓـةَاي تـاووتويَي ثةيوةْسييـة ٖةَيؿـةييةناْي ْيَـوإ      

نتـةضة دةغـتةيي و ؾهطييـةناْي َطؤظــ ( و غطوؾـيت      غطوؾيت َطؤظـ ) بة غـةضوسإ بـة ؾا  
 ؾتةنإ واتة شيٓطة زاَةظضاْس. 

يةْيَو طؿت بريَةْساْيؿسا ئةّ برية بةٖيَع بوو نة زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ وةى زيـاضةي    
ؾيعيهي و نيُياييةنإ خاوةْي ياغاطةيي تايبةت بة خؤيأْ. زياضة ثيَويػت بة ؾـيهطزْةوةية  

نإ اليةْي َػؤطةضبووْيإ ٖةيـة  يـة ساَييَهـسا نـة ياغـا نيُياييـةنإ        نة ياغا ؾيعيهيية
ثيَويػتييإ بة باضوزؤخي تايبةتي و بة تايبةت بووْي ضِيَصةي زياضيهطاو و تواْـايي ثيَهٗاتـةيي   

 َاززةناْة.
ية بايؤيؤشيازا بةغـرتاوةيي ٖةيوَةضدـةنإ زةضيَتةغـةض ضـوْهة ثةضضـةنطزاضةناْي بووْـةوةضة       

ٕ بطؤضِ و ْاديَطريٕ. ٖةضوةى زةظاْري ية ؾيعيازا زوثاتبووْةوةي تةواوةتي ناضيَهي ؾيعيهـي  ظيٓسووةنا
بةضزةواّ زةطوو   واتة بؤ منووْة زةتـواْطآ يـة تاقيطـةزا ٖـةَوو نـطزاضة ؾيعيهييـةنإ زووثـات        

يؤيؤشي بهطيَٓةوة و بة ٖةَإ زةضةواْي زياضيهطاو بطةيت. بةآلّ ية ظاْػتةناْي زيهة بـؤ منووْـة بـا   
يةواْةية ية َاوةي تويَصيٓةوة و تاوتويَسا ضِووبةضِووي ظورية زياضزةيةى ببري نـة زواي زوثاتهطزْـةوةي   
تاقيهطزْةوةنة  زةضةواَي زياضيهطاو و ضاوةضِواْهطاو بةزةغت ْةيةت. واتـة ٖؤناضطـةيي ْـوآ وةى    
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تة يةواْةيـة يـة تاقيهطزْـةوة    طووإ يةطة  باضوزؤخي ْوآ و ثيَهٗيَٓاْي ٖةغتياضي و ؾيت يةّ بابة
 دؤضاودؤضةناْسا  تويَصةض ية طةيؿذي بة ياغا يةنذاضةنييةنإ بطيَطِْةوة.

ٖةض ئةّ زشواضي و ئاغتةْطيياْة ية بواضي ظاْػـتة نؤَةآليةتييةناْيؿـسا زيَٓـة ثيَؿـةوة      
ثيَبةْـسي   ضوْهة ييَطةزا ناضي تويَصةض يةطة  َطؤظةناْة و بةّ ٖؤيةؾةوة ياغا نؤَةآليةتييةنإ

باضوزؤخي ؾويَين و ناتري  ثةيوةْسييإ بة بةضبآلويي نؤَةَيطـةوة ٖةيـة و يـة ضِووْهطزْـةوةي     
 زياضزة نؤَةآليةتييةناْسا غةضوناضَإ يةطة  ظوريةيةى ية ؾانتةضةنإ ٖةية. 

 زةتواْري تايبةيةْسييةناْي ياغانإ ية نؤَةَيٓاغيسا بةّ ؾيَوةية نوضت بهةيٓةوة:   
 وزدازيَيت كاتي ـ ضهو1

يةبةض ئةوةي نة نؤَةَيطة َطؤييةنإ بة خيَطِايي طؤضِاْيإ بةغةضزا زآ  تيَجـةضِيين ظةَـةٕ   
ياغا نؤَةآليةتييـةناْيـ زةططَيتـةوة و بـةّ ثَييـة بـة نؤنطزْـةوةي ظاْياضييـةنإ و بةَيطـة         

آ بهـطئَ و  ثيَويػتةنإ زةتواْطآ زياضزة نؤَةآليةتييةنإ يـة نـاتيَهي زيـاضيهطاوزا تـاووتو    
ثةيوةْسيية ٖؤناضييةناْي ْيَوإ ئةّ زياضزاْة خبطيَٓةضِوو. زةضةواَة وةزةغٗاتووةنإ بةّ ؾيَوةية 
ية ثًـةي يةنةَـسا ثةيوةْـسييإ بـة غـةضزةَيَهي تايبةتـةوة ٖةيـة و ؾـياوي طؿـتاْسٕ بـؤ           

 غةضزةَيَهي زيهة ْابٔ. 
يَوةية يةشيَط ناضيطةضيي ناتسا ْري و ية ظاْػتة ئةظَووْييةناْسا  ياغا ظاْػتييةنإ بةّ ؾ   

وةى منووْة ناتيَو نة زةَيَيري ئاو ية ثًةي غةزي طةضَيـسا زَيتـة نـو   ئـةّ ياغـاية يـة ٖـةض        
 ناتيَهسا ؾاياْي تاقيهطزْةوةية و يةضِاغتيـ ْعيهة.

 ـ ضهووزدازيَيت شويَين 2
يَٓري و بـة ثيَطـةواْةي   زةضةواَة ظاْػتييةنإ ية نؤَةَيٓاغيسا  خاوةْي غٓووضزاضيَتيي ؾو

ظاْػتة ئةظَووْييةنإ ْانطآ بؤ نؤَةَيطةناْي زيهةف بطؿـتيَٓطئَ. بـؤ منووْـة  زةضةواَـة     
ظاْػتييةناْي تويَصةضيَهي نؤَةَيٓاؽ زةضباضةي زياضزةيةني نؤَةآليةتي ية نؤَةَيطةي ئيَـطإ  

يا ؾياوي طؿتاْسٕ بـؤ  تواْايي طؿتاْسْي بؤ وآلتاْي زيهةي ْيية و داضي واية زةضواَةنة تةْ
غٓوضيَهي ظؤض بطوونرت ية نؤَةَيطةي ئاَاضيي تويَصيٓةوةنةية. يـة ظاْػـتة ئةظَووْييةناْـسا    
زةضةواَة ظاْػتييةنإ ظؤبةيإ ؾياوي طؿتاْسْٔ و ية شيٓطة دؤضاودؤضةناْسا ؾياوي طوواْسٕ 

اي بةنوَيٗاتين ئاو ية ثًةي و بةضاوضزنطزْٔ بؤ منووْة ية ثيَوةْسيي يةطة  منووْةنةي ثيَؿوو  ياغ
غةززا  ثةيوةْسيي بة ؾويَٓيَهي تايبةتةوة ْيية و ية تةواوي طؤي ظةويسا ئاو ية ثًةي طـةضَيي  

 غةززا زيَتة نو .
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ـ دةزةجنامـة شانطـتييةكان لـة كؤمةَلهاضـيدا ثةيوةنـديي بـة  ـةبازة و بـةزب ويي         3
يـة تـاوتويَي نؤَةَيطـة بطـونةنإ     ٖةية. ية نؤَةَيٓاغييسا ئةو ياغـاياْةي نـة    كؤمةَلطةوة

ــا      ــةف ياغ ــة يةَ ــري. بيَذط ــةوضةنإ ْ ــة ط ــؤ نؤَةَيط ــإ ب ــياوي طوو ــٔ  ؾ ــت زيَ بةزةغ
نؤَةآليةتييـــةنإ ثةيوةْـــسييإ بـــة اليةْـــةنإ  ططووثـــةنإ  تويَـــصةنإ و ضِيَهدـــطاوة  

 نؤَةآليةتييةناْةوة ٖةية. 
 ـ جياواشيي لة زِيَرة و زِادةي كازيطةزيي ديازدةكان. 4
ة زيطاغةي ٖةض يةى ية زياضزة نؤَةآليةتييةنإ ضووبةضِووي ظوريةيةى يـة ؾانتـةضةنإ   ي

زةبري نة ٖةض يةنيَهيإ بة ثًة و تواْاييةني زيـاضيهطاوةوة يـة ٖاتٓـةزي ئـةو زياضزةيـةزا      
بةؾساض بووٕ و بةّ ٖؤيةوة ْاتواْطآ زياضزةنإ بة تةْيا ؾانتةضيَو ضِووٕ بهطيَٓـةوة  ضـوْهة   

َةآليةتييةنإ زةضةواَي ناضيطةضيي نؤَةَييَو ية ٖؤناضةنأْ بةّ دياواظيية نـة  زياضزة نؤ
ية بابةتيَهسا يةواْةية ناضيطةضيي ؾانتةضي ئابووضي ظيـاتط بـ  يـإ يـة بابـةتيَهي زيهـةزا       
ؾانتةضة َةعٓةوي و ْاَاززييةنإ ظياتط ؾويَٓساْةض بٔ. بؤ منووْة يةواْةية ية نؤَةَيطةيةنسا 

ووضي ببيَتة ٖؤي ظيازبووْي ضِيَصةي َٓاَيبووٕ و يـة نؤَةَيطةيـةني زيهـةزا بـة     ؾانتةضي ئاب
ثيَطةواْةوة  ٖةشاضي و ْةخويَٓسةواضي يةّ ناضةزا ناضيطةض بٔ. بةّ ثيَيـة يـة نؤَةَيٓاغـيسا    
ْاتواْطآ ية ضِووْهطزْةوةي زياضزة نؤَةآليةتييةناْسا تةْيا غووز ية زيتين ٖؤناضيَـو )تـاى   

ةضبطريآ. ضوْهة ٖةض وةى ثيَؿرت طوتطا  ياغا ية نؤَةَيٓاغي وةى ياغـا يـة   ؾانتةض بيين( و
ظاْػتة غطوؾتييةناْسا ْيية و تانة ٖؤناضيَو ٖةَيؿة بةضٖؤ يإ بةضٖؤ ٖاوؾـيَوةنإ وةزي  
ْايةْيَت. ضوْهة ثةيوةْسيي ٖؤناضيي ْيَوإ زياضزةنإ ية نؤَةَيطةيةى بـؤ نؤَةَيطةيـةني   

 ( 1زيهة دياواظة. )
ايبةيةْسيياْةي نة ية ثةيوةْسيي يةطة  ياغاناْي نؤَةَيٓاغيسا باغيإ نطا غةمليَٓةضي ئةو ت

نَيؿة و ئاَيؤظييةناْي نـاضي توَيـصةض يـة نؤَةَيٓاغـي زايـة. ئؤطػـت نؤْـت زاَةظضَيٓـةضي         
نؤَةَيٓاغي ية ثؤييَٓهطزْي خؤي ية ظاْػتةنإ  بة ٖؤي ئاَيؤظيي يةضِازةبةزةض نؤَةَيٓاغي يـة  

ثًة زاْاوة. ثؤييَٓبةْسي نطزْي ْاوبطاو بةّ ؾـيَوةيةية نـة ظاْػـتةنإ يـة َاياتيهـةوة      زوايري 
زةغت ث زةنةٕ و زواي ئةو ثؿت غةضي يةى ئةغتيَطةْاغي  ؾيعيـا  نيُيـا  بايؤيؤشيـا و يـة     

 نؤتاييسا نؤَةَيٓاغي ٖاتٓةزي.
ظاَية  " طؿـتيَيت  ئؤطػت نؤْت ضِيَهوثيَهيي و زيػيجًيٓيَو نة بةغةض ئةّ ثؤييَٓبةْسييةزا 

ضِوو ية نةّ بووٕ  تيَهةَيهاضي و ئاَيؤظيي ضِوو بة ظيازبووٕ" ْاو زةْ  و ثيَي واية ٖةضضـةْس يـة   
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ظاْػتةناْي ثًةي غةضوو بؤ الي ظاْػتةناْي الي خواضووي ثؤييَٓبةْسييةنة بطري  ية طؿـتيَيت  
ؤَةَيٓاغي نة خـوزي نؤْـت   ئةوإ نةّ زةبيَتةوة و بة ئاَيؤظييةنةياْةوة ظياز زةب  و ظاْػيت ن

زاَةظضيَٓةضيَيت  بة غةضوسإ بةوة نة ؾانتةض و زياضزةنـاْي تويَصيٓـةوة تيَيـسا بـؤ َطؤظـةنإ      
زةطةضِيَتةوة و بة غةضوسإ بةوةنة طؤضِاْهاضيية ٖةَيؿةييةناْي نؤَةَيطةي َطؤيي و ٖةضوةٖا 

وضة دياواظ و ؾطةضةؾـٓةنإ و  بةغرتاوةيي ططووثة دياواظة َطؤييةنإ بة نويتووض و وضزة نويتو
ٖةضوةٖا بة يةبةضضاوططتين ئةّ ضِاغتيية نة ٖةض زياضزةيةني نؤَةآليـةتي يـةشيَط ناضيطـةضيي    
ٖؤناضة ئابووضي  نؤَةآليةتي  نويتووضي  غياغي و دوططاؾيية دؤضاودؤضةناْساية  ية طؿـت  

زةطوو   زةبـ  زيـاضي   ظاْػتةنإ ئاَيؤظتطة و بةؾي ٖةض يةى ية ٖؤناضةنإ تا ئةو ديَطةيةي 
 بهطآ.

ية تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغي  زةبـ  ئـةو ثيَؿـساوةضيياْةي نـة زةضةوـاَطريي ظاْػـيت       
تووؾي ٖةَية زةنةٕ  يـةخؤ زووض خبطَيٓـةوة و يـة ضِووْهطزْـةوةي ثةيوةْـسيي ٖؤنـاضيي َْيـوإ        

 زياضزةنإ زةب  خؤ ية " تاى ؾانتةض بيين" زووض بططئ.
تي وةى ظاْايةني ب اليةٕ و بةب  ٖيض دؤضة زازوةضييةى و ضِازةضبطِيٓيَهي تويَصةضي نؤَةآلية

تانةنةغي  ناضوباض و واقيعة نؤَةآليةتييةنإ و ناضيطةضييةناْي غةضضاوةططتوو ييَيإ تاوتوآ 
زةنات و ٖةو  زةزا ثةيوةْسييـةناْي ْيَواْيـإ بسؤظيَتـةوة. ئةطـةض نؤَةَيٓاغـيَو ضِواْيٓيَهـي       

اضزةيةني نؤَةآليةتي ٖةب  و بطيَتة شيَط ناضيطةضيي غووزة ظاْػـتييةناْييةوة   تايبةتي بؤ زي
 ب طوَإ ْاتواْ  ضِاغتيي بابةتةنإ بسؤظيَتةوة.

ييَطةزا ديانطزْةوةي ظاْػت ية نطزاض بةّ َةبةغتةية نة ية تويَصيٓةوة ظاْػـتييةناْسا  
بابةتي تويَصيٓةوة وةى ئةوةي  ْاب  ية غةضةتازا غووز و قاظاوي ظاْػيت خبطيَتةضِوو. ضوْهة

نة ٖةية  ْاْاغطآ و تةْيا زواي ْاغيين زياضزة نؤَةآليةتييةناْة نة زةتـواْطآ نـاض بـؤ    
 ضانهطزْي بهطآ. 

ٖؤي ئةوةنة ٖةْسيَو ية ياغانإ نة بة َةبةغـيت باؾـرتنطزْي ناضوباضةنـاْي نؤَةَيطـة     
هػت زةبٔ  ئةوةية نة ضِيؿؤضَيػيت زازةْطئَ  ضِووبةضِووي ٖؤناضة زشةنإ زةبٓةوة و تووؾي ؾ

ــةناْي نؤَةَيطــة و       ــاضةظايي و ْاغــيين تايبةيةْسيي ــازاضِيَص بــةب  ؾ ــةتي و ياغ نؤَةآلي
ثيَساويػتييةناْي  ناض بؤ زاْاْي ياغانإ و ديَبةديَهطزْيإ زةنات. ية ئاناَسا ياغاي زاْـطاو  

نـاضة زةبيَتـة ٖـؤي ئةوةنـة      يةطة  ثيَويػتيي نؤَةَيطة طوواو و ٖاوضِيَو ْييـة و ٖـةض ئـةّ   
 ديَبةديَهطزْي ياغانة تووؾي نيَؿة و ططؾت ببيَتةوة.
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ييَطةزا ططيٓطيي  غووز و ضِؤَيي نؤَةَيٓاغي بة تةواوةتي ضِووٕ زةبيَتةوة  ضوْهة نؤَةَيٓاؽ 
ــاضوزؤخي   يةغــةض بٓــةَاي تويَصيٓــةوة و ٖةَيػــةْطاْسْة ظاْػــتييةنإ  ثيَساويػــتييةنإ و ب

ــة ت ز ــ  و    نؤَةَيطةن ــة  زةْاغ ــة ٖةي ــةوةي ن ــة وةى ئ ــاضايي نؤَةَيط ــي ئ ــات و زؤخ ةط
زةغــهةوتةناْي خــؤي يةبةضزةغــت ضِيؿؤضَيػــتة نؤَةآليةتييــةنإ و ياغــازاضِيَصةضإ و      
ديَبةديَهاضاْي ناضوباضةنإ زةْيَت. بةّ ثيَية ئاؾٓابووٕ يةطة  نؤَةَيٓاغي بـؤ نةغـاْيَو نـة    

ةططٕ نـاضيَهي ثيَويػـتة و ظاْانـاْي ياغـا و ئانـاض       ناضوباضة نؤَةآليةتييةنإ بة ئةغتؤوة ز
ناضْاغاْي نؤَةآليةتي  بةضِيَوةبةضة نؤَةآليةتييةنإ و ياضَةتيسةضاْي نؤَةآليةتي ٖةَوويإ 
ــويَٓةواض و      ــاض و ؾ ــةنإ  و ٖؤن ــاضزة نؤَةآليةتيي ــاض و زي ــيين ناضوب ــة ْاغ ــتيإ ب ثيَويػ

 زةضةواَةناْيإ ٖةية.
ئاطازاضبووٕ ية زؤخي ئاضايية نة زةتواْطآ بة نطزةوة ية نؤَةَيطةزا تةْيا ية غايةي ظاْري و 

بةؾساض بي و بة بةناضٖيَٓاْي ضِيَوؾويَين تايبـةتي نـة بـة ثيَـي ثيَساويػـتييةناْي نؤَةَيطـة       
 دياواظة  ضِةوؾي ئاضايي بطؤضِيت و باضوزؤخيَهي يةباض و طوواو بةزي بيَٓيَت.

 
 

 هاضيدا قؤناغةكاني توَيريهةوة لة كؤمةَل

تويَصيٓةوة ية نؤَةَيٓاغيسا بة َةيساْي و بةَيطةْاَةييةوة بة قؤْاغطةييَهسا تيَجةضِ زةب  نة 
 ية خواضةوة ٖةض يةى يةّ قؤْاغاْة ضِووٕ زةنةيٓةوة:

 ـ زةغتٓيؿاْهطزْي بابةتي تويَصيٓةوة6
 ـ خػتٓةضِووي ططمياْة1
 ـ نؤنطزْةوةي ظاْياضييةنا8ٕ
 سيي ظاْياضييةنإـ زةضٖيَٓإ و ثؤيئَ بة1ْ
 ـ زضوغتهطزٕ و ئاَازةنطزْي خؿتةنإ ) ئةطةض نةَيو ية ؾيَواظي َةيساْيي وةضبطريآ(. 3
 ـ زؤظيٓةوةي ثةيوةْسيي ٖؤنطزيي و طةيؿذي بة تيؤضي. 1

تةْيا دياواظييةى نة يةْيَوإ تويَصيٓةوة َةيساْي و نتيَبداْةييةناْسا ية ثةيوةْسيي يةطـة   
ووْي ٖةية  ثةيوةْسيي بة ؾيَواظةناْي نؤنطزْةوةي ظاْياضي ٖةية نة بـة  قؤْاغةناْي غةضةوة ب

 زووضوزضيَصي قػةيإ يةغةض زةنةئ.
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ئيَػتا باؽ ية زةغتٓيؿاْهطزْي بابـةتي تويَصيٓـةوة و خػـتٓةضِووي ططمياْـة و ضِيَطانـاْي       
 نؤنطزْةوةي ظاْياضي زةنةئ:

 
 ـ دةضهيشانكسدني بابةتي توَيريهةوة1

طاويَو بؤ ئةواَساْي تويَصيٓةوةيةى زةب  بابـةتي تويَصيٓةوةنـة يـة اليـةْي     ثيَؼ ٖةض ٖةْ
 دؤضاودؤضةوة بٓاغري. يةّ ْاغيٓةزا ئةو خاآلْة ططيٓطييإ ث زةزضآ:

تويَصةض ية زةغٓيؿاْهطزْي بابةتي تويَصيٓةوةنةي زةتواْ  غووز  ئا ـ ثيَشيهةي تويَريهةوة: 
 ؿووي وةضبططآ و ظياتط بةغةض بابةتةنةزا ظا  ب .ية ٖةَوو تويَصيٓةوة ئةواَسضاوةناْي ثيَ

ٖةضوةٖا تويَصةض زةتواْ  بة غووزوةضططتٔ ية تويَصيٓـةوةناْي ثيَؿـوو بيَذطـة يـة ْاغـيين      
ــصةضاْي زيهــة يــة نــاتي ئةواَــساْي    بابةتةنــة  يــةو نيَؿــة و ططؾتاْــةف ت بطــا نــة تويَ

ّ ؾـيَوةية خـؤي يـة ٖةَيـة و زووثاتـةناضي      تويَصيٓةوةناْيإ يةطةَييإ ضِووبةضِوو بووْةتةوة و بة
 ببويَطآ و ية بةضاَبةضزا نةَيو ية ئةظَووْةناْي ثيَؿيٓيإ وةضبططآ.

تويَصةض بؤ ضِووْهطزْةوة و ؾطؤظةي بابةتي تويَصيٓـةوة و   ب ـ ثيَهاضةكسدني ضةمكةكان: 
ضةَهةناْي ْاو زياضيهطزْي ئةو طؤضاواْةي نة ثةيوةْسييإ بة بابةتي تويَصيٓةنةوة ٖةية  زةب  

توَيصيٓةوةنةي يةى بة يةى ثَيٓاغـة بهـات بـؤ ئـةوةي ضـةَهةنإ يـة يـةنرت بٓاغـطَيٓةوة و         
ثطغياضنةضإ و ٖةَوو ئةو نةغاْةي نة ٖاوناضيي تويَصةض زةنـةٕ بـة ٖؤؾـياضي و غـةيتةضةي     
تةواو بةغـةض وضزةناضييـةناْي بابةتةنـةزا خـةضيهي نـاضي توَيصيٓةوةنـة بـٔ. يـة ثَيٓاغـةي          

 ةناْسا  ظاضاوة و وؾةطةيي بةناضٖاتوو زةب  بة وضزي ثيَٓاغة بهطئَ.ضةَه
بؤ منووْة ية تويَصيٓةوةي تايبةت بة خيَعإ ٖةْسيَو ضةَهي وةى خيَعاْـي ؾـطاوإ  خيَعاْـي    
ْاوني  خيَعاْي ٖةَيوةؾاوة  باوى ْاوي  باوى ْؿيين و... بـة وضزي ثيَٓاغـة بهـطئَ يـإ يـة      

ــة ط  ــةت ب ــةوةي تايب ــةنططتوويي  تويَصيٓ ــةَهطةيي وةى "ي ــةتي ظاضاوة و ض ــي نؤَةآلي طووث
 ططووثي"  ناضييَهي زوواليةْة"  "ؾيَوة ططووخ"  "بةؾة ططووخ"  و ... ثيَٓاغة بهطئَ.

ية زةغٓيؿاْهطزْي بابةتي تويَصيٓةوة  غـٓووضي   ث ـ ديازيكسدني ضهووزي تويَريهةوة: 
نطيَـت و ئةَـة يـةنيَو يـة بابةتـة ٖـةضة       بابةتةنةف بة ؾيَواظيَهي ضِووٕ و ئاؾهطا زيـاضي زة 

ططيٓطةناْة. ضوْهة ئةواَساْي تويَصيٓةوةيةى نة غٓووض و ضواضضيَوةيةني ضِووْـي ْـةب   بـة    
نطزةوة َةيػةض ْاب  و ئةطةض تويَصيٓةوة يةغةض بابةتيَو بـةب  يةبةضضـاو طـطتين نؤَةَيطـةي     
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ةزةغـت ٖاتووةنـإ بايـةخيَهي    ئاَاضي و غٓووضيَهي زيـاضيهطاو ئـةواّ بـسةئ  زةضةواَـة و    
 ظاْػتييإ ْاب .

بؤ منووْة ئةطةض مباْٗةوآ تويَصيٓةوة يةغةض خويَٓـسناضاْي ظاْهـؤي تـاضإ بهـةئ  بابـةتي      
تويَصيٓةوةنةَإ بةضبآلو و ية ٖةَإ ناتسا  ظؤض ييأَل و ْاضِووْـة. ضـوْهة زيـاضي ْـةنطاوة نـة      

يطةييَهي نؤَةَيطةي خويَٓسناضاْة و ناّ يةى ية تويَصيٓةوةنةي ئيَُة ثةيوةْسيي بة ن تايبةيةْس
نؤييَص يإ بةؾةنإ يإ ططووثة تةَةْييةناْي يةخؤ زةططآ و زاخوا تويَصيٓةوةنةي ئيَُة تـةْيا  
خويٓسناضة بة ضِةطةظ ْيَطةنإ زةططيَتةوة يإ ٖـةض زوو ضِةطـةظ يـةخؤ زةطـطآ و ظؤض ْـاضِووْي و      

نة ْاضِووْي و ثطغـياضي ب ئـةشَاض غـةباضةت بـة وةٖـا      ثطغياضي يةّ دؤضة. بةّ ثيَية زةبيٓطآ 
بابةتطةييَو زةخطيَتةضِوو نة وةآلَساْةوةي ٖةَوويإ ية اليـةٕ تويَـصةضةوة ثـيَـ زةغـجيَهطزْي     

 تويَصيٓةوةنة ظؤض ثيَويػتة.
زياضيهطزٕ و غٓووضزاضنطزْي وضزي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوة و زةغٓيؿـاْهطزْي ضواضضـيَوةي   

يةوةنة زةضةواَة وةزةغٗاتووةناْي تويَصيٓةوةنة ثةغٓستط و بةْطخرت زةنات   بابةتةنة  بيَذطة
ــة    ــة تويَصيٓةوةنــةزا زةنــةٕ  ي ــصةض و ثطغــياضنةض و ٖــةَوو ئــةو نةغــاْةي بةؾــساضي ي تويَ

 غةضييَؿيَواوي  زووزَيي و ْاضِووْي ضِظطاض زةنات.
تويَصةض زةب  بـة  ية زةغٓيؿاْهطزْي بابةتي تويَصيٓةوة   ت ـ ئاماجني تويَريهةوة: 

ضِووْي ئاَاْر يإ ئاَاوةناْي خؤي ية ٖةَيبصاضزْي بابةت و ئةواَـساْي تويَصيٓةوةنـة   
ضِووٕ بهاتةوة و ئةو زةضةواَاْـةي نـة يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  ططمياْـة و ططمياْـةناْي        

يـة  تويَصيٓةوةنة بةزوايإ زاية  بة تةواوي ضِووٕ بهاتةوة. بةّ ؾيَوةية ئةو و ٖاوناضاْي 
غةضةتاوة زةظأْ نة بة زواي ضيسا زةطةضِئَ و بؤضي  ئةّ بابةتةف يةنيَو يةو بابةتاْةية 
نة ضِووْبووْةوةي بؤ تويَصةضةنإ ثـيَـ ئةواَـساْي  تويَصيٓةوةنـة ططيٓطييـةني ظؤضي     
ٖةية. بةّ ثيَية بة غةضوسإ بةو ضواض خاَيةي نة ية ثةيوةْسيي يةطة  زةغٓيؿـاْهطزْي  

صيٓةوة بامسإ نطزٕ  زةتواْري بةو ئةواَة بطةئ و بة نوضتي ئةوة بًَيَري نـة  بابةتي تويَ
زةغٓيؿاْهطزْي بابةتي تويَصيٓةوة بة واتاي ثيَٓاغةي بابةتي تويَصيٓةوة و ضِووْهطزْةوةي 

 ضِةٖةْس و تايبةيةْسيية دؤضاودؤضةناْييةتي.
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 ـ خطتهةِزووي طسميانة2

ؤض نوضت و غازة نة زةتـواْطآ يـة ططمياْـة خبطيَتـةضِوو     ططمياْة ضيية  ثيَٓاغةيةني ظ
ئةوةية نة بًَيَري ططمياْة تيؤضييةني ْةغةمليَٓطاوة يإ بة زةغتةواشةيةني زيهة تيؤضييةنة 
نة ئيَػتا تاقي ْةنطاوةتةوة. بةآلّ ثيَٓاغةيةني وضزتطيـ ية ططمياْة زةنـطآ خبةيٓـةضِوو   

يَصةض زةضبـاضةي ثةيوةْـسيي ؾـيُاْةيي ٖـؤ و     بةّ ؾيَوةية: طوَاْيَهة نة ية َيَؿهي تو
ئةواّ ية ْيَوإ زوو يإ ضةْس طؤضِاويَهسا بووْي ٖةيـة. بـةآلّ ٖـةض ضةؾـٓة طوَاْيَـو      
ْاتواْطآ بة ططمياْة زابٓطآ  ضوْهة خػتٓةضِووي زةب  يةغةض بٓةَاي ٖةيوَةضديَو بـ   

ةني تط ئةوةي نة ئيَُة نة زواي تاقيهطزْةوة بتواْطآ وةى ططمياْة قبوو  بهطآ. بةواتاي
وةى ططمياْة بة ْياظئ تاقي بهةيٓةوة  زةب  ية الْيهةَي ثتةوي و ئيعتباض بةٖطةَةْس 
ب  ْةى وةٖا طوَاْيَو نة ٖةض ية قؤْاغةناْي غـةضةتايي نؤنطزْـةوةي ظاْياضيـسا بـة     
تةواوةتي ضِةت بهطيَتةوة و تويَـصةض بـة ْاضـاضي يـة ٖـةوَيي خػـتٓةضِووي ططمياْةيـةني        

هةزاب .  بةّ ثيَية بؤ خػتٓةضِوو و ثيَؿهةؾهطزْي ططمياْـة يـإ ططمياْةطـةييَو نـة     زي
بتواْطآ يةغةض بٓةَاي ئةوإ تويَصيٓةوةيةى زةغت ث بهةئ  زةب  غةضوي ئةّ خاآلْةي 

 خواضةوة بسضآ:
ــةب  و    6 ــة ٖ ــةتي تويَصيٓةوةن ــة باب ــةباضةت ب ــاضي ظؤضي غ ــ  ظاْي ــصةض زةب ــ تويَ ـ

اضةزا وةغةضيةى ْاب . بؤ منووْة خػـتٓةضِووي ططمياْـة زةضبـاضةي    ئةظَوْطةييَهي يةّ بو
زياضزةيةني وةى الزاْي ٖةضظةناضاْي ؾاضي يـإ طؤضِاْهـاضيي خيَعاْـي  ثيَويػـيت بـة      
خاوةْطِابووٕ و ٖةبووْي ئةظَووْي تـةواو يـة بـواضي تويَصيٓـةوة نؤَةآليةتييـةنإ بـة       

اغيي ؾاضْؿيين و نؤَةَيٓاغـي خيَعاْـة.   تايبةت تويَصيٓةوةناْي ثيَوةْسيساض بة نؤَةَيٓ
زياضة نةغاْي ْاؾاضةظا و ْاثػجؤضيـ يةواْةية يةّ بواضةزا ٖةْسيَو ططمياْة خبةْةضِوو بةآلّ 
بة ٖؤي ئاطازاضْةبووٕ و ْاؾاضِةظايي غةباضةت بة بابةتي تويَصيٓةوةنة  ؾـيُاْةي ئـةوة   

ٖـؤي ئةواَـساْي " بـواض    زةنطآ نة ططمياْةناْيإ تةْاْةت ثـيَـ تاقيهطزْـةوة و بـة    
ٖةَيػةْطيَين " ضِةت بهطيَتةوة. َةبةغت ية " بواض ٖةَيػةْطيَين " قؤْاخيَهي نوضتة 
نة ظياتط ية تويَصيٓةوة َةيساْييةنإ ثيَـ خػتٓةضِووي ططمياْة و غـٓووضبةْسي نطزْـي   

ة نؤَةَيطة تاووتوآ زةنطآ. يةّ قؤْاغةزا ٖةو  زةزضآ ؾاضةظايي يةغـةض تايبةيةْسييـ  
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طؿتييةنإ و طؿت ضِةٖةْـسةناْي نؤَةَيطـةي تويَصيٓةوةنـة وةزةغـت بٗيَٓطيَـت. يـة       
تويَصيٓةوة َةيساْييةنإ داضي واية بة ديَطةي بواض ٖةَيػـةْطيَين ظاضاوةي " ضِواْـيين   
طؿيت" بةناض زةٖيَٓطآ نة َةبةغت ٖةَإ تيَطِاَاْي طؿتيي تويَصةض ثيَـ خػتٓةضِووي 

 ي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةية.ططمياْة و غٓووضزاضنطزْ
ـ ططمياْة زةب  بة ثؿت بةغذي بة شيَسةض و غةضضاوةطةييَو خبطيَتةضِوو نة بةنوضتي باغـيإ  1

 ييَ زةنةئ:
 

 ئا ـ ئةسموونة كةسييةكاى و سانياريية اآلوةكاني تويَذةر 
تويَصةض ية نؤي ظاْياضيية طؿـيت و بآلوةنـاْي نـة يـة نـاتي ئةواَـساْي تويَصيٓـةوة        

وؾيَوةناْي خؤي ية ثةيوةْسيي يةطة  بابةتة ٖاوؾيَوةنإ بةزةغيت ٖيَٓـاوة و يـإ بـة    ٖا
ٖؤي ثةيوةْسييةى نة يةطة  نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةي ٖةيبووة  بؤ خػتٓةضِووي ططمياْـة  
زةتواْ  نةَيو وةضبططآ. بيَذطة ية ئةظَووْة نةغييةنإ تويَصةض ناتيَو نة ثةيوةْسييةني 

ة  بابةتي تويَصيٓةوةنـةي ْييـة  زةتواْـ  يـة ئـةظَووٕ و ظاْياضييـةناْي       ضِاغتةوخؤ يةط
نةغاْيَو نة ضِاغتةوخؤ ثةيوةْسييإ بة نؤَةَيطةنةوة ٖةية بـؤ بةزةغـٗيَٓاْي ظاْياضييـة    
غةضةتاييةنإ زةضباضةي زياضزة و طؤضِاوةناْي نةَيو وةضبططآ. بؤ منووْة ناتيَو نة بابةتي 

ــة  ــة يةغ ــةي ئيَُ ــةضاْي   تويَصيٓةوةن ــةْيَو ؾةضَاْب ــةنإ ي ــسازاْي ضِؤَي ــةتي و ثيَه ض زشاي
بةضِيَوةبةضايةتييةى يإ ْةخؤؾداْةيةى ب   بةب  نؤنطزْةوةي ظاْياضيية غةضةتاييةنإ ية 
نةؾي ظا  بةغةض ئةو بةضِيَوةبةضايةتي يإ ْةخؤؾداْةية  خػـتٓةضِووي ططمياْـة َةيػـةض    

ةنامنإ ظؤض نةَة يإ ٖيض ظاْياضييةنُإ ْيية و ْاب . بةّ ثيَية يةّ قؤْاغةزا نة ظاْياضيي
وةٖا ناضيَهيـ خطاوةتة ئةغتؤي ئيَُة  ْاضاضئ بؤ زةغجيَهطزْي ناض بة ئةواَساْي وتوويَص 
و ثةيوةْسي ططتين ضِاغتةوخؤ و ْاضِاغتةوخؤ يةطة  بةضثطغإ و ؾةضَاْبةضاْي ئةو ؾويَٓاْة  

صيٓةوةنةَإ بةزةغت بيَٓري بـؤ ئـةوةي يةغـةض    نؤَةَية ظاْياضييةى يةَةضِ نؤَةَيطةي تويَ
 بٓةَاي ئةّ ظاْياضيياْة بتواْري ططمياْة يإ ططمياْةطةييَو خبةيٓةضِوو.
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 ب ـ تويَذيهةوةكاني ثيَشوو
تويَصيٓةوة ئةواَسضاوةناْي ثيَؿوو ية بواضة ٖاوؾيَوةناْسا  ية ظؤضبةي بابةتةناْسا زةتواْـ   

ات و ية ظؤض اليةْةوة ية خػتٓةضِووي ططمياْة و ناضي تويَصيٓةوةنـة  ٖاوناضييةني ظؤضي ئيَُة به
ضِيَٓويَٓيُإ بهات. بةّ ثيَية ثيَويػتة نة تويَصةض ثيَـ خػتٓةضِووي ططمياْة غةضزاْي تويَصيٓـةوة  
ئةواَسضاوةناْي زاَةظضاوة تويَصيٓةوةييةناْي سهوَي و غةيطة سهوَي بهات  بؤ ئةوةي خؤي 

ٕ ئةطةضي خػتٓةضِووي ططمياْةطـةييَو نـة ثيَؿـرت تـاقي نطاوْةتـةوة و ضِةت      ية زووثاتةناضي يا
ــصةض زةتواْــ  يــة تهٓيــو  ئؤيطــوو و ؾــيَواظةناْي   نطاوْةتــةوة  زووض بطــطآ. ٖــةضوةٖا تويَ

 بةناضٖاتوو ية تويَصيٓةوةناْي ثيَؿوو غووز وةضبططآ. 
 

 ث ـ سانياريية تيؤرييةكاى
ثةيوةْسييــة ٖــؤ و بةضٖؤييــةناْي ْيَــوإ  تويَــصةضيَو نــة بــة َةبةغــيت طةيؿــذي بــة

طؤضِاوةناْي ْاو زياضزةيةني نؤَةآليةتي زةغـت بـؤ ئةواَـساْي تويَصيٓةوةيـةى زةبـات       
ثيَويػتة بيَذطة ية وضزبووْةوةي تةواو ية ناضي ثطغياضنطزٕ و غةضزاْي َةيـساْيي و بـة   

ييةناْي ْاو نؤَةَيطة ؾيَوةيةني طؿيت ية نؤنطزْةوةي وضزيي ظاْياضييةنإ  بتواْ  ضِاغت
يإ زةضةواَـة وةزةغـٗاتووةنإ بـة ظَـاْي نؤَةَيٓاغـيي زةضبـربِآ و بـة ضِواْطةيـةني         

 نؤَةَيٓاغاْة ضِووْيإ بهاتةوة.
يةضِاغتيسا دياواظيي ْيَوإ بيٓةضيَو نة ضِاغتييةنإ زةبيٓ  و تواْاي ؾيهطزْةوةياْي ْييـة  

تي بة وضزبيين و تيَؿهطئ و ضِواْطةيةني ظاْػيت يةطة  بيٓةضيَو نة ٖةض زياضزةيةني نؤَةآلية
ــاضزة        ــاضةي زي ــؤضيهي زةضب ــاضيي تي ــةّ ظاْي ــةضي يةن ــة بيٓ ــة ن ــةْطيَٓ   ئةوةي ٖةَيسةغ
نؤَةآليةتييةنإ ْيية ية ساَييَهسا نة بيٓةضي زووةّ خاوةْي ظاْياضيي تيـؤضيهي بـةضبآلو يـةّ    

بة زةضبطِيٓيَهي ظاْػيت ثيَٓاغة زةنات و  بواضة زاية و ٖةض زياضزة يإ ضِووزاويَهي ْاو نؤَةَيطة
 ية ثةيوةْسييةني ٖؤنطزيسا بة زياضزةناْي زيهةيإ زةبةغتيَتةوة.

بؤ منووْة ظؤضداض ئةو تويَصةضاْةي نة بؤ ئةواَساْي تويَصيٓةوةناْي تايبةت بـة نؤَةَيطـةي   
زةضبـطِئ و  طوْسْؿيين غةضزاْي طوْس زةنةٕ  بـةزواي ئـةو نةغـاْةزا زةطـةضِئَ نـة تواْـاي       

وةغؿهطزْي نيَؿة و ضِووزاوةناْي ْاو طوْسةنةيإ ٖةب  و زةتوأْ ظاْيـاضيي ظؤض يةبةضزةغـيت   
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تويَصةضةنإ بٓئَ. يةّ ْيَوةزا نةغاْيَو ٖةٕ نة بة بةضاوضز يةطة  زاْيؿتوواْي طوْس  ئاغتيَهي 
ضـاوةضِواْي ظؤض  بـة   بةضظي خويَٓسةواضي و ظاْياضيي نؤَةآليةتييإ ٖةية بةآلّ بـة ثيَطـةواْةي   

زةطُةٕ ؾاضةظايي تةواو و ضِواْيين قووَييإ ية زياضزة و ضِووزاوةنإ ٖةية. ظاْياضييةناْي ئةوإ 
ية ناضوباض و ضووزاوةناْي ضِؤشاْةي نؤَةَيطةي طوْسْؿيين ية ئاغتيَهي ظؤض ْعَسايـة و دـاضي   

تواْاي ؾيهطزْةوةي زياضزةناْي واية بة ٖؤي ْةبووْي ضِواْيٓيَهي بةضؾطاوإ و ظاْياضيي تيؤضيو 
زةوضوبةضي خؤؾيإ ْيية. ئاؾهطاية نة ٖةبووْي ظاْياضيي تيؤضيو و ئاؾٓابووٕ يةطة  ضةَو و 
ظاضاوة و ثيَٓاغةي زياضزةنإ و ؾانتةضة نؤَةآليةتييةنإ تةْيا ية ضِيَطةي خويَٓسْةوةي نتيَـب   

اوخؤيي و زةضةنييةناْـةوة َةيػـةض   وتاض و زةضةواَي تويَصيٓةوة ظاْػتييةنإ بة غةضضـاوة ْـ  
زةب . تويَصةضيَو نة ضِواْري و ضِواْطة و ٖةَيػةْطاْسْيَهي تةواو نؤَةَيٓاغاْةي ْييـة  يةواْةيـة   
تيَطِاَإ بؤ زياضزةنإ بها بةآلّ تواْاي ضِووْهطزْةوة و ئاضاغتةنطزْي ٖؤنطزيي ئةواْي ْـةب  و  

تويَصيٓةوة ب  يةواْةية بتواْ  ويَٓةيةني ْاتةواو و  تةْيا ية ساَيةتيَهسا نة ؾاضةظاي ؾيَواظةناْي
ــتاْسْي     ــط. ثةضةْةغ ــي ت ــت و ٖيط ــة بةضزةغ ــةي خبات ــةي تويَصيٓةوةن ــة نؤَةَيط ــاَأل ي ْان
تويَصيٓةوةناْي نؤَةَيٓاغاْة ية ئيَطإ زةتواْطآ ظياتط ية ثةيوةْسيي يةطة  ئةّ ضِاغـتيية غـةيط   

نإ  ناضي تويَصةضاْي زاَةظضاوةناْي تويَصيٓةوة  ية بهطآ نة بة ٖؤي الواظيي ظاْياضيية تيؤضيهة
 تويَصيٓةوةي وةغؿي بةوالوةتط ْةضووة. 

 
 ـ كؤكسدنةوةي شانيازي3

غيَيةَري قؤْاؽ ية ناضي تويَصيٓةوة نة بة قؤْـاغيَهي ظؤض طـطيٓطيـ زيَتـة ئـةشَاض  ئـةو      
ــة زةغٓيؿــاْهطزٕ و ز   ــاضة غــةضةتاييةنإ  وات ــة زواي ئةواَــساْي ن ــة ن ــاضيهطزْي ناتةي ي

نؤَةَيطةي تويَصيٓةوة و خػتٓةضِوو و ضِيَهدػتين ططمياْةنإ بة نـةَيو وةضطـطتٔ يـة تهٓيهـة     
 تايبةتةنإ  ظاْياضيي و زاتاي ثيَويػت ية نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنة نؤ بهةيٓةوة. 

ٖةضوةى ثيَؿرت ئاَاشةي ث نطا  تهٓيهةناْي ؾيَواظي تويَصيٓةوةي ضطِ نة ية خةَيهٓاغـييسا  
ناض زئَ دياواظييإ يةطة  تهٓيهةناْي ؾيَواظي تويَصيٓةوةي ؾـطاوإ ٖةيـة و يةبـةض ئـةوةي     بة

باغهطزٕ و ؾيهطزْةوةي ٖةَوو تهٓيهةناْي ثةيوةْسيساض بة ؾيَواظي تويَصيٓةوةي ؾطاوإ و ضـطِ  
يةّ باغةزا ْاطوو  و خؤي ية خؤيسا ثيَويػيت بة ْووغيين نتيَيب دياواظ و غةضبةخؤية  بؤيـة  

 ئيَُة ييَطةزا تةْيا باغي ططيٓطرتيٓةناْيإ زةنةئ:
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 ـ ثسضيازنامة1

ثطغياضْاَة يةنيَو ية ؾيَواظة باوةناْي ناضي تويَصيٓةوةية و ية نؤَةَيٓاغيسا ظياتط ية ٖةض 
 ضِيَطةيةني زيهة غووزي ييَ وةضزةطريآ.

 ة:ثطغياضْاَة بة ؾيَواظطةيي دؤضاودؤض نةَيهي ييَوةضزةطريآ نة بطيتري ي
 

 ئا ـ رِيَكخستين ثزسيارنامة لةطةأل ضاوثيَكةوتو
يةّ ؾيَواظةزا تويَصةض خؤي ثطغياضْاَةنة بةزةغتةوة زةططآ و ثطغياضةنإ بـةزواي يـةنرتزا   
زةخاتــةضِوو و زواي وةآلَساْــةوةي ثطغــياضةنإ يــة اليــةٕ وةآلَــسةضةوة يــة ثطغــياضْاَةنةزا 

 زةيآْووغ .
ضْاَةية ظياتط يةو نؤضِ و نؤَةَيطةياْةزا باوة نـة ئاغـيت   نةَيو وةضططتٔ يةّ دؤضة ثطغيا  

خويَٓسةواضي و ظاْياضيية طؿتييةنإ تا ضِازةيةى ْعَة و وةآلَـسةضةوةنإ بـة تـةْيايي تواْـاي     
خويَٓسْةوةي ثطغياضةنإ و تيَطةيؿتين ضةَهةناْيإ ْيية. يةو بابةتاْةؾسا نة وةآلَساْةوة بة 

ْـة ضَِيـصةي زاٖـاتي غـاآلْةي بٓةَاَيةيـةني ؾـاضي يـإ ضَِيـصةي         ثطغياضيَهي زياضيهطاو بؤ منوو
بةناضٖيَٓاْي َاْطاْة يإ غاآلْةي قةْس و ؾةنط يإ بطيٓذي بةناضٖاتوو يإ تةْاْـةت سػـيَب   
نطزْي ضِازةي ظةويية زاضيَٓطاوةناْي بٓةَاَيةيةني طوْسْؿري يةو ْاوضاْةي نة يةنة و ثيَواْـةي  

باو غووزيإ ييَ وةضْةطرياوة  بـؤ وةآلَـسةضةوةنإ ظؤض زشواضة بـة    ؾةضَي ئيَػتا بة ؾيَوةيةني 
 ؾيَوةيةى نة بة تةْيايي ْاتوأْ وةآلَي وةٖا ثطغياضطةييَو بسةْةوة.

بةّ ثيَية بةناضٖيَٓاْي وةٖا ؾيَواظيَو نة ية ٖةَإ ناتسا زةتواْطآ غـووز وةضطـطتٔ يـة       
باوتطئ ؾـيَواظةناْي غـووز وةضطـطتٔ يـة     "ثطغياضْاَة يةطة  ضاوثيَهةوتٔ"ي ث بطوتطآ  ية 

ثطغياضْاَة ية ئيَطاْساية نة ية اليةٕ زاَةظضاوةناْي تويَصيٓةوة بةناض ٖيَٓطاوة. نةَيو وةضطـطتٔ  
ية ثطغياضْاَة يةطة  ضاوثيَهةوتٔ بة ظؤضي و بة تايبةت ية نؤَةَيطة عةؾريةتي  طوْسْؿـيين  

 و نطيَهاضييةناْسا ظؤض باوة. 
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 خستين ثزسيارنامة اةاآ ضاوثيَكةوتوب ـ رِيَك
يةّ ؾيَواظةزا ثطغياضْاَة ية اليةٕ وةآلَسةضةوة تةنُيٌ زةنطآ و تويَصةض ضاوةزيَطي بةغـةض  
ناضي تةنُيٌ نطزْي ثطغياضْاَةنةزا زةنات. ظياتط ية بابةتاْةزا نةَيو يةّ ؾيَواظة وةضزةطريآ 

َةْس يةئاغتيَهي َآَاوةْسيي ظاْياضييـة  نة وآلَسةضةوةنإ ية ططووثة خويَٓسةواضةنإ و بةٖطة
 نؤَةآليةتييةنإ بٔ. 

تويَصةض  ثطغياضْاَةنةيإ يةْيَوزا بآلو زةناتةوة و تةْيا يةو بابةتاْةزا نـة ثيَويػـتة ئـةو    
ْاضِووْيياْةي نة يةواْةية بيَٓةثيَؿةوة  بؤ وةآلَسةضةوةنإ ؾي زةناتةوة. زياضة يـةّ ؾـيَواظةزا   

ياضةنإ توَيـصةض بـة ثَيؿـةنييةني نـوضت نـة يـة الثـةضِةي يةنـةَي         ثيَـ خػتٓةضِووي ثطغـ 
ثطغياضْاَةنةزا زةخياتةضِوو  ئاَاْر و بؤضووْةناْي خؤي ية ثةيوةْـسيي يةطـة  خػـتٓةضِوو و    
تةنُيٌ نطزْـي ثطغـياضْاَةنة و توَيصيٓةوةنـةي خـؤي ؾـي زةناتـةوة. وةآلَـسةضةوة زَيٓيـا         

ثةيوةْسييإ بة تويَصيٓةوةيةني ظاْػتييةوة ٖةية و ٖيض زةناتةوة نة خػتٓةضِووي ثطغياضةناْي 
ئاَاويَهي زيهةي ية ئةواَساْي ئةو ناضة ْيية. زيـاضة بـؤ وةزةغـٗيَٓاْي َتُاْـةي ظيـاتطي      
وةآلَسةضةوةنإ و البطزْي بةزطوَاْي يإ ْاضِووْيية ؾيُاْةييةنإ ية ظةيين ئةوإ باؾـرتة نـة   

و ية الثةضِةي يةنةَي ثطغياضْاَةنةؾسا زةغتةواشةي " بـةب   ثطغياضْاَة  بةب  ْيَو زابطِيَصضآ 
 ْاو" بة زياضيهطاوي بٓووغطآ.

يةو بابةتاْةي نة ئيُهاْي ئةوة ٖةية نة وآلَسةضةوةنإ ية ٖؤ  يإ شووضيَهي زياضيهطاوزا 
نؤ بهةيٓةوة و ثطغـياضْاَةنةيإ يـةَْيوزا زابـةف بهـةئ و زواتـط ؾـيهطزْةوةيةني نـوضت        

ئاَاْر ية تةنُيٌ نطزْي ثطغياضْاَةنة و ئةواَساْي تويَصيٓةوةنـة خبةيٓـة ضِوو     غةباضةت بة
ناضي زَيٓيانطزْي وةآلَسةضةوةنإ ئاغاْرت زةب  و زابةؾهطزٕ و تةنُيٌ نـطزٕ و نؤنطزْـةوةي   

 ثطغياضْاَةنةف ئاغاْرت زةب .
 

 ج ـ ناردني ثزسيارنامة لة رِيَطةي ثؤستةوة
ضْاَةنة يـة ضِيَطـةي ثؤغـتةوة بـؤ تانـةناْي نؤَةَيطـةي       ية ٖةْـسيَو بابةتيؿـسا ثطغـيا   

تويَصيٓةوةنة ضِةواْة زةنطآ. ظياتط زاَةظضاوةناْي ٖةَيػةْطاْسْي بريوضِانإ غةض بة زاَوزةظطـا  
سهوَييــةنإ يــإ ضِيَهدــطاوة تايبةتييــةنإ  غــووز يــةّ ؾــيَواظة وةضزةطــطٕ. بــةآلّ نــاضي  
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َيطـةنإ َةيػـةض ْابـ   ضـوْهة يـة ظؤضبـةي       ثطغياضْاَةي ثؤغيت ية تـةواوي نـؤضِ و نؤَة  
بابةتةناْسا بة ئاغاْي وةآلّ وةضْاططْةوة. ظياتط ئةّ دؤضة ثطغياضْاَةية بة ثطغياضطةيي نـةَرت  
زةخطيَتةضِوو و تويَصةض زةب  ٖةو  بسات بؤ ئةوةي ية ثطغياضةناْسا  بطـونرتئ ْاضِووْييـةى بـؤ    

 وآلَسةضةوة ْةيةتة ثيَـ.
ي نوضت نة ئاَاوةناْي ضِووٕ زةناتةوة  بةو ثطغياضْاَةية ظياز زةنات تويَصةض ثيؿةنييةن

و يةْاو ثانةتيَهسا نة ْاوْيؿاْي زاَةظضاوةي تويَصيٓةوةنة يإ تويَصةضةنةي يةغةض ْووغـطاوة و  
تــةَطي ثؤغتيؿــي يةغــةض زضاوة  بــؤ وآلَــسةضةوةنإ ضِةواْــة زةنــطآ. نــةَيو وةضطــطتٔ يــة 

ــةو باب ــة غــةضنةوتوويي زةضزةضــيَت نــة وآلَــسةضةوةنإ  ثطغــياضْاَةي ثؤغــيت ي ــةزا ب ةتاْ
ئاؾٓايةتييإ يةطة  ثطغياضْاَة و تويَصيٓةوة ٖةب  و يـة ئاغـيت خويَٓـسةواضي و ظاْيـاضيي تـا      
ضِازةيةى بةضظ بةٖطةَةْس بٔ. ية اليةني زيهةوة وةٖا ثطغياضْاَةيةى زةب  يـةشيَط ْاوْيؿـإ و   

ةٕ ئيعتبـاضةوة بٓيَـطزضآ بـؤ ئـةوةي وآلَـسةضةوةنإ يـة       ية اليةٕ زاَةظضاوةيةني ظاْػيت خاو
 وةآلَساْةوةياْسا نةَرت تووؾي زووزَيي بدي و ييَي زَيٓيا بٔ.

 
 جؤزةكاني ثسضيازنامة

ثطغياضْاَة بة ضةْس دؤضيَو زابةف زةنطآ نة بةْاوباْطرتيٓيإ زابةؾهطزْي ثطغياضْاَة بة 
  زوو دؤض ثطغياضي نطاوة و ثطغياضي زاخطاوةوةية.

 ب ـ ثطغياضْاَة بة ثطغياضي زاخطاو     ئا ـ ثطغياضْاَة بة ثطغياضي نطاوة  
ثطغياضةنإ ية ثطغياضْاَةي دؤضي يةنةّ بة ؾيَوةيةنٔ نة وةآلَسةضةوة ئاظازة و زةتواْـ   
بة ئاغاْي بؤضووٕ و بريوضِاناْي خؤي زةضبربِآ. بؤ منووْة يةو ناتاْةي نة بؤضووْي وآلَـسةضةوة  

ضِووزاويَهي نؤَةآليةتي زةثطغري و ثطغياضةناْي خؤَإ بة زةغتةواشةي وةى " بة غةباضةت بة 
بؤضووْي ئيَوة ..." يإ " تهاية بؤضووْي خؤتإ يـةّ بـاضةوة زةضبـربِٕ"  زةغـت ث زةنـةئ       

 ثطغياضةناْي ئيَُة ية دؤضي ثطغياضة نطاوةنإ زيَٓة ئةشَاض.
َيبصيَطزضاوة و زياضي نطاوة  ثطغياضي زاخطاوي بةآلّ ثطغياضيَو نة ثيَؿرت ضةْس وةآلَي بؤ ٖة

ث زةطوتطآ. ثطغياضة ضواض وآلَييةنإ يإ ظياتط نة ظؤضداض ية تاقيهطزْةوةناْسا غووزيإ يـيَ  
وةضزةطريآ ية دؤضي ثطغياضة زاخطاوةنأْ. بةآلّ ثطغياضة زاخطاوةناْيـ ضةْس دؤضيَهيإ ٖةيـة  

 نة ططيٓطرتيٓيإ بطيتري ية: 
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وآلَييةنإ  ثطغياضة ضـةْس وآلَييـة غـازةنإ و ثطغـياضة ضـةْس وةآلَييـة        ثطغياضة زوو
ــسي و    ــريوضِا  ثطغــياضةناْي ثًةبةْ ــاْي ٖةَيػــةْطاْسْي ب ــسيهطاوةنإ  ثطغــياضة ظؤضةن ثًةبةْ

 ييَٗاتوويي. 
 

 اليةنة باش و خساثةكاني ثسضيازة كساوة و داخساوةكاى

ؤَةَييَو اليـةْي بـاف و خـطاثٔ نـة بـة      ٖةضيةى ية ثطغياضة نطاوة و زاخطاوةنإ خاوةْي ن
 نوضتي ئاَاشة بة ٖةْسيَهيإ زةنةئ:

ـ اليةْي باؾي ثطغياضة نطاوةنإ ئةوةية نة وةآلَسةضةوة ية وةآلَساْـةوةي ثطغـياضةنإ    6
ية ئاظازيي نطزةوةي بةضؾطاوإ بةٖطةَةْسة و بة زووض ية ٖةض غٓووضزاضيَيت و يةَجةضيَو وةآلَي 

 ةوة.ثطغياضةنإ زةزات
ـ يةو تويَصيٓةواْةي نة تويَصةض اليةْةناْي غؤظزاضي  ٖةغيت  بريوباوةضِ يـإ ثاَيٓـةضةنإ   1

يةبةضضاو زةططآ  ثطغياضة نطاوةنإ باؾرت زةتوأْ ئةو بة وآلَي خاتطدةَرت و وضزتط بطةيةْٔ. 
خريايـي بـة   بؤ منووْة  ية تويَصيٓةوة زؤظيٓةوةييةنإ بيَذطة يةو ثطغـياضاْةيهة زاخطاوبووْيـإ   

ناضي ثطغياضنطزٕ زةبةخؿٔ و ثيَـ ية بةؾريِؤضووْي نات زةططٕ ) وةى تةَةٕ  ضِةطةظ  شَاضةي 
َٓاَيةنإ  ثًةي خويَٓسةواضي  ضِةوؾي خيَعاْساضي و ...( زةب  ظياتط ية ثطغياضة نطاوةنإ نةَيو 

 وةضطريآ.
بة ؾيَواظي زةغيت و ٖةّ ـ زةضٖيَٓإ و ثؤييَٓهطزْي وةآلَةناْي ثطغياضة زاخطاوةنإ ٖةّ 8

بة ئاَطاظي زيهة ظؤض ئاغاْرت و خيَطاتط ية ثطغياضة نطاوةنإ ئـةواّ زةزضآ. يـة ساَييَهـسا نـة     
زةضٖيَٓإ و ثؤييَٓهطزْي وآلَي ثطغياضة نطاوةنإ بة ٖؤي ئةوةنة وآلَـةنإ ظؤض دؤضاودـؤض و   

 ؾطةضةؾٓٔ  ناضيَهي ظؤض ئةغتةَة. 
يةناْي ثطغياضة زاخطاوةنإ ئةوةيـة نـة يةواْةيـة وآلَـي     ـ يةنيَهي زيهة ية نةَونوضِي1

زياضيهطاو بة ظةيين وآلَسةضةوةزا بيَٓ . ية ساَييَهسا نة ية ثطغياضة نطاوةناْسا  وةآلَسةضةوة بة 
ٖيض دؤضة وآلَيَو ٖإ ْازضآ بةّ ثيَية ظةيين وآلَسةضةوة غـةضبةخؤ و زووض يـة ٖـةض ضةؾـٓة     

 ةطةضِآ.تةَيكيٓيَو  بةزواي وآلَةنةزا ز
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يــة ضِيَهدػــتين ثطغــياضْاَة زةبــ  ظؤض بــة وضزيــي نــاض بهــطآ  ضــوْهة نؤنطزْــةوةي  
ظاْياضييةنإ ية ضِيَطةي ثطغياضْاَة يةنيَو ية قؤْاغة ٖةضة ططيٓطةناْـة نـة غـةضنةوتٔ يـإ     

يٓطيـسإ بـة زضوغـتهطزٕ و ضِيَهدػـتين     غةضْةنةوتٔ ية تويَصيٓةوةزا تا ضِازةيةني ظؤض بـة طط 
ثطغياضةنإ بةغرتاوةتةوة. ية خواضةوةزا ئاَاشة بة ضـةْس خـاَييَهي طـطيٓط يـةّ ثيَوةْسييـةزا      

 زةنةئ:
ـ يةنيَو يةو خاَية ططيٓطاْةي نة زةب  ية ضِيَهدػـتين ثطغـياضْاَةزا بـة تـةواوي يةبةضضـاو      6

  َ ة زايـة ) يـة غـةضةتا يـإ يـة نؤتـايي زاْـاْي        بطريآ  ؾيَواظي زاْاْي ثطغياضةنإ يـة ثطغـياضْا
ثطغياضةنإ(. بةّ ؾيَوةية نة ئةو ثطغياضة غازاْةي نة وةآلَسةضةوة زةتواْ  خيَطاتط وآلَيإ بساتـةوة  
ية غةضةتازا بٗيَٓطئَ و بة زةغتةواشةيةني زيهة  ية خػتٓةضِووي ثطغياضةنإ زةب  ٖـةو  بـسضآ يـة    

 و وضزة وضزة بة ثطغياضة ئاَيؤظتطةنإ بطةئ. ثطغياضة غازةناْةوة زةغت ث بهطآ
ـ ططيٓطيسإ بة ثطغياضة ٖةغتياضةنإ  ية ضِيَهدػتين ثطغياضْاَةزا بة ٖيَٓاْـةوةي زوو  1

زةغتة ثطغياض نة ئيَُة يةشيَط ْاوي ثطغياضة ٖةغتياض و ثطغياضة زشواضةنإ ْاويإ زةبةئ  زةب  
 ططيٓطييةطي ظياتط بسضآ.
إ ئةو ثطغياضاْةٕ نـة ظؤضبـةي ناتـةنإ وآلَـسةضةوةنإ سـةظيإ يـة       ثطغياضة ٖةغتياضةن

وآلَساْةوةيإ ْيية و بةّ ثيَية وآلَي زضوغت وةضططتٓةوة ية وةٖا ثطغياضطةييَو ناضيَهي ئاغإ 
 ْيية. ئةّ ثطغياضاْةف بةغةض زوو دؤضزا زابةف زةبٔ:

ٕ زةوضووشيَٓٔ. زووٖةّ  ئةو ثطغياضاْةي نة ية باضي نويتووضييةوة ٖةغيت نةغةنا يةكةم/
 ئةو ثطغياضاْةي نة ية باضي ئابووضي و زاضاييةوة ٖةغتياضٕ. 

ثطغياضةناْي دؤضي يةنةّ بة تايبةت ية نؤَةَيطة ْةضيتييةناْسا و ٖةضوةٖا غـةباضةت بـة   
نةغاْيَو نة ؾاضةظاييإ ية تويَصيٓةوة و ئاَاوةناْي ْييـة  يةواْةيـة ٖةْـسيَو نيَؿـة بيَٓٓـة      

 ناضي تويَصيٓةوةنة تووؾي ططؾت و ضِاوةغتإ بهةٕ.نايةوة و 
يةو ناتاْةزا ثيَويػتة بة غةضوسإ بة نؤَةَيطةي تويَصيٓةوة و تايبةيةْسيية نويتـووضي و    

زةضووْييةناْي وةآلَسةضةوةنإ  ضِيَهوثيَهي و ثاف و ثيَؿيي بابةتةناْي ديَطـةي ثطغـياض بـة    
و نة تويَصةض بة ْياظي تةنُيًي ثطغـياضْاَةي خيَعاْيَهـي   تةواوي ضِةضاو بهطئَ. بؤ منووْة ناتيَ

طوْسْؿيين ٖةية  زةغجيَهي ثطغياضنطزْي ْاوبطاو ْاب  بة خػتٓةضِووي ثطغياضطةيي تايبةتي و 
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بٓةَاَيةيي وةآلَسةضةوة ب . وا باؾرتة ئةو دؤضة ثطغـياضاْة ناتيَـو خبطيَٓـةضِوو نـة َتُاْـة و      
ب  و ؾو و طوَـاْي ؾـيُاْةيي ْيَواْيـإ بػـطِيَتةوة. يـة      خاتطدةَييةني زوواليةْة ثيَو ٖات

غةيطي ئةّ ساَيةتةزا نةغاْيَو نة ئاَاْر ية تويَصيٓةوة نؤَةآليةتييةناْيإ بؤ ضِووٕ ْيية و يإ 
خاوةْي ضِووسييةيةني نؤْةثاضَيعاْةي توْـسٕ  يةواْةيـة تووؾـي تـطؽ و زَيـةِضاون  بـدي و يـة        

ؤ زووض بططٕ يإ دؤضة وآلَيَو بسةْةوة نة بةبؤضووْي خؤيإ وآلَساْةوةي ثطغياضةناْي زيهة خ
ديَي زَيدؤؾي و ثةغٓسي ثطغياضنةضٕ. ثطِئاؾهطاية نة ئـةّ دـؤضة وةآلَاْـة خـاوةٕ وضزيـي و      

 ئيعتباضي ثيَويػت ْري.
 ـ ثطغياضة زشواضةنا8ٕ

اَـساْي  ثطغياضة زشواضةنإ بةو ثطغياضاْة زةطوتطئَ نة وةآلَساْـةوةيإ ثيَويػـيت بـة ئةو   
ٖةَيػةْطاْسْيَهة نة وةآلَسةضةوة بة ئاغاْي ْاتواْ  وةآلَيإ بساتةوة و بة غـةضوسإ بةوةنـة   
وةآلَساْةوةي ٖةض يـةى يـةّ ثطغـياضاْة نـاتيَهي ظؤضي ثَيويػـتة  يـة اليـةى زةبَيتـة ٖـؤي          

ناضي  َاْسوويَيت وةآلَسةضةوة  و ية ئاناَسا ضًؤْايةتي ناضةنة زازةبةظآ و ية اليةني زيهةوة 
ثطغياضنطزْيـ زووض و زضَيـص زةناتـةوة. ثطغـياضطةييَو يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  ِضازةي زاٖـات        
غةباضةت بةو نةغاْةي خاوةْي ثيؿةي ئـاظازٕ  ضِازةي بـةناضٖيَٓاْي غـاآلْة يـإ َاْطاْـةي      

وةضة ٖةْسيَو ية َاززة بةناضٖاتووةناْي خيَعاْيَو  طؤضِيين ثيَواْة و ثيَوةضة ْاوضةييةنإ بة ثيَـ 
ؾةضَييةنإ  ٖةَيػةْطاْسْي زةضةواَي ناض )باظزة( ية ٖيهتاضزا و زاٖاتي بةضٖةّ ٖـاتوو يـة   
ظةويية زاضيَٓطاوةناْي خيَعاْيَهي وةضظيَط  ضةْس منووْةيـةى يةثطغـياضة زشواضةنـأْ. يـة وةٖـا      

ضز و بابةتطةييَهسا يةناتي زضوغتهطزٕ و ضِيَهدػتين ثطغـياضْاَةزا ثيَويػـتة ططيٓطييـةني و   
تةواو بسضآ و ٖةتا زةنطآ ٖةو  بسضآ ئةّ دؤضة ثطغياضاْة ْةى يـة غـةضةتاي نـاضزا  بـةَيهوو     

 بةضةبةضة و ية ْاوةضِاغت يإ نؤتايي ثطغياضْاَةنةزا بطوويَٓطئَ.
" َوضيؼ زووضشة" نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي ية بواضي َةضدةناْي ضِيَهدػتين ثطغياضْاَةزا 

رية ثطغياضيَو ْيية نة بة ٖؤياْـةوة يـة غـةضةوة ٖـةتا خـواضةوةي      زةْووغ :" ثطغياضْاَة ظو
ناغةظيَو ب ئةوةي نة ططيٓطييةى بة ضِيَهوثيَهييةنةيإ بسضآ  ثطِ نطابيَتةوة. بة ثيَطـةواْةوة   
ضِيَهدػتين ثطغياضْاَة يةغةض بٓةَاي ضِيَهوثيَهييةنة نة بة ؾيَوةيةني ديسزي تاوتوآ نطاب  

"... 
َوضيؼ زووضشة" ئةوةف ظياز زةنا نة " ظؤضبةي ناتةنإ يـة غـةضةتاي   ٖةض يةّ بواضةزا "

ثطغياضْاَةناْسا  دؤضة ثطغياضيَو زازةْئَ نة بؤ تاووتويَهطزٕ ططيٓطييةني ضِاغتةوخؤيإ ْةب  
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و ئاَاويإ ئةوة ب  نة وآلَسةضةوة بيَٓيَتة ظةوم و َتُاْةي ئـةو ضِابهيَؿـ . زيـاضة تويَـصةضإ     
طازاض بٔ و بة ٖةض ؾيَوةيةى ب  ئةّ شيٓطة ثطِ ية َتُاْةية زضوغـت بهـةٕ.   زةب  بة تةواوي ئا

ناتيَو نة بطِياض ب  ٖةْسيَو ثطغياضي ٖةغتياض خبةْةضِوو  بة طؿيت ية نؤتايي ثطغياضْاَةنةزا 
زةياْٗيَٓٔ. ية نؤتايي ثطغياضْاَةزا وةآلَسةضةوة َتُاْةي يةال زضوغت بووة و تويَصةض ؾاْػـي  

ة وةآلَـي زضوغـت بةزةغـت بَيٓـ . يـة ٖـةض ساَيةتـسا ئةطـةض وةآلَـسةضةوة          ظياتطي ٖةية نـ 
ْاضِةسةتيـ ب   ئةّ ْاضِةسةتيية يةغةض ئةو ثطغياضاْةي نة ثيَـ ئةوة ييَي نطاوة  ناضيطـةضيي  
ْةضيَين زاْاْ . ئةطةض ضةْسئ ثطغياضي ٖةغتياض بووْيإ ٖةب   زةبـ  يـةْيَوإ ثطغـياضةناْي    

 (1و بهطيَٓةوة نة ٖةض يةنيَهيإ ضِةوؾيَهي ٖيَسيرت بةخؤوة بططٕ ...)ثطغياضْاَةزا وةٖا بآل
 
 ـ تَيِساماى2

تَيِطاَإ يةنيَو يـةو ؾـَيواظاْةية نـة ظيـاتط يـة توَيصيٓـةوة ئةْرتؤثؤيؤشييةناْـسا غـووزي         
ييَوةضزةطريآ  ية ٖةَإ ناتسا ٖةْسيَهذاض ية نؤَةَيٓاغيؿسا  بةناض زيَت. زياضة يـة تهٓيهـي   

ٕ يةو بابةتاْةزا ظؤضتط نةَيو وةضزةطريآ نة منووْةوةضططتٔ و بةناضٖيَٓاْي ثطغياضْاَة بة تيَطِاَا
نطزةوة ديَبةد  ْةنطآ. بؤ منووْة ناتيَو نة بة ْيـاظي تويَصيٓـةوةي ديَطؤضِيٓـة وةضظييـةناْي     

 يةنيَو ية عيًَةنإ ية نويَػتإ بؤ طةضَئَ بري  نةَيو يةّ ؾيَواظة وةضزةططئ.
 ةني طؿيت زةتواْطآ تيَطِاَإ بة زوو دؤض زابةف بهطآ:بة ؾيَوةي

   تيَطِاَإ بة بةؾساضيي ضِاغتةوخؤ و ضاالناْةي تويَصةض ية نؤَةَيطةي تويَصيٓةوة.يةنةّ
   تيَطِاَإ بةب  بةؾساضيي تويَصةض.زووةّ

ـ تيَطِاَإ ية دؤضي يةنةّ ية بابةتيَهسا زضوغت زةضزةض  نة تويَـصةض خـؤي ئةْـساَيَهي    6
نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنة ب   و بةّ ثيَية وةى تانيَو ية تانةناْي نؤَةَيطة يةضِاغتيسا خؤيؿي 
ية ضواضضيَوةي تويَصيٓةوةيةنسا د زةططآ نة زةيٗةوآ ئةواَي بسات. بؤ منووْة  تويَصةضيَو نـة  

ثيَو يـإ  خؤي زاْيؿتووي ْاوضةيةنة و بة ْياظة تويَصيٓةوة يةغةض ٖةْسيَو ية ضِةؾتاضةناْي ططوو
ضِيَوضِةمسيَهي تايبةتي خةَيهي ئةو ْاوضةية بهات  ظؤضداض بةب  ئةوةي نـة ئةْساَـةناْي ئـةو    
نؤَةَيطةية ئاطازاضي تويَصيٓةوةي ئةو بٔ  ضِةؾتاضي خةَيو زةخاتة شيَط ضـاوةزيَطي و بـة نـةَيو    

ة و ؾيؿـةناْي  وةضططتٔ يةٖةْسيَو ئاَطاظي وةى ناَيَطاي ويَٓةططتٔ  ناَيَطاي ؾيًِ ٖةَيططتٓةو
 تؤَاضنطزْي ضِووزاوةنإ و ... خةضيهي تاوتوآ و تويَصيٓةوةي ئةو نؤَةَيطةية زةب .
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يةّ دؤضة تيَطِاَاْةزا تويَصةض وةى ئةْساَيَهي نؤَةَيطةية  بيَذطة يةوةنة زةضةتاْيَهي ظؤضي 
 بؤ غةضْر و وضزبووْـةوة يـة ضِةؾتـاضة ططووثييـةناْي خـةَيهي خـؤي ٖةيـة  يـةّ ئيُتيـاظةف         
بةٖطةَةْسة نة تانةناْي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةي  ية بةضاَبـةض ئـةوزا ضِةؾتـاضي غطوؾـيت     
خؤيإ يةزةغت ْازةٕ و بةّ ثيَية ضِاغـتةوخؤ ضِووبـةضِووي ضِووزاوةنـاْي ئـةو نؤَةَيطةيـة بـةو       
ؾيَوةية نة ٖةٕ  زةبيَتةوة. ية وةٖا ؾـيَواظيَهسا نـاتي نؤنطزْـةوةي ظاْياضييـةنإ  نـاتيَهي      

ضيهطاو ْيية بةَيهوو تويَصةض يةتةواوي ئةو َاوةيةي نة ية نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةيسا بةغةض زيا
 زةبات  زةتواْ  خةضيهي تيَطِاَإ ب .

ـ ية دؤضي زووةَي تيَطِاَاْسا  تويصةض ئةْساَي نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةي ْيية  بـةَيهوو  1
 ية زةضةوة زةضيَتة ْاو ئةو نؤَةَيطةيةوة.

ابةتطةييَهسا نيَؿة و ططؾتةناْي تويَصيٓةوة ظؤض ظياتط ية دؤضي ثيَؿووية  ضـوْهة  ية وةٖا ب
ٖاتٓةْاوةي تويَصةض بؤ نؤَةَيطةي تويَصيٓةوةنةي  ٖةْسيَو ثةضضـةنطزاض يـةْيَو تانـةناْي ئـةو     
نؤَةَيطةية زيَٓيَتة نايةوة نة طؤضِإ ية ضِةؾتاضي غطوؾتيي ئةواْي ييَ زةنةويَتـةوة. تيَطِاَـاْي   

ضي يةنةّ زةتواْ  بة دؤضيَو ؾيًِ ٖةَيططتٓةوة و ويَٓةططتٔ بؿوبٗيَٓطآ نة بةب  ثيَؿـةني و  دؤ
يةْاناو ية اليةٕ نةؽ يإ نةغاْيَهةوة ئةواّ زةزضآ  بةّ ثيَية ضِةؾتاضي خةَيهيَو نة ية ثـيَـ  
ا ناََيطاي ؾيًِ ٖةَيططتٓةوة ِضاوةغتاوٕ  بـة تـةواوي غطوؾـتيية. بـةآلّ يـة ساَيـةتي زووةَـس       

ثةضضةنطزاضي غةضضاوةططتوو يـة تـطؽ  زووزَيـي  طوَـإ و ْـاضِووْي زةبَيتـة ٖـؤي ئةوةنـة         
زةضةواَةناْي تويَصيٓةوة ئيعتباض و زَيٓيايي خؤي تا ضِازةيةى يةزةغت بسات. بؤ البطزْـي ئـةّ   
نيَؿةية  تويَصةض ية غةضةتاي ٖاتٓةْاوي بؤ نؤَةَيطةيـةى نـة بـة ْيـاظة تويَصيٓـةوةي يةغـةض       

زةب  بؤ وةزةغَٗيٓاْي َتُاْةي خـةَيهي ئـةو نؤَةَيطةيـة ٖـةو  بـسا و ئـةو ؾـو و         بهات 
زووزَيييةي نة يةواْةية بة ٖاتٓـةْاوةوةي ئـةو بـؤ نؤَةَيطةنـة بَيتـة ئـاضاوة  يـة ظةيٓـةنإ         
بػطَِيتةوة. بة زةغتةواشةيةني زيهة  توَيـصةض زةبـ  ناتَيـو نـاضي خـؤي زةغـت ث بهـا نـة         

اَـاْر و َةبةغـيت ظاْػـتيي ئـةو ت بطـةٕ و بـةب  تـطؽ وآلَـي         تانةناْي نؤَةَيطة يـة ئ 
 ثطغياضةناْي بسةْةوة.

يةضِاغتيسا ضوْهة ؾيَواظي تيَطِاَإ ظياتط يـة اليـةٕ ئةْرتؤثؤيؤشييـةنإ و يـة تويَصيٓـةوةي      
نؤَةَيطة غةضةتايي و غٓووضزاضةنإ بةناض زةٖيَٓطآ  ثيَويػتة ئةو تويَصةضاْةي نة غـووز يـةّ   

ططٕ  باضوزؤر و تايبةيةْسييةناْي نؤَةَيطـةي تويَصيٓةوةنـة و خةَيهةنـةي بـة     تهٓيهة وةضزة
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وضزي يةبةضضاو بططٕ و ثيَـ ٖةض دؤضة ْعيهبووْةوةيةى ية خةَيو  نةؾيَهي زؤغتاْة و ثطِ يـة  
 (3زَيٓيايي بؤ زضيَصةزاْي ناضي خؤيإ ثيَو بيَٓٔ.)

ةتازا بـة ؾـيَوة ياززاؾـتطةيي    ية ٖةض زوو دؤضي تيَطِاَاْـسا  ظاْياضييـةنإ نـة يـة غـةض     
ثطفءبآلو نؤنطاوْةتةوة  زةب  ية ؾيؿة بابةتيية تايبةتـةنإ نـة بـؤ ئـةّ َةبةغـتة ئاَـازة       
نطاوٕ  بطواظضيَٓةوة و زواتط ثؤييَٓبةْسيي بهطئَ. ؾـيَواظي نـةَيو وةضطـطتٔ يـةّ ؾيؿـاْة يـة       

 ؾيَواظي بةَيطةْاَةييسا ؾي زةنطيَتةوة.
 
 )بةزطة( لة توَيريهةوة بةَلطةنامةييةكاندا ـ كةَلك وةزطستو لة فيش3

ٖةضوةى ثيَـ ئيَػتا ئاَاشةَإ ث نطز  يةو تويَصيٓةواْةزا نة تويَصةض ْاتواْـ  بـة ؾـيَوةي    
ضِاغتةخؤ ثةيوةْسيي يةطة  زياضزةنؤَةآليةتييةنإ يإ نؤَةَيطـةي تويَصيٓةوةنـة ٖـةب   يـة     

زؤنيؤَيَٓت و نتيَبةنإ وةضزةططآ نـة ئـةّ   نؤنطزْةوةي ظاْياضييةناْسا غووز ية بةَيطةْاَة و 
دؤضة توَيصيٓةواْة بة بةَيطةْاَةيي يـإ نتَيبداْـةيي ْاغـطاوٕ. يـةّ دـؤضة توَيصيٓةواْـةزا بـؤ        
نؤنطزْةوةي ظاْياضييةنإ  غووز ية ئاَطاظيَو بة ْاوي "ؾيـ" وةضزةطريآ و ؾيَواظةنةف ؾيـ 

يَصيٓـةوة نتيَبداْةييةناْـسا بـة زوو دـؤض     ٖةَيططتٓةوةي ث زةطوتطآ. ؾيؿي بةناضٖيَٓطاو ية تو
 زابةف زةب :

 يةكةم/ فيشي ضةزضاوةكان ) ذيَدةزةكان(         دووهةم/ فيشي بابةتي )بابةتةكان(
 

 ئا ـ فيشي ضةزضاوةكاى ) ذَيدةزةكاى(
ؾيؿي غةضضاوةنإ ؾيؿيَهة نة ْاغٓاَةي نتيَب  ْاَيًهة يإ بةَيطـةي بـةناضٖيَٓطاو يـة    

ا يةغةضي زةْووغطآ. ية نوتة ناغـةظيَو يـإ ناضتؤْيَـو بـة زضيَـصايي زواظزة و      تويَصيٓةوةناْس
ثاْايي ٖةؾت غاْيت َيرت زةتواْطآ ؾيؿيَهي غةضضاوةنإ زضوغت بهطآ. ؾيؿي غةضضـاوةنإ  

 ئةّ خاآلْةي خواضةوة يةخؤ زةططآ:
 ــ ْاوي ْووغةض
 ــ ْاوي نتيَب

 ية ظَاْيَهي بياْييةوة وةضطيَطِزاضب ( ــ ْاوي وةضطيَطِ ) ية ساَيةتيَهسا نة نتيَبةنة
 ــ ؾويَين بآلونطزْةوة

 ــ ْاوي ْاوةْسي بآلونطزْةوة
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 ــ ضاخ ) ية ساَيةتيَهسا نة نتيبةنة زوو يإ ضةْس داض ضاخ نطابيَتةوة  زةْووغطآ(
 ــ غاَيي بآلوبووْةوة

 ــ قةواضة ) طريؾاْي  وةظيطي و ...(
 ــ شَاضةي الثةضِةنإ

نة نتيَبةنة زةطُةْة  زةب  ْاوي نتيَبداْة يإ ؾويَٓيَو نة نتيَبةنةي تيَـسا   ية بابةتيَهسا
 زةغت زةنةوآ  بٓووغطآ(

تويَصةض زواي زةغٓيؿاْهطزْي بابـةتي تويَصيٓـةوة و ٖةَيبـصاضزْي نؤَةَيطـةي تويَصيٓـةوة و      
يةطـة    ئةواَساْي قؤْاغة غةضةتاييةنإ زةب  طؿت شيَسةض و غةضضاوةطةييَو نة ية ثةيوةْسيي

بابةتي تويَصيٓةوةنة بووْيإ ٖةية  نؤ بهاتةوة و بة زياضيهطاوي ٖةض يةنيَهيإ يةغةض ؾيؿيَو 
بٓووغ . بةّ ؾيَوةية ية ثةيوةْسيي يةطة  بابةتي تويَصيٓةوةنة بة زةيإ و داضي واية بة غةزإ 

َيهيإ يـيَ  ؾيؿي غةضضاوة نؤ زةنطيَتةوة نـة غةضضـاوةناْيإ بـة ضِيعبةْسييـةني تايبـةت نـة      
 وةضزةطريزضآ.

 
 ب ـ فيشي بابةتي

ؾيؿي بابةتي ؾيؿيَهة نة بـؤ زةضَٖيٓـاْي ْـاوةضِؤني نتَيـب و ْاَيًهـةنإ غـووزي يـيَ        
وةضزةطريزضآ. ية ئةْساظةي دياديازا زضوغت زةنـطآ بـةآلّ باوتطيٓيـإ ئـةو ؾيؿـةية نـة بـة        

ي ئةو نتيَب و ْاَيًهاْةي نة زضيَصايي ثاظزة و ثاْايي زة غاْيت َةتط زضوغت زةنطآ. ْاوةضِؤن
ثَيؿرت وةى توَيصيٓـةوة يـة ؾيؿـي غةضضـاوةنإ زيـاضي نـطاوٕ  بـة ثَيـي بابةتـة غـةضةني و           
الوةنييةنإ ية ؾيؿة بابةتييةناْياْسا زةْووغري و بةّ ؾيَوةية زةتـواْري يـة نؤتـايي قؤْـاغي     

وةي غـةزإ و ٖـةظاضإ   نؤنطزْةوةي ظاْياضييةنإ  ثوختةي غةضضاوة زةضٖيَٓطاوةنامنإ بـة ؾـيَ  
 ؾيؿي بابةتي يةبةضزةغت زاب .

ثؤييَٓهطزْي ؾيؿة بابةتييةنإ: زواي نؤتايي ٖاتين ناضي ؾيـ ٖةَيططتٓةوة  ثيَويػتة نة 
بة َةبةغيت نةَيو يَيوةضططتٓيـإ يـة ئاَـازةنطزْي ِضاثؤضتـسا ثؤيَيٓبةْـسييإ بهـةئ. ثـؤيئَ        

غةضةني بـ  بـة زةغـتةواشةيةني زيهـة ئةطـةض      بةْسيهطزْيإ زةتواْ  يةغةض بٓةَاي بابةتي 
بابةتي ؾيؿة زةضٖيَٓطاوةنإ  يةغةض بٓةَاي زة بابةتي غةضةني ب   ئـةّ بابةتـة غـةضةنيياْة    
ــة ئةطــةض مباْٗــةوآ    ــؤ منووْ ــسيهطزْي ؾيؿــةنإ زابٓــطآ. ب ــوةضي ثؤييَٓبةْ زةتــواْطآ وةى ثيَ

صة نؤَةآليةتييـةناْي غـةضزةَي   تويَصيٓةوةيةى بهةئ يةغةض بةؾساضييةى نة ٖةض يةى ية تويَ
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قاداض ية غةضنةوتين ؾؤضِؾي َةؾطووتةي ئيَطاْسا ٖةياْبووة يةشيَط ْاوْيؿاْي دؤضاودؤضي وةى 
ًََهـة طـةوضةنإ        باظضطاْةنإ  ثياواْي ئاييين  ضِؤؾٓبريإ  ناغـبهاضإ  وةضظيَـطإ  خـاوةٕ 

ــصي غــةضباظي  غــةضؤى عةؾــريةتةنإ و ... زةتــواْري ظاْيــاضيي  ــب و  تويَ ــة نتيَ ثيَويػــت ي
بةَيطةْاَةناْي ثةيوةْسيساض بةو غةضزةَةوة زةضبٗيَٓري و يةغةض ؾيؿة بابةتييةناْيإ بٓووغري و 
بةّ ثيَية ٖةض يةى ية تويَصة ْاوبطاوةناْي غةضةوة وةى ْاوْيؿاْي بابةتي غةضةني  زيَٓة ئةشَاض 

زةبووةنإ غةضةتا بة ثيَي بابةتة نة زةنطآ بةغةض بابةتي الوةنيرتزا زابةف بهطئَ. ؾيؿة ئاَا
غةضةنييةنإ و زواتط ية ثةيوةْسيي يةطـة  بابةتـة الوةنييـةنإ ثـؤيئَ بةْـسي زةنـةئ. يـة        
نؤتاييسابة ثيَي ٖةض زةغتة ية ؾيؿة ثؤيئَ بةْسي نطاوةنإ زةتـواْطآ يـةنيَو يـة بةؾـةناْي     

 ضِاثؤضتي تويَصيٓةوةنة ضِيَو خبةئ.
ةوةية نة ضِاثؤضتي نؤتايي ناتيَو ثطِبايـةر و خـاوةٕ ئيعتيبـاضة نـة     ثيَويػت بة وةبريٖيَٓاْ

غةضضاوة و شيَسةضة غووزييَوةضطرياوةنإ بة ؾيَواظيَهي تةواو ية نؤتـايي ٖـةض بةؾـيَو يـإ يـة      
 نؤتايي ضاثؤضتةنةزا بٗيَٓطئَ.

 ية ؾيَواظي ؾيـ ٖةَيططتٓةوة يةطة  تيَطاَـإ يـة تويَصيٓـةوة ئةْرتؤثؤيؤشييةناْيؿـسا    
زةنطآ غووز وةضبطريآ  بةّ ؾـيَوةية ٖـةض يـةى يـة بابةتـةناْي ديَطـةي تيَطِاَـإ يـإ         
ضاوثيَهةوتٔ غةضةتا ية زةؾتةضضةي ياززاؾـت تؤَـاض زةنـةئ و زواتـط يـة زةضةتـاْيَهي       
طووــاوزا بــؤ ْــاو ؾيؿــةنة زةياْطويَعيٓــةوة. ؾيؿــة نؤنطاوةنــإ يــة َــاوةي غــةؾةضة  

بابةتي زةنطئَ و زواتط ية ضاثؤضتي نؤتايي غـووزيإ يـيَ    تويَصيٓةوةييةناْسا ثؤييَٓبةْسيي
وةضزةطريئَ. يـة تويَصيٓـةوة َةيساْييـةناْيـ ظاْياضييـة نؤنطاوةنـاْي بـة ٖـؤي ؾيؿـة         
ــياضْاَة      ــة ثطغ ــطاو ي ــةناْي زةضٖيَٓ ــةضي ظاْياضيي ــوأْ وةى تةواون ــةنإ  زةت بابةتيي

 ويَصةض بهات.ٖاوناضييةني باؾي زةضةواَطريييةنإ و ؾيهطزْةوةناْي ت
 
 
 )منوونةي توَيريهةوة( ـ منوونةوةزطستو4

ةية نـة يـة بابةتطةييَهـسا نـة نؤَةَيطـةي تويَصيٓـةوة ظؤض        منووْةوةضططتٔ يةنيَو يةو ؾيَواظة باوْا
بةضبآلوة  بةناض زةٖيَٓطآ. بةّ ؾـيَوةية بـة ٖـؤي بـةضبآلويي نؤَةَيطـةي تويَصيٓـةوة  تيَطـووي ظؤضي        

ْي تويَصةضي ظؤض و تةضخاْهطزْي ناتي ظؤض  منووْةيةى ية ئاغـيت ثيَـٓر يـإ زة    تويَصيٓةوة  ثيَويػت بوو
ية غةز يإ ٖةض ئةْساظةيـةى نـة ئاَاضْـاؽ ثيَؿـٓياضي بهـات  ٖةيسةبـصيَطزضآ و زواي تـاوتويَهطزٕ         
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زةضةواَةنةي بؤ طؿت نؤَةَيطة زةطؿتيَٓطآ. يةنيَو يةو بابةتاْةي نة ية منووْةوةضططتٓسا طـطيٓط و  
ــة    ثطِب ــيَوةيةى ن ــة ؾ ــتيية  ب ــة  نؤَةَيطــةي طؿ ــة يةط ــةي منووْةن ــووْي نؤَةَيط ــة  ويَهط ايةخ

تايبةيةْسييةناْي منووْةنة ٖاوؾيَوةي نؤَةَيطةي طؿيت ب . ئةّ ويَهطـووٕ و طوواْـة ْـة تـةْيا يـة      
ا باضي قةباضةي زوو نؤَةَيطةنة زةب  يةبةضضاو بطريئَ  بـةَيهوو يـة بابـةت غـيؿات و طؤضِاوةناْيؿـس     

هؤي تاضإ بـٔ و ئيَُـة    ي ظْا زةب  بووْيإ ٖةب . بؤ منووْة ئةطةض نؤَةَيطةي غةضةني ئيَُة خويَٓسناضْا
منووْةيةى بة قةباضةي يةغةزا زة يةّ نؤَةَيطةية ٖةَيبصيَطئ  تايبةيةْسيي و طؤضِاوةناْي ْـاو نؤَةَيطـة   

ساضي و ... ية  منووْةنةؾسا بة ٖـةَإ ضِيَـصة زةبـ     طؿتييةنة وةى تةَةٕ  ضِةطةظ  بةف  ضِةوؾي خيَعْا
ري زةضةواَةنإ بةغةض نؤَةَيطةي غةضةنيسا بطؿتيَٓري.  بووْيإ ٖةب  بؤ ئةوةي بتوْا

 منووْةوةضططتٔ ظؤض دؤضي ٖةية نة باوتطيٓيإ بطيتري ية:
 ــ منووْةي ٖةضِةَةني غازة
 ــ منووْةي ضِيَهدطاوي ٖيًََي 

 ــ منووْةي ضيٓايةتي
 ةَةني ْاوضةيي  ــ منووْةي ٖةضِ

    
 ـ مؤنؤطسايف ياى تاكهووضي5

ةية نة ية ؾيَواظي ضـطِزا بـؤ تويَصيٓـةوةي نؤَةَيطـة      َوْؤططايف يإ تانٓووغي يةنيَو يةو ؾيَواظْا
غٓووضزاضةنإ نةَيهي ييَ وةضزةطريآ. ية تانٓووغيسا نؤَةَيطة بطووى و غٓووضزاضةنإ بـة ؾـيَوةيةني   

تويَصيٓـةوةيإ يةغـةض زةنـطآ. بـة زةغـتةواشةيةني زيهـة  تانٓووغـي        ٖةَةاليةْة تاوتوآ زةنطئَ و 
ةَاَيـة يـإ تايؿةيـةى. بـؤ منووْـة  يـة َوْـؤططايف            وةغؿيَهي قوو  و ٖةَةاليةْةية يـة طوْـس يـإ ٓب
طوْسيَهسا  باضوزؤخي نؤَةآليةتي  زيَُوططايف و نويتووضي  زاَةظضاوةنإ  ْؤضَةنإ و بـة ؾـيَوةيةني   

 ناضييةناْي شياْي خةَيهي طوْسةنة تاوتوآ زةنطئَ.طؿيت ٖةَوو وضزة
َؤْطططاؾيي طوْسْؿيين ظؤضتط يةو ْاوضاْة بةناض زةٖيَٓطآ نة ظاْيـاضيي تـةواو يـة بـواضي     
ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ـ ئابووضي ئةو ْاوضاْة بووْي ْةب  و ية وةٖا بابةتطةييَهسا ٖةَيبصاضزْي  

يةْسييةناْي تا ضِازةيةني ظؤض ْاغـيَٓةضي نؤَةَيطـةي   طوْسيَهي منووْة و َآَاوةْسي نة تايبة
طؿيت ب   زةتواْ  غيُايةني طؿيت ية ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ـ ئـابووضي ْاوضـةنة ْيؿـإ     

 بسات. 
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي ثيَهجةم

اعي و حتكيكـات ادتُـ   مطالعلات ـ ثريبػٔ ية  ضِوف َطزّ ؾٓاغي  تطمجة عًي حمُس نـاضزإ  َوغػـة   6
 زاْؿطاة تٗطإ.

بيؿرت اظ قاْوٕ و ويـصطيٗاي إٔ زض داَعةؾٓاغـي ضدـوع ؾـوز بـة نتـاب داَعةؾـٓاؽ         اطالعـ بطاي 1
 .863تا  841عُوَي ْوؾتة زنرت َٓوضٗط حمػين اْتؿاضات    ص 

اظ دعئيات و ضطوْطي ائ ْوع غواالت و ناضبطز أْٗا ضدوع ؾوز بة نتاب ضوؾٗاي حتكيـل   اطالعـ بطاي 8
 ض زض عًوّ غياغي و داَعةؾٓاغي  ْوؾتة زنرت سػٔ حمُسي ْصاز.و اَا
 .631و  634ـ َوضيؼ زووضوشة  ضوؾٗاي عًوّ ادتُاعي  تطمجة خػطو اغسي  ص 1
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 بةشي شةشةم
  (Culture) كــولتووز

 ثَيهاضةكاى

ــطِزضاوي وؾــةي نويتــووض  ي (Culture)نويتــووض يــة نؤَةَيٓاغــي و َطؤظٓاغــيسا وةضطيَ
ي و ناَيطيَطي ئيٓطًيعيية. ئةّ وؾةية نة ية غةضضاوةي التيين وةضطرياوة  ية بٓةضِةتـسا  ؾةضِةْػ

بة واتاي نؿتونا   ئاوةزاْهطزْةوة  زاضـاْسْي ظةوي و بةضٖـةَٗيَٓإ بـوو نـة بةضةبـةضة يـة       
ْووغــةضإ بــة واتــاي  63ئــةزةبيات و ظاْػــتةناْي زيهةؾــسا بــةناض ٖــات و يــة غــةزةي  

 ْي و َةعٓةوي بةناضيإ زةٖيَٓا.ثةضوةضزةنطزْي زةضوو
يةو ناتةوة نويتووض يةغةض بٓةَاي ثيَٓاغة ؾةضِةْػييةنةي بة واتاي ثـةضوةضزةنطزْي ضِوح و  
دةغتة بةناض ٖاتووة و بةضةبةضة ية ظَاْي ؾةضِةْػييةوة ضؤتة ْاو ظَـاْي ئـةَيُاْي و ٖةْـسيَو    

يـةتي َطؤظــ و نؤَةَيطـة و    طؤضِاْيؿي بةغةضزا ٖاتووة و وةى ثيَؿوةضـووْي ٖـعضي و نؤَةآل  
َطؤظايةتي يةقةَيةّ زضاوة. ظاضاوةي َيَصوويي ئاَيوطؤضِي نويتـووضي يـة ْيَـوإ ئةَيُاْييـةنإ و     
ؾةضِةْػييةنإ و ئيٓطًيعي ظَاْةنإ نويتووضي ية ثيَٓاغة غةضةنييةنةي نة ضاْسٕ و نيَآلْـي  

 ظةوي بوو  زووض نطزةوة و واتايةني ْويَي ث بةخؿي.
ويتووض بة واتا نؤَةَيٓاغي و َطؤظٓاغاْةنةي يةنةّ داض يـة اليـةٕ َطؤظٓاغـي    ظاضاوةي ن

ية نتيَبيَهـسا   6336ية غاَيي ( Edward Barnet Tylor)بطيتاْي  ئيسواضز باضيَٓت تايًؤض 
 بةناض ٖاتووة. ( Primitive Culture)يةشيَط ْاوي نويتووضي غةضةتايي 
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يتووض بطيتيية يـة طؿـتيَهي ئـاَيؤظ يـة ظاْػـت و      ْاوبطاو ية ثيَٓاغةي نويتووضزا زةَي : نو
ظاْياضي  ٖوْةض  ٖعض و بريوباوةضِ  ياغا و زيػيجًري  زابوْةضيت و تطازيػيؤْةنإ و ٖةض ضةؾٓة 

 تواْاييةني زيهةية نة َطؤظـ وةى ئةْساَيَو ية نؤَةَيطة وةضيسةططيَت.
بآلوي نطزؤتـةوة  ئـةوة    (Anthropologie) تايًؤض ية نتيَبيَهي زيهةزا نة بة ْاوي َطؤظٓاغي

زةضزةخا نة نويتووض ية تايبةيةْسييةناْي شياْي َطؤيية و ئاشةَيةنإ ب نويتووضٕ. ثيَٓاغـةنةي تـايًؤض   
بــؤ نويتــووض ضــةْس ضِةخٓةيــةني ئاضاغــتة نــطاوة نــة يــةنيَهيإ ئةوةيــة نــة ناضييَهــة زوواليةْــة  

ؾـؤضَي ئـةو ضـاالنيياْةي نـة يـةشيَط ْـاوي        نؤَةآليةتييةناْي يةبةضضاو ْةططتووة. ئةوةي تط ئةوةنة
( يةطة  ئةَةؾـسا  ثيَٓاغـةي نالغـيهي تـايًؤض بـؤ نويتـووض       6نويتووضزا طوواْسوويةتي  ْاتةواوة.)

طـة      باؽءخواغي ظؤضي ية بواضي نويتووضزا ٖيَٓاوةتة ئاضاوة و نؤَةَيٓاغإ و َطؤظٓاغـإ بـة ثيَـي ضِوْا
 ة نويتووض خػتؤتةضِوو.دياواظةناْيإ ثيَٓاغةي دؤضاودؤضيإ ي

ثيَٓاغة زاْـاوة.   134  شَاضةي ئةّ ثيَٓاغاْةي بة ْعيهةي (Herskovits)ٖيَطغهؤويتؼ 
ثيَٓاغة ٖةية. زوو نةؽ ية َطظٓاغة ئةَطيهييةنإ  144ٖةْسيَو نةغي زيهة زةَيئَ ْعيو بة 

نويتـووض   نتيَبيَهيإ غةباضةت بة( Kluckohn)و نالنؤٕ ( Kroeber)بة ْاوةناْي نطؤبيَط 
ثيَٓاغةي ية نويتووض يةخؤ ططتووة نـة يـة اليـةٕ يـةنيَو يـة تويَـصةضة        611نؤ نطزؤتةوة نة 

 98ئيَطاْييةنإ يةشيَط ْاوي ثيَٓاغـةنإ و ضـةَهي نويتـووض وةضطيَـطِزضاوة. يـةّ وةضطيَطِاْـةزا       
غـاْة   بةؾي وغؿي يإ ؾـيهاضي  َيَـصوويي  ْـؤضَي  زةضووْٓا    1ثيَٓاغة ٖةَيبصيَطزضاوٕ و ية 

 (1ثيَهٗاتةيي و شيَٓيَتيهيسا ثؤييَٓبةْسي نطاوٕ. )
 ييَطةزا منووْةطةييَو يةّ ثيَٓاغاْة زةخةيٓةضِوو:

 
 (Descriptive) ـ ثَيهاضة وةضفي ياى شسؤظةييةكاى1

ة.  ثيَٓاغة وةغؿييةنإ ثؿت بة ؾانتةضة ثيَهٗيَٓةضةناْي نويتووض زةبةغذي و بواضةنةي ظؤض بةضؾطاوْا
بة يةنيَو يةو َطؤظٓاغاْة زيَتة ئةشَاض. ئةّ نةغاْة ثيَٓاغـةطةييَو نـة بـؤ نويتووضيـإ     خوزي تايًؤض 

خػتؤتةضِوو  اليةْي ؾطؤظةيي ثيَوة زياضة. ) ية ضِةٖةْسي ؾيهاضييةوة ثيَٓاغةي نويتووضيـإ نـطزووة(.   
يية نــطاوة نــة زةَيــ : " تــةواوي ضــاالن (Wissler)منووْةيــةى يــةّ ثيَٓاغــةية يــة اليــةٕ ويػــًيَط 

نؤَةآليةتييةنإ بة بةضبآلوتطئ واتانةي وةى ظَإ  ٖاوغـةضطريي  غيػـتةَي خاوةْـساضييَت  ويَـصة      
 ؾتة زةغهطزةنإ  ٖوْةض و ... بةؾيَو ية نويتووض زيَٓة ئةشَاض."

 َاييٓؤؾػهي ثيَٓاغةيةني ٖاوؾيَوة ية نويتووض زةخاتةضِوو. بةثيَي ثيَٓاغةنةي ْاوبطاو:
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بطيتيية ية طؿتيَهي يةنسةغت و يةنجاضضة ية نةضةغة و ؾـتوَةنة   " نويتووض بة غازةيي
بةناضٖيَٓطاوةنإ  تايبةيةْسيية غةضةنييةناْي ططووثة نؤَةآليةتيية دؤضاودؤضةنإ  ويَٓانإ  

 باوةضِةنإ و ضِيَوضِةمسة َطؤييةنإ."
 
 ـ ثَيهاضة مَيرووييةكاى2

 (Tradition) ضي نؤَةآليةتي و ْـةضيت ية ثيَٓاغة َيَصووييةناْسا  نويتووض وةى نةيةثوو
زةَي : زةتواْطآ نويتووض بةو نطزةواْة بعاْطآ نة يةْيَو ( Boas)يةقةَيةّ زضاوة. بؤ منووْة بواؽ 

ططووثيَو ية َطؤظةناْسا ٖاوبةؾٔ و ية وةضةيةنةوة بؤ وةضةيةني زيهة و ية نؤَةَيطةيةنـةوة  
اَيـ ييٓتؤٕ"يـ ٖةض يةّ ضواضضيَوة زاية  بـة  بؤ نؤَةَيطةيةني تط زةطواظضيَٓةوة. ثيَٓاغةي "ضِ

ثيَي ثيَٓاغةنةي ْاوبطاو نويتووض تيَهةآلويَو ية ضِةؾتاضي وةزةغٗاتووية نة ية ضِيَطةي ئةْساَاْي 
نؤَةَيطةيةني زياضيهطاوةوة ية وةضةيةى بؤ وةضةيةني زيهة زةطواظضيَتةوة و يةْيَو تانةناْـسا  

 ٖاوبةؾة. 
 
  (Normative)نؤزماتيظ(ـ ثَيهاضة نؤزمييةكاى )3

ثيَٓاغة ْؤضَييةنإ بة ضِيَػا و ضِيَباظ و َيتؤزةناْي شيـإ ثؿـت ئةغـتووضٕ. يـةّ بـواضةزا      
ٖيَطغهويتؼ زةَي : نويتووض  ضِيَطة و ؾيَواظي شياْي قةوَيَهـة. يـة ناتيَهـسا نـة نؤَةَيطـة      

يهطاوي شيإ زةنةوٕ. بة نؤَةَيةيةني ضِيَهدطاوي تانةنةغاْيَهة نة وةؾوئَ ضِآ و ضِيَباظي زياض
 واتايةني غازةتط نؤَةَيطة ية خةَيو ثيَهٗاتووة و ضِآءؾوئَ و نطزةوةي ئةوإ نويتووضيياْة. 

 
  (Psychological)ـ ثَيهاضة دةزوونهاضييةكاى4

دؤضيَهي زيهة ثيَٓاغةي نويتووض اليةْي زةضووْٓاغاْةي ٖةية نة تيَيسا ٖةْسيَو يةتويَصةضإ 
ــة عــازةت زة ــاْط )ثؿــت ب ــة  Youngبةغــذي. ي ــووض ساَيةت ــيَ: " نويت ــاضةوة زةَي ــةّ ب ( ي

ضِةؾتاضييةناْي عازةتيَهي ٖاوبةف ية ططووثيَهي نؤَةآليةتي يإ نؤَةَيطةزايـة و يـة توةـة    
َاززي و ْاَاززييةنإ ثيَو ٖـاتووة." و ٖةْـسيَهي بـة ؾَيطبـووٕ ثؿـت ئةغـتووضة وةى ئـةّ        

ضي زةتـواْطآ بـة نؤَـةَييَهي ئـاَيؤظ يـة ضـاالنيية       ثيَٓاغةية يـة ويػـًيَط: زيـاضزةي نويتـوو    
 ؾيَطناضييةناْي ططووثة َطؤييةنإ بعاْطآ.
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ٖةْسيَهيـ وةى ئاَطاظيَو بؤ طووإ و ضاضةغةنطزْي َةغةيةنإ دةخت يةغـةض نويتـووض   
نـة زةَيـ : نويتـووض بطيتييـة يـة ؾـيَواظة        (Ford)زةنةْةوة. وةى ئةّ ثيَٓاغـةية يـة ؾـؤضز    

اضةغةضنطزْي نيَؿةنإ. يإ نويتووض طؿتيَو ية ئـاَطاظ و نةضةغـة َـاززي و    ْةضيتييةناْي ض
ٖعضييةناْة نة قةوَيَو بةٖؤياْةوة ثيَساويػتييةناْي خؤي زابري زةنات و خؤي يةطة  شيٓطـة  

نة زةَي : نويتووض ئةو زاٖيَٓإ  (Pidington)زةطوويَٓ . يةطة  ئةّ ثيَٓاغةية ية ثيسيَٓطتؤٕ 
ياْة زةططيَتةوة نة ية غيػتةَيَهسا بة ؾيَوةي ناَأل و يةنجاضضة بووْي ٖةية و ية و تايبةيةْسي

 ْيَوإ بةؾةناْيسا بة ؾيَوةي دؤضاودؤض ثةيوةْسيي زوواليةْة ٖةية.
  
 (Structural)ـ ثَيهاضة ثَيكًاتةييةكاى 5

و ( Structure) ثيَٓاغــةي تــطي نويتــووض يةغــةض بٓــةَاي ثيَهٗاتــةي نويتــووضي      
 ووْة(غاظيية.ئؤيطوو)من
زةَي : " نويتووض  غيػتةَيَهة ية منووْة عازةتييةنإ و وةآلَساْةوة نـة   (Willy)ويًي 

ــؤطبيَطٕ     ــووْي ئ ــة بؤض ــة." ب ــةنرت ٖةي ــة  ي ــسييإ يةط ــؤف ( Ogburn)ٖاوثيَوةْ و ْيُه
(Nimkoff )  نويتووض ئةو تايبةيةْسيية َاززي و َةعٓةويياْة زةططيَتةخؤ نة بة َةبةغـيت

 زْي ثيَساويػتيية غةضةنييةناْي َطؤظـ ضِيَو خطاوٕ.زابيٓهط
 
 (Genetics)ـ ثَيهاضة ذَيهَيتيكييةكاى 6

يةّ ثيَٓاغاْةزا وةى زضوغتهطاو يإ بةضٖةَي َطؤظـ دةخت يةغةض نويتووض نطاوةتةوة. بـؤ  
منووْة نالنؤٕ زةَي : " زةتواْطآ نويتووض بةو بةؾة ية شيٓطة زابٓطآ نة زضوغتهطاوي زةغـيت  

ؤظة." واتة نويتووض بةو بةؾة ية شيٓطة زةطوتطآ نة َـطؤظ خـؤي خوَيكاْسوويـةتي و خـؤي     َط
 يةطة  زةطوويَٓ .
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 كولتووز وةك فاكتةزي جياواشيي ذياني مسؤظـ و ئاذةأل

ظؤض ية خاوةْطِايإ و بريَةْساْي ظاْػتة نؤَةآليةتييةنإ  نويتووض بة ؾانتةضي ديـاواظيي  
نويتـووض بـة بٓـةَاي غـةضةني      (O.Spengler)زةظاْـٔ. ئيؿـجيٓطًيَط   شياْي َطؤظ و ئاشة  

نويتووضاييعّ )نؤَةَيطةي َطؤيي زةظاْ . ْاوبطاو نة قوتاخباْةنةي يةغةض ضِةغةْايةتي نويتووض 
Culturalism)     زاَةظضاْسووة  ثيَي واية نة شيإ و طةؾةي نؤَةَيطة بـة طةؾـةي نويتـووض

( 8ثيَوةْسيي بة َةضطي نويتووضي ئةو نؤَةَيطةية ٖةيـة.) بةغرتاوةتةوة و َةضطي نؤَةَيطة  
ٖةْسيَو ية َطؤظٓاغةنإ َطؤظبووٕ بة واتاي ٖةبووْي نويتووض ييَو زةزةْةوة. يةبـةض ئةوةنـة   
نة نويتووض بة واتاي ضِواَيةتة َاززي و َةعٓةوييةناْي ضاالنيية َطؤييةنإ بؤطووـإ يةطـة    

( 1نة َطؤظ ية طؿت بووْةوةضةناْي زيهة ديا زةناتـةوة.) شيٓطة بةناض زيَت  وةى غٓووضيَهة 
َرياتي ئاشة  َرياتيَهي دةغتةيية نة بة زشواضي زةطؤضِزضيَت  بةآلّ َرياتي َطؤظـ َرياتيَهـي  
نؤَةآليةتيية و ية ساَيي طؤضِإ و طةؾةغةْسٕ زاية و بة تيَجةضِيين ظةَةٕ ثطِباضتط  زةوَيةَةْستط 

زضيَصةي ظةَةْسا بةضزةواّ زةبيَت و يةوةضةيةى بؤ وةضةيةني زيهة و ية و بةضبآلوتط زةبيَت و ية 
نؤَةَيطةيةى بؤ نؤَةَيطةيةني زيهـة زةطواظضيَتـةوة. ضِةؾتـاضي سـةيوإ نـةّءظؤض دـيَطري و       
غةضيعيية. بؤ منووْة نةَيةؾيَطةنإ ية غةضةتاي َاَييبووْةوة ٖـةتا ئيَػـتا بـة ؾـيَوةيةى ؾـةضِ      

ةناْي ؾةضِنطزْي َطؤظسا ٖةتا ئيَػتا طؤضِاْهاضيي ؾـطة ضِووي زاوة. ئـةّ   زةنةٕ  بةآلّ ية ؾيَواظ
ؾيَواظاْة ْة طؿتري و ْة يةنػأْ. ٖةضوةٖا ٖةْط يةطة  ٖـةَوو غةضغـووضِٖيَٓةضييةنةي يـة    
غةضةتاوة ٖةتا ئيَػتا طؤضِاْيَهي بةغةضزا ْةٖاتووة. ية ساَييَهسا ؾهًَي ؾويَين ْيؿتةديَبووٕ و 

طؤظـ ضِؤش بة ضِؤش ية ساَيي طؤضِإ و ثةضةغةْسٕ زاية و ئيٓػـإ بـؤ ئاغـووزةيي    خاْوو و بيٓاي َ
ظياتط و ؾويَين ساواْةوةي باؾرت ؾيَواظطةيي دؤضاودؤضي بـةناض ٖيَٓـاوة و ْةخؿـة و ْيطـاضي     

 ْويَي خػتؤتةضِوو.
َطؤظـ خاوةٕ ثجَساويػتيية نويتووضييةناْة. بووْـةوةضةناْي زيهـة بـة ضِازةي زابيٓهطزْـي     

يَويػتيية شياْييةناْي خؤيإ ضاالني زةنـةٕ و ثيَساويػـتيية غـةضةتاييةناْي خؤيـإ زابـري      ث
زةنةٕ  بةآلّ ئةَة بؤ َطؤظـ بةؽ ْيية ضوْهة بة قةويي غوؾونيٌَ ْووغةضي بةتواْاي يؤْـاْي  
" َطؤظـ ؾاناضي غطوؾتة" بةّ ثيَويػتياْةي شيإ قةْاعـةت ْانـات و وةى بووْـةوةضيَو نـة     

ــعو ــاوةْي ؾ ــتيية   خ ــي ثيَساويػ ــة زابيٓهطزْ ــةْيا ب ــة و ت ــةتي ضِاظي ْيي ــة ٖةي وضة  بةوةيه
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غةضةنييةنإ ضِاظي ْاب . ئاشةَيةنإ تواْاي ئةوةيإ ْيية ئـاَطاظ زضوغـت بهـةٕ و غـووز يـة      
ئةظَوْةناْي نةغاْي زيهة بة تايبةت ضِابطزووةنإ وةضبططٕ. يةساَييَهـسا نـة َطؤظــ ئـاَطاظ     

ي يةزايهبووْةوة يةطة  زوْيايةى ية ئةظَووْي وةضةناْي ضِابـطزوو  زضوغت زةنات و ية غةضةتا
بةضةوضِوو زةبيَتةوة و بةنةَيو وةضططتٔ يةّ ئةظَووْاْة زةتواْ  بة دؤضيَهي باؾرت ية ثيَؿـيٓيإ  

 بةضةْطاي غطوؾت ببيَتةوة و بؤ شيإ و طوظةضاْي خؤي ئاَازةي بهات.
ةباضة غطوؾتييةنإ ٖاوناضيي يـةنرت زةنـةٕ و   َطؤظةنإ ية بةضبةضةناْي بةزشي ٖؤناضة ْاي

يةطة  ئةواَساْي ناض و ضاالني ؾيَواظي شياْيـ ؾيَط زةبٔ. َطؤظ بووْةوةضيَهي نؤَةآليةتييـة  
و بؤ ٖيَٓاْةنايةي شياْيَهي باؾرت يةطة  نةغاْي زيهة ياضيسةي يةنرت زةنةٕ. بةآلّ ئاشةَيـةنإ  

انتةضة غطوؾتييةنإ بة َةبةغـيت ثاضاغـتين طياْيـإ    ية ؾةضِي َاْةوة و زةضطريبووٕ يةطة  ؾ
 تةْيا ثؿت بة خؤيإ زةبةغذي.

زةَي : ية شياْي َطؤظسا نؤَةَيطة يةديَطةي تاى  "يةنـةي غـةضةني"    (Linton)ييٓتؤٕ 
خةبات بؤ َاْةوةي َطؤظة. ئيٓػإ بة تةْيايي يةطة  غطوؾت بةضبةضةناْي ْانات بةَيهوو ٖةض 

 ٖاوناضيي تانةناْي زيهة و بة ؾيَوةي ططووثي بةضبةضةناْي زةنةٕ. يةنيَو بة دؤضيَو بة
نؤَةَيطةي َطؤيـي يـة غـةضةتاييرتئ ؾـَيواظي خؤيـسا بـةثيَي ثيَساويػـتييةناْي شيـإ          
تايبةيةْسيية ئيكًيُييةنإ و شيٓطةي غطوؾيت نةَيو ية ؾيَواظطةيي تايبةت بؤ غاظإ يةطـة   

 شيٓطة وةضزةططيَت.
ي ئاظازٕ و ئةّ نطاوةبووْي زةغتةناْي ئةو تواْايية بةو زةبةخؿٔ نـة غـووز   َطؤظـ زةغتةناْ

ية ٖيَعي ؾهطي خؤي وةضبططآ و ئاَطاظ زضوغت بهات  دٌءبةضط زابـري بهـات و خـؤي يةطـةٍ     
شيٓطة بطوويَٓ  و بةضةبةضة و بة تيَجةضِيين ظةَةٕ نةَيو ية ضِيطة و ؾيَواظي ضِابطزووةنإ وةضبططآ 

بهات. ئةّ ؾيَواظاْة نة بة ثيَـي بـاضوزؤخي غطوؾـيت و دوططاؾيـايي يـة ْاوضـة       و خؤي تةياضتط 
 (3دياواظةنإ بة ؾيَواظي دؤضاودؤض بووْي ٖةية  نويتووضي ث زةطوتطآ. )

َطؤظةنإ ٖاوناضي  الغاييهطزْةوة و ؾةضِ زةنةٕ و يةطة  ئةّ ضاالنيياْة ضِيَوؾويَين شيـإ  
 (1ؤضة ضاالنيياْة بة ثيَي غةضيعةناْي خؤيإ ئةواّ زةزةٕ.)ؾيَط زةبٔ. بةآلّ طياًْةبةضإ ئةّ د

نويتووضي ضِيَٓيؿاْسةضي ٖةَوو ضاالنيية َطؤييةناْة. نويتووض ؾانتةضي ئاؾهطاي ضِةؾتاضي 
 (3َطؤيية و تايبةت بة َطؤظة. نويتووض تواْايي تايبةتي َطؤظة. )
يؿـتووتطئ ئـاشة زا نـةيئَ و    تايًؤض زةَي : يـةْيَوإ ْـعَرتئ َطؤظــ و بـةضظتطئ و ثيَطة    

بؤؾاييةني ٖعضي و ظةيٓيي قوو  بووْي ٖةية. ٖةْسيَو ية دووَيةنإ وةى باويَؿو ٖـاتٔ  خـؤ   
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ييَو نَيؿاْةوة يـة منووْـةي نـاضة َطؤييـةنإ ْـري  بـةَيهوو  ناضزاْـةوةٕ و يةغـةض بٓـةَاي          
 اْةنطاوةٕ.نطزةوةناْي شيأْ. َطؤظبووٕ و خاوةٕ نويتووض بووٕ زوو ؾيت ييَو دي

زةَي : ئاشةَيةنإ نؤيًـةي غطوؾـذي و يـة بةضاَبـةض ٖيَـعة      ( Evelyn Read)ئيَويًَري ضيس 
غطوؾتييةنإ و ئةو ثَيؿـٗاتاْةي نـة يـة نـؤْرتؤَيي ئـةوإ بـةزةضة  ًَهةضـٔ. َطؤظــ ئـةّ          
ثةيوةْسييةي ثيَطةواْة نطزؤتةوة. ئةو ية ضِيَطةي ناض  ناضيطةضيي يةغةض غطوؾت زاْـاوة و ْـة   

ةْيا ية نؤْرتؤٍَ بووْي ضِاغتةوخؤي ية اليةٕ ئةوةوة ثاضيَعضاوة  بةَيهوو نـؤْرتؤَيي ئـةّ سانُـة    ت
طةوضةيةي ثيَؿوو واتة غطوؾتيؿي نطزووة. زةتواْري بًَيَري نة َيَصووي ئاشةَيةنإ ية ثيَؿرتةوة بؤ 

 ئةوإ ْووغطاوة  بةآلّ َطؤظـ َيَصووي خؤي بة زةغيت خؤي زضوغت زةنات.
اي ؾيَطبووْي ْيية  زياضة ٖةْسيَو ية ئاشةآلٕ بة ثيَـي الغـاييهطزْةوة زةْطـةناْي َطؤظــ     ئاشة   توْا

زووثات زةنةْةوة  وةى تووتي نة  ية ضِيَطةي الغاييهطزْةوة ٖةْسيَو ية وؾـةناْي َطؤظــ زةَييَتـةوة     
ياضييةناْي خؤيإ بؤ نةغاْي زيهة ب اي ؾيَطبووْييإ ْيية و ْاتوأْ ظْا  طواظْةوة.  بةآلّ توْا

و ويَٓـةنإ  ( Symboles)َطؤظـ ية ضِيَطةي خـةت و ْيؿـاْة و ٖيَُانـإ  غـةَبويةنإ     
زةتواْ  ٖةغت و ٖعضةناْي خؤي بة نةغاْي زيهة ْيؿإ بسات. بؤ منووْة بة دووآلْسْي غـةض  
خةّ و ْاضِةسةتي خؤي ثيَؿإ زةزات و بة بعاوتين زةغت  غآلو و ضِيَـع زةضزةخـات. بـؤ بـطِواي     

ئةوةي نة َطؤظةنإ ية ئاشةَيةنإ ديا زةناتـةوة  تواْـايي   ( Broous Queen)ؽ نوٖري بطو
َطؤظـ ية زاَةظضاْسْي ثيَوةْسي ية ئاغتيَهي ظؤض ئاَيؤظ زاية. ئةّ ثةيوةْسيية ٖيَُايية وةضططتين 
نويتووض ئاغاْرت زةنات و طواغتٓةوةي نويتووض ية وةضةيةى بؤ وةضةيةني تط َةيػةض زةنات. 

ـ بة غووزوةضططتٔ ية ٖيَُانإ بة غ  ؾيَوةي غةضةني خواضةوة ثةيوةْسيي يةطـة  يـةنرت   َطؤظ
ـ ظَـاْي قػـةنطزٕ و ئاخـاؾذي ) طوتـةيي( نـة بـةو َؤزَيـٌ و منووْـة زةْطييـة          6زةبةغت : 

ـ ظَاْي ْووغري )ْووغطاوةيي( 1ؾطةضةؾٓاْة زةطوتطآ نة ؾيَطبووٕ و ثةيوةْسيي ئاغإ زةنات. 
وة ظَاْي ئاخاوتٔ تؤَاض زةنطآ و زةْووغطآ و ية ئاناَـسا َرياتـي نويتـووضيي    نة ية ضِيَطةية

نؤَةَيطة زةثـاضَيعضآ. َطؤظـةنإ يـة ضِيَطـةي ظَـاْي ْووغـيٓةوة تواْيوياْـة ئـةو بةؾـاْةي          
نويتووضةنةيإ نة ططيٓطة وةى ؾيَوةناْي ضاضةغةضنطزْي ْةخؤؾـي  تهٓيهـةناْي وةضظيَـطي     

ـ ظَاْي دةغتةيي: نة ئاَيوطؤضِي واتانإ ونويتـووض  8ؤَاض بهةٕ. ئاَطاظةنإ و بيٓاغاظنطزٕ ت
 ية ضِيَطةي ئةواَسإ و زؤخي دةغتةيي َةيػةض زةنات. 

بة ثيَي ئةوةي نة طوتطا زةتواْري بًَيَري نويتووض ية تايبةيةْسييـةناْي شيـاْي نؤَةآليـةتي    
 .َطؤظة  نة نؤَةَيطةي َطؤيي ية نؤَةَيطةي ئاشةَيي ديا زةناتةوة
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 ئةّ ٖؤناضاْةي دياواظي زةتواْطآ يةغةض بٓةَاي ضواض تايبةيةْسيي خواضةوة خبطيَٓةضِوو:
 ـ بريكسدنةوة و توانايي فيَسبوون1
 ـ  طةكسدن2
 ـ تةكهؤلؤذيا3
 ـ كؤمةآليةتيبوون ) ذياني طسووثي(4

ببيٓطئَ  ٖةْسيَو ية خػًَةتةناْي غةضةوة زةتواْطآ بة ضِازةيةني ظؤض الواظ ية ئاشةَيةناْيؿسا
نة ئةتواْطآ بة نطزةوة و دووَيـةي غـةضيعي ْـاو بٓـطئَ ْـةى تايبةيةْـسيي نويتـووضي وةى:        
غةضيعةي زايو بووٕ  ٖيَالْةغاظنطزٕ و... نويتووض غةضيعة َطؤييةنإ نؤْرتؤ  زةنـات و بـةّ   

ٓيَتـةوة.  ٖؤيةوة ئةطةض نويتووض ية َطؤظـ بػتيَٓٔ  دياواظييةى يةْيَوإ َطؤظـ و ئاشةَيـسا ْاَيَ 
ــاضوزؤر و      ــت ب ــة  طؿ ــاى يةط ــاظاْي ت ــةْطي و غ ــتيسا ٖاوئاٖ ــووض يةضِاغ ــطتين نويت وةضط
تايبةيةْسييةناْي شياْي نؤَةآليةتيية و ظياتط بة زوو ؾيَوة يةواْةية بيَتة ثيَؿةوة: يةنـةّ بـة   
ؾَيوةي غطوؾيت و بةضةبةضةيي نة ٖـةَإ طةؾـةي تانـةنإ يـة ْـاو شيٓطـةي نؤَةآليـةتي        

. زووةّ بة ؾيَوةي ثيَو طةيؿتين زوو نويتووض نة بة ؾـيَواظطةيي دؤضاودـؤض يةواْةيـة    تايبةتة
 بيَتةثيَؿةوة. 

بة غةضوسإ بةوةيهة طوتطا  ضِووٕ زةبيَتةوة نة نويتووض ٖةَوو ئةو ؾتاْة يةخؤ زةططيَت   
تةوخؤ و نة ئيَُة ية نةغاْي زيهة ؾيَطيإ زةبري و ثيَياْةوة ظيـاز زةنـةئ و بـة ؾـيَوةي ضِاغـ     

ْاضِاغتةوخؤ ناضيطةضميإ يةغةض زازةْيَت و ناض و نـطزةوةي ئيَُـة يـةوةوة غةضضـاوة زةططيَـت.      
زةتواْطآ بطوتطآ نة ثةيوةْسيي نويتووض و َطؤظ وةى ئاو و َاغيية  ئيَُة ية نويتووضزا زيَري و 

ي َطؤظيـ بة زةضري وةى َاغييةى نة ية ْاو ئاو زاية. شياْي َاغي بة ئاو بةغرتاوةتةوة  شياْ
 نويتووضي نطاوة بةغرتاوةتةوة.

ٖيَطغهؤويتؼ بة َةبةغيت زةضبطِيين واتا  غـٓووض و توةـة ثيَهٗيَٓـةضةناْي نويتـووض        
 (3تايبةيةْسييةناْي خواضةوةي بؤ زةغتٓيؿإ زةنات: )
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 تايبةمتةندييةكاني كولتووز

 ـ كولتووز، طشيت، بةآلم تايبةتة1

ة نويتووض وةى َةعطيؿةي َطؤيـي يـة ٖؤناضةنـاْي ديـاواظيي شيـاْي      زةتواْطآ بطوتطآ ن
َطؤظـ و ئاشة  زيَتة ئةشَاض و ية تةواوي نؤَةَية َطؤييةناْسا ٖةية و طؿتيية. ضوْهة تةواوي 
ٖيَُا و توخِ و بةؾةناْي ية ٖةَوو بواضةناْي شيـاْي نؤَةآليـةتي ئيٓػـإ  يـة غـاظنطزْي      

دٌءبةضى و خواضزٕ  ئاَيوويَطِةنإ  ياغا و ضِيَػانإ  ناضوباضة  ئاَطاظةوة بططة ٖةتا زابيٓهطزْي
غياغي و ئابووضي و سهوَييةنإ  ؾةيػـةؾة  بريوضِانـإ يةَـةضِ "ٖـةبووٕ" و ديٗـاْي بـإ       
غطوؾيت  ظَإ  ٖيَُا  ئاوات و ئاضِةظوو و ؾيَواظي زةضبطِيٓيـإ  طؤضِاْييـةنإ  ئةؾػـاْةنإ     

نؤَةآليةتييــةنإ  ضِيَوضِةغــِ و زياضزةنــاْي زيهــةي شيــاْي َةتةَيــةنإ  ْؤضَــةنإ و بــةٖا 
 نؤَةاليةتي َطؤظ  بووْيإ ٖةية. 

بةآلّ ئةّ ثةيوةْسيياْة ية نؤَةَية َطؤييةناْسا وةى يةى و ٖاوؾـيَوة ْييـة. بـةَيهوو ٖـةض     
نؤَةَيطةيةى غيُاي تايبةت بة خؤي ٖةية نة بةضٖةَي َيَـصووي ئـةو نؤَةَيطةيـة و يـةشيَط     

ي باضوزؤخي ئابووضي و نؤَةآليـةتي تايبـةت بـة خـؤي زايـة. بـؤ منووْـة يـة ٖـةض          ناضيطةضي
نؤَةَيطةيةنسا َطؤظـ بؤ ثاضاغتين خؤي ية غةضَا  دٌءبةضط يةبةض زةنا. ئـةّ زياضزةيـة يـة    
ٖةَوو نؤَةَيطة َطؤييةناْسا بووْي ٖةية و طؿيت بووْي نويتووض ْيؿإ زةزات. بـةآلّ ٖـةض   

و غةضزةَيَهسا دؤضيَهي تايبةت ية دٌءبةضط بؤ خؤي زابري زةنات نؤَةَيطةيةى ية ٖةض ضار 
 نة يةطة  نؤَةَيطة و غةضزةَي زيهةزا دياواظي ٖةية.

ٖةضوةٖا دياواظيي ْيَوإ دٌءبةضطة ْاوضةييةناْي: نوضزي  قةؾكايي  توضنُةٕ  بًـوون و  
ضضيَوةي نويتـووضي  خةَيهي ْاوضةناْي زيهة تايبةت بووْي نويتووض زةضزةخةٕ نة زياضة ية ضوا

ْةتةوةيي وآلتيَهي وةى ئيَطإ زةتواْطآ ئةّ تايبةيةْسيياْة يةشيَط ْاوي وضزة نويتووض  يإ بةؾة 
نويتووض بةناض بٗيَٓطئَ  بةآلّ خػتٓةضِوويإ ية ئاغتيَهي بـةضبآلوتط بةَيطةيـة يةغـةض تايبـةت     

ةَطيهاي التـري  ئـةؾطيكيا    بووْي نويتووض. ؾطةضةؾٓيي دٌءبةضط يةْيَوإ خةَيهي خؤديَيي ئ
 ئةوضووثا  ٖيٓسو عةضِةب و توضى زةضخةضي ئةّ ضِاغتييةية.

يةٖةَوو نؤَةَيطة َطؤييةناْسا بؤ زةضبطِيين ضةَهة ظةيٓييةنإ و زاَةظضاْسْي ثةيوةْسيي 
يةطة  يةنرت  ظَإ و خةت بووْيإ ٖةية. بةّ ثيَية خةت و ظَإ  ية ؾانتةضة ثيَهٗيَٓةضةناْي 
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ض زيَٓة ئةشَاض و طؿتيري. بةآلّ زةظاْري نة ٖةض نؤَةَيطةيةى خةت و ظَاْي تايبةت بة نويتوو
خؤي ٖةية نة ية نؤَةَيطةناْي زيهةي َطؤظايةتي ديـاواظة و ئـةّ نـاضة زةضخـةضي تايبـةت      
بووْي ظَإ ية نؤَةَيةي نويتووضي نؤَةَيطةيـة. يـة ٖـةض نؤَةَيطةيةنـسا َطؤظــ بـؤ شيـإ        

ٖةية و ضيَؿت و خواضزٕ ئاَازة زةنات. خواضزٕ ثيَويػتييةني دةغتةيي ثيَويػيت بة خواضزٕ 
و بايؤيؤشيية. بؤ ظيٓسووَاْةوة زةب  خواضزٕ خبـوضآ. بـةآلّ ناتيَـو ثطغـياض زةنـطآ زةبـ  ن       
خبوضيَت  بة ن ؾيَوةيةى خبوضيَت  ناضتيَهـةضي نويتـووضي تايبـةت يـة نطزةوةنـاْي ئيٓػـاْسا       

تيية غةضيعييةنإ ية َطؤظسا نؤَةَييَو نطزةوةي ئاَيؤظي يةطةَية زةضزةنةوآ. زابيٓهطزْي ثيَويػ
و ئةّ نطزةواْة ية اليةٕ نويتووضي تايبةتي ٖةض نؤَةَيطةيةنةوة ؾهأل زةطـطٕ. غـةباضةت بـة    
زابري بووْي ثيَويػتيي خؤضاى ية نؤَةَيطة دؤضاودؤضةناْسا  ؾيَواظي دياواظ بةضضاو زةنـةوٕ و  

و ؾيَواظطةييَو ٖةية نة تانةناْي ٖةض نؤَةَيطةيةى يةشيَط ناضيطةضي ضواضضيَوة  ياغا و ضِيَػا 
خؤي زازةْيَت نة بؤ منووْة ن ؾتيَو زةب  خبوضيَـت و يـة خـواضزْي ن ؾـتيَهيـ زةبـ  زووضي      
بهطيَت. ية ٖةْسيَو ية نؤَةَيةناْسا خةَيو ية خواضزْي بةؾـيَو يـة خؤضانـةناْي وةى نويـؤي     

يـة وآلتـاْي ضِؤشئـاوايي ْـة تـةْيا خـواضزْي قـطشا  و بووْـةوةضة         زةضيايي خؤ زةثاضيَعٕ  بةآلّ 
زةضياييةنإ ؾتيَهي ئاغايية  بةَيهوو بة بةؾيَو ية باؾرتئ خؤضانةنإ زيَٓة ئةشَاض. يـإ يـة   
نؤَةَيطةيةنسا خواضزْي دطِوداْةوةضةنإ ؾـتيَهي ئاغـايية  بـةآلّ يـة ٖةْـسيَو نؤَةَيطـةي       

ْةت تاَي ضيَؿـتيـ ثةيوةْـسيي بـة نويتـووضي تايبـةتي ٖـةض       زيهةزا ناضيَهي قيَعةوْة. تةْا
نؤَةَيطةيةى ٖةية. ية ٖةْسيَو نؤَةَيطةي وةى ٖيٓـس تـاَي تيـص و توْـس ثةغـٓس زةنـطآ و       
ضيَؿتةناْيإ ظؤض تيصٕ. ية ساَييَهسا نة ضيَؿتةناْي وآلتاْي بـانووضي ئـةوضووثا تيصييةنـةيإ    

ي ية خواضزْسا يإ نةَيو ييَوةضْةططتين زةتواْطآ وةى نةَرتة. بةّ ثيَية  بةناضٖيَٓاْي تاَي تيص
اليةْي تايبةتي نويتووض يةقةَيةّ بسضيَت. ئةوةنة بـة ن ؾـيَوةيةى زةبـ  خبـوضآ و ضِيَوؾـويَين      
خواضز ضؤْة  ئةوةف بابةتيَهة نة ثةيوةْسيي بة تايبةت بووْي نويتـووض يـإ وضزةنويتـووضةوة    

 ٖةية.
ثإ زةنطيَتةوة  ية وآلتـي وايـة يـة زةوضي َيَـع خـواضزٕ       ية ؾويَٓيَهسا غؿطة يةغةض ظةوي

زةخؤٕ  ية ؾويَٓيَهي زيهةزا بة نةوضو و ضةْطا  يإ زاضي باضيـو و ْاغـو. يـة ضـؤْييةتي     
زابةؾهطزْي ضيَؿت و ؾيَوةي زةغجيَهطزْةوة بطـطة ٖـةتا ؾـيَوةي خـواضزٕ و زواي ئـةويـ و      

ةَيطة دؤضاودؤضةناْسا ديـاواظٕ و زةضخـةضي   تةْاْةت ناتةناْي ْاخنواضزْيـ ٖةَوويإ ية نؤَ
 تايبةت بووْي نويتووض ية وآلتاْي دؤضاودؤضة. 



 135 

ضٓيين ؾةضِف و َاؾووضة وةى يةنيَو ية طـطيٓطرتئ ثيؿةغـاظيية زةغـتييةناْي ئيَـطإ و     
زياضزةيةني نويتووضي طؿتيي ية نؤَةَيطةي ئيَُةزا يةقةَيةّ زةزضآ. بةآلّ ئةطةض غةضوي ضٓري 

ؾةضِؾةنة و ضِةْط و ... بسةئ  زةبيٓري نة يةّ باضةيةوة ؾةضِؾةنإ ييَـو ديـاواظٕ.    و ْةخؿةي
ئةّ دياواظييةف ْيؿاْسةضي ئةوةية نة ية ٖةض ْاوضةيةى بة ؾيَواظيَهي تايبةت زةضـٓسضآ نـة   
ثةيوةْسي بة ضِابطزووي خةَيو و َيَصووي ئةو خةَيهةوة ٖةية و ية َاوةي نـاتيَهي زووضوزضيَـصزا   

ططتووة و زةتواْري بًَيَري ية خةغًَةتة دياواظةناْي خةَيهي ئةى ْاوضـاْةية و يـةّ بـاضةوة    ؾهًَي 
ييَهيإ ديا زةناتةوة. ؾطةضةؾين ضٓري و ْةخؿـةي ؾةضِؾـةنة يـةّ ْاوضـاْة زياضزةيةنـة نـة       
تايبةت بووْي ئةّ اليةْة ية نويتووضي زةضزةخات. ية ٖةَإ ناتسا زةتـواْطآ يـة ضواضضـيَوةي    

ي ْةتةوةيي ئيَطاْسا ٖةض يةى يةّ تايبةيةْسيياْـة يـةشيَط ْـاوي بةؾـة نويتـووض يـإ       نؤَةَيطة
 وضزةنويتووض يةقةَيةّ بسضئَ.

 
 ـ كولتووز، طؤِزاو، بةآلم جَيطرية2

تةواوي زياضزة نؤَةآليةتييةنإ ية بةضزةّ ئاَيووطؤضِ و طؤضِإ زإ. وةى ؾيَواظي دٌءبـةضط  
اضزٕ ) بة زةغـت يـإ نةوضـو(  ؾـيَوةي ئـاَيوطؤضِي نـاآل        يةبةضنطزٕ  ييباؽ زضوئ  ْإ خو

ؾيَواظي بةضٖةَٗيَٓإ  زيتٓـةوة و ٖةَيبـصاضزْي ٖاوغـةض  ضِيَوضِةمسـةنإ  َيواْـساضي نـطزٕ و       
زةَــاضطريييل خعَايــةتي و ْاوضــةييةنإ و ... يــة بــةضزةّ طــؤضِإ زإ. بــةآلّ طؤضِاْهــاضيي 

ايةْسا زةضزةنةوٕ و ية نوضت خايةْسا ٖةغـتجيَهطاو  نويتووضي يةغةضةخؤ و ؾاضاوةٕ و ية زضيَصخ
ْري. ئةطةض مباْٗةوآ ئةّ طؤضِاْهاضيياْة بجيَوئ و بة تةواوي ٖةغتيإ ث بهـةئ  الْيهـةّ يـة    

 غاَييسا َةيػةض زةبيَت. 34بؤ  14بطِطةيةني ظةَةْي 
 
 ـ كولتووز، بةناضازي، بةآلم ئازةشوومةندانةية3

اْي شيـاْي َطؤظــ يـةخؤ زةطـطآ و َـطؤظ يـة غـةضةتاي        نويتووض طؿت اليةْـة دياواظةنـ  
يةزايهبووْةوة زياضزة نؤَةآليةتي ـ نويتووضييةنإ  ْؤضّ و بةٖا نؤَةآليةتييةنإ ؾيَط زةب  و 
بةّ ؾيَوةية يةطة  باضوزؤخي نؤَةَيطةنةي زةطوو . ضوْهة ئةّ ؾيَطناضيياْـة بةضةبـةضة و بـة    

طوؾاض زةخاتة غةض تاى و وةى نطزةيةني بةظؤضي زيَتة  تيَجةضِيين نات ئةواّ زةططٕ  ئةطةضضي
ئةشَاض  بةآلّ بؤ ئةو ؾتيَو ْيية نة تةسةممووٍ ْةنطيَت و  تاى بة سةظي خؤي قبووَييإ زةنات 
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و ئةواَيإ زةزات. بؤ ويَٓة ئةطةض نةغيَو يةباضي تةَةْةوة  ية ئيَُة طـةوضةتط بـ   ئـةضني    
بهةئ. ئةّ زياضزة نويتووضي نؤَةآليةتيية يةغةض بٓةَاي  ئيَُةية نة ضِيَعي بططئ و غآلو ييَ

بةٖاي نؤَةآليةتي تةَةٕ ية نؤَةَيطةي ئيَُة زاية بة تايبةت ية نؤَةَيطة بطـونةناْي وةى  
طوْس نة ثيَوةْسييةناْي ْيَوإ تانةنإ ظياتط ييَو ْعيو و ضِووبةضِووية  ظياتط ضِاغـت زةضزةضـ .   

زةضسةم بـةّ نـاضة ب َوبـاالت بـ   يـة اليـةٕ نؤَةَيطـةوة         بة ؾيَوةيةى نة ئةطةض نةغيَو
غةضنؤْة و يؤَة زةنطآ. بةّ ثيَية زةبيٓري نة ئةّ ناضة بؤ تانيَو نة ْاضاض بـة ديَبـةديَهطزْي   
زةنطآ  تا ضِازةيةى طوؾاض و ْاضاضنطزْي ثيَوة زياضة. ئيَػتا ئةطةض ئةّ ناضة قوضغرت و ططيٓطرت 

يـاتط زةبـ . بـةآلّ َةغـةية يـةوة زايـة تـاى ئـةّ زيـاضزة          ب   ٖةغتهطزٕ بة طوؾاضةنةف ظ
نويتووضيياْة ية ضِيَطةي بٓةَاَية و نؤَةَيطة بة تيَجةضِيين ظةَةٕ ؾيَط زةب  و وضزةوضزة ؾـيَوةي  
عازةتيَو بةخؤوة زةططآ نة خؤي ية خؤيـسا و يـة ٖةْـسيَو بابةتـسا بـة ؾـَيوةي ْاخوزئاطـا و        

ْانطآ ئةّ ضِاغتييةف يةبةضضاو ْةطريآ نة تاى ية بةضاَبةض ْةظاْػتة ديَبةديَيإ زةنات. بةآلّ 
ْاضاضيسا  خاوةٕ تواْايي و زةغةآلتيؿة و ئةّ زةغةآلتةؾـي يـيَ ْةغـتيَٓطاوةتةوة ئـةطيٓا ئـةّ      
ٖةَوو زاٖيَٓإ و ْويَطةضيياْة ْةزةٖاتٓة نايةوة  ئةَاْة ْيؿاْةي ئاظازيي نطزةوة و زةغةآلتي 

ضيَوةي ظؤض و ْاضاضي بيَٓيَتةزةض و يـإ ضواضضـيَوةنة بـة سـةظي     تانٔ نة زةتواْ  خؤي ية ضواض
 خؤي بطؤضِيَت. تاى ية بةضاَبةض ظؤضي و ْاضاضنطزْي نويتووضزا  ب زةغةآلت و ب تواْا ْيية.

 
 كولتووزي ماددي و كولتووزي ناماددي)مةعهةوي( 

ٕ نويتووضي َاززي ية ٖةض نويتووضيَهسا زوو بواضي دياواظ ية يةنرت بووْيإ ٖةية: يةنيَهيا
(Material Culture ).و ئةوةي زيهة نًتووضي ْاَاززي يإ َةعٓةوي 

 
 ـ كولتووزي ماددي1

نويتووضي َاززي ئةو بةؾة ية توةة نويتووضييةنإ يةخؤ زةططآ نة ؾاياْي زةغت ييَـسإ  
ظةنـاْي  و ئةْساظةططتٔ )ثيَوإ( و ٖةَيػةْطاْسٕ و بةضاوضزنطزْٔ. ؾتوَةنة َاززييةنإ  ئاَطا

ناض  نةضةغةناْي ثيؿةغاظي  وةضظيَطي  ويَٓةططي  َوغيكا  ؾيَطناضي و نةيوثةيةناْي ْاوَـا   
نة ية شياْي ضِؤشاْةزا نةَيهيإ ييَوةضزةطريزضآ  وةى: دٌءبةضط  داْتا  قةْـسإ  ئوتؤَبيَـٌ    
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بة بةؾـيَو  خاْوو  تةيةويعيؤٕ و بة طؿيت ئةو بةؾة ية نويتووض نة اليةْي ضةْسايةتي يةطةَية 
 ية نويتووضي َاززي زيَتة ئةشَاض. 

نًتووضي َاززي يةضِاغتيسا طؿت بةضٖةّ و زةغـهةوتة َـاززي و تةنٓؤيؤشييـةناْي ٖـةض     
يــة باغــي تــةنٓؤيؤشيا و  (L.Mumford)نؤَةَيطةيــةى يــةخؤ زةطــطآ. يــؤئيؼ َؤَؿــؤضز

ــةَيهوو ب  ــاططآ ب ــة زةضةوةي نويتــووضزا د ْ ــة نويتــووضزا زةْووغــ :"تةنٓؤيؤشيا ي ةؾــيَو ي
 نويتووضة".

ٖةْسيَو ية توةةناْي نويتووضي َاززي ية ٖةْسيَهي زيهةيإ ثيَؿهةوتووتطٕ بؤ ويَٓة:  
تةيةويعيؤْي ضِةْطي ية تةيةويعيؤْي ضِةف و غجي ثيَؿهةوتووتطة و يـإ ٖةْـسيَو نةضةغـة و    
ــسيَو تــةنٓيو و ؾةْٓــةناْي زيهــة    ــة ٖةْ ئــاَطاظي ثعيؿــهي يــإ ظاْػــتةناْي زيهــة ي

ؿهةوتووتط يإ ب ٖيَعتطٕ. بةّ ثيَية بة غةضوسإ بةّ بابةتة نـة نؤَةَيطـةنإ يـة بـاضي     ثيَ
ئابووضييةوة بةغةض نؤَةَيطة زوانةوتوو  ية ساَيي طةؾة  ثيَؿـهةوتوو و ثيَؿـطِةوزا زابـةف    
زةبٔ  غةضوي نؤَةَيٓاؽ بؤ الي اليةْي َاززي نويتووض بـووة. ئـةّ اليةْـة يـة نويتـووض       

 يؿي زةطوتطآ."ؾاضغتاْيةت"
 
 ـ كولتووزي ناماددي ياى مةعهةوي2

ئةو بابةتاْة يةخؤ زةططآ نة اليةْي ضؤْاييةتييإ ٖةية. ؾاياْي ثيَوإ و بةضاوضزناضي ْري. 
بيَذطة يةَةف ثيَواْةيةني ديَطري بؤ ثيَواْيإ بووْي ْيية. زةتواْطآ بطوتطآ نـة ئـةوةي نـة    

بةضٖةَـة ئـةزةبي  ٖوْـةضي  ٖعضييـةنإ       َاززي ْيية  نويتووضي َةعٓـةوي ثـ زةطوتطآ.  
زابوْةضيتةنإ  ضِيَوضِةمسةنإ  ئاناض و باوةضِةنإ  بريوضِا و بؤضووْةنإ  ثةضوةضزة و باضٖيَٓـإ و  
بة ؾيَوةيةني طؿيت غاَاْي َةعٓةوي نؤَةَيطةيةى بة بةؾيَو ية نويتـووضي ْاَـاززي ئـةو    

زي و ْاَازييةناْي نويتووض ناضييَهي زوواليةْة نؤَةَيطةية زيَتة ئةشَاض. ية ْيَوإ اليةْة َاز
بووْي ٖةية  طؤضِاْي يةنيَهيإ طؤضِاْي ئةوي زيهةي بةزوازا زيَت. ٖةْـسيَو يـة نؤَةَيٓاغـإ    
ثيَيإ واية نة ئةّ طؤضِاْة ية ؾـتوَةنة َـاززي و ئاَطاظةناْـةوة زةغـت ث زةنـات و زواتـط       

 نويتووضيـ زةططيَتةوة. ناضيطةضييةنةي ثةضة زةغتيَٓ  و اليةْي َةعٓةوي
ئؤطبيَطٕ زةَي : ٖيَعي ٖيَٓاْةئاضاي طؤضِإ ية ؾتةناْسا ؾاضاوةية  ضوْهة خيَطايي طؤضِإ 
ــة     ــعض و ئةْسيَؿــةنإ ي ــة ٖ ــة ن ــاتطة و يةواْةي ــري و ئةْسيَؿــةنإ ظي ــة ب ــةَيططييإ ي ٖ
ــة ضِظطاضيــإ بــيَ ئــةطيٓا  ئــاَيؤظي يــة غيػــتةَي   ناضيطةضييــةناْي ئــةّ طؤضِاْهاضيياْ
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نؤَةآليةتيسا ييَسةنةويَتةوة. ْاوبطاو بؤ غةملاْسْي تيؤضييةنةي خؤي ضِةوؾي ؾيَطبـووٕ بـة   
( بـةآلّ  9منووْة زيَٓيَتةوة نة بةضزةواّ ثيَؿهةوتين ثيؿةغاظي و تهٓيهي بةزواوة بـووة.) 

طوَإ يةوةزا ْيية نة ئةو طؤضِاْهاضيياْةي نة ية تهٓيو و ئاَطاظي ناضزا زيَتـة نايـةوة   
 برينطزْةوة و ئةْسيؿةي َطؤظةناْة. بةضٖةَي

ئاؾهطاية نة بري و ٖعضي ثيَؿهةوتٓدواظاْة و زاٖيَٓةضاْةي َطؤظة نة زةبيَتة ٖؤي طؤضِإ ية 
باضوزؤخي َاززيسا  بةّ ثيَية ناضيطةضيي اليةْة َةعٓـةوي و ْاَازييـةناْي نويتـووض يةغـةض     

ؾاضغتاْييةت" بـؤ ئـةو ظؤض طووـاو    اليةْة َاززييةناْي نويتووض نة وازيَتة بةضضاو ظاضاوةي "
 بيَت  ْاتواْطآ يةبةضضاو ْةطريزضيَت.

بةآلّ يةبةض ئةوةنـة اليةْـة َـاززي و ْاَاززييـةناْي نويتـووض ٖـةضزوونيإ يـة زيـاضزة         
نؤَةآليةتييةنأْ و زياضزة نؤَةآليةتييةناْيـ ناضيطةضيي زوواليةْةيإ يةغةض يةنرت ٖةية و 

او نؤَةَيطةزا زيَتة ثيَؿةوة  ْاتواْطآ ئةو طؤضِاْهاضيياْـةي نـة يـة    ئةّ ناضييَهة زوواليةْة يةْ
زياضزة نويتووضي  نؤَةآليةتي  ئابووضييةناْسا زيَٓة نايةوة  بة ؾانتـةضيَهي زيـاضيهطاو ضِووٕ   
بهطيَٓةوة  بةَيهوو ييَطةؾسا ئيَُة يةطةٍ نؤَةَية ٖؤناضيَـو بـةضةوضِووئ. بيَذطـة يةَـةف يـة      

ْسا يةواْةية طؤضِاْيي ؾهطي )يإ طؤضِاْي ضًؤْايةتي( واتة اليةْي َةعٓةويي ٖةْسيَو ية بواضةنا
نويتووض ٖؤناضي طؤضِإ ية تهٓيو زاب  و تهٓيو نة خؤي بةضٖةَي ٖعضي َطؤظة  بـة ْؤبـةي   
خؤي وةى ٖؤناضيَهي ْوآ  زةبيَتة ٖؤي طؤضِاْهاضيي ؾهطيي تانةنإ ية نؤَةَيطةزا. بؤ منووْـة  

 ة ْويَيةنإ ية ؾيَطبووْسا زةضخةضي ئةّ ضِاغتييةية.بةناضٖيَٓاْي تهٓيه
 

 بةكؤمةآليةتيبووى ـ وةزطستين كولتووز

نؤَةَيطة َطؤييةنإ بةضزةواّ ية ساَيي ئاَيوطؤضِ و طؤضِإ زإ و وةضةنإ بةزواي يةنرتزا ية 
وة. دووَيةزإ  ططووثيَو يةْيَو زةضٔ وططووثيَهي زيهة يةزايو زةبٔ و ديَطـةي ئـةوإ زةططْـة   

نؤَةَيطةي َطؤيي ظيٓسووية و بة وتةي ئؤطؤغت نؤْت وةى ناضواْيَهة ية وةضةناْي ضِابطزوو و 
ئيَػتا نة ية ساَيي تيَجةضِبووٕ زإ و بةضةوثيَـ زةضٔ. ئةواْةيهة زةضِؤٕ  ئةو ؾـتاْةي نـة يـة    
ة ِضابطزووةناْيإ وةضططتـووة و خؤؾـيإ بـة ْـؤضةي خؤيـإ ثَيياْـةوة ظيـاز نـطزووٕ  بـة تـاظ          

ثيَطةيؿتووةناْيإ زةغجَيطٕ. ضِةوتـي نـاض و شيـإ بـةّ ؾـَيوةية. وةضـةي ْـوآ زةبـ  توةـة          
نويتووضييةنإ قبوو  بهات بؤ ئةوة بتواْ  خؤي يةطة  ْؤضَة نؤَةآليةتييـةنإ بطوويَٓـ .   
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ضوْهة بؤ شيإ و باؾرت شيإ زةب  يةطة  نؤَةَيطة بطوويَت و بؤ غاظإ و طووـإ  ؾيَطبـووٕ و   
 وةضططتين تايبةيةْسيية نويتووضييةنإ ية ثيَؿيٓيإ ثيَويػتة.

 طواغتٓةوةي نويتووض بة زوو ؾيَواظي ضِاغتةوخؤ و ْاضِاغتةوخؤ ديَبةد  زةبيَت:   
ـ ؾيَواظي يةنةّ ئةوةية نة وةضةي ْوآ يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  وةضـةي نـؤٕ بـة       6

ي زوو دـؤضي ٖةيـة: يةنـةّ يـة     ؾيَوةيةني ضِاغتةوخؤ ؾيَط زةبيَت و ئةّ ؾيَواظةف خـؤ 
ضِيَطةي ؾيَطبووْةوة ديَبةد  زةبيَت. يةّ ؾيَواظةزا باوى و زايو بة ئيعٕ ثيَسإ و ضِيَطـة  
ــا        ــةنإ و ضِيَػ ــة نؤَةآليةتيي ــة  ْؤضَ ــة يةط ــة  َٓاَيةن ــة و َةن ــ ططتٔ و به ث
و ئةخالقييةنإ و بة ؾيَوةيةني طؿيت يةطة  نويتووض ئاؾٓا زةنةٕ و بـةّ ؾـيَوةية ئـة   

وةى نةغيَهي ٖةَيهةوتوو و خاوةٕ نويتووض ثةضوةضزة زةنـةٕ. ؾـيَواظي زووةّ ئةوةيـة    
نة َٓاَيةنإ  خؤيإ بة بيٓري  بيػذي  زةغت ييَـساْي تايبةيةْسييـة نويتووضييـةنإ و    
بيٓيين بةضزةواَي ناض و نطزةوةناْي باوى و زايو يةْاو خيَـعإ و نةغـاْي زيهـة يـة     

ٔ. بؤ منووْة َٓا  ْويَصنطزْي زايو و باوني زةبيٓيَت  الغـاييإ  نؤَةَيطةزا ؾيَطيإ زةب
زةناتةوة و ئةّ ئةضنة ؾيَط زةب  و بةضةبةضة بة قووَيي ضِيَوؾويَين ْويَصنطزٕ ؾيَط زةبـ  و  

 يةّ باضةوة ثةضوةضزة زةب  و ث زةطات.
ي ئاَطاظي ـ زووٖةَري ؾيَواظي طواغتٓةوةي نويتووض بة ؾيَوةي َيهاْيهيية نة ية ضِيَطة1

 زةْطي و ضِةْطي ديَبةد  زةبيَت.
طووإ و غاظطاضيي يةطة  ْؤضَةناْي نؤَةَيطة و ياغا ئةخالقييةنإ زوو اليـةْي ٖةيـة:   
يــةنيَهي غــازة و ضِوونةؾــي و ضواَيــةتي. ئــةويرت قــوو   ئــاَيؤظ و ْــاوةوةيي. دــؤضي يةنــةّ 

نويتووض يـإ بـةنويتووضبووٕ    و دؤضي زووةّ وةضططتين (Socialisation)بةنؤَةآليةتيبووٕ 
(Acculturation).ي ث زةطوتطآ 

 
 ـ بةكؤمةآليةتيبووى 1

بةنؤَةآلتيبووٕ ثطؤغةيةنة نة ية ضِيطةيةوة تاى يةطة  ْؤضَةناْي نؤَةَيطة ئاؾٓا زةبيَت 
و ؾيَطيإ زةب  و ديَبةديَيإ زةنات بؤ ئةوةي بتواْ  ٖاوضِيَو يةطة  ْؤضَةناْي ئةو طـطووخ و  

طةيةي نة تيَيسا زةشي  شيإ بةغةض ببات. دـاضي وايـة تانـةنإ يـة نـاتي وةضطـطتين       نؤَةَي
ْؤضَةناْسا تووؾي ْؤضَة ييَو زشةنإ ية نؤَةَيطةزا زةبٓةوة  ية ئاناَـسا تـاى ْاظاْـ  نـاّ     
ْؤضَة وةضبططيَت. ٖـةض بؤيـة تووؾـي زشبةيـةني زةبَيتـةوة. ئـةّ زياضزةيـة يـة نؤَةَيطـةي          
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و ية ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ غػت و يةضظؤنٔ و زشبةيـةنييإ يـةْيَوزا   ثيؿةغاظيسا نة ٖةْسيَ
 ٖةية  بة تةواوي زةبيٓطآ.

بةّ ٖؤيةوة ية ظؤض بابةتسا يةْيَوإ وةضةنإ ْةغاظاْي زةضووْـي  نؤَةآليـةتي و ئـةخالقي    
بــووْي ٖةيـــة و يـــةنيَيت و يـــةنطِةْطيي  نؤَةآليـــةتي تووؾـــي َةتطغـــي زةبيَتـــةوة.  

ٕ ٖةضوةٖا بؤ ططووثيَو ية تانةنإ نة بؤ نؤَةَيطةناْي زيهة نـؤن زةنـةٕ    بةنؤَةآليةتيبوو
يإ بة ؾيَوةي ناتي بؤ َاوةيةى ية نؤَةَيطة بياْييةناْسا شيإ بةغةض زةبةٕ  ضِاغت زةضزةض . 
ضوْهة ئةّ تاناْة نة خاوةٕ نةغـايةتييةني زضوغـتهطاو و ؾـؤضّ ططتـووٕ و يـة نؤَةَيطـةي       

طةيي ثتةوييإ ٖةية  بة ؾيَوةي ناتي و ضِواَيةتي بـؤ ٖـةَإ َـاوةي    خؤياْسا نويتووض و ْؤضَ
غةؾةض يإ نؤضي ناتي ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطةي خاْـةخوآ قبـوو  زةنـةٕ و بـؤ     

 غاظإ يةطة  ئةو نؤَةَيطةية ديَبةديَيإ زةنةٕ.
 
 ـ وةزطستين كولتووز 2

نويتووضييـةنإ زةْاغـ  و بـة     وةضططتين نويتـووض ثطؤغـةيةنة نـة تـاى تـةواوي بـواضة      
ؾيَوةيةني قوو  و وضز قبووَييإ زةنات و خؤيإ يةطة  زةطوويَٓـ . وةضطـطتين نويتـووض يـإ     

 قبووَيهطزْي تايبةيةْسيية نويتووضييةنإ بة زوو ؾيَواظ ئةواّ زةزضيَت:
 

 ئا ـ وةرطزتين كولتوور اة شيَوةي يةك اليةنة
نويتووضة. بةآلّ ئةو ية زَيي نؤَةَيطة و نويتـووضزا يـةزايو   َٓاَييَو نة يةزايو زةبيَت  ب 

زةبيَــت. ناتيَــو زيَتــة غــةض زوْيــا  خــؤي يــة ضواضضــيَوةي نويتووضيَهــسا زةبيٓــ . زيــاضزة 
نويتووضييةنإ  بةٖا نؤَةآليةتييةنإ  ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ  ئايسيايةنإ  زابءْـةضيت و  

ويتووضييةنإ ئةويإ ية ٖةض اليةنةوة يةْاوخؤ ططتووة. خوو و خسةنإ و ظؤض ية تايبةيةْسيية ن
َٓا  بةضةبةضة توةة نويتووضييةنإ بة ؾيَوةي ضِاغتةوخؤ و ْاضِاغـتةوخؤ ؾيَـط زةبـ  و يةبـةض     
ئةوةنة خؤي ؾتيَهي ْيية بؤ ئةوةي بة نؤَةَيطةي ببةخؿ   وةضططتين نويتووضي يةّ دـؤضةزا  

اَبةض قبووَيهطزْي ْـؤضّ و بـةٖا ْويَيةناْـسا ثاغـيغ و     يةى اليةْةي ث زةطوتطآ. َٓا  ية بةض
ْاضاالنة. واتة ثطؤغةي ناضتيَهطزْي ْؤضّ و بةٖانإ يةى اليةْةية و تةْيا ية اليةٕ نؤَةَيطةوة 
بةضةو َٓاَيةنةية و ئةويـ ٖيض ضةؾٓة بةضططييةى ية بةضاَبةض زياضزة نويتووضييةنإ ية خؤي 
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طـةزا ناضيطـةضيي زوواليةْـةي ٖـةبيَت. َٓـا  يـة ضِيَطـةي        ْيؿإ ْازات و ْاتواْ  ية نؤَةَي
بٓةَاَيةوة وةى ْاوةويهاضيَو يةطة  ْؤضَـةنإ  زاَـةظضاوةنإ و ناضوبـاضة نؤَةآليةتييـةنإ     
ئاؾٓا زةبيَت... و وضزةوضزة طةؾة زةنات و طةوضةتط زةبـ  و تايبةيةْسييـة نويتووضييـةناْي    

بة ئاغاْي بةغةضيسا غةيتةضة ثةيسا زةنةٕ و نةغايةتي  نؤَةَيطة زظة زةنةْة ْاو ظةيين ئةو و
ئةو ٖاوضِيَو يةطة  ْؤضَةناْي نؤَةَيطة زضوغت زةنةٕ. ئةّ زياضزةية  نويتووض وةضططتين يةى 
اليةْةي ث زةطوتطآ. ئيَػتا ئةطةض ئةّ َٓاَية يةنؤَةَيطةيةني بياْيؿسا شيـإ بةغـةض ببـات     

 ةضزةططيَت.نويتووضي بيَطاْة ٖةض بةّ ؾيَوةية و
وةضططتين نويتووضي يةاليةٕ َٓا  و ية ضِيَطةي خيَعاْـةوة بـة زوو ؾـيَوة ئـةواّ زةزضيَـت:      
ْائاطاياْة و ئاطاياْة. طواغتٓةوةي ْائاطاياْةي ْؤضَةنإ بؤ َٓا  ية ضِيَطةي بة ئؤيطووزاْإ و 

ؾيَوةية بـةب  ئـةوةي    وةضططتين ضِةؾتاض و نطزةوة و وتةناْي زايو و باونةوة زيَتة نايةوة و بةّ
نة زايو و باوى  خؤيإ ث بعأْ  َٓاَيةنة وضزةوضزة ئاؾٓاي َؤزيًَـة ضِةؾتـاضي و نطزةييـةنإ    

 زةبيَ نة ية زةوضوبةض زةياْبيٓ .
ئةَة قؤْاغيَهي ٖةغتياضة نة نةغايةتي َٓا  ية ضِيَطةي ئة منووْة ضِةؾتاضي و نطزةوةيي و 

 بٓاغةي زازةْطيَت.وتةيياْةوة بةضةبةضة ؾهأل زةططآ و 
يةاليةني زيهةوة طواغتٓةوةي ْؤضَةنإ بؤ َٓا  بة ؾيَوةي ئاطاياْة بةّ واتايةية نة زايو 
و باوى بة ؾيَطنطزْيَهي ضِاغتةوخؤ و ٖاْسإ و ضِيَطةثيَسإ يإ ثيَـ ثيَططتين  بة طؿيت يةطـة   

نة خؤيإ ثيَيإ باؾة و بـة  ْؤضّ و ضِيَػاناْي شياْي نؤَةآليةتي ئاؾٓاي زةنةٕ و بة ؾيَوةيةى 
غةضوسإ بة تيَطةيؿتٓيَو نة ية ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْيإ ٖةية  ٖةو  زةزةٕ ئةو بة ؾيَوةي 
نويتووضي و نؤَةآليةتي ثةضوةضزة بهةٕ. ئاؾٓايي و ٖاوزةْطيي قووَيي َٓـا  يةطـة  ْؤضَـة    

ْة( يـةّ ضِووةوة ططيٓطيـي ظؤضي   نؤَةآليةتييةنإ ية زوو ساَيةتي غةضةوة ) ئاطاياْة و ْائاطايا
ٖةية نة ئةّ ثطؤغةية  ضِةوتيَهي يةى اليةْةية و بةّ ثيَية ظةيـين َٓـا  بـؤ ٖـةض ؾـتيَو نـة       

 زةيبيٓ  و ٖةغيت ث زةنات  طوواو ئاَازةي وةضططتٔ و قبووَيهطزْة. 
يـة تويَصيٓةوةيـةى نــة غـةباضةت بـة نويتـووض يــة      ( K.Dobrowolski)زوبطؤويػـهي  

طوْسْؿيين يةٖيَػتإ نطزوويةتي  يـة طواغـتٓةوةي ْؤضَـة نؤَةآليةتييـةنإ و     نؤَةَيطةي 
 َرياتي نويتووضي ية وةضةيةى بؤ وةضةيةني زيهة زوو ؾيَواظي غةضةني زةخاتةضِوو:

  طواغتٓةوةي نويتووض ية ضِيَطةي طوتاض و نطزاض و ضِةؾتاض و ئـاَطاظة ظاضةنييـةناْي   يةكةم
ي ضاو و طوآ و ٖةغتةناْي زيهة بة تـاى زةطـات. يـة ضِةوتـي     تطي طواغتٓةوةية نة ية ضِيَطة



 142 

طواغتٓةوةي ْيَوإ َٓا  و تانةناْي زيهةزا ثةيوةْسيي ضِاغتةوخؤ زازةَةظضآ. ؾيَواظي زيهـة  
طواغتٓةوةي نويتووض و ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ية ضِيَطةي ئاَطاظ و نةضةغةناْي وةى خـةت   

ْطي و ناَيَطاناْي ويَٓةططتٔ و ؾيًِ ٖةَيططتٓةوةية نـة  ْؤتةناْي َوغيكا و ٖةَوو تهٓيهة ضِة
بؤ تؤَاضنطزٕ و ثاضاغـتين بـري وٖـعض و بةضٖةَـة نويتووضييـةناْي نؤَةَيـةنإ ) َؤغـيكا         

 (64ٖةَيجةضِن  و ...( بةناض زئَ و اليةْيَهي ٖةَيؿةييإ ث زةزةٕ. )
 

 ب ـ وةرطزتين كولتوور اة شيَوةي دوو اليةنة
تاى دـيَطري و ثتـةو ببـ   تايبةيةْسييـة نويتووضييـةناْي نؤَةَيطـة        ناتيَو نةغايةتي 

يةخؤيسا نؤ زةناتةوة و نةغايةتييةنةي يةغةض بٓةَاي ئـةّ تايبةيةْسيياْـة ضِاوةغـتاوة. يـةّ     
ضِووةوة وةضططتين نويتووض غةباضةت بة نةغاْيَهي ثيَطةيؿتوو  ناضيَهي ئاَيؤظة و خـاوةْي زوو  

وةية ئةطــةض تــانيَهي ثيَطةيؿــتوو يــة نؤَةَيطــةي خــؤي بطــيَتة  ال يــإ اليةْــة. بــةّ ؾــيَ
نؤَةَيطةيةني زيهة  نويتووضي نؤَةَيطةي خاْـةخوآ نـة يةطـة  نويتـووضي ئـةو ْاَؤيـة        
ْاتواْ  بة ئاغاْي ناضيطةضي يةغةض زابٓـ  و ئـةو يـةشَيط ضِنيَؿـي خـؤي باوَيـت. نؤضـهطزْي        

يةني زيهة زةبيَتة ٖؤي ئةوةنة زواي ضةْسئ ططووثيَو ية تانةناْي نؤَةَيطةيةى بؤ نؤَةَيطة
غا  َاْةوة و شيـإ يـةو وآلتـةزا  ٖةْـسيَو يـة تايبةيةْسييـة نويتووضييـةناْي نؤَةَيطـةي         
خاْةخوآ وةى ظَإ  تـةنٓؤيؤشيا و ؾـَيوةناْي بـريوِضا و بؤضـووْةنإ و ٖةْـسيَو يـة اليةْـة        

ٓةزا ظؤض ية تايبةيةْسيية نويتووضييةناْي ضِةؾتاضييةنإ وةضبططآ. بةآلّ ية بةضاَبةض ئةّ وةضططت
 خؤيؿي بؤ ئةو نؤَةَيطةية زةطواظيَتةوة.

ئةّ زياضزةية وةى منووْة غةباضةت بةو نؤضـبةضاْة زةتـواْطآ ببيٓـطآ نـة يـة وآلتـاْي          
باؾووضي ضِؤٖةآلتي ئاغيا وةى شاثؤٕ )يابإ(  ويَتٓـاّ  نـاَبوز و ٖـةضوةٖا وآلتـي ٖيٓـس بـؤ       

ضِؤيؿـتووٕ و بـؤ َـاوةي غـاآلْيَهي ظؤض يـة ئـةَطيها شيـاوٕ و ؾوْاغـي          ئةَطيهاي بـانووض 
ئةَطيهييإ وةزةغت ٖيَٓاوة و يةطة  باآلزةغتيي نويتـووضيي ئـةَطيها  ئيَػـتا بةغـرتاوةيي     
خؤيإ بة نويتووضي نؤَةَيطةنةي خؤيإ يةزةغـت ْـةزاوة و تةْاْـةت ظؤض يـة تايبةيةْسييـة      

وةى: خـواضزٕ  دٌءبـةضط و َؤغـيكايإ بـؤ نؤَةَيطـةي       نويتووضييةناْي نؤَةَيطةي خؤيإ
خاْةخوآ طواغتؤتةوة. ئةّ زياضزةيةي طواغتٓةوةي زوواليةْةي تايبةيةْسيية نويتووضييـةنإ   
نويتووض وةضططتين زوواليةْةي ث زةطوتطآ. نؤَةَيٓاغإ و خةَيهٓاغإ ططيٓطييإ بةّ اليةْةي 
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ةضوطِانيَؿيإ زةغت نـةوتووة. بـؤ منووْـة زةتـواْطآ     وةضططتين نويتووض زاوة و طةييَو خاَيي غ
 ئاَاشة بة ٖةبووْي تايبةيةْسيية ٖاوبةؾةناْي نويتووض ية وآلتة دؤضاودؤضةنإ بهطآ.

بابةتيَهي زيهة وةضططتين نويتووض ية ضِيَطـةي ثيَهـسازاْي زوو غيػـتةّ يـةْيَوإ قةوَـة      
طيٓطيـي و زةوَيةَةْـسيي نويتووضةنةيـة.    دؤضاودؤضةناْة. يةّ بواضةزا بابةتي غـةضوطِانيَـ ط 

ضوْهة ظؤض ية قةوَة نؤضبةضةنإ بة ٖؤي بةضتةغهيي و الواظيي نويتووضي خؤيـإ  تةْاْـةت   
زواي ظاَيبووٕ بةغةض نؤَةَيطةيـةنيـ  نويتـووضي نؤَةَيطـةي ؾهػـت خواضزوويـإ قبـوو        

ٕ بهـةئ. َةغؤيـةنإ   نطزووة. وةى منووْة زةتواْري باغي ٖيَطؾي َةغؤيةنإ بـؤ غـةض ئيَـطا   
نويتووضي ئيػالّ و ئيَطاْيإ وضزةوضزة قبوو  نطز. ديَططةوةطاْي ضةْطيعخإ بةضةبةضة زةغتيإ 
ية زابءضِةمسةناْي َةغؤيي ٖةَيططت و يةنػةضة ئيػالَيإ قبوو  نطز و نويتووضي ئيَطاْيـإ  

 وةططت.
يٗاْي غـيَٗةَسا يـة اليـةٕ    طواغتٓةوةي نويتووض و باآلزةغتيي نويتووضي زاطرينةضإ ية د

ظؤض ية نؤَةَيٓاغإ بايةر و ططيٓطيي ث زضاوة. زاطرينةضإ بة َةبةغيت يةْيَوبطزْي نويتووضي 
نؤَةَيطةي خؤديَيي و زةغةآلتي زاطريناضي  بةْياظ بووٕ نويتـووضي خؤيـإ يـة وآلتـاْي شيَـط      

 بػطِْةوة.زةغةآلتي خؤيإ ثيازة بهةٕ و نويتووضي ثيَؿووي ئةو نؤَةَيطاياْة 
ية ٖةْسيَو يةّ دؤضة بابةتاْةزا  ظاَيبووْي نويتووضي زاطرينـاضي يةطـة  بـةضططي و بـةضةْطاضي         

طآ ئةَة ية ئةجلةظايري ببيٓطآ. خةَيهي ئةّ وآلتة بة بةئيػالَي نطزْـي بـةٖانإ    ضِووبةضِوو بؤوة. زةتوْا
يـةنيَو يـة ؾـيَواظة غـةضةنييةناْي      و ثيَوةضة نؤَةآليةتييةنإ و بةعةضةبي نطزْي ظَاْةنـةيإ  وةى 

ػةزا غةضنةوتٔ. ئاؾهطاية نـة يـةّ بـواضةزا ظَـإ و بـريوضِا و بـة        خةباتي زشة زاطريناضي بةغةض ؾةضِْا
طؿيت زةوَيةَةْسيي نويتووضيي خةَيهي شَيـط زةغـةآلتي زاطرينـةض  ضِؤَييَهـي ططيٓطـي يـة خـةبات و        

ية بةضاَبـةض ئـةّ باضوزؤخـةزا ٖةْـسيَو يـة وآلتـإ       خؤضِاططي و غةضنةوتٔ بةغةض زاطرينةضزا ٖةبووة. 
يوة ية بةضاَبةض ْؿووظي نويتووضي زاطرينةضإ بةضططي ية نويتووضي خؤيإ بهـةٕ و بيجـاضيَعٕ.    ْةياْتوْا
ية ئاناَسا نويتووضي زاطرينةض يةْيَو خةَيهي ئةو وآلتاْةزا ديَي نطزؤتةوة و ئـةو نؤَةَيطةيـةي يـةشيَط    

 خؤيسا ضِاططتووة.زةغةآلتي زاطريناضيي 
وةضططتين نويتووض بة ؾيَوةي زوواليةْة زةتواْطآ بة منووْةطةيي دؤضاودؤض ْيؿإ بسضيَت نة 

 ئيَُة ييَطةزا تةْيا ئاَاشة بة ضةْس زاْةيةنيإ زةنةئ:
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 ـ كؤضكسدنة نَيونةتةوةييةكاى1

و ْيؿـتُاْي   نةغاْيَو نة وآلتي خؤيإ بةد  زةٖئًََ و بؤ ٖةَيؿـة َاَيئـاوايي يـة ظيَـس    
خؤيإ زةنةٕ و ضِةواْةي وآلت يإ نيؿوةض )قاضِة(يةني زيهـة زةبـٔ  يـة اليـةى ٖـةو  زةزةٕ      
نويتووضي ثيَؿووي خؤيإ يةبري بهةٕ و ييَي ديا ببٓةوة و ية اليةني زيهةؾةوة بـؤ طووـإ و   

 ٖاوئاٖةْط بووٕ يةطة  ْؤضّ و ضِيَػا نويتووضيية ْويَيةنإ ت زةنؤؾٔ.
ض نويتووضي ْوآ بةضططي زةنا و بـة  ة و بة غةضوسإ بةوةنة نويتووضي ثيَؿوو ية بةضاَبةبةّ ٖؤيةو

ةية تـا زوايـري نـاتي     غازةيي خؤي بةزةغتةوة ْازات  ضِةوتيَهي ئاَيؤظ و يةغةضةخؤ زيَتة ئاضاوة نة يةوْا
يَت. تةواوي توةةناْي نويتووضي ثيَؿـوو بـة ضِازةيـةى يـة      شيإ  ناضيطةضيي يةغةض تاني نؤضبةض زآب

توةة ثيَهٗيَٓةضةناْي نويتووض بة وةضططتٔ ية تيؤضي يـةنيَو يـة   بةضاَبةض نويتووضي ْويَسا زةَيَٓٓةوة. 
ري بة دؤضةناْي خواضةوة زابةف بهةئ: (Lesli White)َطؤظٓاغةنإ بة ْاوي ييػًَي وايت   زةتوْا

 ــ ئايدؤلؤذيا
 ــ تةكهؤلؤذيا

 ــ دامةشزاوةكان، زِيَكخساوةكان و منوونة زِةفتازييةكان
 و بؤضوونةكانــ هةضت، جةوهةز و زِوانطة 

 ــ شمان
ييَطةزا باؽ ية ططيٓطيي و ئيعتيباض  زضوغـيت و ْازضوغـيت ثؤييَٓبةْسييةنـةي غـةضةوة       

ْيية  بةَيهوو َةبةغيت ئيَُة ية خػتٓةضِووي زابةؾهاضييةنةي غةضةوة ئةوةية نة يةْيَوإ ئـةّ  
يَتـةخؤ نـة   ؾانتةضة باغـهطاواْةزا تـةْيا ضـواضةَري طـطووخ  توةطـةييَو يـة نويتـووض زةطط       

يةبةضاَبةض نويتووضي ْويَي تاى بةضططي يةخؤ ْيؿإ زةزةٕ و زةبٓة ٖؤي ئةوةنة تاى تا زوايري 
غاتةناْي شياْيـ يةطة  ضةْس بةؾيَو يـة نويتـووضي ثَيؿـوو ٖـاوضِآ و ٖـاوزةّ بَيـت. واتـة        

و طةيؿذي  يةضِاغتيسا يةباضةي ئةو نؤضبةضاْةي نة زواي ضةْسئ غا  زووضي ية نويتووضي ثيَؿوو
و ثةيوةغت بووٕ بة نؤَةَيطة و نويتووضي ْوآ  ٖةْوونةف ثةيوةْسيي َةعٓـةوي و ضِوسييـإ   
يةطة  نويتووضي ثيَؿووي خؤيإ ٖةية و وةى زةَيئَ: " يةطة  ؾـري زةضـيَتة شووضةوة و يةطـة     

 طيإ زيَتةزةض". 
ؤشٖـةآلتي ئاغـيا وةى   منووْةي وةٖا واقعييةتيَو زةتـواْطآ يـةْيَو نؤضـبةضاْي باؾـووضي ضِ    

شاثؤْييةنإ  ويَتٓاَييةنإ  ناَبودييةنإ و ٖةضوةٖا خـةَيهي ٖيٓـس و ظؤض ْاوضـةي زيهـة     
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ببيٓطآ. ئةّ قةوَاْة نة ية ئيَػتازا وةى نةَيٓةيةني قـةوَي يـة نؤَةَيطـةي خاْـةخوآ )     
 ئةَطيها( خةضيهي شيـأْ و يةِضاغـتيسا َيًًييـةت و ؾوْاغـي ئـةَطيهاييإ ٖةيـة  يةطـة        
ناضيطةضيي و باآلزةغتييةى نة نويتووضي خاْةخوآ ية باضي َاززي و َةعٓةوي يةغةض شيـاْي  
ئةواْي ٖةية  بةآلّ ٖةتا ئيَػتاف بةغرتاوةيي و ٖؤططيي خؤيإ زةضسةم بة نويتـووضي وآلتـي   
خؤيإ  ) بة تايبةت اليةْي َةعٓةوي( يةزةغت ْةزاوة و تةْاْةت ية ٖةْسيَو ناتـسا ٖةْـسيَو   

وْة نويتووضييةناْي خؤيإ بةغةض نؤَةَيطةي خاْةخويَسا غةثاْسووة. ) دـؤضي خـواضزٕ    ية منو
 دٌءبةضط  َؤغكا و ...(.

ٖاوئاٖةْطيي نؤضبةضإ يةو دؤضة نؤَةَيطةياْة يةطـة  تـةنٓؤيؤشيا  زاَـةظضاوة و    
ضِيَهدطاوةنإ و تةْاْةت ئايسؤيؤشياي نؤَةَيطةي خاْـةخوآ ناضيَهـة نـة يـة ٖةْـسيَو      

سا بة ئاغاْي و بة خيَطايي و ية ٖةْسيَو بابةتسا بة ٖيَواؾي ئـةواّ زةزضآ. بـةآلّ   بابةت
ديابووْةوةي تاى ية ؾيَوةي بؤضووٕ و ضِواْطةناْي نة ية َاوةي غاآلْيَهي زووضوزضيَص و 
ية غةضةتاي يةزايهبووْةوة ية تانسا ؾهًَي ططتووة و خؤي قاييُهطزووة و ديَطري بووة  

ية. بةّ ٖؤيةوة يةواْةية ٖاوئاٖةْطي يةطة  ضواض زةغتة ية ؾانتـةضة  ناضيَهي ئاغإ ْي
نويتووضييــةنإ واتــة تةنٓــةيؤشيا  زاَــةظضاوة نؤَةآليةتييــةنإ  ظَــإ و تةْاْــةت  
ئايسءيؤشيا بة ؾيَوةي يةغةضةخؤ و بةضةبةضة بطوو . بةآلّ ديابووْةوة ية ٖةْـسيَو يـة   

يي نويتووضي زيَطئ زايـة  ضِةوتيَهـي ئـاَيؤظ     ضِواْطة و بؤضووْةنإ نة ية شيَط ناضيطةض
 يةغةضةخؤ و ظؤض زشواضة و يةواْةية بة ؾيَوةيةني تةواو َةيػةض ْةب .

 
 ـ وةزطستين كولتووز لة ِزَيطةي بةزيةككةوتين مَيروويي قةومةكاى2

ناتيَو نة زوو قةوّ بة ٖؤي ٖيَطؾة غةضباظييةنإ ضِووبةضِووي يةنرت ببٓةوة و و يـةنيَهيإ  
بةغةض ئةوةي تطزا غةضنةوآ  ية وةٖا ضِةوؾيَهسا زوو نويتووض ية بةضاَبةض يةنرتزا ضِازةوةغذي. 
بةآلّ ئةّ ضِووبةضِووبووْةوة نويتووضيية دياواظييةني ظؤضي يةطـة  ضِوبةضِووبووْـةوةي غـةضباظيي    

ط و ٖةية و ئةويـ ئةوةية نة ٖةَيؿة قةوَيَو نة بةٖيَعتطة  ية بـاضي نويتووضيؿـةوة غـةضت   
غةضنةوتووتط ْابيَت. بةَيهوو َيَصوو ؾايةتي ئةوة زةزا نة ية ظؤض بابةتسا ٖيَطؾبةضإ بة ٖيَـعي  
غةضباظيي ظؤضةوة بة ٖؤي زةوَيةَةْـسيي نويتـووضي قـةوَي ؾهػـت خـواضزوو بةضةبـةضة يـة        
 نويتووضي ؾهػت خواضزووزا تواوْةوة و زواي تيَجةضِيين ظةَةٕ ؾويَٓةواضيَو ية نويتووضةنةيإ



 146 

ْةَاوةتةوة. منووْةي وةٖا باضوزؤخيَو ية ثيَهسازاْي غةضباظيي ْيَوإ َةغؤيةنإ و ئيَطاْييةنإ 
 ية غةزةي غيَعزةٖةَي ظاييين ) سةوتةَي نؤضي( بةضضاو زةنةوآ.

َةغؤيةنإ بة ٖيَعي غةضباظيي ظؤض و زَيطِةقي و بيَطِةمحي يةضِازةبةزةض  وآلتي بةضيين    
ٓاية شيَط ضِنيَؿي خؤيإ و ية َاوةيةني نوضتسا بووٕ بة زةغـةآلتساضي  ئيَطاْي ئةوناتيإ ٖيَ

ب ئةَالوئةوالي ئةو وآلتة و بؤ ثاضاغتين زةغهةوتة ْاضِةواناْي خؤيإ زةغتيإ بة دؤضيَو 
َيًيتاضيعّ نطز  بادي ططاْيإ خػتة غةض خةَيو و ية ضِيَطةي ؾةضَي و ْاؾةضَي تةْطيإ 

ية ظوَيِ و ظؤضييةناْي ئةو نات نة بةغةض خـةَيهي ئيَطاْـسا   بة خةَيو ٖةَيطين. قػةنطزٕ 
ٖات يةّ ْووغيٓةزا ْاطوو  و ثةيوةْسيؿي بة بابةتةنةي ئيَُةوة ْيية. بةآلّ ئـةوةي نـة   
يةّ ئاَاشةنطزْةزا َةبةغيت ئيَُةية  ئةوةية نة ظؤضي ثيَٓةضوو نة َةغؤيةنإ نة ٖةّ ية 

ووضي َةعٓةوييةوة بة بةضاوضز يةطة  نويتووضي باضي نويتووضي َاززي و ٖةّ ية باضي نويت
ئيَطإ ية ئاغتيَهي ْعَرتزا بووٕ  يةّ نويتووضةزا تواْـةوة و ئـةّ تيَهةآلوبووْـة تـا ئـةو      
ديَطةية بةضةوثيَـ ضوو نة زةغةآلتساضة زَيطِةقةناْي َةغؤٍ نة زةغةآلتيَهيإ يةغةضووي 

ويَين نويتووضي ئيَطاْيإ ططتةبةض. يـة  خؤيإ ْةزةزيت  ٖاتٓة غةض ئاييين ئيػالّ و ضِيَوؾ
بؤ يةنةّ داض غاظإ خإ َوغوَيُإ بوو و ئةجلايتوو ْاوي "خوابةْسة"ي يةغةض  191غاَيي 

خؤي زاْا و بة بطِياضي ئؤَيؼ بيط  بؤ بيٓيين ئةدطاَي غةَاوي ) خؤض  ئةغتيَطة  َاْط و 
اغـي  ضـةْس ؾـويَٓيَهي وةى    .. نة ية ئامسأْ( و ثةضةغـةْسْي تويَصيٓـةوةناْي ئةغتيَطةْ  

ئامسإ ثيَو و ضِةغةزخاْة ) ؾويَٓ  نة ئةغتيَطةْاغةنإ بة ئاَطاظي تايبةتةوة ئةغتيَطةنإ 
زةخةْةشيَط ضاوةزيَطييةوة( زضوغت نطا نة بة ْيَوي  ظيطي ئؤَيؼ بيط ْاوبـاْطي زةضنـطز.   

ؤٍ بةغةض وآلتـاْي  عةبباؽ ئيكبا  ئاؾتياْي يةّ بواضةزا زةْووغ : " زواي ظاَيبووْي َةغ
ثيَؿهةوتووي وةى ضري و ئيَطإ و ْيؿتةديَبووٕ ية ؾاض  ضيَوضِةمسةناْي َـةغؤيي طـؤضِاْي   
بةضضاويإ بةغةضزاٖات و يةطة  ئةوةي نة بة ضِواَيةت زةبوواية ئةواْيـ زاب و ضِةمسةناْي 

ؾيَوة ؾاضْؿيٓاْي وآلتة ؾهػت خواضزوو ةناْيإ َةسهوّ و ًَهةن نطزبواية  بة ٖةَإ 
نة ثاؾا و زةغةآلتساضاْي َةغؤٍ ديَطةي ثاؾا و ئيُجطاتؤضةنـاْي نـؤْي ئـةّ وآلتاْـةيإ     
ططتبؤوة  زاب و ضِةمسةناْيؿيإ زةبوواية ديَطةي زاب و ضِةمسة باوةناْي ؾاضْؿيٓةناْيإ 
ططتبايةوة. بةآلّ ضِاغت بة ثيَطةواْة زةضضوو و ْةوةناْي ضةْطيع زوو وةضة زواتط بة تةواوي 

هةضي سونُي زاب و ضِةمسةناْي ضِةعيةتة ؾهػت خواضزووةناْي خؤيإ بووٕ و زةغتيإ ًَ
ية بريوباوةضِ و ضِيَوضِةمسةناْي باب و باثرياْيإ ٖةَيططت. واتة وةظيطةنإ و ضِاويَصناضةنإ و 
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طةوضةثياواْي ٖوْةضي ضري و ئيَطاْي و ئةويػؤضي و عيػةوي تؤَيةي بةظئ و تيَهؿـهاْيَو  
ةبطي كؿيَط زيتبوويإ  بة ٖيَعي تةطبري ية َةغؤييإ وةضططتةوة و ظَإ و ئايري و نة بة ظ

 (66بٓةَاناْي ناضطيَطِي و سهوَةتي خؤيإ بةغةض ئةواْسا غةثاْس." )
ية َاوةي غ  غةزةزا نة ضةْطيعخإ و ٖؤالنؤخإ و تةميووضييـةنإ و ظوريةنـاْي زواتـط    

ؤيوًْــوو و ئةتابــةنإ و ئــايي دــةاليري و ... ٖــةتا وةى توضنُاْــةنإ  قــةضاقؤيوًْو  ئــام ق
ي نؤضي ية ئيَطاْسا زةغةآلتساض بووٕ  نويتووضي ئيَطاْـي و  943زةضنةوتين غةؾةويية ية غاَيي 

بة تايبـةت نؤَيةنـةي ططيٓطةنـةي واتـة ظَـاْي ؾاضغـي بـة توْـسي يـة بةضاَبـةض َٖيطؾـة            
ٖيَعثةيسانطزْـةوةي غـةضيةْويَي يـة     نويتووضييةناْي بيَطاْةزا خـؤي ضِاطـطت و باآلزةغـتيي و   

غةضةتاناْي غةزةي ٖةؾتةَي نؤضـييةوة بةَيطـةي ئةَةيـة نـة نويتـووضي بيَطاْـة تواْـاي        
 خؤضِاططي ْةبوو و تيَيسا تواوْةوة.

يةضِاغتيسا ٖةضوةى طوتطا ظاَيبووْي غةضباظيي َةغؤٍ ْة تةْيا ْةيتواْي نويتـووضي ئيَطاْـي   
ت  بةَيهوو ئةو َةغؤالْةي نة ية ئيَـطإ َاْـةوة نويتـووضي    تووؾي ْابووتي و يةْاوضووٕ بها

باب و باثرياْيإ يةزةغت زا و ضِيَوضِةغِ و ظَـإ و ئـاييين قـةوَي ؾهػـت خواضزوويـإ بـة       
 سةظيَهي ظؤضةوة قبوو  نطز.

 
 
ـــ وةزطــستين كولتـــووز لــة ثةيوةنـــديي لةطــةأل دةضـــةآلتي داطريكــةزاى بةضـــةز      3

 داطريكساوةكاندا 

يهةي ثيَهسازاْي نويتووضي ثةيوةْسيي ْيَوإ زاطرينةضإ و خةَيهي زاطرينطاوة نة دؤضيَهي ز
 زةبيَتة ٖؤي ثةيوةْسيي زوو نويتووض. ئةّ ساَيةتة زةتواْري بة زوو منووْة ضِووٕ بهةيٓةوة:

منووْةي يةنةّ ٖةَيػونةوتيَهة نة زاطرينةضإ يةطة  خةَيهي ئةجلةظايري ية َاوةي ْعيو بـة  
غا  ئةواَيإ زا. منووْـةي زووةَـيـ ئـةو ضِةؾتاضاْـةي نـة زاطرينـةضإ يةطـة         غةز و غل 

زاطرينطاوة ئةؾطيكييةنإ ) ئةؾطيكاي ضِةف( ٖةياْبووة. غةباضةت بة ئةجلةظايري  ؾةضِةْػـييةنإ  
نة غاَيي  6911ئةّ وآلتةيإ ية ضِيَطةي غةضباظييةوة زاطري نطز و ٖةتا غاَيي  6384ية غاَيي 
ي ئةوإ ية اليةٕ خةباتطيَطِاْي ئةجلةظايرييية  زةغةآلتيإ بةغةض ئـةو وآلتـةزا ٖـةبوو.    وةزةضْاْ

خةَيهي ئةجلةظايري ية غـةضةتاي زاطرينطاْـي وآلتةنـةيإ ٖةْـسيَو بـةضططي و خؤِضاططييـإ يـة        



 148 

بةضاَبةض زاطرينةضاْسا نطز  بةآلّ بة ٖؤي الواظيي تةنٓؤيؤشيا و زةغت ضِاْةطةيؿـذي بـة ضـةنة    
و ثيَؿهةوتووةنإ ْةياْتواْي ناضيَهي ئةوتؤ بهةٕ. ية ئاناَسا ؾةضِةْػـييةنإ بةضةبـةضة   طةضّ 

زةغةآلتي خؤيإ ديَطريتط نطز و زةغةآلتي خؤيإ بةغةض ئةّ وآلتةزا بـة ثًةيـةى طةياْـس نـة     
ثيَـ ضِاثةضِيين ضةنساضاْةي خةَيهي ئةّ وآلتة  ؾةضِةْػييةنإ قػةيإ ية ئةجلةظايريي ؾةضِاْػـة  

 ةنطز  بة واتايةني زيهة ئةّ وآلتةيإ بة بةؾيَو ية خاني ؾةضِاْػة يةقةَيةّ زةزا.ز
ية تةواوي ئةّ َاوةيةزا  ٖةوَيي ظؤضي زةوَيـةتي زاطرينـةض بـؤ ئـةوة بـوو نـة نويتـووضي        
ؾةضِةْػي ية ديَطةي نويتووضي خؤَاَيي ئةجلةظايري زابٓ   ؾوْاغـي ْةتةوايـةتي و نويتـووضي    

ضوْهة تةْيا يةّ ضِيَطةيةوة بوو نة زةياْتواْي بة َةبةغتةناْي خؤيـإ نـة    ئةوإ يةْاو ببات.
ثةيوةغـت بـووْي تـةواو و ٖةَةاليةْـةي ئـةّ وآلتـة بـة ؾةِضاْػـة بـوو  بطـةٕ. باغـهطزْي            
ثةضةغةْسْي خةباتي ئةجلةظايري خـؤي بابـةتيَهي ديـاواظة  بـةآلّ ئـةوةي نـة يَيـطةزا ؾـياوي         

ي ئيَُةؾة  ئةوةية نة ضِاثةضِيين خةَيهي ئةجلةظايري يـة غـاَيي   ئاَاشةثيَساْة و َةبةغيت غةضةن
دةختهطزْةوة و ثيَساططي يةغةض ئةو ؾانتةض و بةٖاياْةية نـة زاطرينـةضإ يـة ٖـةوَيي      6931

يةْيَوبطزْياْسا بووٕ  واتة بةٖا َةعٓةوييةنإ و ئةو ؾانتةضاْةي نـة نؤَيةنـةناْي نويتـووضي    
يؤشيا و ظَإ. ئةّ ؾانتةضاْـة يـة ئةجلـةظايري يةطـةٍ ئـةوةي نـة       ٖةض وآلتيَو ثيَو زيَٓٔ: ئايسؤ

تووؾي ظةضبة و خةغاضي طةوضة ٖاتبووٕ  "بووٕ" و ؾوْاغي خؤيإ ثاضاغت و وةى ثؿـتيوإ و  
 ثاَيجؿتيَهي ثتةو و قاييِ سيػابيإ بؤزةنطا.

ةي ْويَي بةّ ثيَية  ئيػالَي و عةضةبي نطزْي بةٖا و ثيَوةضةنإ و زاَةظضاْسْي نؤَةَيط  
زشة زاطريناضي يةغـةض ئـةّ زوو ؾانتـةضة  بـوو بـة بٓـةَاي نـاض و ثاَيجؿـتيَو بـؤ ؾؤضِؾـي           
ضِظطاضخيواظاْة. ية ئةجلةظايريي ؾةضِاْػة ٖةَوو زاَـةظضاوة و ضِيَهدطاوةنـإ بـة ثيَـي ويػـت و      
ئايسؤيؤشياي نؤَةَيطةي زاطرينةض ئؤيطووغاظي نطابووٕ و ؾـهًَيإ ططتبـوو. ظَـاْي ؾـةضَي      

َاْي ؾةضِةْػي و ياغاناْي ئيَساضي  ؾيَطناضي و سكووقيـ تةواو ٖاوضِيَو بوو يةطة  ئةوةي نة ظ
ية ؾةضِاْػةزا ٖةبوو. بةّ ثيَية زاَةظضاْسْةوةي نؤَةَيطةي ْوآ زواي ضِظطـاضبووْي يـة ضـٓطي    

  ناضيَهي زاطرينةض يةغةض بٓةَاي ضِيَػا و بةٖاطةييَو نة تةْيا ْاو و ْيؿاْيَهيإ ييَ بةديَُابوو
ئاغإ ْةبوو. يةطةٍ ئةَةؾسا يةبةض ئةوةي نويتووضي ثيَؿووي ئـةّ خةَيهـة بـؤ غـاظنطزْةوةي     
غةضيةْوآ  تواْايي و زةوَيةَةْسيي ثيَويػيت ٖةبوو. ٖةّ ية ناتي خةباتي ضةنساضاْةزا و ٖـةّ  

يَـي  زواي غةضنةوتين ؾؤضِف  ئايسؤيؤشي و ظَإ وةى زوو ئاَطاظي بـةٖيَع و زوو ثؿـتيواْي د  
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َتُاْة ٖيَع و وضةي بة ؾؤضِؾطيَطِإ بةخؿي و بةضةبةضة ية ئاغيت نويتووضيسا بـة غـةضبةخؤيي   
 طةيؿذي.

ئةوةي نة غةباضةت بة زوو منووْةي ثيَهسازاْي نويتووضي ية ئيَطإ و ئةجلةظايري باغي نـطا   
ٔ ببٓـة ٖؤنـاضي   ئةّ ضِاغتيية وةبري ئيَُة زيَٓيَتةوة نة ٖيَطؾة غةضباظييةنإ  ئةطةضضي زةتـواْ 

ظاَيبووْي قةوَيَو بةغةض قةوَيَهي زيهةزا  بةآلّ ٖةَيؿة تواْايي تةواويإ بـؤ يـةْيَوبطزٕ و   
ٖةَيوةؾــاْسْةوةي نويتــووضي ئــةّ قةوَــةيإ ْييــة و ئةطــةض قــةوَي ؾهػــت خــواضزوو يــة 

بـة  ثيَؿيٓةيةني بةٖيَعي نويتووضي بةٖطةَةْس بيَت  بة ثؿت بةغذي بةو ثيَؿيٓة نويتووضييـة   
تايبةت زوو ؾانتةضي طـطيٓط واتـة ئايـسؤيؤشيا و ظَـإ تواْـاي خـؤِضاططي و ِضاوةغـتاْي يـة         

 بةضاَبةض ؾةثؤيي ٖيَطؾة نويتووضيية ْويَيةناْيإ زةبيَت.
بةآلّ ئةطةض قةوَة شيَطزةغتةنإ خاوةٕ وةٖا ثيَؿيٓةيةى ْةبٔ  خؤضِاططي يـة بةضاَبـةض      

ؿة و يةَجةضي طةوضة و بةٖيَع زةبيَتـةوة. بـؤ منووْـة يـة     نويتووضي ْوآ ضِووبةضِووي طةييَو نيَ
بابةت َٖيطؾةناْي زاطرينةضاْي ئـةوضووثا بـؤ وآلتـة ئةؾطيكييـةنإ نـة خـاوةٕ نويتـووضيَهي        
زةوَيةَةْس ْةبووٕ و زوو نؤَيةنة غةضةنيية نويتووضييةنةيإ واتة ئايسؤيؤشيا و ظَإ تواْايي و 

اْي زاطرينـةض بـة ئاغـاْي غـةضي ططتـووة. يـة ْاوضـة        ٖيَعي تـةواويإ ْـةبوو  ْؿـووظي وآلتـ    
دياواظةناْي ئةؾطيكاي ضِةف  زاطرينةضاْي ئةوضوثايي تواْيإ نًيػـا و ثةضغـتطاي خؤيـإ يـة     
قووآليي ييَطِةواضة ضطِةناْسا ثةضة ث بسةٕ و ظَاْي خؤيإ بة ؾـيَوةي ظَـاْي ئيـساضي و ؾـةضَي     

يَيي خةَيهي ئةؾطيكا نـة ْـة يـة بـاضي اليـةْي      قةوَة زاطرينطاوةنإ زةضبيَٓٔ. نويتووضي خؤد
َاززي و ْة ية باضي اليةْي َةعٓةوييةوة خاوةٕ ئاَيؤظيي و تواْايي ثيَويػت ْةبوو  ْـةيتواْي  
ية بةضاَبةض ئةّ َٖيطؾاْةزا خـؤي ِضابطـطآ و يـة َاوةيـةني نوضتـسا منووْـة نويتووضييـةناْي        

نةي ططيٓطي نويتووضي  غةيتةضةيإ بةغـةض  ئايسؤيؤشيا و ظَاْي ئةوضووثييةنإ وةى زوو نؤَية
ظؤض بةؾي بةضبآلوي ئةؾطيكازا ثةيسا نطز و بةّ ٖؤيةوة ية ْاوضـةناْي شيَطزةغـةآلتي بطيتاْيـا     
ظَاْي ئيٓطًيعي و ية ْاوضـةناْي شَيـط زةغـةآلتي ؾةِضاْػـة  ظَـاْي ؾةضِةْػـي وةى ظَـاْي        

 ةضَي قبوو  نطا.ناضطيَطِي  باظضطاْي  ظاْػيت و بة ؾيَوةي طؿيت ظَاْي ؾ
بة نـوضتي نويتـووضي ثَيؿـوو ئـةّ نؤَةَيطةياْـة ئاَطاظطـةيي خـؤِضاطط و خاتطدـةّ  بـؤ          
ضِووبةضِووبووْةوة يةطة  نويتووضي ٖيَطؾبةض ْةبووة و ئةطةضضي ئةوضووثييةناْيـ ٖةْـسيَو يـة   

ةضِاغـتيسا  توةة نويتووضيية غةضةتايي و ثةضةْةغةْسووةناْي ئةؾطيكييةناْيإ وةضططت  بةآلّ ي
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ثيَهسازاْي نويتووضي زاطرينةضإ يةطـة  نؤَةَيطـة غـةضةتاييةناْي ئـةؾطيكا و ئوغـرتاَييا تـا       
 ضِازةيةى بة ضِةوتيَهي يةى اليةْة يةقةَيةّ زةزضيَت.

 
 (Cultural lag كولتووزي )تيندواكةو

اغـا  ٖةضضةْس ثةيوةْسي و ناضييَهي زوواليةْةي زياضزة نويتووضييـةنإ وةى يـةنيَو يـة ي   
غةضةنييةناْي نؤَةَيٓاغي  تا ضِازةيةى قبوو  نطاوة  يةطة  ئةَةؾـسا يةواْةيـة بةؾـيَو يـة     
ــو   ــت و يــة ئاناَــسا دؤضيَ ــو خيَعاتــط يــة بةؾــةناْي زيهــة طــؤضِاْي بةغــةضزا بيَ نويتووضيَ
ْاٖاوئاٖةْطي يةْيَوإ بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْي ئةو نويتـووضةوة بيَتـة نايـةوة. ئـةّ ضِةوؾـة بـة       

 ةت ية نؤَةَيطةناْي ية ساَيي طةؾةغةْسْسا ظياتط خؤي زةضزةخات.تايب
ٖةْسيَو يـة ياغـا و ضِيَػـاناْي ضِيَهدطاوةنـإ يـإ زيـاضزة نؤَةآليةتييـةنإ نـة         
ــة     ــة بطِط ــسيَو ي ــة ٖةْ ــةٕ  ي ــتةقيٓةناْي نؤَةَيط ــتيية ضِاغ ــسةضةوةي ثيَساويػ وةآلَ

ةناْي زةغـةآلتيـ يـة ثةيسابووْيـسا    َيَصووييةناْسا زيَٓة ئاضاوة يإ زةطؤضِئَ و ثيَهٗات
زةغتيإ ٖةية. بةآلّ ٖةبووْي ٖةْسيَهي زيهة ية توةة نويتووضييةنإ نة ثةيوةْسييإ 
يةطة  توخِ يإ توةة ْويَيةناْي بطؤضِةنة ٖةية  زةَيَٓٓةوة و نـةَرت تووؾـي طـؤضِإ    

 زةبٔ يإ طؤضِاْةنةيإ ظؤض يةغةضةخؤية.
ـــةوة  ــةي "ئؤطبيَطٕ" ــة ضِواْط ــة    ي ــتيَو ن ــةضزةواّ ؾ ــةنإ ب ــة نؤَةآليةتيي طؤضِاْهاضيي

زوانةوتوويي طؤضِاْي بواضةناْي نويتووضي ث زةطوتطآ يةطة  خؤيإ ٖةية. بة زةغـتةواشةيةني  
زيهة  ناتيَو نة ية زو يإ ضةْس يةنةي نويتووضي ثيَهةوةبةغرتاو ية نؤَةَيطةيةنـسا  يةنـة   

و يةنة يإ تايبةيةْسييةناْي زيهة ْةطؤضِئَ يـإ ظؤض  يإ تايبةيةْسييةى طؤضِاْي بةغةضزابيَت 
 بة ٖيَواؾي بطؤضِئَ و بؤ َاوةيةى مبيَٓٓةوة  َةغةيةي زوانةوتوويي نويتووضي زيَتة ثيَؿةوة.

ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ ثيَيإ واية نة طؤضِاْهاضيية نويتووضييةنإ ظياتط ية نويتـووضي     
ة ية تةنٓؤيؤشيازا ٖةْسيَو طؤضِاْهاضي زيَتة ثيَؿةوة نة نؤَةَيطة َاززيسا زيَٓة نايةوة. بؤ منووْ

قبووَيي زةنات بةآلّ ية بةٖانإ  ْؤضَةنإ و ْةضيتـة نؤَةآليةتييـةناْي ئـةو نؤَةَيطةيـةزا     
نةَرت طؤضِإ ضِووزةزا يإ طؤضِاْةنة ظؤض يةغةضةخؤ و ؾاضاوةية. ئةّ ناضة زةبيَتة ٖـؤي ئةوةنـة   

ٖةْطة نويتووضييةناْسا ٖاوغةْطيي يةْيَو بطيَت و زوانةوتوويي بيَتةثيَـ. يةْيَوإ توةة ٖاوئا
ضوْهة توةة ْاَاززييةناْي نويتووض ْاتوأْ ث بةثيَي توةة َاززييةناْي نويتووض بطـؤضِئَ.  
تيؤضي زوانةوتوويي نويتووضي غةضةتا يـة اليـةٕ "ئؤطبيَطٕ"ــةوة خطاوةتـةضِوو. ْـاوبطاو يـةّ       
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ةْطي ْيَوإ طؤضِاْهاضييةناْي زوو توةي َاززيي نويتووض واتـة ئوتؤَبيَـٌ و   بواضةزا ْاٖاوئاٖ
دازة يإ ؾةقاّ بة منووْة زيَٓيَتةوة. ئوتؤَبيٌَ بة خيَطايي زةطؤضِزضيَت  ٖةّ شَاضةنةي و ٖـةّ  
خيَطاييةنةي  بةآلّ ثاْايي داززةنة ث بةثيَي خيَطايي يإ شَـاضةي ئوتؤَبيَـٌ ْاطؤضِيَـت و يـة     

زوانةوتوويي نويتووضي زيَتةثيَؿةوة. قوضغايي تطِاؾيو زةضةواَي ئـةّ زوانةوتووييـة   ئاناَسا 
نويتووضييةية. ٖةض يةّ بواضةزا ْاٖاوئاٖـةْطيي يـة بـواضي نـةَيو وةضطـطتٔ يـة ئوتؤَبَيـٌ و        
يةبةضضاوططتين ياغا و ضَِيػـاناْي ٖاتووضـؤ وةى دؤضَيـو يـة زوانـةوتوويي نويتـووضي زَيتـة        

آ ئةّ زياضزةية ية ؾاضة طةوضةناْي ئيَطإ بة ضِووْي ببيٓـطآ. يـة زضيَـصةي ئـةّ     ئةشَاض. زةتواْط
بابةتةزا زةتواْري بًََيري نة نةَيو وةضططتٔ يـة ئوتؤَبَيـٌ يـةو دـؤضة ؾـاضاْةزا ثَيويػـيت بـة        

 يةبةضضاو ططتين ئةّ خاآلْةي خواضةوةية:
 ـ ظاْياضيي يةغةض ياغا و ضِيَػاناْي ٖاتووضؤ6
  ئةو ياغا و ضِيَػاياْةـ يةبةضضاوططتين1
 ـ خؤضِاططي و خؤزووضططتٔ ية خؤثةضغيت8
 ـ ضِيَع و سوضَةت1
نةواية ئةطةض ئةو نةغاْةي نة نةَيو ية ئوتؤَبيٌَ وةضزةططٕ بـةب  يةبةضضـاوططتين ئـةّ     

خاآلْة ية ؾاضيَهي ثطِسةؾيُةتسا تطؤَبيٌَ )غةياضة( ييَبدوضِٕ  نيَؿة و ططؾت و  ْاضِةسةتييـةى  
ؿــةوة نــة ٖــةَوويإ ضِةْطساْةوةيــةى يــة زيــاضزةي زوانــةوتوويي نويتــووضئ. بــة زيَتــة ثيَ

زةضبطِيٓيَهي تط يةّ منووْةيةزا يةاليةْي ْاَاززي ئةّ زياضزةية يـة نؤَةَيطـةي ؾاضْؿـيٓسا بـة     
بةضاوضز يةطة  اليةْي َاززي زوانةوتووتطٕ  بةضضاو زةنةوآ و ية ئاناَسا ظؤض يـة نيَؿـةناْي   

 ؾاضةناْي غةضضاوةططتوو ية زوانةوتوويي نويتووضئ.تطِاؾيهي ْاو 
 

 (Sub-Culture)وزدةكولتووز 

ططووثة نؤَةآلييةتييةناْي وةى: تايؿة  عةؾرية  عيٌَ و ترية و ططووثة يؤناَيي و ْاوضـةييةنإ   
ططووثةناْي تايبةت بـة ؾـويَٓيَو وةى خـةَيهي ْاسيةيـةى  طوْـسيَو  يـإ ططووثـة ثيؿـةييةنإ          

ةنإ  نةَايةتيية ئاييين و غةضةواّ تويَصة دؤضاودؤضة نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطةيةى  خعَايةتيي
ٖةض يةنيَهيإ نويتووضي بطووني تايبةت بةخؤيإ ٖةية نة يةْاو ضواضضيَوةي ططووثي نؤَةآليـةتي  
و تايبةت بة خؤياْسا زةخطيَتةضِوو و بة ؾيَوةيةني طؿيت غطوؾت و ؾؤضَيَهي تايبـةتي و خـؤديَيي   

ْاوضةيي ٖةية. ئةّ نويتووضة نة يةٖةَاْهاتسا ٖاوئاٖـةْطي يةطـة  نويتـووضي طؿـيت نؤَةَيطـة      
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-Part)يـإ بةؾـة نويتـووض   (Sub-Culture)ٖةية و ثيَطِةوي ية ْؤضَةناْي زةنـا  وضزةنويتـووض   

Culture)      ي ث زةَيئَ. بةؾةنويتووضةنإ يـة ْـاو ضـري و تويَصةنؤَةآليةتييـةناْي نؤَةَيطةيـةني
 ضْؿيٓيـ بةضضاو زةنةوٕ.  ؾا

ؾيَوةظاضة ْاوضةييةنإ  ؾيَواظي تايبةتي ٖةَيبصاضزْي ٖاوغةض  بؤ ويَٓـة ثيَـساْي ؾـريبايي     
خةآلت و نطزةوةناْيإ ية ضِيَوضِةمسـةناْي شٕ طواغـتٓةوةزا و ثيَهٗيَٓـاْي بٓةَاَيـةي ْـوآ يـة       

ي ططووثـي خعَايـةتي و   نؤَةَية عيًََي و طوْسْؿيٓييةنإ  بة تايبـةت ئةواْةيهـة بـة ؾـيَوة    
عةؾريةتي بة ؾَيوةي ديا يـة يـةنرت و يـة ثـةْا يـةنرت شيـإ بةغـةض زةبـةٕ  دؤاودـؤضيي و          
ؾطةضةؾين وضزةنويتووضةنإ يةٖةْسيَو بابةتسا ثيوةْسيي ئاَيؤظ و ؾـةضِخواظاْةي ْيَواْيـاْي يـيَ    

  زةنةويَتةوة نة ظؤضداض ؾةضِ و ييَسإ و بططة و بةضزةي ييَ غةض ٖةَيسةزا.
ــؤض         ــريةتي دؤضاود ــة و عةؾ ــةبووْي تايؿ ــؤي ٖ ــة ٖ ــةنإ ب ــة ئاوايي ــسيَو ي ــة ٖةْ ي
ٖاوغةضطريييةنإ اليةْي ْاوخؤيي و  ْاوططووثييإ ٖةيـة و يـة ضواضضـيَوةي ئـةو ططووثاْـةزا      
بةضِيَوةزةض . بؤ ويَٓة غةٖالوا  ئاواييةى ية قووضإ نة ية زوو ططووثي تاييؿةيي نوضزةنـإ و  

و زيَت  ضِازةي ؾريبايي دياواظي ٖةية و ؾيَواظي ٖاوغـةضطريي ْـاوخؤيي يـة و    بةضِةبةضِةنإ ثيَ
 ٖةض تاييؿةيةى وضزةنويتووضيَهي ٖةية. 

ططووثة تاييؿةييةنإ نة ية ؾويَٓة دؤضاودؤضةناْةوة بةضةو ئاواييةى زةضِؤٕ  و يـةوآ ٖـةض   
بـة تيَجـةضِيين ضِؤشطـاض    يةنيَهيإ ية ؾويَين ديا ية يةنرت ديَطري زةبٔ  ٖةضضـةْس وضزةوضزة و  

يةشيَط ناضيطةضيي نويتووضي طؿتيي طوْس و بةضةواَي ناضيطةضيي ناضييَهة زوواليةْةييةنإ و 
ئاَيوطؤضِي نويتووضي ئةواْسإ  بةآلّ يةٖةَإ ناتسا وضزة نويتووض يإ نويتـووضيَهي تاييؿـةيي   

 تايبةتيإ ٖةية.
نإ نة َةوزاي ؾـويَٓيي ظياتطيـإ يةطـة     دياواظيية نويتووضييةنإ بؤ ٖةْسيَو ية ططووثة

 تاييؿةناْي زيهةي طوْس ٖةية  ٖةغتجيَهطاوتطة.
تويَصيٓةوة ظَآْاغي و ئةْرتؤثؤيؤشييةنإ  بواضيَهي يةباض بؤ تاوتويَي وضزةنويتووضةنإ 
زةضِةخػيَٓٔ. تويَصيٓةوةي ئةواَسضاو ية ئاوايي ؾةضزيػي وةضاَري  وضزةنويتووضةنـإ يـة   

اي ظَآْاغاْةوة ئاؾهطا زةنات. زةظاْري نة بؤ َيَطزةناْي زوو خوؾو  ظاضاوةي طؤؾة ْيط
" ئاوة ظاوا" نة ية ظَاْي ئاخاوتين ٖةَوو نؤَةَيطةي ؾةضزيػسا باوة  بةناض زيَت. بةآلّ 
ٖــةض يــةّ نؤَةَيطةيــةزا ظاضاوةيــةني وةى " ٖــاوظويـ" يــة ططووثــي تاييؿــةيي        

وثي تاييؿةيي خاييسئابازي ناؾإ و "ٖاوضِيـ" يـة  غةبعةواضييةنإ  "ٖاو ثاضة" ية ططو
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ططووثي تاييؿةيي ؾاضغييةنإ نة ٖةَوويإ ية ْاوضةطةيي دؤاودـؤضةوة بـةضةو ؾـةضزيؼ    
نؤضيإ نـطزووة و يـةوآ ْيؿـتةد  بـووٕ  بـةناض زيَـت. ئـةّ ظاضاوة ؾـيَوةظاضيياْة بـة          

 (61تايبةيةْسييةناْي وضزةنويتووض يةقةَيةّ زةزضئَ. )
    
 (Ethnocentrisme)تهؤضةنتةزيصم ئَي

ناتيَو نة طوْسْؿٓيَهي ييَواضةناْي زةضياي بانووض  ية ظةَاوةْسي طوْـسيَهي ييَـواضي   
زةضياي باؾووضزا بةؾساض ب  و ببيٓ  نة ظاوايإ غواضي وؾرت نطزووة و بةتةثأل و زةٖؤ  و 

ةْس ؾـةوي غـةضةتاي   ضةثًَةييَسإ بةزوايسا زةضِؤٕ و بةضةو َاَيي بـووني زةبـةٕ و ئـةو ضـ    
ؾةو( زةب  ية َاَيي خةظووضيسا بةغةض ببات  ئةو ؾتة يةطة   63ٖةتا  8ظةَاوةْسةنة ) 

ْؤضّ و بةٖا نويتووضييةناْي نؤَةَيطةي خؤي ٖةَيسةغةْطيَٓ  و بة طاَيتةداضِةوة زةَييَت نة 
اي باؾـووض  ناضي ئةَاْة ْاضِاغتة. ٖةض بةّ ؾيَوةية ناتيَو نة طوْسْؿيٓيَهي ييَواضي زةضي

ية ظةَاوةْسي نةغيَهي ييَواضي زةضياي بانووضزا بةؾساضي بهـات و ببيٓـ  نـة بوونيـإ     
غواضي ئةغح نطزووة يإ بة ثيَيإ بةضةو َاَيي ظاواي زةبةٕ  ئةوة بة ؾـتيَهي ْاؾـريئ و   
ــاْي    ــاض و نطزةوةن ــةوة ضِةؾت ــة ضِواْطــةي ضِؤشئاواييةناْ ــةوة ي ــةّ ٖؤي ــ . ب ْاســةظ زةظاْ

وآلتة غةيطة ضِؤشئاواييةنإ  ْاضِاغت  غةضغوضِٖيَٓةض و بة ثيَطةواْةي ضِيَػانإ  زاْيؿتوواْي
زيَتة ئةشَاض. ئةوإ يـة بيٓـيين ؾـيَواظةناْي شيـإ و زاب و ضِةمسـةناْي خـةَيهي وآلتـة        
دؤضاودؤضةنإ و بةضاوضزنطزْيإ يةطة  خةَيهي ئةوضووثايي ئةوإ بة غةضةتايي و زضِْسة و 

 بة غووني ييَيإ زةضِوأْ.وةسؿي زةظأْ و 
ٖيَطغهؤويتؼ زةَي : زازوةضيهطزٕ ية ٖةَيػةْطاْسْي بابةتة نويتووضييةنإ يةغةض بٓةَاي 
ئةظَووْة تانةنةغييةنإ ضِاوةغتاوة و ٖةض تانيَو ئةظَووْي خؤي ية ضواضضيَوةي نويتووضيَـو  

 (68نة تيَيسا ثةضوةضزة بووة  زةضزةبطِآ. )
ةَطيهازا ية بواضي ئيَتٓؤغةْتةضيعَسا ئةؾػاْةيةني دوإ ٖةية. ية يةْيَو غوضثيَػتةناْي ئ

ضِؤشطاضيَهسا نة نةؽ بووْي ْةبوو  خواوةْس ٖةْسيَو ثةيهـةضي بـة ؾـيَواظي ئيٓػـإ يـة طـأل       
زضوغت نطز و ية نوضةزا زايٓإ و ئاططي تيَبةضزإ. بةآلّ ئةوةْسة ضِاْةوةغتا بؤ ئةوةي نة ببيٓ  

وةضططتووة. ثةيةي نطز و ية نوضةنةي زةضٖيَٓايةوة و بـيين نـة غـووض    ثةيهةضةنة ن ؾهًَيَهي 
ْةبؤتةوة و ضِةْطيَهي غجي ٖةية و ضِوسي بةبةضزا نطز و ضِةطةظي غـجي ثةيـسا بـوو. بـؤ دـاضي      
زووٖةّ نةَيَو ظياتط غةبطي نطز و ية ئاناَسا ثةيهـةضي زووٖـةّ غـووض و دـوإ ببـوو  بـة       
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بـوو و يـةبريي نـطز نـة ثةيهـةضيَهي زيهـةف يـةْاو         ؾيَوةيةى نة خوا ؾةيساي غـةيطنطزْي 
نوضةنةزاية. ناتيَو ٖيَٓايةزةضةوة  زييت نة بة تةواوةتي غووتاو و ضِةف بـووة و بـةّ ؾـيَوةية    
ضِةطةظي ضِةف زضوغت بوو و ناتيَو ضِوسي بةبةض ثةيهةضي زووٖةَيؿـسا نـطز  ئـةوا ضِةطـةظي     

 غووض ثةيسا بوو.
بة بةضِبةضِ و َؤْتػهيؤ غةيطة ئةوضوثييـةناْي بـة زضِْـسة و    ٖيَطؤزؤت غةيطة يؤْاْييةناْي 

ــاضزةي    ــسا  زي ــةوة دؤضاودؤضةناْ ــة ئةؾػــاْة و سةَاغــةناْي ْةت ــةّ زةزا. ي وةسؿــي يةقةَي
ئيَتٓؤغةْتةضيعّ بةضضاو نةوتووة. زةغتةواشةي" ٖوْةضالي ئيَطاْييةناْة و تةواو" يـة َيَـصووي   

ــةْتة  ــطآ. " ئيَتٓؤغ ــةتإ زةبيٓ ــة َيًً ــةْطاْسْي  ظؤض ي ــوإ و ٖةَيػ ــؤ ثيَ ــة ب ضيعّ" سةظيَه
نويتووضةناْي زيهة بةثيَي نويتووضي خـوز يـإ بـة زةغـتةواشةيةني زيهـة ئيَتٓؤغـةْتةضيعّ       
بطيتيية ية بة نةّ ويَٓة ْيؿاْساْي نويتووضي خوز و سةظنطزٕ بة  ديانطزْةوة و يةغةضتطزاْاْي 

. َطؤظـ ية بـةضاوضزنطزْي نويتـووضي   نويتووضي نؤَةَيطةي خؤت بةغةض نويتووضةناْي زيهةزا
خؤي يةطة  نويتووضي ططووثةناْي زيهةزا  ٖةَيؿة نويتووضي خؤي ية ْاوةْس زازةْ  و يةطة  

 نويتووضةناْي زيهةزا بةضاوضزي زةنات و نويتووضي قةوَي خؤي بة باؾرت زةظاْ .
َاي ثيَوةضةناْي زازوةضيهطزٕ و ٖةَيػةْطاْسْي نويتووضي قةوَةناْي زيهة يةغةض بٓة    

نويتووضي خوز  بة غةضتطظاْيين تايبةيةْسييةناْي نويتووضي خؤت بةغةض نويتووضي خـةَيهي  
زيهة و بة غووى غةيطنطزْي ئةوإ زياضزةي ئيَتٓؤغةْتةضيعّ ْيؿإ زةزات. وةى منووْةيةى بـؤ  

وْـس زةظاْـٔ.   ئيَتٓؤغةْتةضيعّ يةنيَهيإ ئةوةية نة خةَيهي ؾاض خؤيإ بة باؾرت يـة خـةَيطي ط  
بةناضٖيَٓاوي وؾةي " زيَٗاتي" نة ية ضِابطوزووزا ظياتط باوي ٖةبوو  ْيؿاْةيةى يـةّ ٖةغـيت   

 خؤبةظيرت ظاْيين ؾاضْؿيٓةناْة. 
ــة    ــإ و َطؤظٓاغ ــسةنإ  َيَصووْووغ ــةناْي طةضِي ــة بةضٖةَ ــةْتةضيعّ ي ــاضزةي ئيَتٓؤغ زي

واظةناْي شياْي خةَيو بـووٕ  ظؤض  غةضةتاييةنإ نة خةضيهي تويَصيٓةوةي َةيساْي و وةغؿي ؾيَ
بةضضاو زةنةوآ. ية غةزةي ْؤظزةٖةّ نة بةناضٖيَٓاْي ؾيَواظة ظاْػتييةنإ ية بواضي تويَصيٓةوة 
نؤَةآليةتييةنإ بطةوي ٖةبووة  نؤَةَيٓاغإ و خةَيهٓاغإ ٖةغتيإ بةوة نطزووة نة زةتواْطآ 

 ة و ضِووٕ بهطيَٓةوة.طؿت زياضزة نويتووضييةنإ ية ضِواْطةي ظاْػيت ؾطؤظ
زياضزةي ئيَتٓؤغةْتةضيعّ يـة طؿـت نؤَةَيطـة َطؤييةناْـسا بةضضـاو زةنـةوآ بـةآلّ        
ــسةواضإ    ــة ْةخويَٓ ــسةواضإ نــةَرت ي ــإ الواظة. خويَٓ ــةٖيَع ي ــسا ب ــة تانةناْ ضِازةنــةي ي
 ئيَتٓؤغةْتةضيػذي. ية نؤَةَيطةي ْةضييت و ططووثة غةضةتاييةناْسا ئيَتٓؤغةْتةضيعّ ظياتطة.
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يةواْةية تيؤضي ثةيوةْسيساض بة زةَاضطريي زةضباضةي ئيَتٓؤغةْتةضيعَيـ بتـواْطآ بـةناض   
بيَت. ٖةض قةوّ و ططووثيَو نة تيَيسا زةَاضطريي بةٖيَعتطة  ئيَتٓؤغةْتةضيعَيـ بةٖيَعتطة. 
بةآلّ بةضةبةضة بة ثةضةغةْسْي نؤَةَيطة و ئـاَيوطؤضِي ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـةنإ يـة     

نةّ بؤ دؤضي زووةّ نة يةغةض بٓةَاي يؤشيو ضِاوةغتاوة  ئيَتٓؤغـةْتةضيعّ نـةّ   دؤضي ية
زةبيَتةوة. ئيَتٓؤغةْتةضيعّ خاوةٕ زواٖات و زةضةواَطةييَهـة نـة زةتـواْطآ بةغـةض زوو     

 دؤضي دياواظزا زابةف بهطآ:
 
 ـ دةزةجنامة ئةزَيهييةكاني ئَيتهؤضةنتةزيصم1

تٓؤغةْتةضيعّ  بـةٖيَعنطزْي ٖاوثيَوةْـسيي نؤَةآليـةتي     ية تايبةيةْسيية ئةضيَٓييةناْي ئيَ
ــةوةيي و     ــي ْةت ــتاْسْي ضِوس ــةتي  ثةضةغ ــي نؤَةآلي ــةوّ و ططووث ــة ق ــازاضي ب ٖةغــيت وةؾ
ْيؿتُاْجةضوةضيية نة ية ٖةْسيَو ية ناتةنإ بة تايبةت ية غةضزةَي ؾةضِ ططيٓطييـةني ظؤضي  

ا بووْي ٖةب  نة بةٖا نؤَةآليةتييـةنإ   ٖةية. ضوْهة ثيَويػتة نة ئةّ باوةضِة ية نؤَةَيطةز
باوةضِ و ْةضيتة ْةتةوةيي و ْيؿتُاْييةنإ غةضتط ية ٖي زوشَٓٔ و ئـةّ نـاضةف ططيٓطـة نـة     
ــةٖا   ــعةوٕ و ضِةؾــبيٓاْةيإ بــؤ غيػــتةَي سهوَــةتي و ب خــةَيو ضِواْيٓيَهــي ْــةضيَين و قيَ

 نؤَةآليةتييةناْي زوشَٔ ٖةب . 
ْتةضيعّ ثًةيةني بةضظي ية ْةتـةوةخواظي و ْيؿتُاْجةضغـيت   بةّ ٖؤيةوة بةٖيَعيي ئيَتٓؤغة

 بةزواوة بيَت و بواضي نؤَةآليةتي بؤ ثاضاغتين يةنيَتيي ْةتةوةيي زةغتةبةض زةنات.
 
 ـ دةزةجنامة نةزَيهييةكاني ئَيتهؤضةنتةزيصم2

يةنيَو ية زةضةواَة ْيَطةتيعـةناْي ئَيتٓؤغـةْتةضيعّ ئةوةيـة نـة ثـيَـ بـةو زاَٖيٓـإ و        
ويَدواظيياْة زةططآ نة بؤ نؤَةَيطـة بةغـووزٕ. ضـوْهة بـةٖا و ئةْسَيؿـة و ٖـعضة بيـاْي و        ْ

زةضةنييةنإ بـة ْاضاغـت زةظاْـ  و نؤَةَيطـة يـة وةضططتٓيـإ خـؤ زةبـوَيطآ. بـةّ ٖؤيـةوة           
ئَيتٓؤغةْتةضيعّ يـة قؤْـاغي ظَيـسةضؤيي خؤيـسا طؿـت ٖـعضة ْوَييـةنإ و تايبةيةْسييـةناْي         

 ضِةت زةناتةوة و ية ئاَيوطؤضِ و زةوَيةَةْسيي نويتووضيي ثيَؿطريي زةنات.  نويتووضةناْي زيهة
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 (Cultural.relativity)َيرةيي كولتووزي ز

نويتووض بابةتيَهي ضِيَصةيي ية  ٖةض زياضزةيةني نويتووضي تةْيا يةغةض بٓةَاي ثيَوةضةناْي 
ةو نؤَةَيطةيـة ٖةيـةتل    ْيَو نؤَةَيطة و ئةو ثةيوةْسييـةي نـة يةطـة  طؿـت نويتـووضي ئـ      

زةتواْطآ ضِووٕ بهطَيتـةوة و يَيـي ت بطـةئ. ضـوْهة يـة نويتووضيَهـسا يةواْةيـة نطزةوةيـةى         
ثةغٓسنطاو و ئةخالقيي ب  بةآلّ ية نويتووضيَهي زيهةزا بة ْةؾياو و ب ئةخالقي يةقةَيةّ بسضآ 

إ يةغـةضِووي ٖةْـسيَهي   و بةّ ٖؤيةوة ْاتواْطآ نويتووضةنإ ثؤيئَ بةْسي بهـطئَ و ٖةْـسيَهي  
زيهة زابٓيَري. ْاتواْطآ غيػتةَي باونػاالضي بة غةضتط يإ ْعَرت ية غيػتةَي زايهػاالضي 
زابٓطآ يإ ئةوةنة بًَيَري يةنٗاوغةضي ية ؾطةشْي باؾرت يإ خـطاثرتة. ئـةّ زياضزاْـة تـةْيا يـة      

ضِواْطـةي خـةَيهي ئـةو     ضواضضيَوةي ئةخالقي تايبةتي نؤَةَيطةزا ؾياوي ضِووْهطزْةوةٕ و يـة 
نؤَةَيطةيةوة بة نطزةوةطةييَهي ئةخالقي و وةى ْؤضّ زيَٓة ئةشَاض. ضةَهي ضِيَصةيي نويتووضي 

 ثيَؿيٓةيةني ظؤض زووض و زضيَصي ٖةية و ْعيو بة غةزةيةنة.
يةنةّ نـةؽ بـوو نـة يـة      (William Graham Summner)ويًياّ  ططاٖاّ غآَيَط 
سا  ضةَهي ضِيَـصةيي نويتـووضي خػـتةضِوو. ْـاوبطاو ٖـةض ضةؾـٓة       نتيَيب ؾيَواظة قةوَييةناْ

زازوةضييةني بةٖايي و ثيَوةضي ئةخالقي و ضِةٖاي ية ٖةَيػةْطاْسْي زيـاضزة نويتووضييةناْـسا   
ضِةت زةنــطزةوة. بــة بؤضــووْي ئــةو زةتــواْطآ نويتــووض يــإ ضــةْس بةؾــيَو يــة نويتــووض )  

ي  دوططاؾيايي  َيَصوويي و نؤَةآليـةتيي خـوزي ئـةو    وضزةنويتووض( تةْيا بة ثيَوةضي ْاوةضِؤن
 (61نويتووضة تاووتوآ و ضِووٕ بهطيَتةوة.)

ــهؤويتؼ  ــة    (Herskovits)ٖيَطغ ــووضي" ب ــصةيي نويت ــتٓةضِووي "ضِيَ ــذي و خػ زةضخػ
 (Ruth Benedict) طةوضةتطئ زةغهةوتي َطؤظٓاغي زةظاْـ   بـة بـطِواي ضِؤؽ بيَٓيَـسيهت    

وةوةي نؤَةَيطةي تايبةت بةو نويتـووضةزا ضِووٕ بهطيَٓـةوة. زةتـواْطآ    زةب  نويتووضةنإ ية ْا
بطوتطآ نة ٖةض نويتووضيَو نؤنطاوةيةني يةنططتوو و يةنجاضضةية نة تةْيا بـة زيطاغـةنطزْي   
طؿتيَيت ئةو نويتووضة ؾياوي تيَطةيؿـذي و ؾـطؤظةنطزْة. ديانطزْـةوةي ٖةْـسيَو يـة توةـة       

وضزنطزْيإ يةطة  نويتووضةناْي زيهة ناضيَهي ْاظاْػتيية. بة نويتووضييةنإ بة َةبةغيت بةضا
زةغتةواشةيةني زيهة ٖةض بةف يإ توةيَو ية نويتووض ية ْاوةضِؤني خؤيسا خاوةٕ واتاية و بة 

 ؾيَوةي ئةبػرتانت و دياواظ و ية زةضةوةي ْاوةضؤني خؤي واتا ْازات.
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آ تةْيا ية ْاو ثيَهٗاتةي نؤَةآليـةتي  بؤمنووْة زياضزةناْي "ؾريبايي" و " ؾطةشْي" زةنط
تايبةت ية نؤَةَيطةي طوْسْؿيين ؾـطؤظة بهطَيـت. ديانطزْـةوةي ئـةّ ضـةَهاْة يـة زةقـي        
نويتووضيَهي تايبةت نة ئةّ زياضزاْةي تيَسا خوَيكاوٕ و بـةضاوضزنطزْيإ يةطـة  نويتووضةنـاْي    

عإ يـة نؤَةَيطـةي طوْسْؿـيين    زيهة ؾتيَهي ْةطوواو و ثةغٓسْةنطاوة. تةْيا بة ْاغيين خيَ
وةى يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓاْي نؿتووناَيي و ٖةضوةٖا ْاغيين نؤَةَية نويتووضي ٖاوغةضطريي 
وةى طواغتٓةوةي ٖيَعي ناض ية خيَعاْيَهـةوة بـؤ خيَعاْيَهـي زيهـة  زةنـطآ زياضزةنـاْي وةى       

ّ نويتووضاْـةزا "  "ؾريبايي" و " ؾطةشْي" باغيإ بهطآ و ؾطؤظة بهـطئَ. ضـوْهة يـةْاو ئـة    
ؾريبايي" وةى ْطخي ؾريي ٖيَعي ناض )شٕ(ـةنةية نة ية بٓةَاَيةي بوونـةوة بـؤ ظاوا ) ثيـاو(    
زةطواظضيَتةوة و ؾطةشْي ية ثةيوةْسيي يةطة  ثةضةغةْسْي ضاالنييةناْي وةبـةضٖيَٓاْي خيَـعإ و   

 َاْا ثةيسا زةنةٕ.بةؾساضيي شٕ ية بةضٖةَٗيَٓإ و ثيَويػتيي خيَعإ بة ٖيَعي ناض ظياتط 
بةّ ثيَية زةتواْطآ بطوتطآ نة تيؤضي ضِيَصةيي نويتووضي يةغةض بٓةَاي ئةّ ضِاغتيية زاْطاوة 
ــةنإ و       ــطي و ضِةؾتاضيي ــوو ؾه ــة ئؤيط ــةنططتوو ي ــةني ي ــو نؤَةَيةي ــةض نويتووضيَ ــة ٖ ن
 تايبةيةْسييةناْي طوواو يةطـة  ثيَهٗاتـةي نؤَةآليـةتيي نؤَةَيطـة يـةخؤ زةطـطآ نـة بـة        
طؤضٍِِاْهاضيي ضِيَصةيي ية وةضةيةنةوة بؤ وةضةيةني زيهة زةطواظضيَتةوة و يـة زضيَـصايي ظةَةْـسا    

 بةضزةواّ زةب .
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي شةشةم

    ؾكٌ غوّ.6833ـ سػري ازييب  ظَيٓة اْػإ ؾٓاغي  اْتؿاضات ثياّ  6
 .89  ص 6833َطنع اغٓاز ؾطٖٓطي أغيا   ـ زاضيوف أؾوضي  تعطيؿٗا و َؿٗوّ ؾطٖٓط  اْتؿاضات1
 .8ـ عًي ؾطيعيت  ؾطٖٓط  يسٕ و ايسئويوشي  ص8
 .661  ص 6811  1ـ ؾطٖٓط و ظْسطي  كاضة 1
ٗسي 3 طٕا  ص ثزـ غيسَ  ؿطاة ٗت ّ ادتُاعي  زْا ٕ ؾٓاغي  دعوة زضغي زْاؿهسة عًو ػا َكسَات ْا  .61و  63يا  
 .61  ص6833ٓط  توؽ  ـ حمُسعًي اغالَي ْسوؾٔ  ؾطٖٓط و ؾبةؾط1ٖ
 .68  ص 6833ـ زاضيوف أؾوضي  تعطيؿٗا و َؿٗوّ ؾطٖٓط  اْتؿاضات َطنع اغٓاز ؾطٖٓطي أغيا  3
 .1  ص84ـ حمُوز ضوح االَيين  زؾرت ُٖهاضي سوظة و زاْؿطاة  دعوة كاضة 3
 .81  ص 6839ـ َايو بٔ ْيب  َػئًة ؾطٖٓط  تطمجة دواز قاحلي  اْتؿاضات قًِ  9

  تطمجـة َكـؿي   6يػهي  ؾطٖٓط ضوغتايي زض نتاب َػائٌ داَعةؾٓاغـي ضوغـتايي  دًـس   ـ زوبطو64
 .93  ص 6813اظنيا  حمُس َٗادط ايطواْي  عًي انرب ْيو خًل  اْتؿاضات ضوظبٗإ  

 .119ـ تاضيذ َؿكٌ ايطإ  تأييـ عباؽ اقباٍ اؾتياْي  ص66
يعات و حتكيكات ادُٓاعي زاْؿطاة طامـ عًي انرب ْيو خًل  غٌٗ أباز زٖهسةاي اظ قوضإ  َوغػة 61

 .34  ص6836تٗطإ  غاٍ 
يعـات و  مطلا ـ عًي انرب ْيو خًل  واسسٖاي ناض ظضاعي و خويؿاوْسي زض ؾطزيؼ وضاَـري  َوغػـة   68

 .13  ص6831حتكيكات ادُٓاعي زاْؿطاة تٗطإ  غاٍ 
 .638  ص6831يعات و حتكيكات ؾطٖٓطي  ؾطٖٓط  نتاب زواظزِٖ  ثاييع مطاـ َوغػة 61
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 بةشي حةوتةم
 دامةشزاوة كؤمةآليةتييةكاى

 ثَيهاضةكاى

ؾةضِةْػي و ئيٓطًيعييـة نـة يـة التيٓـسا بـة      ( Institution)زاَةظضاوة ٖاوواتاي وؾةي 
بـة واتـاي   ( Institucre)" بـة واتـاي بوْيـاز  زاَـةظضاوة و  وؾـةي       Institutioؾيَوةي "

( نؤَةَيٓاغـة ؾةضِةْػـييةنإ ضـةَو و    6اوة. )ديَطرينطزٕ  زضوغتهطزٕ و قاييِ نطزٕ وةضطري
 ثيَٓاغةي دياديا زةضباضةي زاَةظضاوة زةخةْةضِوو. 

زؤضنايِ ية ثيَٓاغةي نؤَةَيٓاغييسا ئةو ظاْػتة بة ظاْػـيت زاَـةظضاوة نؤَةآليةتييـةنإ    
 زةظاْ   َةبةغيت ئةو ية زاَةظضاوةي نؤَةآليةتي نؤَةَية ياغا و بٓةَاطةييَهي ئاَيؤظة نة ية
نؤَةَيطةزا بووْي ٖةية و بةغةض ضِةؾتاضي تانةناْسا ظاَية  بة ؾيَوةيةى نة غةضثيَطي ييَهطزْي 
َةيػةض ْاب . يةضِاغتيسا زاَةظضاوة بةٖةَوو بريوضِا و بؤضووٕ و منووْة ضِةؾتاضييةنإ زةطـوتطآ  

 نة ية اليةٕ نؤَةَيطةوة زاَةظاضوة.
ةْػـي و قوتـابيي زؤضنـايِ يـة     نؤَةَيٓاغـي ؾةضِ  (Marcel Mauss)َاضغـيٌَ َـووؽ   

ثيَٓاغةي زاَةظضاوةزا زةَي : زاَةظضاوةنإ نـطزةوة و بـريوضِا نؤَةآليةتييـةنأْ نـة تـاى يـة       
غةضةتاي يةزايهبووْييةوة ية بةضاَبةض خؤيسا بة ئاَازةنطاوي زةياْبيٓـ  و طواغـتٓةوةي ئـةّ    

 (1نطزةوة و بريوضِاياْة ية ضِيَطةي ؾيَطبووْةوة ديَبةد  زةنطآ.)
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ئؤطبيَطٕ و ْيُهؤف ية ثيَٓاغةي زاَةظضاوةزا زةَيـئَ: ناضنطزةنـاْي نؤَةَيطـة ضِةوتطـةيي     
ئايؤظي دؤضاودؤض بةزي زيَٓٔ و ئةّ ضِةوتة زياضزةيةنة بة طؤضِاْيي بةضزةواَيي ظةَةْييةوة. بـة  

يَو بـةزي  تؤضِيَو يةو ضِةوتة ئاَيؤظة نؤَةآليةتيياْة نة بةضةوضِووي ئاَاويَهي زياضيهطاوة و طؿت
 ( 8زيَٓ   زاَةظضاوةي نؤَةآليةتي زةطوتطآ.)

زاَةظضاوةي نؤَةآليـةتي بـة   (R.Warren)   و ضِؤَيٓس واضٕ(J.Roucek) دؤظيـ ضِؤغو 
ثيَواْةطةييَهي ديَطري بؤ زابيٓهطزْي ثيَساويػتيية ؾطةضةؾٓة َطؤييةنإ  زةظأْ و ييػتيَط واضز 

(L.Warde ) و ٖاْطي ثطات(H.prate) اوةي نؤَةآليـةتي بـة ٖؤنـاضي نـؤْرتؤ  و     زاَةظض
 ضاوةزيَطي نؤَةآليةتي زةظأْ.

زاَةظضاوة بة ثيَهٗاتةيةى ية ئؤيطوو ضِةؾتاضييةنإ زةظاْ  نة يةاليـةٕ  (Fichter)ؾيدتيَط 
 ططووثيَهي بةضاو ية خةَيو بة ناض زيَت و تةوةضةنةي زابيٓهطزْي ثيَساويػتييةني غةضةنيية.

زاَةظضاوة نؤَةَيةيةى يـة منووْـة نويتووضييةناْـة و وةى     (Linton)ية ضِواْطةي ييٓتؤٕ 
َطؤظٓاغي  (Malinowski)طؿتيَو  نطزةوةطةييَهي تايبةتيي بة ئةغتؤوةية. َاييٓؤؾػهي 

بةضيتاْي زاَـةظضاوةنإ بـة بةؾـة ِضاغـتةقيٓةناْي نويتـووض زةظاْـ  نـة تـا ِضازةيـةني ظؤض          
  بةضزةواَيي  طؿتيَيت و غةضبةخؤييإ ٖةية.

ــؤْع  ــإ       (Parsons)ثاضغ ــطاو ي ــةتي ضِيَهد ــي نؤَةآلي ــة ضِؤَي ــة نؤَةَي ــةظضاوة ب زاَ
ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ ثيَطة نؤَةآليةتييةنإ زةظاْ  نة خـاوةْي ضـةَهطةيي ثيَهٗاتـةيي و    

 ئاَاوطةيي زضيَصخايةْٔ.
ة وازيَتة بةضضاو نة ؾطةضةؾٓيي ثيَٓاغةنإ ية زاَـةظضاوةي نؤَةآليـةتي بـةّ ٖؤيةيـة نـ     

نؤَةَيٓاغإ ية ثيَٓاغةي زاَةظضاوةي نؤَةآليةتيسا ٖةض يةنيَهيإ ططيٓطييإ بـة يـةنيَو يـة    
اليةْةناْي زاوة. بؤ منووْة ئةطةض خيَعإ وةى زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي يةبةضضاو بطريآ نـة  

ئةضني  طةييَو ية ثيَساويػتييةناْي ئةْساَةناْي زابري زةنا  ئةّ ثيَٓاغةية تةواو ْيية  ضوْهة
خيَعإ تةْيا زابيٓهطزْي ثيَساويػتييةناْي ئةْساَةناْي ْيية بةَيهوو ية ٖةَإ ناتسا ئـةضى و  
نطزةوةي زيهةؾي بة ئةغتؤوة ٖةٕ  بؤ منووْة ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ؾيَطي َٓاَيةنإ زةنـا   

اظيَهي زضوغت ضاوةزيَطي بةغةض ضِةؾتاضةناْياْسا زةنا بؤ ئةوةي ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَو
يةبةضضاو بططٕ و ديَبةديَيإ بهةٕ. ضِيَهدػتين ثةيوةْسيية غيهػييةنإ  ظاووظوآ و غةضةواّ 
بةضزاةَيسإ بة وةضة و َاْةوة و ثايةزاضبووْي نؤَةَيطةف نؤَةَييَهي زيهـة يـة ئةضنـةناْي    

 خيَعأْ.
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ناْة  بؤ منووْـة خيَـعإ   ية ضِواْطةي ظؤضبةي نؤَةَيٓاغاْةوة زاَةظضاوة نؤَةَيةيةى ية ضِؤَية
وةى زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي ضةْس ضِؤَييَهي نؤَةآليةتي ية خؤيسا نؤ نطزؤتةوة وةى ضِؤَيـي  
باوى  زايـو  شٕ و ََيـطز  نـوِض  نـض و ٖـةضوةٖا ضِؤَيـي ثيـاو وةى بةضَِيوةبـةضي يةنةيـةني          

اْي يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓإ بةضٖةَٗيَٓإ ية خيَعاْي طوْسْؿيٓسا و ضِؤَيي َٓاَيةنإ وةى نطيَهاض
 و ...

ٖةضوةٖا ظاْهؤف زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتيية نـة نؤَـةَييَو ضِؤَيـي ططتؤتـةخؤ  ضِؤَيـي      
َاَؤغتا  خويَٓسناض  بةضِيَوةبةض يإ غةضثةضِؾيت ططووثي ؾيَطناضي  ؾةضَاْبـةضإ  ئةْـساَاْي   

ٖاثيَساْي نؤَةَيطة  ثيَطةيـةني  ييَصْةي ظاْػتيي ظاْهؤ  ٖةض ناّ يةو ضِؤآلْة يةغةض بٓةَاي بة
نؤَةآليةتي تايبةتي ٖةية و يةْيَوإ ئةو تاناْةي نة خاوةْي ئةّ ثيَطاْةٕ  ن يةْاو خيَعإ و ن 
ية ظاْهؤنإ ثةيوةْسيي و ناضييَهي زوواليةْةي نؤَةآليةتي بووْي ٖةيـة نـة بـة ؾـيَوةيةني     

بة ؾهًَي ْؤضَي نؤَةآليةتي زةضزيَـت   ضِيَهوثيَو زووثات زةبيَتةوة و بةضزةواّ و ديَطري زةب  و
و زةثاضيَعضآ و ية ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي نؤَةَيطةزا بايةر و ططيٓطيي ثةيسا زةنات. بةّ ثيَية 
زةتواْري بًَيَري نة زاَةظضاوة نؤَةَيةيةى ية ضِؤَيـةنإ  ثيَطـةنإ و ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـة     

ةطةييَهي زياضيهطاوةوة نـة يـة زضيَـصةي ظةَةْـسا     ضِيَهوثيَو و بةضزةواَةناْة بة ئةضى و نطزةو
 بةضزةواّ زةب .

بة زاَةظضاوةيي بووٕ ثطؤغةيةنة نة ية َاوةيـسا ناضييَهـة زوواليةْـةنإ و ئةظَووْـة         
ــيَوةي     ــة ؾ ــطٕ و ب ــةخؤوة زةط ــوثيَهي ب ــةوة  ضِيَه ــات بووْ ــةٖؤي زووث ــةنإ ب نؤَةآليةتيي

ّ زةضزئَ. يةغةض ئةّ بٓةَاية زةتواْطآ بطـوتطآ  زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي ديَطري و بةضزةوا
نة زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ خؤضِغهٔ و ية ٖةْاوي نؤَةَيطةوة زةضزةنةوٕ  ؾهأل زةططٕ و 
بة ؾَيوةي منووْـة ضِةؾتاضييـة ضِيَهوثَيـو و يـةباضةنإ يـة وةضـةيةنةوة بـؤ وةضـةيةني زيهـة          

 زةطواظضيَٓةوة. 
ةظضاوة منووْـة ئاؾـهطا و ؾـاضاوة ٖاوبةؾـةناْي ططووثـي      بة زةغتةواشةيةني زيهة  زاَ   

نؤَةآليةتييـة نــة يــة ضواضضــيَوي ضؤَيـة نؤَةآليةتييــةنإ و بــؤ زابيٓهطزْــي ثيَساويػــتيية   
غةضةنييةناْي تانةنإ بةضِيَوة زةضٔ و بة ؾيَوةي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتيية دؤضاودؤضةنـاْي )  

ةطـطٕ. ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـة بةضزةواَـةنإ     ثططِاو و بةضزةواّ( ْيَـوإ تانـةنإ ؾـهأل ز   
ؾانتةضة غةضةنييةناْي زاَةظضاوةنإ ثيَو زيَٓٔ نة وةضة بة زواي وةضةزا زةطواظضيَٓـةوة و بـة   

 زضيَصايي نات و غةضزةَةنإ بةضزةواّ زةبٔ. 
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 ية ثيَٓاغةي زاَةظضاوةزا ئةّ تايبةيةْسيياْة بووْيإ ٖةية:   
اوة و  ئـةضني غـةضةني زاَـةظضاوة زابيٓهطزْـي ثيَساويػـتيي      ـ زاَةظضاوة خاوةْي ئا6َ

 غةضةنيي ططووثة.
ـ منووْة ضِةؾتاضييـةنإ  ضِؤَيـةنإ و ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـةنإ نـة يةغـةض بٓـةَاي        1

 ئةواْةوة زيَٓة نايةوة  زووثات زةبٓةوة  بةضزةواّ زةبٔ و ديَطري زةبٔ.
ة و بةؾة ثيَهٗيَٓةضةناْي ية منووْة ضِةؾتاضييةنإ  ـ زاَةظضاوة خاوةٕ ثيَهٗاتةيةني تايبةت8

ضِؤَيةنإ و ثيَطة و ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ زضوغت زةبٔ نة بـاضوزؤخي يـةنرت يـة طؿـت     
 زاَةظضاوةنةزا بةٖيَع زةنةٕ.

ـ زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ ٖةض يةنيَهيإ بة ؾيَوةي يةنةيةني غةضبةخؤ و يةنجاضضة 1
ةْس زاَـةظضاوة نؤَةآليةتييـةنإ ثةيوةْسييـةني زوواليةْـةي ٖةَيؿـةييإ      ناض زةنةٕ ٖةضض

يةطة  يةنرت ٖةية  يةطة  ئةَةؾسا زةتواْطآ ئةضني ٖـةض زاَةظضاوةيـةى يـةواْي زيهـة ديـا      
 بهطيَتةوة.

ـ زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ ئاناَي بةٖا نؤَةآليةتييةنأْ نة تانةناْي نؤَةَيطة بة 3
 ياغاطةيي ضِيَهوثيَو و ئاَازةنطاو ية بةضاَبةض خؤياْسا زةيبيٓٔ.ؾيَوةي ضِيَػا و 

ـ زاَةظضاوة خاوةٕ ثيَهٗاتةيةني تا ضِازةيةى بةزةواَة نة ية منووْة ضِةؾتاضييةنإ  ثيَطة 1
و ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ نة بـة ؾـيَواظيَهي ظؤض ثيَويػـت و ٖـاوضِيتِ بـؤ زابيٓهطزْـي       

 ة غةضةنييةناْي تانةنإ ٖاتوْةتة نايةوة. ثيَساويػتيية نؤَةآليةتيي
 
 ـ جؤزةكاني دامةشزاوة كؤمةآليةتييةكاى2

ٖةضوةى باؽ نطا زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ بؤ زابيٓهطزْي ثيَساويػتييةناْي َطؤظــ يـة   
نؤَةَيطةزا ثيَو زئَ. ثيَساويػتيية َطؤييةنإ ية باضي ثًةي ططيٓطايةتييةوة دياواظييإ ٖةية 

اْطآ بةغةض زوو بةؾي غةضةني و الوةني زابةف بهطئَ. ٖـةض بـةّ ؾـيَوةية زاَـةظضاوة     و زةتو
ــة زوو ؾــيَوةٕ: زاَــةظضاوة غــةضةنييةنإ ) يةنــةَري( و زاَــةظضاوة   نؤَةآليةتييــةناْيـ ب

 الوةنييةنإ ) زووةَري(.
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 ئا ـ دامةسراوة سةرةكييةكاى ياى يةكةمييهةكاى

ــةٕ نــة وةآلَــسةضي ثيَساويػــتيية غــةضةنييةناْي  زاَــةظضاوة غــةضةنييةنإ ئــةو زاَة ظضاواْ
نؤَةَيطةٕ و خاوةْي ططيٓطييةطي سةياتري و بؤ  َاْةوة و بـةضزةواَيي نؤَةَيطـة ثيَويػـذي. ٖـةض     
بؤية زاَةظضاوة غةضةني يإ يةنةَيٓةنإ طؿيت و ديٗـاْري. ئـةّ زاَةظضاواْةيـة ٖـةض غـةضزةّ و      

ْيإ ٖةية. طـطيٓطرتيين ئـةّ زاَةظضاواْـة نـة يـة ٖـةَوو       ظةَاْيَهسا و يةٖةض نؤَةَيطةيةنسا بوو
 نؤَةَيطة َطؤظايةتييةنإ ية غةضةتاييرتئ ٖةتا ثيَؿهةوتووتطيٓيإ بووْيإ ٖةية بطيتري ية:

ـ خيَعإ  نؤْرتئ زاَةظضاوةي نؤَةآليةتيية  بـةضزةواَيي وةضـةنإ بـةّ زاَةظضاوةيـة     6
و زةنةوآ  طؤضِاْهاضييةناْي ئـاضاّ و يةغـةضةخؤٕ و   بةغرتاوةتةوة  بةزواي ئاَاويَهي زياضيهطا

 ية بةضاَبةض ضِةوتة زشبةضةناْسا خؤضِاططي زةنا.
ــ  زاَـةظضاوة ئابووضييـةنإ نـة ضِؤَيـةناْي بةضٖـةََٗيٓإ  زابةؾـهطزٕ  وةضِيَدػــذي و        1

ــةْي و    ــةو خواضزةَ ــةنإ و ئ ــطِٕ و ثيَساويػــتيية ئابووضيي ــتوَةنةنإ زةطيَ ــةناضٖيَٓاْي ؾ ب
 ةناْةي ية اليةٕ َطؤظةوة بةناض زةٖيَٓطئَ  زابري زةنةٕ.ؾتوَ
ـ زاَةظضاوة غياغـييةنإ نـة طةيؿـذي بـة سهوَـةت و بـةناضَٖيٓاْي زةغـةآلتيإ يـة         8

 نؤَةَيطة بة ئةغتؤوةية و ئاغاييـ ية نؤَةَيطة زابري زةنةٕ.
اى و ـــ زاَــةظضاوةي ثــةضوةضزة و ؾيَطنــطزٕ نــة ثةيوةْــسييإ يةطــة  ثــةضوةضزةنطزْي تــ1

 زابيٓهطزْي ثيَساويػتيية ؾيَطناضييةنإ ٖةية.
ـ زاَةظضاوة ئاييٓييةنإ نة ثةيوةْـسييإ بـة ضـؤْييةتي ؾـيَواظة ئاييٓييـةنإ ٖةيـة و       3

 ثيَساويػتيية َةعٓةوييةناْي ئيٓػإ زابري زةنةٕ.
زاَةظضاوة غةضةنييةنإ بة ؾيَوةيةى بؤ نويتووضيَو بة غـةضةني زازةْـطئَ نـة بـةب          

ةوإ ْـاتواْطآ شيـاْي نؤَةآليـةتي وَيٓـا بهـطآ. ئةْرتؤثؤيؤشيػـتةنإ ٖـةضطيع ْـةياْتواْي         ئ
ــةظضاوة     ــسا زاَ ــة تيَي ــةوة ن ــةوة بسؤظْ ــةضر و َيَصوويي ــة ٖاوض ــةضةتايي ب ــةني غ نؤَةَيطةي

 غةضةنييةنإ بووْيإ ْةب .
وبةؾـٔ:  زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ بة غةضةني و الوةنييةوة ية غـ  تايبةيةْسيـسا ٖا     

 ئاَاْر  ئةضى )ناضنطز(  ثيَويػتيي.
بةآلّ زاَةظضاوة يةنةَيٓةنإ خاوةٕ تايبةيةْسيي زيهةؾٔ نة ئةوإ ية زاَةظضاوة الوةني 

 يإ زووةَيٓةنإ ديا زةناتةوة: 
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 ـ زاَةظضاوة يةنةَيٓةنإ طؿتيري و ية طؿت نؤَةَيطة َطؤييةناْسا طؿتطريٕ.6
ي ثيَؿيٓةٕ  واتة بةزيٗاتٓيإ ٖاوناتة يةطة  ثةيسابووْي ـ زاَةظضاوة يةنةَيٓةنإ خاوة1ْ

 نؤَةَيطة َطؤييةنإ.
ـ زاَةظضاوة يةنةَيٓةنإ ثيَـ ثةيسابووْي تاى بووْيإ ٖةيـة و زواي تـانيـ بووْيـإ    8

 ٖةض زةب .
بة زةغتةواشةيةني زيهة تـاى يـة غـةضةتاي يةزايهبووْيـسا ئـةّ دـؤضة زاَةظضاواْـة بـة         

 زةّ خؤيسا زةبيٓ .ئاَازةنطاوي يةبةض
تانةنإ يةزايو زةبٔ  شيإ زةنةٕ و زةَطٕ بةآلّ زاَةظضاوةنة ٖةض بةضزةواَة و زضيَصةي بة 

 شياْي خؤي زةزا و ية زضيَصةي ظةَةْسا بةضزةواّ زةب .
ـ ئةّ زاَةظضاواْة بة َٖيواؾـي و يةغـةضةخؤيي زةطـؤضِئَ  بـةآلّ يـةْاو ْاضـٔ  ضـوْهة        1

شياْي نؤَةآليةتي نؤَةَيطة َطؤييةنأْ. بةّ ؾيَوةية تيَبيين ئةوة ثيَويػتيي بةضزةواَبووْي 
زةنطآ نة زاَةظضاوة يةنةَيٓةنإ ضِيَهدةضي شيـاْي نؤَةآليـةتري و يـة ؾانتـةضة طـطيٓط و      
غةضةنييةناْي نويتووضي نؤَةَيطةي َطؤيي زيَٓـة ئـةشَاض و بـةّ ٖؤيةؾـةوة بـة زاَـةظضاوة       

 غةضةنييةنإ بةْاوباْطٔ.
وسإ بـة تايبةيةْسييـةناْي غـةضةوة زةنـطآ ئـةّ ثَيٓاغـةية بـؤ زاَـةظضاوة         بة غـةض     

 نؤَةآليةتيية يةنةَيٓةنإ خبطيَتة ضِوو:
زاَةظضاوةي نؤَةآليةتي نؤَةييَو ية منووْة و ؾيَواظة نطزةيي و ضِةؾتاضييةناْة نة خاوةْي 

ةض تانسا زةغةثيَٓ  و ئاَاْر  ئةضى  ثيَويػتيي  طؿتيَيت و بةضزةواَيية  نةّ و ظؤض خؤي بةغ
 تاى ية غةضةتاي يةزايهبووْسا خؤي يةبةضزةّ ئةوزا زةبيٓ .

 
 ب ـ دامةسراوة الوةكييةكاى ياى دووةميهةكاى

زاَةظضاوة زووةَيٓةنإ تايبةيةْسييةناْي زاَةظضاوة يةنةَيٓـةناْيإ ْييـة  ضـوْهة يـة     
ةَيٓـةنإ يةواْةيـة يـة بطِطـة     نؤَةَيطة َطؤييةناْسا طؿتطري ْري  زاَةظضاوة الوةني يـإ زوو 

ظةَةْييةناْي تايبةت ية َيَصووي نؤَةَيطةيةني زياضيهطاوزا ثيَويػت بٔ  يةاليةني زيهـةوة  
ديَطريبووٕ و بةضزةواَيي ئةوإ ضِيَصةيية و تايبةيةْسييـةناْي غـيَٗةّ و ضـواضةَي زاَـةظضاوة     

 يةنةَيٓةناْيإ ْيية.
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ــاظيي      ــة ثيَؿــهةوتووة ثيؿةغ ــة نؤَةَيط ــٔ و  ي ــةْاو زةض ــة ييَهطــووْةنإ ي ةناْسا ن
ْاٖاوؾيَوةيي زيَتة نايةوة  ثيَساويػتيية َطؤييةنإ ؾطةضةؾـٓرت و ظيـاتط زةبـٔ  بـةّ ٖؤيـةوة      
بيَذطة ية زاَةظضاوة غةضةنييةنإ نة يـة ٖـةَوو نؤَةَيطةناْـسا بووْيـإ ٖةيـة  بـة ثَيـي        

سا زةبٔ بؤ ئـةوةي ثيَساويػـتيية   ثيَويػتيي نؤَةَيطة ئةشَاضيَهي ظؤض زاَةظضاوةي الوةني ثةي
ؾطةضةؾٓةناْي ئيٓػإ زابري بهةٕ. ئةّ بةؾة ية زاَـةظضاوةنإ  بـة زاَـةظضاوة الوةنـي يـإ      
زووةَيٓةنإ ْاغطاوٕ. زاَـةظضاوة زووةَيٓـةنإ يةواْةيـة تةَـةْيَهي نوضتيـإ ٖـةب   بـؤ        

ثيَساويػتيية ئاضاّ ئـاضاّ   زابيٓهطزْي ثيَساويػتييةني تايبةت زيَٓة نايةوة  بة زابري بووْي ئةّ
ئةضني خؤيإ يةزةغت زةزةٕ و يةْاو زةضٔ. وةى نؤَجاْيا ٖةضةوةظييةناْي خاْووبةضة نـة يـة   
بطِطةيةني ظةَةْي تايبةت بة ثيَي ثيَويػت بووٕ و بؤ زابيٓهطزْي ؾـويَين ْيؿـتةديَبووٕ بـؤ    

يَويػـتيية يـةْيَو   ططووثيَهي نؤَةآليةتي تايبةت زضوغـت زةبـٔ. زواي ديَبـةد بووْي ئـةّ ث    
زةضٔ. بةّ ثيَية ئةطةض مباْةوآ ثيَٓاغةيةى يـة زاَـةظضاوةي الوةنـي يـإ زووةَـري خبةيٓـةضِوو       
زةتواْري بًَيَري: زاَةظضاوة نؤَةآليةتيية زووةَيٓةنإ نؤَةَيةيةى ية منووْة و ؾيَواظة نطزةيي و 

 ضِةؾتاضييةنأْ نة خاوةْي ئاَاْر  ئةضى و ثيَويػتري.
ووْة بؤ زاَةظضاوة زووةَيٓةنإ زةتواْطآ ئاَـاشة بـة سيـعب  غـةْسيها  ضِيَهدـطاوة      وةى من    

وةضظؾي  باظضطاْي و نويتووضييةنإ و بة ؾيَوةيةني طؿيت ئـةو زاَةظضاواْـة بهـطآ نـة بـة ثيَـي       
ثيَويػــتيي و ضِيَههــةوتين ئةْــساَاْي نؤَةَيطــة زازةَــةظضئَ و ٖــةتا ئــةو ناتــةي نــة نــاض و  

بؤ نؤَةَيطة ثيَويػت بٔ بةضزةواّ زةبٔ و ناتيَو ثيَويػتييةنة ْةَا بة خيَطايي يـإ  ضاالنييةناْيإ 
بة ٖيَواؾي يةْيَو زةضٔ. ئةّ دؤضة زاَةظضاواْة ية اليةٕ نؤَةَيٓاغاْةوة ية باضي واتاوة بة زاَةظضاوة 

اوة طؿتييةنإ بة واتاي " ٖةض ؾتيَو نة بـؤ نؤَةَيطـة ثيَويػـتة" ْاغـطاوٕ نـة ٖـةَوو ضِيَهدـط       
نؤَةآليةتييةنإ زةططيَتةوة نـة بـة ثَيـي ثيَويػـتيي نؤَةَيطـة و بـؤ زابيٓهطزْـي ثيَساويػـتيية         
دةغتةيي و زةضووْييةناْي تانةنإ زازةَةظضئَ و تا ناتيَـو نؤَةَيطـة ثيَويػـيت ثيَيـإ ٖـةب        

 بةضزةواّ زةبٔ و ناتيَو ئةو ثيَويػتيية ْةَا  ئةواْيـ ييَو ٖةَيسةوةؾئَ.
ةَية ْةضيتييةناْسا بـة ٖـؤي غـٓووضزاضبووْي ثيَساويػـتييةنإ  ٖـةبووْي زاَـةظضاوة       ية نؤَ  

الوةني يإ زووةَيٓةنإ ثيَويػتييةني ئـةوتؤي ْييـة. ئـةّ زاَةظضاواْـة يـة نؤَةَيطـة طـةوضة و        
بةضبآلوةناْسا ظياتط بةضضـاو زةنـةوٕ بـة واتايـةني زيهـة  ث بـةثيَي طةؾةغـةْسٕ و ثةضةغـةْسْي         

و ئاَيؤظبووْي ثيَهٗاتة ئابووضي ـ نؤَةآليـةتي و نويتووضييـةنإ شَـاضةي زاَـةظضاوة      نؤَةَيطةنإ 
زووةَيٓةناْيـ ظياتط زةب . بةّ ثيَيـة يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  زاَـةضظاوة زووةَيٓـةنإ زةتـواْطآ        
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بطوتطآ نة ئةّ زاَةظضاواْة وآلَسةضي ثيَساويػتيية ثًة زووةَةناْي َطؤظٔ بةّ واتايـة نـة ئةطـةض    
 ةَيطةيةى ثيَويػيت بة ٖةْسيَهيإ ٖةب  ئةوا يةو نؤَةَيطةيةزا زضوغت زةبٔ.نؤَ
 
 ـطؤِزانكازي لة دامةشزاوة كؤمةآليةتييةكاى3

ية نؤَةَيطة غةضةتايي  غازة و ْةضيتييةناْسا زاَةظضاوة الوةنـي و زووةَيٓـةنإ نـةَرت    
ةواْةيـة بـة تـةْيايي    بةضضاو زةنةوٕ  ضوْهة يةو نؤَةَيطةياْةزا زاَةظضاوةيـةني غـةضةني ي  

ضةْسئ ئةضى بة ئةغتؤوة بططيَت. بؤ منووْة خيَعإ وةى زاَةظضاوةيةني نؤَةآليـةتي زةتواْـ    
ظؤضبةي ثيَساويػتيية ئابووضي  نؤَةآليةتي و نويتووضييةناْي ئةْساَاْي خـؤي زابـري بهـات.    

ضٖيَٓـاْي َٓاَيـةناْي   خيَعإ زاَةظضاوةيةني بةضٖةَٗيَٓإ و بةناضٖيَٓاْة  ئةضني ثةضوةضزة و با
يةغةض ؾاْة  ضاوةزيَطي و ثاضاغتين الوةناْي بة ئةغـتؤوةية و تةْاْـةت زواي ٖاوغـةضطرييـ    
ططيٓطي بة شياْيإ زةزا و نةَونوضِييةناْيإ بؤ ضاضةغةض زةنا. ئةْساَـةناْي خـؤي يـةباضي    

ة ضواضضـيَوةي  ثيؿةوة ضِازةٖيَٓ  و بواضي ناضنطزْي زاٖاتوويإ بـؤ زةضِةخػـيَٓ   ٖـةضوةٖا يـ    
 خيَعاْي بةضبآلوي ْةضيتيسا ثيَساويػتيية وةضظؾي  ٖوْةضي و ... ئةْساَةنإ زابري زةب .

بة ثةيـسابووْي ؾـاضة ثيؿةغـاظييةنإ بابـةتيَو نـة ظيـاتط يـة ٖـةض ؾـتيَو غـةضوي              
ّ نؤَةَيٓاغاْي بؤ الي خؤي ضِانيَؿا  طؤضِاْهاضي ية زاَةظضاوة غةضةنيية نؤَةآليةتييةنإ  نة

ــي و ؾطةضةؾــين    ــة. ؾطةي ــسابووْي زاَــةظضاوة ْويَيةناْ ــإ و ثةي ــةضى و ناضنطزي ــةوةي ئ بووْ
زاَةظضاوةنإ بة واتاي ثةيسابووٕ و ٖاتٓةئاضاي نؤَةَيطةيةني ثيَؿهةوتوو و ْاٖاوضةؾٓة نـة  
ية ئاغتة دؤضاودؤضةناْيسا دياواظي و دويَبووْةوةنإ زيَٓة نايةوة. ئةّ دياواظيياْة ية شيـاْي  

ةَاَيةيي  ؾيَطناضي  ئابووضي و غياغي نة ية ضِابطزوو ية نؤَةَيطـة ْةضييتةناْـسا وةى يـةى    بٓ
بووٕ  بةضضاو زةنةوآ. زاَةظضاوة غةضةنييةنإ ية نؤَةَيطة ْةضيتييةناْسا ظؤض ية ئةضنـةناْي  
خؤيإ بؤ زاَةظضاوة الوةنييةنإ زةطواظْةوة. خيَعإ نة يـة نؤَةَيطـةي ْةضيتيـسا ئةضنطـةيي     

ضاودؤضي ٖةية  ية نؤَةَيطةي ثيؿةغاظيسا بـة ٖـؤي نـاضنطزْي ٖاونـاتي شٕ و ثيـاو يـة       دؤ
زةضةوةي َا   ظؤض يةو ئةضناْة يةزةغت زةزات و زاَةظضاوةطـةيي ْـويَي زيهـة وةى باخطـةي     
غاوايإ و ضِةوظةنإ ئةضنة ثةضوةضزةييةناْي خيَعإ بة ئةغتوة زةطـطٕ. ؾطةضةؾـين زاَـةظضاوة    

وةنييةنإ ية نؤَةَيطةي ثيؿةغاظي ئةَطؤييسا ْيؿاْةيةى يـة ثةضةغـةْسٕ و   نؤَةآليةتيية ال
طؤضِاْهاضيي نؤَةآليةتي  ئابووضي و نويتووضي نؤَةَيطةية نـة ديـاواظي و ْاٖاوؾـيَوةيي يـة     
ضِةٖةْس و ئاغتة دؤضاودؤضةناْسا زةخاتةضِوو. بة ثةضةغةْسْي بةضةبةضةيي نؤَةَيطة ية ساَيـةتي  
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غاظي و ثةيسابووْي بابةت و نيَؿةنإ و غةضةواّ ٖاتٓـةئاضاي ثيَويػـتيية   ْةضيتييةوة بؤ ثيؿة
ْويَيةنإ  زاَةظضاوةطةيي ْويَ ثةيسا زةبـٔ. يـة ؾـاضة ثيؿةغـاظييةنإ  ٖـةبووْي ناضطـة و       
ناضخاْةنإ و ناضنطزْي نطيَهاضةنإ يةّ زاَةظضاوة بةضٖةَٗيَٓاْةزا  ْانؤني و زشايةتي ظؤضيإ 

سييةناْي نطيَهاضإ و خاوةٕ ناضةنإ ثيَـو زةٖيَٓـا نـة ناضيطـةضيي يةغـةض      ية ْيَوإ بةضشةوةْ
ثةيوةْسييةناْيإ زازةْ  و ية ئاناَـسا زاَـةظضاوة ْويَيـةناْي وةى غـةْسيهانإ  يـةنيَيت و      
نؤَجاْيا ٖةضةوةظيية نطيَهاضييةنإ و زاَةظضاوة ياغاييةنإ زازةَةظضئَ نة يـة زابيٓهطزْـي   

يَهاضإ و ضاضةغةضنطزْي ْانؤنييةناْي ْيَوإ نطيهاض و خاوةٕ ناضةنـإ و  ثيَساويػتييةناْي نط
 ضِيَهوثيَو نطزْي ثةيوةْسييةناْي ْيَواْيإ ططيٓطييةني ظؤضيإ ٖةية.

 
 ـ ثَيكًاتة و ئةزكي دامةشزاوةكاى4

 زاَةظضاوةنإ خاوةْي زوو ؾانتةضي غةضةنري: ثيَهٗاتة و ئةضى.
ـة و ية باغة نؤَةآليةتييةناْـسا نـةَيهي ظؤض يـيَ    (Structure)ثيَهٗاتة وةضطيَطِزضاوي وؾةي 

وةضزةطريآ و ظؤضداضيـ ييَهساْةوةي دياواظ و واتاي ظؤضي يي ٖةَيسةٖيَٓذطآ. ٖةْسيو داض ثيَهٗاتـة  
ــوإ بةؾــة ثيَهٗيَٓــةضةناْي طؿــتيَو و ٖةْــسيَو دــاضيـ ثيَهٗاتــةي   بــة ٖاوغــةْطيي نــاتيي ْيَ

زاَـةظضاوة طؿـتياْة زةطـوتطآ نـة ثيَهٗيَٓـةض و بيٓانـةضي        نؤَةآليةتي بـةو نؤَةَيـة طـطووخ و   
نؤَةَيطةنأْ. بؤ ؾيهطزْةوةي ظياتطي ئةّ باغة زةتـواْري بًَـيرَي نـة ٖـةض طؿـتيَهي نؤَةآليـةتي       
ضةْسئ توخِ و بةؾي ٖةية نة ثيَهي زيَٓٔ و ثةيوةْسيطةييَهيـ ئـةّ تـوخِ و بةؾـة ثيَهٗيَٓةضاْـة     

و ٖاوغةْطيي و ٖاوئاٖةْطي يةْيَواْياْسا ثيَو زيَٓـ . بـة ؾـيَوةيةى    بةيةنةوة زةبةغتيَتةوة و دؤضيَ
نة ئةو طؿتة نؤَةآليةتيية بتواْ  بؤ َاوةيةني ظؤض بووْييَت خؤي بجاضيَعآ و زضيَصة بة شياْي خـؤي  
بسات. ظاضاوةي "ٖاوغةْطيي نـاتي" يـإ "تـا ضِازةيـةى دـيَطري"يـ بـةّ ٖؤيـةوة يـة ثيَٓاغـةي          

وةضزةطريآ نة ٖةض طؿتيَهي نؤَةآليـةتي ئـاضاّ ئـاضاّ تووؾـي طؤضِاْهـاضيي       ثيَهٗاتةزا نةَيهي ييَ
زةب  يإ طؤضِاْهاضيي خيَطاي تيَسا زيَتة ثيَـ. بؤ منووْة خيَعاْي بـةضبآلوي باونػـاالضي يـة ئانـاَي     
طؤضِاْي دؤضي طوظةضإ و ثةضةغةْسْي ؾاضْؿيين و ثيؿةغاظي وضزةوضزة ئةضنةناْي خـؤي يةزةغـت   

بيَتة خيَعاْيَو ية دؤضي ْاوني يإ شٕ و َيَطزي نـة ثيَهٗاتةيـةني تـةواو ديـاواظي يـة      زةزات و زة
 ثيَهٗاتةنةي ثيَؿووي ٖةية.  

ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي زةتواْطآ بةّ ؾـيَوةية ثيَٓاغـة بهـطآ: بـاضوزؤخي غةضضـاوةططتوو      
ٓـةضةناْي  يةٖاوغةْطيي و ٖاوئاٖةْطي تا ضِازةيـةى بـةضزةواَي ْيَـوإ تـوخِ و بةؾـة ثيَهٗيَ     
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طؿتيَطي نؤَةآليةتي بة ثيَهٗاتةي ئةو طؿتة زازةْطآ. ضةَهي ئةضى بـة واتـاي زةضةوـاّ و    
ؾويَٓةواضة بةضضاوةناْي زاَةظضاوةي نؤَةآليةتيية نة ية باغةناْي زاٖاتووزا بة زووضوزضيَـصي  

 قػةي يةغةض زةنطآ.
 

 جياواشيي نَيواى ِزَيكخساوة و دامةشزاوة.

هذاضيـ ظاضاوةي زاَةظضاوة يةطة  " ضِيَهدطاوة" بةٖاوواتا زازةْطئَ ٖةضوةى طوتطا  ٖةْسيَ
و بةّ ٖؤيةوة ية ظؤضبةي بابةتةناْسا  بةناضٖيَٓاْي ئةّ زوو ظاضاوةية بة ديَطةي يـةنرت دؤضيَـو   
غةضييَؿيَواوي و ْاضِووْي زيَٓيَتة نايةوة. بةآلّ بة نةَيَو وضزبيين  زةتـواْطآ ئـةّ ْاضِووْييـة    

و بة ئاغاْي ئةّ زوواْة يَيـو ديـا بهطَيٓـةوة. بـةّ واتايـة نـة ئةطـةض ْـاوةضِؤني          يةْاو بط 
ضِيَهدطاوةنإ ية ضواضضيَوة و ؾويَٓيَو نة ئـةّ ْاوةضؤنـةي تيَـسا ؾـياوي ديَبةديَبووْـة  ديـا       
بهةيٓةوة َةبةغـيت ئَيُـة زَيتـةزي و َاْـاي ئـةّ زوو ظاضاوةيـة ضِووٕ زةبَيتـةوة. بـؤ منووْـة          

هاضي ضِيَهدطاوةية ية ساَييَهسا نة ضِيَباظ و ؾيَواظطةييَو نة يةغةض بٓةَاي ئةوإ غةْسيهاي نطيَ
نطيَهاضإ زةتوأْ ئيُتياظ وةضبططٕ  بة ْاوةضِؤني ئةّ ضِيَهدطاوة و يـة ئاناَـسا بـة زاَـةظضاوة     

 يةقةَيةّ زةزضيَت.
وـةناْي ْـاو   بة زةغتةواشةيةني زيهة  ئةو ضِيَػا و ضِيَباظاْـةي نـة بـؤ زابـري بـووْي ئاَا     

ضِيَهدطاوة يإ ضِيَهدػتين ثةيوةْسييةناْي تانةناْي ضِيَهدطاوة بووْيإ ٖةيـة  بـة زاَـةظضاوة    
زيَتة ئةشَاض و بةّ ؾيَوةية خيَعإ ضِيَهدطاوةية بةآلّ ثةيوةْسيية زوواليةْةييةناْي ْيَوإ َٓاآلٕ 

ةت بـة خيَعاْـي طوْسْؿـري    و زايو و باونةناْيإ  ئةضنة ؾيَطناضي و ثةضوةضزةييـةنإ ) غـةباض  
ئةضني بةضٖةَٗيَٓاْيـ(  نة بة زضيَصايي ظةَةٕ بةضزةواَـة  زاَةظضاوةيـة. ٖـةضوةٖا ؾيَططـة     
ضِيَهدطاوةية بةآلّ غيػتةَي ؾيَطنطزٕ و باضٖيَٓإ  ياغا ؾيَطناضييةناْي ؾيَططة  تاقيهطزْـةوة و  

طةييَهي زياضيهطاوزا زةنـات  ثطؤغةطةييَهي يةّ ضةؾٓة نة ضاوةزيَطي بةغةض ئاَاْر يإ ئاَاو
و ئةضني زياضي ٖةية  يةغةضيةى بة زاَةظضاوةي ؾيَطنطزٕ و باضٖيَٓإ ْـاو زةْطيَـت. ٖـةضوةٖا    
سيعب ضِيَهدطاوةية بةآلّ نطزةوة و ضِةؾتاضي ضِاطةياْـسٕ و ثطِوثاطةْـسةنطزٕ  خـةباتي ططووثـي      

ة قػة ية خةغتةخاْة زةنةئ  غياغي  نطزةوةطةييَهي يةّ ؾيَوةية زاَةظضاوةية. يإ ناتيَو ن
ئةطةض طؿت خعَةتطوظاضيية ثعيؿهي و ئاَازةناضييةنإ نة بـؤ زابيٓهطزْـي ثيَويػـتييةني    
نؤَةآليةتي زياضيهطاو ئةواّ زةزضيَـٔ و ثةيوةْـسيي بـة ئاطـاييَبووْي ْةخؤؾـةناْةوة ٖةيـة        

ةآلّ ئةطةض نؤَةَييَو يةبةضضاو بططئ  غةضوناضي ئيَُة يةطة  زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتيية. ب



 169 

يــة ثعيؿــهةنإ  ثطغــتاضةنإ  ياضيــسةزةضاْي ْةخؤؾــةنإ و طؿــت ؾةضَاْبــةضة ئيــساضي و  
تهٓيهييةناْي ْةخؤؾداْةنة و طؿت زةَوزةظطانة يةبةضضـاو بطـطئ  يـةّ ساَيةتـةزا ئيَُـة      

 غةضوناضَإ يةطة  ضِيَهدطاوةيةى ٖةية. 
ْي غةضةوة زةضخةض و زةبطِي ثيَٓاغـةيةنة نـة   نةواتة تيَبيين ئةوة زةنةئ نة ئاَاشةنا    

يةغةضةوة بؤ زاَةظضاوةي نؤَةآليـةتي خػـتُاْةضِوو بـةّ واتايـة نـة ضَِيباظةنـإ  ضَِيػـانإ         
ؾيَواظةناْي نطزةوة  ثةيوةْسييـةنإ و ٖةَيػـونةوتةنإ و بـة ؾـيَوةيةني طؿـيت ْـاوةضؤني         

 *** زةتواْطآ زاَةظضاوةي ث بطوتطآ. 
ةي ئاَاشة ية ثةيوةْسيي يةطـة  زاَـةظضاوة نؤَةآليةتييـةنإ ئةوةيـة نـة      خاَيي ديَط    

زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ  يةاليةٕ ططووثة دياواظة نؤَةآليةتييةنإ بةناض زةٖيَٓـطئَ. ئـةّ   
ؾَيواظاْةي نطزةوة ن يـة اليـةٕ ضِيَهدطاوةنـإ زاْـطابٔ يـإ بـة ؾـَيوةي ْاؾـةضَي بـة ٖـؤي           

اْي نؤَـة  ثـةضةيإ ئةغـتاْسب   ْـاتوأْ يـة نةغـاْيَو نـة ئـةّ         نةَيةنةبووْي ئةظَووْـةن 
زاَةظضاواْة بةناض زيَٓٔ  ديا بٔ. بةّ ٖؤيةوة تويَصيٓةوة ية واقيعة نؤَةآليةتييـةنإ ظؤضدـاض   

 زاَةظضاوةنإ و ططووثة َطؤييةنإ يةخؤ زةططيَت. 
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي حةوتةم
 .618  ص 6831ي و اقوٍ داَعةؾٓاغي  نتابؿطوؾي اغالَية  بييب  َبازطـ سؿُت ايًّة 6
اض ذـــ غالحمػــري قــسيكي واشة ْٗــاز ضا َعــازٍ  ؾطاْػــوي بططعيــسة اغــت. وي اغــتاز ممتــاظ و ثايــةط1

 داَعةؾٓاغي زض ايطإ اغت و خسَت ططاْبٗايي بة توغعة ائ زاْـ نطزة اغت. 
  ص 6811ري سػري أضيإ ثوض  زاْؿطاة تٗطإ  ـ اطربٕ و ْيُهوف  ظَيٓةٖاي داَعةؾٓاغي  تطمجة ا8َ
119. 
 .634  ص 6811ئ بريو  ؾطٖٓط داَعةؾٓاغي  تطمجة باقط غاضوخاْي  غاٍ آـ 1
 . 111  ص 6811ـ عبساحلػري ْيو طٗط  َباْي داَعةؾٓاغي  تٗطإ  ضايعٕ 3
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 بةشي هةشتةم
 طسووثة كؤمةآليةتييةكاى

تـا بـةناض ٖـاتووة و نؤَةَيٓاغـإ يـة ضِواْطةطـةيي       ية نؤَةَيٓاغـيسا طـطووخ بـة ظؤض وا   
دؤضاودؤضةوة ثيَٓاغةي ططووثيإ نطزووة. ٖةْسيَهيإ ية ثيَٓاغةي ططووثسا ثؿتيإ بة ناضييَهـة  
زوواليةْة نؤَةآليةتييةنإ بةغـتووة  ٖةْـسيَهي زيهـةيإ ثةيوةْـسيي بـةضزةواّ و ثايـةزاض        

ظ و ويػتةنإ  ٖةغت و بةضشةوةْـسي و ئاَاوـة   شَاضةيةنيؿيإ ثةيوةْسيية زةضووْييةنإ  سة
ٖاوبةؾةنإ و بريوبـاوةِض و ضِةؾتـاضة ٖاوؾـَيوةناْيإ يةبةضضـاو ططتـووة. وازَيتـة بةضضـاو نـة         
دؤضاودؤضيي و ؾطةضةؾٓيي ثيَٓاغةي ططووثي نؤَةآليةتي ثةيوةْسيي بة طـةوضةيي و بطـووني   

وةيي  ثيَهٗاتة و ضِيَهدػتين ططووثي ططووخ  ئةضى  ضاالنيية ؾةضَي و ْاؾةضَييةنإ  ٖاوؾيَ
نؤَةآليةتي  ثًةي زةَـاضطريي  و يـةنططتوويي  ياضَةتيـساْي ْيَـوإ ئةْـساَإ و غـةضةواّ       
بةضبآلويي ططووثةوة ٖةية. يةواْةيـة بتـواْري بًَـَيري نـة ططووثـي نؤَةآليـةتي يـة ضِةٖةْـسيي         

و ثيَٓاغـة ؾطةضةؾـٓةف   ديادياوة غـةيطي نـطاوة و يةغـةضي ْووغـطاوة و بـووْي ئـةّ ٖـةَو       
ْيؿاْسةضي ئةوةية نة ٖةض يةنيَو يةّ ثيَٓاغاْة يةى يإ ضةْس اليـةٕ يـة اليةْـةناْي ططووثـي     

 نؤَةآليةتي زةضزةخات.
ــة     ــيَهٔ ن ــة نةغ ــةتي نؤَةَي ــي نؤَةآلي ــوتطآ: ططووث ــواْطآ بط ــيسا زةت ــة نؤَةَيٓاغ ي

ٖةية و ية ٖةْسيَو يـة بـريوضِا و    ثةيوةْسييةني تاضِازةيةى بةٖيَع و بةضزةواَيإ ية ْيَوزا بووْي
ٖةغتةناْياْسا ثيَهةوة ٖاوبةؾٔ و دؤضة ناضييَهيَهي زوواليةْةي نؤَةآليةتييإ يةْيَوزا ٖةيـة  
و وةؾوئَ ئاَاْر يإ ئاَاوطةيي ٖاوبةف زةنةوٕ. زةنطآ ططووثي نؤَةآليـةتي يـةو زيـاضزة    
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إ ططووثـي "ب ضِيَهدػـذي" يـإ    نؤَةآليةتيية ٖاوؾيَواْةي نة يةشيَط ْاوي "ؾيَوةططووخ" يـ 
"ططووثي بةغوتؿة و بةضِيَهةوت" يإ ططووثي "ب ؾؤضِّ" قػةيإ يةغةض زةنطآ  ديا بهطيَتةوة. 
ضوْهة ية ثةيوةْسيي يةطة  ئةّ ضةَهاْة  تايبةيةْسيية غةضةنييةناْي ططووثيَهي ضِاغتةقيٓة 

 يةْيَو تانةناْي ثيَهٗيَٓةضيسا بةضضاو ْانةويَت.
ططووخ يإ ططووثي ئاَاضي  ٖةبووْي الْيهةّ يةى خػًَةتي ٖاوبةف قػةي يةغةض ية ؾيَوة

 زةنطيَت و َةغةيةي ثةيوةْسيي ؾةضَي يإ ْاؾةضَي يةْيَوإ تانةناْيسا بووْي ْيية.
ــو نــة بــة قــةضاؽ ؾــةقاَسا زةضِؤٕ يــإ ئةوةنــة يــة نــاتي وةغــتاْي   بــؤ منووْــة تاقُيَ

  ٖةضضةْس بةضةو ؾـويَٓيَهي ٖاوبـةف زةضـٔ  ططووثيَهـي     ئوتؤَبيًَةناْسا ية ؾةقاّ زةثةضِْةوة
ئاَاضي يإ ططزبووْةوةيةى ثيَو زيَٓٔ. يةّ ساَيةتةزا ْة ٖيَعي ثةيوةْسبـةخـ  ْـة ثةيوةْـسيي    

 بةضزةواّ و ْة ئاَاويَهي ٖاوبةف ئةّ نةغاْة ثيَهةوة ْابةغتيَتةوة.
يَوإ تانـةنإ و ٖـةضوةٖا يـة    ية باضي بةٖيَعيي و الواظيي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةناْي ْ

ثةيوةْسيي يةطة  غػيت يإ بةٖيَعبووْي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ  زةتواْطآ ئاغت و ثًةي 
دؤضاودؤض ية ططووثةنإ ييَو ديا بهطيَٓةوة و ية ضةْس دؤضزا باغيإ بهطيَت نـة يـة خـواضةوة    

 ئاَاشة بة ٖةْسيَهيإ زةنةئ.
 
 (Crowd)ياى  (Foule)شؤز( ـ ثِسايي خةَلك )خةَلكَيكي 1

نؤَةَييَو ية خةَيو نة يةشيَط ناضيطةضيي ٖاْسةض و بعويَٓةضيَهسا نؤ بووْةتةوة و يةْيَوياْـسا  
ثةيوةْسيي ٖاوغيَيةتي و ْعيهايةتيي ؾويَين ٖاتؤتةئاضاوة. وةى ططووثيَو ية خةَيو نة بة ٖؤي 

ية زةوضي يةنرت نؤ بووْةتةوة  نةَيي يإ ططاْي ؾتوَةى و خواضزةَةْي يإ ؾتيَهي يةّ دؤضة
و ئةّ ٖةغت و وضوشاْة بة ئاغتيَو زةطات نة ناضيطةضيي خباتـة غـةض نةغـاْيَهي زيهـةف و     
ئةواْيـ جبووَييَٓ . ية ئاناَسا يةواْةية ية ناتيَهي نةَسا شَاضةيةني ظؤض ية خةَيو ية زةوضي 

بهطيَـت و ٖـةَوويإ يـةشيَط     يةنرت نؤ ببٓةوة و باؽءخواغي ٖاْسةضاْةف يةْيَوياْـسا ئـاَيوطؤضِ  
ناضيطةضيي ثاَيٓةضيَهسا د  بططٕ و ٖةغتيإ ببعوآ و ضِةؾتـاض و نـطزةوةي ْابـةديَـ يـةخؤيإ     
ْيؿإ بسةٕ. ثطِايي خةَيو خاوةْي يةضظؤى تطئ و غػت تطئ ثةيوةْسيي نؤَةآليةتري. بةآلّ ية 

ةى نازيَٓيَو غةيط بهطآ نـة بـة   باضي ٖةغت و ٖاْساْيَو نة بةغةضياْسا ظا  زةبيَت زةتواْطآ و
 ثطِيؿهةيةى ئاطط بططآ.
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يةاليةٕ "طوغتاويؤبؤٕ" ٖاتؤتة نايةوة و  69ظاضاوةي ثطِايي خةَيو يةنةراض ية غةزةي 
َةبةغت ييَي شَاضة نةغاْيَهٔ نة ية ناضيَهي زياضيهطاو و بة ٖؤي غةضٖةَيساْي ضِوزاو يإ 

دـؤضي ثةيوةْسييـة نؤَةآليةتييـةنإ     ٖؤناضيَهي زيـاضيهطاو نـؤ زةبٓـةوة و يـة بـاضي      
غةضةتايي تطئ و يةضظؤنرتئ ططووثـي نؤَةآليـةتي نـة خـاوةْي ئـةّ تايبةيةْسيياْـةي       

 خواضةوةية  ثيَو زيَٓٔ:
ـ بووْي ٖةغت و وضوشاْـي نـاتي  بـةّ ؾـَيوةية نـة تانـةنإ بـة توْـسي زةضـٓة شَيـط           6

نة نة تاى يةخؤيـسا زةتويَٓيَتـةوة و   ناضيطةضيي ٖةغت و ئيشػاغات و ئةّ وضووشاْة بة ضِازةية
 ئةو وةى ثيَطِةوي طؿت )نؤ( ييَسةنات.

ـ ْةبووْي ضِيَهدػذي و ضِيَهدطاويَهي يةنططتوو  بةّ َاْاية نة ية ثطِايي خةَيهسا ضِيَهدطاو 1
 و ضِيَهدػتٓيَهي يةنططتوو بووْي ْيية.

 .ـ ٖةبووْي ثةيوةْسييةني ناتي و ْابةضزةواّ يةْيَوإ تانةناْسا8
 ـ ْةبووْي زةضةتاْي زيطاغة و برينطزْةوة ية باضةي ئةو ؾتةي نة ئةواَي زةزةٕ.1
 ـ يةزةغتساْي ٖةغيت زياضيهطزٕ و ؾويَٓطةي تانةنةغي و ثةيوةغت بووٕ بة ططووثةوة.3
ـ ثطِايي خةَيو يةغةض بٓةَاي ئاَاويَهي ثيَؿـووي بريييَهـطاوة ضِاْةوةغـتاوة  نـطزةوة و     1

ي غةض بةّ ططووثة ٖةغت و وضوشاْيَهي توْسة نة بة ؾـيَوةي ْـائريازي و يـة    ضِةؾتاضي ئةْساَاْ
 زةضةوةي زةغةآلتي تانة.

ـ خيَطايي طواغتٓةوةي ٖةغت و وضوشإ بـة ضِازةيةنـة نـة تانـةناْي طـطووخ زةضةتـاْي       3
 وضزبووْةوة و برينطزْةوةيإ غةباضةت بة نطزةوةيةى نة ئةواَي زةزةٕ  ْيية.

طوغتاويؤبؤٕ" غةضزةَيَو ئةّ زياضزةيةي ؾي نطزؤتةوة نة بعووتٓـةوة و  وازياضة نة "     
ْاضِةظايةتيية نطيَهاضييـةناْي غـةزةي ْؤظزةٖـةّ زشي خاوةْهـاضة بـ وةسِ و ضةوغـيَٓةضةنإ        
غةضاْػةضي ئوضووثاي ضِؤشئاواي زاططتبوو و ئةويـ بة َةبةغيت ب َاْا و ب ئاَاْر ْيؿاْساْي 

واْةية ية ثيَوةْسيي يةطة  بطزْةغةضي سةقسةغت  زابيٓهطزْي ؾـويَين  ئةّ ْاضِةظايةتيياْة نة ية
ْيؿتةديَبووٕ و ئيُهاْاتي خؤؾطوظةضاْي ئةواّ زةزضإ  ٖةَووياْي ية دـؤضي ثطِايـي خـةَيو    

 ظاْيوة نة ئةو بة زياضزةيةني تايبةت و َةتطغيساض ْاوي زةبات.
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دةَاوةضي خةَيهي ئاغايي خةَيو بة دؤضيَهي زيهة ية ططزبووْةوةي تانةنإ زةطوتطآ نة  
 بة بةضاوضز يةطة  ثطِايي خةَيو ثةيوةْسييةني تا ضِازةيةى ديَططتطيإ يةْيَوزا ٖةية. 

ية دـةَاوةضي خـةَيهي ئاغـاييسا نـطزةوة و ضِةؾتـاض يةغـةض ضِيَهـوثيَهي و برينطزْـةوةي          
تاوة. ية ٖةَإ نات ية دةَاوةضي خةَيو ثةيوةْسيي تا ضِازةيةى بةٖيَع و ٖيَعي عةقآلْي ضِاوةغ

ثةيوةْسبةخؿي بةضزةواّ و ناضييَهي زوواليةْة بووْي ْيية. بةّ ثيَية دةَاوةضي خـةَيو ويَـطِاي   
ٖةبووْي ئةو تايبةيةْسيياْةي نة ئةوإ ية ططووثيَهي ضِاغتةقيٓة ْعيـو زةناتـةوة  بـة ٖـؤي     

غػت و يةضظؤنةناْي ْيَوإ تانةناْي  ْاتواْ  بة ؾيَوةي ططووثيَهـي نؤَةآليـةتي    ثةيوةْسيية
 ضِاغتةقيٓة يةقةَيةّ بسضيَت.

منووْةطةييَو ية دةَاوةضي خةَيو زةتواْري ية نؤَةَيةنةغيَو نة بـؤ بيػـتين وتاضيَـو يـة     
يـة تةْاْـةت   ؾويَٓيَو نؤ بووْةتةوة  يإ بيٓةضاْي نيَبةضنيَيـةني وةضظؾـي ببيـٓري. دـاضي وا    

بيػةضاْي بةضْاَةيةني تايبةتي ِضازيـؤ يـإ تةيـةويعيؤْيـ زةتـواْطآ يـةّ ئاغـتة زابٓـطئَ.        
 تايبةيةْسييةناْي دةَاوةضي خةَيو بةّ ؾيَوةيةية:

 ـ دةَاوةضي خةَيهي ئاغايي خاوةْي ثاْتايي و بةضبآلوييةني ظياتطة.6
يـة  بـةَيهوو بـواض و بةغـتيَين     ـ ثيَهٗاتين دةَاوةضي خـةَيو بةضِيَهـةوت و يـةْاناو ْي   1

ثَيؿووي ٖةية و ناضيَهي ئريازييـة و تانـةنإ بـة سـةظي خؤيـإ يـة بةضاَبـةض ٖاْسةضيَهـسا         
د زةططٕ. نةغاْيَو نة زةياْٗةوآ طـوآ يـة وتـاض بطـطٕ يـإ بطـٓة غـيٓةَا يـإ بيٓـةضي          

ٕ و ية ناتي خؤيسا بةضْاَةيةني تايبةتي تةيةويعيؤٕ بٔ  ثيَؿرت بطِياض زةزةٕ  بًَييت بؤ وةضزةطط
 ية ؾويَٓةنة ساظض زةبٔ.

ـ ئةّ زياضزةية ية ثةيوةْسيي يةطـة  ئاَـاْر و َةبةغـيت تانـة بةؾـساضبووةنإ ؾـهأل       8
 زةططيَت.

 ـ بواضيَهي غؤظزاضيي ٖاوبةف يةْيَو تانةناْسا ٖةية.1
 ـ دةَاوةضي خةَيو ؾؤضِّ وةضططتووتط ية ثطِايي خةَيهة.3
ي ضووْة شيَط ناضيطةضيي نةَرت يةضاو ثطِايي خةَيو بووْي ٖةية. ـ يةّ زياضزةيةزا زةضةتا1ْ

دةَاوةضي خةَيو ٖةضضةْس بـة بـةضاوضز يةطـة  ثِطايـي خـةَيو ضِيَهـوثيَهرتة  بـةآلّ بـة ٖـؤي          
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ْاديَطرييي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةناْي ْيَوإ تانةناْي  ططووثيَهي ضِاغتةقيٓة ثيَو ْاٖيَٓ   
 ثطِايي خةَيو و دةَاوةضي خةَيو بة ؾيَوةططووخ زةظأْ.بةّ ٖؤيةوة نؤَةَيٓاغإ 

 
 ـ طسووثي كؤمةآليةتي 3

ئةطةض ئاغيت ٖاوثيَوةْسيي و ثةيوةْسيي تانةنإ خاوةٕ ئةو تايبةيةْسيياْة بـ  نـة يـة    
ثيَٓاغةي ططووثي نؤَةآليةتي قػةي يةغةض نطا  واتة يةْيَوإ تانةناْسا ثةيوةْسيي ديَطري و 

ةزاض نة يةغةض بٓةَاي ئاَاْر يإ ئاَاوطةيي زياضيهطاو و ٖةغـت و غـؤظة   تا ضِازةيةى ثاي
ٖاوبةؾةنإ ثيَو بيَت و ناضييَهي زوواليةْةي ططووثييإ يـةْيَوزا ٖـةبيَت  زةتـواْري بًَـيَري     
ططووثيَهي نؤَةآليةتي ضِاغتةقيٓة ثيَو ٖاتووة. ئةووَةْةنإ  ضِيَهدطاوةنـإ و سيعبـةنإ   

ةآليةتييةنأْ ْةى ؾيَوةططووخ. يةٖةض يةى ية ئةووَةْةنإ  زاَةظضاوة منووْةي ططووثة نؤَ
نؤَةآليةتي و غياغييةنإ  ئيَُة يةطة  نةغاْيَو بةضةوضِووئ نة خاوةٕ ثةيوةْسيي ديَطري و 
تا ضِازةيةى بةضزةوأَ و تايبةيةْسييةناْي زيهـةي ططووثـي نؤَةآليـةتييإ تيـسا بةضضـاو      

 زةنةويَت.
 

 سووثي كؤمةآليةتيثَيهاضةي ط

يةنةَري واتايةى نة يةتيَهةآلوبووْي ئةّ زوو وؾةية واتة ظاضاوةي ططووثي نؤَةآليةتي بـة  
ظةئ زةطات  نؤبووْةوةي نةغاْيَو يةشيَط ٖؤناض يإ ٖؤناضطـةييَهي زيـاضيهطاوة نـة زةبيَتـة     

 ٖؤي ٖاوناضيي ئةوإ يةطة  يةنرت.
وبةف  ثةيوةْسييإ يةطة  يةنرت ٖةيـة و يـة   تانةناْي ططووخ بة َةبةغيت ئاَاويَهي ٖا

 بواضي ئاَاوسا خاوةٕ ضِةؾتاضطةيي ٖاوؾيَوةٕ و ياضَةتي يةنرت زةنةٕ.
ية نؤَةَيٓاغيسا  ططووخ بةواتا طؿـتييةنةي بـة يةنةيـةني ثيَهٗـاتوو يـة ضـةْس نـةؽ        

عاْـي   زةطوتطآ نة بة ؾيَواظي دؤضاودؤض بووْي ٖةيـة  بؤمنووْـة زةتـواْطآ ْـاوي ططووثـي خيَ     
ططووثي وةضظؾي  يةنيَتيية نطيَهاضييةنإ و ... بيَٓري. ٖةتا ئيَػـتا يـة اليـةٕ تيؤضزاضِيَـصإ و     
نؤَةَيٓاغإ ثيَٓاغةي دياواظ و ؾطةضةؾٔ بؤ ططووثي نؤَةآليةتي خطاوةتـةضِوو. بـة َةبةغـيت    

طووثـي  ْاغيين ظياتطي ضةَهي ططووثي نؤَةآليةتي ئاَاشة بة ضةْس منووْةيةى ية ثيَٓاغـةي ط 
 نؤَةآليةتي نة طؿتطريتطٕ  زةنةئ.
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ئؤطبيَطٕ و ْيُهؤف ية ثيَٓاغةي ططووثي نؤَةآليةتيسا زةَيـئَ: ططووثـي نؤَةآليـةتي نـة     
ؾيَوة و ساَيةتة تةواوةنةي نؤَةَيطةية  يةنةيةني نؤَةآليةتيية ثيهٗاتوو ية زوو نـةؽ يـإ   

ْـة نؤَةآليةتييةناْـةوة ثيَهـةوة    شَاضةيةني ظياتط ية تانةنإ نة بة ٖـؤي ناضييَهـة زووالية  
بةغــرتابٓةوة. ناضييَهــة زوواليةْــة نؤَةآليةتييــةنإ ئــةو نطزةواْــةٕ نــة يــةْيَوإ زوو يــإ 
شَاضةيةني ظياتط يةخةَيهسا ضِووزةزةٕ و تيَياْسا دؤضيَـو ٖاوئاٖـةْطي زيَتةنايـةوة. ناضييَهـة     

ةي نؤَةآليـةتي ضِاوةغـتاوٕ و   زوواليةْة نؤَةآليةتييةنإ يةغةض بٓةَاي ثةيوةْسيي زوواليةْـ 
ثةيوةْسيي زوواليةْةي نؤَةآليةتي ثيَويػتيي بةوة ٖةية نة زوو نةؽ يإ ظياتط بؤ يةنرت ببٓة 
غةضضاوةي ناضتيَهةضي و ساَيةتة زةضووْييةناْي خؤيإ ية ضِيَطةي ئاَطاظطةييَهةوةي بـؤ يـةنرت   

 ( 6بطواظْةوة. )
ة طـؤضظيض يـة ثيَٓاغـةي ططووثـي نؤَةآليةتيـسا      "شإ َعوٕ ْو" بة وةضططتٔ و طيَطِاْةوة ي

زةْووغ : " ططووخ  يةنةيةني نؤَةآليةتيية نة ئاَاوي بةزيٗيَٓاْي ناضيطةضيي ٖاوبةؾـة و  
ية باضوزؤخي زةضووْي و ضِةؾتاضة ٖاوبةؾةناْةوة زةضزةنةوآ و بةضةوغةض زةضيَت نة تيَيسا ئـةو  

( 1ٖيَعاْةي نة ية ْاوةْس ضِازةنةٕ  ظا  زةبٔ." )ٖيَعاْةي نة بةضةو ْاوةْس ضِازةنةٕ  بةغةض ئةو 
بؤ منووْة ئةطةض ططووثيَو يـة تانـةنإ يةغـةض بٓـةَاي ٖؤنـاضي دؤضاودـؤض وةى ثةيوةْـسيي        
غؤظزاضي  زؤغتاْة و ْعيو و بة ثيَي ئاَـاوي ٖاوبـةف  يـةنططتوويي و سـةظ و ٖاونـاضي و      

يةنةيـةني نؤَةآليـةتي ثيَـو بيَـٓٔ و      ياضَةتيسإ و ْاغيين زوواليةْة ثيَهةوة بةغـرتابٓةوة  
ْؤضَي ٖاوبةؾيإ ٖةب  و ثةيطِةوي يـة نويتـووض يـإ وضزةنويتووضَيـو بهـةٕ  بـة َةبػـيت        
ثاضاغتين يةنجاضضةيي ططووخ ْاضاضٕ ْؤضَةناْي ططووخ يةبةضضاو بططٕ. ئةْساَاْي ططووخ ية 

 نرت نؤْرتؤ  زةنةٕ.ثاضاغتين ْؤضَةنإ ضاوةزيَطي بةغةض ضِةؾتاضي يةنرتزا زةنةٕ و ية
ئةّ نؤْرتؤ  و ضاوزيَطيية نؤَةآليةتيية بـة َةبةغـيت ثاضاغـتين يـةنططتوويي طـطووخ و      
ديَبةديَهطزْي ْؤضَة ططووثييةنإ دؤضة طوؾاضيَو زةخاتة غةض تانةنإ و ئةّ طوؾاضة زةبيَتـة  

ٕ يـة ْاوةْـس يـة    ٖؤي ثيَهٗاتين ٖيَعيَو نة تانةنإ ية ططووخ زةضزةثةضِيَٓ  يإ ٖيَعي ضِانـطز 
تانةناْسا بةٖيَع زةنات. ئةّ ٖيَعي ضِانطزٕ ية ْاوةْسة و سـةظنطزٕ بـؤ الي نةغـاْي بيَطاْـة و     
زةضةوةي ططووثي نؤَةآليةتي يةو ٖيَعةي نة َةيًي بـةالي ْاوةْـسزا ٖةيـة  الواظتـطة. بـةآلّ      

ط بـ  ئـةوا ططووثةنـة    ئةطةض ٖيَعي ضِانطزوو ية ْاوةْس ية ٖيَعيَو نة بةضةو ْاوةْس زيَت  بةٖيَعت
ييَو ٖةَيسةوةؾ  و يةْاو زةضيَت  بةآلّ ٖةَيؿة وةٖا ْيية و ٖيَعي ضِوو بة ْاوةْس بةغةض ٖيَعي 

 ضانطزوو ية ْاوةْسزا ظاَية و ية ئاناَسا ططووثةنةف ثاضيَعضاو و بةضزةواَة. 
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تي بة غةضوسإ بة ثيَٓاغةناْي غةضةوة و ثيَٓاغـةطةيي زيهـة نـة بـؤ ططووثـي نؤَةآليـة      
 نطاوة  زةتواْطآ ئةّ تايبةيةْسيياْة بؤ ططووثيَهي نؤَةآليةتي زةغتٓيؿإ بهةئ:

 ـ ئامانج يان ئاماجنطةلي هاوبةش.1
 ـ هةضت و ضؤشة هاوبةشةكان. )لة طسووثة ئايدؤلؤذيكةكاندا بريوباوةزِي هاوبةش(2
 ـ ثةيوةنديي دوواليةنةي هاوبةش.3
 ـ كازليَكي دوواليةنةي هاوبةش.4
 زدةوام بووني زِيَرةييـ بة5
 ـ زِيَكخساو.6

غــازةتطئ ثيَٓاغــة نــة يةغــةض بٓــةَاي ئــةّ تايبةيةْسيياْــة بــؤ ططووثــي نؤَةآليــةتي 
زةخطيَتةضِوو ئةوةية نة بًَيَري ططووثي نؤَةآليةتي بطيتيية ية نؤبووْةوةي زوو يـإ شَاضةيـةني   

ٓةوة و نـاضييَهي زوواليةْـةي   ظياتط نة بة ٖؤي ئاَطاظيَهي ثةيوةْسبةخـ بة يـةنرت زةبةغـرتيَ  
 نؤَةآليةتييإ يةْيَوزا ٖةية.

ية ثَيٓاغةي زواييـسا  َٖيـعي ثةيوةْسبـةخـ يةِضاغـتيسا ؾـتيَهي ديـا يـة نؤَـةَييَو يـة          
تايبةيةْسييةناْي غةضةوة ْيية و بةّ ثيَية زةتواْطآ ٖيَـعي ثةيوةْسبـةخـ بـة زةضنةوتـة يـإ      

ّ بسضآ. ناضييَهي زوواليةْةي نؤَةآليةتي نة ية غةضةوة زضةضةواَي ئةو تايبةيةْسيياْة يةقةَية
وةى يةنيَو ية تايبةيةْسييةناْي ططووثي نؤَةآليةتي ٖاتة ئةشَاض  زةتواْطآ بـة زوو زةغـتة   

 زابةف بهطيَت: ناضييَهي زوواليةْي نؤَةآليةتي ثيَهةوةبةغرتاو و ثططِاو .
إ ئةو نطزةواْة يةخؤزةططيَت نة ناضييَهة زوواليةْة نؤَةآليةتيية ثيَهةوة بةغرتاوةن .6

ئاضاغتةيةني يةنطِةْط و ؾياو ية ططووثسا زيَٓيَتة نايةوة وةى زؤغيت  ٖـاوؾهطي  ٖاونـاضي    
يةنسَيي و دؤضةناْي زيهةي غاظطاضي نة ٖؤيةناْي ثةيوةْسيي و ْعيهايةتيي ظياتطي تانةناْي 

 ططووخ زةغتةبةض زةنات.

طزةواْـة زةططيَتـةخؤ نـة  ئاضاغـتةيةني زش و     ناضييَهة زوواليةْة ثطـطِاوةنإ ئـةو ن   .1
دياواظ ية ططووثسا زَيَٓيتـة ئـاضاوة و بـواضي زووضنةوتٓـةوة و ديابووْـةوة و ْـانؤني يـةَْيوإ        
ئةْساَاْي ططووثسا خؤف زةنات. ًَُالْ   ثيَؿـهةوتٓةوة   ؾـةضِ و ٖـةَيآل و نـطزةوةي يـةّ      

 ة ئةشَاض.ضةؾٓة ية ضِيعي ناضييَهة زوواليةْة ثططِاوةنإ زيَٓ

يةضِاغتيسا ئاناَة وةزةغٗاتووةنإ يةّ زوو زةغتة ناضييَهة زواليةْة  نـة خؤيـإ يةغـةض     
بٓةَاي ثةيوةْسيية زوواليةْة نؤَةآليةتييةنإ ضِاوةغتاوٕ  زةبٓة ٖؤي ظيٓسوويي ططووخ و بةّ 
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غـةضةنيية   ثيَية ية خػتٓةضِووي ثيَٓاغةيةى بؤ ططووثي نؤَةآليةتي ئاَاشة بةّ تايبةيةْسيية 
 ططيٓطييةني ظؤضي ٖةية.

بةضزةواَيي و ديَطرييي ئةّ ثةيوةْسيياْةف يةنيَهي تط يةو تايبةيةْسيياْةية نة ثيَٓاغةي 
ططووثي نؤَةآليةتي زةب  يةغةض ضِابوةغت   ضوْهة ئةّ تايبةيةْسيية ططووثي نؤَةآليةتي يـة  

ْايـة نـة يـة ؾـيَوةططووثةناْسا      ؾيَوة ططووخ يإ ططووثي بةضِيَهةوت ديا زةناتـةوة  بـةّ َا  
ثةيوةْسيي زوواليةْةي نؤَةآليةتي زيَتة نايةوة بةآلّ بةضزةواَييةني ئةوتؤي ْيية. ية ثطِايـي  
خةَيهــسا ثةيوةْــسيي زوواليةْــةي نؤَةآليــةتي نــوضت و يــةْاناوة و زةضةتــاْي ؾــهألططتٔ و 

ٕ يـة نؤبووْـةوةي نـوضت و    بةضزةواَيي ناضييَهة زوواليةْة نؤَةآليةتييةنإ بووْي ْيية و يا
ناتيي تةَاؾاضييةناْي ؾيًُيَهي غيٓةَايي يإ وتاضيَو  زةضؾةتيَو بؤ زةضنـةوتين نـاضييَهي   
زوواليةْةي نؤَةآليةتي ْيية. ئةو قوتابياْةي نة ية ضـاوةضِواْي وةضططتٓـةوةي منطةناْيـإ يـة     

ْة و زَيػـؤظاْةف  ؾوَيٓيَو نؤ زةبٓةوة و دـاضي وايـة يـةّ َـاوة نوضتـةزا ٖةغـتيَهي زؤغـتا       
يةْيَواْياْــسا ثةيــسا زةبيَــت  تــةْيا ؾــيَوةططووثيَو ثيَــو زيَــٓٔ  ضــوْهة زواي وةضططتٓــةوةي 
منطةناْيإ  ططزبووْةوةنةيإ ييَو بآلو زةبيَت و ٖةض يةى بة ضِيَطةي خؤيسا زةضِوات و ظؤضبـةيإ  

ةٕ. بـةآلّ ططووثيَـو   زواي ديابووْةوة زةضؾةتي ثةيوةْسيي زوواليةْة ية زاٖاتووف يةزةغت زةز
ٖةض يةّ نةغاْة زواي ضووْيإ بؤ ظاْهؤ  دؤضيَو يةنطِةْطي و ييَو ْعيهيي قوو  و ثةيوةْـسيي  
زوواليةْةي ثيَهةوةبةغرتاو يةْيَواْياْسا ثةيسا زةبـ  نـة يـة نؤَةَيٓاغـيسا زةتـواْطآ ظاضاوةي      

 "ثةيوةْسيية يةنةَيٓةنإ" ي ث بطوتطآ.
طا و بة ثؿت بةغذي بة تايبةيةْسييةناْي ططووخ  بيَذطة يةو بة غةضوسإ بةوةيهة باغي ن

ثيَٓاغاْةي نة ثيَؿرت خطاْةضِوو  زةتواْطآ ثيَٓاغةيةني زيهةف بـؤ ططووثـي نؤَةآليـةتي بـةّ     
 ؾيَوةية خبةيٓةضِوو:

" ططووثي نؤَةآليةتي زوو نةؽ يإ شَاضةيةني ظياتط ية تانةناْة نـة يـة ٖةْـسيَو يـة     
ــريوضِا و ٖةغــتةناْ ــة و   ب ــإ ئاَاوطــةيي ٖاوبةؾــيإ ٖةي سا ثيَهــةوة ٖاوبةؾــٔ  ئاَــاْر ي

ــة     ــة زوواليةْ ــةَاي ناضييَه ــةض بٓ ــةضزةواّ و يةغ ــةى ب ــا ضِازةي ــإ ت ــةناْي ْيَواْي ثةيوةْسيي
 نؤَةآليةتييةناْة."
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 يؤكازة كازيطةزةكاى لة يةكطستوويي طسووثدا

ةْسييـةناْي ططووثـي نؤَةآليـةتي    يةنططتوويي يإ يةنجاضضةيي ططووخ بة غةضوسإ بة تايبةي
 زةتواْطآ ية ٖؤناضطةيي دؤضاودؤضزا بسؤظضيَتةوة  ططيٓطرتيين ئةّ ٖؤناضاْة بطيتري ية:

 
 ـ ثةيوةنديية يةكةميهةكاى1

َةبةغت ية ثةيوةْسيية يةنةَيٓةنإ ئةو ثةيوةْسيياْةٕ نة يةغةض بٓةَاي ٖةغت و غؤظة 
ض ئةو ثةيوةْسيياْةٕ نة ططووثة يةنةَـةنإ ثيَـو   َطؤييةنإ و سةظي زةضووْي و يةضِاغتيسا ٖة

زيَٓيَٓت. زؤغتايةتي ْيَوإ ططووثي خويَٓسناضاْي بةؾـيَو يـإ ثةيوةْسييـة ْعيهـةناْي ْيَـوإ      
ئةْساَاْي خيَعاْيَو و ٖةضوةٖا ثةيوةْسييةناْي ضِاوةغتاو يةغةض ٖةغت و غؤظي توْـسي ْيَـوإ   

نة ية ضِيَطةي ئاَاوةناْي ئةوزا قاظاْر و بةضشةوةْسيي تانةناْي غةض بة ضِيَباظيَو بة ؾيَوةيةى 
تانةنةغيي وةال بٓطئَ  ية دؤضي ثةيوةْسيية يةنةَةنإ زيَتة ئةشَاض. بؤ منووْة ٖيض ٖؤناضيَو 
بيَذطة يـة زؤغـتايةتي بـ  غةيًوغـةف و بـةزووض يـة َةبةغـيت َـاززي  ٖاوثؤيـةنإ يـة           

تةوة. بةّ ٖؤيةوة ئةو زؤغتايةتيياْةي نة ية قؤْاغي زاَةظضاوةيةني ؾيَطناضيسا ثيَهةوة ْابةغتيَ
خويَٓسْسا بٓاغةيإ زازةَةظضيَت  ظؤض قوو  و ضِيؿةزاضٕ و بةضزةواَيي ظياتطيإ ٖةية. بةّ ثيَية 
ئةطةض ططووثيَو يةغةض بٓةَاي ثةيوةْسيي زؤغـتاْة و ْعيـو ضِاوةغـتاب   يـة يـةنططتوويي و      

ةوةي نة َةبةغتة َاززييةنإ بٓةَاي ثيَهٗاتين ططووخ يةنجاضضةيي ظياتط بةٖطةَةْسة ٖةتا ئ
 ثيَو بيَٓٔ.

 
 ـ ضهووزدازبووني قةوازةي طسووث2

يةنيَهي زيهة يةٖؤناضةناْي ناضيطةض ية يةنططتوويي ططووخ  بطووني قةواضةي ططووثـة.  
 بةّ واتاية نة ٖةضضةْسة ططووخ ئةْساَي نةَرتي ٖةب   بة ضِيَهدػذي و يةنططتووييةني ظياتط
بةٖطةَةْسة. زياضة ئةَة بةو َاْاية ْيية نة ططووثي بة قةواضةي طةوضة يةنططتوويي ططووثييإ 
ْةب   بةَيهوو زةتواْطآ بطوتطآ نة ظياتط ية ططووثة بطونةناْسا يةبةض ئةوةي نة باؾرت نؤْرتؤ  

طة و ظووتط زةنطئَ و وضزة ططووثي نةَرت يةخؤ زةططٕ  ييَو تيَطةيؿتين ْيَوإ ئةْساَةنإ ظيات
ييَو ت زةطةٕ و ية يةنططتووييةني ظياتط بةٖطةَةْسٕ. ية ساَييَهسا نة ية ططووثة طةوضةناْيـ 
ــةٖيَعةنإ  ئيُهــاْي    ــة بٓــةَا ئايسؤيؤشيهييــة ب ــووٕ ب ــة ثؿــت ئةغــتووض ب ــة ب دــاضي واي
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بةٖطةَةْسبووٕ يـة يـةنططتوويي  بـةَٖيعي ططووثـي بـووْي ٖةيـة. يـة ططووثـة بطـونةناْسا          
ية زوواليةْةييـةناْي َْيـوإ تانـةناْيـ غـٓووضزاضة و بـة طةؾةغـةْسْي طـطووخ و        ثةيوةْسي

ظيازبووْي شَاضةي ئةْساَةنإ  ثةيوةْسيية زوواليةْةييةناْيـ بة ؾيَوةيةني خيَـطا بةضةوغـةض   
زةضيَت. بؤ منووْة ية ططووثيَهي زوو نةغيسا تـةْيا زوو ثةيوةْـسيي زوواليةْـةي نؤَةآليـةتي     

ية ططووثيهي غ  نةغيسا شَاضةي ثةيوةْسيية زوواليةْةييةنإ زةبيَتـة غـ     بةضضاو زةنةوآ و
بةضاَبةض و بةّ ؾيَوةية ية ططووثيَهي ضواض نةغيسا ثةيوةْسيية زوواليةْة نؤَةآليةتييةنإ بـة  
زواظزة ثةيوةْسيي زوواليةْة زةطات. بةّ دؤضة ثةيوةْسيية زوواليةْةييةناْي ْيَـوإ ئةْـساَاْي   

ي بةضبآلويي ططووخ و ٖاوتـةضيب يةطـة  ظيـازبووْي شَـاضةي ئةْساَـةناْي بـة       ططووخ بة ثيَ
ضِيَصةيةني بةضةوشووض ظياز زةنات و ئاَيؤظتط زةبيَت و يـة ئاناَـسا ْاغـري و ييَـو تيَطةيؿـتين      

 زوواليةْة بة بةضاوضز يةطة  ططووثة بطوونرتةنإ زشواضتط زةبيَت.
 
 ـ ياوشَيوةبووني كولتووزي3

نويتووضي يـةنيَهي زيهـة يـةو ؾانتةضاْةيـة نـة ثةيوةْـسيي ضِاغـتةوخؤي يةطـة          ٖاوؾيَوةيي 
يةنططتوويي ططووثي ٖةيـة. ٖاوؾـيَوةبووْي نويتـووضي زةتـواْطآ يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  ثَيـوةضة         
دؤضاودؤضةناْسا زيطاغة بهطيَت ضيين نؤَةآليةتي  وضزة نويتووضة قـةوَي  ظَـاْي  بريوبـاوةضِي و    

 ضوةٖا ئاغيت خويَٓسةواضي ضةْس منووْةيةى يةّ ثيَوةضاْة زيَٓة ئةشَاض.ثيؿةييةنإ و ٖة
بؤ ضِووْهطزْةوةي ئةّ ثيَوةضاْة زةتواْطآ منووْةطةيي دؤضاودؤض خبطيَٓةضِوو بـؤ ويَٓـة ططووثـةناْي    
ثيَهٗاتوو ية ئةْساَاْي وضزة نويتووضة قةوَي يإ ظَاْييةنإ و ئةْساَـةناْي تويَـص يـإ ضـيٓيَهي     

ةتي بةب  طوَإ خاوةٕ يةنططتوويي و يةنجاضضـةيي و بةضزةواَييـةني ظيـاتطٕ ٖـةتا ئـةو      نؤَةآلي
ططووثاْةي نة ية ثةيوةْسيي يةطة  ئاَاْر يـإ ئاَاوطـةييَهي تايبـةت ئةْساَـةناْي خؤيـإ يـة       

 وضزةنويتووض يإ تويَصة نؤَةآليةتيية دؤضاودؤضةنإ  ثيَو زيَٓٔ.
 
 

 

 

 
 



 181 

 
 تي جؤزةكاني طسووثي كؤمةآلية

يةنيَو ية ططيٓطرتئ دؤضةناْي زابةؾهطزْي ططووثة نؤَةآليةتييةنإ  زابةؾـهاضييةنةي "ضـاضيع   
ٖؤضتٔ نويي"ية. ْاوبطاو ططووثة نؤَةآليةتييةنإ ية باضي دؤضي ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ بـة زوو  

ثة يةنةَيٓـةنإ  زةغتة ططووثة يةنةَيٓةنإ و ططووثة زووةَيٓةنإ زابةف زةنات. َةبةغت ية ططوو
ئةو ططووثاْةية نة تيَياْسا ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ تانةنإ ظؤض ْعيو  زؤغتاْة و ضِووبةضِوويـة. يـة بـاضي    
ةوةي تانـةنإ يـة طؿـتيَهي ٖاوبـةف      زةضووْييةوة  زةضةواَي ئةّ ططزبووْةوة زؤغتاْةية دؤضيَو توْا

اْي شياْي تانةنةغي  ٖةضنةؽ تيَهةآلوي شيـإ  زاية بة ؾيَوةيةى نة الْيهةّ ية باضةي ظؤض ية ئاَاوةن
و ئاَاوــةناْي طــطووخ زةبيَــت. بــووْي ثةيوةْسييــة ضِووبــةضِوو و ْعيــو يــة يــةنرتةنإ يــة ططووثــة  
يةنةَيٓةنإ ثيَويػيت بة غٓووضزاضبووْي ئةْساَاْي ططووخ ية اليةى و بةضزةواَيي ثةيوةْسييةنإ يـة  

ةْسيياْة  ٖاوناضيي غؤظزاضي و نـاضييَهي زوواليةْـةي ثـطِ يـة     اليةني زيهةوة ٖةية. ئاناَي ئةّ ثةيو
 خؤؾةويػيت يةْيَوإ تانةنإ زاية.

ططووثة يةنةَةنإ ية بةنؤَةآليةتي نطزْـي َٓساآلْـسا ضِؤَييَهـي ظؤض ططيٓطييـإ ٖةيـة.      
خيَعإ  ططووثة خعَايةتييةنإ  ططووثي َٓساآلْي ياضيهةض ية طةضِةنيَو  ططووثي ٖاوغـيَيةتي  

 نؤَةَيطة ْةضيتييةنإ ضوْس منووْةيةى ية ططووثة يةنةَيٓةنإ زيَٓة ئةشَاض. ية
بةآلّ ططووثة زووةَيٓةنإ ئةو ططووثاْة زةططيَتةخؤ نة تيَياْسا ثةيوةْسييةناْي ْيَوٕا تانةنإ  ؾةضَي  

ـةَاي  وؾو و َةْتيكيية و ثاْتاييةنةي غٓووضزاضة. يةّ ططووثاْةزا ثةيوةْسيية نؤَةآليةتييةنإ ي ةغةض ٓب
دؤضة ططيَبةغتيَو ؾهأل زةططٕ و ٖةَيططي ئاَاْر و َةبةغتيَهي تايبةتة. ضِيَهدـطاوة ئيـساضي  باظضطـاْي     
ةَاي ططيَبةغتيَو و ثيَويػتيية تايبةتة نؤَةآليةتييةنإ ثيَو زئَ و  نؤَةآليةتي و غياغييةنإ  يةغةض ٓب

ي ضاالني و نطزةوة يإ  ئةواَسْا ةناْة. يةّ ئاَاْر ية ثيَهٗآت ي طوواو يةطة  بابةتة ثيَويػتةناْي ئةْسَا
إ بة يةبةضضـاو طـطتين َاٖييـةتي     ططووثاْةزا ثةيوةْسييةناْي ْيَوٕا تانةنإ ؾةضَيية  واتة طؿت ئةْسَا

 ئاَاوي ططووثي خؤيإ ثةيوةْسييةني ؾياو يةطة  نةغاْي زيهة زازةَةظضيَٓٔ.
تط تانةنةغري  يـة ساَييَهـسا نـة يـة ططووثـي زووةَيٓـسا       ية ططووثي يةنةَيٓسا  ضاالنييةنإ ظيا

تانةنةؽ ضِؤَييَهي نةَرت ٖةية. ية ططووثي يةنةَيـسا ثةيوةْسييـةنإ عـوضيف و ْـاضِةمسري  بـةآلّ يـة       
  . طاو و ؾةضَييةنأْ ةَاي ياغا زْا  ططووثي زووةَيسا ضاالنيي ئةْساَةنإ يةغةض ٓب
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وخؤ و خؤبةخؤييـة و ناضةنـإ بـة ؾـيَوةي ٖاوبةؾـي      ية ططووثي يةنةَيٓسا  ٖاوناضييةنة ضِاغـتة 
ئةواّ زةزضئَ و بةضِيَوةبطزْي ططووخ بة ؾيَوةي ْاوةْسطةضييَت ْيية  ية ساَييَهسا يـة ططووثـي زووةَـري     

 ٖاوناضيي ضِةمسي و بةضِيَوةبطزْي ططووخ بة ؾيَوةي غاْرتِاييػيت و ْاوةْسطةضيَتيية.
ثةيوةْسيية ْعيو و زؤغتاْةييةنإ يـةْيَوإ ئةْـساَاْي   بة غةضوسإ بةوةيهة طوتطا  بووْي 

ططووثي يةنةَري  زةبيَتة ٖؤي ئةوةنة ئةْساَـةنإ ظيـاتط يـة ططووثـة زووةَيٓـةنإ تواْـاي       
ثاضاغتين يةنطِيعي و يةنططتوويي ططووثيإ ٖةية. ية نؤَةَيطة ثيؿةغاظييةناْي ئيَػتازا بـة  

ٕ  نــةَرت زةضؾــةت و زةضةتــاْي ثيَهٗيَٓــاْي ثيَطــةواْةي نؤَةَيطــة نؿــتووناَيييةناْي نــؤ
ثةيوةْسيية ْعيو و ثطِ ية خؤؾةويػتييةنإ زيَتة نايـةوة و يـة ئاناَـسا بـة ضِازةي نؤَةَيطـة      
ــة زَيطــةضَي و   ــسا ْييــة و ئةْساَــةنإ ي ــةنططتوويي و ٖاوؾــيَوةييإ تيَ نؿــتوناَيييةنإ ي

 يةنةَري ٖةبوو  ب بةؾٔ.ئاغووزةيي و خؤؾييةى نة ية نؤَةَيطة ْةضيتييةناْي دؤضي 
ية زابةؾهاضيي ططووثة نؤَةآليةتييةنإ ثيَوةضي زيهةيـ بةناض زئَ نة ية خواضةوةزا بـة  

 نوضتي ئاَاشةيإ ث زةنةئ:
يةغـةض ئـةّ بٓةَايـة زةتـواْطآ     ئا ـ لة بازي  ةوازةوة )بضـوكي و طـةوزةيي طـسووث(:     

ابةف بهطئَ. ططووثـة بطـونةنإ وةى   ططووثةنإ ية باضي شَاضةي ئةْساَةنإ و بةضبآلوييإ ز
خيَعإ و بة تايبةت خيَعاْي ْاوني  ططووثي بة قةواضةي َآَاوةْسي وةى سيعب يإ غةْسيها  
ئةووَةْة نؤَةآليةتي  غياغي  ئـاييين و ظاْػـتييةنإ و ططووثـي بـةضبآلوتط وةى ططووثـي      

 عةؾريةتي  طوْسْؿيين و ؾاضْؿيين.
ةية ططووخ تةْيا خاوةْي ئاَاويَو يإ ئةضنيَهي زيـاضيهطاو   ج:ب ـ لة بازي ئةزك يان ئامان  يةوْا

 بيَت  وةى ئةووَةْيَهي وةضظؾي. يإ خاوةٕ ئاَاْر و ئةضني ؾطة و ؾطةضةؾٔ بيَت وةى خيَعإ.
يةواْةية ططووخ خاوةْي ضِيَهدػتين تةواو ْـوآ و   ث ـ لة بازي زِيَكخساويي و زِيَكخطنت: 

ب  نة تيَيسا تةواوي ثيَوةْسييةنإ يةثيَؿسا زياضي نطاوٕ وةى سيـعب   طةؾةغةْسوو و ضِيَهوثيَو
يإ يةنيَتيي نطيهاضي يإ وةضظيَطي. ية اليةني زيهةوة يةواْةية طـطووخ بـ  ضِيهدػـتٓيَهي    
ــسا( نــة    ــة طةَــة و ياضي ــي ٖاوطةَــةنإ ) ٖــةوا  ي ــت  وةى ططووث ــةباض بيَ ــاضيهطاو و ي زي

 هيإ ْيية.ضِيَهدػتٓيَهي ديَططتوو و ضيَهوثيَ
يةواْةيـة يـة يـةنيَو يـة ؾـيَواظةناْي       ت ـ لة بازي ضـؤنييةتي بةشـدازيي تاكـةكان:    

زَيدواظاْة  بةْاضاضي و ْائاغايي زةضبهةوآ. يةواْةية ططووخ زَيدواظاْة بيَت وةى ئةووَةْيَهي 
اْةية وةضظؾي  ئةزةبي يإ ٖوْةضي نة تانةنإ بة سةظ و َةيًي خؤيإ تيَيسا بةؾساض زةبٔ. يةو
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ططووخ بة ظؤضي ب  وةى عةغهةضي  يإ ْائاغايي بيَت وةى بةغـرتاوةيي تـاى بـة ططووثيَهـي     
قةوَي يإ ْةشازي ) ية ثةيوةْسيي يةطة  دؤضي ضِةْط( نـة ئةْـساَبووٕ تيَيـسا يـة زةضةوةي     

 ئريازة و ئيدتياضي تانةنةغة.
 
 اكَيشي ضسوشيت و ِزاكَيشي يةَلطةنطَيهساو و حيطابكساوز

يـة باغـي نؤَـة  و نؤَةَيطـة ْـاوي زوو دـؤضة       ( F.Tonies)يٓاْس توْيؼ ؾيَطز
ثةيوةْسيي نؤَةآليةتي زيَٓ  نة يـةنيَهيإ يةغـةض بٓـةَاي    ضِانيَؿـي غطوؾـيت و      
ئةويرتيإ يةغةض بٓةَاي ضِانيَؿي ٖةَيػةْطيَٓطاو زةظاْ . ْاوبطاو ثيَي واية ثةيوةْسييةى 

َةَيطـة نؿـتووناَيييةنإ  ططووثـة خيَعاْـي و     نة يـةْيَوإ ططووثـة ْةضيتييـةناْي نؤ   
خعَايةتييةنإ بووْي ٖةية ثةيوةْسييةني غؤظزاضي  ٖةغيت و خويَٓييـة نـة ئـةو بـة     
ضِانيَؿي غطوؾيت ْاو زةبات. يةبةضاَبةض ضِانيَؿي غطوؾـيت  ئـةو ثةيوةْسيياْـةي نـة     

ٓطاو و سيػـاب  بةغةض نؤَةَيطة ثيؿةغاظييةناْسا ظاَية  ية دؤضي ضِانيَؿي ٖةَيػـةْطيَ 
بؤنطاو يةقةَيةّ زةزات و ثيَي واية ييَـطةزا ئـةو ثيَوةْسيياْـةي نـة تانـةنإ بةيةنـةوة       
زةبةغتيَتةوة يةدؤضي ئةو ثةيوةْسيياْةية نة ظياتط يةغةض بٓةَاي بةضشوةْسيي و ظيإ و 
قاظاوة َاززييةناْة. توْيؼ ثيَي واية نة ثةيوةْسييةناْي دؤضي يةنةّ ية "نؤَة " و 

يوةْسييةناْي دؤضي زووةّ ية "نؤَةَيطة"زا زةبيٓري و ئةَـة ٖـةض ئـةو واتايةيةنـة     ثة
 "ضايع ٖؤضتٔ نويي" يةباضةي ططووثة يةنةَري و زووةَيٓةنإ باغي نطزووة.  

 
 طسووثي ذَيدز )مةزجةع( ياى دادوةزي

ى ية ططووثي شيَسةض )َةضدةع( يةنيَهي زيهة ية دؤضةناْي ططووثة نؤَةآليةتييةناْة نة تا
بةضاوضزنطزْي بةٖاي خؤي يةطة  نةغاْي زيهة ٖةَييسةغـةْطيَٓ  و يـإ بـة زةغـتةواشةيةني     
زيهة تاى ية زازوةضي و ية نطزةوةناْي خؤيسا ئيًٗاَي ييَوةضزةططآ و بة بٓةَاي زاوةضيي خؤي 

ية نـة  زازةْيَت. يةنيَو ية نؤَةَيٓاغإ نة بؤ يةنةّ داض ئةّ ظاضاوةيةي بةناض ٖيَٓاوة  ثيَي وا
ؾويَٓطة و ثًةوثايةي نؤَةآليةتيي تاى ية ضِيَطةي ؾويَٓطةي ضِيَصةيي يةطة  تانةناْي زيهـةوة  
ثيَٓاغة و وةغـ زةنطآ. بةّ ثيَية بؤضووْي تاى ية ثيَطـة و ثًةوثايـةي خـؤي ثةيوةْـسيي بـة      
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ظياتط  ططووثيَهي تايبةت ية تانةنإ ٖةية  نة ئةو خؤي يةطة  ئةوإ بةضاوضززةنات و تانةنإ
 ئةو بةٖاياْة قبوو  زةنةٕ  نة ية ططووثةناْي َةضدةعةوة ؾيَطيإ بدي.

ططووثةناْي شيَسةض يةشيَط ْاوي ططووثةناْي زازوةضي و ططووثة َةضدةعييةنإ زةْاغطئَ. وةى منووْة 
ا بطا و خوؾهة طةوضةنإ  ططووثي َةضدةع يإ زاوةضي خوؾو و بطا بطوونرتةنإ ثيَو زيَٓٔ و ٖـةضوةٖ 

َاَؤغتايإ زةتوأْ بؤ خويَٓسناض و قوتابييةنإ وةى ططووثي َةضدةع يةقةَيةّ بسضئَ. غـةباضةت بـةو   
ةي نة ية طةضِةنةناْي ؾوييَن ْيؿتةديَبووْيإ خةضيهي يـاضي نـطزْٔ و بـة سـةظ و تاغـة و       تاظةالوْا

وثي ث  يإ يـةنيَو يـة   ظةوقيَهي ظؤضةوة ٖةو  زةزةٕ ية تهٓيو و دووَيةناْي ئةْساَاْي تيجي َيًًي ت
تيجة بةْاوباْطةنإ الغايي بهةْةوة  ططووثي شيَـسةض يـإ زازوةضييةنـةيإ ٖـةض ياضيهـةضةناْي تيجـي       

 ْةتةوةيي يإ تيُةناْي زيهةٕ نة الغايي دووَية و نطزةوةناْي ئةوإ زةنةْةوة.
طآ بة ثيَي ضؤْييةتي ضِةوؾي ديَطريبووٕ بة غ  زةغ  تة زابةف بهطيَت:ططووثي نؤَةآليةتي زةتوْا

نة بة ٖؤي ضِةوؾي طوظةضإ بةضزةواّ ية سـاَيي دووَيـة و    ئا. طسووثةكاني كؤضةزي تةواو:
نؤضهطزٕ زإ. عةضِةبة غةسطاْؿيٓةنإ نة شيإ و طوظةضاْيـإ بـة ٖـؤي ئابووضييـةني ثؿـت      

 ئةغتووض بة وؾرتزاضيية  ٖةضوةٖا " قةضةدةنإ" يةّ دؤضة ططووثة زيَٓة ئةشَاض.
نـة ئابووضييةنـةيإ يةغـةض بٓـةَاي      ووثةكاني نيوةكؤضةزي يان نيَوة نيشتةجآ:ب. طس

ثةضوةضزة و ضِاططتين ئاشةَيةنإ ضِاوةغتاوة و بةؾيَو ية غـا  خـةضيهي ضِؤيؿـذي و نؤضـهطزْٔ و     
بةؾةنةي زيهةي غا  ية ؾويَٓيَهي زياضيهطاو ْيؿتةد  زةبـٔ. ئـةّ دـؤضة شياْـةي طـطووخ       

يوة طةضَئَ و نويَػتاْيية. ) ئـةوةي نـة يـة نوضزةواضيـسا طـةضَئَ و      يةغةض بٓةَاي شياْي ْ
ــسةنإ    ــؤ طوْ ــتاْاْيـ ب ــةضةو نويَػــتاْةنإ زةضِؤٕ و ظغ ــإ ب ــ زةَيئَ و ٖاويٓ نويَػــتاْي ث
زةطةضِيَٓةوة. خيأَل بةضةوشوو و بةضةوشيَط( بةؾيَهي ظؤض ية عيٌَ و عةؾريةتةناْي ئيَطإ ئةّ دؤضة 

يَطِةويَهي زياضيهطاوزا ٖاتووضؤ زةنةٕ. ظغـتاْإ يـة ْاوضـة طةضَـةنإ و     شياْةيإ ٖةية و ية ضِ
 ٖاويٓاْيـ ية ْاوضة بةضظ و نويَػتاْييةنإ بةغةض زةبةٕ.

 نة خةَيهي زاْيؿتووي طوْس و ؾاضةنإ ثيَو زةٖيَٓٔ.  ج. طسووثة نيشتةجيَيةكان:
وةضطـطتٔ يـة ظةوي و   نؤَةَيٓاغإ و َطؤظٓاغإ ثيَيإ واية نة يةنذ  ْؿـيين بـة نـةَيو    

ئابوضيي نؿتوناَيي زةغيت ثيَهطزووة. يةّ قؤْاغة ية َيَـصووي شيـاْي َطؤظــ قؤْـاغيَهي ظؤض     
زضةوؾاوة و ثطِبةضٖةّ بـووة  ضـوْهة بـة ْيؿـتةدَيبووٕ يةغـةض ظةوي و بـةٖطةوةضططتٔ يَيـي         

ْيؿـتةد  و  َطؤظةنإ تواْيوياْة زةغت ية طةضِاْي بياباْةنإ ٖةَيططٕ و بة ؾـيَوةي ططووثـي   
يةغةض بٓةَاي ٖاوناضي و ٖةضةوةظي  ٖيَعةناْي خؤيإ نؤ بهةوْةوة و يةضِيَطةي طواغـتٓةوةي  
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َرياتة نويتووضييةنإ ية وةضةيةى بؤ وةضةيةني زيهةوة زةوَيةَةْستطي بهةٕ و خؤؾطوظةضاْي 
 ظياتط بؤ خؤيإ زابري بهةٕ.

 

 طسووثةكاني طوشاز

ٖةو  زةزةٕ ناضيطةضيي يةغةض زةغةآلتي ؾةضَاْطِةوا  ططووثةناْي طوؾاض ئةو ططووثاْةٕ نة
زابٓئَ بةب  ئةوةي نة زةغيت بةغةضزا بططٕ. طوؾاضي ئةّ ططووثاْة يـة ضِيَطـةي دؤضاودـؤضي    
وةى خةباتي ضِاطةياْسٕ و ثطِوثاطةْـسة  ٖةضِةؾـة  َـاْططتٔ  بـايهؤت نـطزٕ  ضِيَجيَـوإ و ...       

ــت. شإ َيٓــؤ  نؤَةَيٓاغــي ٖاوضــةضخي ؾةضِةْػــي  ( Jean Meynaud)ديَبــةد  زةنطيَ
 ططووثةناْي طوؾاض بة ثيَي ئاَاويَو نة ٖةوَيي بؤ زةزةٕ بؤ زوو زةغتة زابةف زةنات: 

ئا ـ ططووثة ثيؿةييةنإ: ئةو ططووثة طوؾاضاْة زةططيَتةخؤ نـة ئاَـاوي غـةضةني ئـةوإ      
تةيةزا زةتـواْري ْـاوي   بةزةغتٗيَٓاْي ئيُتياظي َاززيي ظياتط بؤ ئةْساَةناْييـةتي. يـةّ زةغـ   

ــا    ــة ثيؿــةييةنإ  نؤَجاْي ــةضإ  يةنيَتيي ــةْسيهاضي ؾةضَاْب ــةنإ  غ ــة نطيَهاضيي يةنيَتيي
 ٖةضةوةظييةناْي وبةضٖيَٓإ و ... بيَٓري.

ب ـ ططووثـة ئايسؤيؤشيهـةنإ: ططووثـة ئاييٓييـةنإ  ْةتـةوةخواظةنإ  ئاظازخيواظةنـإ         
ــتاْة  ظاْا  ــريوضِاي َطؤظسؤغ ــةْططاْي ب ــاْي ظاْػــتة  الي ــتييةنإ و ظاْاي ــاْي ظاْػــتة غطوؾ ي

ئاناضييةنإ يةّ زةغتةيةزا د زةططٕ. ططووثطةيي زيهةي وةى زانؤنيهاضاْي َـايف َطؤظــ و   
 َايف شْاْيـ زةتواْطآ بةّ ططووثاْةوة ظياز بهطئَ.

"َيٓؤ" ية تويَصيٓةوةناْي خؤيسا  بةَيطةي ْويَ و غةضوطِانيَؿـي يـةباضةي ضـاالنييةنإ و    
ؤَيي ططووثةناْي طوؾاض نؤ نطزؤتةوة و ْؿووظ و ناضتيَهةضيي ئـةواْي بـة ؾـيَوةي زيـاض و بـة      ضِ

ؾــيَواظي دؤضاودــؤض يةغــةض غياغــةتوإ و ؾةضَاْبــةضاْي ثًةبــةضظ ْيؿــإ زاوة. ئــةو باغــي 
ططووثةناْي طوؾاض ية ؾةضِاْػة  بطيتاْيا و ئةَطيهاي نطزووة و ئةو ضِيَطـة و ؾـيَواظاْةي ضِووٕ   

وة نة ئةوإ بؤ ضِاظيهطزٕ و طوؾاض ٖيَٓإ بؤ غةض ضِيَهدطاوة زةوَيةتييةنإ و طةيؿذي بـة  نطزؤتة
 (8بةضشةوةْسييةناْي خؤيإ غووزيإ ييَوةضططتووٕ. )
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي هةشتةم
 .661ـ  614  ص 6811ـ اطربٕ و ْيِ نـ  ظَيٓة داَعةؾٓاغي  اقتباؽ أ.ح.أضياْجوض  تٗطإ  6
ـ بطاي اتالع بيؿرت ضدوع نٓيس بة نتاب "ضواْؿٓاغي ادتُاعي" تـأييـ َـعوٕ ْـو تطمجـة عًـي حمُـس       1

 .6886ناضزإ  زاْؿطاة تٗطإ 
بيؿرت اظ ططوٖٗاي ؾؿاض ضدوع نٓيس بة "تػيريات ادتُاعي" ْوؾـتة طـي ضوؾـة  تطمجـة      اطالعـ بطاي 8

 .633ـ636  ص وثوقيَٓكوض 



 187 

 

 

 

 بةشي نؤيةم
 تي خَيصاى و خصماية

خيَعإ يةنيَو ية زاَةظضاوة نؤَةآليةتيية يةنةَيٓةناْة نة بـة بٓـةَا و بٓاغـةي شيـاْي     
نؤَةآليةتي يةقةَيةّ زةزضآ و بيَذطة ية ئةضني َٓا  بة زوْيـا ٖيَٓـإ و ثـةضوةضزةنطزٕ و يـة     
ئاناَسا بةضزةواَيي وةضةنإ و َاْةوةي ضِةطةظي َطؤظـ  ئةضنطةيي دؤضاودؤضي زيهـةي وةى  

يية ئابووضي  ثةضوةضزةيي و ؾيَطناضييةنإ و نؤَةآليةتي نطزْي تانيؿـي يـة ئةغـتؤية.    ضاالن
خَيعإ وةى ؾانتةضيَهي َْيواويهاضة نـة ثـيَـ ثةيوةْـسيي ِضاغـتةوخؤي تـاى يةطـة  طـطووخ         
ــة      ــتٓةوةي ْؤضَ ــة طواغ ــي ي ــي ططيٓط ــةنإ  ضِؤَييَه ــةظضاوة نؤَةآليةتيي ــطاو و زاَ ضِيَهد

اتة نويتووضييةنإ يةغةض ؾاْة. بة غةضوسإ بةوةنة خيَعإ ثةيوةْـسيي  نؤَةآليةتييةنإ و َري
يةطة  غيػتةَي ثيَطةيي نؤَةَيطةزا ٖةية  ثيَطةي نؤَةآليـةتي تـانيـ تـا ضِازةيـةني ظؤض     

 ثؿت ئةغتووض بة ثيَطةي نؤَةآليةتي خيَعاْة.
ْـةي غـةضةني   ئةَطؤِنة تويَصيٓةوة يةغةض خيَـعإ وةى زاَةظضاوةيـةني نؤَةآليـةتي و خا   

نؤَةَيطــة  يــإ بطــوونرتئ يةنــةي بٓــةضِةتي نؤَةَيطــة يــة اليــةٕ ظؤض يــة نؤَةَيٓاغــإ و 
زةضووْٓاغة نؤَةآليةتييةنإ ططيٓطيي ث زضاوة و بة تايبةت ئةّ بايةر ثيَساْـة ظيـاتط بـؤ الي    

ية  ئةو  طؤضِاْهاضيياْةية نة ية ثةيوةْسيي يةطة  طةؾةي ثيؿةغاظي و ثةضةغةْسْي ؾاضْؿيين
ضِةٖةْس و بواضةناْي خيَعاْسا بةزي ٖاتووة. نةغاْيَو ية زةيةناْي ضِابطزووزا يةغةض بٓةَاي ئةو 
ؾتةيهة بةغةض ضؤشئاوازا تيَجةضِ بووة  ثيَيإ وابوو نة زاَةظضاوةي خيَعإ بة تيَجـةضِيين ظةَـةٕ   

ضاوةيـةيإ يـة   بةضةو غػيت و الواظي زةض  و طؤضِاْهاضيية ٖيَواف و يةغةضةخؤنإ ئـةّ زاَةظ 
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ٖةَبةض ئاَيوطؤضِة خيَطا ئابووضي و تهٓيهييةناْي ؾاضغتاْييةتي ضِؤشئـاوا ٖـةتا ييَـواضي ييَـو     
ٖةَيوةؾإ ثيَـ بيين زةنطز. بةآلّ ية غةضزةَي ئيَػتازا ئةّ تيؤضيية ضِةؾبيٓاْة ْـة تـةْيا يـة    

ة نويتووضةنـةيإ  ضِؤشئاوازا ثةغٓس ْانطآ بـةَيهوو يـة بٓةضِةتـسا يـة وآلتـاْي ضِؤشٖـةآلتيـ نـ       
دياواظيطةيي ئاؾهطاي يةطة  نويتووضي ضِؤشئاوا ٖةية  بة ٖـيض دؤضيَـو زضوغـت زةضْاضـيَت.     
تةْاْةت يةو نؤَةَيطةياْةؾسا نة سةظيَو بؤ الواظنطزْـي ضِيَوؾـويَٓة ياغـايي و ئاييٓييـةناْي     

واظةي شيـاْي  ٖاوغةضطريي ٖاتؤتة نايةوة  بة ظوويي نيَؿة و زةضةواَة ْايةباضةناْي ئـةّ ؾـيَ  
ٖاوغةضيَيت ضِووٕ بؤوة و اليةْي ياغايي بـة نـطزةي ٖاوغـةضطريي زضا و  ياغـاطةيي ْـوآ بـؤ       

 ثاضاغتين خيَعإ وةى خاْةي غةضةني ئؤضطاْيعَي نؤَةَيطة زاْطا و ديَبةد  نطا.
ية نؤَةَيٓاغيسا خيَعإ وةى زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي غةضةني نة خاوةْي شيـاْيَهي     
  بة ؾيَواظي ظاْػيت تويَصيٓـةوةي يةغـةض زةنـطآ و ضـؤْييةتي ثةيـسابووْي خيَـعإ و       تايبةتة

ــصوو ضِووٕ زةنطيَتــةوة و ٖــةضوةٖا نيَؿــة و   ــصايي َيَ ثةضةغــةْسٕ و طؤضِاْهاضييــةناْي بــة زضيَ
ــةناْي    ــة نؤَةآليةتييـ ــويَٓةواض و زةضةواَـ ــاض و ؾـ ــةنإ  و ٖؤنـ ــتةْطيية خيَعاْييـ ئاغـ

 وتوآ زةنطآ.غةضضاوةييَططتووةناْي تاو
تويَصيٓــةوة يــة بــواضي خيَعاْــسا يــةّ ضِواْطةيــةوة بايــةخي ٖةيــة نــة يــة نؤَةَيطــة 
ئةَطِؤييةناْسا خيَعإ تووؾي طةييَو طؤضِاْهاضيي ْاٖاوئاٖةْط بؤتةوة و وضزةوضزة ؾؤضّ و 
ؾيَواظي ثيَؿووي خؤي يةزةغت زةزا و بة ؾيَوةيةني ْوآ ثةضة زةغتيَٓ   ية ئاناَسا يـة  

ي خيَعاْسا طؤضِاْهاضيي ْاٖاوئاٖـةْط يةطـة  طؤضِاْـة ثيَهٗاتةييـةناْي ٖاتؤتـة      ئةضنةناْ
نايةوة. ثةيوةْسييةناْي ْاو خيَعإ  ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ باونإ و زايهإ يـة اليةنـةوة   
يةطة  َٓاَيةناْيإ ) نيص و نوضِةنإ( و ٖةضوةٖا ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ َٓاَيةنإ يةطـة   

طة  زايو وباونةناْيإ  نةوتؤتة شيَط ناضيطةضيي باضوزؤخة نؤَةآليةتييةناْي يةنرت  و ية
نؤَةَيطة و ظؤض طؤضِاْهاضيي تيَسا ثيَو ٖاتووة و يةّ باضةوة يةواْةية تووؾي خةغاضٖةَيططي 
ببيَتةوة و زووضاضي ييَو ٖةَيوةؾإ ب . بةّ ثيَية خيَعإ نة توةي غةضةني نؤَةَيطة ثيَو 

ض ية نؤَةَيطة ضِؤشئاواييةنإ ثتةويي خؤي يةزةغت زاوة و بة ٖيَواؾي بةضةو زيَٓل  ية ظؤ
الواظي ضووة و وآلتة ضِؤشئاواييةنإ يةّ باضةوة ٖةغت بة َةتطغي زةنـةٕ و زةتطغـٔ نـة    
ئيرت ْةتوأْ ثيَـ بة خةغاضة خيَعاْييةنإ بططٕ. ططيٓطيي تويَصيٓةوة ية بـواضي خيَعاْـسا   

ة زةضنةوتين ئةو ططؾتاْةي نة نؤَةَيطة يةطـةَييإ بةضةوضِوويـة    بةتايبةت بؤ ثيَؿططتٔ ي
 ناضيَهي ثيَويػتة.
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 ثَيهاضةي خَيصاى

خيَعإ بطيتيية ية ططووثيَو ية تانةنإ ) زوو نةؽ يإ ظياتط( نة ثةيوةْسيي خعَايـةتييإ  
 ٕ ٖةية.يةْيَوزا ٖةية و ية ؾويَٓيَهي تايبةتسا شيإ بةغةض زةبةٕ و خواضزْيَهي ٖاوبةؾيا

ئةّ ططووثة بة تايبةتي ية نؤَةَيطةناْي ئةَطِؤييسا ية باوى  زايو و َٓاَيةنإ ثيَو زيَت. 
بة زةغتةواشةيةني زيهة خيَعإ ضِيَهدطاو يإ نؤَةَيةيةنـة نـة يةغـةض بٓـةَاي خعَايـةتيي      
و خويَين و خعَايةتي ية ضِيَطةي ٖاوغـةضطريييةوةية. خيَـعإ زاَةظضاوةيـةني نؤَةآليةتييـة     

يةٖةَوو ؾويَٓيَو و ٖةَوو غةضزةَيَهسا بـووْي ٖةيـة و بـةب  ئـةو َاْـةوة و بـةضزةواَيي       
نؤَةَيطة َةيػةض ْاب . ٖيض نؤَةَيطةيةى ْيية نة تيَيسا غيػتةَي خيَعاْـي بـووْي ْـةب .    
ٖةض يةى ية ئيَُة بة ؾيَوةيةى ية ؾيَوةنإ يةْاو خيَعاْسا ضاوَإ بة شيإ ٖةَييَٓاوة و ية نـؤضِي  

ٓةَاَية و يةشيَط ضاوةزيَطي و ثةضوةضزةي خعّ و نةغاْي خؤَاْسا ثيَطةيؿتووئ و ئاؾٓاي شياْي ب
نؤَةآليةتي بووئ و بة ئةطةضي ظؤض خؤكإ تووؾي ثيَهٗيَٓاْي خيَـعإ بـبري. ظاضاوةي خيَـعإ    

بووْيإ  يةطة  نؤي ئةْساَاْي َاَيباتيَو دياواظي ٖةية. ية خيَعاْسا ثةيوةْسيية خعَايةتييةنإ
ٖةية بةآلّ ية نؤي ئةْساَاْي َاَيباتيَهسا ئةّ ثةيوةْسييـة َـةضز ْييـة  يةواْةيـة نةغـاْيَو      
ثيَهةوة شيإ بةغةض ببةٕ بةآلّ ٖيض دؤضة ثةيوةْسييةني خعَايةتي يةْيَواْياْسا بووْي ْةب . ية 

 ضضاو طرياوة:غةضشَيَطي طؿتيي ئيَطإ بؤ نؤي ئةْساَاْي َاَيباتيَو زوو َةضدي غةضةني يةبة
 ـ هةبووني شويَين نيشتةجيَبووني ئاضايي هاوبةش1
 ـ خةزجيي ئابووزيي هاوبةش2

بةزةغتةواشةيةني زيهة نؤي ئةْساَاْي َاَيباتيَو بة شَاضةيةى يةو نةغاْة زةطـوتطآ نـة   
يةشَيط َيطيَهسا شيـإ بةغـةض زةبـةٕ و يـة زةوضي غـؿطةيةى ْـإ زةخـؤٕ  بـةزةض يـة دـؤضي           

يةْيَواْياْسا ٖةية. ية ساَييَهسا نة خيَعإ يةنةيةني شياْة نة يـة شٕ و ثيـاو و    ثيَوةْسييةى نة
 َٓاَيةنإ ثيَو ٖاتووة نة ثةيوةْسيي خعَايةتييإ ثيَهةوة ٖةية. 
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 خَيصاى لةناو ئاذةآلندا 

خيَعإ تةْيا تايبةت بة ديٗاْي َطؤيي ْيية  ضـوْهة يـةْاو ظؤض يـة ئاشةَيةناْيؿـسا ئيَُـة      
وي خيَعاْي زةبيٓري. ئةو ئاشةآلْةي نة ثاضاغذي و ثيَطةياْسْي بيَطووةناْيإ ثيَويػيت بة ضِيَهدطا

ٖةبووْي زايو و باونة  خاوةْي دؤضة ثةيوةْسييةني تاضِازةيـةى دـيَطري و غـةقاَطريٕ. ئـةّ     
سا زؤخة ية ْيَو ظؤض ية بووْةوةضإ تةْاْةت ية ئاغتةناْي خواضةوةؾسا زةبيٓطآ. يةْيَو باَيٓسةناْ

زايو و باوى ثيَـ ٖيًَهةنطزٕ ٖيَالْة و َاَييَو بؤ خؤيإ زضوغت زةنةٕ و زواي نةوتٔ يةغـةض  
ٖيًَهةناْيإ و بةزوْيا ٖاتين دودهـةناْيإ  تـا نـاتي ثـةضِوبا  زةضٖيَٓـإ و وةزةغـٗيَٓاْي       

ًهـة  تواْايي خؤبةخيَونطزٕ زةياْجاضيَعٕ. ثةْطوئيَٓةنإ نة ية غةضَاي دةَػةضي باؾووضزا ٖيَ
زةنةٕ  ٖيًَهةناْيإ يةشيَط با  و ثةضِةناْيإ طةضّ زازيَٓٔ و ية ناتي ٖاتٓـةزةضي دودهـةنإ    
زايو و باونةناْيإ زةوضييإ زةططٕ بؤ ئةوةي يةغةضَاي ئةو ؾويَٓة بياْجاضيَعٕ. يـة ئـةَطيها   

َيَيةنـة   دؤضة وضضيَهي ضِةف ٖةية نة ٖةتا تةَةْي زوو غاَيي بيَوةَيةناْي زةثـاضيَعآ. وضضـة  
زةضسةم بة بيَوةَيةناْي بة بةظةيي و طياْؿيسا و ية ٖةَاْهاتسا غةختططة. ية غاَيي زووٖةَـسا  
زايهةنة بيَطووةناْي ْاضاضزةنا ية زاضوزضةخت غةضنةوٕ. ناتيَو نة زَيٓيا بـووٕ نـة زةتـوأْ    

تيسا بـةّ  يةزاض و زضةخت غةضنةوٕ  ويًََيإ زةنةٕ و زواي ناضي خؤيـإ زةنـةوٕ. واتـة يةضِاغـ    
ؾيَوةية َٓاَيةناْيإ تاقي زةنةْةوة بؤ ئةوةي خاتطدةّ بٔ ئاخؤ ئةوإ زةتوأْ بةب  ٖاونـاضي  
زايو و باونيإ زضيَصة بة شيإ بسةٕ  بيَوةَية وضضةنة َاوةيةى يةغةض زاضةنة زةَيَٓيَتةوة و يـة  

ض زيَتـة خـواضةوة و   بطغإ ٖاواضي ييَ ٖةَيسةغت   ناتيَو زايهي يةشيَط زاضةنة ْابيٓ  بـة ْاضـا  
شياْيَهي غةضبةخؤ زةغت ث زةنا. ية ئاغتةناْي غةضتطزا ؾيَواظيَهي ضِيَهوثيَهرت و ضِيَهدطاوتـط  
ية خيَعإ بةضضاو زةنةوآ. بؤ ويَٓة يةْيَو َةميووْةناْسا  بٓةَاَية يـة َـةميوْيَهي ْيَـط  ضـةْس     

ني نؤَةآليةتي ثيَـو زيَـٓٔ    َٓساَييَو و يةى يإ ضةْس َةميووْي ثري نة بةغةضيةنةوة يةنةية
ثيَو ٖاتووة. ية ْاو ٖةْسيَو ية ئاشةَيةناْسا يةواْةية ْيَط و َيَيةنة تا نؤتايي تةَـةٕ ثيهـةوة   
شيإ بةغةض ببةٕ. بةآلّ خيَعإ يةْاو ئاشةَيةناْسا تةْيا اليةْي غةضيعةي ٖةية يـة ساَييَهـسا نـة    

تيَيـسا ثـةضوةضزةنطزْي نةغـايةتي و     خيَعاْي َطؤيي تـةْيا بةضثطغـي ظاوظوآ ْييـة  بـةَيهوو    
نؤَةآليةتيهطزْي َٓاآلْيـ بايةخي ث زةزضآ. يـة خيَعاْـي َطؤييـسا ياغـا ئةخالقييـةنإ و      

 ٖةغت و غؤظي باآل بووْي ٖةية. 
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ــسابووٕ و ؾــيَواظة غــةضةتاييةناْي     ــة ضــؤْييةتي ثةي ــعإ  وات ــةي خيَ ــاضةي ئاخيَعط زةضب
 ض بةضتةغهة و ظياتط يةغةض بٓةَاي ططمياْةية. ظاْياضييةنامنإ ظؤ

ٖيَطأل زةَي : خيَعإ يةنةَري ططووثي غطوؾتيية. بة بطِواي ضِؤغؤ خيَعإ نؤْرتئ نؤَةَيطة و 
يةنةَري منووْةي نؤَةَية غياغييةناْة. نؤَةَيٓاغإ  خيَعإ بـة يةنـةَري ْـاوني غـةضةتايي     

ــعإ ب    ــة خيَ ــة ن ــإ واي ــٔ و ثيَي ــة زةظاْ ــطاوة   نؤَةَيط ــاتين ضِيَهد ــةي ثيَهٗ ــةَا و بٓاغ ٓ
نؤَةآليةتييةنإ بووة. وا زَيتة بةضضاو نـة يةنـةَري يةنـةي نؤَةآليـةتي خَيـعإ بـووة نـة        
بةضةبةضة طةؾةي غةْسووة و بة ؾهًَي يةنـةي طـةوضةتطي وةى قةبيًـة  تاييؿـة  نؤَةَيطـةي      

 ةضٖاتووة. طوْسْؿيين  نؤَةَيطةي ؾاضْؿيين و غةضةواّ نؤَةَيطةي ْةتةوةيي ز
َاييٓؤؾػهي زةَي : خيَعإ و تاييؿة ٖاونات زةطة  يةنرت بووْيإ ٖـةبووة و ئةَـة   
ثيَويػتييةناْي نؤَةَيطة بوو نـة زيـاضي زةنـطز ناَيـإ يـةوةي زيهـة يةغـةضتطة و        

 بايةخي ظياتطة.
 ية ضِواْطةي زؤضناميةوة خيَعإ و ثةضةغةْسْي بةضةبةضةيي ئـةو  ٖاوتـةضيب يةطـة  طـؤضِاْي    

ًََبووْي َطؤظـ ضؤتةثيَـ و زضيَصةي ٖةية. )  (6نؤَة  و نا
 (Clan)نؤْرتئ و غازةتطئ ؾيَواظي خيَعإ ططووثـي بـةضبآلوي خيَعاْييـة نـة بـة نـالٕ       

ْاغطاوة. نالٕ ططووثيَو ية تانةنإ زةططَيتةخؤ نـة خؤيـإ بـة خعَـي يـةنرت زةظاْـٔ و ئـةّ        
ْيؿاْةي زياض و غةَبوٍ  (Totem)َة . تؤتةّ ثةيوةْسيية خعَايةتيياْة يةغةض بٓةَاي تؤتة

وزضوكي نالْة. تؤتةّ طيا يإ ئاشة  يإ يةنيَو ية زيـاضزة غطوؾـتييةنإ يـإ بووْـةوةضيَهي     
ئةؾػاْةييية نة ثةيوةْسيي تايبةتي يةطة  طؿت تانةناْي " نالٕ " ٖةيـة و ديَطـةي ضِيَـعي    

ة  تؤتةّ ية ثةيوةْسيي خويَٓيي ية خيَعإ  بة تانةناْي ططووثة. ئاَيكةي ثةيوةْسيي تانةنإ يةط
واتا ْويَ و ئةَطِؤييةنةي  ظؤض بةٖيَعتطة. شْإ و ثياواْي نالْيَو   خؤيإ بة خوؾـو يـإ بـطا    
زةظأْ و يةّ ضِواْطةيةوة ْاتوأْ ثيَهةوة ٖاوغةضطريي بهةٕ. "شإ ناظيٓؤ" نالٕ بة ثيَهٗـاتوو  

ٕ بة َٓاَيةناْي  باوةطةوضةيةني ٖاوبةف زةظأْ و ْيؿاْة ية ئةو شٕ و ثياواْة زةظاْ  نة خؤيا
و ٖيَُاي ئةّ باوةطةوضةية تؤتةَة نة ظياتط ئاشة  و ٖةْسيَهذاض طيا و بة زةطُةْيـ ؾتيَو يإ 
بووْةوةضيَهي ئةؾػاْةيية. بؤ منووْة تانةناْي نالْي ناْطؤضؤ طوَاْيإ ٖةية نـة باوباثرييـإ   

 (1اْطؤضؤ زةظأْ  ضوْهة تؤتةَةنةيإ ناْطؤضؤية. )ناْطؤضؤ بووة و خؤؾيإ بة ن
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ؾهأل و ؾيَوةي خيَعإ بة زضيَصايي َيَصوو بةضزةواّ ية طؤضِإ زابووة. ٖةضوةى طوتطا  نؤْرتئ 
ؾيَواظةنةي بة ؾيَوةي نالٕ بووة نة بة ثيَطةواْةي خيَعاْي ئةَطِؤيي ٖاوبةؾـيَتيي يـة خويَٓـسا    

انةناْي بةيةنةوة ْةزةبةغتةوة. ية زوْياي ئةَطِؤزا خيَعإ يةغةض بٓةَاي ٖاوغةضطريي ثيَـو  ت
زيَت نة بةزيٗيَٓةضي ثةيوةْسيي ٖاوخويَٓيي واقعيية. نالٕ غةضةواّ ية ْيؿتُاْيَهي زياضيهطاو 
ديَطري زةب  و بةّ ؾيَوةية يةنةَري ئـاوايي زضوغـت زةبـ  و بـةزواي ئةويؿـسا تايبةيةْـسيي       
تؤتةَي بةضةو الواظيي زةض  و ثةيوةْسييـةناْي تانـةنإ يةغـةض بٓـةَاي ييَـو ْعيهايـةتيي       
ؾويَين زازةضِيَصضآ. نالٕ يةغةضةخؤ ييَو بآلو زةب  و خيَعإ يةغةض بٓـةَاي ٖـاوخويَين ثةيـسا    
زةب . يةّ قؤْاغةزا َٖيؿتا خَيعإ بـة ؾـهًَي بـةضبآلوة و ئةضنطـةيي دؤضاودـؤضي يـة بـاضي        

 غياغي  ياغايي  ئاناضي و ئاييين يةغةض ؾاْة.ئابووضي  
ية خيَعاْي ؾطاواْسا بايةخي باوى و زايو بة ثيَي باضوزؤخـة ئـابووضي و نؤَةآليةتييـةناْي    
غةضزةّ دياواظة. ٖةْسيَو ية نؤَةَيٓاغإ ثيَيإ واية غةضزةَيَو بةضِيَوةبطزْي ضِيَهدطاوي خيَعإ 

اوى غةضثةضؾتيي ناضوباضةنـاْي خيَعاْـي بةزةغـتةوة    ية ئةغتؤي زايو بووة و بة زواي ئةوزا ب
ططتووة. خيَعاْي دؤضي يةنةّ نة زةغةآلت و ئيدتياض يةزةغت زايو زابووة "زايو غاالضي" و 
ــاضة     ــسا ناضوب ــةوةي خؤضان ــاغي نؤنطزْ ــة قؤْ ــ طوتطاوة. ي ــؤضي زووةّ " باونػــاالضي" ث د

هي ضِاو و ؾـهاض و بـةضططي يـة    ئابووضييةناْي خيَعإ يةزةغـت شْـسا بـووة و ثياوةنـإ خـةضي     
خيَعاْةناْيإ بووٕ. ية ئاناَسا شٕ  طةوضة و غاالضي بٓةَاَية بـوو و ثًـة و ثايةيـةني بـةضظي     
ٖةبووة. بة طؤضِاْي ؾيَوةي بةضٖةَيَٗٓإ و ثيَؿهةوتين نؿتونا   ضِؤَيـي ئـابووضيي شٕ بـةضةو    

بةزةغـتةوة ططتـووة و يـة ئاناَـسا      نعيي ضووة و ثياو بةضِيَوةبطزْي ناضوباضةناْي وةبةضٖيَٓاْي
خيَعإ بة ؾيَواظي باونػاالضي زةضزيَت. ية خيَعاْي باونػاالضيسا زةغةآلت يةزةغت ثياوزايـة و  
ية شيَط ضاوةزيَطي ئةوزا شْإ و نوضِةنإ تا ناتي َطزٕ و نطـةنإ تـا نـاتي َيَطزنـطزٕ شيـإ      

رياتـي ضِابطزووةنـإ بـؤ زاٖاتووةنـإ     بةغةض زةبةٕ. باوى ية خيَعاْسا غاالض و ٖةَةناضةية و َ
زةطواظَيتةوة. ية َْيو غاَييةناْسا بٓـةَاي خَيـعإ يةغـةض ضِةغـةْايةتيي بـاوى بـووة نـة بـة         
باآلزةغتيي تةواو بةغةض شياْي شْإ و َٓاآلْي خـؤي سـانُي خَيـعإ بـوو. يـة َْيـو ظؤضبـةي        

َيةناْـسا خيَـعإ بـة ؾـيَوةي     ٖؤظةناْسا  غيػتةَي باونػاالضي باو بووة. ية ٖةْسيَو ية نؤَة
ٖةبووْي ثيَوةْسيي خعَايةتي ية خيَعاْسا ية ضِيَطةي زايهةوة بووة نة زايو ضِةضةَيةني خؤي بـؤ  
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َٓاَيةنإ زةطواغتةوة. يةٖةْسيَهي زيهة باوى ضِةضـةَيةني بـووْي ٖـةبووة نـة ضِةضـةَيةى يـة       
 ضِيَطةي باونةوة بؤ َٓاَيةنإ زةطواظضايةوة.

شَاضةي ٖاوغةضيـ بؤ غةض يةى ٖاوغـةضي و ؾطةٖاوغـةضي زابـةف زةبـ .     خيَعإ بة ثيَي 
ضةْسٖاوغةضي خؤي بةزوو ؾيَوةي ضةْس َيَطزي و ؾطة شْي بووْي ٖةبوو. ؾطةشْـي يـة ئـابووضي    
بةغرتاوة بة نؿتونا  و ئاشةَيساضي زيَتة نايةوة  بةّ ثيَية يةنيَو يـة ٖؤنـاضة غـةضةنييةناْي    

شٕ ْة تةْيا ئةضني ئابووضي ٖةية و بؤ َيَطزةنـةي وةى نطيَهـاضي   ؾطةشْي ؾانتةضي ئابووضيية. 
ب سةقسةغت زيَتة ئةشَاض  ية ٖةَإ ناتسا بة ديَطـةي غـاَاْيَهة نـة زةبيَتـة ٖـؤي ضِيَـع و       
ئابطِووي ثياوةنة. ٖؤناضي زيهةي ضةْس شْي ثةيوةْسيي بة ثةيوةْسيية تايبةتةناْي نؤَةَيطةي 

ريي يةغةض بٓةَاي طؤضِيٓةوة  ثيَؿي ؾةضِ و بـةظّ زةطـريا و   عةؾريةتي ٖةبووة نة بة ٖاوغةضط
ئاغاييـ و ئاضاَي بؤ ْاو ٖيعة بطوونةنإ زةطةضِايةوة. يةنيَهي زيهة ية ٖؤناضةناْي ؾطةشْي 
بةٖاي نؤَةآليةتي ثياوة  ضوْهة ية ٖةْسيَو ية خيَعاْةناْسا ْةبووْي نووضِ زةبيَتة ٖؤي ئةوةنة 

طٕ. ْةظؤني شْيـ ٖةْسيَهذاض ٖاوغةضطرييي غةضيةْوآ و ؾطةشْي يـيَ  ثياوةنإ شْي ظؤض ٖةَيبصيَ
 زةنةويَتةوة.

 
 خَيصاني ناوكي )ذى و مَيسدي(

خيَعإ ية زوْياي ئةَطِؤزا شٕ و َيَطز و َٓاَيةنإ ية ضواضضيَوةي خؤيـسا د زةناتـةوة. يـة    
تانـةناْي نـةّ و   تايبةيةْسييةناْي خيَعاْي ئةَطِؤيي  بطووني قةواضةنةيةتي. واتة شَـاضةي  

غٓووضزاضة. ضوْهة َٓاَيةنإ زواي ٖاوغةضطريي و يـة ٖةْـسيَو دـاض زا ثـيَـ ٖاوغـةضطرييـ      
خيَعاْي باونييإ بةد  زةٖئًََ و ية ؾويَٓيَهي زيهةزا شيإ بةغةض زةبةٕ و خيَعإ بـة ؾـيَوةي   

زةَيَٓٓـةوة. يـة   خيَعاْي باوى ـ زايهي زةضزيَت  واتة تةْيا زايو و باوني يةنةّ يـة خيَعاْـسا    
خيَعاْي ْاوني يإ شٕ و َيَطزيي ئةَطِؤزا ططيٓطيي بة ثةضوةضزةنطزْي نةغايةتي و ثيَؿهةوتين 
نؤَةآليةتيي َٓا  زةزضيَت  ية ئاناَسا سةظي ٖةبووْي َٓاَيي ظؤض نةَرت بؤتـةوة. ٖةضضـةْس   

طؿيت يةّ باضةيةوة  ئةّ ناضة يةْيَو تويَصة دؤضاودؤضةناْي نؤَةَيطة دياواظي ٖةية  بةآلّ سةظي
بةضاو زةنةوآ. شٕ بة وةئةغتؤططتٔ و ئةواَساْي ناض خاوةٕ غةضبةخؤييةني ظياتطة. ئةّ نـاضة  
ية ٖةْسيَو بابةتسا ئاَيؤظيي يةْاو بٓةَاَيةزا زيَٓيَتة نايةوة و زةبيَتـة ٖـؤي ْـاديَططيي و ييَـو     

ةْـةي ْيَـوإ شٕ و ثيـاو بـةزواي     ٖةَيوةؾاْي خيَعإ. بةآلّ ية ظؤضبةي ناتةناْيؿسا ضِيَعي زووالي
خؤيسا زيَٓ  و خيَعإ وةى شيٓطةيةني تةْسضوغت بـؤ ثـةضوةضزةنطزْي نةغـايةتي َٓاَيـةناْي     
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بةغةض زيَت. خيَعاْي ْاوني  بٓاغةي نؤَةَيطة ثيؿةغاظييةناْي ئـةَطِؤيي ثيَـو زيَٓـ  و يـة     
إ زضوغـت زةبـ .   ثةيوةْسيي يةطة  طةؾة و ثةضةغةْسْي ؾاضْؿيين و ثيؿةغاظي يـة ؾـاضةن  

ضةْس دياواظييةى خيَعاْي ْاوني ية طؿت دؤضةناْي خيَعإ ديـا زةناتـةوة نـة ططيٓطرتيٓيـإ     
بطيتري ية: دياواظي ية ناض و ئةضى   دياواظي ية قةواضة  ية ثةيوةْسيي يةطة  قـةواضة ٖـةضوةى   

ي بطوونرتة و ية شٕ و طوتطا خيَعاْي ْاوني بة بةضاوضز يةطة  خيَعاْي بةضؾطاواْسا خاوةْي قةواضة
 َيَطز يإ شٕ و َيَطز و َٓاَيةناْيإ ثيو ٖاتووة.

دؤضي بةضضاوي خيَعاْي ْاوني ية ؾاضة ثيؿةغاظييةناْي ضِؤشئاوايي بةضضاو زةنـةويَت. يـة   
ي خيَعاْـةناْي  31ي خيَعاْةناْي ؾـاض و يـة غـةزا    38ئيَطاْسا خيَعاْي ْاوني ْعيو بة يةغةزا 

 يبةيةْسيطةيي تايبةت بةخؤي ٖةية. طوْسي يةخؤ زةططآ نة تا
ية تايبةيةْسييةناْي زيهةي ئةّ دؤضة خيَعاْة يةنيَهيإ ئةوةية نة ئةضنـة نؤْـةناْي بـة    
ئةغتؤي زاَةظضاوةطةييَهي ية زةضةوةي شيٓطةي خيَعاْييـة و ئـةويرت ئةوةنـة خيَعاْـي ْـاوني      

ٕ زةطةْة تةَةْي ياغايي و زيَٓة ٖةضطيع ثةضة ْاغتيَٓ  و ظياز ْانات. ناتيَو نة َٓاآلْي خيَعا
ْاو نؤَةَيطة  وةى ئةْساَيَهي ضاالى ية خيَعإ زيَٓـةزةض و خؤيـإ بـة ؾـيَوةيةني غـةضبةخؤ      
خيَعاْيَهي ْوآ ثيَو زيَٓٔ. بةّ ثيَية خيَعاْي شٕ و َيَطزي يإ ْاوني بة بآلوبووْي ئةْساَةناْي 

 ية يةنرت  ييَو ٖةَيسةوةؾ .و غةضةواّ بة َطزْي زايو و باوى يإ ديابووْةوةيإ 
خيَعاْي ْاوني خؤي زةتواْ  بؤ ضةْس دؤضيَو زابةف ب . بؤ ٖـةض يـةنيَهيإ زةبـ  ضـةْس     

 ياغا و ضِيَػايةى يةبةضضاو بطريئَ نة ططيٓطرتيٓيإ بطيتري ية:
 ــ ؾيَواظي ٖةَيبصاضزْي ٖاوغةض و شَاضةط ٖاوغةضةنإ

 ــ ضِازةي بةغرتاوةيي بة تؤضِي خعَايةتي 
 ــ ططيٓطيي ضِؤَيي شٕ و َيَطز

 ــ قةواضةي خيَعإ
دةَؿيسي بيَٗٓاّ يةنيَو ية نؤَةَيٓاغة ئيَطاْييةنإ يةغةض بٓةَاي ثيَوةضةناْي غـةضةوة   
خيَعاْي ْاوني ؾاضي بةغةض غ  دؤضزا زابةف زةنات نة زةتواْ  وةى منووْةيةى بؤ تويَصيٓـةوة  

 ( 8ضبطريآ.)و زابةؾهاضيي دؤضةناْي خيَعإ غووزي ييَ وة
 
 ـ خَيصاني ضةزبةخؤي ناوكي )جؤزي يةكةم(1
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ثيؿةي غةضؤني خيَعإ ية ناضة بةضظ و ْاوويية ئيساضييةنإ يـإ ثيؿـة ئاظازةنـإ زايـة.     
ثيَوةضي بةغرتاوةبووٕ بةّ دؤضة خيَعاْة ظياتط ضِازةي خويَٓسةواضيية ٖةتا زاٖات  و بةّ ٖؤيةوة ية 

ثـاضيَعةض   ئيساضي يإ ثيؿةي ئاظازي ثطِزاٖات ) وةى ثعيؿـهي  خيَعاْةناْي خاوةٕ نازضي باآلي 
ية زازطا( ٖـةتا خَيعاْـةناْي ؾةضَاْبـةضي نؤَجاْيـا تايبةتييـةنإ يةواْةيـة يـةّ ططووثـةزا         

 د بططٕ.
خويَٓسْي غةضؤني خيَعإ ظياتط ية غةضوي زيجًؤَةوةيـة و ٖاوغـةضي غـةضؤني خيَـعاْيـ     

نـةَيَو خواضتطزايـة و دـاضي وايـة نـاضيـ زةنـا. يـة         خويَٓسةواضييةنةي ٖةض يةّ ئاغتة يإ
ٖةَيبـصاضزْي ٖاوغـةضزا ئـاظازيي ٖةيـة. ضواضضـَيوةي ٖةَيبـصاضزْي ٖاوغـةض ظؤض بةضؾطاواْــة و        
ٖاوغةضطريي يةْاو خعَإ و يةطة  نةغاْي زةضةوةي خعَايةتيـ باوي ٖةيـة. شٕ و ثيـاو وةى   

طيي بة زةضخػتين نةغايةتي ٖةيـة و يـة   زوو ٖاوغةض بة يةنػاْي شيإ بةغةض زةبةٕ. شٕ ٖؤط
ناضوباضةناْي خَيعاْيـسا شٕ و ثيـاو  بةٖاوبةؾـي بطِيـاض زةزةٕ و ئـةّ بابةتـةف زةبَيتـة ٖـؤي         
زةضنةوتين ْانؤنيي ظياتط و يةواْةية ديابووْةوةي ظياتطيؿي يةضاو دؤضةناْي زيهـةي خيَـعإ   

ــؤْييةتي باضٖيَٓا   ــةنإ و ض ــاضةي َٓاَي ــةوة. شَ ــسا بهةويَت ــةضةني و  تيَ ــة غ ــة بابةت ــإ ي ْي
ٖةغتياضةناْي خيَعاْة. خيَعإ ٖةو  زةزا ية ئاَطاظةناْي خؤؾطوظةضاْي ضِيَصةيي بةٖطةَةْس ب . 
ٖةبووْي ئؤتوَبَيًيَهي بطووى  تةيـةويعيؤٕ و ... بـؤ ظؤضبـةي ئـةّ خَيعاْاْـة بؤتـة ؾـتيَهي        

ٓ . ئةواْةيهـة ثطِزاٖـاتٔ   ئاغايي  شيإ ية ئاثاضتوَإ و ؾـوقةناْسا يةْاوياْـسا بـطةو زةغـتيَ    
ٖةبووْي خاْووي غةضبةخؤ بة يةنيَو ية ئاَاوة ططيٓطةناْي شيإ زةظأْ. ئاغيت بةناضٖيَٓاْي 
ــة       ــتوَةى و خعَةتطوظاضيي ــةناضٖيَٓاْي ؾ ــة ب ــاتط ب ــةني ظي ــةضظة و ٖؤططيي ــةنإ ب خيَعاْ

 دواْهاضييةنإ زةزةٕ.
وةْسيــساض بــة دٌءبــةضط  بةؾــيَهي طــطيٓط يــة بوزدــةي خيَــعإ بــؤ خةضدييــةناْي ثةي

تةْسضووغيت  طةؾتوطوظاض تةضخإ زةنطيَت. خيَعإ سةظي ية ثؿووةناْي غاآلْةية و ية بٓةضِةتسا 
تيَجةضِنطزْي ناتةناْي بيَهاضي ية بابةتة ديَطة غةضوةناْي خيَعاْة. خيَعإ غةضبةخؤيي زاضايـي  

غـةضةتاي زضوغـتهطزْي   ٖةية و شٕ و ثياو زاٖاتـةناْيإ بـة ٖاوبةؾـيي خـةضز زةنـةٕ. يـة       
بٓةَاَيةزا يةواْةية ية اليةٕ خيَعاْي باوى يـإ نةغـاْي تـؤضِي خعَايـةتي ٖاونـاضيي زاضايـي       
ثيَؿهةؾي خيَعإ بهطآ. ثابةْسبووْة نؤَةآليةتييةناْي خيَعإ زةضسةم بةتؤضِي خعَايـةتي تـا   

طـةوضةي ئيَطاْـسا    ضِازةيةى نةَة. ية ئيَطاْسا ظؤضبةي ئـةّ خيَعاْاْـة يـة تـاضإ و ضـةْس ؾـاضي      
 ْيؿتةدئَ.
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غةضؤني خيَعإ ية خعَةتطوظاضيية ئيساضيية ثًة ْعَةنإ يـإ خعَـةتطوظاضيي باظضطاْيـسا    
ناض زةنات. داضي واية خاوةٕ ثيؿةيةني زةغيت يـإ نطيَهـاضيَهي ؾـاضةظاية. خويَٓـسةواضيي     

ؤَةية و داضي واية بطِواْاَةي ؾةؾي غةضةتايي ٖةية. ٖاوغـةضي  غةضؤني خيَعإ ية خواض زيجً
غةضؤني خيَعإ نةَرت ية زةضةوةي َا  ناض زةنات  بةآلّ ية ؾاضة وياليةتييةناْسا يةواْةية يـة  
ثيؿةغاظيي خيَعاْيسا ضاالنيي بٓويَٓ . ثياو غةضتطيي تـةواوي خـؤي يـة ؾـويَٓهاضي خيَعاْـسا      

زةضزةنات و شٕ شيَطزةغت و ًَهةضي بطِياضةناْي غةضؤني خيَعاْـة.  زةثاضيَعيَت  بطِياضي ططيٓط 
ٖيض غٓووضزاضيَتييةى ية شَاضةي َٓاَيةناْسا ْيية و ية بٓةضِةتسا خيَعإ يةغةض ٖةبووْي َٓـاَيي  
ظؤض ٖاوضِاية و بريوباوةضِي ئاييين و زاب و ْةضيتةنإ ٖاْسةض و ياضيـسةزةضي ئـةّ نـاضةٕ. ثيـاو     

ةيسانةضي خيَعاْة. تانةناْي خيَعإ ظياتط ية يةى يإ زوو شووضزا شيإ بةغةض بةخيَونةض و بصيو ث
ًََهـةوة      زةبةٕ و ئةطةض خيَعإ زاٖاتيَهي ظياتطي ٖةب   سةظيإ ية ٖـةبووْي خاْوويـةني بـة 
ٖةية ٖةضضةْس بطوونيـ بيَت. ؾويَين ْيؿتةديَبووْي ئةّ خيَعاْة ية ؾـويَٓة تايبةتييةناْـة )   

اضإ ية ْاوضةي ْيوباظْةيي نة ية بانووضي ضِؤشٖةآلتةوة زةغت ث زةنات و بـةضةو  بؤ منووْة ية ت
ضِؤشٖةآلت و باؾووض زةضِوات وةى ؾـةقاَةناْي طوضطـإ  سةظـسةي ؾـةٖطيوةض  ضِةي و.. يـإ      

 ؾاضؤضهة بةغرتاوةناْي وةى ْاضَةى و ضواضغةز زةظطا(.
 
 ـ خَيصاني ذى و مَيسدي كؤضةز3

ية نؤضةضةناْي طوْس يإ ؾاضؤضهةنإ ثيَو زيَت نة ية ضـةْس غـا     ئةّ دؤضة خيَعاْة ظياتط
ثيَؿرتةوة ية ؾاضة طةوضةناْسا شيإ بةغةض زةبةٕ. ٖةْوونةف نؤَةَيطةي ؾـاض ئـةواْي تـةواو    
يةخؤيسا د  ْةنطزؤتةوة و ٖةّ ية باضي نؤَةآليةتي و ٖةّ يـة بـاضي ؾـويَٓةوة زةتـواْطآ بـة      

 "ثةضِاويَعْؿري" ْاويإ ببةئ.
غةضؤني خيَعإ ية خعَةتطوظاضييةناْي بةؾيَو يإ وةى نطيَهاضيَهي ْاثػجؤضِ يـة ٖةْـسيَو   
ثيؿةغاظي )بة تايبةت ثيؿةغاظي خاْوبةضة( خةضيهي ناضة. بة ٖؤي ْةبووْي تؤضِي خعَايةتي 
يةو ؾاضةي ييَي ْيؿتةدئَ  خيَـعإ ثابةْـسبووْي نؤَةآليـةتي ظؤضي ْييـة و بـةّ ٖؤيةؾـةوة       

ض ٖةغت بة غةضييب زةنـةٕ. ثياوةنـإ ظؤضبـةيإ ْةخويَٓـسةواضٕ و يـة ناضوبـاضة       تانةناْي ظؤ
خيَعاْييةناْسا غةضتطي تةواوي خؤيإ ثاضاغتووة. ؾويَين ْيؿتةديَبووٕ ٖةشاضاْةية و داضي واية 
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ضةْس خَيعاْيَو بة ؾَيوةي بةنؤَة  شيـإ بةغـةض زةبـةٕ. توَيصيٓـةوة يةٖةْـسيَو ْاوضـة ئـةوة        
ثيَطةواْةي نؤَةَية ضِؤشئاواييةنإ نة نؤضهطزْي طوْسْؿيٓةنإ بؤؾاض ؾـيَواظي  زةضزةخا نة بة

ٖاوغةضطرييي  ْاوخؤيي بؤ شٕ ٖيَٓإ ية زةضةوة يإ ية بيَطاْةنإ طؤضيوة  ية ئيَطاْسا بـة ٖـؤي   
ٖةغت نطزٕ بة غةضييب و خؤبةبيَطاْة ظاْري ية ؾاضةنإ بؤ نؤضةضة طوْسييةنإ  ٖاوغةضطرييي 

 ةضوا باوي ٖةية.ْاوخؤيي ٖ
خيَعاْي شٕ و َيَطزي يإ ْاوني ية ئيَطاْسا ظؤض ْويَية و ية ْاوةْسة ؾاضي و ثيؿةغـاظييةنإ  
بةضةبةضة ثةضة زةغتيَٓ   بةّ ٖؤيةوة زةتواْطآ بطوتطآ نة طؤضِاْهاضييةناْي خيَـعإ يـة ئيَـطإ    

طؤضِاْهاضيي ثةيوةْسييةناْي واتة طؤضِاْي قةباضة يإ ضِةٖةْسةناْي  طؤضِاْي ئةضنةناْي خيَعإ و 
ْاوخيَعاْي ظياتط بؤ ؾاضةنإ و ْاوةْسة ثيؿةغاظييةنإ زةطةضِيَتةوة  ئةطةضضي يـة ؾـاضةناْيـ   
ٖيَؿتا تؤضِة خعَايةتييةنإ نةّ و ظؤض زةغةآلتي خؤيإ ثاضاغتووة و وةى ثةيوةْسزةضيَو يـةْاو  

نؤَةآليةتييةناْي ئـةّ زوايياْـةي ئيَـطإ    خيَعإ و نؤَةَيطة ضِؤ  زةطيَطِٕ. ب طوَإ ئاَيووطؤضِة 
طؤِضاْهاضيي قووَيي ية ثيَهٗاتة و ئـةضني خَيعاْـي ئَيطاْـي بـة تايبـةت خَيعاْـي طوْسْؿـري و        
ٖةضوةٖا ية ؾيَواظة ضِةؾتاضييةناْي تانةناْسا ٖيَٓاوةتة نايةوة نة خؤي بابةتي تويَصيٓةوةي ْوآ 

 طؤضِْهاضيياْة ضِووٕ زةناتةوة.زةخاتة بةضزةغت. تويَصيٓةوةناْي زاٖاتوو ئةّ 
 

 خَيصاني لَيكدزاو
خيَعاْي ييَهسضاو خيَعاْيَهة نة يةغةض بٓةَاي ثةيوةْسيي خويَين يإ ثةيَوةْـسيي يةضِيَطـةي   
ٖاوغةضطريييةوة ضِاوةغتاوة و ضةْس ططووثي خـويَين و ضـةْس ططووثـي شٕ و َيَطزايـةتي يـةخؤ      

واي ٖاوغـةضطرييـ يةخؤيـسا دـ  زةناتـةوة و     زةططآ. خيَعاْي ييَهـسضاو َٓاَيـةناْي خـؤي ز   
ثةضغةْسٕ و بةضؾطاوإ بووْيؿي ٖةض بةّ ٖؤيةوةية و بةّ ؾيَوةية يةواْةية ضةْس وةضةيةى يةشيَط 
َيطيَهسا و ية خاْوويةني ٖاوبةؾسا شيإ بةغةض ببةٕ. ئةّ دؤضة خيَعاْة نة ظياتط تايبـةت بـة   

ساضييةناْة  يةواْةية ؾـيَواظي باونػـاالضي يـإ    نؤَةَيطة خاوةٕ ئابووضيية نؿتوناَيي و ئاشةَي
زايــو غــاالضي  بــاوى ْؿــيين و زايــو ْؿــيين و ؾــيَواظطةيي يــةّ دــؤضة بططيَتــةخؤ. بــة  
زةغتةواشةيةني زيهة  بةثيَي زةغةآلت و ظاَيبووْي زايو يإ باوني بٓةَاَيـة ضـةْس دـؤضِيَهي    

ّ  بطِيـاضزةضي خيَـعأْ و نوضِةنـإ و    دياواظي ٖةية. يةّ ؾيَواظة ية خيَعإ  زايو و باوني يةنة
ْةوةنإ و بوونةنإ ثةيطِةوييإ ييَ زةنةٕ و ئةطةض باوى وزايو بة ٖؤي بةتةَةْييةوة ْـةتوأْ  
ئةضنةناْي غةضثةضؾيت بةضِيَوة بةضٕ  نوضِي طةوضةي خيَعإ ديَطةيإ زةططيَتةوة. نطةنإ زواي 



 198 

عاْي ييَهسضاو ظياتط بة ؾيَوةي بـاوى ْؿـيٓيية و   َيَطنطزٕ َاَيي باوى د زةٖئًََ و بةّ ثيَية خيَ
يةو دؤضاْةي نة ظاوا ية َاَيي خةظووضزا بصئ ظؤض زةطُةْة. باوى ضِؤَيي غةضةني ية ثةضوةضزة و 
باضَٖيٓاْي َٓاَيةناْي يـة ئةغـتؤية  دـةغعي ٖةَيبـصاضزْي ٖاوغـةض غـٓووضزاض و ثابةْسبووْـة        

 نؤَةآليةتييةنإ ظؤضٕ.
ةزواي ثيؿةي باونيـإ زةنـةوٕ و ئةضنطـةيي دؤضاودـؤض يةغـةض ؾـاْي       َٓاَيةنإ ظياتط ب

خَيعاْة. ؾَيواظي بةضٖـةََٗيٓاْي خَيعاْـي و ٖاونـاضي و ٖـةضةوةظي دـيَطري يةغـةض ئـةو  بـة         
نؤَةآليةتي نطزٕ و ثةضوةضزةنطزْي َٓاَيةنإ  ضاوةزيَطي ثريةنإ و زانؤني نطزْي تـةواو يـة   

ّ خيَعاْـة زيَٓةئـةشَاض. بـة وتـةي غـاَوئيٌَ نـؤْيط       ئةْساَةنإ  يةئةضنة قوضغـةناْي ئـة  
(S.Konig)       نؤَةَيطةي نؿتوناَيي بة ؾيَوةي غطوؾيت بـؤ ؾـيَواظي خيَعاْـي باونػـاالضي

طوواوة و خيَعاْي وةضظيَطةنة تيَيسا ئةضني ئابووضي ططيٓطي ٖةية ) واتة خيَعإ بـة يةنةيـةني   
بةضيَهي بةضٖةَٗيَٓاْة نة ٖةض يـة نؤْـةوة ثيـاو    ئابووضيـ زيَتة ئةشَاض(  ثيَويػيت بة بةضِيَوة

بووة. بيَذطة يةَةف ية نؤَةَيطةيةني طوْسْؿـيين يـإ عةؾـريةتي َـا  ْةتـةْيا ْاوةْـسي       
ضاالنيية ئابووضييةناْة  بةَيهوو ؾويَين طؿت ضاالنيية ؾيَطناضي  ثةضوةضزةيي  نؤَةآليـةتي   

ةشَاض. ية ئاناَسا ظوريةيةى نة تانـةناْي  خؤؾطوظةضاْي و تا ضِازةيةنيـ ئاييٓييةنإ زيَتة ئ
خيَعإ بةيةنةوة زةبةغتيَتةوة ظؤض بةٖيَعة و ئةْساَاْي خيَعإ يةشيَط ضاوةزيَطي تـؤضِيَهي ثتـةوي   
خعَايةتي بة يةنرت بةغرتاوْةتةوة. ية ثةيوةْسيي يةطة  دؤضةناْي خيَعاْي ييَهـسضاو زةتـواْطآ   

و يإ بةنؤَة  بهطآ نة يةْيَو ئيػـالوةناْي باؾـووض و   باؽ ية دؤضيَو خيَعاْي ثيَهةوة بةغرتا
 وآلتاْي ئيػهاْسيٓاوي ية شيَط ْاوي "ظازضوطا" ْاغطاوة.

ئةّ دؤضة خيَعاْة نة باؾرتة ططووثي خيَعاْي ث  بًَيَري  يةضِاغـتيسا بـة ؾـيَوةي ططووثيَهـي     
وةي بةنؤَـة  و  ٖةضةوةظي بوو نة بة ٖاوبةؾي خةضيهي ناضي نؿتوناٍَ بووٕ. خواضزٕ بة ؾـيَ 

يةغةض غؿطةيةى زةخوضا و ٖةض نةؽ بة ثيَي ضِيَهدػتٓيَو نة يةغةض بٓةَاي تةَـةٕ و ضِةطـةظ   
بوو ية ديَطةيةني زياضيهطاوزا ديَي زةططت. ئةْساَاْي ظازضوطا بة ثؿـت بةغـذي بـة َرياتـي     

 بٓةَاَيةيي شياْيإ بةغةض زةبطز و غيػتةَي باونػاالضي تيَيسا باآلزةغت بوو.
سئ دؤضي خيَعاْي ثيَهةوةبةغرتاو ية ٖيٓسوغتإ و شاثؤٕ ) يابـإ( بووْيـإ ٖةيـة نـة     ضةْ

بٓةَاي ٖةبووْيإ ضاالنيية ئابووضييةنإ و ٖاوثيَوةْسييـة ئاييٓييـةنإ يـإ بـة وتـةي ئـيدي       
 خةيسووٕ زةَاضطرييية ئاييٓييةناْة.
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ا يـةنيَو يـة نوضِةنـإ    خيَعاْي " غتاني"يـ دؤضيَهي زيهة ية خيَعاْي ييَهسضاوة نة تةْي
زواي ٖاوغةضطريي زةبيَتة َرياتطـطي ناضوباضةنـاْي ظةوييـةنإ و َٓاَيـةناْي زيهـة يـةْيَوإ       
بةغةَييت َاْةوة و ديابووْةوة ية خيَعإ يةنيَهيإ زةب  ٖةَيبصيَطٕ. بة ؾـيَوةيةني طؿـيت بـة    

ثيَوةْسييةؾسا زةتواْطآ  ثيَي ثيَوةضي دؤضاودؤض زةنطآ خيَعاْي ييَهسضاو زابةف بهطآ و ٖةض يةّ
ية ظاضاوةطةيي وةى خيَعاْي ييَهسضاوي زايـو ْـاوي  بـاوى ْـاوي  باونٓؿـيين  زايهٓؿـيين        
باونػاالضي  زايهػاالضي  باوى غةضزةغيت  زايو غةضزةغيت  باوى تةوةضي  زايـو تـةوةضي    

 باوى ضِةضةَيةني و زايو ضِةضةَيةني نةَيو وةضبطريآ.
ٓاغي ؾةضِةْػـي  يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  ٖؤنـاضة شيٓطـةيي و       نؤَةَي (Leplay)يؤثًةي 

دوططاؾييةنإ  زابةؾهاضييةني زيهةي ية خيَعإ خػتؤتةضِوو. ئةو زةَي  نة زةؾتة بةضؾطاوإ و  
بةضبآلوةنإ بؤ شياْي ضازضْؿيين و ؾواْي يةباضٕ و وةٖا شيٓطةيةى خيَعاْي بةبآلوي باونػاالض 

ووسييةي قةوي  بري و باوةضِي ئاييين  و ضٍِِيَعزاْإ بـؤ ْةضيتـةنإ و   بة ٖرياضنييةتيَهي بةٖيَع  ضِ
ثةيوةْسيية خيَعاْيية بةٖيَعةنإ زيَٓيَتة نايةوة. يةساَييَهسا نة ية وآلتـاْيَهي وةى ْـةضوير نـة    
يةْاو نؤَـةَييَو زؤ  و ؾـيوي غطوؾـيت زضوغـت بـووة  يـة بةضاَبـةض ضِووسييـةي بـةَٖيع و          

َايـةتي  تووؾـي تانطـةضايي و ططيٓطيـي غـةضبةخؤيي نةغــايةتي      ٖاوثيَوةْـسيي ثتـةوي خع  
زةبيٓةوة  بةّ ثيَية ية وةٖا شيٓطةيةى بة ديَطةي خيَعاْي ؾطاوإ و ييَهسضاوي باونػـاالضي نـة   
ضةْسئ وةضة ية خؤيسا د بهاتةوة و وةضةيةني ْويَـ بؤ ثةيطِةويهطزٕ ية ْةضيتـةناْي بـاب و   

و زيَتة نايةوة نة تيَيـسا ٖةغـيت غـةضبةخؤيي و زاٖيَٓـإ يـة      باثريإ ثةضوةضزة بهات  خيَعاْيَ
 َٓاَيةناْسا ططيٓطييةني تايبةتي ٖةية.  

 بة نوضتي زةتواْري زابةؾهاضييةنةي" يؤثًةي" بة ؾيَوةي خواضةوة خبةيٓةضِوو:
 
 
 ـ خَيصاني باوكطاالزي1

ايـة و َٓاَيـةنإ   واتة خيَعاْيَو نة تيَيسا بـاوى زةغـةآلتي تـةواو و ضِةٖـاي يةشيَطزةغـت ز     
تةْاْةت زواي ٖاوغةضطرييـ يةشيَط ضاوةزيَطي خيَعإ زإ. يةّ خيَعاْة يةبةضضاوططتين ؾةضَإ و 
ئةَطي طةوضةتطةنإ و ضَِيعزاْإ بـؤ ْـةضييت ِضابطزووةنـإ  ياغـاي غـةضةنيية. يـةّ خَيعاْـةزا        

 اْة ْةى تاى.نةغايةتي تاى يةخيَعاْسا تواوةتةوة و بةّ ثيَية بطِياض يةئةغتؤي خيَع
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 ـ خَيصاني كةضايةتي ثةزوةز2
خيَعاْيَهة نة تيَيسا بة ٖؤي زووضنةوتٓـةوةي دوططاؾيـايي و تايبةيةْسييـة ْاوضـةييةنإ      
نةغايةتي تانةنةغي و زيَُونطاغي بايةر ثةيسا زةنات و بةّ ثيَية ؾويَٓهةوتين نويَطنويَطاْة و 

دؤضة خيَعاْاْة يةْاوضةطةييَو زضوغـت زةبـٔ    ْةضيت ثةضغيت خيَعاْي باونػاالضي ْابيٓطآ. ئةّ
نة ية باضي دوططاؾييةوة بة تةواوي يةطة  ْاوضة زةؾتايية ثإ و بةضيٓةنإ ديـاواظي ٖةيـة و   

 زةضةتاْي ثيَهٗاتين نؤَةَيطة بةضبآلوةنإ بووْي ْيية. 
 
 ـ خَيصاني ناجَيطري و لةزشؤك3

يةضظؤى ْاو زةبات  واتة خيَعاْيَو نة ْـة   يؤثًة دؤضي غيَيةَي خيَعإ بة خيَعاْي ْاديَطط و
تانةناْي يةغةض بٓةَاي باووباثريإ ث زةطةيةْ  و ْة ٖةغـيت غـةضبةخؤيي و ثؿـت بـة خـؤ      

 بةغتٓيـ ية َٓاَيةناْي زضوغت زةنات.
 

 ثَيكًاتةي خَيصاني عةشريةتي 

سا ئةطةضضي خاوةٕ ثيَهٗاتةيةني ضِاوةغتاو يةغةض ٓب ي عةؾريةتي ية ئيَطْا ةَاي باونػـاالضيية  خيَعْا
ـي ييَهـسضاو" يـإ بـةضبآلو يـإ "           طآ بـة "خيَعْا و يةشيَط ْؿووظ و باآلزةغتيي ثياوزايـة  بـةآلّ ْـاتوْا

سا تةْيا ية غةزا  طئَ  ضوْهة ية ئيَطْا ييةنإ نـة غـةضؤنةناْيإ   1باونػاالض" زآب ة ئيَطْا ي طؿت خيَعْا
ٕ و ئاغانإ يإ ية باظضطاْة طةوضةناْي ؾـاضٕ  يـةّ   ظياتط ية وضزةَاييهة قةزميييةنإ  يإ ثاكاوةي خا

ي خيَعاْــة 31ي خيَعاْــةناْي ؾــاض و يةغــةزا 38ثًةيــةزا دــ  زةطــطٕ. يــة ساَييَهــسا نــة يةغــةزا 
ـة شٕ و َيَطزيياْـة            ـي شٕ و َيَطزايـةتي ثَيـو زَيـٔ. بـةآلّ ئـةّ دـؤضة خيَعْا طوْسْؿيٓةنإ ية خيَعْا

ي شٕ و َيَطزيي ي إ ْاوني ضؤشئاواييإ ْيية  بةَيهوو يـةشيَط ناضيطـةضيي بـاضوزؤر و    تايبةيةْسيي خيَعْا
وةظعي شيإ نؤن ْؿيين و وةضظيَطي زاية. تؤضِة خعَايةتييةنإ ية ْيَو عةؾريةناْسا زةنطآ يـة ؾـهًَي   

 تاييؿة  ترية  بؤْهوو  يإ َا  ببيٓطئَ.
ي ظؤض ْوآ زيَتـة ئـةشَاض و يـة    خيَعاْي ْاوني بة ؾيَواظي ضِؤشئاوايي ية ئيَطاْسا بة خيَعاْيَه

ْاوةْسة ؾاضي و ثيؿةغاظييةنإ يةساَيي ثةضةغةْسٕ زاية و يةّ ضِواْطةيةؾةوة زةنـطآ بطـوتطآ   
نة طؤِضاْهاضييـة خَيعاْييـةنإ يـة ئَيـطإ يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  طـؤِضاْي قـةباضة  ضِةٖةْـس            

ٕ و بة ؾيَوةيةني طؿيت ئـةوةي  نةَبووْةوةي ئةضنةنإ  ئاَيوطؤضِةناْي ثةيوةْسيية خيَعاْييةنا
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نة يةشيَط ْاوي طواغتٓةوةي خيَعإ ية ساَيةتي ْةضيتييةوة بؤ ساَيـةتي ْـويَي ضِؤشئـاوايي ئـةواّ     
زضاوة  ضِووي ية ٖةْسيَو ية تويَصةناْي سةؾيُةتي ؾاضة طةوضةناْة. ئةطةضضي يـة ؾـاضةناْيـ   

نؤَةآليـةتي ـ ئـابووضي خيَعاْـسا      بة تةواوي ططيٓطييةى نة ئةّ طؤضِاْهاضيياْة ية ثيَهٗاتـةي 
ٖةياْة  ٖةْونةف تؤضِة خعَايةتييةنإ نةّءظؤض تواْايي خؤيإ ثاضاغتووة و وةى ثةيوةْسزةضي 
ْيَوإ خيَعإ و نؤَةَيطة ضِؤَييإ ٖةية. ية ْيَو عةؾريةتةناْسا  ٖةض خيَوةتيَو غةض بة خيَعاْيَهي 

اضٖيَٓإ زيَتة ئةشَاض. بـة زةغـتةواشةيةني   غةضبةخؤية نة وةى يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓإ و بةن
زيهة ٖيَُاي ضِواَيةتي و بةضضاوي ٖةبووْي وةٖـا يةنةيـةني نؤَةآليـةتي خيَوةتـة. ئيَػـتانة      
خيَعاْة عةؾريةتييةناْي ئيَطإ بة ٖؤي الواظيي ئاشةَيساضيي ْةضييت يةطة  نيَؿـة و طـطؾيت ظؤض   

ططووثطـةييَهي ظؤض يـة خـةَيهي عةؾـريةتي وةى     بةضةوضِووية  تيَطِاَاْةنإ ئةوة زةضزةخةٕ نة 
طوْسْؿيٓةنإ بؤ ناض ضِوويإ ية ؾاضةنإ نطزووة و بة ثيؿة زضؤييٓةنإ و بيَهاضيية ؾاضاوةنإ 
خةضيهٔ. وازيَتة بةضضاو نة نيَؿةناْي خيَعاْي عةؾريةتي ية ئيَطإ بة ططيٓطييـةني ظيـاتطةوة   

نـاْي ئــةو ثؿـيَويياْة ثـيَـ بـة خةغــاضة     تـاوتوآ بهطيَـت بـؤ ئــةوةي بـة زؤظيٓـةوة ٖؤناضة     
 نؤَةآليةتييةناْي بطرييَت. 

 
 ئةزكةكاني خَيصاى 

خيَعإ وةى ْيَوةويهاض ية نؤَةآليةتيبووْي َٓا  و ٖاوئاٖةْطيي قووَيي ئةو يةطة  ْؤضَـة  
نؤَةآليةتييةنإ  ططيٓطي و بايةخيَهي ظؤضي ٖةية. اليةْـة قـوو  و ؾـاضاوةناْي نةغـايةتي     

ة ثةضوةضزة و ؾيَطنطزْي قؤْاغي َٓاَيييةوة غةضضاوة زةططٕ و يةبةض ئةوةنـة غـاَيةناْي   َطؤظـ ي
غةضةتاي شياْي َطؤظـ ية شيٓطةي خَيعاْيـسا تَيجـةِض زةبـٔ و يـةّ قؤْاغـة زايـة نـة بٓاغـةي         
ــعإ و ناضيطةضييــةى نــة يةغــةض    ــة ططيٓطيــي خيَ ــواْطآ ي ــت  زةت نةغــايةتييةنةي زازةْطيَ

 ٖيَعة ضِوسي و ئةخالقييةناْي ئةو ٖةيةتي  ت بطةئ.ثةضوةضزةنطزْي تاى و 
بيَذطة ية ئةضني ثةضوةضزةيي و نؤَةآليةتي نطزْي َٓا   ئةضنةناْي زيهـةي خيَـعإ يـة    
ثةيوةْسيي يةطة  دؤضةناْيسا  دياواظة. بـةآلّ يـة ٖـةض ساَيـسا زةتـواْطآ تايبةيةْسيطـةييَهي       

ْسا زياضي بهةئ. ئةضني َٓا  بة زْيـا ٖيَٓـإ    غةضةنيي ٖاوؾيَوة ية دؤضة دياواظةناْي خيَعا
ثيَهٗيَٓاْي ؾوْاغي نؤَةآليةتي  ثؿيتواْي و ضِيَٓويَٓيي تاى يـةو ئةضناْـةٕ نـة يـة تـةواوي      

 نؤَةَيطةنإ و ٖةَوو دؤضةناْي خيَعاْسا طؿتيية. 
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ْس ية خيَعاْة ْةضيتييةناْي ية دؤضي خيَعاْي طوْسْؿري  بيَذطة ية ئةضنةناْي غةضةوة  ضـة 
 ئةضنيَهي زيهةف ية ئةغتؤي خيَعاْة نة ططيٓطرتيٓيإ بطيتري ية:

 
 ئةزكي بةزيةمًَيهاى

خيَعاْي طوْسْؿري بة ثيَطةواْةي خيَعاْي ؾاضْؿري  يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓإ و بةناضٖيَٓاْـة  
نة تانةناْي يةشيَط ضاوةزيَطي باوى  نة بةضِيَوةبةضيَيت َةظضاي بةئةغـتؤوةية  خـةضيهي نـاضي    

ــسا     بة ــة خيَعاْييةناْ ــة ناضط ــاض ي ــةوةضاْي ؾ ــاآلْي ثيؿ ــتيسا َٓ ــٔ. يةضِاغ ــةَٗيَٓإ زةب ضٖ
ئةضنطةييَهيإ ية ئةغتؤ بوو نة ٖةْوونةف نةّ تا ظؤض ئةّ دؤضة ناضطـة خيَعاْيياْـة بووْيـإ    
ٖةية. ية خيَعاْي طوْسْؿري تةْاْةت َٓاآلْيـ ضِؤَييإ ية بةضٖةَٗيَٓاْسا ٖةيـة. نوضِةنـإ يـة    

ناْي َةظضا و ثاضاغذي و يةوةضِاْسْي َةضِةنإ ياضيسةي باونيـإ زةنـةٕ و نطـةنإ يـة     ناضوباضة
زضوغتهطزْي ؾريةَةْييةنإ  بةضِةضٓري  سةغري تةْري و تةؾي ضِغـذي و ناضوباضةنـاْي ْاوَـا     
ٖاوناضيي زايهيإ زةنةٕ. نؤضهطزْي طوْسْؿيٓإ بؤ ؾاض و ثةضةغةْسْي ثؿةغـاظي بةضةبـةضة   

ة ئةضني بةضٖةَٗيَٓاْي خيَعاْسا ثيَو ٖيَٓـا و يـة ئاناَـسا بةضةبـةضة خيَـعإ وةى      طؤضِاْهاضي ي
 يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓإ و بةناضٖيَٓةض بوو بة خيَعاْيَهي ْاوني.

 
 ئةزكي ثةزوةزدة و فَيسكسدى

خَيعإ يـة نؤْـةوة ؾـوَيين ؾَيطنـطزٕ و باضَٖيٓـاْي َٓاَيـةنإ بـووة. يـة خَيعاْـي طـةوضة           
سا ؾيَطنطزٕ و ضِاٖيَٓاْي َٓاَيةنإ يةاليةٕ زايو و باوى  باوةطةوضة و زايةطةوضة باونػاالضي نؤْ

باو بووة و ظياتط ئةّ ؾيَطناضيية بة ؾيَطبووْي قوضئإ و نتيَبـة ئاييٓييـةنإ زةغـيت ثـ زةنطز.     
بيَذطة ية ؾيَطناضيية ئاييٓييةنإ  ٖةضوةى ثيَؿرتيـ طوتطا  خيَـعإ يـة ضِيَطـةي طواغـتٓةوةي     

ضِةغِ و ْؤضَة نؤَةآليةتي و ئاييٓييةنإ و بة ؾيَوةيةني طؿيت نويتووض يـة ثـةضوةضزةي   زابو
 َٓا  و نؤَةآليةتيهطزْيسا ضِؤَييَهي بةضضاويإ زةطيَطِا.

وازيَتة بةضضاو ئةَطِؤنة طؤضِاْهاضيي ظؤض ية بواضي ئةضني ثةضوةضزةيي خيَعاْـسا ٖاتبيَتـة      
نةنإ و َٓاَيةناْسا دياواظيي نويتووضي ئاؾهطاتط زةبيَت و نايةوة. يةْيَوإ وةضةي زايو و باو

 يةّ باضةوة يةواْةية خيَعاْةنإ تووؾي ثؿيَوي و ئاغتةْطيي ظؤض بهاتةوة.
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 فَيسكسدني ثيشة و تكهيك

ية خيَعاْة ْةضيتييةناْسا  باونإ بة َةبةغيت زابيٓهطزْي زاٖاتووي َٓاَيةناْيإ  ثيؿة و 
  ؾيَطي َٓاَيةناْيإ زةنطز و ئةّ ْةضيتة ْة تةْيا ية خيَعاْة ثيؿـةوةض و  تهٓيهيَو نة زةياْعاْي

ثيؿةغاظةناْسا بطةوي ٖةبوو  بةَيهوو زةوَيةَةْساْيـ بؤ ضِؤشي تةْطاْة َٓاَيةناْي خؤيـإ بـؤ   
ؾيَطبووْي ثيؿةيةى ٖإ زةزا بؤ ئةوةي ضِؤشيَو غووزي ييَ ببيٓٔ. ئـةّ ضِاغـتيية يـة ْاوئـاخين     

 ؤنة بةديَُاوةناْي  ية غةزةناْي ثيَؿووة بةضضاو زةنةويَت.ئةزةبيات و ضري
بيَذطة ية ئةضنةناْي غةضةوة  خيَعاْي بـاوى زواي ديابووْـةوةي َٓاَيـةنإ و ثيَهٗيَٓـاْي     
خيَعاْي ْوآ  ثؿتيواْيية ئابووضي و نؤَةآليةتييةناْيإ ية ئةوإ زضيَصة ث زةزةٕ و تةْاْةت ية 

باوني نوضِةنة يإ نطةنة ثـةضوةضزة و ثاضاغـتين ْـةوةناْيإ بـة     ظؤضبةي بابةتةناْسا زايو  و 
 ئةغتؤوة زةططٕ.

خيَعاْي ْةضييت تةْاْةت ية ؾاضةناْيـ نةّ تا ظؤض ٖةْسيَو ية ئةضنةناْي خؤي ثاضاغتووة  
ٖةْوونةف بة ٖؤي ٖةبووْي غؤظزاضيي توْس  ئةْساَةناْي خؤيإ زواي ديَٗيَؿتين خيَـعاْيـ  

نَيؿـة ئابووضييةناْـسا بـة تـةْيا ْاٖيًََٓـةوة و تانـةنإ يـة ثؿـتيواْي و         ية ناتي زشواضيي و 
 ياضَةتيية دؤضاودؤضةناْي خعَةناْيإ بةٖطةَةْسٕ. 

 
 تؤِزي خصمايةتي

خعَايةتي نؤَةَيةيةى ية ثةيوةْسييةناْة نة بة ٖؤي ْعيهايةتيي خـويَين  يـة ضِيَطـةي    
يةى ية تانةناْسا زيَتة نايةوة و زةبيَتة ٖاوغةضطريييةوة يإ خعَايةتيي ؾريي يةْيَوإ شَاضة

ٖؤي زةضوةغيت و بةضثطغايةتي تانةنإ زةضسةم بة يةنرت و تؤضِيَو زضوغت زةنات نة خاوةٕ 
ٖيَع و تواْاييةني ظؤضة. تؤضِي خعَايةتي بة تايبةت ية نؤَةَيطة ْةضيتييةنإ بةغةضوسإ بة 

اَيةتـسا  زةغـةآلتي تـؤضِي خعَايـةتي     ئةضى و زةغةآلتةنةي  ططيٓطييةني ظؤضي ٖةية. يةضِو
يةواْةية بة ٖؤي ثيؿةغاظي بووْي نؤَةَيطةنإ نـةّ بيَتـةوة  بـةآلّ ْؿـووظ و بـةناضبطزْي      
زةغةآلتي ئةّ تؤضِة تةْاْةت ية نؤَةَيطة ؾاضْؿيٓييةناْيـ ية طؤضِآ زاية و ئةّ ضِاغتيية ية 

تةي "ويًياّ طـوز" ْووغـةضي   وآلتاْي ثيؿةغاظي ديٗاْي ئةَطِؤؾسا ٖةض زضوغتة. بة ثيَي و
نتيَيب " ؾؤِؾي ديٗـاْي و َـؤزيًَي خيَعاْـي" و " خيَـعإ و نؤَةَيطـة" ْـاتواْطآ ٖـيض        
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خيَعاْيَو بة ْاوني يةقةَيةّ بسضيَت و ئةطةض َةبةغيت ئيَُـة يـة خيَعاْـي ْـاوني  خيَعاْيَـو      
ظاضاوةي خيَعاْي شٕ  ثيَهٗاتوو ية شٕ و ثياو و َٓاَيةنإ ب   باؾرتة بة ديَطةي ظاضاوةي ْاوني

 و َيَطزيي بةناض بيَٓري. 
ئةو تويَصيٓةوة دؤضاودؤضاْةي نة يةثيَوةْسيي يةطة  ئـةضني تـؤضة خعَايةتييـةنإ ئـةواّ     
زضاوٕ  غةمليَٓةضي بةضزةواَيي زةغةآلتي ئةو دؤضة تؤضِاْةية. ئةّ تويَصيٓةواْة نة ية وآلتاْيَهي 

يها ئةواّ زضاوٕ ئةوة زةضزةخةٕ نة بةؾيَهي بةضضـاو  وةى ئةَطيها  بةضيتاْيا  يةٖػتإ  بةجل
ية خيَعاْة ْاونييةنإ )شٕ و َيَطزي غةضبةخؤ( ٖةْوونةف ية ناضوباضةنـاْي وةى ئاطـاييَبووْي   
َٓاَيةنإ  ياضَةتي ية ناتي ْةخؤؾي  ياضَةتيي زاضايي  ٖاوناضيي ية ناضوباضةناْي ْاوَـا    

تي زةبةٕ. بؤ منووْـة ئـةو تويَصيٓةواْـةي يـة ثيَوةْـسيي      زؤظيٓةوةي ثيؿة ثةْا بؤ تؤضِي خعَاية
يةطةٍ باخطةناْي غاواياْي سهوَةتي يةيةٖػتإ ئةواّ زضاوٕ  ئةوة زةضزةخةٕ نة تـةْيا يـة   
غةزا ياظزة ية زايهاْي خاوةٕ ثيؿة ثيَيإ خؤف بووة نة َٓاَيةناْيإ بٓيَطْة باخطةي غاوايإ 

اف بووة نـة َٓاَيـةناْيإ بـة باوةطـةوضة يـإ زايةطـةوضة       ية ساَييَهسا نة يةغةزا غي ثيَيإ ب
 (1بػجيَطٕ. )

ية ئَيطاْسا بة ؾَيوةيةني طؿيت قػة يةغـةض غـ  دـؤض خعَايـةتي بـة ؾـَيوةي خـواضةوة        
 زةنطيَت:

 
 ـ خصمايةتيي خوَيين:1

دؤضة خعَايةتييةنة نة "ْعيهايةتيي خويَين"ؾي ث زةَيئَ. ثيَوةْسيي زايو و باوى يةطة  
 ةناْيإ و ٖةضوةٖا ثيَوةْسيي ْيَوإ خوؾو و بطانإ  و ... يةّ دؤضة يةقةَيةّ زةزضيَت.َٓاَي
 
 ـ خصمايةتي لةِزَيطةي ياوضةزطريييةوة:2

ئةّ دؤضة خعَايةتيية بة ٖؤي ٖاوغةضطريييةوة زيَتة نايةوة. ٖةَوو ئةو نةغاْةي نة يـة  
ــةنرت زضوغــت زة   ــةٍ ي ــسيي يةط ــؤضِي  ضِيَطــةي ٖاوغــةضطريييةوة ثيَوةْ ــاو ت ــٓة ْ ــةٕ و زةض ن

 خعَايةتييةوة  بة بةؾيَو يةّ ططووثة زيَٓة ئةشَاض.
 
 ـ خصمايةتيي شريي:3
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دؤضة خعَايةتييةنة نة بة ٖؤي ٖاوؾريبووْي زوو نةؽ زيَتة نايةوة نـة زيـاضة يـة بـاضي     
ؾةضعييةوة   و ٖاوغةضطرييي ْيَوإ نض و نوضِيَو نة ؾرييإ ية زايهيَو خواضزب   بةّ ٖؤيـةوة  

 قةزةغةية. 
ية ئيَطاْسا خعَايةتيي خويَين ية زوو دؤضةي زيهة ططيٓطي و بايةخي ظيـاتطي ٖةيـة و بـة    
تايبةت ٖاوغةضطرييية ْاوططووثييةنإ زةبٓة ٖؤي ثةضةغةْسْي تؤضِة خعَايةتييةنإ. زةغةآلتي 

ييةناْي ئةّ دؤضة خعَايةتيية و بةضبآلويي ئةّ سؤضة تؤضِاْة ية طوْسةنإ و نؤَةَيطة عةؾـريةت 
ئيَطاْسا ظؤض ظياتط ية ؾاضةناْة و وازياضة نة ثةضةغةْسْي ثيؿةغاظي و ؾاضْؿيين زةبيَتة ٖـؤي  

 زابةظيين توْسي ططيٓطيي و ئةضنةناْي تؤضِي خعَايةتي بة ؾيَوةي نؤَةَيطة ضِؤشئاواييةنإ.
ية غيػتةَي عةؾـريةتي  " تـرية" وةى يةنةيـةني خـوَيين يـإ خعَايـةتي عةؾـريةت        

ةّ زةزةضيَت و بةّ ٖؤيةوة تانةناْي ْاو ترية و تايؿةيةى خعَايةتي    يةطة  يةنرت ٖةيـة  يةقةَي
و ثيَوةْسييةناْي ٖاوغةضطرييـ بة ؾيَوةي ْاوططووثييـة. ئـةو ضازضْؿـيٓاْةي نـة يـة ْاوضـة       
ــةتي و       ــسيي خعَاي ــاتووٕ ثيَوةْ ــيين زةضٖ ــيَوةي يةنذ ْؿ ــة ؾ ــاْي وآلت  ب دؤضاودؤضةن

ثييإ نةّ تا ظؤض ثاضاغتووة. بؤ منووْة داؾهاًْووةناْي طوْسي غةٖالواي ٖاوغةضطرييي ْاوططوو
قووضإ يةطة  نةغاْي تاييؿةي خؤيإ ية طوْسةناْي زيهة ٖاوغةضطريي زةنةٕ. بةؾـيَوةيةني  
طؿيت ٖاوغةضطريي يةْاو نوضزةنـاْي قووضـإ بـةظؤضي يـة دـؤضي ٖاوغـةضطرييي خؤبـةخؤي        

 خعَةناْة.
ؾاضْؿـري و طوْسْؿـيٓةناْسا تـؤضِي خعَايـةتي ٖـةضوا تواْـايي و       ئةَطِؤنة ية نؤَةَيطـة  

ناضتيَهةضيي بةضضاوي ٖةية  خيَعاْةناْي ئةْساَي تؤضِي خعَايةتي يةشيَط ْؿـووظ و ضـاوةزيَطيي   
تووْسي ططووثي خعَإ زإ و بة ٖؤي ئةّ ؾانتـةضةوة ظؤض يـة بـةٖا و ْؤضَـة نؤَةآليـةتي و      

 َاوةتةوة و تانةنإ ية ديَبةديَهطزْياْسا بةضثطغٔ. ْةضيتييةناْيإ ٖةضوا بةثاضيَعضاوي
 

 طؤِزانكازيي لة خَيصاندا

ية ئيَطإ  خيَعإ ية َاوةي غ  ضاضةنة غةزةي زواييسا  تووؾي طؤضِاْهاضيي ظؤض بؤتـةوة و  
ٖةْوونةف ية ساَيي طؤضِإ زاية. خيَعإ ية ؾيَواظي نؤْي خؤي ٖاتؤتةزةض و بة ؾيَوةي خيَعاْي 

 و َيَطزي( ثةضةي غةْسووة. ْاوني ) شٕ
يةطة  ئةَةؾسا خيَعاْي بةضبآلو نة ثاكاوةي خيَعاْي باونػاالضيي نؤْـة  ٖةْوونـةف بـة    
تةواوي يةْاو ْةضووة و بة تايبةت ية ْاوضة طوْسْؿيين و عةؾريةتييةنإ و ؾاضة بطوونةناْسا 
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زةغـةآلتي بـةضِيَوةبطزْي   نةّ و ظؤض بةضاو زةنةوآ. يةّ دؤضة خيَعاْاْةزا ٖةْوونةف باونـةنإ  
ناضوباضةناْي خيَعاْيإ ية ئةغتؤية و شٕ و ثياو يةٖةْسيَو بابةتسا تةْاْـةت ئةطـةض َٓاَيـةنإ    
شياْي ٖاوغةضطرييؿـيإ ثَيـو َٖيٓابـ   يـةشَيط ضـاوةزَيطي باونياْـسا زضَيـصة بـة شيـاْي شٕ و          

خؤيـأْ. بـةآلّ َةغـةيةنة     َيَطزايةتي خؤيإ زةزةٕ و ية باضي ئابووضييةوة بةغرتاوة بة باوني
ئةوةية نة ٖةتا ئيَػتاف يةباضةي خيَعاْي ئيَطاْـي يـة بـاضي نؤَةَيٓاغـييةوة تويَصيٓةوةيـةني      
ٖةَةاليةْة ئةواّ ْةزضاوة و ظاْياضييةناْي ئيَُة ظياتط اليةْي ئاَاضييإ بـةخؤوة ططتـووة نـة    

ئيَطإ  ضواض دؤض خيَـعإ   يةغةض بٓةَاي غةضشَيَطييةنإ بةزةغت زيَت. ية غةضشَيَطي طؿتيي
 (3قبوو  نطاوٕ: )

 ـ خيَعاْي شٕ و َيَطزي بةب  َٓا .6
 ـ باوى و زايو و ئةو نوضِ و نطاْةي نة شياْي ٖاوبةؾيإ ثيَو ْةٖيَٓاوة.1
 ـ باوى و زايو و ئةو نوضِ و نطاْةي نة ٖاوغةضطريييإ نطزووة بةآلّ َٓاَييإ ْةبووة.8
 و ْةوةناْيإ.ـ باوى و زايو و نوض و نض 1

ية خيَعاْي دؤضي ضواضةّ نة غ  وةضة زةططيَتةخؤ و دؤضيَو خيَعاْي بةضبآلو زيَتة ئـةشَاض   
 بةضِازةيةني ظؤضية طوْسةنإ و ضِازةيةني نةَيـ ية ؾاضةناْسا ْيؿتةدئَ. 

 
 طسيهطيي خَيصاى

َةظضاوةطةيي خيَعإ ية زْياي ئةَطِؤزا ظؤض ية ئةضنةناْي خؤي يةزةغت زاوة. ثةيسابووْي زا
ؾيَطناضي وةى: باخطةي غاوايإ  زايةْطة  قوتاخباْة  ضِيَهدطاوة ئابووضيي  ياغايي  زازوةضي و 
ئاغاييؿييةنإ نة بةؾيَهي ظؤض ية ئةضنةناْي خيَعإ ئةواّ زةزةٕ  غٓووضزاضبووْي ئةضنةناْي 

ةضوا يـةديَي خؤياْـسا   خيَعاْي ييَ نةوتؤتةوة. يةطة  ئةَةؾسا  ٖةْسيَو ية ئةضنةناْي خيَعإ ٖ
َاوْةتةوة. ية ططيٓطرتيين ئةو ئةضناْة ئاَازةنطزٕ و بةضزةواَيي وةضة و يةئاناَسا َاْةوةي 
نؤَةَيطةية. ية ئةضنةناْي زيهة ئاطـازاضيهطزٕ و ضـاوةزيَطي َٓاَيـةنإ يـةو ناتاْةزايـة نـة       

يَـعإ بـة نؤَةآليـةتي    تواْاي بةضِيَوةبطزْي خؤيإ و زضيَصةزاْي شياْيإ ْيية. ئةضني زيهـةي خ 
نطزْي َٓاَية. واتة خيَعإ ية ضِيَطـةي ثـةضوةضزة و ؾيَطنطزْـةوة َٓاَيـةناْي يةطـة  نويتـووضي       
نؤَةَيطة ئاؾٓا زةنات و بؤ طووإ يةطة  نؤَةَيطة ئاَازةيإ زةنـات. خيَـعإ يـة طةؾـةي     

َطؤظــ يـة    نةغايةتي َٓا  ثؿهي غةضةني ٖةيـة. اليةْـة قـوو  و ؾـاضاوةناْي نةغـايةتي     
ثةضوةضزة و ؾيَطبووْي ئةو ية قؤْاغي َٓاَييسا غةضضاوةي ططتووة. يةبـةض ئـةوةي نـة يةنـةَري     
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غاَيةناْي شياْي َطؤظـ ية خَيعاْسا تَيجـةِض زةبـ  و يـةّ قؤْاغـة زايـة نـة بٓاغـةي يةنـةَي         
يةغةض نةغايةتي ئةو زازةْطآ  زةتواْطآ بة تةواوي ية ططيٓطيي خيَعإ و ئةو ناضيطةضييةي نة 

نةغايةتي تـاى و ثـةضوةضزةبووْي َٖيـعة ضوسـي و ئةخالقييـةناْي ئـةو ٖةيـةتي  تَيبطـةئ.         
ًََبووْي       نؤَةَيٓاغإ و زةضووْٓاغاْي نؤَةآليةتي ية باضي ناضيطةضييـةى نـة خيَـعإ يـة نـا
نةغايةتي تانةنةغسا ٖةيةتي  ثًةيةني بـةضظي بـؤ زيـاضي زةنـةٕ و ططْطييـةني ظؤضي بـؤ       

 زازةْئَ. 
 

 صاى لة شازداخَي

ية ؾاضةنإ بة ثيَي طـةوضةيي و بطـووني و تايبةيةْسييـة ئـابووضي و نؤَةآليةتييـةنإ       
خيَعاْةنإ دياواظييإ يةطة  يةنرت ٖةية. ية ؾاضة طةوضةناْسا خيَعاْة ْاونييةنإ بة ضِيَصةيةني 

نيي ئابووضييإ ٖةيـة  ظياتط بووْيإ ٖةية. يةّ خيَعاْاْةزا داضي واية شٕ و ثياو ٖةضزونيإ ضاال
و داضي واية ثياو بة تةْيايي خةضيهي ناضة و ثيَساويػتييةناْي خيَعإ زابـري زةنـات و شٕ يـة    
َاَيسا زةَيَٓيَتةوة و تةْيا غةضطةضَي ناضةناْي ْاو َاَية. دؤضيَهي زيهـة  خيَعاْـة نؤضـبةضة    

ية ئاناَي ييَو بآلوبـووْي  طوْسييةنأْ نة ضووْةتة ؾاض و ْيَؿتةد  بووٕ. ئةّ دؤضة خيَعاْاْة 
خيَعاْي بةضؾطاواْي طوْسْؿيين ٖاتووْةتة نايةوة. بةّ ؾيَوةية نة يـةى يـإ ضـةْس نـةؽ يـة      
ثياوإ ؾويَين ْيؿتةديَبووْي خؤيإ بةد ٖيَؿتووة و يةطة  شْةناْي خؤيإ ضووْة ؾـاضةنإ و  

وٕ. ئةّ دـؤضة خيَعاْاْـة   ثيؿةيةنيإ ثةيسا نطزووة و بة ثيَي ثيؿةنةيإ ية ؾاضزا ْيؿتةد  بو
ثةيوةْسيي خؤيإ يةطة  ؾويَين ْيؿتةديَبووْي ثيَؿووي خؤيإ ْةثطـطِاْسووة و ثةيوةْسييـةني   
زوواليةْةيإ يةطة  خعَةناْي خؤيإ ٖةية. ية ْيَو خيَعاْة بةضبآلوةناْي ؾاضيسا نـة شَاضةيـإ   

يــإ زابــري زةنــةٕ و ظؤض نةَــة  ظؤضبــةي ناتــةنإ باونــةنإ  خــةضدي شيــاْي خيَعاْيــي خؤ
َٓاَيةناْيـ ٖةض يةنيَهيإ بة ثيَي تواْا ٖاوناضيي بوزدةي خيَعإ زةنـةٕ. يـة ٖةْـسيَو يـةّ     
دؤضة خيَعاْاْةزا نة بة ؾيَواظي خيَعاْي شٕ و َيَطزي بة ظيازةوةية  زابيٓهطزْي خةضدي شيإ ية 

ةغةضزةبةٕ. ية ٖةْـسيَو يـة   ئةغتؤي َٓاَيةناْة و زايو و باونة ثريةناْيإ ية الي ئةوإ شيإ ب
ؾاضةنإ ضِووبةضِووي تؤضِة بةضبآلوةناْي خعَايةتي زةبري نة ثيَهٗاتوو يـة شَاضةيـةني ظؤض يـة    
خيَعاْةنأْ نة بة ؾيَوةيةني غةضبةخؤ ية يةنة ييَهذياناْي ْيؿتةديَبووٕ شيإ بةغةض زةبةٕ و 

ةت ْيؿتةدئَ. بةآلّ زةضسةم بة خاوةْي ضِةوؾي ئابووضي غةضبةخؤٕ و ظياتط ية ْاوضةيةني تايب
يةنرت ثةيوةْسي و زةضوةغتيي ئةخالقي  ئابووضي و نؤَةآليةتيإ ٖةية و ية ناتي ثيَويػـيت و  
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ططؾتة ئابووضييةناْسا ٖاوناضيي يةنرت زةنةٕ. يةطة  ٖـةبووْي ئـةّ طؤضِاْهاضييـة ؾهطيياْـة و     
ْي ططووثـي خعَايـةتي زاْـاوة و    ثةيسابووْي ضِوسييةي تانطةضايي ناضيطةضيي يةغةض خيَعاْةنا

ثةيوةْسيية زوواليةْةييةناْي ْيَوإ ئةو خيَعاْاْةي نة يـةشيَط ْـاوي تـؤضِيَهي خعَايـةتي زإ      
 بةضةو الواظيي ضووة.

بة ٖؤي نةَبووْةوةي ئاَيوطؤضِة نؤَةآليةتييةناْي ْيَوإ خيَعاْةنإ و الواظيي ثةيوةْسييـة  
َاْةوة و طؤؾةطرييي خيَعاْي ٖاتؤتة نايةوة نـة ئـةّ نـاضة    خيَعاْييةنإ دؤضيَو ساَيةتي تةْيا 

 خةغاضطةيي نؤَةآليةتي و زةضووْيي ظؤضي بةزواوةية.
 

 خَيصاى لة طونددا

خَيعاْي طوْسْؿري ْة تـةْيا ْاوةْـسي ثـةضوةضزةي َٓاَيةناْـة  بـةَيهوو يـة ٖـةَإ ناتـسا         
ضَاْبـةضاْي زةظطايــةني  يةنةيـةني بةضٖةَٗيَٓـةضي ئابووضيؿــة و ئةْـساَاْي خيَــعإ وةى ؾة   

ئابووضئ نة يةشيَط ضاوةزيَطي باوني خيَعإ و بة ٖاوناضيي يةنرت بة ناضي وةبـةضٖيَٓإ خـةضيو   
زةبٔ. يةضِاغتيسا زةتواْطآ بطوتطآ نة ٖةض يةى ية تانةناْي خيَعاْي طوْسْؿيين بة شٕ و ثيـاو  

ض يـةنيَهيإ بةؾـيَو يـة    و َٓاَيةوة ية ناضي بةضٖةَٗيَٓاْـسا بـة دؤضيَـو ؾـويَٓساْةضٕ و ٖـة     
ناضةنةيإ بة ئةغتؤوةية. بٓةَاي خيَعاْي وةضظيَط يةغةض تواْـايي بـاوى ضِاوةغـتاوة و ئـةو يـة      
ديَطةي بةضِيَوةبةضي ناضوباضةناْي وةضظيَطي يةنةيـةني ئـابووضي و يةٖـةَإ ناتـسا بةضثطغـي      

ــووْ   ــإ زواي ض ــة. نوضِةن ــساَاْي خيَعاْ ــتييةناْي ئةْ ــي ثيَساويػ ــةي زابيٓهطزْ ــاو ثطؤغ ة ْ
ٖاوغةضطريييةوة داضي واية يةالي باونيإ زةَيَٓٓةوة و يةشيَط ثاضيَعطاضيي َاززي و َةعٓـةوي  
ئةوزا بةغةض زةبةٕ و ية ٖةَإ ناتيؿسا خؤيـإ و ٖاوغـةضةناْيإ وةى ؾةضَاْبـةضي خيَعاْـي     

اض زةنـةٕ و  بةضبآلو  ية ناضي بةضٖةَٗيَٓاْسا بةؾساضٕ و ٖةَوويإ يةغةض ظةوي و َةظضايةى ن
ــاْي     ــاو شي ــةي ضــووْة ْ ــةو َٓاآلْ ــسا ئ ــة ظؤض بابةت ــطٕ. ي ــيَ وةضزةط ــةٖطةي ي بةٖاوبةؾــي ب
ٖاوغةضطريييةوة  ديا ية َاَيي باونيإ شيإ زةنةٕ  بةآلّ ثةيوةْسييإ يةطة  بـاوى و خيَعاْـي   

خيَعاْـي  باونسا ثاضيَعضاوة و ية باضي ئابووضييةوة بةغرتاوة بة باوني خؤيأْ و يـإ ئةوةنـة يـة    
باونيإ ديابووْةتةوةو ية ؾاضةناْسا ْيؿتةد  زةبٔ  بةآلّ ثةيوةْسيي خؤيـإ يةطـة  خيَعاْـي    
باونياْسا ْةثطِطاْسووة. ثـو  و ثـاضة بـؤ زايـو و بـاوني خؤيـإ زةَْيـطٕ و ئـةواْيـ ظؤضدـاض          

ْـس و ظؤض  خواضزةَةْي بؤ َٓاَيةناْيإ ضِةواْة زةنةٕ. َٓاَيةناْيـ داضي وايـة زةطةضِيَٓـةوة طو  
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داضيـ ٖاوغةضةناْيإ يةْيَو خةَيهي طةضةنةناْي خؤيـإ يـإ خعَـةناْي زاْيؿـتووي طوْـس      
 ٖةَيسةبصيَطٕ.

ية طوْسةناْي ئيَطاْيـ داضي واية تووؾي تؤضِي خعَايةتي زةبري نة ية ضةْس خيَعاْي دـوزا  
ةتي بةضقةضاضة. ئـةّ  ية يةنرت ثيَو زيَت و يةْيَوياْسا ثةيوةْسيي زوواليةْةي ئابووضي و نؤَةآلي

خيَعاْاْة بة طؿيت ططووثيَهي نؤَةآليةتي ثيَو زيَـٓٔ نـة تاييؿـةي ثـ زةطوتطآ. ئةْـساَاْي      
ططووثي خعَايةتي ية ظؤض بابةتسا ية بواضةناْي ئابووضي وةى وةضظيَطي  نةَيو وةضططتٔ ية ؾريي 

 َةضِوَاآلت و ضةْسئ بواضي زيهةزا ٖاوناضي و ياضيسةي يةنرت زةنةٕ. 
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي نؤيةم
 .61ـ ضسيُي َوّقط  داَعةؾٓاغي خاْوازطي  ص 6
 .63  ص 6819و حتكيكات ادتُاعي  مطالعاتيا ؾيباْي  َوغػة ثزـ شإ ناظْو  َطزّ ؾٓاغي  تطمجة 1
 .69ـ  11  ص 6831ـ مجؿيس بٗٓاّ  غاختٗاي خاْوازة و خويؿاوْسي زض ايطإ  اْتؿاضات خواضظَي  8
 .18و حتكيكات ادتُاعي ص  مطالعات  َوغػة 6818وزيعي   ظم  ايٌ باقطي  تطمجة نابارثـ ؾطزضيو 1
ـ سبيب ايًة ثيُإ  توقيـ و حتًيًي اظ غـاختُإ اقتكـازي و ادتُـاعي و ؾطٖٓطـي ايـٌ قؿـكائي        3

 .6813زاْؿهسة بٗساؾت 
 .6831ـ داَعةؾٓاغي خاْوازة  زاْؿهسة عًوّ ادتُاعي 1
مطالعلات    خبـ مجعيت ؾٓاغي َوغػة 6819ي  ؾهٌ و حتوٍ خاْوازة زض ايطإ  َطزاز ـ َٗسي اَا3ْ

 و حتكيكات ادتُاعي زاْؿطاة تٗطإ.
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 بةشي دةيةم
 بةياكاى، نؤزمةكاى و كؤنرتؤَلي كؤمةآليةتي

 ئا ـ بةيا كؤمةآليةتييةكاى
 ـ ثيَهاسةي اةيا كؤمةآليةتييةكاى1

بة واتاي ثًة  بايةر  ضِيَعططتٔ  ططيٓطي ( Value)وؾةي بةٖا ٖاوواتاي وؾةي ئيٓطًيعي 
 ( 6ي ؾةضِةْػي بة واتاي ْطر  ضِيَصة و زضاو ٖاتووة.)(Valeur)ثيَسإ  و  

ية نؤَةَيٓاغييسا "بةٖاي نؤَةآليةتي" بطيتيية ية ؾتيَو نة ديَطةي ضِيَـع و قبـووَيهطزْي   
طـطآ نـة بـاف و زَيدـواظٕ و     ٖةَوواْة. بةٖاي نؤَةآليةتي ئةو بابةت و ناضوباضاْة يـةخؤ زة 

ديَطةي ويػت و ئاضةظووي ظؤضبةي تانـةناْي نؤَةَيطـةٕ. بـةٖاي نؤَةآليـةتي يـةنيَو يـة       
ضــةَهة غــةضةنييةناْي نؤَةَيٓاغــيية و نؤَةَيٓاغــإ يــةّ بــاضةوة ضِواْطــةي دؤضاودؤضيــإ 

 زةضبطِيوة.
ةت يـإ  زةَيئَ: بةٖاي نؤَةآليـةتي ساَيـ  ( Nimkoff)و ْيُهؤف ( Ogburn)ئؤطبيَطٕ 

نطزةوةيةنة نة ية اليةٕ نؤَةَيطةوة بايةخي ث زةزضيَت. بةٖاي نؤَةآليةتي  زةبيَتة ثاَيٓـةضي  
بةضياْة نؤَةآليةتييةنإ و بةضياْة نؤَةآليةتييةنإ ئةو سةظ و ويػتة طؿتيياْةٕ نة ية تانسا 

ةناْـسا وةضِآ  ثيَو زئَ و تيَطةيؿتٓةنإ  ٖةغت و غؤظ و نطزةوةناْي ئةو يـة بـواضة زياضيهطاو  
 (1زةخةٕ.)

ئةّ سةظة بة ثَيـي نةغـايةتي تانـةنإ ديـاواظة و بـة ؾـَيوةي نةغـايةتي تواْـاييدواظ          
 ( 8ظاْػتدواظ  ضِيَع خواظ و ... زةضزةنةوآ. )
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زةْووغـ : " بريوضِانـإ  ْؤضَـةنإ  ْاغـياضييةنإ      ( Jean Cazneuve)شإ نـاظيٓؤ  
ا و سةظةنإ ية زةوضيياْسا ؾهًَيإ ططتووة و تـاقي  تهٓيهةنإ و ئاَطاظة َاززييةنإ نة بريوضِ

 (1نطاوْةتةوة  بةٖا نؤَةآليةتييةناْي ططووثيَو ثيَو زيَٓٔ.)
بةٖاي نؤَةآليةتي وةى زياضزةيةني غةضتط ية تانسا و وةى ؾتيَهي زياض و ناَأل نة باؾرت 

 (3ةثيَٓطيَت.)نطزْي َةيػةض زةب  بةآلّ ساؾاييَهطزْي ْاَوَهيٓة  بةغةض تانةناْسا زةغ
بةٖاي نؤَةآليةتي ٖةَوو ئةو ؾتاْة يةخؤ زةططآ باف يإ خطاخ ـ نـة ديَطـةي سـةظ و     
ٖؤططيي َطؤظٔ ـ ٖةض ناضيَو ـ َاززي يإ َةعٓةوي ـ نة ية نؤَةَيطةزا خاوةٕ ضِيَع و بايـةر     
و ب  و ثيَساويػتيية َاززي و ْاَاززييةناْي َطؤظـ زابري بهات  يإ ٖـةض ؾـتيَهي ططاْبـايي    

بةغووز  بة يةنيَو ية بةٖا نؤَةآليةتييـةنإ يةقةَيـةّ زةزضآ. ناتيَـو ئةَـة ؾيَـطي َٓـسا        
زةنةئ نة ضِيَع ية نةغاْي طةوضةتط يةخؤي بططآ و غآلويإ ييَ بها  طوآ ية قػـةي زايـو و   
باوني بططآ و ضِيَعيإ بؤ زابٓ  و بة قػةيإ بهات  يةضِاغتيسا بةٖا نؤَةآليةتييإ بـة طـويَي   

 ئةوزا زةخويَٓري و ية ظةيين ئةوزا د  زةنةيٓةوة.
ثيَيإ واية تانةنإ بـؤ طةيؿـذي    (D.Lasswell)و الغوٍ  (Mc.Daugal)َاط زؤطا  

بة ئاَاْر  واتة " بةٖا نؤَةآليةتييةنإ" ية ئاَطاظةناْي بةضةغت غـووز وةضزةطـطٕ. بـةآلّ    
ي نويتووض و ضِيَهدػتين نؤَةآليةتي و ؾيَوة و ناتي زابري بووْي ويػتةنإ تةْيا ية ضواضضيَوة

باضوزؤر و ئةو بةضبةغتاْةي نة ية نؤَةَيطةزا بووْيإ ٖةية  ديَبةد  زةب . َطؤظـ بؤ طةيؿذي 
بة بةٖاي نؤَةآليةتي نةَيو ية غةضضاوةناْي بةضزةغت وةضزةططآ و ئةّ غـووز وةضططتٓـة يـة    

 (1زةزضآ. ) ثيَٓاو و ية ضِيَطةي زاَةظضاوة نؤَةآليةتييةنإ ئةواّ
بــةٖا نؤَةآليةتييــةنإ يةواْةيــة ثؿــت ئةغــتووض بــة بٓــةَا و زياضزةطــةييَو بــٔ نــة  
بةضشةوةْسيي يإ ظياْي نؤَةآليةتيإ بـةزواوة بيَـت. بـةّ ٖؤيـةوة ؾـياوي ضِووْهطزْةوةيـة و       

ةوة زةتواْطآ ية ضِيَطةي تويَصيٓةوة و بةَيطةٖيَٓاْةوة ٖؤناضةناْي ثةيـسابووْييإ خبطيَتـةضِوو و ئـ   
ضِووٕ بهطيَتةوة نة بة ن ؾيَوةيةى بةؾيَو ية بةٖا نؤَةآليةتيية ْويَيةنإ زشايةتي يةطة  بةٖا 
نؤْةنإ ثةيسا زةنةٕ و ْـانؤنٔ و بـة ثاغـاوزاْي ٖؤناضةنـاْي ئـةّ زشايةتيياْـة و ْاغـيين        

يةنإ ثيَو بابةتةناْي غةضضاوةططتوو ييَيإ بواضيَهي نؤَةآليةتي يةباض بؤ قبووَيهطزْي بةٖا ْويَ
 بٗيَٓطيَت.
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 ـ فزةضةشين و طؤرِاني اةيا كؤمةآليةتييةكاى2

بةٖا نؤَةآليةتييةنإ ية ثةيوةْسيي يةطة  شياْي نؤَةآليةتي نؤَةَيطة دؤضاودؤضةناْـسا  
ضِيَصةيري. ية ٖةْسيَو ية نؤَةَيطةنإ يةواْةية زياضزةيةى ديَطةي ويػـت و ئـاضةظووي ظؤضبـةي    

و وةى بةٖايةني نؤَةآليةتي يةقةَيةّ بسضآ  بةآلّ يـة نؤَةَيطةيـةني    تانةناْي نؤَةَيطة ب 
 زيهة ئةو زياضزةية وةى بةٖا ْةْاغطآ و تةْاْةت زشةبةٖا بيَت.

زةَي : ية طؿت نؤَةَيطة َطؤييةنإ  بؤ ثةيوةْسيي ْيَوإ َطؤظـ و ( Kluckhon)نالنؤٕ 
ةت زازةْـئَ و يـة بـواضي ئـةّ     َطؤظـ  َطءظـ و غطوؾت  ناض و نات و ... ططيٓطييةني تايب

بابةتة ططيٓطة ثةيطِةوي ية بٓةَاطـةييَهي زيـاضيهطاو زةنـةٕ. يةطـة  ئةَةؾـسا يـةنويتووضة       
دياواظةناْسا  بٓةَاطةيي دؤضاودؤض بؤ ْطر زاْإ يةغةض ئةّ بٓةَاياْة ٖةية. ية ضِووْهطزْةوةي 

ويَصيٓةوة و بةو ئاناَة طةيؿت ئةّ ططمياْةيةزا  نالنؤٕ ثيَٓر نؤَةَيطةي بطووني خػتة شيَط ت
نة بؤضووْةناْي خةَيو يـةّ ثَيـٓر نؤَةَيطةيـةزا يـة يـةنرت زووضة و تةْاْـةت زوو نويتـووض        

 (3غةباضةت بة ناضيَو خاوةٕ بؤضووْي ٖاوؾيَوة ْري. )
بةٖا نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطةيةى يةواْةية ية تويَصيَهةوة بؤ تويَصيَهي زيهـة ديـاواظي   

ةت زشبةيةنيـ بٔ. ئاناض  ضِةؾتاض  ظةوم و سةظ  ؾيَواظي شياْي نطيَهاض  وةضظيَط  ٖةب  و تةْاْ
ؾةضَاْبةض و غةضَايةزاض دياواظة و بـة تَيجـةضِيين نـات و غـةضزةّ طـؤِضاْي بةغـةضزا زَيـت.        
ٖةضوةٖا يةواْةية ية قؤْاغيَهي زياضيهطاو ية َيَصوو  زياضزةيةني تايبةت ية نؤَةَيطـةزا وةى  

آليةتي بٓاغطآ بةآلّ  ية نات و قؤْاغيَهي زيهةزا ئـةو نـاضة ديَطـةي غـةضوي     بةٖاي نؤَة
 خةَيو ْةب  و وةى بةٖاي نؤَةآليةتي يةقةَيةّ ْةزضيَت و تةْاْةت ْةطوواو و ب بايةخيـ ب .

بةٖاي نؤَةآليةتي ية ظةَاْسا طؤضِاْي بةغةضزا زيَت. بايةر و ططيٓطييةنةي نةّ زةبيَتةوة 
ضزة ديَطةي خؤي بة بةٖايةني زيهة بسات و يإ ئةوةي نة بـة ثيَطـةواْةوة    و يةواْةية وضزةو

 ططيٓطيي ظياتط بةزةغت بيَٓ  و بة ؾيَوةي بةٖايةني نؤَةآليةتي بةضظ زةضبهةويَت.
 
 ـ جؤرةكاني اةيا كؤمةآليةتييةكاى3

 بةٖا نؤَةآليةتييةنإ ضةْسئ دؤضي دياواظييإ ٖةية نة يـةو دؤضاْـة زةتـواْري ئاَـاشة    
بهةئ بة: بةٖا نؤَةآليةتييةناْي غاَإ  زةغةآلت  ظاْػت  خؤؾةويػيت  ضِيَع  ثاضيَعناضي  
ــةٖا      ــةّ ب ــةى ي ــةض ي ــة ٖ ــذي ب ــةنإ و ... . طةيؿ ــةٖا ئةخالقيي ــآلَةتي و ب ــساضي  غ زيٓ
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نؤَةآليةتيياْة يةواْةية ببَيتـة ٖؤنـاضي طةيؿـذي بـة بةٖايـةني نؤَةآليـةتي زيهـة و يـإ         
نؤَةآليةتيي ٖاوؾيَوة َةيػةض بهات. بؤ منووْة بةٖا نؤَةآليةتييـةناْي  بةزةغٗيَٓاْي بةٖاي 

ثاضيَعناضي و زيٓساضي ية بةٖا نؤَةآليةتيية قوو  و ضِيؿةزاضةنأْ نة بةٖا نؤَةآليةتييـةناْي  
وةى ضِيَع و خؤؾةويػتيـ بةزواي خؤياْسا زيَٓٔ. بيَذطـة يةَـةف  ثاضيَعنـاضي يةواْةيـة وةى     

َةآليةتي ثاضيَعناضي بةٖيَعتط بهـات. سـةظي ضـووٕ بـؤ ظيـاضةتي ؾـويَٓة       ٖؤناضيَو  بةٖاي نؤ
ثريؤظةنإ ية نؤَةَيطةي ئيَُة بة تايبةت ية نؤَةَية طوْسْؿـيٓييةنإ  زةضخـةضي ططيٓطيـي    
بةٖا ئاييٓييةناْة. تويَصيٓةوةي بةضبآلو نة ية بـواضي ئـةْطيعة و ثاَيٓـةضي طوْسْؿـيٓةنإ يـة      

ييةناْي ئيَطإ ئةواّ زضاوة  غةمليَٓةضي ئةّ بؤضووْةية. ية يـةنيَو  ٖةْسيَو ية ْاوضة طوْسْؿيٓ
خيَعاْي طوْسْؿري ثطغياض نطاوة نة ية ساَيةتي ٖةبووْي ثوو  و ثاضةي  14يةّ تويَصيٓةواْةزا ية 

ي ئةوإ  ياْي ظؤضتطئ ضِيَصة  ضووٕ بؤ ظياضةتي  16 3تةواو ن ناضيَو ئةواّ زةزةيت  ية غةزا 
ةيإ ْووغيوة. ئةّ ناضة بةب ؾو ثةيوةْسيي بة بطِواي ثتةوي طوْسْؿري بة ئاييٓـةوة  ئةّ ؾويَٓاْ

( و ضِيَوؾـويَين ئـاييين تايبـةتي يةطةَيـة نـة      3ٖةية. ضووٕ بؤ ظياضةت ئةواَساْي ضِيَوضِةغِ )
يةغةضيةى بةٖاي نؤَةآليةتي ضِيَع بةزواي خؤيسا زيَٓ . بةّ ٖؤيةوة بابـةتي ظيـاضةت بـةضزةواّ    

تاني طوْسْؿري بةخؤيةوة خةضيو زةنات و يةنيَو ية ئاواتةناْي ئةوة و ئـةو تانـة بـؤ    ظةيين 
ئةواَساْي ئةّ ناضة ٖإ زةزات. بةٖا نؤَةآليةتييةناْي ئةخالم و تةقوا ية ٖةْسيَو ثيؿـةي  
وةى ياغا  ثعيؿهي  ططيٓطيي ظياتطي ٖةيـة. غـويَٓسخواضزْي ياغـايي يـة نؤتـايي قؤْـاغي       

ةنيَو ية ْيؿاْة زياض و بةضضاوةناْي ئةَةية. ضِيَعزاْإ بـؤ تـاى يةواْةيـة    خويَٓسْي ثعيؿهي ي
ئاناَي بةٖا نؤَةآليةتييةناْي زيهة ب   وةى ضِيَعزاْـإ بـؤ نةغـاْي ثـري و بةغاآلضـوو نـة       
يةنيَو ية بةٖا نؤَةآليةتيية نؤْةناْة و ية ضِابطزوويـةني زووضةوة بـة ٖةْـسيَو طؤضِاْهـاضيي     

 وا بةضزةواّ بووة و َاوةتةوة.نةّءظؤض ئاؾهطا ٖةض
بةٖاي نؤَةآليةتي ثريي و بةغاآلضـوويي تـا ضِازةيـةني ظؤض بـة ؾـاضةظايي  ناضاَـةيي و ئـةو        
ئةظَووْاْةي نة َطؤظـ ية َاوةي شياْي نطزةييسا بةزةغيت زيَٓ   بةغرتاوةتةوة و يةو ؾـويَٓةي نـة   

نؤَةآليةتييـةناْي غـاَإ     باؽ ية بةٖا نؤَةآليةتيية دؤضاودؤضةنـإ زةنـطآ  قػـة يـة بـةٖا     
ؾاضةظايي و ئةظَووْيـ يةطة  ثريي و بةغاآلضوويي زةنطآ: " ثياويَو بوو خاوةٕ غاَاْي ظؤض و بـة  
تةَةٕ و بة ئةظَووٕ..."  ثريةثياوةنإ ية َاوةي شياْي ثطِانتيهيي زووض و زضيَصي خؤيإ ؾاضةظايي 

 ي ئةواْةوة ظياز زةنات.ظياتط وةزةغت زيَٓٔ نة بة بةٖاي نؤَةآليةتي و ضِيَع
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ًََهـساضييـ يـةو بـةٖا نؤْاْـةٕ نـة زةبٓـة ٖـؤي وةزةغـَٗيٓاْي بـةٖاي           خاوةْساضَييت و 
نؤَةآليةتي ضَِيع و سوضَةت بـؤ تـاى و ظؤضبـةي ناتـةنإ تـاى بـة يةزةغـتساْي ظةوييةنـةي         

ًََو  ب سوضَةت زةب  و ضِيَع و ئابطِووي نؤَةآليةتي خؤي يةزةغت زةزات."... نوضِةناة بةب 
بيَطاضة و ب ضِيَع زةبٔ". بةٖاي نؤَةآليةتي خاوةْساضيَيت و ٖةبووْي ظةويءظاض ية نؤَةَيطـةي  
ًََو بووٕ بؤ تاني طوْسْؿري ثاَيٓـةضيَهي   طوْسْؿيين يةنيَو ية بةٖيَعتطئ ثاَيٓةضةناْة. خاوةٕ 

وي  ثةيوةْـسيي  غازة ْيية  بةَيهوو ناضيَهة نة بيَذطة ية اليةْي بةضشةوةْسيَيت و بةضٖـةَي ظة 
بة ضِيَع و ئابطِوو و ثًةي نؤَةآليةتي تانةوة ٖةية... ية نؤَةَيطةي طوْسْؿـيين نةغـيَو نـة    
ظةويءظاضي ٖةية ية ثيَطةي نؤَةآليةتي بةضظيـ بةٖطةَةْسة و ئةو نةغةي ظةويءظاضي ظياتطي 

ًََو و َا  ية نؤَةَيطة ي طوْسْؿيين ٖةية  ثيَطة نؤَةآليةتييةنةؾي بةضظتطة. خاوةْساضيَيت 
ْاغيَٓةضي نةغايةتي تاى و ٖؤناضي وةزةغٗيَٓاْي ضِيَعي نؤَةآليةتيية. بةّ ثيَيـة خـاوةٕ ظةوي   
بووٕ تةْيا يةبةض زاٖات و ثو  ثةيسانطزٕ ْيية  بةَيهوو اليةْة زةضووْي ـ نؤَةآليةتييةناْيؿي 

ططيٓط ية شياْي  ؾياوي ططْطي ثيَسأْ. بيَذطة يةَةف ظؤض ؾيت زيهة ٖةية نة وةى ثاَيٓةضي
نؤَةآليةتيي تانسا زيَٓة ئةشَاض. ية طوْسةنإ ٖةبووْي ؾةضِف و قاييطـة يـة ضِابـطزووزا و يـة     
غةضزةَي ئيَػتاؾسا تطوَبيٌَ ) غةياضة( و ؾيت يةّ دـؤضة و ٖـةبووْي بيٓـا و خـاْووي تـاظة      

تي بؤ خاوةْةنةي زضوغتهطاو يةغةض ؾيَواظي بيٓاناْي ؾاض  دؤضيَو ية ضِيَع و ئابطِووي نؤَةآلية
بةزواي خؤيسا زيَٓ . ية " بطايِ ئابازي ناكةض" بةخيَونطزْي َةضِوَاآلت بة تايبةتي ٖةبووْي 
َاْطا بة يةنيَو ية بةٖا نؤَةآليةتييةنإ يةقةَيةّ زةزضآ. ئةّ بةٖا نؤَةآليةتيية تةْاْةت ية 

ٓــةضي بــةخيَونطزْي اليةاليــةي زايهــإ بــؤ َٓاَيةناْيؿــياْسا زةضزةنــةوآ. بــةّ ٖؤيــةوة ثاَي
 (9َةضِوَاآلت بة ٖؤي بةٖاي بةضظي نؤَةآليةتييةنةي ية طوْسزا بةٖيَعة. )

خاوةْساضيَتيي ظةويءظاض زياضزةيةني نؤَةآليةتيية نة زةبيَتة ٖؤي وةزةغٗيَٓاْي غـاَإ و  
غـاَاْيـ يـةنيَو يـةو بـةٖا نؤَةآليةتيياْةيـة نـة بةٖانـةي بـؤ خاوةْـساضَيتيي ظةويءظاض          

تةوة. بةّ ٖؤيةوة خاوةْساضيَيت يةنيَو ية بةٖا نؤَةآليةتييةناْـة نـة يةطـة  َـا  و     زةطواظضيَ
غاَإ تيَهةَية."... تاقاْةي غةضزةَي خؤي بوو و ية ٖةض غاَييَهسا زووغةت ٖـةظاض زيٓـاضي   
بةضٖةّ ٖةبوو..." بةٖاي نؤَةآليةتي غـاَإ يـة ظؤض بابةتـسا بـة ئاَـاوي نؤتـايي ْايةتـة        

و وةى ئاَطاظَيـو بـؤ وةزةغـَٗيٓاْي بـةٖا نؤَةآليةتييـةناْي زيهـة يةقةَيـةّ        ئةشَاض  بةَيهو
زةزضيَت. نةغيَو نة خاوةْي َا  و غاَاْة  زةتواْ  ية َيواْساضيهطزْي خةَيهي زيهة غـووز  
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ية غاَاْةي وةضبططآ و خؤؾةويػتيي بةزةغت بيَٓ  و بة بةٖاي نؤَةآليةتيي ضِيَع و سوضَةتي 
 خؤيةوة ظياز بهات. 

يواْساضيية طةوضةنإ نة بة ضِيَوضِةمسيَهي تايبةتةوة ية اليةٕ خيَعاْةناْي غـةض بـة تويَـصي    َ
خؤؾطوظةضاْي نؤَةَيطة بةضِيَوة زةضٔ  ظياتط بة َةبةغيت وةزةغٗيَٓاْي بـةٖاي نؤَةآليـةتي    
 ضِيَع و خؤؾةويػتيية. ئةّ ناضة بة تايبةت ية ضِابطزووزا ططيٓطييةني ظؤضي ٖةبووة. "... ٖـةض 
ضِؤش خةضدي َةتبةخي ئةو زووٖةظاض زيٓاض بوو و ضواضغةز نةغي بة َاَيي خـؤي بـؤ َةنهـة    
زةبطز..." بةنةَيو وةضططتٔ ية غاَإ ٖةضوةٖا زةتواْطآ ية بـواضي ناضوبـاضي خيَـط و ضـانة و     
بةضشةوةْسيي طؿيت وةى زضوغتهطزْي ْةخؤؾداْة  زةضَاخناْة  قوتاخباْة و ناضي زيهـةي يـةّ   

و ٖـةَيبطريآ و خؤؾةويػـيت ٖـةَووإ بـؤ الي خـؤي ِضابهَيؿـ  و يـة بـةٖاي         دؤضة ٖـةْطا 
 نؤَةآليةتي ضيَع و سوضَةت بةٖطةَةْس بيَت.

ٖةضوةى طوتطا بةٖا نؤَةآليةتييةنإ دؤضاودؤضٕ و ية ضِيَطةي دؤضاودؤضةوة بةزةغت زئَ. 
ةغـت بٗيَٓطيَـت و   ية ضِيَطةي زاضايي و غاَاْةوة زةتواْطآ ثطِغـتيصيَهي نؤَةآليـةتي بـةضظ بةز   

بويَطي  بةٖيَعي  ثياوةتي و ؾاضةظايي ية ناضيؿسا وةى بةٖايةني نؤَةآليةتي غةضةني يةقةَيةّ 
زةزضئَ. ية ضريؤنة نؤْةناْسا بة ؾيَوةي دؤضاودؤض باغي ئاظايةتي و ثياوةتي يإ زَيؿطاواْـي و  

آلّ دـاضي وايـة يةواْةيـة    َيواْساضيهطزٕ و ... نطاوة. و منووْةي ظؤض دواْيـ ٖيَٓطاوةتةوة. بة
ضةْس بةٖايةني نؤَةآليةتي ثيَهةوة ببٓة ئاَطاظيَو بؤ وةزةغٗيَٓاْي زةغـةآلت. بـؤ منووْـة "    
ثياويَو بوو خاوةٕ غاَاْي ظؤض و بةٖيَع و دواْطاى و بة تةَةٕ و بةئـةظَووٕ و ظاْـا  خـاوةٕ    

طزْيسا سـاظض و ئاَـازة بـووٕ    َٓاَيي ييَٗاتوو و بةتواْا  نة ٖةَوويإ ية طويَطِايةَيي و بةقػـةن 
...". ييَطةزا زةبيٓري نة بةٖاي نؤَةآليةتي غاَإ  تةَـةٕ  ؾـاضةظايي و ٖـةبووْي َٓـاَيي     
ييَٗاتوو ٖةض يةنيَهيإ ية ٖةَإ ناتسا نة بـةٖاي خؤيـإ ضِازةطـطٕ  يـة بطزْةغـةضي بـةٖاي       

وةزةغـٗيَٓاْي ضِيَـع و    يةنرتيؿسا ناضيطةضي زوواليةْةيإ ٖةية و يةغةضيةى زةبٓة ئاَطاظيَو بؤ
 زةغةآلتي تانةنة.

داضي واية بة ٖؤي باضوزؤر و ثيَويػتيي نؤَةآليةتي  بـةٖا وةى ْـؤضَيَهي نؤَةآليـةتي    
ثطِبايةر زةضزةنةوآ. زاب و ضِةمسي َيواْساضي نطزٕ ية نؤَةَيطة  بة تايبـةت يـة نؤَةَيطـةي    

نـة بـةضِيَوةبطزْي زةبيَتـة     طوْسْؿيين و عةؾـريةتي  يـةنيَو يـةو ْؤضَـة نؤَةآليةتيياْةيـة     
 ئاَطاظيَو بؤ وةزةغٗيَٓاْي بةٖاي نؤَةآليةتي ضِيَع و سوضَةت ية نؤَةَيطةزا.  
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 ب ـ نؤزمة كؤمةآليةتييةكاى
ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ئةو ؾيَواظة ضِةؾتاضة زياضيهطاواْةٕ نة ية ططووخ يإ نؤَةَيطـةزا  

ةبيَت  بةناضيإ زيَٓ  و ٖةضوةٖا ضاوةضِواْيؿـة نـة   باوٕ و تاى ية ضِةوتي شياْي خؤيسا ؾيَطيإ ز
تانةناْي زيهةي ْاو ططووخ يإ نؤَةَيطة ئةواَيإ بسةٕ. بؤ منووْة ؾيَواظي قػةنطزٕ يةطة  
نةغاْي زيهة  غآلو نطزٕ  ضِيَعزاْإ  زةغت ييَساْةوة بةؾـيَو يـةو ضِيَػـا و ضِيَوضِةمساْـةٕ نـة      

ضٖيَٓاْةوة ؾيَطيإ زةبٔ و بةناضيإ زيَـٓٔ و يـة ديَبـةديَهطزْي    تانةنإ ية ضِيَطةي ؾيَطبووٕ و با
ئةّ ْؤضَاْة ضاوةزيَطي بةغةض نةغاْي زيهةؾسا زةنةٕ. بةٖا نؤَةآليةتييـةنإ بةضةبـةضة بـة    
ؾيَوةي ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ زةضزئَ و بة يةبةضضاوططتٓيإ نؤَةَيطة ضِيَهـوثيَهي بةزةغـت   

ؤَةَيطة يـإ طـطووخ يةبةضضـاو ْـةططآ  تووؾـي غـةضنؤْة و       زيَٓ . ئةطةض نةغيَو ْؤضَي ن
تةْاْةت غعا زةبَيتةوة. بؤ منووْـة "ؾـةضَوو نـطزٕ" يـةنيَو يـة ْؤضَـة نؤَةآليةتييـةناْي        
نؤَةَيطةي ئيَُةية. ٖةَووي ئيَُة ناتيَو زةَاْةوآ ية شووضيَو بطيٓةزةض يإ ئةوةنـة بطـيٓة   

ٔ و ية ضووْةزةض يإ ضـووْةشووض يـة ؾـويَٓيَو     ْاو شووضي ْإ خواضزٕ  ؾةضَووي يةنرت زةنةي
َايف وةثيَؿهةوتٔ و يةثيَؿسا ضِؤيؿذي بة نةغاْي طةوضةتطة. بةضِيَوةبطزْي ئةّ ضِةمسة ئةخالقييـة  
ضِةظاَةْسيي ئيَُة ضِازةنيَؿ . يةبةضضاوططتين ْؤضَي نؤَةآليةتي تةْيا ية ٖـةبووْي ثازاؾـت   

يَوةبطزْي ئـةّ ضِيَػـا و ْؤضَاْـة ثيَويػـتيُإ بـة      يإ غعا غةضضـاوة ْاططيَـت. ئيَُـة يـة بـةضِ     
وةبريٖيَٓاْةوةي نةغاْي زيهة ْيية. ئةّ ضِيَػا و ٖةَيػوونةوتة دواْاْـة بةؾـيَو يـة ودـووزي     
ئيَُةية و بة دؤضيَو ْاغياضميإ يةغةضي ٖةية و ثيَي ئاؾٓائ و بةضِيَوةبطزْيإ بة ئةضني خؤَإ 

تووؾي ٖةغت نطزٕ بة طوْاح زةنات. بة زةبطِيٓيَهـي زيهـة    زةظاْري و بةناضْةٖيَٓاْيإ ئيَُة 
تانةنإ ية ساَيةتي غةضثيَطي نطزٕ ية ْؤضَة ططووثييـةناخنؤيإ غـعا زةزةٕ. يةبةضضـاوططتين    
ْــؤضَي نؤَةآليــةتي دؤضيَــو ٖاوئاٖــةْطي و غــاظإ يةطــة  نؤَةَيطةيــة. يــة ظؤض بابةتــسا  

ؤططيي تانة و داضي واية بة ثيَـي ئيذبـاضي   ٖاوئاٖةْط بووٕ يةغةض بٓةَاي سةظ و ويػت و ٖ
نؤَةآليةتي ديَبةد  زةنطآ. تاى ٖةض ية غةضةتاي َٓاَيي و ؾهألططتين نةغايةتي ية ضِيَطةي 
ــة      ــةضة ْؤضَ ــإ بةضةب ــتإ و خعَ ــةوضةنإ  زؤغ ــطا ط ــو و ب ــو  خوؾ ــاوى و زاي ــعإ  ب خيَ

ي و ؾيَط زةب  نة ئةوةي نـة  نؤَةآليةتييةنإ ؾيَط زةبيَت و زةياْهاتة بةؾيَو ية نةغايةتي خؤ



 218 

ْؤضَي نؤَةآليةتيية بةناضي بيَٓ  و ئةوةي نة بة ثيَطةواْةي ْؤضَي نؤَةآليةتييـة  بـةناضي   
 ْةٖيَٓ . 

قبووَيهطزْي ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ زوو ساَيةتي ٖةية. يـةنيَو ئةوةنـة نؤَةَيطـة يـإ     
ةنؤَةآليةتيبووْي تاى زةنـةٕ و  ططووثي وةى خيَعإ  باخطةي غاوايإ يإ قوتاخباْة ياضَةتي ب

ية ضِيَطةي ؾيَطنطزٕ  تانةنإ يةطة  ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْي ططووخ ئاؾٓا زةنةٕ و ْاضـاضيإ  
زةنةٕ ئةواَيإ بسةٕ. زووٖةّ ئةوةنة تاى خؤي بة زيتين ضِةؾتاضةناْي تانةناْي ططووخ يـإ  

 يإ زةبات.نؤَةَيطة ؾاضةظاي ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ زةب  و بةضِيَوة
ــؤ يةبةضضــاوططتٔ و بــةضِيَوةبطزْي ْؤضَــة نؤَةآليةتييــةنإ    يــة ٖــةض نؤَةَيطةيةنــسا ب
ضِيَػاطةييَهي عوضيف و زاضِيَصضاو ) ْووغطاو( بووْيإ ٖةيـة. ضِيَػـانإ يـة ضِيَطـةي ضـاوةزيَطي و      

ْـؤضَي  نؤضْرتؤ  نطزْي نؤَةآليةتي ديَبةد  زةبٔ. ٖةَوو نةؽ ئةواْي تط يـة بـةضِيَوةبطزْي   
ططووخ يإ نؤَةَيطةي خؤيإ زةخةْة شيَط ضاوةزيَطي. ية نؤَةَية بطووى و غٓووضزاضةناْي وةى 
طوْس  عةؾريةت يإ تاييؿة نة ثةيوةْسييـةناْي ْيَـوإ تانـةنإ ضِووبـةضِوو و ْعيـو و يةغـةض       

خػتٓة  بٓةَاي ْاغيين زوواليةْةية  نؤْرتؤَيي نؤَةآليةتي بايةخي ظؤضي ٖةية و ويَطِاي طوؾاض
غةض تانةنإ ْاضاضيإ زةنات ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ بةضِيَوة ببةٕ. ية نؤَةَيطة طةوضةتطةنإ  
ية ؾاضةنإ بة تايبةت ية ؾاضة طةوضةنإ نة خةَيو ييَو ْـاَؤٕ  نـؤْرتؤَيهطزْي تانـةنإ يـة     

ية ناتيَهسا نة  ضِيَطةي زاَوزةظطاناْي بةضِيَوةبطزٕ  ئاغاييـ و غةضباظيية. تيَجةضِيين تطؤَبيٌَ
ضطاي ضِيَُٓايي غووض ب   قةزةغةية و ناضيَهي زشةْؤضَة و دةضميةي يةغةضة. ْؤضّ ئةوةيـة نـة   
ؾؤؾيَطةنة تطؤَبيًَةنة ضِابططآ ٖةتا ضطانة غةوظ زةبيَت. ئةو نات ية ضواضضِآ يإ ؾةقاّ تيَجةضِ 

ٕ ضواضضِآ تيجـةضِ بيَـت    بب . ئةطةض تانيَهيـ ية ناتي غووضبووْي ضطاي ضِيَُٓايي ية ؾةقاّ يا
يةاليةٕ نةغاْيَهةوة نة ية ضاوةضِواْي غةوظبووْي ضطانة زإ  غةضنؤْة و غةضظةْؿت زةنـطآ.  
ناتيَو نة ضةْس َوغاؾرييَو ية طةضاز ضـاوةضِواْي ثـاؽ زةنـةٕ و ضـةْس نةغـيَهيإ دطـةضة       

  َةبةغيت ئةوة ْيية زةنيَؿٔ و نةغيَو زيَت و ثيَيإ زةَي : بطا بةضِيَعةنإ بؤ دطةضة زةنيَؿٔ
نة ييَطةزا دطةضةنيَؿإ قةزةغةية و زشي ْؤضَي نؤَةآليةتيي نؤَةَيطةية  بةَيهوو َةبةغيت 
ئةوةية نة دطةضة ْةنَيؿٔ. زيـاضة ئةَـة نـاضيَهي ئةخالقييـة و ثَيؿـٓياضة ثَييـإ زةنـات و        

ا دطةضةيـةى  ئاَؤشطاضييإ زةنات. ئةّ ناضة يةطة  ناتيَو نة نةغيَو يـةْاو ثاغـي ْاوؾـاضز   
زاطريغيَٓ  و زوونةَيةنة بةبا زةنات  يإ ية ناتيَهسا نة دطةضةي بة ييَوةوةية و غواضي ثـاؽ  
زةب   دياواظي ٖةية. دطةضةنيَؿإ يةْاو ثاغةنةزا بـة ثيَطـةواْةي ْـؤضَي نؤَةآليةتييـة و     
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وضِوو بيَتـةوة و  تاني ثيَؿيًَهاضي ئةّ ْؤضَة يةواْةية يةطة  ْاضِةظايةتي و غةضنؤْةي خةَيو بةضة
زةغت ية نطزةوة زشة ْؤضَةنةي ٖـةَيبططآ. بـةّ ؾـَيوةية ٖـةَوو ئةْـساَاْي نؤَةَيطـة يـة        
بةضِيَوةبطزْي ْؤضَي نؤَةَيطة بة َةبةغيت ضِيَهوثيَهي ناضوباضةناْي نؤَةَيطة  ديَطرينـطزٕ و  

ْي نؤَةَيطة ثاضاغتين يةنطِيعي و يةنططتوويي ضاوةزيَطي يةنرت زةنةٕ. ناتيَو ٖةَوو ئةْساَا
ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطة بةناض بيَٓٔ  ٖاوئاٖةْطي و ئاغاييؿي نؤَةآليـةتي زيَتـة   
نايةوة. ية ساَييَهسا ئةطةض ْؤضَةنإ يةبةضضاو ْةططٕ يإ ئةوةنة نؤَةَيطة خاوةٕ ْؤضَطـةيي  

طةف تووؾـي  زشبةيةى بيَت  ْاضِيَهي و ثؿيَوي ية نؤَةَيطةزا زيَتة ئاضاوة و غيػتةَي نؤَةَي
يةضظؤني و ب ٖيَعي زةبيَت. ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْي نؤَةَيطة ضـةْس دـؤضيَهٔ. بةؾـيَو يـة     

 ططيٓطرتئ ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ بطيتري ية:
ْةضيتة نؤَةآليةتييةنإ ئةو ضِةؾتاضاْةٕ نـة يـة غـةضةتازا بـؤ        ـ نةرييت كؤمةآليةتي:1

ي زَيـٔ و بـة ٖـؤي زووثـات بووْـةوة يـة زضَيـصيي        ثيَساويػتيية نؤَةآليةتييةناْي َطؤظـ بةز
ظةَةْسا وضزةوضزة بـة ؾـَيوةي دـيَطري زةزضَيـٔ. وةى زاب و ضِةمسـي َيواْـساضي يـة نؤَةَيـة         
طوْسْؿيين وعةؾريةتييةنإ. ية طوْسةنإ و ْاوضة عةؾريةييةناْسا بة ٖؤي ْةبووْي ٖوتيٌَ و 

اؾريةنإ ظياتط زةضٓة َـاَيي طوْسْؿـري و   َوغاؾريخاْة يإ ؾويَٓيَو بؤ َاْةوة ية ؾةوزا  َوغ
عةؾريةتةنإ. ئةّ زياضزةية وضزةوضزة بة ٖؤي زووثاتبووْـةوة بـة ؾـيَوةي يـةنيَو يـة ضِةمسـة       
ثةغٓسنطاوةنإ زةضٖاتووة و ية اليةٕ خةَيهي طوْسةنإ و عةؾريةتةنإ و ٖـةضوةٖا نةغـاْيَو   

ْعيهـسا ئاخيَعطـةي طوْـسي يـإ     ية نؤَةَيطـة ؾاضْؿـيٓييةنإ نـة يـة ضِابـطزووي زووض يـإ       
 عةؾريةتييإ ٖةبووة  ديَبةد  زةنطآ.

ثةمياْي نؤَةآليةتي زاب و ضِةمسيَهـة نـة بـة ٖـؤي زؤخيَهـي       ـ ثةمياني كؤمةآليةتي:2
تايبةت يةاليةٕ بةؾيَو ية تانةناْي نؤَةَيطة زيَتة نايةوة و ثيَهةوة عةٖس و ثةميإ زةبةغـذي  

ةي يةنططتوو ٖةْطاو ٖةَييَٓٓةوة. بؤ منووْة ناتيَو نة وةضظيَطاْي نة ية ناضيَهي تايبةتسا بة ؾيَو
ًََهةنةيإ يـةى زةطـطٕ و بطِيـاض زةزةٕ تـا خـاوةٕ       طوْسيَو وةى زشنطزةوة بة ضِةؾتاضي خاوةٕ 
ًََهةنة َةضدةناْيإ ْةٖيَٓيَتةزي  ناضي نؿتونا  ْةنـةٕ. ئـةّ ؾـيَوة ضِةؾتـاضةي وةضظيَـطإ      

 وتطآ.ثةمياْي نؤَةآليةتي ث زةط
وةى ضِيَوضِةمسي ثيَؿـواظي نـطزٕ يـة َيـوإ يـة دةشْـة        ـ رِيوورِةمسة كؤمةآليةتييةكاى:3

 طةوضةناْسا.
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ئةو زابوْةضيتة نؤَةآليةتيية تايبةتاْةي نة خاوةْي ثيَؿيٓة  كؤمةآليةتييـةكاى:  بؤنةـ 4
ــة  بــة بؤْــة        ــإ و دةشْــة ئاييٓييــةناْي زيه ــةني ظؤضٕ  وةى دــةشْي قوضب و ططيٓطيي

 يةتييةنإ ْاغطاوٕ.نؤَةآل
وةى ضِيَوؾويَين ْإ خواضزٕ  دًوبـةضط ثؤؾـري نـة بـة      ـ رِيووشـويوهةكؤمةآليةتييةكاى: 5

َةبةغيت زَيدؤؾهطزْي نةغاْي زيهة ئةواّ زةزضآ. ثؤؾـيين دـٌ وبـةضطي ضِةف يـة نـاتي      
 َاتةَيٓسا يةنيَو ية ضِيَوؾويَٓة نؤَةآليةتييةناْة. 

و نة يةْيَو ططووثيَهي تايبـةت يـة خـةَيو نـة خـاوةْي      ْةضيتيَ ـ شيوواةة قةنمييةكاى:6
نويتووض يإ وضزةنويتووضي ٖاوبةؾٔ  بووْي ٖةية وةى ظووٖةغتاْي بةياْإ يةالي وةضظيَطإ يإ 
ْةضييت ثؤتالن يةْيَو خةَيهة خؤديَييةناْي ييَواضةناْي ئؤقياْووغي ئاضاّ نة بة ثيَي ئةو ْةضيتة 

يَعإ يإ نالْسا ئاَيوطؤضِ زةنطآ. ئةّ ْةضيتة ية ٖةْسيَو ْاوضـةي  ٖةْسيَو خةآلت يةْيَوإ زوو خ
زيهة بة ؾيَواظي ٖاوؾيَوة بووْيإ ٖةية. ية نؤَةَيطةي طوْسْؿيين و عةؾريةتيي ئيَطإ  ئـةو  

 خةآلتاْةط نة ية ناتي بوونيَين زا زةزضئَ  ؾتيَهي يةّ دؤضةية.
بٓةَاي ظاْياضي و وؾياضي ثيَؿوو ية ياغاطةييَهٔ نة يةغةض  ـ ياسا كؤمةآليةتييةكاى:7

 َةدًيػي ياغازاْاْسا زازةْطئَ و بؤ ثيَؿيًَهطزْيؿيإ غعاطةييَو ثيَؿبيين نطاوٕ.
ئةو ْةضيتة نؤَةآليةتييةي نـة خـاوةٕ ططيٓطييـةني ظؤضة و     ـ ئةخالقي كؤمةآليةتي:8

يةتي ث زةطوتطآ  نؤَةَيطة ثيَؿيًَهطزْي بة ْاؾريئ و ْاثةغٓس زةظاْ   ئةَة ئةخالقي نؤَةآل
 وةى ضِيَعططتٔ ية ثياوة ثريةنإ نة ئةَة ضِةمسيَهي نؤَةآليةتيية.

ياغاطةييَهي تايبةتٔ نة نؤَةَيطة بة ظاْيـاضي و ٖؤؾـياضي    ـ رِيوشا كؤمةآليةتييةكاى:9
ثيَؿووتطةوة زايإ زةْيَت. ئةّ ياغاياْة طؿتطري ْري و ثةيوةْـسييإ بـة ططووثيَهـي تايبةتـةوة     

 (64ياغاناْي ٖاتوضؤ.) ٖةية  وةى
نؤَةَييَو ية ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَوةي زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي زةضزيَت وةى 
زاَةظضاوةي نؤَةآليةتي خيَعإ  باوى و زايو ضاوةضِواْيي ضِةؾتاضيَهي تايبةتيإ ية َٓاَيةناْيإ 

زةنةٕ  ٖـةضوةٖا بـاوى و زايـو     ٖةية. َٓاَيةنإ ضِيَع بؤ باوى و زايهيإ زازةْئَ و بة قػةيإ
خواضزٕ و دًوبةضط بؤ َٓاَيةناْيإ زابري زةنـةٕ و خؤؾـيإ زةويَـٔ. شٕ و َيَـطز و خوؾـو و      
بطانإ زةضسةم بة يةنرت ضِةؾتاضي زياضيهطاويإ ٖةية  بةّ ثيَية يـة خيَعاْـسا  غيػـتةَيَو يـة     

زةضزيَٓ . خيَعإ خـاوةْي زوو   ْؤضَةنإ زيَتة ئاضاوة نة بة ؾيَوةي زاَةظضاوةيةني نؤَةآليةتي
دؤضة ْؤضَة. ٖةْسيَو ية ْؤضَةنإ تايبةتري و ٖةْسيَهي زيهةيإ طؿيت تطٕ. ٖةض شٕ و ثياويَو 
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يةواْةية بؤ خؤي ية خيَعاْسا ْؤضَيَهي تايبةتي ٖةب . بؤ منووْة ناتيَو شٕ و َيَطزي يوضِ يةطة  
ثياوةنةي ب . يـة نؤَةَيطةيـةني زيهـة     يةنرت بة ؾةقاَسا زةضِؤٕ شٕ زةب  ٖةْطاويَو يةزواي

يةواْةية زؤخةنة بة ثيَطةواْة ب . شٕ يةواْةية خواضزْي بةياْي بؤ َيَطزةنـةي سـاظض بهـات و    
يإ ئةوةنة ثياو ظووتط ية خةو ٖةغت  و غـةَاوةضةنة زاطريغـيَٓ  و ْـاْي بـةياْيـ ئاَـازة      

 بؤ ثياوةنةي ْؤضَيَهي طؿتيية. بهات. ئةَاْة ْؤضَة تايبةتييةنأْ بةآلّ وةؾازاضبووْي شٕ 
 

 ث ـ كؤنرتؤَلي كؤمةآليةتي 
نؤْرتؤَيي نؤَةآليةتي بطيتيية يةو ئاَطاظاْةي نة ناضيطـةضيي يةغـةض ضِةؾتـاضي تانـةنإ     
زازةْئَ و ئةوإ ْاضاض بة ثةيطِةوي ية ْؤضّ و بةٖا نؤَةآليةتييةنإ زةنةٕ. يةساَيةتيَهـسا نـة   

آليةتييةنإ بهات و ناض و نطزةوةي ثيَطةواْةي بةٖا و ْؤضَة تانيَو غةضثيَطي ية ْؤضَة نؤَة
نؤَةآليةتييةنإ ب   ية اليةٕ ططووخ يإ نؤَةَيطةوة غةضنؤْة زةنطآ و غعا زةزضآ. ظاضاوةي 
نؤْرتؤَيي نؤَةآليةتي ية ظَاْي ئيٓطًيعيسا بة واتاي زةغةآلت  تواْايي  ظاَيبووٕ و باآلزةغتيي 

ظَاْي ؾةضِةْػي يةطة  ضـةَهي ئيذباض)ْاضـاضنطزٕ(ي نؤَةآليـةتي    ٖاتووة. ئةّ ظاضاوةية ية 
يةى زَيتةوة و ئةَة ٖـةض ئـةو واتايةيـة نـة ئؤطػـت نؤْـت يـةشَيط ْاوْيؿـاْي "زةغـةآلتي          

 بةناضي ٖيَٓاوة. (Pouvoir Sprituel)َةعٓةوي" 
ية ضِواْطةي ئؤطػت نؤْتةوة تايبةيةْسيي غةضةني ) زةغـةآلتي َةعٓـةوي( ئةوةيـة نـة     

يَٓويَٓيي بةضظي ؾيَطنطزٕ و باضٖيَٓاْي تايبةتي و طؿتيي بة ئةغتؤوةية. زةغةآلتي َةعٓـةوي  ضِ
بطيتييــة يــة غــةضدةّ ئــةو بــريوضِا و عازةتاْــةي نــة تانــةنإ بــؤ قبــووَيهطزْي غيػــتُي   
نؤَةَيطةيةى نة تيَيسا زةشئ و ئةضنيَو نة ئةواَي زةزةٕ  ئاَـازة زةنـات. ْـاوبطاو زةَيـيَ     

و ؾيَطنطزٕ تةْيا تايبةت بة بةضةي الو ْيية  بةَيهوو وةضـةي ثيَطةيؿـتوو و بـاَيػيـ    ثةضوةضزة 
يةخؤ زةططآ. بةّ ثيَية  طؿت ئةضنة نؤَةآليةتييةنإ زةططيَتةوة. ئاَاوي ئةو ئةضناْة ئةوةية 
نة ئةو بٓةَاياْةي نة ناضيطةضييإ يةغةض تانةنإ ٖةية  واتة بةٖانإ  ْؤضَـةنإ و زاب و  

نإ و ... بةوإ ْيؿإ بسات و بة نةَيو وةضططتٔ ية ئاغيت بـةضظي ناضيطـةضيي ئـاَطاظة    ضِةمسة
ئةخالقييةنإ ٖةض نات نة تانةنإ يةّ بٓةَاياْة زووض زةنةوْةوة وةبرييإ زيَٓٓةوة و ئةوإ بؤ 

 (66ديَبةديَهطزْي ئةو ئةضناْة ٖإ بسات. )
ويػتييةنة نة يةاليـةٕ نؤَةَيطـةوة زيَتـة    ية ضِاغتيسا نؤْرتؤَيي نؤَةآليةتي بة ثيَي ثيَ   

نايةوة و تانـةنإ بـة َةبةغـيت ثاضاغـتين ضِيَهـوثيَهيي نؤَةَيطـة بـة قبـووَيهطزْي بـةٖا          
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نؤَةآليةتييةنإ و يةبةضضاوططتين ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ْاضاض زةنات و ية بةضِيَوةبطزْي ئةّ 
ٖةية. بةّ ؾيَوةية ئةو نةغاْةي نـة   ناضوباضاْة  نؤَةَيطة غيػتةَي خةآلت و غعاي تايبةتي

بة ثيَطةواْةي بةٖا و ْؤضَة نؤَةآليةتييةنإ ٖةَيػونةوت زةنةٕ  غـةضنؤْة زةنـطئَ و غـعا    
زةزةضئَ و ئةواْةيهة ضِةؾتاضيَهي طوواو يةطة  ْؤضّ و بـةٖا نؤَةآليةتييـةناْي نؤَةَيطـةيإ    

 ٖةية ٖإ زةزضئَ و خةآلت و ثازاؾت وةضزةططٕ.
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 ةز و ضةزضاوةكاني بةشي دةيةمذيَد
 ـ يػت ْاَة زٖدسا  واشة اضظف6
 .618  ص 6811ـ اط بطٕ و ْيُهوف  ظَيٓة داَعةؾٓاغي  تطمجة ا.ح. أضيإ ثوض  زاْؿطاة تٗطإ 1
    .16  ص6813ـ ثطويع قاْعي  داَعةؾٓاغي اضظؾٗا  8
يعـات و حتكيكـات ادتُـاعي    مطلا يا ؾـيباْي  َوغػـة   ثلز ـ شإ ناظْو  َطزّ ؾٓاغي  دًس اوٍ  تطمجة 1

 .633  ص6819زاْؿطاة تٗطإ  
 .611  ص6819ـ ٖاْطي َٓسضاؽ  َباْي داَعةؾٓاغي  باقط ثطٖاّ  اَرينبري  3
 .89  ص6813ـ ثطويع قاْعي  داَعةؾٓاغي اضظؾٗا  1
 .84  ص84ـ سؿُٔ ايًّة بييب  َذي غدٓطاْي  مسيٓاض داَعةؾٓاغي  زؾرت كاضة 3
و توغـعة   طلي   َكسَةاي بط داَعةؾٓاغي ضوغتائي ايطإ  ثصوٖؿهسة عًوّ اضتبـا ـ عًي انرب ْيو خًل3
 .636  ص6833ايطإ  
 .633  ص6833ـ َكسَةاي بط داَعةؾٓاغي ضوغتايي ايطإ  غاٍ 9

  ص 6811ـ با بٗطةطريي اظ أط بطٕ و ْيُهوف  ظَيٓـة داَعةؾٓاغـي  اقتبـاؽ ا.ح.أضيـإ ثـوض       64
613. 

 . 611  ص 6811داَعةؾٓاغي  تطمجة باقط ثطٖاّ  ـ ٖاْطي َٓسضاؽ  َباْي66
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 بةشي ياشدةيةم
 ِزؤأل و ثَيطةي كؤمةآليةتي

ثيَـ باغهطزٕ و ْووغري يةغةض تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي و تيؤضيية ثةيوةْسيساضةناْي  ئـةو  
غةي ئـةو  ضةَو و بابةتاْةي ثةيوةْسييإ بة تويَصبةْسييةوة ٖةية و يةضِاغتيسا وةى بٓةَا و بٓا

باغة يةقةَيةّ زةزضئَ  تاوتويَ زةنةئ. ئةّ بابةتاْة بـطيتري يـة: ضِؤَيـي نؤَةآليـةتي  ثيَطـةي      
 نؤَةآليةتي  بعاوتي نؤَةآليةتي و دؤضةناْي نة ييَطةزا يةى بة يةى يةغةضيإ زةزويَري.

 
 ِزؤَلي كؤمةآليةتي

يياْةية نة تاى ية يةنيَو يةو ضاالن( Social Role)َةبةغت ية ضِؤَيي نؤَةآليةتي 
نؤَةَيطةزا ية ئةغتؤيةتي. ضوْهة ئةو ضِؤَيةي نة تانةنةؽ ية ئةغتؤي ططتووة  ٖةْسيَو 
ضاوةضِواْي ية نةغاْي زيهةزا ثيَو زيَٓ   بةّ ثيَية زةتواْطآ بطوتطآ: ضِؤ   بة واتاي ئةو 

ى يـة  ضاوضِواْيياْةية نة نةغـي خـاوةٕ ثيَطـةي نؤَةآليـةتي زةبـ  بياْٗيَٓيَتـةزي. تـا       
نؤَةَيطةزا غةض بة ططووثة دؤضاودؤضةناْة و ية ٖةض ططووثيَهسا بة ثيَي ئـةو ؾـويَٓطة و   
ثيَطةي نة ٖةيةتي  ضِؤَييَهي تايبةت ضِازةثةضِيَٓ . بؤ ويَٓة نةغـيَو يةواْةيـة وةى بـاوى    
ئةْساَي ططووثيَهي خيَعاْي ب  نة ئةضى و ضِؤَيي باونايةتي يةئةغتؤية. َاَؤغتا ب  و ية 

ــسٕ و    قوت ــة شووضي خويَٓ ــازةبووٕ ي ــة ئاَ ــةضِيَٓ   ن ــتايةتي ضِاث ــةضني َاَؤغ ــة ئ اخباْ
واْةوتٓةوةية. ية طةضِةني خؤي يةواْةية ئةْساَي ئةوووَةْي طةضِةى ب  و ... ية ٖةضناّ 

 يةو ططووثاْةزا ضِؤَييَهي تايبةتي ٖةية.
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َية نؤَةآليةتييةنإ يـة  ية ٖةض نؤَةَيطةيةنسا يةغةض بٓةَاي ٖةْسيَو ثيَوةض و ثيَواْة  ضِؤ
ْيَو تانةناْسا زابةف زةنـطئَ. نـؤْرتئ ثيَوةضةنـاْي ديانطزْـةوةي ضِؤ  يـةْيَو ئةْساَـةناْي       
نؤَةَيطــة  زابةؾــهطزْي ضِؤ  يةغــةض بٓــةَاي تةَــةٕ و ضِةطــةظ و بــاضوزؤخي نؤَةآليــةتي  

او و شٕ ئـةضني  تانةنةغة. َٓاآلٕ  الوإ  بةغاآلضووإ ٖةض يةى ية زوو ططووثي ضِةطـةظي ثيـ  
زياضيهطاويإ ٖةية و نةَرت زةغت ية ناضوباضي يةنرت وةضزةزةٕ. ٖةضضةْس ية ديٗاْي ئةَطِؤزا 
ٖةْسيَو تيَهةآلويي ية ضِؤَيي نةغةناْسا ٖاتؤتة ئاضاوة  بةآلّ بـة ؾـيَوةيةني ضِيَـصةيي زةتـواْري     

يـةويـ زابةؾـهطزْي    بًَيَري نة ثيَوةضي باغهطاو تا ضِازةيـةى ططيٓطيـي ٖةيـة بـةآلّ طـطيٓطرت     
 ضِؤَيةنإ يةغةض بٓةَاي باضوزؤخي نؤَةآليةتي و ضيٓايةتيية. 

 
 جؤزةكاني ِزؤأل

 .بة ؾيَوةيةني طؿيت ضِؤَيةنإ بة زوو زةغتةزا زابةف زةبٔ: ضِؤَيي ث غجيَطزضاو و ضِؤَيي
 
 ثَيسدزاوَيطـ ِزؤَلي ث1

اى زةغجيَطزضآ. بة زةغتةواشةيةني ضِؤَيي ث غجيَطزضاو ضِؤَييَهة نة ية اليةٕ نؤَةَيطةوة بة ت
زيهة ضِؤَيي زياضيهطاو يإ ث غجيَطزضاو ضِؤَييَهة نة يةغةض بٓةَاي ْؤضَة نؤَةآليةتييةناْي ْاو 
نؤَةَيطةيةى بة تانيَو زةغجيَطزضآ و تانةناْي زيهة ضاوةضِواْي بةضِيَوةبطزْي ئةو ضِؤَيـةي يـيَ   

تٓةوةية و يةغةض بٓةَاي ياغـاطةييَهي تايبـةتي   زةنةٕ. بؤ منووْة ضِؤَيي َاَؤغتايةى نة واْةو
 ئةواّ زةزضآ.

 
 ـ ِزؤَلي وةزطرياو1

ضِؤَييَو نة نؤَةَيطة بة تاني زةغجيَطآ و زةخياتة غةض ؾاْي ئـةو  وةى خـؤي ْاَيَٓيَتـةوة    
بةَيهوو ٖةض تانيَو بة ثيَي سةظ و ضِواْطةي خؤيةوة زةغهاضي تيَسا زةنات و بة ثيَـي ويػـت و   

طؤضِاْهاضيي تيَسا ثيَو زيَٓ  و بةضِيَوةي زةبات. وةٖا ضِؤَييَو  ضِؤَيي "وةضطرياو"ي  خواغيت خؤي
ث زةطوتطآ. بيَذطة يةو ضِؤَية باغهطاواْة  باؽ ية ضِؤَية بؤَاوةيي و وةزةغٗاتووةناْيـ نطاوة  

اْي َةبةغت ية ضِؤَيي بؤَاوةيي يةضِاغتيسا ضِؤَييَهة نة بة ؾيَوةي غطوؾيت يإ يـة اليـةٕ نةغـ   
زيهةوة بؤ تاى زياضي زةنطآ و طؤضِئ و طؤضِاْهاضي تيَيسا بة تايبةت يـة نؤَةَيطـة ْـةضييت و    
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وةضظيَطييةناْسا ظؤض زشواضة و ية ٖةْسيَو بابةتسا وةى ضِؤَيي نؤَةآليةتي تانةنإ ية غيػـتةَي  
 ناغتيسا زةضؾةتي طؤضِاْي تيَسا ْيية.

ٖةْسيو ية بةضٖةناْي ْووغةضاْسا بة ٖةَيـة وةى   ضِؤَيي وةضطرياو و ضِؤَيي زةغتهةوتوو نة ية
ضةَهيَو باغيإ ييَسةنطآ  ئةو ضِؤآلْـةٕ نـة تـاى يـة وةزيٗـاتٔ و ثيَهٗاتٓياْـسا ِضاغـتةوخؤ        
زةغتيَوةضزإ زةنات بةّ َاْاية نة ضِؤَيي زةغهةوتوو ضِؤَييَهة نة تاى ية بةضاَبةض ضِؤَييَهسا نة 

بؤ خؤي زضوغت زةنات. بؤ منووْـة ضـاوةضِواْييةى نـة يـة     بةغةضيسا زةبطِٕ يإ ثيَي زةغجيَطٕ  
نؤَةَيطةي ْةضيتيسا ية نوضِة وةضظيَطيَهيإ ٖةية ئةوةية نة بة ؾيَواظي باو و بـاثرياْي ثيؿـةي   
باوى واتة وةضظيَطييةنة زضيَصة ث بسا  دا ئةطةض نوضِة وةضظيَطةنة ؾيَوة و ؾيَواظي باب و باثرياْي 

يَصةزاْي ثيؿةي باوني ضِوو ية ؾاض بهات و ناضيَهي زيهـة دياواظيـة   وةال بٓ  و ية ديَطةي زض
ناضي وةضظيَطي ئةواّ بسا  ئةّ ضِؤَية ْويَية "ضِؤَيي زةغهةوتوو"ي ث زةطوتطآ. واتة ضِؤَييَـو نـة   

 نوضِة وةضظيَطةنة بة ثؿت بةغذي بة تواْايي و ٖةوَيي خؤي بةزةغيت ٖيَٓاوة.
ي ئاغايية نة ضِؤَيطيَطِي نؤَةآليـةتي بـة ثيَـي ظةوم و سـةظ و     بةآلّ ضِؤَيي وةضطرياو  ضِؤَييَه

زاٖيَٓاْي خؤي طؤضِاْي بةغةضزا زيَٓ  و بة ؾيَوةيةى نة خؤي سةظي ييَـسةنا  ئـةواَي زةزات    
و ٖةض بةّ ٖؤيةؾةوة ضِؤَيي ثطانتيهي تانيؿي ث طوتطاوة واتـة ضِؤَييَـو نـة تـاى بـة نـطزةوة       

َيي وةضطرياوي َاَؤغتايةى ؾيَواظيَهة نة ية واْةوتٓةوةزا بةناضي بةضِيَوةي زةبات. بؤ منووْة ضِؤ
زيَٓ  و دؤضي ٖةَيػونةوتيَهة نة يةطة  خويَٓسناضإ ٖةيةتي. َاَؤغتا يةواْةيـة يـة ٖـةَإ    
ناتسا نة ية ضواضضيَوةي ياغاناْسا ناضةنةي زةباتة ثيَؿةوة  بؤ بطزْةغةضي ئاغـيت ظاْيـاضي و   

ية ؾيَطبووْي ٖةْسيَو ية بابةتةناْسا ططؾتيإ ٖةية  زةتواْ  بيَذطـة   ظاْػيت خويَٓسناضاْيَو نة
ية خويَٓسْطة ية َاَيي خويَٓسناضةناْيـ ٖاوناضييإ بهات و نيَؿةناْي خويَٓسناضةنـة يةطـة    
زايو و باونيإ باؽ بها و ؾيَواظ و ضِيَطةضاضةي تايبـةت بـؤ قةضةبوونطزْـةوةي زوانـةوتوويي     

و يـإ خـؤي يـة نـاتي َوساظضةناْـسا ؾـَيواظيَو بططَيتةبـةض نـة ئاغـيت          خويَٓسناضإ خباتةضِو
خويَٓسناضة زوانةوتووةنإ بطةيةْيَتة ئاغيت خويَٓسناضة ظيطةى يإ َآَاوةْسييـةنإ ... بـةّ   
ثيَية ٖةضنةؽ زةتواْ  ضِؤَيي ث غجيَطزضاو خؤي بة ؾيَوةيةى نة خؤي سةظي ييَية  و بـة ثؿـت   

 خؤي بهاتة ضِؤَيي وةضطرياو.  بةغذي بة زاٖيَٓإ و سةظي
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 فسةيي و دذيةكي ِزؤَلةكاى

نؤَةَيطة ية ططووثطةيي دياواظ ثيَو زَيـت و ٖـةض تانَيـو يةواْةيـة نـة غـةض بـة ضـةْس         
ططووثيَهي نؤَةآليةتي ب  و ضاالنييإ تيَسا بهات و ية ئاناَسا ضِؤَيي دؤضاودؤضي بةئةغـتؤوة  

ضةي ئةّ ضِؤآلْة نةّ و ية ٖةْسيَهياْسا ظؤضة. ية نؤَةَيطة بٔ. ية ٖةْسيَو ية نؤَةَيطةناْسا شَا
ْةضيتييةناْي ثؿت ئةغتووض بة ئابووضيي نؿتوونا   تانةنإ ضؤَيي نةَيإ يةغةض ؾـاْة. يـة   
نؤَةَيطة ثيؿةغاظييةناْسا  بة ٖؤي ئةْساَيَيت تانةنإ ية ططووثـة نؤَةآليـةتي  ئـابووضي     

ــة  ــإ  ٖ ــة دياواظةن ــي و نويتووضيي ــإ  غياغ ــي ظؤض و دؤضاودؤضي ــةنإ ضِؤَي ــة تان ــةى ي ض ي
بةئةغتؤوةية. ٖةضضةْس نؤَةَيطةنإ خاوةٕ ثيَهٗاتةيةني ئاَيؤظتط بٔ  ٖةَةضةؾـين ضِؤَيـةنإ   
ظياتطة. بةضٖةَي ؾطةيي ضِؤَيةنإ  زياضزةيةنة نة زشايةتي  ْانؤني  ثيَهسازإ يـإ زشبةيـةني   

ةّ واتايةية نة ية ئاناَي ؾطةيي ضِؤَيـةنإ يـةْيَوإ   ضِؤَيةناْي ث زةطوتطآ. زشبةيةني ضِؤَيةنإ ب
ٖةْسيَو ية ضِؤَية نؤَةآليةتييةناْي تاى و ضِؤَيةناْي زيهةيسا زشايةتي زضوغت زةب   ٖةْـسيَو  
ية ضِؤَيةنإ يةطـة  ضِؤَيـةناْي زيهـةزا ْـاطووئَ و يـة ٖةْـسيَو بابةتيؿـسا يةواْةيـة ضِؤَيَيـو          

اْي تطي تاى زابٓ . بـؤ ويَٓـة نةغـيَو يةواْةيـة بةضِيَوةبـةضي      ناضيطةضي يةغةض تةواوي ضِؤَيةن
طؿيت ؾةضَاْطةيةى ب   ية سيعبيَهسا ضاالني ٖةب  و بيٗةوآ ية بواضي ثيؿـةيي و غياغـيسا   
ضاالنييةني بةضبآلو ئةواّ بـسات و ْاووْاوبـاْط وةزةغـت بَيٓـ . ئـةو نةغـة ْاضـاضة ضِؤَيـي         

تةوة و ئةضني خؤي يةّ بواضاْةزا بة ضةؾـٓيَهي بـاف   باونايةتي و خيَعاْيي خؤي بةضتةغو بها
بةضِيَوة ْةبات. ية ئاناَسا يةْيَوإ ضِؤَيي غياغي و ثيؿةيي ئةو و ضِؤَيي باونايةتي و خيَعاْـي و  
ٖاوغةضيَتيسا ْةطووإ و زشبةيةني زضوغت زةبـ . ظؤضٕ ئـةو نةغـاْةي نـة ضِؤَيـي خيَعاْـي و       

غياغي و ثيؿةييإ يةْاو ضووة. زشبةيةني ضِؤَيةنإ ظياتط ية  باونايةتييإ  ية بةضشةوةْسي ضِؤَيي
 نؤَةَية طةوضةناْي ؾاضْؿيٓيسا نة ثيؿةنإ ظؤض و ؾطةضةؾٓٔ  زيتة ئاضاوة. 

ية نؤَةَيطـة ْـةضييت و طوْسْؿـيٓييةناْسا يـة ديَطـةي زشبةيـةني ضِؤَيـةنإ  زيـاضزةي         
دؤضة نؤَةآلْةزا  ئةطةض ية ٖةْسيَو بابةتي تيَهةَيبووْي ضِؤَيةنإ باآلزةغتة. بةّ واتاية نة يةّ 

زياضيهطاويؿسا نةغاْيَو خاوةْي ثيؿةي دؤضاودؤض بٔ  بةٖؤي غٓووضزاضبووْي نةؾي طوْـس و  
ثةيوةْسيي ضةْس اليةْة و بةضزةواَي تانةنإ يةطة  يةنرت  زشبةيةنييـةى يـةْاو ضِؤَيةناْياْـسا    

ــت. ٖيَٓــطي َيَٓــسضاؽ نؤَةَيٓاغــي ؾةضِ ــةنإ زضوغــت ْابيَ ةْػــي بابــةتي تيَهــةَيبووْي ضِؤَي
 يةنؤَةَيطةي طوْسْؿيٓيسا بةّ ؾيَوةية ؾي زةناتةوة:
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" نؤَةَيطةي طوْسْؿيين يةغةض بٓةَاي تيَهةَيبووْي ضِؤَيـةنإ زاَـةظضاوة. ضـوْهة ئـةّ     
نؤَةَيطةية ططووثيَهة نة تيَيسا "ْاغياضيي زوواليةْة" ٖةية بةو واتاية نـة تيَيـسا ٖةضنـةؽ    

ٓيَهي طؿيت و غةيطة وةظيؿي ية نةغايةتي و تايبةيةْسييـةناْي ئـةويرت ٖةيـة. بـة     تيَطةيؿت
نةَيَو دياواظييةوة  ٖةض ئةو نةغاْةي نة ية ئةووَةْي طؿيت طوْسزا ئةْسأَ  ئةووَةْي 

 غةْسيهاف بةضِيَوة زةبةٕ و يةنؤبووْةوةناْي نؤَجاْيا ٖةضةوةظييةناْيؿسا بةؾساض زةبٔ ...
و زضاوغ  يإ خعَي يةنرتٕ. ٖـةَوويإ ثيَهـةوة يـة شيٓطةيـةني ثـطِ يـة       ية طوْسزا خةَي

خؤؾةويػيت و ضِيَعي ٖةَيؿةييسا شيإ بةغةض زةبةٕ نة يةغةض بٓـةَاي ْعيهايـةتي ؾـوئَ و    
خعَايةتي و ييَو ْعيهيـي ئـابووضي و ثيؿـة غياغـي و ئةضنـة ئاييٓييـةنإ  ثةيوةْسييـةني        

 تايبةتي يةْيَواْياْسا زازةَةظضآ.
يَهةَيبووْي ضِؤَيةنإ بة تايبةت ناتيَو نة يةنةي بةضٖةَٗيَٓاْي نؿتوناَيي و خيَعاْـي  ت

وةضظيَط تيَهةَيي يةنرت زةبٔ  زوو ئةوةْسةي ييَ زيَت  ضوْهة ية وةٖا زؤخيَهـسا وةضظيَـط  ْـة    
تةْيا ية بطِياضةناْيسا زةب  ططيٓطي بة ؾانتةضة ئابووضييةنإ بسات  بةَيهوو زةب  بة ٖةَإ 
ضِيَــصة ؾانتــةضة خيَعاْييــةناْيـ يةبةضضــاو بطــطآ. بــاوني بٓةَاَيــة نــة غــةضؤني يةنــةي 
بةضٖةَٗيَٓاْي نؿتوناَييية ية ٖةَإ ناتسا بؤ َٓاَيةناْي ئـةضني وةغـتاناضيَهيـ بـةضِيَوة    
زةبات. زايو ية بٓةَاَيةزا ظياتط ئةضني شَيَطياضي ْووغيٓطةيةني بةئةغتؤوةية. بة نـوضتي  

ي وةضظيَطيسا دياواظييةني ٖةغت ثيَهطاو يةْيَوإ ناضي غةضةني و ناضة ثةضت ئةوةنة ية ناض
و بآلوةناْي َا  و ناتةناْي بيَهاضيسا ْيية. نطيَهاضيَو نة زواي تةواوبووٕ ية ناضي ضِؤشاْـة  
ية ناضطة  ية سةوؾةي َاَيةنةيسا خةضيهي غةوظة نطزْة  يإ بؤ غةضقاَيبووٕ ؾتيَو زضوغت 

سا خةضيهي "نات بةغةضبطزْي ضاالى"ـة و ْاتواْطآ يةطة  وةضظيَطيَو نة زواي زةنا  يةضِاغتي
ــة غــةوةتةيةى زضوغــت زةنــا يــإ ضِؤشْاَــةي غــةْسيهانةي    ــة نــاضي ضِؤشاْ تــةواوبووٕ ي

 (6زةخويَٓيَتةوة  بةضاوضز بهطآ".)
يـة  ية نؤَةَيطةي طوْسْؿيٓيي ئيَطاْيؿسا ية ٖةْسيَو بابةتي زةطُةٕ نة ؾطةيـي ضِؤَيـةنإ   

بابةت تانيَهي زياضيهطاوةوة بةضضاو زةنةوآ  زشيةنييةى يةْيَوإ ضِؤَيةناْيسا ْايةتة نايةوة. بؤ 
منووْة داضي واية نةغيَو نة غةضؤني ئةووَةْي طوْسة  ية ٖةَإ ناتسا غةضؤني خيَعاْيَهة و 

غـايةتي  ية َةظضاي خؤيسا ٖةّ نطيَهـاضة و ٖـةّ بةضِيَوةبـةض. بيَذطـة يةواْـةف ئـةضى و بةضثط      
زيهةؾي ية ثةيوةْسيي يةطة  نؤَجاْيا ٖةضةوةظييةنإ و ؾةضَاْطةسهوَييةنإ يةغةض ؾاْة و 
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ية ثةْا ئةواْةؾسا ئـةضني باونايـةتي و ٖاوغـةضيَيت و بٓةَاَيـةييـ ضِازةثـةضِيَٓ  و يـةواْيـ       
 ب ئاطا ْيية.

 
 دذيةكي ِزؤَلةكاى لةناو خَيصاندا

َيٓاغيي ثةضوةضزةيي  زشيةني ضِؤَيةنإ يةْاو خيَعإ و يةنيَو ية بابةتة غةضةنييةناْي نؤَة
تانةناْي زاية. ضوْهة ئةّ زياضزةية يةواْةية يةْيَوإ ئةْساَـةناْي بٓةَاَيـةزا نـة ٖةَيؿـة     
ثيَهةوة ثةيوةْسيي و ناضييَهي زوواليةْةيإ ٖةية  غةض ٖةَيبسات و ية ئـةضني ثـةضوةضزةنطزْي   

و تةْسضووغتيإ تووؾي َةتطغي بهاتةوة. بؤ منووْـة ئةطـةض    َٓاَيةناْسا طريوططؾت بيَتة ئاضاوة
َٓاَييَو يةنةّ َٓاَيي بٓةَاَية ب   بة ثيَي ئةوةنة نوضِ يإ نطة  زةب  ضِؤَيي نوضِ يإ نض بووٕ 
ؾيَط بب . ناتيَو َٓاَييَو زيَتة زوْياوة  ئةّ َٓاَية بيَذطة ية ضِؤَيي نوضِ يإ نض بووٕ زةب  ضِؤَيي 

ا بووْيـ ؾيَط ب  و بة ئةغتؤوة بططآ. ظؤضداض بـؤ َٓـاَيي يةنـةّ  بـةضِيَوةبطزْي     خوؾو يإ بط
ضِؤَييَو نة بة يةزايهبووْي َٓاَيي زووٖةّ ) خوؾو يـإ بـطا( بـة ئـةو زةغـجيَطزضآ  نـةَيَو       
زشواضتطة. ييَطةزا ؾيَواظي باوى و زايو ية ؾؤضّ ثيَسإ بة ثةضضةنطزاضي زاٖاتووي َٓاَيي يةنةّ  

ة َٓاَيي تاظةٖاتوو و ططووثيَهي تط نة تيَيـسا ئةْساَـة  ططيٓطييـةني ظؤضي ٖةيـة.     زةضسةم ب
َٓا  نة تا ئيَػتا تاقاْةي ْاو بٓةَاَية بووة يةواْةية خةيا  بهات نة ئةو خؤؾةويػتييةي نة 

 نةغاْي زيهة بؤ ئةو ٖةياْة  يةزةغيت بسات. 
يو و باوى زةضسةم بـة َٓاَيـة تـاظة    َٓاَيي يةنةّ زةبيٓ  يإ واي بؤ زةض  نة ضِةؾتاضي زا

بــةزوْيا ٖاتووةنــة  ٖــةضوةى ئــةو ضِةؾتاضةيــة نــة يةطــة  ئــةو ٖــةياْبووة و ييَــطةزا بابــةتي 
غةضوطِانيَـ ئةوةية نة زايو و باونيـ زةب  ثيَساضووْةوة بة ضِؤَيي ثيَؿووي خؤياْـسا بهـةٕ و   

ثيَطةواْةي ئةَة يةواْةية ْاغاظطاضي ية ضِؤَييَهي ْوآ نة زايو و باوني زوو َٓاَئ  ؾيَط بدي. بة 
ضِؤَيةناْي َٓاَيي يةنةَسا بيَتة ثيَـ و ئـةّ َةغـةيةية تةْسضووغـتيي زةضووْـي ئـةو تووؾـي       
َةتطغي بهاتةوة يإ ببيَتة ٖؤي ئةوةنة طريوططؾت بؤ َٓاَيي زووٖةّ زضوغت بهات و ظةضبـةي  

زايـو و بـاوى ضِؤَيـي ْـويَي خؤيـإ و       ييَ بسات. ظؤضداض ئةّ زشيةنياْة ناتيَو زيَٓة نايةوة نة
ضِؤَييَو نة زةب  ؾيَطي َٓاَيةنةياْي بهةٕ  يةبري بهةٕ. يةّ ساَيةتةزا َٓا  نة زةب  ية ٖـةَإ  
ناتسا ضةْس ضِؤَييَو ؾيَط بب   تووؾي زشبةيةني زةب  و ضِةؾتاضيَهي ْاتةواو و ْاتةْسضوغـيت يـيَ   

 زايو و باوني زاية. غةضٖةَيسةزا نة يةشيَط ناضيطةضيي ضِةؾتاضي 
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ْووغةضي ؾةضِةْػي نة يـة بـواضي   ( Andreh Lichten Berger) ئاْسضة ييؿتئَ بيَطشيَط
نؤَةَيٓاغي و ثةضوةضزة و باضٖيَٓاْسا تواْاييةني غةضوطِانيَؿي ٖةية  يـة ضـريؤنيَهي دواْـسا    

ثيَي Trotteطوت زياضزةي زشيةني ضِؤَيةناْي ية خيَعاْسا  بة ؾيَوةيةني دوإ باؽ نطزووة: " ت
ٖاتة زوْيـا  زايـو و بـاوني     Lucetteواية زواي ئةوةي نة خوؾهة بطوونةنةي واتة يوغت 

ديَطةيةنيإ بؤ ئةو ْةَٖيؿتةوة. ئـةَطِؤ ناتَيـو بـؤ َـا  طةِضايـةوة زايهـي بـة ؾـَيوةيةني         
الَػةضاليي َاضي نطزووة و ططيٓطيي ظياتط بـة يوغـت زةزا. باونيؿـي بايـةخيَهي ئـةوتؤي      

ازات. خةيا  زةنا نة ئيرت خؤؾيإ ْاوآ. تطوت ية طؤؾةيةنسا زةغت بة ئةشْؤ زازةْيؿ  و ث ْ
ية خةياَيي خؤيسا ْوقِ زةب . خةَيَهي قـوضؽ ز  و زةضووْـي زازةطـطآ. ئيَػـتا ئـيرت تـةواو       
زَيٓياية نة ئةويإ خؤف ْاوآ. داضإ ناتيَو نة ٖاضوٖادي زةنطز تـةْيا نـةَيَو غـةضنؤْة و    

زةنطز و زواتط ٖةَوو ؾتيَو تةواو زةبوو و بة توْسي ية ئاَيَعيإ زةططت. ٖةضبؤيـة   تةَبيَيإ
ئةو ثيَي باؾرت بوو نة بعؤظي بها بؤ ئةوةي غةضنؤْةي بهةٕ. بةآلّ ئيَػتا ئـيرت ظؤض بـة باؾـي    
تةَبيَي زةنةٕ و زواييـ ية ئاَيَعي ْاططٕ و ْايالويَٓٓةوة. زةب  ن بهطآ  دـاضإ ئـةويإ ظؤض   

ؤف زةويػت. وةبريي زيَتةوة نة ناتيَو ْةخؤف نةوتبوو  ظياتط ية اليإ خؤؾةويػت بوو ظؤض خ
و بة ؾيَواظي دؤضاودؤض ْاظيإ زةنيَؿا و زةياْالواْسةوة. خؤظطة ئيَػتاف ْةخؤف بواية. زايـو  
و باوى بة ئاضاَي خةضيهي قػةنطزٕ يةطة  يةنرت بووٕ. تطوت نةَيَو بـريي نـطزةوة و زواتـط    

ي زا و ضوو بؤ غةض نوضغييةنةي. ظةختيَهي ظؤضي خػتة غةض زةغـهي نوضغـييةنة.   باويَؿه
نوضغييةنة زةغيت بة ضطثةضطخ نطز و تطوت نةوتة غةض ظةوي. باوني بة خيَطايي بؤ الي ضوو 
و ية ئاَيَعي ططت. زايهيؿي ٖةض بة ثةية ضِاي نطز و يةزةغيت باوني زةضٖيَٓا و يةغةض نؤؾي 

غيت بة غةض و ْاوضةواْي زاٖيَٓا. تطوت ية شإ و يـة خؤؾـييإ زةططيـا.    خؤي زضيَصي نطز و زة
زايهي ْاظي زةنيَؿا. تطوت طٓذيَهي طةوضةي يةغةض ْاوضاواْة. ية ساَييَهسا نة ٖؤضِٖؤضِ زةططيا 
و زةَي : ئةَٔ بة ئاْكةغت ئةّ ناضةّ نطز. زايو و باوني بة غةضغوضَِاوييةوة غةيطي يةنرتيإ 

زةنطزةوة نة ئـيرت طـةوضة بـووة و خوؾـهة تـاظة يةزايهبووةنـةي ديَطـةي         زةنطز. ئةو بريي
ططتؤتةوة. بةآلّ زةبيٓ  نة ئيَػتانةف خؤؾييإ زةوآ. زايهي زةغتةناْي ية طـةضزْي تـطوت   
ٖاآلْسووة و ؾطَيَػهي ضاوةناْي زةغطِيَتةوة. باوني زةغتةناْي زةطوؾـ  و قػـةي ؾـريئ و    

زةططآ و نؤَيُةناْي َان زةنات و يةساَييَهسا نـة ضـاو يـة    خؤؾي بؤ زةنا. زوايي ية ئاَيَعي 
ضاواْي زةبطِآ  زةَي : تطوت طيإ ئيَػتا ئاضاّ بوويتةوة  تطوت بة بعةيةى وةآلّ زةزاتةوة: بةَي  

 (1بةآلّ زووباضة ثيَِ خؤؾة طٓذي زيهة يةغةض اليةنةي تطي ْاوضاواة ٖةبوواية.")
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طيـإ زةبـٔ  ثةيوةْـسيي يةطـة  ثيَطـةي بٓةَاَيـة و       ئةو ضِؤآلْةي نة َٓـاآلٕ بةضةبـةضة ؾيَ  
تايبةيةْسييةناْي ية نؤَةَيطةزا ٖةية. َٓاَييَو نة يةْاو خيَعاْيَهي َوغوَيُاْسا يةزايو زةب  
و طةوضة زةب   زايو و باوني  ئةو ضِؤآلْةي نة ثةيوةْسييإ بة تـانيَهي َوغـوَيُاْةوة ٖةيـة     

وططتٔ و ضِةؾتاضي طوواو يةطة  ْـؤضَي نؤَةَيطـة  زايـو و    ؾيَطي زةنةٕ. وةى ْويَصنطزٕ  ضِؤشو
باوى و غةضةواّ نويتووضي نؤَةَيطةي ئيػالَي. ٖةْـسيَو يـة ضِؤَيـة خيَعاْييـةنإ يةواْةيـة      
زةضوةغيت ظياتطي بؤ تاى بةزواوة ب . وةى ضِؤَية نؤَةآليةتييةناْي نطـيَو نـة يةواْةيـة وةى    

اوناضيي زايهي زةنا  ئاطاي ية بطا يإ خوؾـهي بطـوونرت   نةغيَو نة ية ناضةناْي َاَيةوةزا ٖ
يةخؤيةتي  ية ٖةَإ ناتسا زةضيَتة قوتاخباْة  ْووغري و خويَٓسْةوة ؾيَط زةب  و ئاطـازاضي ئـةو   
ؾتاْة زةب  نة ية نؤَةَيطةنةيسا زيَٓة ثيَـ. ئةطةض ضِؤَيي نض ية بٓةَاَيـةزا بايـةخي ٖـةب      

ةضةوةي َاٍَ وةالبٓ  و ٖةض يةْاو خيَعاْسا ناض بها. ئةطةض ضِؤَيي يةواْةية نة نطةنة ضِؤَيةناْي ز
نوِض ئةوة بـ  نـة يـة َاَيـسا ٖاونـاضيي بـاوني بهـا  و زاواي يـَي بهـةٕ نـة يـة ناضوبـاضة             
نؤَةآليةتييةناْي زةضةوةي َاَييـ ضاالني بٓويَٓ   ئةو ناضي َاَيةوة د  زيًََ  و ية زةضةوةي 

 يَهسا نة ناضة نؤَةآليةتييةنةي ططيٓطرت ب . َاٍَ ناض زةنا و ئةَة ية نات
ئةو ضِؤآلْةي نة َٓاَيةنإ يةْاو خيَعاْسا ؾيَطيإ زةبٔ  ؾطةضةؾٔ و دؤضاودـؤضٕ و ث بـةثيَي   
طةؾةي َٓا  ثةضة زةغتيَٓٔ و ظياتط زةبٔ و اليةْي دؤضاودؤض بةخؤوة ٖةَيسةططٕ. يـة ئاناَـسا   

    َ ي بٓويَٓـ  و خـؤي يةطـة  بـاضوزؤخي ْـويَ      َٓا  زةب  ٖاوتـةضيب يةطـة  طةؾـةنطزٕ  ْـةض
بطوويَٓ . َٓا  يةشيَط طوؾاضي باَيؼ بووْي الويسا ظؤض ٖةغتياضتط زةب  و يةّ قؤْاغةزا يةواْةية 

 طووإ يةطة  شيٓطة تووؾي ٖةْسيَو طريوططؾيت بهاتةوة.
َـة خيَعاْـة نـة    يةّ قؤْاخةزا ضِؤَيي خيَعإ ية ثةضوةضزة و ثيَطةياْسْيسا ظؤض ططيٓطة و ئة   

زةتواْ  تواْاييةناْي بطةؾيَٓيَتةوة و وةى تانيَهي تةْسضوغـت و بـةتواْا و بةغـووز و ضـاالى     
 ثةضوةضزةي بهات. 
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 ثَيطةي كؤمةآليةتي 

بـةٖا و بايةخيَهـة نـة ططووثيَـو بـؤ ضِؤَييَهـي       ( Social Status)ثيَطةي نؤَةآليـةتي  
ةواشةيةني زيهة ناتيَـو نـة ضِؤَيـي نؤَةآليـةتي     ( بة زةغت8نؤَةآليةتي يةبةضضاوي زةططآ.)

تانيَو ية نؤَةَيطة يإ ططووثسا يةطة  ضِؤَيةناْي زيهة بةضاوضز زةنطيَـت و ثًـةي ططيٓطيـي و    
بايةخي ئةو ضِؤَية يةو بةضاوضزنطزْةزا زةضزةنةوآ  ئةو ضِؤَية ٖةَيسةغةْطيَٓطآ و بة ثيَي ططيٓطي 

زياضي زةنطآ. يةبـةض ئـةوةي نـة ضِؤَيـي نؤَةآليـةتي       و ئيعتيباضةنةي  ثيَطة و ؾويَٓطةنةي
تانةنإ ية نؤَةَيطةزا دياواظة  بـؤ منووْـة ضِؤَيـي ؾـؤؾيَطيَو  بةضِيَوةبـةضيَو  َاَؤغـتايةى        
وةضظيَطيَو  ثعيؿهيَو و ... ييَو دياواظة  ثيَطةي نؤَةآليةتيؿيإ دياواظي ٖةية. ٖةض ضِؤَييَو  

وواو يةطة  ئـةو ضِؤَيـةي ٖةيـة. ضـوْهة ٖـةض تانَيـو يـة        ثيَطةي نؤَةآليةتي زياضيهطاو و ط
نؤَةَيطةزا ضِؤَيي دؤضاودؤض بة ئةغتؤوة زةططآ  نةواية ثيَطـةي دؤضاودـؤضي ٖةيـة و ئةطـةض     
ضِؤَيةنإ ٖةَوويإ وةى يةى و ٖاوضةؾٔ بٔ  ثيَطةنةف ٖاوؾؤضِّ زةب . ثيَطـةي نؤَةآليـةتي   

 ةغةض زوو دؤضزا زابةف زةبٔ: تانةنإ بة ثيَي ضِؤَية نؤَةآليةتييةنإ ب
 
 ـ ثَيطةي ثآضثَيسدزاو  1

ثيَطةيةنة نة نؤَةَيطة بؤ ضِؤَييَهـي زيـاضيهطاوي يةبةضضـاو زةطـطآ  ٖةْـسيَو يـة ثيَطـة        
نؤَةآليةتييةنإ ية ناتي يةزايهبووْةوة بـؤ تـاى زيـاضي زةنـطئَ بـؤ منووْـة ثيَطـةي نـوضِة         

 ة ثيَي زةغجيَطآ. وةضظيَطيَو ثيَطةيةني يؤَاوةيي ية نة نؤَةَيط
 
 ـ ثَيطةي دةضتكةوتوو )وةدةضًاتوو(2

ٖةض تانيَو يةواْةية بة ثيَطةواْةي ضِؤَييَو نة نؤَةَيطة ثيَـي غـجاضزووة  ضِؤَييَهـي زيهـة     
بؤخؤي زياضي بها و ية ئاناَسا ثيَطةيةني زيهة وةزةغت زيَٓ  نة دياواظي يةطة  ثيَطةنـةي  

ثـ زةطوتطآ. بـؤ منووْـة يةواْةيـة نـوضِة وةضظيَطةنـة       ثيَؿووي ٖةية و ثيَطةي زةغـتهةوتووي  
بةثيَطةواْةي ضِؤَييَو نة نؤَةَيطة بؤي زياضي نطزووة  ية ضِيَطةي خويَٓسٕ بـة ٖـؤي تواْـايي و    
ييَٗاتوويي و ضووْةغةضي تةَةٕ و بةضظبووْةوةي ثًةي خويَٓـسٕ  ثيؿـةيةى ديـا يـة ثيؿـةي      
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ياضي  ناضي تهٓيهي و ... بةزةغت بيَٓ  نـة  وةضظيَطي ) ثيؿةي باوني( وةى ثعيؿهي  ئةْساظ
ية ئاناَسا بـة ثَيـي ضِؤَيَيـو نـة زةيطَيـطِآ  ثيَطـةي نؤَةآليةتيؿـي زةطـؤضِآ و ثيَطةيـةني          
نؤَةآليةتي زيهة نة طوواو بـ  يةطـة  ضِؤَيـة ْوَييةنـةي  وةزةغـت بَيٓـ . ئةَـة ثيَطـةي         

ؤَةآليةتي و ثيؿةيي تـاى ضـةْس   زةغتهةوتووي ْاوبطاوة. بة وتةي ٖيَٓطي َيَٓسضاؽ ثيَطةي ن
تايبةيةْسييةني ٖةية نة ططيٓطرتيٓيإ بطيتري ية:ثًةوثاية  غةضْر ضِانيَؿـي  ضِازةي ئـاظازي و   

 سةقسةغت. 
يةغةض بٓةَاي ئةّ ضواض طـؤِضاوة زةتـواْطآ ؾـوَيٓطة دؤضاودؤضةنـإ يـة بٓيـاتي ئيـساضي        

 تباضي ئةّ ضواض ؾانتةضة منطة زابٓطآ. )بوضونطاتيو( زياضي بهطئَ و بؤ ٖةض يةى يةواْة بة ئيع
ظؤضداض ية ٖرياضنييـةتي )ثًةبةْـسي( نؤَةَيطـة ئةوضوثييـةنإ ٖةضضـةْسة نـاضي َطؤظــ        
ــةو    ــاتطة. ي ــاظازيي ئيٓػــإ و ضِازةي سةقسةغتةنةؾــي ظي ــة و ئ ــ   ثًةوثاي غةضوطانيَؿــرت ب

ي ثطغتيصيَهي بةضظ نؤَةَيطةياْةزا ئاغاي طةوضة نةغيَهة نة ظؤضتطئ سةقسةغيت ٖةب   خاوةْ
ب   غةضوطِانيَؿرتئ ناضةنإ بةضِيَوة ببات و ناتي ناضنطزْيؿي يةبةضزةغت خؤي زاب  ) واتـة  

 خاوةٕ ئاظازيي ظياتط ب (. 
ية ؾويَٓطة َآَاوةْسييةناْي ٖرياضنييةتي ئيساضي  ٖةْسيَو ثيَيإ باؾة نة سةقسةغـتيإ  

ثطِغتيصي بةضظتط و ناضي غةضوطِانيَؿرت و ئاظازيي  تا ضِازةيةى نةّ ب  بؤ ئةوةي ية ثًةوثاية يإ
ظياتط بةٖطةَةْس بٔ يإ بة ثيَطةواْةوة ناضيَهي ْةؾياو ئـةواّ زةزةٕ بـؤ ئـةوةي سةقسةغـيت     
ظياتط بةزةغت بيَٓٔ و غةضةواّ ٖةْسيَو نةغي زيهة ئاظازيي بة قوضباْي ثًةوثاية زةنةٕ و يةّ 

ايبةيةْسيية يةواْةية بة ؾيَواظي دؤضاودـؤض تيَهـةآلوي   دؤضة ... بة نوضتي ئةوةنة ئةّ ضواض ت
 (1يةنرت بٔ.")

بة غةضوسإ بةوةيهة يةباضةي ثيَطةي نؤَةآليةتي و ضِؤَيي نؤَةآليةتي طوتطا  نةغاْيَو نة 
ية نؤَةَيطةزا ضِؤَيي دياواظ بةئةغتؤوة زةططٕ  ية ٖةَاْهاتسا نة ية ططووثيَهي نؤَةآليةتيـسا  

بةٖطةَةْسٕ  يةواْةية ٖةض يةو نؤَةَيطةيةزا  بةآلّ ية ططووثيَهـي زيهـةزا    ية ثيَطةيةني باآل
ثيَطةيةني َآَاوةْسي يإ خواضتط بؤخؤيإ بةزةغت بيَـٓٔ. بـؤ منووْـة نطيَهاضيَـو نـة ٖـيض       
ثػجؤضيَيت و ظاْياضييةني ظاْػيت ْيية و ية يةنةيةني بةضٖةَٗيَٓـةضزا نـة ؾـوئَ و ثيَطـةي     

و ظاْيــاضي ظاْػــيت و تهٓيهييــةوة زيــاضي زةنــطآ  ْاتواْــ    تانــةنإ بــة ٖــؤي ثػــجؤضي
ؾويَٓطةيةني ثيؿةيي يةباض و ؾياوي ٖةب  و بةّ ثيَية ية ٖرياضنييةتي نؤَةآليةتي و ثيؿةيي 
ئةّ ططووثة بةضٖةَٗيَٓةضةزا ية ثيَطةيةني نؤَةآليةتي ْعَسا د زةططآ و بة بـةضاوضز يةطـة    
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ههاضإ و ئةْساَـةناْي زيهـةي بةضِيَوةبةضايةتييةنـة  ئـةو     بةضِيَوةبةضإ  ئةْساظياضإ و تـةنٓي 
ضِؤَيةي نة ئةو ئةواَي زةزا  ضِؤَييَهة نة بة ئاغاْي ديَطـؤضِنيَي ثـ زةنطآ و يـة غيػـتةَي     
بةٖاناْي ئةو ططووثةزا بايةخيَهي ئةتؤي ْيية  بةآلّ ٖةض ئةو نةغة يةواْةيـة يـة طوْسةنـةي    

ي ثاضيَعناضي  ئاناضي باف يإ ثيَؿـيٓةي بٓةَاَيـةيي و   خؤي يإ ؾويَين ْيؿتةديَبووْي بة ٖؤ
يإ بة ؾيَوةيةني طؿيت بةٖؤي ئيعتيباضيَو نة ية نؤَةَيطةي عةؾريةتي يإ تايؿـةيي خـؤي   
ٖةيةتي  ثيَطةيةني ظؤض بةضظي ٖةب  و قػة  ثيَؿٓياض و ضِاغجاضزةناْي ظؤض بة باؾي د بططٕ  

ي خؤياْي زابٓئَ. ثيَطـةي نؤَةآليـةتيـ ٖـةضوةى    ضِيَع و سوضَةتي ظؤضي ييَ بططٕ و يةغةضوو
ضِؤَيي نؤَةآليةتي زةتواْطآ بؤ غةض ثيَطةي ث غجيَطزضاو  بؤَاوةيي  وةضطـرياو و زةغـتهةوتوو    
زابةف بهطآ نة بة ثيَي ئةوةي نة زةضباضةي دؤضةناْي ضِؤ  طوتطا  ثيَٓاغةي ثيَطةناْيـ زيـاض  

 ظياتط ْيية. و ئاؾهطاية و ثيَويػيت بة قػةيةغةضنطزْي
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي ياشدةيةم
َػائٌ داَعةؾٓاغي اَطوظ  تطمجة زنرت عبساحلػـري ْيـو طٗـط  زاْؿـطاة     طلز   ـ ٖاْطي َٓسضاؽ  زض 6

 .691و  696  ص 6813َؿٗس غاٍ 
 ـ اقتباؽ اظ زاغتإ ) خواٖط نوضو تطوت( ْوؾتة اْسضة ييؿذي بصضض ْويػٓسة ؾطاْػوي.1
ز بة اط بطٕ و ْيُهوف  ظَيٓة داَعةؾٓاغي تطمجة و اقتبـاؽ ا.ح.ئاضيـإ ثـوض  زاْؿـطاة     ـ ضدوع ؾو8
 .631  ص 6818تٗطإ 
و  633  ص 6834ـ ٖاْطي َٓسضاؽ  َباْي داَعةؾٓاغي  تطمجة باقط ثطٖـاّ  اْتؿـاضات اَرينـبري     1
631. 
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 بةشي دواشدةيةم
 بصاوتي كؤمةآليةتي 

طواغتٓةوة و ديَطؤضِنيَي تاى يـإ   (Social Mobility)َةبةغت ية بعاوتي نؤَةآليةتي 
ططووخ ية ثيَطةيةني نؤَةآليةتي بؤ ثيَطةيةني نؤَةآليةتي زيهةية. بة زةغـتةواشةيةني تـط   
ئةو طؤضِاْهاضيياْةي نة ية ثيَطةي نؤَةآليةتي تاى يإ ططووثيَو ية نؤَةَيطةزا زيتة نايـةوة   

 ي نؤَةآليةتي  دووَيةي نؤَةآليةتيؿي ث زةطوتطآ(. بعاوتي نؤَةآليةتي ث زةطوتطآ. ) بعاوت
 بعاوتي نؤَةآليةتي زوو اليةْي ٖةية:

 
 ـ بصاوتي كؤمةآليةتي ضتووني  1

بعاوتي نؤَةآليةتي غتووْي بطيتيية ية طواغـتٓةوةي تـاى يـة ثيَطةيـةى بـؤ ثيَطةيـةني       
بةضظبووْـةوة يـإ   نؤَةآليةتي ْاٖاوؾيَوة. ئةّ دؤضة بعاوتـة نؤَةآليةتييـة بـة زوو ؾـيَواظي     

ضووْةغةضي نؤَةآليةتي و زابةظيين نؤَةآليةتي زيَتة ئاضاوة. واتة دووَيةي غتووْي بةضةوغةض 
و دووَيةي غتووْي بةضةوخواض. ية ساَيةتيَهـسا بعاوتةنـة يـة دـؤضي بةضةوغـةضة نـة تـاى يـة         

ى بعاوتـي  ثيَطةيةني نؤَةآليةتي ْعَةوة بؤ ثيَطةيةني نؤَةآليـةتي بـةضظتط بطواظضيَتـةوة وة   
نؤَةآليةتي ٖةْسيَو ية طوْسْؿيٓإ بة ٖؤي خويَٓسْي باآل و خةضيو بووٕ بة ثيؿةي باف نـة  

 ية دؤضي بةضةوغةضضووْي نؤَةآليةتيية.
ئةطةض نةغيَو ية ثيَطةيـةني نؤَةآليـةتي بـةضظةوة بـؤ ثيَطةيـةني نؤَةآليـةتي ْـعَرت        

وة. ية ضِةوتـي ضانػـاظي ظةويءظاضزا   بطواظضيَتةوة  زةَيئَ نة تووؾي زابةظيين نؤَةآليةتي بو
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ًََهايةتي خؤيإ بؤ خاوةٕ ظةويية طةوضةنإ طةضِاْسةوة و ية ئاناَسا  ٖةْسيَو ية وةضظيَطإ َايف 
ثيَطةي نؤَةآليةتييإ زابةظي و ٖةْسيَو ية خاوةٕ ظةويية طةوضةناْيـ بة ٖـؤي زابةؾـبووْي   

    ٔ بـوو و ٖةْسيَهيؿـإ بـة ؾطؤؾـتين      ًََو و َاَييإ ثيَطـةي نؤَةآليـةتييإ تووؾـي زابـةظي
ًََهةناْيإ و تةضخإ نطزْي غـةضَاية يـة بواضةنـاْي وةبـةضَٖيٓاْي ثيؿةغـاظيسا يـة بـواضي        

 نؤَةآليةتي بةضظ بووْةوة. 
 
 ـ بصاوتي كؤمةآليةتي ئاضؤيي2

بعاوتي نؤَةآليةتي ئاغؤيي دؤضيَو يـة بعاوتـي نؤَةآليةتييـة نـة تـاى يـة ثيَطةيـةني        
يَطةيةني نؤَةآليةتي ٖاوؾيَوة بطواظضيَتةوة. طواغتٓةوةي تاى ية ثيؿـةيةى  نؤَةآليةتي بؤ ث

بؤ ثيؿةيةني زيهة دؤضيَهة ية بعاوتي ئاغؤيي. بـؤ ويَٓـة ئةطـةض نطيَهـاضي بـواضي وةضظيَـطي       
بهطيَتة نطيَهاضي خاْووبةضة زضوغتهطزٕ. يإ نةغيَو ية ثيؿةي وةغتايةتييةوة ضِوو ية ثيؿةي 

 زةَيئَ بعاوتي نؤَةآليةتي ية دؤضي ئاغؤيي ية. زاضتاؾي بهات و ... 
بعاوتي نؤَةآليةتي يةواْةية يةْيَوإ زوو يإ ضةْس وةضةيةى بيَتة ئاضاوة  بؤ ويَٓة يـةْيَوإ  
وةضةي َٓاَيةنإ  باونإ و باثريةنإ ية باضي ثيَواْةناْي بعاوتي نؤَةآليةتي ٖةْسيَو ئاَيوطؤضِ 

ا بـ  نـة يـةّ ساَيةتـةزا ئـةو طؤِضاْهاضيياْـةي نـة ثيَطـةي         زيَتة ئاضاوة  يـإ يـة وةضـةيةنس   
 نؤَةآليةتي تانيَو يإ ططووثيَو ية َاوةي ْةغًيَهسا زيَتةثيَـ  يةبةضضاو زةططآ.

 
 يؤكازة كازيطةزةكاى لة بصاوتي كؤمةآليةتيدا

ئةو نؤَةَيٓاغـاْةي نـة سـةظيإ يـة تـاوتوآ و توَيصيٓـةوةي بعاوتـي نؤَةآليةتييـة  بـؤ          
اْسْي ضِازةي بعاوتي نؤَةآليةتي ضةْس ثيَوةضيَهي دؤضاودؤض بةناض زيَٓٔ. ططيٓطرتئ و ٖةَيػةْط

غةضةنيرتيين ئةو ثيَوةضاْة ثيؿة و باضوزؤخي ثيؿةيي  ثةضوةضزة و باضٖيَٓـإ و خويَٓسْـة. يـة    
ثيَوةضةناْي زيهة  ٖاوغةضطريي و وةزةغٗيَٓاْي غاَاْيـ زةتواْطآ ئاَاشةيإ ث بهطآ نة يـة  

 (6زووٖةَي ططيٓطايةتيي زإ.)ثًةي 
ططيٓطيي بة بعاوتي نؤَةآليةتي تانةنإ زاوة و زةَيـ : ضِيَطـةناْي   ( Sorokin)غوضؤنري 

بعاوتي نؤَةآليةتي نة ية بـاضي ََيصووييـةوة غـووزيإ يـَي وةضطـرياوة  بطيتييـة يـة غـوثا          
 ة. قوتاخباْة  غياغةت  طةيؿذي بة غاَإ و ضِيَهدطاوة ثيؿةييةنإ و بٓةَاَي
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( 1يةْيَو ٖؤناضة ناضيطةضةنإ ية بعاوتي نؤَةآليةتيسا ؾانتةضي ئـاييٓيـ باغـي نـطاوة.)   
غوضونري ثيَي واية نة َريات و غاَإ و ؾويَٓطةي نؤَةآليةتي ية ضِيَطةي بٓةَاَيـةوة يـةنيَو   
ية ئاَطاظةناْي ٖةَيبصاضزْي نؤَةآليةتيية نة بة بابةتيَهي نـطزاضي زيَتـة ئـةشَاض. غـوضونري     
زةَي : ظاْياضيية َيَصووييةنإ ئةوة زةضزةخةٕ نة ضِةوتي ٖةَيبصاضزْي تانةنإ بـؤ ثيَؿـهةوتين   
نؤَةآليةتي تا ئاغتيَهي باف نطزاضيية و بؤ َاْـةوة و بـةضزةواَبووْي نؤَةَيطـة بةغـووز و     
ثيَويػتة ضوْهة باؾرتئ و ؾياوتطئ نةغةناْي بة ثًـة بـةضظة نؤَةآليةتييـةنإ طةياْـسووة.     

زةواَبووْي نؤَةَيةنإ ْيؿاْةي ئةوةية نـة ٖةَيبـصاضزْي نؤَةآليـةتي ْةؾـياو ْـةبووة و      بةض
 (8ئةضني غةضةني خؤي بة ضةؾٓيَهي نةّ و ظؤض ديَطةي ضِةظاَةْسي بةد  طةياْسووة.)

غوضؤنري ؾانتةضي زاْيؿتوواْي بة ططيٓطرتئ ؾانتةضي بةضظبووْةوةي نؤَةآليـةتي ظاْيـوة   
َٓساَيبووٕ و يةزايهبووٕ يـة ضـيٓة باآلناْـسا  ٖؤنـاضي ثةيـسابووْي      ضوْهة ْعَبووْي ئاغيت 

ؾويَٓطةي بةضظ يةو ضيٓةزا ثيَو زيَٓ . ؾانتةضي تط ثةيوةْسي بة ْاٖاوؾيَوةبووْي نؤَةآليـةتي  
ـ زةضووْي ْيَوإ وةضةنإ ٖةية. بةّ واتاية نة خيَعاْةناْي ْاو تويَصي باآل خاوةْي َٓاَيي نـةّ  

ي غةض بة تويَصة ْعَةنإ َٓاَيي ٖؤؾياضتطيإ ٖةية. ية ئاناَـسا يـة بـاضي    ٖؤف و بٓةَاَيةناْ
نؤَةآليةتييةوة بةضةو ئاغتةناْي غةضةوة ٖةْطاو زةْئَ و ئةواْةيهة غـةض بـة ضـيين بـاآلٕ      
زازةبةظٕ. غوضونري بعاوتة نؤَةآليةتييةنإ ية ضِواْطـةي زةضووْٓاغـي نؤَةآليـةتي وةضـةنإ     

 ٖةَإ ئةو ؾيَواظةية نة ية بةضٖةَةناْي ثاضيتؤؾسا بةضضاو زةنةوآ.ضِووٕ زةناتةوة و ئةوة 
ويًؿيَطزؤ ثاضيتؤ نؤَةَيٓاغي ئيتاَيي ثيَي واية بةغرتاوةبووٕ بة ضيين بصاضزةنإ ية بٓةضِةتسا 
َرياتي و بؤَاوةيي ْيية و َٓاَيةنإ طؿت تايبةيةْسيية باؾةناْي زايو و باوني خؤيإ ْيية. 

ية ديَطؤضِيين بصاضزة نؤْةنإ ية اليةٕ بصاضزة ْويَيةنإ زيَتـة ئـاضاوة نـة يـة     بةضزةواّ دؤضيَو 
 تويَصة ْعَةناْي نؤَةَيطةٕ. 

يةغةض بٓةَاي تيؤضة بةْاوباْطةنةي ثاضيتؤ واتة "طةضِاْي بـصاضزةنإ" ئةطـةض بـصاضزةناْي    
عَةناْي نؤَةَيطـة  سهوَةتي ْةتوأْ ضِيَطةيةى بؤ ضِانيَؿاْي تانة بةتواْاناْي غةض بة تويَصة ْ

بسؤظْةوة  نؤَةَيطة تووؾي ْاٖاوئاٖةْطي زةبيَـت و ئـةّ ْاٖاوئاٖةْطييـة ثيَويػـتة يـإ يـة       
ضِيَطةي ثيَهٗيَٓاْي بعاوتي نؤَةآليةتي و ديَطؤضِنيَي ثيَطةيي ضاضةغةض بهطآ يإ بةْاضـاض بـة   

ْةؾـياوةنإ و   ثةْابطزْة بـةض توْسوتيـصي و ضِووخـإ و يةغـةضناض البطزْـي بـصاضزة طةْـسة  و       
يةديَساْاْي نةغاْي بةتواْاتط و ؾياوتط. يةضِاغتيسا ئةطةض ئةّ طةضِاْةي ب ضِاوةغتاْي بصاضزةنإ 
زةغـتةبةض بـ   زةبَيتـة ضةؾـٓيَو ٖاوئاٖـةْطي يـة غيػـتةَي نؤَةآليةتيـسا. ئـةّ ضِةوتــة          
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يـةتي يـيَ   دووَيةيةني بةضضاو يـة بريوِضاناْـسا ثَيـو زَيٓـ  و ٖـةض بؤيـة طؤِضاْهـاضيي نؤَةآل       
 زةنةويَتةوة. 

يـ ية نتيَيب ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ ٖةضوةى غوضونري (Pierre Laroque)ثييةض الضوى 
ؾانتةضي سةؾيُةتي ية بعاوتي نؤَةآليةتيسا بة ناضيطةض زةظاْ  و زةَي : ية ضـيٓة ْعَـةناْي   

ضِيَصةنةي ية ئاغتيَهي  نؤَةَيطةزا  ضِيَصةي َٓاَيبووٕ ظؤضة. ية ساَييَهسا نة يةْاو ضيٓة باآلناْسا
نةّ زاية. ية ئاناَسا ئةّ ضـيٓة وضزة وضزة نـةَرت و بةضتةغـهرت زةبيَتـةوة و ثيَويػـت زةنـا       
نةغاْيَو ية ضيٓة ْعَةناْةوة بؤ ضيٓة باآلنإ بطواظضيَٓةوة بة تايبةت نـة "غـةض بـة ضـيين     

( بؤ 1ثيَويػت ب .)باآلبووٕ" بة ئةواَساْي ناض و ثيؿة زةغتةبةض ب  و بووْي ئةو ثيؿةيةف 
ويَٓة ثيؿةي ثعيؿهي نة ثيَؿرت ثةيوةْسيي بة ططووخ و ضيٓيَهي تايبةتةوة بوو. ئةَطِؤنـة يـة   
ئاغتةناْي خواضةوةي نؤَةَيطة تانةنإ بة ٖؤي ئةو ثيؿةيةوة  زةضٓة ْاو ضـيٓة باآلناْـةوة.   

 ييَطةزاية نة ويَهطووْي ؾهطيي ْيَوإ غوضونري و الضؤى زةضزةنةوآ. 

ي ؾـوَيين و نؤضـهطزْي طوْسْؿـيٓإ بـؤ ؾـاض نـة بـةضزةواّ طـؤِضاْي ثيؿـةي يـيَ           بعاوت
زةنةويَتةوة  يةنيَو ية ؾانتةضة ططيٓطةناْي بعاوتي نؤَةآليةتيية. نؤن  ظؤضداض خويَٓسْي باآل 
و خةضيهبووٕ بة ثيؿةي باف و ضووْةغةضي نؤَةآليةتي بةزواوةية. ئةّ زياضزةية تةْاْةت يـة  

ةوةييةناْيؿسا زضوغتة. ضوْهة نؤضهطزٕ ية وآلتاْي ديٗاْي غـيَٗةَةوة بـؤ   نؤضهطزْة ْيَوْةت
وآلتاْي ثيَؿهةوتوو يةباضي تةنٓؤيؤشيا و بـواضي طةؾـةي ظاْػـتييةوة  ئةَطِؤنـة ؾـيَواظيَهي      
سةيي بةخؤوة ططتووة. ضوْهة وآلتاْي ثيَؿهةوتوو بة ٖؤي يةضظؤى بووْي بـاضوزؤخي خيَعاْـي    

اَيبووٕ و يةْاوضووْي تويَصي الو  يةطة  نةَبووْـةوةي ٖيَـعي َطؤيـي    نةَبووْةوةي ضِيَصةي َٓ
ناضييَٗاتوو ضِووبةضِووٕ و ية بريي ضِانيَؿاْي ٖيَـعي زاٖيَٓـةض و غـاَاْة ؾهطييـةناْي ديٗـاْي      
غيَٗةّ زإ و يةضِيَطةي غووز ييَوةضططتٔ و وةطةضِخػتين َيَؿهةنإ  نةَونوضِييةناْي خؤيـإ  

 ثطِ زةنةْةوة. 
تةبةضضاو نة ثطؤغةي نؤضهطزْي بصاضزةنإ و ٖيَـعي َطؤيـي ناضييَٗـاتوو يـة ديٗـاْي      وازيَ

غيَٗةّ بؤ وآلتاْي ثيؿةغاظي  ية زضيَصخايةْسا طؤضِاْهاضي ية ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي  ئابووضي  
غياغي و نويتووضي ئةّ وآلتاْة بةزي بيَٓ . بعاوتي نؤَةآليةتي ية نؤَةَيطة دؤضاودؤضةناْـسا  

ي ضؤْييةتي باضوزؤخي طواغتٓةوة ية ثيَطةيةني نؤَةآليةتي بؤ ثيَطةيةني نؤَةآليةتي ية باض
زيهة دياواظي ٖةية  ية ٖةْسيَو ية نؤَةَيطةناْسا بعاوتي نؤَةآليةتي بـة ئاغـاْي ديَبـةد     
زةب   ٖةْسيَهيإ يةّ باضةوة ية زؤخيَهي زشواض زإ و ية ٖةْسيَو ية نؤَةَيطـةناْيـ تواْـاي   
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ي بعاوتي نؤَةآليةتي يةئاضازا ْيية. بةّ ثيَية يةّ ثةيوةْسييةزا نؤَةَيطةنإ بؤ غةض ٖاتٓةناية
 ضواض دؤض زابةف زةبٔ:

بة نؤَةَيطةيةى زةطوتطآ نة بعاوتي نؤَةآليةتي تيَيسا بة ئاغاْي  ـ كؤمةَلطةي كرانة:1
بةضزةغـت   ديَبةد  زةنطآ و تانةنإ زةتوأْ بة نةَيو وةضططتٔ ية ٖةيوَةضز و نةضةغـةناْي 

ثيَطةي نؤَةآليةتي خؤيإ بطؤضِٕ و ثيَطةيةني نؤَةآليةتي زيهة وةزةغت بيَٓٔ. ٖةضضةْس يـة  
ضِواَيةتسا باضوزؤخي طؤضِيين ثيَطةي نؤَةآليةتي يةّ دؤضة نؤَةَيطةياْةزا بة ئاغاْي ديَبـةد   

شَاض  بة ٖؤي زةب   بةآلّ بة ضِووْي زياضة نة يةّ نؤَةَيطةياْة نة ية دؤي ثيؿةغاظي زيَٓة ئة
ٖةبووْي ئاغـتةْطي و طريوططؾتـة ْاِضاغـتةوخؤناْةوة ٖـةَوو تانـةناْي نؤَةَيطـة يـةوةٖا        
ئيُهاْاتيَو بةٖطةَةْس ْري نة بتوأْ بة ئاغاْي ثيَطةي نؤَةآليـةتي خؤيـإ بطـؤضِٕ. يةطـة      
ئةَةؾسا نؤَةَيطة ثيؿةغـاظييةنإ وةى نؤَةَيطـةي نـطاوة ْـاو ْـطاوٕ نـة ظيـاتط يـة ٖـةض          

 ةَيطةيةني زيهة زةضةتاْي بعاوتي نؤَةآليةتييإ تيَسا ٖةية.نؤَ
نؤَةَيطةيةنة نة بة ٖؤي ٖةبووْي يةَجةضي ظؤض  تانةناْي ئةو  ـ كؤمةَلطةي داخران:2

نؤَةَيطةية تواْاي طؤضِيين ثيَطةي نؤَةآليةتي خؤيإ ْيية و بعاوتي نؤَةآليـةتي يـةّ دـؤضة    
. زةنطآ نؤَةَيطة نؿتوناَيييةناْي ضِاوةغـتاو يةغـةض   نؤَةَيطةياْةزا بة زةطُةٕ زيَتة نايةوة

بٓةَاي غيػتةَي ؾيؤزاَيي و ؾيَوة ؾيؤزاَيي ية ضةؾـٓة نؤَةَيطةياْـة يةقةَيـةّ بـسةئ. يـةّ      
نؤَةَيطةياْةزا َٓاآلٕ  ثيؿةي باونةناْيإ زضيَصة زةزةٕ و ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ـ ئـابووضي   

ؤي ثيَوة زياض ْيية. ية نؤَةَيطة زاخطاوةناْسا طؤضِيين نؤَةَيطة دؤضاودؤضي و ئاَيؤظييةني ئةوت
ثيَطة ناضيَهي ظؤض زةطُةْة و ئةطةض داضوباض ظؤض بة نةَي بابةتطةييَو ية ديَطؤضِنيَي ثيَطة بة 
ٖؤناضطةيي تايبةتي بيَتة ئاضاوة  يةبةض ئةوةي ية ضِواْطةي ئةْساَاْي نؤَةَيطةوة بـة دؤضيَـو   

 بة ْاخؤؾي و بة غةضغوضَِاْةوة ييَي زةضِوأْ. ْؤضّ ؾهيَين زيَتة ئةشَاض  
نؤَةَيطةية نة بة ٖؤي ضِووزاْي طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتيية   ـ كؤمةَلطةي نيووة كرانة:3

غياغييةنإ غيػتةَي ؾيؤزاَيي يإ ؾـَيوة ؾيـؤزاَييي نـؤٕ يَيـو ٖةَيسةوةؾـ  و ئـاضاّ ئـاضاّ        
 ةتي نؤَةآليةتي زابري زةب .زةضةتإ بؤ ديَطؤضِنيَي ثيَطةنإ يةْاو ٖرياضنيي

ئةو ئاَيوطؤضِاْةي نة زةبٓة ٖؤي ئةّ ييَـو ٖةَيوةؾـاْة  زةتـواْطآ بـة زوو زةغـتة زابـةف       
 بهطئَ:

ئاـ ئةو طؤضِاْهاضيياْةي نة بةزواي ؾؤضِؾيَهي غياغي ية نؤَةَيطةيـةني ْةضيتيـسا زيَٓـة    
 ثيَؿةوة.   
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ضَـة نؤَةآليـةتي و ئابووضييـةنإ يـة     ب ـ ئةو ئاَيوطؤضِاْةي نة بة ٖؤي ئةواَساْي ضِيؿؤ 
 نؤَةَيطةزا زيَٓة نايةوة.

ؾؤضِؾيَهي غياغي نة ثيَهٗاتةي نؤَةَيطةي ْةضييت زةطؤضِآ و زةضةتاْيَو بؤ طةؾةي تويَصة 
ب بةؾةناْي نؤَةَيطة زةخوَيكيَٓ   بةضةبةضة بةغتيَين طؤضِاْي ثيَطة نؤَةآليةتييةناْيـ خؤف 

ية ؾاضاوةنإ و زةؾـت ضِاطةيؿـذي بـة ئيَُهاْـاتي ْـوآ يـةو       زةنات. طةؾة و ثؿهوتين تواْاي
 ٖؤناضاْةٕ نة طؤضِاْطاضيي ثيَطةييؿي بةزواوة زآ.

بةؾيَو ية طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتي ئابووضييةنإ يةطة  ئةوةي نة ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي 
طـةيي بـةزي   نؤَةَيطة بة تةواوةتي ْاطؤضئَ  ثيَساويػيت و نةضةغـةي ظؤض بـؤ ديَطـؤضِنيَي ثيَ   

زيَٓٔ  بؤ منووْة بةضِيَوةضووْي بةضْاَةي ضِيؿـؤضَي ظةويءظاض يـةو نؤَةَيطةياْـةي نـة يةغـةض      
ــؤضة     ــةّ د ــاْةوةي ئ ــتاوٕ  ٖةَيوةؾ ــؤزاَيي ضِاوةغ ــيَوة ؾي ــؤزاَيي و ؾ ــةَاي غيػــتةَي ؾي بٓ
نؤَةَيطةياْةي ييَ زةنةويَتةوة. ئةّ ييَـو ٖةَيوةؾـاْة نـة طةؾـةي ؾـاضةنإ و ثةضةغـةْسْي       

ةغاظي بةزواوةية  زةبيَتة ٖؤي نؤضهطزْي طوْسْؿيٓةنإ بؤ ؾـاضةنإ. دـ طؤضِيين ظؤضي   ثيؿ
سةؾيُةتي طوْسةنإ ية ضِووي ؾويَٓةوة  ضِازةي بعاوتي نؤَةآليةتي بة تايبةت يةْيَو تاظةالوإ 
و ئةو ططووثاْةي نة ية تةَةْي ناضنطزٕ زإ  بة خيَطايي زةباتةغةض. ؾاضةنإ ثطِ يـة خـةَيهي   

سْؿري زةبٔ و الواْي زيَٗاتي ية بةؾةناْي ثيؿةغاظي يإ خعَةتطوظاضيسا ضِةواْةي ؾاضةنإ طوْ
زةبٔ. ضووْةغةضي سةؾيُةتي ؾاضة ثًة يةنةناْي ئيَـطإ بـة تايبـةت تـاضإ يـةّ زوو زةيـةي       

 زواييسا غةمليٓةضي ئةو ضِاغتييةية.
ــيت: 4 ــةي كاسـ ــ كؤمةَلطـ ــتا   ــ ــاَيي "ناغـ ــة ظاضاوةي ثوضتوطـ ــت يـ ــةي ناغـ " وؾـ

(Casta)  ّوةضطرياوة نة بة واتاي ْصاز  ضِةضةَيةى و ئةغًَة و بؤ يةنةّ داض ية غةزةي ؾـاظزةٖة
غةباضةت بةو غيػتةَةي ية ٖيٓس ٖةبووة  بةناض ٖاتووة. ناغت ية نؤَةَيٓاغييسا غيػتةَي 
ضيٓايةتي غةضبةخؤ و ْةبةغرتاوةؾي ث طوتطاوة و ئةَة يةبةض ئةوةية نة ثةيوةْسيي ناغـتةنإ  

 ٕ ضيٓة بة تةواوةتي زاخطاو و بؤَاوةييةنإ و تا ضِازةيةني ظؤض يةطة  يةنرت ثططِاوة.يا
ية غيػتةَي ناغتيسا بة ٖؤي قةزةغةبووٕ و غٓووضزاضيَيت ؾـطاوإ  بعاوتـي نؤَةآليـةتي    
بةنطزةوة غةض ْاططآ و تانةناْي ٖةض ناغتيَو خؤيإ بة ؾوئَ و ططووثيَهـي قـةوَي تايبـةت    

ةيوةْــسييإ بــة ططووثيَهــي ثيؿــةيي و بــريوضِاي ئــاييين تايبةتــةوة ٖةيــة و زةبةغــتٓةوة و ث
 ٖاوغةضطريي يةطة  نةغاْي غةض بة ناغتةناْي زيهة قةزةغة و ضِيَطة ثيَٓةزضاوة.
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بةّ ثيَية نةغاْيَو نة ئةْساَي ناغتيَهي زياضيهطاوٕ تةْيا زةتـوأْ ثيؿـة يـإ ضـةْس     
ْيـإ زضيَـصة ث بـسةٕ. ئةْـساَاْي ناغـت بـة       ثيؿةيةني ٖاوؾـيَوةي ثيؿـةي بـاب و باثريا   

ئةواَساْي ٖةْسيَو ضِيَوضِةغِ و بؤْةي تايبـةت  بـةضزةواَي بـة ثةيوةْـسي و يـةنططتوويي       
ْيَوإ خؤيإ زةبةخؿذي و ٖةضوةٖا يةْيَو ناغـتةناْسا غـعاي ظؤض توْـسيـ بـؤ ٖـةَوو ئـةو       

اثاضيَعٕ. ئةّ غعاياْة دؤاودؤضٕ نةغاْة يةبةضضاو طرياوة نة ياغا و ضِيَػاناْي ناغيت خؤيإ ْ
و ضةْس غعايةني وةى َيواْساضي نطزٕ  ضووْة ظياضةت   زابةظيين ثًة و تةْاْةت زةضنـطزٕ  

 ية ناغت يةخؤ زةططٕ.
زياضتطئ و ضِةغةْرتئ ؾؤضَي ناغت ية ضِؤشطاضاْي نؤْةوة ية ٖيٓسزا ٖةبووة و ٖةْوونةف 

اضي ثيؿةغاظيسا زةزا نةضي ظؤض اليـةٕ و غـيُاي   يةطة  ئةوةي نة ئةّ وآلتة ٖةوَيي ظؤض ية بو
نويتووضي ئةو وآلتة بة ؾيَواظي خؤيإ َاوْةتةوة. ية ٖيٓس ئةّ غيػتةَة ية ثيَٓر ثًة ) ظاضْا( 

 ثيَو ٖاتووة نة يةضِووي ططيٓيطييةوة بطيتري ية:
 ـ برايما ياى كاييهةكاى1
 ـ كاشرت )كشاتريا( ياى جةنطانةراى )سوثا(2
 ا( ياى باةرطاى ن جوتيارةكاىـ نيش )نايشي3
 ـ شونر )شودرا( ياى ثيشةطةر ن كريوكارةكاى4
 ـ ناثاكةكاى ياى ثيشةكاى كة نزمرتيو ثلةياى يةية.5

بيَذطــة يــةّ زابةؾــهطزْةي غــةضةوة يةنــةي بطــوونرتي ْــاوخؤييـ بووْيــإ ٖةيــة نــة 
ةَاي ٖاوغةضطريي يإ ث زةطوتطآ و بطيتيية ية ططووثة بطوونةنإ نة يةغةض بٓ(Jati)"داتي"

ْاوخؤيي ضِاوةغتاوة و تانةناْيإ غةضطةَي ثيؿةيةنٔ و ية غةضبةخؤيي نويتووضي و بريوباوةضِ 
و َايف زياضيهطاو بةٖطةَةْسٕ. ئةْساَةناْي ٖةض داتييةى ية طوْسيَو يإ ضةْس طوْـسي ْعيـو   

وَةْيَهـسا  يةيةى غٓووضي زازوةضي زازطايةني ناغـت ثيَـو زيَـٓٔ نـة يـةشيَط ضـاوةزيَطي ئةو      
ثـ زةطوتطآ. ئـةّ   "(Panchyat Of The Biradari)زضوغت زةب  نة "ثـةوياتي بـطازةضي  

ئةوووَةْة نة ية ثيَٓر ئةْساّ ثيَو ٖاتووة  خاوةٕ ثًةيةني بةضثطغايةتيية نة "غةض ثـةْر"ي  
ث زةطوتطآ. بةّ ؾيَوةية ٖةض ناغتيَو ية ئةشَاضيَهي ظؤض "دـاتي" ثيَـو ٖـاتووة و بـة ثيَـي      

ػةْطاْيَو نة يةنيَو ية تويَصةضإ ئةواَي زاوة ٖةض ْاوضةيةني ظَاْي زوو ٖةظاض "داتي" ٖةَي
يةخؤ زةططآ. بة ثيَي بريوبؤضووْي ٖيٓسووةنإ بةغرتاوةبووٕ بة ناغتيَو  بة ٖؤي يـةزايهبووٕ  
يةو ناغتة زاية و يةزايهبووْيـ بة واتاي ئةوةية نة تاى  ؾاياْي وةزةغٗيَٓاْي وةٖا ثًةيـةى  
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 . ٖةض بة ثيَي ئةّ بريوبؤضووْاْة  ئةطةض تانيَو ية دةغتةي ثيَؿوويسا نطزةوةي باؾرت ئةواّ ب
بسا  ية ثًةي بةضظتطزا يةزايو زةب  و بة ثيَطةواْةوة نطزةوةطةيي ْاثةغٓس نة تانةنإ ئةواَي 

ةيوةْـسي  زةزةٕ يةزايهبووْي ئةواْي ية ناغتة ْعَةناْسا ييَ زةنةويَتةوة. ية ٖةض ناغـتيَهسا ث 
تانةناْيـ يةشيَط ياغا و باضوزؤخي تايبةتسا بةضِيَوة زةض . بؤ منووْـة ضيَؿـت خـواضزٕ يةطـة      
نةغاْي غةض بة ناغتيَهي زيهة نطزةوةيةني ْاثةغٓس و ْاؾرييٓة و ية ٖةْسيَو بابةتـسا غـعاي   

ٕ نةغيَو قوضغي بةزواوةية. تةْاْةت داضي واية ضاوييَهطزْي خواضزْي نةغيَهي بطاُٖا ية الية
 ية ناغيت ْاثانةنإ بؤتة ٖؤي ئةوةنة بطاُٖانة خواضزْةنةي بطِيَصآ. 

غيػتةَي خواضزْي ناغتةناْيـ ييَو دياواظة  بؤ منووْة  بطاُٖانإ ية بٓةضِةتـسا طؤؾـت   
ْاخؤٕ تةْاْةت ية خواضزْي ٖيًَهةف خؤ زةبويَطٕ ية ساَييَهسا نة ْاثانةنإ ْة تـةْيا طؤؾـيت   

و َاْطا زةخؤٕ  بةَيهوو ية خواضزْي طؤؾيت بـةضاظيـ نـة يةاليـةٕ تـةواوي      ئاشةَيي وةى َةضِ
ناغتةناْي زيهةوة بيَعضاو و ثيػة  خؤ ْابويَطٕ و بانيَهيإ ية خواضزْي ْيية و بـةّ ٖؤؾـةوةي   
بيَعضاوتــطئ و ْــعَرتئ ثيؿــة نــة ئاطــازاضيهطزٕ و بــةخيَونطزْي بةضاظةناْــة  يــة ئةغــتؤي  

 ْاثانةناْة.
و ٖاوغَييةتي تانـةناْي ناغـتةناْيـ بـة ثَيـي ٖةْـسيَو ضَِيػـا بـووة  بـة          ييَو ْعيهيي

ؾيَوةيةى نة ئةْساَةناْي ناغتة دياواظةنإ ٖةض يةنيَهيإ زةب  َةوزاي زياضيهطاو ية يةنرت 
يةبةضضاو بططٕ و بةّ ؾيَوةية بة غةضوسإ بة ثيَٓر ثًةنةي غيػتةَي ناغت  بطاُٖايةى زةب  

ضتـطئ َـةوزا نـة ْـةضيت زيـاضي نـطزووة  يةطـة  ئةْـساَاْي ناغـيت          ئاطاي يةوة ب  نة ظؤ
ْاثانةنإ يةبةضضاو بططآ ية ثيَطةواْةي ئـةّ ساَيةتـةزا ْاضـاض بـة خـؤ ثانهطزْـةوة زةبـووٕ.        
ًََهي طةوضة و غةضَايةزاضٕ  ٖةوَييإ زةزا نـة ثةيوةْسييـةني    بطاُٖانإ نة ظؤضبةيإ خاوةٕ 

ةنطيَطرياواْة ْةب  نة يةغةض ظةوييةناْي ئةوإ ناضيإ زةنطز يإ ْعيهيإ يةطة  ئةو نطيَهاض و ب
 داضي واية ية ناتي ثيَساْي سةقسةغتةناْيإ  ثوَيةنةيإ بؤ ؾطِآ زةزإ. 
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ــة      ــةكاني ضيطــتةمي ضــيهايةتي ضــةزبةخؤ و نةبةضــرتاوة ل طؤِزانكازيي

 ثةيوةنديي لةطةأل ئاَلوطؤِزة كؤمةآليةتي و ئابووزييةكاى

ةغةْسْي ثيؿةغاظي و طةؾةي ؾاضْؿيين يـة ٖيٓـسزا غيػـتةَي ناغـيت تواْـاي      بة ثةض
ئةوةي ْةبوو نة زةغةآلت و ْؿووظي خؤي بةغةض نؤَةَيطةزا زضيَصة ث بسا و بةّ ثيَية ية ضـةْس  

 زةيةي زواييسا تووؾي ظؤض طؤضِاْهاضيي قوو  بؤتةوة.
يَوةيةني يةنػإ و وةى يةى ئةّ طؤضِاْهاضيياْة تةواوي اليةْةناْي غيػتةَي ناغيت بة ؾ

ْةخػتؤتة شيَط ناضيطةضييةوة و بةّ ٖؤيةوة ٖةْسيَو ية بةٖاناْي ئةّ غيػتةَة ٖةضوةى خؤيإ 
بةٖيَع َاوْةتةوة. بةّ ثيَية بابةتيَو نة ية ثةيوةْسيي يةطة  ئةّ طؤضِاْهاضيياْـة زةخطيَتـةضِوو    

إ بةغةضزا ٖاتووة و ن ؾانتةضطةييَهيـ ئةوةية نة ناّ ية توةةناْي نويتووض بة قووييَ طؤضِاْي
خؤضِاططييإ ية بةضاَبةض ثةضةغةْسْي ثيؿةغاظي و تةنٓؤيؤشياي ْويَسا نطزووة  زةبـ  بطـوتطآ   
نة ئةو بةؾة ية نويتووضي ْةضييت ظياتط تووؾي طؤضِإ زةبيَتةوة نة زشايةتي تةنٓؤيؤشياي ْوآ 

ة غةضةضِاي ئـاَيوطؤضِي ثيَهٗاتـةي ئـابووضي و    زةنات و ية بةضاَبةضزا ئةو بةٖاياْة ثاضيَعضاوٕ ن
ييَو ٖةَيوةؾاْي ثيَهٗاتةي ْةضيتيي نؤٕ  زشايةتييةني طؿيت و قووَييـإ يةطـة  ْويَدـواظي و    

 تةنٓؤيؤشياي ْوآ ْيية.
بؤ منووْة ثيَهٗيَٓاْي زاَةظضاوة ثيؿةغاظييةنإ و ظؤضبووٕ و بةضؾطاواْبووْي ظاْهؤنإ نة 

ــةوة  ــة نؤبووْ ــيت ب ــة    ثيَويػ ــسناضإ ي ــاضإ و خويَٓ ــة نطيَه ــةضبآلو ي ــةييَهي ب ي ططووثط
ــتة     ــةناْي ناغ ــي ئةْساَ ــسيي ْعيه ــتيَين ثةيوةْ ــة  بةغ ــت زاي ــوٖةوايةني يةنسةغ نةؾ
دؤضاودؤضةنإ زةخوَيكيَٓ  و يإ الْيهةّ بريوضِا توْسضِةو و ضِوسيية وؾو و ْةطؤضِةنةيإ ْةضّ 

ٕ ية شووضةناْي خويَٓسٕ يـإ يـة تاقيطـة و    و ٖيَسي زةناتةوة  ضوْهة بةؾساضيي خويَٓسناضا
بةؾساضيي نطيَهاضإ ية يةنة بةضٖةَٗيَٓةضةناْسا نة ظؤضداض ٖةظاضإ نطيَهاض ية خؤياْسا نـؤ  
ــو      ــاواظي و ييَ ــةوَيي دي ــة ٖ ــة ي ــاْيَو ن ــةي نةغ ــووٕ و بةضْاَ ــة  بؤض ــةوة  يةط زةنةْ

اْـ  ساَيـةتي ثطانتيهـي    زووضخػتٓةوةي تانةنإ ية يةنرتٕ  بةٖيض دؤضيَو ْاطووـ  و ْاتو 
بــةخؤوة بطــطآ. بــةّ ثيَيــة نطيَهــاضإ و خويَٓــسناضإ و ؾةضَاْبــةضاْي ئةْــساّ يــة ناغــتة 
دؤضاودؤضةنإ يةّ ضِاغتيية تيَطةيؿذي نة بةضِيَوةبطزْي ضِيَوضِةغـِ و بةضْاَـة و ٖةوَيـسإ بـؤ     

ظاْػـيت و  ثاضاغتين زابوْـةضيت و ضِيَوضِةغـِ و عازةتـةناْي ناغـت  الْيهـةّ يـة ؾـويَٓة        
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ثيؿةغاظييةناْسا يةطة  ياغا و ضِيَػا و ثيَوةضة ْويَيةناْسا ْاطوو  و يإ بؤ ويَٓة ثاضاغـتين  
َةوزاي ْيَوإ ناغتةنإ نة دـاضي وايـة طـةييَو ظؤضة  يـة غيػـتةَي وةبـةضٖيَٓإ و يـة        
 َةيساْي ضاالنيية نؤَةآليةتييةناْي ضاخي ْويَسا بـة نـطزةوة ْاتواْـ  ئـةواّ بـسضآ. بـة      
زةغتةواشةيةني ضِووْرت بة ن ؾيَوةيةى نطيَهاضاْي تؤضِيَهي بةضٖةَٗيَٓإ زةتوأْ زابءضِةغـِ  
و عازةتة ناغتييةناْي خؤيإ غةباضةت بـة ثاضاغـتين َـةوزاططتٔ يـة ئـةواْي زيهـة بـة        
ؾيَواظيَو بجاضيَعٕ نة بريوضِاي طؿيت و ضِيَػاناْي ناغيت ئةوإ ضاوضِواْي زةنا و ييَياْي زةوآ 

ٕ ضؤٕ خويَٓسناضاْي ططووثيَو يإ تاقيطةيةى ية ظاْهؤ زةتـوأْ َـةوزاي زيـاضيهطاو يـة     يا
اليةٕ ناغتةوة يةبةضضاو بططٕ و ٖةض بـةّ بةضاوضزنطزْـة يـة طؿـت ضـاالنييةناْي زيهـةي       
نؤَةآليةتيسا  زابو ضِةمسي ناغتةنإ بةضةو الواظي ضووة و باضوزؤخي نؤَةآليةتي و ئابووضي 

 ؿهإ و ييَو بآلوبووْي ثيَهٗاتةي ْةضييت ناغتةناْي زابري نطزووة.ٖؤناضةناْي تيَه
بةآلّ ية بةضاَبةض ئةّ ئاَيوطؤضِاْةزا  ٖةْسيَو ية عازةتة نويتووضييـةناْي وةى دـؤضي   
دٌءبةضط ثؤؾري و بـة تايبـةت ؾـيَواظي ٖاوغـةضطريي ْـاو ططووثـي نـةّءظؤض يـةْيَوإ         

هٗاتةي ئابووضي ناضيطةضييةني بةضضاوي يةغةض ناغتةنإ َاوةتةوة و طؤضِاْهاضييةناْي ثيَ
بوْيازي خيَعإ و ٖاوغةضطريي بةد  ْةٖيَؿـتووة. ٖةْوونـةف الواْـي ٖيٓـسي تةْاْـةت      
ــة زةضةوةي وآلتــيـ تــةواو نــطزووة و بــة ؾــيَوةي ضِاغــتةوخؤ   ئةواْةيهــة خويَٓــسْيإ ي

ٖـةبووة  سـةظيإ يـة    ثةيوةْسييإ يةطة  زْياي ضِؤشئاوا و ضِواَيةتةناْي شيـاْي ئـةوضووثا   
ٖاوغةضطريي ْاوططووثي ناغـيت خؤيـإ ٖةيـة و بـةّ ؾـيَوةية ظؤض يـةو بةٖاياْـةي نـة         
زشايةتييةنيإ يةطة  زاٖيَٓاْة تةنٓؤيؤشييةنإ و ثطؤغةي طةؾةي ثيؿةغـاظيسا ْـةبووة    
بايةر و ئةضني خؤيإ ثاضاغتووة. بـة غـةضوسإ بةوةيهـة طـوتطا  زةتـواْطآ ناغـت بـة        

ة ْايةنػاْيي ثتةو و ديَططتووي نؤَةآليةتي يةقةَيةّ بسضآ نة يةاليـةى دـؤضة   منوْةيةى ي
ــة.     ــة بةٖاناْ ــتةَيَو ي ــةوة غيػ ــةني زيهةؾ ــة الي ــة و ي ــي نؤَةآليةتيي ضِيَهدطاويَه
تايبةيةْسييةنةي وةى ضِيَهدطاويَهي نؤَةآليةتي و نؤَةَيةيةى ية ثةيوةْسيية َطؤييةنإ 

نؤَةَيهة بؤ ضيٓة غةضبةخؤ و ْةبةغرتاوةناْة نة بـة   بطييت ية زةغتةبةْسيي نؤَةآليةتي
ؾيَوةي ٖرياضنييـةتيَهي زيـاضيهطاو يةغـةض يـةنرت ضِاوةغـتاوٕ و تايبةيةْسييةنـةي وةى       
غيػتةَيَو ية بةٖانإ  بةّ َاْايةية نة تيَيسا ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييةنإ بة ؾيَوةي 

 بٓةَايةني غطوؾيت و زياض قبوو  نطاوة. 
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 بةشي ضيَصدةيةم
 توَيربةندي و نايةكطانيية كؤمةآليةتييةكاى

خػتٓةضِووي ثيَٓاغةيةني وضز و ب نةَونوضتي بؤ ضيين نؤَةآليةتي نـاضيَهي غـازة و   
اضةوة طةييَو ظؤضة بةآلّ ئةطةض مباْٗةوآ ثيَٓاغةيةني ئاغإ ْيية ضوْهة دياواظي بريوضِا يةو ب

غازة ية ضيين نؤَةآليةتي خبةيٓةضِوو نة زووض ية اليةْي ئايسؤيؤشيهي ب   زةتواْري بًَيَري نة 
ضيين نؤَةآليةتي بطيتيية ية نؤَةَييَو ية ثيَطـة ٖاوؾـيَوةنإ. يـإ ضـيين نؤَةآليـةتي      

ْطآ نة ثيَطةطةيي ظؤض و ٖاوؾيَوة يةخؤ زةططآ. ثيَـ زةتواْطآ بة ططووثيَهي ظؤض بةضبآلو بعا
ئةّ غةزةية و ٖةتا غةزةي ْؤظزةيةّ  ية ثةيوةْسيي يةطة  تويَصبةْسيي نؤَةآليـةتي ظاضاوةي  

( بةناض زةٖيَٓطا. ية غيػـتةَي ؾيـؤزاَييي ضِؤشئـاوا     Estateثًةبةْسي يإ "ٖرياضنييةتي")
خاوةٕ ظةوييةنإ ية يـةنرت بـوو. يـة غـةضووي     ٖرياضنييةتي يةغةض بٓةَاي ثةيطِةوي نطزْي 

ٖةضةَةنةزا ثاؾا وةى ؾيؤزاَييَهي طةوضة نة خاوةٕ زةغةآلتي غياغي بوو  ديَـي ططتبـوو و   
زواي ئةو ثؿت غةضي يةى ئةو خاوةٕ ظةويياْةي نة ًَهةضي ؾا بووٕ يةشيَط ْاوْيؿاْي وةى 

ة وةضظيَطاْـي بةغـرتاوة بـة    زوى  نؤْت  باضوٕ و دةْطاوةضةنإ بووٕ. زواتـط ٖةضةَةنـة بـ   
ظةوييةنإ  يإ ضِةعيةتةنإ نؤتايي ث زةٖـات. ثيَطـةي ٖـةض يـةنيَو يـةّ تويَـصة خـاوةٕ        
ظةويياْة زياض و ية ٖةض ثًةيةنسا َاف و ئةضني تانةنإ زياضي نطابوو و ثيَطة نؤَةآليةتيية 

ــؤوة   ــي خــؤي نطزب ــصايي ضــةْس غــةزة ؾــهًَي ططتبــوو و ديَ ــة زضيَ ــة َرياتييةنــةيإ ب . ي
نؤَةَيطةطةيي وةى ٖيٓس و غيالٕ غيػتةَي ٖرياضنييـةتي بـة ؾـيَواظيَهي ظؤض ئـاَيؤظتط و     
ضِيَهدطاوتط ية ضواضضيَوةي ناغتةناْسا يإ ضـيٓة غـةضبةخؤ و ْةبةغـرتاوةنإ زةضٖـاتبوو و     
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َةوزاي ضيٓايةتي ظؤض تةواو و بةضضاو ئةّ ناغتاْةي ييَو ديا زةنـطزةوة نـة يةالثـةضِةناْي    
 ا باغي ييَوة نطاوة. ثيَؿووز

ية نؤَةَيطةي طوْسْؿيين ئيَطإ ٖةتا ضةْس غا  ثيَـ ئيَػـتا زوو ضـيين طؿـيت بةضضـاو     
زةنةوتٔ: يةنةّ ئـةو خـاوةٕ ظةويياْـةي نـة بـة يةبةضزةغـتسابووْي ئـاو و ظةوي  زةغـةآلتي         
ة نؤَةآليةتي و غياغي  ضيين باآلزةغتيإ ْة تةْيا يـة نؤَةَيطـةي طوْسْؿـيين بـةَيهوو يـ     

تةواوي نؤَةَيطةي ئيَطاْسا ثيَو ٖيَٓابوو و زووةّ ضِةعيةتةنإ نة ية الْيهةَي شيـاْي ئاغـايي   
ب بةف بووٕ و ضيٓيَهي طةوضةيإ ثيَو زةٖيَٓا نة تويَصي دؤضاودؤضي يةخؤيـسا نـؤ نطزبـؤوة.    
 دؤضز طؤضظيض نؤَةَيٓاغي ؾةضِةْػي نة ية بواضي ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ تيؤض و بؤضووْةناْي
ية نتيَبيَهسا يةشيَط ْاوْيؿاْي " تويَصيٓةوة زةضبـاضةي ضـيٓة نؤَةآليةتييـةنإ" خػـتؤتةضِوو     
ــيٓة     ــة ض ــةباضةت ب ــةْاوباْطي غ ــاْي ب ــووْطةيي خاوةْطِاي ــة بؤض ــاْةية ن ــةو نةغ ــةنيَو ي ي

 نؤَةآليةتييةنإ بة زووضوزضيَصي تاوتوآ نطزووة و ٖةَييػةْطاْسووٕ.
زةْووغ :" ثيَـ بةضظبووْـةوةي نـاضي غـةضَايةزاضي و    طؤضظيض ية غةضةتاي ئةّ نتيَبةزا 

ثيؿةغاظي ضيٓةنإ بووْيإ ْةبوو ـ ظياتط ثًـة و ثايـة  طـطووخ  زةغـتة  ٖاوثيؿـة بةضضـاو        
زةنةوتٔ. ثيَـ ئةَاْةف ناغتةنإ بة ثيَطةي بؤَاوةيي بووْيإ ٖةبوو. بـة زةغـتةواشةيةني   

بووْيـإ ٖـةبوو نـة دـؤضة ثةيوةْسييـةى       زيهة ية ظؤض ية نؤَةَيطةناْسا ططووثة زاغةثاوةنإ
يةغةض بٓةَاي ٖرياضنييةت يةْيَوياْسا بةضقةضاض بوو. بةآلّ بابةتيَو نة زةخطيَتةضِوو ئةَةية نـة  
زاخوا زةتواْطآ ئةّ دؤضة ططووثاْة وةى ضيين نؤَةآليةتي يةقةَيةّ بسةئ. تةْاْةت ناتيَو نة 

غةض ثةيوةْسيية ئابووضييةناْي وةى ٖاوبةؾيَيت ططووثة ئابووضييةنإ نة بٓاغةي ثيهٗاتٓيإ ية
ية غاَإ و ية ناْةناْسا  زاٖات يإ بةضشةوةْسيي ضِاوةغتاوة  دياواظ يةّ تويَصبةْسيية ؾةضَيية 
ثةيسا زةب   بؤ منووْة نؤيًة ئاظازنطاوةنـإ  نطآْؿـيٓاْي َاَييـات يـة ئيُجطاتـؤضيي ضِؤَـا        

اْؼ و ثطؤييتـةضةناْي ضِؤَـي  يـة ٖـيض يـةى يـةّ       باظضطاْإ و ثيؿةوةضاْي غـةضزةَي ضِيَٓػـ  
 (6بابةتاْةزا ْاتواْطآ بة زَيٓيايي قػة يةغةض ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ بهطآ. )

طؤضظيض قػةي خؤي بةّ ؾـَيوةية زضَيـصة ث زةزا:"نةوايـة ئَيُـة باغـةنة يَيـطةوة زةغـت        
و ناغتةنإ و ٖةضوةٖا ث زةنةئ نة ضيٓةنإ دياواظييإ يةطة  ثًةنإ  ططووثة زاغةثاوةنإ 

ططووثة ئابووضييةنإ و ثًةناْي نةغاْي خاوةٕ ضاالنيية دؤضاودؤضةنإ ٖةيـة. ضـري ؾـتيَهي    
 ( 1زيهة و ططيٓطرتة". )
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طؤضظيض زواي ئةوةنة ثيَٓاغةي ظؤض و ؾطةضةؾـين نؤَةَيٓاغـة دياواظةنـإ يةَـةضِ ضـيين      
ت:" ضـيٓة نؤَةآليةتييـةنإ   نؤَةآليةتي زةخاتةضِوو  خؤي ئـةّ ثيَٓاغـةية ثيَؿـهةف زةنـا    

ططووثطةيي تايبةت و ضِاغتةقيٓةي َةوزازاضٕ نة تايبةيةْسييةناْيإ بطيتري ية: غـةضناضزايي   
سةظي ظؤض بة بٓةَاوةضططي  خؤضِاططي ية بةضاَبةض ْؿـووظي نؤَةَيطـةي طؿـيت و ْـانؤني و     

تـاي ٖـةض يـةى يـةو     ( ْاوبطاو ية ثةيوةْـسيي يةطـة  وا  8زشايةتي غةضةني زةضسةم بة يةنرت.)
ظاضاواْةي يةّ ثيَٓاغةيةزا بةناض ٖاتووٕ  ؾيهطزْةوةيةني غازةي خػتؤتةضِوو نة ئيَُة تةْيا بة 

 نوضتي ئاَاشة بة ٖةْسيَو ية خاَيةناْي زةنةئ: 
ية ثةيوةْسيي يةطة  ططووثة ضِاغتةقيٓةنإ زةْووغ : ططووثة ضِاغـتةقيٓةنإ ئةواْـةٕ نـة    

ة بة ئاؾهطا بياْٗةوآ يإ ية بةضْاَة و باْطةؾةناْي ضِيَهدـطاو يـإ   ئةْساَةناْيإ ب ئةوةي ن
زةغةآلتيَهي زياضيهطاو ثيَطِةوي بهةٕ  زةبٓة ئةْساَيإ. غةباضةت بة خؤضِاططي  ضِووْهطزْةوةي 
طؤضظيض ئةوةية نة ططووثة خؤضِاططةنإ ية بةضاَبةض ْؿووظي نؤَةَيطةي طؿت )نؤ( ئةواْةٕ نة 

ؾياضاْة ظياتط ية ٖةَووإ ية بةضاَبـةض ْؿـووظ و ناضتيَهـةضي نؤَةَيطـةي     ٖؤؾياضاْة يإ ْاٖؤ
طؿتسا خؤضِاططي زةنةٕ. ئةّ خؤضِاططيية يةواْةيـة ٖؤنـاضي دؤضاودـؤضي ٖـةب . دـاضي وايـة       
يةَةوة غةضضاوة زةططآ نة ططووثة خؤضِاططةنإ ٖةغـت زةنـةٕ نـة يـة ثًةبةْـسيي دـيَطريي       

ضاْةي نة زةبيـٓري َـايف ناضنطزْيـإ ْييـة. نةَايةتييـة      ططووثةنإ وةالْطاوٕ. وةى ئةو نؤضة
ئيتٓيهييةنإ نة زةخطيَٓة شيَط ئاظاض و ضِاوةزوْاْةوة. ئةو بيَهاضاْةي نة بـؤ َـاوةي غـاآلْيَهي    

 زووضوزضيَص بيَهاض زةَيَٓٓةوة. ْاثانةنإ ية ٖيٓس و ...
هطايإ بــؤ بــةآلّ خػًــَةتي بٓــةَاوةضططي بــة واتــاي ئةوةيــة نــة ضــيٓةنإ َــةيًي ئاؾــ

بٓةَاوةضططي ٖةية  بةآلّ يةبـةض ئةوةنـة ضيٓةنإ"غـةضناضزايي" بـةضزةواّ بـة ْـاضِيَهدطاوي       
زةَيَٓٓةوة  بٓةَا و ضِيَهدطاوبووٕ ٖةضطيع يةى ؾـت ْـري. ٖـةض ضـيٓيَهي زضوغـتبوو خـاوةٕ       
بٓةَايةني تاى و ثتةوة بةآلّ ْاتواْـ  يـة ضِيَهدطاويَهـسا خـؤي زةضخبـات. تةْاْـةت ضـةْسئ        

يَهدطاوي ثيَهةوة طوواو بة دؤضيَهي بطووى و ْاتةواو  تواْاي زةضخػتين َاٖييةتي ضيٓييإ ضِ
 (1ٖةية.)

بة نوضتي ية غةضدةّ وتاضةنةي دؤضز طؤضظيض ية باضةي ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ زةتـواْطآ  
ؤض ثيَٓاغةيةى بةّ ْاوةضِؤنةوة خبطيَتـةضِوو: ضـيٓة نؤَةآليةتييـةنإ ططووثطـةييَهي تايبـةتي ظ     

بةضبآلوي ثيَهٗاتوو ية ضةْس ططووثي الوةنري نة خاوةٕ يةنططتووييةني تايبةتٔ و ية بةضاَبةض 
ْؿــووظ و ناتيَهــةضيي نؤَةَيطــةي طؿــتسا خــؤضِاططي زةنــةٕ  خــاوةٕ خػًــَةتطةييَهي وةى   
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بٓةَاوةضططي  وؾياضيي طؿيت و وضزةنويتووضي تايبةت و زشايةتيي غةضةني يةْاو خؤياْسإ و 
 اظييةوة بةغرتاوْةتةوة.بة ثيؿةغ

ضةَهي ضري ٖةضوةى طوتطا ية غةزةي ْؤظزةٖةّ و بؤ يةنةّ داض ية اليةٕ ئازاّ ئيػُيت ية 
نتيَيب "غاَاْي ْةتةوةنإ"زا بةناض ٖيَٓطاوة. "غإ غـيُؤٕ"يـ يـة بةضٖةَـةناْي خؤيـسا     

ٕ و بـاوبووْي  ظاضاوةي ضيين ثيؿةغاظي ية ظؤض ديَطةزا بةناض ٖيَٓاوة. بةآلّ يوتهةي ثةضةغةْس
ئةّ ظاضاوةية ٖاوتاية يةطـة  ْؿـووظي َاضنػـيعّ و طةؾةغـةْسْي بعاظـة غؤغياييػـتييةناْي       
ئةوضووثا  ية ضِواْطةي َاضنػيػتييةوة ضةَهي ضـري يـة ثةيوةْـسيي يةطـة  بةضٖةَٗيَٓاْـسا      

 ثيَٓاغة زةنطيَت. 
زا ضِاوةغـتاوٕ و  َاضنؼ ثيَي وابوو نة بة زضيَـصايي َيَـصوو زوو ضـري يـة بةضاَبـةض يـةنرت      

غةضضاوةي غةضةنيي زشايـةتي ئـةواْيـ يـة خاوةْـساضَييت تايبـةتي نةضةغـة و ئاَطاظةنـاْي        
بةضٖةَٗيَٓإ زةظاْ  نة يةنيَهيإ بةضشةوةْسيي خؤي ية ضِاطـطتٔ و زضيَـصةزاْي زؤخـي ئـاضايي     
 زةظاْ  و ئةوي زيهةيإ قاظاوي خـؤي يـة طـؤِضاْي ئـةّ ضِةوؾـة. َـاضنؼ ََيـصووي تـةواوي        
نؤَةَيطةنإ بة َيَصووي ؾةضِ و ًَُالْيَي ضيٓةنإ زةظاْيَت نة ية غةضزةَي نؤياليةتي  ثياوة 
ئاظازةنإ و نؤيًةنإ  و ية غةضزةَي ؾيؤزاَيي  خاوةٕ ظةوييـةنإ و وةضظيَطاْـي بةغـرتاوة بـة     
 ظةوي و ية غةضزةَي ثيؿةغاظي  خاوةٕ ثيؿةغاظييةنإ و ثطؤيتاضيا ) نطيَهاضاْي ؾـاضي( يـة  

 بةضاَبةض و ضِوبةضِووي يةنرت ضِاططتووة.
 (3ية ضِواْطةي َاضنػيعّ ئةو ططووثاْة ضري ثيَهسيَٓٔ نة ئةّ تايبةيةْسيياْةيإ ٖةبيَت: )

 ـ لة ثرؤسةي نةبةرييوهاندا شويوهطةي يةمونياى يةكشاى بيوت.1
 ـ بةرةةنةنديي يانبةشي ئابونريياى يةبيوت.2
 ةبيوت.ـ بارندؤخي ئابونريي يانبةشي ي3
 ـ بة قؤناغي يؤشياريي ضيهايةتي طةيشتنب.4
 ـ بة قؤناغي دةايةتيي ضيهايةتي طةيشتنب.5
 ـ لة باري دةرننني ن ضيهايةتي ثةيوةنديياى بة يةكرتةنة يةبيوت.6
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ــانيية     ــديي و نايةكطـــــ ــة توَيربةنـــــ ــداز بـــــ ــةكاني ثةيوةنديـــــ تيؤزييـــــ
 كؤمةآليةتييةكاى

يةطـة  ْايةنػـاْيي و تويَصبةْـسيي نؤَةآليـةتي ئـةو       بة ؾيَوةيةني طؿيت ية ثةيوةْـسيي 
بريَةْس و نؤَةَيٓاغاْةي نة يةّ بواضةزا بابةت و تويَصيٓةوةيإ ثيَؿهةف نطزووة  زةتواْري يـة  

 ضواض زةغتةزا د  بهةيٓةوة:
ئا ـ ئةو بريزؤظ و ئايسيؤيؤطاْةي نة تويَصبةْسي نؤَةآليةتي بة ٖؤناضة غطوؾتييةنإ ثاغاو 

 زةزةٕ.
ـ ئةو بريَةْساْةي نة نيَؿةي زةضةني يإ زشايةتيية ْاو ططووثييةنإ بة بٓةَاي ضيٓة   ب

 نؤَةآليةتييةنإ زةظأْ.

 ز ـ تيؤضييةناْي َاضنؼ يةباضةي ضيٓةنإ و ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييةنإ
 ز ـ تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي ية ضِواْطةي ؾؤْهػيؤْاييػيت.

 ة بة نوضتي تاوتوآ زةنةئ:ٖةض يةى ية ضِواْطةناْي غةضةو
 

 ئا ـ نايةكطانيية ضيهايةتييةكاى و يؤكازة ضسوشتييةكاى

نةغاْيَو نة ْايةنػاْيية ضيٓايةتييةنإ ية ثةيوةْسيي يةطة  ؾانتةضة غطوؾتييةنإ واتـة  
ؾانتةضة بايؤيؤشي و ضِةطةظييةنإ زازةْئَ  ظياتط يا خؤيإ يـة ثـةيطِةواْي ضِيَبـاظي سةيييـةتي     

اؾيايري  يإ ئيًٗاَيإ يةّ ضِيَباظة وةضططتووة. بةّ ؾيَوةية ثةيوةْسيي يـةْيَوإ دياواظييـة   دوطط
ْةشزاييةنإ و دياواظيية ئيكًيُي و دوططاؾييةنإ زازةَةظضيَٓٔ. ئةّ ططووثـة دياواظييـةناْي   

 نؤَةَيطة و ططووثة َطؤييةنإ بة تايبةيةْسيية ضِةطةظييةنإ ضِووٕ زةنةْةوة. 
ةَةناْي بريَةْسة نؤْةنإ ططيٓطيسإ بةّ ؾانتةضة بة َةبةغيت ديـاواظيي ْيَـوإ   ية بةضٖ

ططووثة َطؤييةنإ بايةخيَهي تايبـةتي ٖـةبووة. دةختهطزْـةوةي يةغـةض ضِةطـةظي غـةضتط و       
ثاضاغتين ية ْووغطاوةناْي ؾةيًةغووؾةناْي وةى ئةضةغتؤ بـة ظؤضي بةضضـاو زةنـةويَت. بـطِوا     
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ظي بؤ منووْة يةْيَوإ نؤيًةنإ و ئاظازةناْسا ناضيَهي غطؾتيية  ْة تةْيا بةوةنة دياواظيي ضِةطة
ية بةضٖةَةناْي ؾةيًةغووؾة يؤْاْييةنإ ئةَة بةضضاو زةنةويَت  بةَيهوو يةالي ؾةيًةغووؾاْي 
ْةتةوة نةوْاضاناْي زيهةف باوي ٖةبووة. ئةّ ؾيَوة برينطزْةوة ية غةزةناْي ْاوةضِاغتيـ ٖةض 

وة و زواتط ية غـةزة ٖاوضـةضخةنإ  بـة بآلوبووْـةوةي زاضويٓيعَـي نؤَةآليـةتي       بةضزةواّ بو
 ٖةْسيَو ية تويَصةضة ضِةطةظخواظةنإ بة ْياظي ثاغاوزاْي ظاْػتيي تيؤضييةناْي خؤيإ بووٕ.

زاضويٓيعَي نؤَةآليةتي نة ئيًٗاّ وةضططتوو ية تيؤضييةناْي زاضوئ ية ثةيوةْسيي يةطـة   
شةَيةنإ زاية  بووْي ٖرياضنييةت و تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي بـة بٓةَايـةني   ثًةبةْسي طيا و ئا

غطوؾيت زةظاْ  و ثةغٓسي زةنات. بـةّ ثيَيـة ْـة تـةْيا بعووتٓـةوة و طؤضِاْهاضييـةنإ ضِةت       
ْاناتةوة  بةَيهوو بةضبةضةناْيؿـيإ يةطـة  زةنـات. ْووغـةضي نتـَييب نؤَةَيٓاغـيي ضـيٓة        

وة زةْووغ : " ية ضِواْطةي تويَصبةْسيي نؤَةآليةتييةوة زاضويٓيػتة نؤَةآليةتييةنإ يةّ باضة
نؤَةآليةتييةنإ ثيَيإ واية نة َطؤظـ وةى ٖةَوو ئاشة  و ضِووةنةناْي زيهة زةب  ثًةبةْـسي  
بهطآ و ية ضِةوتي ٖةَيبصاضزْسا ئةواْةيهة ية ثًةيةني بةضظتط زابٔ  غطوؾـتيية نـة يةغـةضووي    

ية نةغاْيَو نة تواْايي غطوؾتييإ ٖةية ؾـةضَاْطِةوا و ئةواْةيهـة يـة    ئةواْي زيهةٕ. بةّ ثيَ
تواْايية غطوؾتييةنإ ب بةؾٔ  دةَاوةضي ناضةنةض و ؾةضَاْبةض ثيَـو زيَـٓٔ. يـة ْويَٓـةضاْي     
بةْاوباْطي ئةّ ؾيَوة برينطزْةوة زةتواْطآ ْاوي غجيَٓػةض  باطٗوت  طؤَجًؤويض  ضاتع ْٗوؾةض  

ووزبيَطي ئيػُاٍ و غـآَيَط بٗيَٓـطيَ. بٓـةَانإ و ضواضضـيَوةي برينطزْـةوة و      ؾطِاْهًَري  واضز  
 (1تيؤضييةناْي ئةواْة ية باضةي تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي نةّ تا ظؤض وةى يةنة." )

ية ثةيوةْسيي يةطة  زاضويٓيعَي نؤَةآليةتي زةتواْري زوو ضِيَباظ وةى ضِيَبـاظة الوةنييـةنإ   
 باؽ بهةئ: 

هيإ ضِيَباظي ٖةَيػةْطاْسْي شياْي نؤَةآليةتيية نة زاَةظضيَٓةضةنـةي ؾطِاْػـيؼ   ـ يةني6َ
طاَيتؤْة و ئةوي زيهة ضِيَباظي ٖةَيػةْطاْسْي خةَيهة نة زاَةظضيَٓةضةنةي الثؤشي ؾةضِةْػـيية.  
يــة ضِواْطــةي طــاَيتؤٕ يةبــةض ئــةوةي َطؤظــةنإ يــة بــاضي تايبةيةْسييــة تانةنةغــييةنإ و 

وةى ضِةْطي ثيَػت  ٖيَعي دةغتةيي و تايبةيةْسيية زةضووْييةنإ  دياواظييإ  خػًَةتطةييَهي
يةطة  يةنرت ٖةية بةّ ثيَية ية باضي نؤَةآليةتي و ضـيٓايةتيـ يةطـة  يـةنرت يةنػـإ ْـري.      
طاَيتؤٕ ثةيوةْسييةى يةْيَوإ ئةّ ْايةنػاْيية و ؾانتةضي بؤَاوةيي زازةْيَـت و زةغـتيَوةضزاْي   

َةآليةتييةنإ تيَيسا بة ناضيطةض ْاظاْ   ْاوبطاو تواْاييةناْي َطؤظـ بة ؾـيَوةيةني  ٖؤناضة نؤ
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طؿيت غةضضاوةططتوو ية بؤَاوةيي زةظاْـ  و بـةّ ٖؤيـةوة طـاَيتؤٕ ثَيـي وايـة نـة شيٓطـةي         
 (3نؤَةآليةتي تواْاي ْيية ية نةغاْي ب تواْا نةغاْي غةضنةوتوو و زياض زضوغت بهات.)

ةغاْةي نة ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييةنإ ية ثةيوةْسيي يةطة  ٖؤناضة يةنيَهي زيهة يةو ن
غطوؾتييةنإ زةخاتة بةضباؽ  "َةط زؤطا "ـة نة تايبةيةْسييةناْي شياْي نؤَةآليةتي يـة  

 ثةيوةْسييةني ضِاغتةوخؤ يةطة  غةضيعةنإ زةظاْ .
طاْسْي شيـاْي نؤَةآليةتييـة    ناض  ثريغئَ نة يةنيَهي زيهة ية ثيَطِةواْي ضِيَباظي ٖةَيػةْ

ضِغتةيةني ٖةية نة زةتواْطآ بة ثوختة و زةضبطِي بؤضووْةناْي ئـةّ ططووثـة بعاْـطآ. ْـاوبطاو     
زةَي : " ضِيَطة بسةٕ نة ْةضزيواْي )ثةيصة(ي ثيَؿهةوتٔ ية ضيٓيَهةوة بؤ ضيٓيَهي زيهـة و يـة   

نة غـةضنةوتٔ يـةّ ثةيصةيـة بـة     ططووثيَهةوة بؤ ططووثيَهي زيهة بووْي ٖةب   بةآلّ َةٖئًََ 
ئاغاْي ئةواّ بططآ. ئةواْةيهة خاوةٕ تواْايي ظياتطٕ بتٗةوآ و ْةتٗةوآ غةضزةنةوٕ و ئةَـة  
تاقاْة ئيُتياظي بعاوتي نؤَةآليةتيية." ثًةبةْسيي نؤَةآليةتي تـةْيا ضِووزاويَهـي َيَـصوويي    

ية باضي ئابووضي  نؤَةَيطـة بـؤ   ْيية بةَيهوو غةضضاوةططتوو ية ٖةَيوةشاضزْيَهي بةضزةواَة نة 
ضيٓة دياواظةنإ نة بة ؾيَوةيةني طؿيت بؤ دؤضة ناضيَهي تايبةتي طوواوٕ  زابةف زةنـات.  
يةّ ضِووةوة ٖةض ضيٓيَو زةبواية ناض بؤ ثةضوةضزة و ؾيَطنطزْي طوواو يةطة  ييَٗاتوويي و تواْايي 

ــ  ة ٖــؤي ثؿــيَوي يــة ناضوبــاضة تانــةناْي بهــات و ؾيَطنطزْــي ٖــةَوواْي و يةنػــإ زةبيَت
 (3غطوؾتييةناْسا. )

ـ زووٖةَري ضِيَباظيَو نة بـة دةختهطزْـةوة يةغـةض ْايةنػـاْيية نؤَةآليةتييـةنإ يـة       1
ــاظي    ــة غــةزةي ْؤظزةٖةَــسا زاَــةظضاوة  ضِيَب ــاضة غطوؾــتييةنإ ي ــة  ٖؤن ــسيي يةط ثةيوةْ

باظة يـة ٖـةو  زايـة دياواظييـة     ٖةَيػةْطاْسْي خةَيهة. الثوشي ؾةضِةْػي زاَةظضيَٓةضي ئةّ ضِيَ
ضِةطةظييةناْي قةوَةنإ زةضخبات و ئةّ دياواظيية ضِةطةظيياْة تةْاْةت ية ْاو قةوَيَهيؿسا بة 
زضوغت زةظاْيَت. بؤ منووْة ْاوبطاو ضِةطةظي غجي ثيَػيت ئـةوضوثا ثيَهٗـاتوو يـة غـ  ْـةشازي      

ْـصازي َةزيرتاْـةيي. ئـةو ئـةّ غـ        الوةني زةظاْ  نة بطيتري ية ْصازي ئاضيا  ْصازي ئاَيـح و 
ضِةطةظة يةغةض بٓةَاي دياواظيية دةغتةييةنإ ييَو ديـا زةناتـةوة. بـؤ منووْـة ئاضياييـةنإ      
باآلبةضظ و زةَوضاو غجي و خاوةٕ ناثؤَيي زضَيـصٕ يـة ساَييَهـسا تانـةناْي غـةض بـة ضِةطـةظي        

يةّ ْيَوةزا ضِةطـةظي ئاَيـح ئـةو    َةزيرتاْةيي خاوةٕ باآلي نوضت و ضِوخػاضيَهي ئاَا  ضِةؾٔ و 
نةغاْة زةططيَتةخؤ نة خاوةٕ باآليةني َآَاوةوري و ... "الثوش" ٖةوَيي زاوة بؤ ئةوةي ٖـةض  
يةى ية ضِةطةظةناْي غةضةوة بة خاوةْي دؤضيَهي تايبةت ية تواْايي  ضِةؾتاض و زاٖيَٓإ بعاْ  و 
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نؤَةَيطة ٖةَيؿة يـة تانـةناْي ْـصازي    بةّ ٖؤيةوة بطِوايةني ثتةوي ٖةية نة ضيٓة باآلناْي 
ئاضيا ثيَو زئَ. ْاوبطاو ططيٓطييةني ظؤضيــ بـة تايبةيةْسييـة دةغـتةييةناْي ئـةّ ططووثـة       
ضِةطةظيياْة زةزات بة ؾيَوةيةى نة ية ضِواْطةي ئـةوةوة زضيَـصايي نـاثؤَيي  ضـيٓة ئةؾـطِاؾةنإ      

 وة.بةضظتط ية زضيَصايي ناثؤَيي ضيٓة ْعَةناْي نؤَةَيطة بو
وةٖا ثاغاوٖيَٓاْةوةيةني ضِةطةظخواظاْة نة يـة غـةزةناْي ٖـةشزة و ْـؤظزة نـة ديَطـةي       
ثةغٓسي طؿيت بوو  بة ٖؤي ئةو تويَصيٓةواْةي نة ية اليةٕ بريَةْـسإ يـة ثةيوةْـسيي يةطـة      
ٖؤف و تواْايي و زاَٖيٓاْي َطؤظـةنإ ئـةواّ زضا  بةضةبـةضة بايـةخي خـؤي يةزةغـت زا بـة        

ية ساَيي ساظضزا ئةّ تيؤضي و ططمياْاْة بـة تـةواوي ضِةت نطاوْةتـةوة. بـؤ منووْـة       ؾيَوةيةى نة
ئةَطِؤ زةضنةوتووة نة ٖيض ضةؾٓة ثةيوةْسييةى يةْيَوإ ناثؤ  و ضِةْطـي ثيَػـت و تواْـايي و    

 زاٖيَٓاْي َطؤظسا بووْي ْيية. 
 

 ب ـ نايةكطانيية ضيهايةتييةكاى و كَيشةي دةزةكي 

بةْاوباْطاْـةي نـة ْايةنػـاْيية نؤَةآليةتييـةنإ و ثيَهٗـاتين      يةنيَو يةو نةغـة  
ضيٓةنإ يةطة  زشايةتي يإ نيَؿةي زةضةني ية ْيَـوإ ططووثـة َطؤييةناْـسا  بةيةنـةوة     
زةبةغتيَتةوة  "عبسايطمحٔ ابٔ خًسوٕ"ـة نة ية الثةضِةناْي ثيَؿـووزا ئاَاشةيـةنُإ بـة    

اْي نؤَةَية غةضةتاييةنإ يةطة  يةنرت و يةطة  بؤضووْةناْي ْاوبطاو غةباضةت بة ثيَهساز
 نؤَةَيطة ئاَيؤظةنإ  نطز.

يةضِاغتيسا بةّ ٖؤيةوة زةتواْطآ ئيدي خةيسووٕ يةّ ططووثةزا زابٓطيَت ضوْهة خويي ظوريةيي 
و بةضزةواَي نيَؿةي زوو ؾيَواظي بةضٖةَٗيَٓاْي نؤضةضي  و يةنذ ْؿيين تاوتوآ زةنـات و  

ت و ية ئاناَسا زضوغتبووْي ضيٓةنإ بة بةضٖةَي باآلزةغتبووْي تيَهـة  بـة   ثيَهٗاتين زةوَية
توْسوتيصي يةنيَو بةغةض ئةويرتزا زةظاْ  و بةّ ؾيَوةية ططووثي ظا  و غةضنةوتوو وةى ضيٓيَهي 

 و ؾهػت خواضزوو يةقةَيةّ زةزات. ؾاظ و بصاضزةو تاييؿةيةني غةضتط بةغةض ظؤضيٓةي بةظيو
وْيـ شَاضةيةى ية بريَةْسة نؤْةنإ تيؤضي نيَؿةي زةضةنييإ بة ثةؾـت  ثيَـ ئيدي خةيسو

بةغذي بة ٖيَع و ثيَهسازاْي توْسوتيصاْة و ؾةضِي ٖةَيؿةيي يةْيَوإ ططووثةناْسا باؽ نـطزووة.  
ــيَوة       ــا ؾ ــةضاْي وةٖ ــوؽ" ْويَٓ ــوض" و "يونطيت ــووؽ"  "ئيَجيه ــووؽ"  ثًيبي "ٖيَطانًيت

 برينطزْةوةيةنٔ.
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يةو بريَةْساْةي نة وةى يةنيَو ية زاَةظضيَٓةضاْي ضِيَباظي نيَؿـةي  يةنيَهي زيهة 
نؤَةآليةتي ْيَوإ ططووثةنإ زيـاضة  تؤَـاؽ ٖـؤبعي بةضيتاْييـة. "تؤَـاؽ ٖـؤبع"        

باؽ نـطزووة و ثيَـي    (Leviathan)بؤضووْةناْي ية نتيَبيَو يةشيَط ْاوْيؿاْي يؤياتإ
يَبةغتيَهي نؤَةآليةتي يةْيَوإ ضِةطـةظي  واية نة ية باضوزؤخي غطوؾيت نة ثةميإ و طط

َطؤظسا بووْي ْيية  ٖةض تانيَو يةشيَط ناضيطةضيي غـةضيعة غةضنيَؿـةناْي خؤيـسا بـؤ     
نةغــاْي زيهــة وةى طــوضط وايــة. يــة "يعياتإ")يوياتــإ( وؾــةيةى نــة زةضخــةضي  

ـ     ت  ثةيوةْسييةني ديا ية ؾةضِ و زاطريناضي و داضي واية ٖةَيوةغـتةيةى يـة ؾـةضِزا بيَ
ْةٖاتووة و بة ثيَي  بٓةَاناْي ٖـؤبع  ئـةّ ضِةوؾـة زةضةوـاَي ْـةبووْي زةوَيـةتيَهي       
ْيَوْةتةوةيية  ضوْهة ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ زةوَيةتإ ٖةْوونةف ية ساَيةتيَهي غطوؾيت 

 (9زاية نة ؾةضِي ٖةَووإ بة زشي ٖةَوواْة ... )
ي زةضةني  بريَةْسي ْةَػـايي غـةزةي   يةنيَو ية بةْاوباْطرتئ اليةْططاْي تيؤضي نيَؿة

ْؤظزةٖةّ " يوزويو طوَجًويض"ـة نة ظاَيبـووْي ططووثيَـو بةغـةض ططووثـةناْي زيهـةزا بـة       
غةضضاوةي ٖاتٓةزي زةوَيةت زةظاْ . ْاوبطاو نة بة يةنيَو يـة زاضويٓيػـتة نؤَةآليةتييـةنإ    

  َ طؤييـةنإ بـة ؾـيَوةي ؾـةضِي     يةقةَيةّ زةزضيَت  ثيَي واية نة ؾةضِ و نيَؿةي ْيَـوإ ططووثـة 
َاْةوة ية غطوؾت زاية و ية ناتيَهسا نة نةَيٓةيةني ضِيَهدطاو و ضِيَهوثيَـو بةغـةض نؤَةَيـة    

 بآلو و ب غةضةوبةضةناْسا ظا  زةبيَت  ضيين زةغةآلتساض ثيَو زيَٓ .
( يةنيَهي زيهة 6311ـ  6918"ئيجٔ ٖامييَط" نؤَةَيٓاؽ و ئابووضيعاْي ئةَيُاْي )

ةغاْةية نة ئيًٗاَي ية بؤضـووْةناْي ئـيدي خةيـسووٕ وةضططتـووة  ئـةو طـؤضِاْي       يةو ن
زةوَيةت و ضيين باآلزةغت بة زةضةوـاَي توْسوتيصاْـةي ططووثيَـو بةغـةض ططووثيَهـي      
زيهةزا زةظاْ  و ثيَي واية زةوَيةت ية ؾةف قؤْاغسا ؾهأل زةططيَت بـةّ ؾـيَوةية ئـةّ    

ؤْاغي نوؾذي و زاطريناضيية زةغت ث زةنا و ٖةتا قؤْاغاْة  نة ية قؤْاغي يةنةّ نة ق
زةغةآلتساضيَتيي تةواوةتي ططووثي غةضنةوتوو بةغةض ٖةَوواْسا و ثيَهٗاتين زةوَيةت و 

 (64ضيٓة دؤضاودؤضةنإ بة نؤتايي زةطات. )
 

 ج ـ تيؤزييةكاني مازكظ لة بازةي ضيهةكاى و نايةكطانيية كؤمةآليةتييةكاى

اليةْططاْي نيَؿةي ْيَوخؤيي يإ ْاوططووثي زةظأْ  بةّ َاْاية نة  َاضنؼ و ثةيطِةواْي بة
بةثيَطةواْةي بؤضوْةناْي ئةو بريَةْساْةي نة باغيإ ييَوةنطا  ئةّ تاقُـة بـووْي ضـيٓةنإ و    
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ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييةنإ بة زةضةواَي زشايةتي ْيَوططووثي يإ نيَؿةي ْيَـوإ ططووثيَـو   
 اَطاظةناْي بةضٖةَٗيَٓأْ و ططووثيَو نة خاوةْيإ ْري  زةظأْ.نة خاوةٕ نةضةغة و ئ

ية نؤَةَيٓاغيي َاضنػسا  ضواض خاَيي غةضةني غةباضةت بة ًَُالْ  نؤَةآليةتييةنإ بة 
 ؾيَوةي خواضةوة بووْي ٖةية:

ـ بةضزةواَيي و ٖةَيؿةيي بووْي ًَُالْ  نؤَةآليةتييةنإ ية طؿـت نؤَةَيطةناْـسا   6
بةّ َاْاية نة زشايةتي  بةؾيَهي دياْةبؤوةي شياْة و ٖـةَوو ئـةو ؾـتاْةي نـة     بووْي ٖةية  

بووْيإ ٖةية  بةضزةواّ و ب ضِاوةغتإ ثةيوةْسييةنيإ بـة ساَيةتطـةييَو يـة نيَؿـة و ؾـةضِةوة      
ٖةية. نؤَةَيطةف نة ية َطؤظةنإ ثيَو ٖاتووة  بةزةض يةّ ياغاية ْييـة. ضـوْهة يةضِاغـتيسا    

  و بةغرتاوة بة ظات و ئةضنةناْي نؤَةَيطةوةية.ًَُالْ  ثيَويػيت
ـ بةثيَي تيؤضييةناْي َاضنؼ ًَُالْـ  نؤَةآليةتييـةنإ  بـطيتري يـة ًَُالْيَـي ئـةو       1

بةضشوةْسيياْةي نة بة ْاضاض زوو ططووخ ية بةضاَبةض يةنرتزا ضِازةططٕ  ضوْهة يـة نؤَةَيطـةزا   
ًَُالْـ  و ْـانؤني ْيَـوإ نةغـاْيَو نـة      تةواوي زشايةتي بةضشةوةْسييةنإ ية نؤتاييـسا بـة   

بةضشةوةْسيي خؤيإ ية ثاضاغذي و زضيَصةزإ بة زؤخي ئاضايي زةظأْ و نةغاْيَو نة بةضشةوةْـسيي  
خؤيإ ية طؤضِاْي ئةّ ضِةوؾةزا زةبيٓٔ  نؤتاي ث زيَت. بـة زةبطِيٓيَهـي زيهـة  ٖةَيؿـة يـة      

يةْي ؾةضِنةض و زشبةيةى زياضي زةنطيَت و ثةيوةْسيي يةطة  زؤخي ئاضاييية نة ؾويَٓطةي زوو ال
يةضِاغتيسا ية ثةيوةْسيي يةطة  ضِةوؾي ئاضايي تـةْيا ٖةَيبـصاضزْي طووـاو  يـة نؤتاييـسا يـإ       

 ثاضاغتين زؤخي ئاضايية يإ طؤضِاْهاضيي تيَيسا.
ـ َاضنؼ  ًَُالْ  بة َؤتؤضِ يإ ٖيَعي بعويَٓةضي غةضةنيي َيَصوو زةظاْ  و بـة بـطِواي   8

اوبطاو ًَُالْ  بة ْاضاضي و بة توْسي زةبيَتة ٖؤي طؤضِاْهاضيي ية قؤْاغي نةّءظؤض نوضتـسا و  ْ
يةضِاغتيسا ية زةضةواَي ْانؤنيي ْيَوإ ططووثة دياواظة خاوةٕ بةضشوةْسييةناْة نة ثيَهٗاتـةي  

 نؤَةآليةتي طؤضِاْي بةغةضزازيَت.
ةآليةتييـةنإ  ؾـيَواظيَهي ْـوآي    ـ غةضةواّ َاضنؼ بة ؾيهطزْةوةي طؤضِاْهاضيية نؤ1َ

خػتؤتةضِوو  بةّ ؾيَوةية نة طؤضِاْهاضييةنإ زةب  ية ثةيوةْسيي بة زوو زةغتة ية ٖؤناضةنـإ  
تاووتوآ بهطئَ: يةنةّ ٖيَعة زةضةنييـةنإ نـة يـةزةضةوةي غيػـتةَٔ وةى ناضيطةضييـةناْي      

ظاْياضييـةنإ و زووٖـةّ     شيٓطةي غطوؾيت  ئيكًيُي يإ بآلوبووْةوة و ثةضةغةْسْي تهٓيو و
َٖيعةناْي ْاوةوة نة يةاليةٕ غيػـتةَي نؤَةآليـةتي و يـة ْـاوةوةي خـوزي غيػـتةّ و يـة        
ــة     ــةنيَو ي ــتيسا ي ــطٕ و ئةَــة يةضِاغ ــاوة زةط ــسةزةٕ و غةضض ــةوةوة غــةض ٖةَي ــةناْي ئ ئةضن
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  نـة  تايبةيةْسييةناْي غيػتةَي نؤَةآليةتيية نة ية ْاوةوةي خؤيسا ئةو ٖيَعاْة بةزي بيَٓـ 
 زةبٓة ٖؤي طؤضِاْهاضي تيَيسا.

" ضِاَيـ زاضْسضؤف" نؤَةَيٓاغي ئةَيُاْي ضِةخٓة ية بريوضِاناْي َاضنؼ زةططآ و ئةو ٖةآلْة 
 ية بابةتةناْي خواضةوةزا بؤ ئةو زةطةضِيَٓيَتةوة:

 
 ـ مممالنآ كؤمةآليةتييةكاى و مممالنآ ضيهايةتييةكاى1

َةآليةتييةنإ يإ الْيهةّ ئةو ًَُالْيَياْةي نة يةنةّ ئةوةنة َاضنؼ تةواوي ًَُالْ  نؤ
ية باضي َيَصووييةوة ططيٓطٔ  ية ضِيَعي ًَُالْ  ضيٓايةتييةنإ زازةْيَت  ية ساَييَهـسا نـة بـة    
ثيَي بريوبؤضووْي زاضْسضؤف  َاضنؼ ئةّ بابةتـة بـة غـازةيي يةقةَيـةّ زةزات و زةَيـ : ضـري       

ةنإ ْيية نة تانـةناْي نؤَةَيطةيـةى يـة ْاوياْـسا     ؾتيَهي ديا ية ططووثة خاوةٕ بةضشةوةْسيي
زشايةتي يةنرت زةنةٕ و خةباتي ضيٓايةتي ؾتيَهي ديا ية ًَُالْيَي ئةو بةضشةوةْسيياْـة ْييـة   

 نة نؤَةَيطة بةغةض ضةْس ططووثيَهسا زابةف زةنات.
يةاليةني زيهةوة  تةواوي ئـةو ًَُالَْيياْـةي نـة زةبٓـة ٖـؤي دووَيـة و بـعووتٔ يـة            

نؤَةَيطةزا  بةْاضاض بة خةباتي ضيٓايةتي نؤتاييإ ث ْايةت و َاضنؼ يةضِاغتيسا بة غةضوسإ 
بة دؤضيَهي تايبةت ية ًَُالْ  و ية باضوزؤخيَهي تايبةتسا  خةباتي ضيٓايةتي طؿتاْسووة بـة  

ضة ؾيَوةيةى نة ثيَي واية ًَُالْ  نؤَةآليةتييةنإ  بة خةباتي ضيٓايةتي نؤتاييإ زيَت. زيـا 
باضوزؤر و ٖةيوَةضدي غةضَايةزاضي ية غةضةتاناْي غةزةي ْؤظزةٖةّ يةواْةية ثاغاوزةضي ئةّ 

 ئيسزيعاية بيَت بةآلّ ئةَطِؤنة ئيرت ْاتواْطآ وةٖا ٖةَيةيةى زووثات بهطيَتةوة.
 
 ـ مممالنآ ضيهايةتييةكاى و شؤِزش2

ض بة ثيَي ثيَويػيت زووٖةّ ئةوةنة  ية ضِواْطةي َاضنؼ  ًَُالْيَي ضيٓايةتي بةْاضا
و  ؾيَوةيةني سةيي بة ؾؤضِف نؤتايي زيَت و بة بؤضووْي ئةو ؾـؤضِف تـةْيا ئانـاّ و    
بةضٖةَي خةباتي ضيٓايةتيية. يةساييَهسا نة يـة َيَـصووي ًَُالْـيَ ضـيٓايةتييةنإ      
غةضةخنووْبووْي غيػتةَيَو بة ٖؤي ؾؤضِؾة توْسوتيصةنإ تةْيا بابةتطةييَهي زةطُةْٔ 

ةي نة ظياتط و ظؤضداض بةضضاو زةنةويَت  ضيين َآَاوةوييـة نـة ئايـسياي ْـوآ     و ئةو
وةضزةططآ و خؤي ئاَيوطؤضِ بة َةبةغيت ثووضةَيهطزْةوة و ية ناضيطةضي خػتين ٖؤناضة 
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باف و بعويَٓةضةناْي خاوةٕ تواْايي ؾؤضِف ئـةواّ زةزات. "زاضْـسضؤف" َـاضنؼ بـة     
وةغتاو يـة خـةباتي ضـيٓايةتي تاواْبـاض زةنـات       ئةواَساْي ؾيهطزْةوةيةني ْةطؤضِ و

ضوْهة بة بطِواي َاضنؼ ثيَـ ٖةض ؾؤضِؾيَو غيػتةَيَو ية ضيٓة دؤضاودؤضةنإ بووْي 
ًََبووٕ و زضةوؾـاْةوةي خؤيـإ    ٖةية نة ناتيَو نة ئةّ غيػتةَة بة ضِازةي نؤتايي نا

تـة غيػـتةَيَهي   طةيؿذي  ييَو ٖةَيسةوةؾ  و بة يةْاوضووْي خؤي  ديَطةي خؤي زةزا
زيهة بةّ ثيَية ؾؤضِف ية ييَهساْةوةي َاضنػيػتيسا  تةْيا ناتيَهي بةضِاغيت ظيٓسوو ية 
َيَصووية  بةآلّ ئةّ دؤضة ييَهساْةوة َيَصوويية تةْيا ية ٖةْسيَو بابةتي تايبةتيسا ضِاغتة  

 ضوْهة تةواوي ئةو طؤضِاْهاضيياْةي نة بةب  ؾؤضِف ٖاتووْةتة نايةوة  ْابيٓ .
بة زةضبطِيٓيَهي زيهة ئةّ دـؤضة ييَهساْـةوة َيَصووييـة تـةواوي ئـاَيوطؤضِ و طؤضِاْهاضيييـة       
ثيَهٗاتةييةنإ نة تةْاْةت ية خةباتي ضيٓايةتيـ َايـة وةضبطـطٕ  يةنػـةض يـةبري زةنـات.      
يةِضاغتيسا خةباتي ضـيٓايةتي سةيـةٕ ْابيتـة ٖـؤي زةضنـةوتٔ و ثةضةغـةْسْي غيػـتةَيَهي        

ةض ًَُالْيَي ضيٓايةتي بةَيهوو خةباتي ضيٓايةتي ظياتط زةبيَتة ٖؤي طؤضِاْهاضي و ضِاوةغتاو يةغ
ئــاَيوطؤضِي ٖةَيؿــةيي يــة غيػــتةَي ئاضاييــسا و ئــةّ طؤضِاْهاضيياْــة  ٖــةضوةٖا زةضةتــاْي 
"بووَْييت" بة غيػتةّ زةبةخؿـٔ و بـةّ ثَييـة بـة ٖـؤي ئـةّ طؤِضاْهاضيياْةيـة نـة خةباتـة          

 ةٕ زةبٓة ٖؤي ؾؤضِف.ضيٓايةتييةنإ بة زةطُ
 
 ـ مممالنآ ضيهايةتييةكاى و خاوةندازَييت3

ــة ثةيوةْــسيي يةطــة  غةضضــاوةي ضــيٓة    ــة َــاضنؼ طــرياوة  ي غــيَٗةَري ضِةخٓــة نــة ي
نؤَةآليةتييةنإ و ًَُالْ  ضيٓايةتييةنإ يةغةض خاوةْساضيَيت ئاَطاظةنـاْي بةضٖةَٗيَٓاْـة.   

َٗيَٓاْسا بةزواي غةضضاوةي ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ َاضنؼ ية خاوةْساضيَيت ئاَطاظةناْي بةضٖة
و ًَُالْ  ضيٓايةتييةناْسا زةطةضِيَت و بةب ؾو يـة نؤَةَيطـةي غـةضَايةزاضي غـةضةتاناْي     
غةزةي ْؤظزةٖةّ زاية نة َاضنؼ بطِواي بة ثةيوةْسيي ييَو ْةثططِاوي خاوةْساضيَيت و نؤْرتؤ  و 

َييَهـسا نـة طؤضِاْهاضييـةناْي زواتـطي غـةضَايةزاضي      ئاَطاظةناْي بةضٖةَٗيَٓإ ٖيَٓاوة  يةسا
زةضياخنػـتووة نــة ئــةّ زوو ؾانتــةضة ؾــياوي ييَــو ٖةَيوةؾــأْ. يــة زاَــةظضاوة طــةوضةناْي  
غةضَايةزاضيي ْوآ  خاوةْساضيَيت يةْيَوإ ٖةظاضإ ثؿهساض نة ٖيض ضةؾٓة نؤْرتؤَييَـو يةغـةض   

نطاوة و بةضثطغايةتي نـؤْرتؤ  و ضـاوةزيَطي    نةضةغة و ئاَطاظةناْي بةضٖةَٗيَٓإ ْيية  زابةف
بة نطزةوة بةزةغت ئةو تةنٓؤنطات و بؤضؤنطاتاْةية نة ٖيض دـؤضة َـايف خاوةْـساضيَتييإ يـة     
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ــاْي     ــساضيَيت ئاَطاظةن ــةي خاوةْ ــة ديَط ــتيسا ب ــة و يةضِاغ ــسا ْيي ــةظضاوةي بةضٖةَٗيَٓاْ زاَ
ٖؤناضيَهي غةضةني و ظاَيـي ًَُالْـ     بةضٖةَٗيَٓإ  نؤْرتؤَيي ئاَطاظةناْي بةضٖةَٗيَٓإ وةى

 ضيٓايةتييةنإ يةقةَيةّ زةزضيَت.
بة نوضتي ئةوةنة "زاضْسضؤف" ويَطِاي ئةوةنة ضِةخٓة ية ٖةَيةي َاضنؼ ية بواضي ًَُالْيَي 
نؤَةآليةتي و ضيٓايةتي نة خؤي يةشيَط باضوزؤخي تايبةتي غـةزةي ْؤظزةٖـةّ ٖاتؤتةنايـةوة     

ْوآ ية ًَُالْيَي نؤَةآليةتي زةخاتةضِوو  خؤيؿي يـة ييَهساْـةوةي    زةططيَت و ييَهساْةوةيةني
ئةو نؤَةَيطاياْةي نة بة ثةْابطزْة بةض ئايسؤيؤشياي "  ٖاوتايي بووٕ و يةنػاْي " ية ٖةوَيي 
ثاضاغتين زؤخي ئاضايي و ضِةتهطزْةوةي ؾؤضِؾة توْسة نؤَةآليةتييةنإ زإ  تووؾي ٖةَية يـإ  

ضِاغــتيسا ييَهساْــةوةي "زاضْــسضؤف"يـ نــة خــةباتي ضــيٓايةتي بــة زةَــاضططشي بؤتــةوة. ية
غةضضاوةي ثيَهٗاتين ئةو طؤضِاْهاضيياْة زةظاْ  نة ية ٖةَإ ناتسا " زةضةتاْي زضيَـصةزإ بـة   
غيػتةَي ئاضايي ) َةودووز( زةزات" زةتواْطآ بة ييَهساْةوةيةني ْةطؤضِ بيَتـة ئـةشَاض نـة    

ايبةت و بطِطة ظةَةْييةني زياضيهطاو ية طؤضِاْهاضيي نؤَةَيطة يةشيَط ناضيطةضيي باضوزؤخيَهي ت
 (66غةضَايةزاضييةنإ زاية. )

يةضِاغتيسا ئةطةض مباْٗةوآ بؤضووْةناْي َاضنؼ ية ضـةْس ضِغـتةيةنسا نـوضت بهةيٓـةوة      
 زةتواْري بًَيَري:

اْهـاضيي  ـ بووْي ضيٓةنإ تةْيا ثةيوةْسيي بة قؤْاغطةييَهي تايبةتي َيَـصوويي يـة طؤضِ  6
 وةبةضٖيَٓاْةوة ٖةية.

 ـ ًَُالْيَي ضيٓايةتي بةْاضاض بة زيهتاتؤضيي ثطؤيتاضيا زةطات.1
ـ زيهتاتؤضي ثطؤيتاضيا تةْيا قؤْاغيَهي طواغتٓةوةية بؤ يةْاوضووْي تةواوي ضـيٓةنإ و  8

 طةيؿذي بة نؤَةَيطةي ب ضري.
ةؾـي يةنـةّ  بـة    َاضنؼ غيػتةَي نؤَةآليـةتي ثيَهٗـاتوو يـة زوو بـةف زةظاْيَـت: ب     

غةضخاْي نؤَةآليةتي ْاو زةبات و بةؾي زووٖةّ غيػتةَي بةضٖةَٗيَٓاْة نـة يـة ضِواْطـةي    
ئةوةوة ؾانتةضي غةضةني و نؤَيةنة و غةضضاوةي طؿت غيػتةَةنة زيَتة ئةشَاض. بةؾي زوايي 

ظي خؤي بة زوو بةف زابةف زةبيَت: يةنيَهيإ ٖيَعة بةضٖةَٗيَٓةضةنإ و ئـةوةي زيهـة ؾـيَوا   
بةضٖةَٗيَٓإ  يإ ضؤْييةتي نةَيو وةضططتٔ ية غةضضاوة غطوؾتييةنإ و ئاَطاظةنإ و ظاْػيت 

 َطؤيي. ٖيَعةناْي بةضٖةَٗيَٓاْيـ خؤي زوو بةف يةخؤ زةططيَت: 
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ـ نةضةغة و ئاَطاظ يإ ؾويَٓطةي تهٓيهي بةضٖةَٗيَٓإ نـة غةضضـاوة غطوؾـتييةنإ     6
ْػتةنإ و ئةو تهٓيهاْةي نـة يـة بةضٖةَٗيَٓاْـسا بـةناض     نةضةغة و ئاَطاظة ؾةْٓييةنإ و ظا

 زةٖيَٓطئَ  يةخؤ زةططيَت.
ـــ ٖيَــعي نــاض نــة بــة نــةَيو وةضطــطتٔ يــة ؾــاضةظايي و ئاَطاظةنــإ خــةضيهي نــاضي 1

بةضٖةََٗيٓاْة و َةغـةيةي زابةؾـهطزْي نـاض و ضـؤْييةتي نـةَيو وةضطـطتٔ يـة تانـةنإ و         
 غةضضاوةناْي بةضٖةَٗيَٓإ.

ي نؤَةآليةتي غيػتةَي ؾهطي و ئايسؤيؤشيي نؤَةَيطة  ياغا  ٖوْةض  بةٖانإ و غةضخاْ
 ْؤضَةنإ و بة ؾيَوةيةني طؿيت ؾانتةضة َةعٓةوييةنإ يةخؤ زةططيَت.

َاضنؼ ثيَي واية نة غيػـتةَي نؤَةآليـةتي يـة قؤْاغطـةيي ََيـصوويي زيـاضيهطاو يـة        
ةنإ بـة ثةْابطزْةبـةض ٖيَـع يـة ٖـةوَيي      ؾانتةضة زشبةيةنةنإ ثيَو ٖـاتووة و ضـيٓة باآلزةغـت   

ثاضاغتين غيػتةَي نؤَةآليةتي َةودوز زإ بةآلّ غـةضةواّ ًَُالْـ  ْاوخؤييـةنإ زةبٓـة     
ٖؤي طؤضِاْهاضيي ية نؤَةَيطةزا. بةّ ؾيَوةية َاضنؼ زةوَيةت بة زةوَيةتيَهي ضيٓايةتي زةظاْ  

ةَيهي نؤَةَيطـة يـة زةغـت ضـيين     و وةى ئاَطاظيَو بؤ ثيازةنطزْي طوؾاض بؤ غةض ظؤضيٓةي خ
خاوةٕ ئاَطاظةناْي بةضٖةَٗيَٓاْسا يةقةَيةَي زةزات و ية بةضاَبةض ضيين باآلزةغـت ) خـاوةٕ   
ــساضيَيت ئاَطاظةنــاْي   ئاَطاظةنــاْي بةضٖــةَٗيَٓإ( زا ضــيٓيَهي زيهــةي زازةْــ  نــة خاوةْ

َيَصوييةناْسا  ًَُالْيَـي  بةضٖةَٗيَٓاْيإ يةبةضزةغتسا ْةبووة و بةّ ٖؤيةوة ية تةواوي قؤْاغة 
 ضيٓايةتي يةْيَوإ ئةّ زوو ضيٓةزا بووْي ٖةبووة.

 
 د ـ توَيربةنديي كؤمةآليةتي لة ِزوانطةي فؤنكؤضيؤناليصم )فانكشَيهاليصم(

يإ ضِيَباظي ضِةغةْايةتي نـطزةوة ) نطزةوةخـواظي(    ( Fonctionalisme)ؾؤْهؤغيؤْاييعّ 
نـة يـة غـةزةي     (Evolutionisme)َبـةض طةؾـةخواظي    يةضِاغتيسا ضِيَباظيَهة نـة يـة بةضا  

ْؤظزةٖةَسا بطِةوي ٖةبوو  ٖاتة ئاضاوة. ثةيطِةواْي ئةّ ضِيَبـاظة  ؾـيَواظ و زةضةواَطريييـةناْي    
ضِيَباظي طةؾةخواظييإ بة ب بايةر زةظاْي و ٖةوَييإ زاوة ب  ططيٓطيـسإ بـة َيَـصوو  زيـاضزة     

طِطةطةييَهي زياض و زةغٓيؿاْهطاو ية طؤضِاْهـاضيي ئـةوإ   نؤَةآليةتييةنإ و ئةضنةناْيإ ية ب
ي ؾةضِةْػـي و ؾاْهؿـئَ   (fonction)تاووتوآ بهةٕ. ية نؤَةَيٓاغيسا ظاضاوةي ؾؤْهؤغـيؤٕ  

(function)   ــاضزة ــاوةناْي زي ــويَٓةواضة بةضض ــٗاتووةنإ و ؾ ــة وةزةغ ــاي بةضٖةَ ــة وات   ب
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ةيةني نؤَةآليةتي يـة تـةواوي غيػـتةَي    نؤَةآليةتييةنإ بةناض زيَت  بةّ ثيَية ٖةض زياضز
 نؤَةآليةتيسا خاوةٕ ناضنطزيَهة.

ؾؤْهؤغيؤْاييعّ غةضةتا يةاليةٕ َطؤظٓاغإ بة ؾيَوةي ضِيَباظ و ؾـيَواظيَهي ْـوآ يـة تويَصيٓـةوة     
نؤَةآليةتييةناْــسا ْاغــيَٓطا و ئةَــة بــةو ٖؤيــةوة بــوو نــة نؤَةَيطــة غــةضةتاييةناْي ديَطــةي 

إ خاوةٕ َيَصوويةني زياض و ئاؾهطا ْةبووٕ و ٖةض ئةّ ب َوباالتييـة زةضسـةم   تويَصيٓةوةي َطؤظٓاغ
بة تويَصيٓةوة يةغةض نؤَةَيطة ية ضِواْيين َيَصووييةوة بوو بة ٖؤي ئةوةنة ية تةواوي َـاوةي ضـةْس   
زةيةيهة ؾؤْهؤغيؤْاييعّ زةغةآلتي ثةيسا نطزووة و بةغـةض نؤَةَيٓاغـي و َطؤظٓاغـيسا ظا  بـووة      

 َيَصووطةضييَت ية تويَصيٓةوة نؤَةآليةتييةناْسا ْة ططيٓطييةني ية تويَصيٓـةوة تيؤضيهةناْـسا   ْةضييت
ٖةبوو و ْة يـة تويَصيٓـةوة ئةظَووْييةناْـسا و  يـةّ َْيـوةزا غـةضوي نؤَةَيٓاغـإ تـةْيا بـؤ الي          
وةغــؿهطزٕ و ؾــيهطزْةوةي ثيَهٗاتــة و ئــةضى و ضِيَهدــطاوي نؤَةآليــةتي ضــوبوو. َةبةغــت يــة 
ؾؤْهؤغيؤٕ ية نؤَةَيٓاغيسا  ئةضى يإ نـاضنطزي ٖةضيـةى يـة توةـة ثيَهٗيَٓـةضةناْي طؿـتيَهي       
نؤَةآليةتي ية تةواوييَت ئةو غيػتةَة نؤَةآليةتيية زاية  بة ؾيَوةيةى نة ٖةض ؾانتةضيَو بتواْـ   

ةي ئةو ثيَساويػتييةى ية غيػتةَي نؤَةآليةتي ضاضةغةض بهات و ية َاْةوة و بةضزةواَيي ثيَهٗات
 طؿتةؾسا بةؾساضييةني زياضي ٖةبيَت.

ــهي"   ــالو َاييٓؤؾػـ ــاتط "بطاْيػـ ــطاوٕ"   (B.Malinowski)ظيـ ـــ بـ و " ضِازنًيـ
(R.Brown)      َطؤظٓاغاْي بةضيتاْي  وةى زاَةظضيَٓةضاْي ؾؤْهؤغـيؤْاييعّ ْاغـطاوٕ. يةطـة

نؤَةَيطة و زياضزة  ئةَةؾسا ئةطةض مباْٗةوآ غةضضاوةي ئةّ ؾيَوة برينطزْةوة و ييَهساْةوةية ية
ــة     ــةي ي ــيؤْاييعّ ضِيؿ ــة ؾؤْهؤغ ــةئ ن ــةئ  ت زةط ــة به ــط زيطاغ ــةنإ وضزت نؤَةآليةتيي
ئؤضطاْيػيعَي غةزةي ْؤظزةٖةّ زايـة و ئؤضطاْيػـيعّ  خـؤي  غةضضـاوةي بـؤ برينطزْـةوةي       
بريَةْسةناْي غةضزةَي نؤٕ يـة ؾاضغـتاْييةتةناْي وةى ٖيٓـس  ضـري  ضِؤَـا  يؤْـاْي نـؤٕ        

 ةوة.زةطةضِيَت
ية نتيَبة ثريؤظةناْي ٖيٓسي غةضزةَي نؤْسا ٖاتووة نة ضواض ناغيت غةضةني يـة زةّ و  
بــاظوو و ضِإ و ثيَيــةناْي "بــةضةُٖا" خــوَيكيَٓطاوٕ  بؤيــة دؤضيَــو ٖاوثيَوةْــسيي ئؤضطــاْي 
)ئةْساَي( يةْيَوإ ناغتةناْسا بووْي ٖةية و ٖةض ناغتيَهيـ ئـةضنيَهي تايبـةتي يةغـةض    

غةضةتاي ثةيسابووْييةوة بؤي زياضي نطاوة. بؤ ئةوةي نة ضِيَهـوثيَهيي ئؤضِطـاْي   ؾاْة نة ية 
بجاضيَعضآ ) ٖـةضوةى ئةْـساظةي ئةْساَـةناْي دةغـتةي َطؤظــ ْـاطؤضِئَ و ٖةضيـةنيَهيإ        
ئةضنيَهي زياضيهطاوي ٖةية(  ناغتةناْيـ زةب  بة ٖةَإ ؾهًَي غةضةتاي خؤيإ مبيَٓٓةوة 
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إ تيَسا ثيَو ْةيةت. بةٖةض سا   ئـةّ ؾهـطة نـة زةوَيـةت ٖـةضوةى      و بطوونرتئ طؤضِاْيَهي
بووْةوةضيَهي طياْساض ناض زةنا  و ضيين سانِ و دةَاوةي شيَطزةغت ٖةضزونيإ بؤ َاْةوة و 
بةضزةواَيي ئةو بووْةوةضة  ثيَويػذي  ية قؤْاغة دياواظةناْسا ديَطـةي ثةغـٓس و تةئييـسي    

ئـاييين و ْائاييٓييـةنإ بـووة. ئـةؾالتووٕ  ئةضةغـتؤ و       ئاؾهطا يإ بة ئاَاشةي بريَةْـسة 
غيػطؤٕ ضةٕ بريَةْـسيَهي نـؤْٔ نـة بـةضاوضزي ْيَـوإ ئةْساَـةناْي َـطؤظ و غيػـتةَة         
نؤَةآليةتييةناْيإ نطزووة و ٖةوَييإ زاوة نة بةضزةواّ دـةخت يةغـةض ئـةّ ٖاوؾـيَوةيية     

   َ طؤظــ غـ  بـةف )تواْـا(ي ٖةيـة       بهةْةوة. بؤ منووْة بة بـطِواي ئـةؾالتووٕ: " ٖـةضوةى 
نؤَةَييـ ية غ  ضري ثيَو زيَت. ضيين يةنةّ سونُطِاْأْ نة ٖيَعي برينطزْةوةٕ ية بةضاَبةض 
ٖيَعي شيطي ية يةؾي َطؤظسا نة غةْتةضةنةي ية غةض زاية. ضيين زووٖةّ ٖيَعي غةضباظي و 

نؤَةَيطة و بة ديَطةي ز   غوثاييةنأْ نة ثاضيَعةضي ٖيَعي تووضِةيي و زابيٓهةضي ئاضاَري بؤ
يإ غيٓطٔ ية يةؾي َطؤظـسا. غـيَٗةّ ضـري  ضـيين بةضٖةَٗيَٓـةضأْ نـة يـةدووتياضإ و        
ثيؿةوةضإ و باظضطاْإ ثيَو زيَت نة ئاَطاظي زابيٓهطزْي ثيَساويػتيية َاززييةنأْ  و يـة  

ض بهـةٕ و  بطي ظط ية دةغتةي َطؤظسإ. ٖةَوو ئةّ ضيٓاْة زةب  بؤ خةَيو و سةؾيُةت نا
 (61يةشيَط ضاوةزيَطي  و ئريازةي زةوَيةت نة ٖيَُاي نؤَةَية  زابٔ. )

ية زوو غةزةي زواييسا بـة ئيًـٗاّ وةضطـطتٔ يـة ؾةيًةغـووؾة نؤْـةنإ  بريَةْـساْي وةى        
ئؤطؤغت نؤْت  غجيَٓػةض و زؤضنايِ تيؤضي ئؤضطاْيػيعَيإ ية ؾيَواظيَهي ْوآ نة زواتط بـوو  

ْهؤغيؤْاييعّ  خػتةضِوو. َاييٓؤؾػهي  َطؤظٓاغي بةضيتاْي  نة داضي بة ٖؤي ثةيسابووْي ؾؤ
واية وةى باوني ؾؤْهؤغيؤْاييعَيـ زةْاغطآ  خػًَةت و زابءْةضيتةناْي خةَيهي غـةضةتايي  
بة ؾيَوةي تويَصيٓةوةي َةيساْي زةغت ث نطز  ثيَؿيٓياْي ْاوبطاو بؤ ويَٓة تايًؤض  غجيَٓػـةض و  

يإ تةْيا ية ضِيَطةي طريِاْةوةي طةضِيسة و    زؤظةضةوةنـإ زةْاغـي و   زؤضنايِ  خةَيهي غةضةتاي
بةّ ٖؤيةوة ْاوبطاو يةنةّ تويَصةضيَهة نة يةّ بابةتةزا زةغيت بؤ تويَصيٓةوةي َةيـساْي بـطزووة.   
ئةو ية وتاضي "نويتووض"زا نة ظياتط وةى َاْيؿيَػيت ؾؤْهؤغيؤْاييعّ يةقةَيةّ زةزضيَت  ئـةوة  

ة ن ؾيَوةيةى تةواوي ؾتة َاززييـةنإ نـة يـة نؤَةَيطةيةنـسا نـةَييإ يـيَ       زةضزةخات نة ب
وةضزةطـريزضآ  وةآلَـسةضةوةي ثيَساويػـتيية زةضووْـي ـ نؤَةآليـةتي  تهٓيهـي  ئـابووضي          
نؤَةآليةتي و نويتووضييةناْي خةَيهٔ و ئةّ ؾتاْةف ْة تةْيا ؾـتوَةنة َاززييـةنإ يـةخؤ    

ْةي نة نويتووض ثيَو زيَٓٔ ) وةى: زابءْةضيت  ياغا و ضِيَػا  زةططٕ  بةَيهوو تةواوي ئةوة ؾتا
 ثةضوةضزة و ؾيَطنطزٕ  ئايري و ...( زةططيَتةوة.
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باغةنةي َاييٓؤؾػهي ية نؤتاييسا بةوة تةواو زةبيَت نة ييَهساْةوةي ناضنطزيي نويتـووض   
ييةتةنإ  ٖـةض  ية بٓةَايةى غةضضاوة زةططيَت نة بة ثيَي ئةو ية تةواوي دؤضةنـاْي ؾاضغـتاْ  

زابءْةضيتيَو  ٖةضؾتيَهي َاززي  ٖةض ئايسيا و بريؤنةيـةى و ٖـةض بـري و باوةضِيَـو  خـاوةٕ      
 (68ئةضنيَهي سةياتيية نة ْاغيَٓةضي بةؾيَهي زياضيهطاو ية طؿتيَهي ئؤضِطاْيهة. ) 

ططيٓطرتيين ئةو بٓةَاياْـةي نـة ؾؤْهؤغـيؤْاييعَي نالغـيو ثَييـإ ثؿـت ئةغـتووضة         
 ئةّ ؾيَوةية باؽ بهطئَ: زةتواْطآ

ـ بٓةَاي يةنَيتيي نطزاضي  بةّ واتايـة نـة نؤَةَيهـة ثيَهٗـاتوو يـةو توةاْةيـة نـة        6
يةنيَتيإ يةْيَوزا ٖةية يإ بة واتايةني زيهة ية ْيَـوإ بـةف و توةةناْيـسا يةنططتووييـةى     

 بووْي ٖةية.
ــة زوانةوتوواْــةتط      1 ــاْيَو ب ــة نةغ ــتيي نــطزاضي ن ــ بٓــةَاي ثيَويػ ئ بٓــةَاي ـ

ؾؤْهؤغيؤْاييعَي زةظأْ. بة ثيَي ئةّ بٓةَاية ٖةض ؾانتةضيَهي نويتووضي يإ نؤَةآليةتي بؤ 
نؤَةَيطة ثيويػتة. يإ بة زةضبطِيَٓيَهي زيهة تةواوي بةؾةناْي غيػـتةَة نؤَةآليةتييـةنإ   

 ويػذي.ية نؤَةَيطةي َطؤييسا بة ٖؤي ثيَساويػتيي زياضيهطاو بةزي ٖاتووٕ و بةّ ثيَية ثيَ
ـ بٓةَاي طؿتيَتيي نطزاضي نة بة ثيَي ئةّ بٓةَاية ٖةض ؾانتـةضيَهي نؤَةآليـةتي يـإ    8

نويتووضي خاوةٕ ئةضى و ناضنطزيَهة. بٓةَاي ثيَويػتيي نطزاضي و طؿتيَتيي نطزاضي ية اليةٕ 
ضِؤبيَطت َيَطتؤٕ نؤَةَيٓاغي ٖاوضةضخي ئةَطيهايي ضِةت نطاوْةتـةوة و يـة بةضاَبـةضزا ضـواض     
بٓةَاي ْويَي ْاغاْسووة  بةّ ؾيَوةية زةتواْطآ َيَطتؤٕ بة ؾؤْهؤغيؤْاييػتيَو بٓاغطآ نة ضةْس 

 غةْطءغونييةني يةّ ضِيَباظةزا ٖيَٓاوةتة نايةوة. 
 ئةو بٓةَاياْةي نة ية اليةٕ َيَطتؤْةوة خطاوْةتةضِوو  زةنطآ بةّ ؾيَوةية نوضت بهطيَٓةوة:

ةواَةناْي زياضزةيةني نؤَةآليةتي بؤ طؿت ناضنطزي ؾياوبووٕ: ٖةضنات زةض ئـا ـ  
نؤَةَيطة بةغووز بٔ و ياضيسةي بةضزةواَيي و ديَطريبووْي بسةٕ  ئاناَةنإ بة طوواو 
و ؾياو زةْاغطئَ. َيَطتؤٕ ئةّ بٓةَايةي بة ديَطةي بٓةَاي ثيَويػتيي نطزاضي يةقةَيةّ 

يَت: " ٖةضوةى ؾانتةضيَو بة تةْي ايي زةتواْـ  ضـةْس ئـةضنيَهي    زاوة و يةّ بواضةزا زةَي
ٖةب   ضةْس ؾانتةضيَهي دياواظيـ زةتوأْ ئةضنيَهيإ ٖةبيَت. بةّ ثيَية بـة ديَطـةي   
ؾانتةضيَهي نويتووضي زةتواْطآ ضةْسئ ؾانتةضي ٖاوتا زابٓطئَ يإ بة زةغتةواشةيةني 

هي زيهة  ؾانتةضيَهي نويتووضي زةتواْ  بة ؾـيَوةيةني ناضيطـةضتط ديَطـةي ؾانتـةضيَ    
زيهة بططيَتةوة. بؤ منووْة ٖةْسيَو ية ؾؤْهؤغيؤْاييػتةنإ بةّ ؾيَوةية ئاناّ وةضزةططٕ 
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ــإ     ــة ي ــة ضِووسيي ــة ي ــةوةي ن ــةض ئ ــة ضِيَوضِةمســةنإ يةب ــسيَو ي ــإ ٖةْ ــازوو ي ــة د ن
َتُاْةبةخؤنطزْي باوةضِزاضاْسا ناضيطةضٕ  خـاوةٕ ئـةضني تايبـةت بـة خؤيـأْ بـةآلّ       

ّ دؤضة ضِيَوضِةمساْة بتوأْ ديَطةي خؤيإ بة ئةضني ئاييين زةضةتاْي ئةوةف ٖةية نة ئة
 (61ؾياوتط و ناضيطةضتط بسةٕ. )

زووٖةَري واتايةى نة َيَطتؤٕ ية ثيَٓاو ٖةَواضنطزْي ؾؤْهؤغـيؤْاييعَي نالغـيهسا    ب ـ  
خػتييةضِوو  ضةَهي نطزاضي ْايةباض يإ ْةضيَٓيية. بةبؤضووْي ئةو نـطزاضة ْةضيَٓييـةنإ ئـةو    

واَاْة يةخؤ زةططٕ نة يةَجةض يإ َوظاسيُي ثيَهٗاتٔ و ضِيَهوثيَهبووْي غيػتةّ زةبٔ و زةضة
بة دؤضيَو زةبٓة ٖؤي الواظيي و يـةضظؤى بـووْي غيػـتةَي نؤَةآليـةتي. بـؤ منووْـة ضَِيـع و        
سوضَةتيَو نة ٖةْسيَو ية تاقُةنإ ية ٖيٓسزا بؤ َاْطاي زازةْئَ  نـة يـة نؤتاييـسا ظيـاْي     

 بةزواي خؤيسا زيَٓيَت. ئابووضيي
ضةْس ضةَهيَهي زيهة نة ية اليةٕ َيَطتؤْةوة خطاْـةضِوو  نـطزاضة ئاؾـهطا و نـطزاضة      ث ـ 

ؾاضاوةنأْ. ْاوبطاو يةّ باضةوة زةَييَت: " نطزاضة ئاؾهطانإ زةضةواَة بةضضـاوةنإ زةططْـةخؤ   
ةٕ ئةْساَاْي غيػتةَةوة نة ية ضِيَهوثيَهي يإ ٖاوئاٖةْطيي غيػتةَسا ضِؤَييإ ٖةية و يةالي

ثةغٓس زةنطئَ  بةآلّ نطزاضة ؾاضاوةنإ ئةواْةٕ نة ْة ديَطـةي زاخـواظيي ئةْساَـةنأْ و ْـة     
 (63بةؾيَوةي زياض بةضضاو زةنةوٕ. )

بؤ منووْة ٖةضنات زياضزةيةني نؤَةآليـةتي ) وةى َيهاْيعاغـيؤْي وةضظيَـطي يـإ     
ةي ييَ ٖاتة نايةوة نة يةبةضضاو طريابووٕ  ضِيؿؤضَي ظةوءظاض( ٖةض ئةو زةضةواَة زياضاْ

ناضيطةضيي بةضٖةَٗاتووةنإ بـة زةضةواَـة ئاؾـهطانإ زةْاغـطئَ بـةآلّ ٖـةض نـات        
بةضِيَوةبطزْي ظورية ضِيؿؤضَيَو يإ ئةواَساْي ضاالنييةني نؤَةآليـةتي زةضةوـاَيَهي   

ٕ زةضةواَي ؾاضاوة يإ زيهةي بيَذطة يةوةيهة ييَي ضاوةضِوإ زةنطا  ييَ بيَتةزي  ئةوا
الوةني ثـ زةطوتطآ. بـؤ منووْـة زةضةواَـة ئاؾـهطاناْي زيـاضزةي غـعازاْي ؾـؤؾيَطة         
ــعازاْي      ــسا غ يَه ــة ساَي ــؤية. ي ــاناْي ٖاتوض ــةديَهطزْي ياغ ــيهاضةنإ  ديَب غةضثيَط
غةضثيَطيهاضإ بيَذطة يةّ ئةضنة ئاؾهطاية  نطزاضيَهي ؾاضاوة يـإ الوةنـي زيهةؾـي    

يسانطزْي زاٖات بؤ ضِيَهدطاوة بةضثطغةناْة. ية ٖةْسيَو ية ئةيايةتةناْي ٖةية ئةويـ ثة
ئةَطيها بيٓطاوة نة ناضنطزي الوةني واتة وةزةغـٗيَٓاْي زاٖـات يـة غـةضووي ئةضنـة      
غةضةنييةنةية واتة ثؤييػةناْي ٖاتوضؤي ئةو ْاوضاْة ية ٖةوَيي ئةوةزإ ٖـةتا بهـطآ   

 (61هةٕ.)شَاضةيةني ظياتط ية ؾؤؾيَطإ دةضمية ب
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بيَذطة ية ضةَهةناْي غةضةوة  َيَطتؤٕ باغي ظاضاوةطـةييَهي وةى نـطزاضي ْـةطوواوي ئاؾـهطا و     
طآ يةنيَو ية خعَةتةناْي َيَطتؤٕ بـة ؾـيهطزْةوة    نطزاضي طوواوي ؾاضاوةي نطزووة. يةضِاغتيسا زةتوْا

هاضيي نطزووة و تا ضِازةيةى ئةّ ضِيَباظةي ية وةغتإ و ْ  ةدووآلٕ ضِظطاض نطزووة.و ؾطؤظةي طؤضِْا
بة غةضوسإ بةوةيهة طوتطا  ٖةَيػوونةوتي نؤَةَيٓاغة نطزةوةخواظةنإ يةطة  بابةتي 

 تويَصبةْسيي نؤَةآليةتي و ْايةنػاْيية ضيٓايةتييةنإ بة تةواوةتي ضِووٕ و ئاؾهطاية. 
طـةي ؾؤْهؤغيؤْاييػـيت نـاضيَهي       غطوؾـيت    زياضزةي ْايةنػـاْيية نؤَةآليةتييـةنإ يـة ضِوْا

ي و خــاوةٕ نــطزاضة. يةغــةض بٓــةَاي ئــةّ دــؤضة برينطزْةوةيــة ْايةنػــاْي و تويَصبةْــسيي  ٖــةَووْا
نؤَةآليةتي ئاَطاظيَهة ٖةتا ية نؤَةَيطةزا ؾياوتطئ نةغةنإ  باؾرتئ ؾـويَٓطة نؤَةآليةتييـةنإ   

ةْيَوإ تانـةناْي  بةزةغتةوة بططٕ و بةّ ؾـيَوةية ٖؤناضةنـاْي غـاظإ و ضِيَههـةوتين نؤَةآليـةتي يـ      
نؤَةَيطةزا بيَٓة نايةوة. بة زةضبطِيٓيَهي تـط  ئـةوةي نـة ؾؤْهؤغـيؤْاييعّ بةزواوةيـةتي  ثيَهٗيَٓـاْي       

 ٖاوغةْطي و ثاضاغتين زؤخي ئاضاَي و ضِيَهوثيَهي نؤَةآليةتيية.  
ؾؤْهؤغيؤْاييػتةنإ نة يةضِاغتيسا ثاغاوزةضي غيػتةَي غةضَايةزاضي ضِؤشئاوإ  بطِوايإ 

ة ٖةبووْي ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ بةو ؾيَوةيةي نة َاضنؼ و ثةيطِةواْي باغيإ ييَ نـطزووة   ب
ْيية بةَيهوو نؤَةَيطة بة ثيَهٗاتوو يةو تويَص و ططووثة دياواظاْة زةظأْ نة زوابةزواي ناضنطزة 

يَٓطة دياواظةناْي نة ٖةض يةنيَهيإ ٖةيةتي  دياواظي ظؤضيـ ية باضي دياوى )ئيُتياظ( و ؾو
نؤَةآليةتي و ئابووضييةناْي ْيَواْيإ ٖةية و ئةّ ْايةنػـاْيية نؤَةآليـةتي ئابووضيياْـة بـؤ     

 ظيٓسوويي غيػتةَي نؤَةآليةتي و بةضزةواَبووْي ثيَويػتة.
ية اليةني زيهةوة  بة غةضوسإ بةوةنة تانةناْي نؤَةَيطةيـةى خـاوةٕ ضِؤَيـي نؤَةآليـةتي و     

ةنيَهيإ بة ْؤضةي خـؤي بةؾـساضيي يـة بـةضزةواَبووْي غيػـتةَي      بةٖاطةيي دياواظٕ  نة ٖةض ي
نؤَةآليةتيسا زةنات. بةّ ثيَية ضِؤَية ثطِبايةر و بةْطخرتةنإ ثازاؾيت ظياتط ية نؤَةَيطة وةضزةطـطٕ و  
ية ئاناَسا غٓووضي دياواظيية ضيٓايةتي و ْايةنػاْيية نؤَةآليةتييـةنإ بـة تـةواوي غطوؾـيت و     

ــؤي زةْويَ ــت خ ــةوةٖا    ثيَويػ ــت ي ــةي ثازاؾ ــهطزْي ْازازثةضوةضاْ ــتيسا زابةؾ ــة يةضِاغ ــ .  وات ٓ
غيػــتةَيَهسا  زةبيَتــة ٖــؤي ديَطريبــووٕ و ٖاوغــةْطي نؤَةَيطــة. بــةّ ؾــيَوةية يــة ضِواْطــةي 
ؾؤْهؤغيؤْاييػتةنإ ضيين نؤَةآليةتي ية ثةيوةْـسيي يةطـة  بةضٖةَٗيَٓاْـسا ْييـة و بابـةتيَهي      

بطِطةيةني زياضيهطاوي َيَصوويي نؤَةَيطـةنإ ْييـة بـةَيهوو تويَصبةْـسيي      تيَجةضِيوي ثةيوةْسيساض بة
نؤَةآليةتي  زاييُي و سةييية نة يةثيَساويػتييةناْي نؤَةَيطة غةضضاوة زةططآ و ية نؤتاييسا يـة  

 بةضشةوةْسيي تةواوي تانةناْي نؤَةَيطة زاية. 
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ــةنإ    ــاَيوطؤضِة قووَي ــة ئ ــةى ب ــتةنإ ططيٓطيي ــة  ؾؤْهؤغيؤْاييػ ــازةٕ ي ــةنإ ْ و ؾؤضِؾ
تويَصيٓةوةناْياْسا  و تةْيا طؤضِاْهاضيية بطوونةنإ  نة ثيَهٗاتةنة بة تةواوةتي ْاطؤضِٕ بةَيهوو 
ــة    ــئَ  يةبةضضــاو زةطــطٕ. ي ــة ديَطــةي ٖاوغــةْطيي ثيَؿــوو زازةْ ــوآ ي ٖاوغــةْطييةني ْ

 Talcott)ؾؤْهؤغيؤْاييػتةناْي ٖاوضـةضر زةتـواْري ئاَـاشة بـة ْـاوي تـايهؤت ثاضغـؤْع        

Parsons) زةيويؼ  (Davis) َووض  (W-Moor )       ٕبهـةئ نـة ٖـةض يـةنيَهيإ خـاوة
 تيؤضي و بؤضووْي غةضبةخؤٕ.   

ية نؤتايي ئةّ باغةزا  ثيَويػتة ئاَاشة بةّ خاَية بهطآ نة بيَذطة يةو تيؤضزاضِيَصاْـةي نـة باغـيإ    
ةوة ظياز  طآ يـةشيَط ْـاوي   نطا  زةنطآ زةغتةيةني زيهةف ية نؤَةَيٓاغإ بةوْا ةية بتوْا بهطئَ نة يةوْا

اغــطئَ. ئــةّ ططووثــة يــة نؤَةَيٓاغــإ يــة ٖــةَإ ناتــسا نــة َــةيًي   ي غــةضبةخؤ ٓب ــصْا تيؤضزاضِيَ
َاضنػيػتييإ ْيية  بةآلّ ؾيَواظي ؾؤْهؤغيؤْاييػتيـ ئةوإ بة قةْاعةت ْاطةيةْيَت. َانؼ ظيبـةض  

(Max Weber )  َـــوضيؼ ٖـــايبوانؼ نؤَةَيٓاغـــي بـــةْاوباْطي ئـــةَيُاْي(Maurice 

Halbwachs )  و يويس واضْيَـط(Loyd Warner)        ضـةْس نةغـيَو يـةّ نؤَةَيٓاغـاْةٕ نـة ييَـطةزا
اياْة بهطيَت.  ْاطوو  بة تيَطوتةغةيي باؽ ية بؤضووٕ و تيؤضييةناْي ئةّ ظْا
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 بةشي ضوازدةيةم
 طؤِزانكازيية كؤمةآليةتييةكاى

اوة ية ناتي ثةيس طة زْا يإ بةّ بابةتة ططٓي ابووْي نؤَةَيٓاغييةوة ٖةتا ئيَػتا  ظؤضبةي نؤَةَيٓاغإ زْا
طي و بايةخيَهي ظؤضة. بةآلّ تةْيا  ٕ خاوةٕ ططٓي ي نؤَةآليةتي ية ْيَو طؿت زياضزة نؤَةآليةتييةنا نة طؤضِْا

ٕ نؤَةَيٓاغـاْةوة  ية غةزةي ْؤظزةٖةّ و ْيوةي غـةزةي بيػـتةَسا نـة باغـهطزٕ يـةّ بـاضةوة يـة اليـة        
طييةني ديسزي ث زضاوة. ئؤطػت نؤْت بؤ يةنةّ داض نؤَةَيٓاغي بؤ زوو بةؾي طؿيت واتة غتاتيو  ططٓي
اَيو ) ديَطري و طـؤضِاو( زابـةف نـطزووة. بابـةتي نؤَةَيٓاغـي غـتاتيو ضِيَهـوثيَهي ظا  بةغـةض          و زٓي

يَو نؤَةَيطةية واتة ؾيَواظيَو نة بة ثيَي ئةو ؾيَواظة تانةناْي  نؤَةَيطةيةى يةْيَو خؤياْسا دؤضة ضِيَههةوٓت
ٕ و ناضنطزْي ئةو نؤَةَيطةية زةغتةبةض زةنات بةآلّ بابةتي  يي شيا ٕ و بةضزةوَا ٔ نة يةضِاغتيسا بوو ثيَو زيَٓ
اَيو ثيَؿهةؤت و طةؾةغةْسْة واتة زيطاغةي ثةضةغـةْسْي نؤَةَيطـةنإ يـة غـةضةتاي      نؤَةَيٓاغي زٓي

ـةَاي ئـةّ تيؤضييةيـة نـة ئؤطػـت نؤْـت ياغـاي قؤْاغـة           َيَصووي َطؤظايةتي و يةضِاغتيسا يةغـةض ٓب
طرت و ثطِبايةخرت ية نؤَةَيٓاغي  اَيو ظؤض ططٓي طةي ئةوةوة نؤَةَيٓاغي زٓي ٕ زةخاتةضِوو. ية ضِوْا غ ياْييةنا

طيي ظياتطي بةّ اليةْة زاوة.  غتاتيهة و بةّ ٖؤيةوة ية نتييَب خؤيسا ططٓي
زيهةزا  َاضنؼ و ئةْطيًَع زةنطآ وةى خـاوةٕ تيـؤضيي نؤَةَيٓاغـيي    يةْيَو بريَةْساْي   

طؤضِإ يةقةَيةّ بسضئَ. بةآلّ ئاؾهطاية نة ئـةّ نؤَةَيٓاغـيية زةبـ  بـة ضِواْـري و ثاْتاييـةني       
 ظياتطةوة تويَصيٓةوةي يةغةض بهطيَت.

ايةزاضي ؾطؤظة َاضنؼ وئةْطيًَع بة ْياظ بووٕ نة ضِيؿةي طؤضِاْهاضييةناْي نؤَةَيطةي غةضَ   
و ضِووٕ بهةْةوة و ثيَيإ وابوو نة ضطِتطبووْي خةباتي ْيَـوإ ضـيين خـاوةٕ نةضةغـة و ئاَطاظةنـاْي      
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بةضٖةَٗيَٓإ و ضيين نطيَهاض  زةبيَتة ٖؤي يةْاوضووٕ و ٖةَيوةؾاْةوةي غيػتةَي غـةضَايةزاضي و  
يـةى يـة نؤَةَيٓاغـاْي    بووْي بة غيػتةَيَهي نؤَؤْيػيت ب ضري. بةضٖةَـة بةضضـاوةناْي شَاضة  
 بةْاوباْطي ديٗاْيـ يةغةض بٓةَاي ضِواْيين َيَصوويي ٖاتووْةتة نايةوة.

يةّ ْيَوةزا زةتواْطآ ئاَاشة بة ْاوي ٖيَطبيَطت غجيَٓػةض ) خاوةْي نتـيَيب ياغـاي طـؤضِاْي    
طؿيت(  زؤضنايِ ) نتـَييب زابةؾـهطزْي نـاضي نؤَةآليـةتي(  ظميَيـٌ ) توَيصيٓـةوة يـةباضةي        

ــةض )      زش ــانؼ ظيب ــصاضزةنإ(  َ ــؤضِنيَي ب ــإ ديَط ــتٓةوة ي ــاضيتؤ ) طواغ ــةنإ(  ث ايةتيي
 ناضيطةضييةناْي بوْيازي َيَصوويي( بهةئ.

ية غ  زةيةي زواييسا سةظيَو يةالي نؤَةَيٓاغإ ية بواضي تاووتويَي طؤضِاْي نؤَةآليةتيسا 
 ؾانتةضةي خواضةوة بعاْطآ:بةضضاو زةنةويَت. ئةّ سةظة زةتواْطآ بة غةضضاوةططتوو يةّ غ  

ئا ـ ضِابووْي ديٗاْي غيَٗةّ: ٖةوَيي وآلتاْي ديٗاْي غيَٗةّ بؤ ضِظطاضبووٕ ية زوانةوتوويي  
طؤضِاْهاضيية ئابووضي  غياغي  نؤَةآليةتي و نويتووضييةنإ ثيَو ٖاتووة نـة يـةّ وآلتاْـةزا    

 غةضوي ظؤض ية نؤَةَيٓاغاْي بؤ الي خؤي ضِانيَؿاوة.
إ ية وآلتاْي ثيَؿهةوتوو: ية زواي ؾةضِي ديٗـاْيي زووةّ  نؤَةَيطـة ثيَؿـهةوتووةنإ    ب ـ قةيط 

طةيي غةضةني و قوو  ضِووبةضِوو بووْةوة و ؾـيَواظطةيي ْـوآ يـة ئايـسؤيؤشيا توْـسضِةوةنإ       يةطة  قةيطْا
ؤ توْسوتيـصي  غةضيإ ٖةَيساوة. ططووثطةييَو ية ضةخ و ضِاغت بؤ ديَطرينطزْي ْةظَيَهي ْوآ زةغتيإ ب

ػـاالضي و       و توْسضِةوي بطز. الوةنإ وةى ْاضِةظايةتي بةنؤَةَيطـةي ثيؿةغـاظي ضِاوةغـتاو يةغـةض زيوْا
غةضَايةزاضي و بة اليةْططي ية نؤَةَيٓاغييةني ضِاوةغتاو يةغةض زازثةضوةضي زةغتيإ زايـة ؾـؤِضف.   

هاضيي بوْيـازيـ يـة زيـاضزة    زشبةيةنيي توْسي بةٖانإ  ثيَساضووْةوة بة ئايسؤيؤشياناْي سانِ  و طؤضِْا
 غةضٖةَيسضاوةناْي زيهةي ئةّ ضاخة يةقةَيةّ زةزضئَ.

ز ـ ناضيطةضيي نؤَةَيٓاغيي َاضنؼ: ٖةتا ضةْس زةيةي ثيَؿوو شَاضةيـةني ظؤض نـةّ يـة     
نؤَةَيٓاغإ بةؾساضي و ْؿووظي َاضنػيإ ية بريوضِاناْي َيَصووي نؤَةَيٓاغـيسا قبـوو  بـوو.    

ةى ؾةيًةغووف يـإ ضِيؿؤضوواظَيـو زةْاغـي بـةآلّ ْـةى وةى نؤَةَيٓاغـيَو  يـة        َاضنػيإ و
ساَييَهسا ئةَطِؤنة نؤَةَيٓاغاْي ئةَطِؤيي بة َاضنػيػت و غةيطة َاضنػيػتةوة ٖةوَييإ زاوة 
نة ؾيَواظي برينطزْةوةي َاضنؼ بٓاغٔ و ؾي بهةْةوة. بةّ ؾيَوةية نؤَةَيٓاغيي َاضنؼ  ية 

نؤَةَيٓاغإ سةظيَهي ْويَي ية بواضي تاووتويَي نيَؿـة و بابةتـة تيؤضيـو و     شَاضةيةني ظؤض ية
ئةظَووْييةنإ ية ثةيوةْسيي يةطة  طؤضِاْهاضيية نؤَةآليةتييةناْي وةى خـةباتي ضـيٓايةتي    

 بعووتٓةوة ؾؤضِؾطيَطييةنإ و طؤضِاْهاضيي ثيَهٗاتةيي نؤَةَيطة ... بةزي ٖيَٓا.
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اْي نؤَةآليةتي بطيتيية ية زياضزةطةييَهي ؾياوي زيذي  تاوتويَهطزٕ و ٖةَيػةْطاْسٕ ية طؤضِ
َاويةني نوضتي ظةَةْيسا  بة ؾَيوةيةى نة ٖةض تـانيَهيـ يـة َـاوةي شيـإ خـؤي يـإ يـة        
َاوةيةني نوضتي شياْيسا زةتواْ  وةؾوئَ طؤضِاْيَو بهةوآ  زةضةواَة َػـؤطةضةنةي ببيٓـ    

َة ناتييةنةي ت بطات. بيَذطـة يةَـةف طـؤضِاْي نؤَةآليـةتي زةتـواْطآ يـة       يإ ية زةضةوا
ضواضضيَوةي شيٓطةيةني دوططايف و نؤَةَييَهي زياضيهطاوزا بيَتةزي. ) واتة طؤضِإ ية ثيَهٗاتة و 

 بوْيازي نؤَةَيطة يإ ضِيَهدطاويَهي نؤَةآليةتي بطووى يإ طةوضةزا( 
 

 ةتي لةقةَلةم دةدزَيوض ديازدةطةلَيك بة طؤِزاني كؤمةآلي

يةنةّ ئةوةنة طؤضِاْي نؤَةآليةتي سةيةٕ زياضزةيةني طؿتيية. بة زةغتةواشةيةني زيهـة  
طؤضِاْي نؤَةآليةتي زةب  نؤَةَيطةيةى يإ بةؾـيَهي طـطيٓط يـةو نؤَةَيطةيـة بططيَتـةوة.      

ؾـيَهي  طؤضِاْي نؤَةآليةتي زةب  باضوزؤخةنإ  ؾيَواظي شيـإ يـإ بـواضي ٖـعضي و ضِوسـي بة     
بةضبآلو ية نؤَةَيطةيةى بططيَتةوة واتة طؤضِإ بةغةض ظؤض ظياتط ية ضةْس نةؽ  زابيَٓ  و ئةَـة  

 بٓةَايةني ططيٓطة بؤ زةغتٓيؿاْهطزْي طؤضِاْيَهي نؤَةآليةتي.
زووٖةّ ئةوةنة طؤضِاْيَهي نؤَةآليةتي زةب  طؤضِاْيَهي ثيَهٗاتةيي ب  واتة طؤضِاْيَو نة ية 

ؤَةآليـةتي ) واتـة غـةضتاثاي ضِيَهدطاوةنـة( يـإ يةٖةْـسيَو يـة بةؾـة         طؿت ضِيَهدـطاوي ن 
ثيَهٗيَٓةضةناْي ضِيَهدطاوي نؤَةآليةتيسا بيَتةزي. بؤ منووْة َاْططتٓيَو يةواْةية ببيَتـة ٖـؤي   
باؾرتبووْي ضِةوؾي َاؾةناْي نطيَهاضإ و ضووْةغةضي ئاغيت بصيوي ئةوإ نة ئةَة طـؤضِاْيَهي  

ةآلّ ئةطةض بتواْطآ ٖةْسيَو يـةو طؤضِاْهاضيياْـةي نـة ئـةّ َاْططتٓـة يـة       ثيَهٗاتةيي ْيية. ب
ضِيَهدػتين نؤَةآليةتي ناضخاْة يإ زاَةظضاوةيةني ثةيوةْسيساضزا بيٗيَٓيَتة نايةوة  بؤ منووْة 
طؤضِإ ية زابةؾهطزْي زةغةآلت  طؤضِإ ية تؤضِي ثةيوةْـسيي و ... بةضضـاو بهـةوآ  ئـةونات     

 طؤضِاْي نؤَةآليةتي ٖاتؤتة نايةوة. زةتواْري بًَيَري
غيَٗةّ ئةوةنة طؤضِاْي ثيَهٗاتةيي ية زضيَصايي ظةَـةٕ و تيَجـةضِيين ناتـسا زةْاغـطيَت. بـة      
زةغتةواشةيةني زيهة زةب  بتواْطآ يةْيَوإ زوو خا  يإ ضةْس بطِطةيةني ظةَـةْي  نؤَـةَييَو   

( و يةضِاغـتيسا   t3و   t2و  t1يـة ْيَـوإ )   طؤضِاْهاضيي يإ زةضةواَةناْيإ ببيٓري. بؤ منووْة 
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طؤضِاْي نؤَةآليةتي تةْيا بة بةضاوضز يةطة  خاَيي زةغجيَو يإ غةضضاوة ية ضِابطزووزا زةتواْطآ 
تاوتوآ و ٖةَيػةْطاْسْي بؤ بهطآ و بة غةضوسإ بةّ خاَيي زةغجيَهةية نة زةتـواْطآ بطـوتطآ   

 يةتي ئةّ طؤضِاْةف تاوتوآ بهطآ.طؤضِاْيَو ضِووي زاوة و ثاْتايي و ضًؤْا
ضواضةّ ئةوةنة طؤضِاْي نؤَةآليةتي بؤ ئةوةي نة بةضِاغيت طؤضِاْيَهي ثيَهٗاتةيي ب   زةب  

 بةضزةواّ و ديَطري ب . بة زةضبطِيٓيَهي زيهة تةْيا ضِوونةف و ناتيي ْةب . 
ري نـة طـؤضِاْي   غةضةواّ بة غةضوسإ بةو ضـواض تايبةيةْسييـة  زةتـواْري بـة نـوضتي بًَـيَ      

نؤَةآليةتي ناضيطةضيي يةغةض ضِةوتي َيَصوويي نؤَةَيطةيـةى زازةْـ . بـة واتايـةني زيهـة      
ئةطةض طؤضِاْيَهي نؤَةآليةتي تايبـةت ضِووي ْةزابايـة  نؤَةَيطةيـةني زيـاضيهطاو ضِةوتيَهـي      

 دياواظي تيَجةضِ زةضنطز و ئاضاغتةيةني دياواظي وةضزةططت. 
 

 ى و جَيبةجَيكازاني طؤِزاىيؤكازةكاى، بازودؤخةكا

ــ ٖؤناضي طؤضِإ يةضِاغتيسا ؾانتةضيَهة نة زةبيَتة ٖؤي طؤضِاْيَو  يـإ طؤضِاْيَـو زيَٓيَتـة    
نايةوة. بؤ منووْة ٖاتين تهٓيهي ْوآ بؤ ناضطةيةى زةتواْ  ضةْس طؤضِاْهاضييةى يـة ؾـيَواظي   

... ثيَـو بيَٓـ  و ٖـةض بـةّ      ناض  ية ضِيَهدػتين ططووثـةنإ  يـة ئاغـيت بةضِيَوةبةضايـةتي و    
ثيَوزاْطة زاَةظضاْي ناضطةيةى ية ْاوضةيةني طوْسْؿري ضةْس طؤضِاْهاضييةى ية بـاظاضِي نـاض و   
بعاوتي نؤَةآليةتيي سةؾيُةت زيَٓيَتةزي نة زةضةواَةنةي طؤضِاْهاضيي ية زاب و زةغتووض و 

    ٖ ا ئةواَـساْي ضِيؿـؤضَي   ئاناض و نويتووض و ضِيَهدػـتين نؤَةآليـةتيي طوْسةنةيـة. ٖـةضوة
ظةويءظاض ية نؤَةَيطةي طوْسْؿيين طؤضِاْهاضيي ئابووضي ـ نؤَةآليةتي بةضبآلو بةزواي خؤيسا  

 زيَٓ . ئةّ تهٓيو و ناضطة و ضيؿؤضَي ظةويءظاضة بة ٖؤناضةناْي طؤضِإ يةقةَيةّ زةزضئَ.
ةٕ نة نا ضيطـةضي يـإ ناضيطةضييـةناْي    ــ باضوزؤخةناْي طؤضِإ ئةو ؾانتةضة طوواو يإ ْةطوواوْا

 ٖؤناض يإ ٖؤناضةناْي طؤضِإ  ضاالنرت  يةغةضةخؤتط  توْستط يإ الواظتط زةنةٕ.
غةباضةت بة منووْةنةي ثيَؿوو  ئةطةض ؾيَواظي ٖةَيػونةوتي غةْسيها ية بةضاَبةض طـؤضِإ  

وةي ئةّ ضِواْري و يةبةضضاو بططئ  ضِواْيٓيَو نة غةْسيها غةباضةت بة طؤضِإ ٖةيةتي و طواغتٓة
بريؤنةية بؤ نطيَهاضإ بةو باضوزؤخاْة زيَٓة ئةشَاض نة يةواْةية غـةباضةت بـةو طؤضِاْاْـةي بـة     
ٖؤي تهٓيهة ْويَيةنإ زيَٓةزي  طوواو يإ ْةطوواو بـٔ و ٖـةض بـةّ ثيَوزاْطـة يـة شيٓطـةي       

ووٕ يإ ضِاوةغـتإ  طوْسْؿيين ٖةَوو ئةو نطزةوة و ثةضضةنطزاضةناْي نة زةبيَتة ٖؤي ثيَؿوةض
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ية ضِيؿؤضَي ظةوي و ظاضزا  بـة بـاضوزؤخي طووـاو يـإ ْـةطوواو زَيٓـة ئـةشَاض و يةِضاغـتيسا         
 زةتواْطآ بةو ئاناَة بطةئ نة ٖؤناضةنإ و باضوزؤخةناْي طؤضِإ تةواونةضي يةنرتٕ.
طؤضِاْةنـة   ديَبةديَهاضاْي طؤضِإ: ئةو نةؽ يإ يإ ططووخ يإ ئةوووَةْاْة زةططيَتةوة نة

 زيَٓٔ  ثيَؿواظي ييَ زةنةٕ يإ زشايةتي زةنةٕ. ديَبةديَهاضإ بة زوو زةغتة زابةف زةبٔ: 
ئا: َصزةزةضاْي طؤِضإ  ئةو نةغـاْة زةططَيتـةوة نـة ؾهـط و ٖـعضي طؤِضاْةنـة زازَيـٓٔ. )        

 ئايسيؤيؤط و تيؤضيػيَٓةنإ(
ووخ يإ ئةوووَةْاْةٕ نة ثـةضة  ب: باْطةؾةناضإ يإ بطةوثيَسةضاْي طؤضِإ  ئةو نةؽ  طط

 بة بريؤنةيةى زةزةٕ يإ باْطةؾةي بؤ زةنةٕ.
 

 تيؤزييةكاني طؤِزاني كؤمةآليةتي

تيؤضييةناْي ثةيوةْسيساض بة طؤضِاْي نؤَةآليةتي زةتواْطآ بة ؾيَوةي دؤضاودؤض ثؤييَٓبةْسي 
تيؤضيية ٖيًََي و تيؤضيية بهطئَ نة بةْاوباْطرتيٓيإ ديانطزْةوةي ئةّ تيؤضيياْة يةزوو زةغتةي 

 باظْةييةناْة. 
َةبةغت ية تيؤضي ٖيًََي )طةؾةغةْسٕ( ضِووْهطزْةوةي دووَيةي نؤَةَيطة يةغةض ٖيًََيَهـي  
ضِاغتةوخؤ و تيَجةضِئ ية قؤْاغطةييَهة نة ية نؤتاييسا بة خاَييَهي بةضظي ثيَـ بيٓيهطاو زةطات 

َيطـة بـة ؾـيَوةيةنة نـة ؾاضغـتاْييةت يـة       و تيؤضيي باظْةيي ضِووْهطزْـةوةي دووَيـةي نؤَة  
ًََبووٕ بـة يةْاوضـووٕ زةطـات و بـة زةضبطِيٓيَهـي زيهـة          قؤْاغةناْي ثةيسابووٕ  طةؾـة  نـا

 زووثاتبووْةوةي َيَصووي تيَسا بةضضاو زةنةويَت.
يةْيَو تيؤضيية ٖيًََييةنإ  ئاَاشة زةنةئ بة تيؤضييةناْي ئؤطؤغت نؤْـت و َـاضنؼ نـة    

 طيإ ٖةية:بايةخيَهي ظيات
ري ية "ياغاي قؤْاغة غيَياْةييةنإ"ي ْاوبطاوزا ببيٓري  نة ضِةوتي  تيؤضي ٖيًََيي ئؤطػت نؤْت زةتوْا
ي بؤ قؤْاغي َيتاؾيعيهي و ية نؤتاييسا بؤ قؤْاغي  طةؾةغةْسْي برينطزْةوةي َطؤظـ ية قؤْاغي يةظزْا

ؤطػت نؤْـت اليـةْيَهي ظةيٓطـةضا و    ثؤظيَتيغ تاوتوآ زةنات. يةضِاغتيسا قاْووْة غ  قؤْاغييةنةي ئ
ي ٖعضيي َطؤظي بة دؤضيَـو   ئايسياييػيت ٖةية و يةطة  ئةَةؾسا ْاوبطاو ٖةضيةى ية قؤْاغةناْي طؤضِْا
ضِيَهدطاوي نؤَةآليةتي و زةغةآلتساضيَتيي غياغي تايبةتي ئةو قؤْاغة بةغتؤتةوة نة ثيَؿرت ية َيَصووي 

 نؤَةَيٓاغيسا ئاَاشةَإ ث نطزٕ.
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هاضياْـةي  وازيا طةي ئؤطػت نؤْت ية خػتٓةضِووي ياغاي طةؾةغةْسْسا ثةيوةغتة بةو طؤضِْا ضة ضِوْا
نة ية ئةوضووثازا ٖاتووْةتة نايةوة. ضوْهة ٖةض يةى ية قؤْاغةنإ يةطة  بطِطةيةني ظةَةْي تايبةت ية 

ةَايـة نـة   َيَصووي ئةوضووثا بةضاوضز زةنات. ية اليةني زيهـةوة  ئيـسزيعاي ْـاوبطاو يةغـةض ئـةو       ٓب
زؤظيٓةوةي ياغاناْي طةؾةي نؤَةآليةتي ية نؤَةَيطةي َطؤيي  ططمياْةنةي غةباضةت بة ناضيطـةضيي  
طةؾةي ٖـعضي يةغـةض بـريوضِا ئةخالقييـةنإ و ٖـةضوةٖا ئيسزيعانـةي غـةباضةت بـة بـةضاوضزنطزْي          

ةوةي نة بةَيطةيـةني  خةًََيَٓطاوي َةعطيؿة ية ٖةض قؤْاغيَهسا يةطة  دؤي ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي ب ئ
وضز وةٖا ؾتيَو ثؿت ضِاغت بهاتةوة  ديَطةي ؾو و طوَاْي ظؤضة. بة تايبةت ئةوةنة ئؤطػت نؤْت ية 
نؤتاييةناْي تةَةْيسا يةشيَط ناضيطةضيي ٖةغت و غؤظةنإ  ضِيَباظيَهي بة ْاوي ضِيَباظي ئيٓػـاْييةت )  

ة س و ضِووي ية عريؾإ نطز و ية ٓب َاناْي ثؤظيَتيعيعَي خؤي زووض نةوتةوة  نـة  َطؤظسؤغيت( زاَةظضْا
ة ٖعضيية يةضِاغتيسا يةطة  ؾةيػةؾةي ئةظَووْي يإ ثؤظيَتيعي ْاوبطاو تةباييةني ْيية.  ئةّ وةضغووضِْا

ـ تيؤضييةني ٖيًََيية نة زوو ؾانتةضي شياْي نؤَةآليةتي تيَيسا  ي نؤَةآليةتي َاضنػي تيؤضي طؤضِْا
ٕ ٖةية: ط ةؾةغةْسْي تةنٓؤيؤشيا ) ٖيَعةناْي بةضٖةَٗيَٓإ( و ثةيوةْسييةناْي ْيَوإ ديَطةيةني تايبةتيا

ةَاي ئةّ تيؤضيية  نؤَةَيطةي َطؤيي يـة قؤْاغـةناْي نؤَةَيطـةي     ضيٓة نؤَةآليةتييةنإ. يةغةض ٓب
ئيؿرتانيي غةضةتايي  نؤيًةزاضي  ؾيؤزاَيي  غةضَايةزاضي ) بؤضشواظي( تيَجةضِ زةبيَت و زواي طةيؿذي بة 
ي ٖيًََيي َاضنؼ زواي  غؤغياييعّ ية نؤتاييسا بة نؤَةَيطةي ب ضري ) نؤَؤْيعّ( زةطات. ضِةوتي طؤضِْا
هاضييةى ية ضةْس زةيةي زواييسا بة تايبةت زواي ؾؤضِؾي ضري تووؾي خواضي و ْعَـي و يـة    ضةْس طؤضِْا

" يةاليــةٕ بــةّ الوة بــةزاوي ٖاتٓــةئاضاي "ضِيَبــاظي طةؾــةي غــةيطي غــةضَايةزاضي  6914زةيــةي 
ؤني ضِؤشٖةآلت  ئيعتيباض  ـ و ئؤيياْؤؾػهي و ية نؤتاييسا ييَو ٖةَيوةؾاْي ًب تيؤضيػيَٓةناْي وةى ئاْسضي

 و بايةخي خؤي يةزةغت زا. 
يةْيَو ئةو خاوةْطِاياْةي نة خاوةْي تيؤضي باظْةيي يإ غووضِاْةوةيري  زةتـواْري ئاَـاشة بـة    

 ئيدي خةيسووٕ و ثاضيتؤ بهةئ:
سووٕ ية نتييَب "َكسَة"ي خؤيسا ثيَي واية نة ؾاضغتاْييةتةنإ زةغجيَو و نؤتاييـةنيإ  ئيدي خةي

ييــة. ْـاوبطاو " زةَــاضطريي" بــة ٖؤنــاضي غــةضةني    هاضييــةناْيإ بــة ؾــيَوةي زةوضْا ٖةيـة و طؤضِْا
ؿيٓسا ظياتط ية خةَيهي يةنذ  ْؿيٓة. هاضييةنإ زةظْا  نة يةخةَيهي غةسطْا  طؤضِْا

ة)طةيؿذي بـة يوتهـة(    ئيدي خةيسووٕ ث يَي واية نة نؤَةَيطةنإ قؤْاغةناْي ٖيَطؾهطزٕ  بةضظتطٔي ًث
 )طةوضةيي(  غتةَهاضي و يةْاوضووٕ تيَجةضِ زةنةٕ و ثؿت غةضي يةى َيَصوو زووثات زةبيَتةوة. بةؾهؤيي
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ــة       ــة طؤضِاْهاضيي ــصاضزةناْي ي ــإ ب ــةنإ ي ــي ئيًَيت ــاَيي ضِؤَي ــسي ئيت ــاضيتؤ" بريَةْ "ث
 يةنإ تاووتوآ نطزووة و ططيٓطرتئ بؤضووْةناْي ْاوبطاو يةّ بواضةزا بةّ ؾيَوةيةية:نؤَةآليةتي

 ــ بةغرتاوةبووٕ بة ضيين بصاضزةنإ سةيةٕ َرياتي ْيية.
 ــ َٓاَيةنإ تةواوي تايبةيةْسيية دياواظةناْي باوى و زايهي خؤيإ ْيية.

ةٕ بصاضزة ْويَيةنإ ئةواّ زةزضيَت نـة  ــ بةضزةواّ دؤضيَو ديَطؤضِنيَي بصاضزة نؤْةنإ يةالي
 ية ضيٓة ْعَةناْي نؤَةَيطةٕ.

ــ ية ساَيةتيَهسا نة ئةّ غووضِاْة بةب  ضِاوةغتاْةي بصاضزةنإ بيَتةزي  زةبيَتة ٖؤي دؤضيَو 
ٖاوغةْطي ية غيػتةَي نؤَةآليةتي و ية باضوزؤخيَهسا نة ئـةّ ضِةوتـة دووَيةيـةني ظؤض يـة     

ةزي  ٖاونـات زةبَيتـة ٖـؤي طؤِضاْهـاضيي نؤَةآليـةتي ضـوْهة غـووِضاْي        بريوضِاناْسا بيَٓيَتـ 
بصاضزةنإ بةزواي خؤيسا غووضِإ يإ طةضِاْي ئايسياناْيؿي بةزواوة زةبيَت. ثاضيتؤ ية نتيَيب " 
ظةيـٔ و نؤَةَيطـة" يــة ضواضضـيَوةي " غــووضِاْةوةي بـصاضزةنإ" ييَهساْةوةيــةى يـة َيَــصوو      

ٖةض طؤضِاْيَهي نؤَةآليةتي ية خةباتي ططووثـةنإ يةغـةض زةغـةآلتي     زةخاتةضِوو نة ثيَي واية
غياغي بةضٖةّ زيَت و بةّ ؾيَوةية ئيَُة بة بةضزةواَيي ؾايةتي قؤْاغطةيي ظؤض زشواضيـٔ نـة   
زةغةآلت يةاليةٕ ططووثيَهي ْوآي ٖةَيبصيَطزضاو نة بة تاظةيي غةضنةوتووة  ثيـازة زةنطيَـت و   

رت و ئيٓػاْيرت زةطةئ نة ثيازةنطزْي زةغةآلت ية اليةٕ ططووثيَهي زواتط بة قؤْاغطةيي ئاضاَ
ٖةَيبصَيطزضاو ية قـووآليي نؤَةَيطـةوة دَيبـةد  زةبَيـت... بـةّ ؾـَيوةية ثـاضيتؤ يـة تيـؤضي          
غووضِاْةوةي بصاضزةنإ باآلزةغتيي و سانُييةتي بؤَاوةيي خاْةزإ و ْةديبةنإ زةخاتـة بـةض   

زةغتيي يإ سانُييةت تةْيا بؤ نةغاْيَو زةطةضِيَتةوة نة ية بـاضي  طوَإ و ثيَي وابوو نة باآل
ضؤْايةتي و ٖةّ ية باضي بابةتيبووْةوة باآلتطٕ و غووضِاْةوةي بصاضزةنإ ية ضِواْطةي ئةوةوة يـة  
ٖةَإ ناتسا ٖةّ واقعييةتيَهي بابةتيياْة و ٖةّ ٖؤناضيَهة نة بة ٖؤيـةوة نؤَةَيطةيـةى بـة    

 ة بة ٖةبووْي خؤي زةزا و بةضةوثيَـ زةضيَت.ؾيَوةي غطوؾيت زضيَص
" ئاضْؤَيس توئ بي" و غوضونري و ئيؿـجيٓطًيَط"يـ بـة ضـةْس نـةؽ يـةو بريَةْساْـة          

 زةْاغطئَ نة خاوةٕ تيؤضيطةيي باظْةيري.
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 ِزؤَلي تةكهؤلؤذيا و ئايدؤلؤذيا لة طؤزانكازيية كؤمةآليةتييةكاندا

 ئا ـ تةكهؤلؤذيا
ؤشيا ثطِؤغةيةنة نة ية زوو غـةزة ثيَؿـةوة ٖـةتا ئيَػـتا ظؤض طؤضِاْطـاضيي      ؾؤضِؾي تةنٓؤي

قووَيي ية ديٗاْسا بةزي ٖيَٓاوة. ثطؤغةي بةثيؿةغاظيبووٕ  ثةضةغةْسْي ؾاضْؿيين  ظيازبووْي 
بةضٖةَيَٗٓإ  طةؾةغةْسْي ئاَطاظةناْي ثةيوةْسيي و ... تةْيا بة غـيُا زةضةنييـةنإ يـإ    

ْي ؾؤضِؾي ثيؿةغاظي يةقةَيةّ زةزضيَـٔ. شيـاْي خيَعاْـي  شيـاْي ئـاييين       زياضزة ضِواَيةتييةنا
ئةزةبيات  ٖوْةض  ئاضاغتة غياغييةنإ و ... ٖةَوويإ بة قووَيي و بة خيَطايي ية َاوةيـةني  
ظةَةْي ظؤض نوضتسا طؤضِاْهاضييإ بةغـةضزا ٖـات و ٖةْوونـةف ؾؤضِؾـي تـةنٓؤيؤشيَو ٖـةض       

نؤَةَيطةي طوْسْؿيٓيسا زيَٓيَـت  نويتـووضي ْـةضييت نـؤٕ ييَـو       زضيَصةي ٖةية: طؤضِإ بةغةض
ٖةَيسةوةؾيَٓ  و ضِيَطةي طةؾةي ئابووضي  نؤَةآليةتي و غياغي بؤ وآلتإ ئاوةآل زةناتةوة. ية 
ــؤضِ و     ــةتي و ن ــاْي تايب ــةض شي ــسيي طؿــيت بةغ ــاْي ثةيوةْ ــةوة  ئاَطاظةن ــةني زيهةؾ الي

طزووة و ئيَػتا غيػتةَيَهي بةٖيَع يـة َاٖواضةنـإ   نؤبووْةوةناْي ئيَُةزا غةيتةضةي ثةيسا ن
طؤي ظةوييإ زاططتووة  نة ية ؾيَواظيَهي بةضبآلو ية ثةيوةْسيي ضِيَطةي زووض ْة تةْيا زةضةتاْي 
ثةيوةْسيي خَيـطا و زةغـبةد  يةطـة  ٖـةَوو ْاوضـةناْي ديٗـإ زةزات  بـةَيهوو زةتواْـ          

ة. بةّ ثيَية ؾؤضِؾي تةنٓؤيؤشيو بةّ ظوواْة نؤتايي ظاْياضيطةيي دؤضاودؤض خباتة بةضزةغيت ئيَُ
 ث ْايةت و زضيَصةنيَؿاْي ؾتيَهي سةييية.

"ٖيَٓطي شإ" نؤَةَيٓاغي بةجليهي  ثيَؿهةوتٓة تهٓيهييةناْي نؤَةَيطـةي َطؤيـي يـة    
ثيَٓر قؤْاغسا تاوتوآ نطزووة و بؤ ٖةض يةى يـة قؤْاغـةنإ ٖةْـسيَو تايبةيةْـسيي يةبةضضـاو      

 نة ية خواضةوة ٖةض يةنيَهيإ ؾطؤظة زةنةئ:ططتووة 
 ـ قؤناغي اةرد ئامزاسي1

ئةّ غةضزةَة بة ئاَطاظة ظؤض قةزميييةنإ و نةَيو وةضططتٔ ية َاززة غـةضةتاييةناْي وةى  
زاض  ئيَػو  بةضزي ئاططنةضةوة و... زةْاغطيَتةوة. بةّ ثيَية ئـابووضي يـةّ قؤْاغـةزا بةْاضـاض     

ئاَيوطؤضِ غٓووضزاضة و ضِاْسوَاْي وةبةضٖيَٓإ )بةٖطةي ناض( ظؤض ْعَـة   ئابووضييةني ْاوضةيية  
بة واتايةني زيهة ئابووضي طوظةضإ باآلزةغـتة  ثيَهٗاتـةي نؤَةآليـةتي ظا  خيَـعإ و نـالٕ      

(clan    .ـة. ضِيهدطاوي غياغي نةّ تا ظؤض طةؾةغةْسووية و يةزةغت ضِيــ غـجييةنإ زايـة)
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ةشيَط ناضيطةضيي ٖؤناضة بإ غطوؾتييةنإ زاية و بة زةغتةواشةيةني برينطزْةوةي َطؤظـ ظياتط ي
زيهة برينطزْةوةي دازوويي بةغةض نؤَةَيطةزا ظاَية. يةضِاغـتيسا نؤَةَيطـة يـةّ غـةضزةَةزا      
نؤَةَيطةيةني نةوْاضاية نة خاوةٕ شيٓطةيةني غطوؾيت زةغـت ييَٓـةزضاوة و خـاوةٕ دؤضيَـو     

 ووْيَهي تةواوة.يةنسةغيت و ٖاوؾيَوةيي و ويَهط
 ـ قؤناغي مزؤظ ئامزاسي 2

يَٓاْة تهٓيهييةنإ يةاليةى ثةيوةْـسيي بـة نـةَيو وةضطـطتٔ يـة       يةّ غةضزةَةزا  غةضةنيرتئ زٖا
ئاغٓةواَيةنإ بؤ غاظنطزْي ئاَطاظ و نةضةغةنإ ٖةية و يةاليـةني زيهةؾـةوة ثـةْابطزٕ بـؤ ؾـيَواظي      

سا ديَب ةد  زةبيَت. نؤيًة يةّ غةضزةَةزا ٖةّ وةى ٖيَعي نـاض زيَتـة   نؤيًةزاضي ية ثاْتاييةني بةضؾطاوْا
ئةشَاض و ٖةّ وةى ؾتيَو ية ضِيعي ئاَطاظةناْسا د زةططيَـت. يةضِاغـتيسا ئـةّ طةؾةغـةْسْة زواليةْـة      
تهٓيهيية ) واتة نةَيو وةضططتٔ ية ئاغٓةواَية و نؤيًة( زةضةواَي ظؤض ططيٓط و بةضضاوي بةزواوة بوو. 

ّ ئةوةنة  ٔ ية ٖيَعي ناضي ٖةضظإ و يةنة بة ٖؤي بةناضٖيَٓاْي ئاَطاظة ْويَيةناْي وةضظيَطي و نةَيو وةضططت
سَاْي بةضٖةَٗيَٓإ ظيازي نطز. زووةّ ئةوةنة بـة   ظؤض  وةضظيَطي ثيَؿهةوتين ظؤضي بةخؤيةوة زيت و ضِْا

خؤي زةضةواَي ٖؤي ضووْةغةضي بةضٖةَي ناضي وةضظيَطي و ثةضةغةْسْي نةضةغةناْي طواغتٓةوة  نة 
يية  باظضطاْي بطةوي غةْس. غيَٗةّ ئةوةنة ية قـةضار ضـؤَةنإ و    يَٓاْي عةضِةباْة و طةَيةي بازةوْا زٖا
ييَواضي زةضيانإ  ؾـاضةنإ زضوغـت بـووٕ. ضـواضةّ ئةوةنـة ضِيَهدـطاوة غياغـييةنإ ثَيـو ٖـاتٔ و          

ةّ ئةوةنة  برينطزْةوةي عـةقآلْي  بـة   زةوَيةتؿاضةنإ و غةضةواّ ئيَُجطِاتؤضييةنإ زضوغت بووٕ. ثيَٓذ
ّ برينطزْةوةي طؿيت بة توْسي بة ٖةَإ ؾيَواظي دازوويي و  ٔ بةآل تايبةت ية ؾهًَي ؾةيػةؾيسا زةضنةوت
ي طوْسْؿـيين  ؾـيَواظي ظَايـي شيـإ و      بإ غطوؾيت َايةوة و غةضةواّ ؾةؾةّ ئةوةنة شيإ و طوظةضْا

 ؾاضيـ ضِؤَيي غياغي و ئابووضي بةضضاويإ زةطيَطِا.طوظةضإ ثيَو زيَٓ  بةآلّ ْاوةْسةناْي 
 ـ قؤناغي ثيَش ثيشةساسي 3

ئةّ قؤْاغة ية غةزةي زةيةَي ظاييٓييـةوة زةغـيت ثـ نطزووة و ٖـةتا نؤتـايي غـةزةي       
ٖةشزةيةّ زضيَصةي ٖةبووة. بة زضيَـصايي ئـةّ قؤْاغـة ئاَازةناضييـةناْي ؾؤضِؾـي ثيؿةغـاظي       

زةبٔ. زةتواْطآ ئـةّ قؤْاغـة بـة زاٖيَٓاْـة تةنٓؤيؤشيهييـةناْي      بةضةبةضة و بة ٖيَواؾي زابري 
 خواضةوة زياضي بهطيَت:

 ـ نةَيو وةضططتٔ ية ئاو و ية با  بة تايبةت ية ئاف )ئاغياو( و ية نةؾيت و بةيةَسا6
 ـ نةَيو وةضططتٔ ية ئاشةَيطةييَهي وةى ئةغح  َاْطا  وؾرت  ؾيٌ بة ديَطةي نؤيًة.1
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غاعةت ) ناتصَيَط( نة ٖةضزوو ئاَطاظةنة  ناضيطـةضيي ظؤضيـإ يـة    ـ زاٖيَٓاْي ضاخ و 8
شياْي نؤَةآليةتيـسا ٖـةبووة. يـةّ ضـاخةزا ئـابووضي يةغـةض بٓـةَاي وةضظَيطييـة و دؤضَيـو          
غةضَايةزاضيي باظضطاْي زةضزةنةوآ و طةؾة زةغتيَٓ  نة ضواضضيَوةنةي بؤ زةضةوةي غـٓووض و  

ةنيَؿطآ. ية ؾاضةنإ  ثةضةغةْسْي ثيؿةغـاظيي زةغـيت    باظاضِة باظضطاْييةناْي ئةو غةضزةّ ز
ثيَهٗيَٓاْي ططووثةنإ و يةنةَري يةنيَتيية نطيَهاضييةنإ و غةضٖةَيساْي يةنـةَري دؤضةنـاْي   
ضيين نطيَهاضي ؾاضي زيَتة نايةوة. غيػتةَي غياغي ية دؤضي ؾيؤزاَييية و نة بة غيػتةَي 

 ثاؾايةتي ضِةٖا ثؿت ئةغتووضة.
 طةشةسةندني ثيشةساسي  ـ قؤناغي4

ئةّ قؤْاغة ية ؾؤضِؾي ثيؿةغاظييةوة زةغت ث زةنات و ٖةتا غةضةتاناْي غةزةي بيػتةّ 
زضيَصة زةنيَؿ . ية باضي ثيَؿهةوتين تهٓيهي ئةّ غةضزةَة بة ظيازبووْي  خةَيووظةبةضزيٓـة و  

اَطاظةناْسا ؾؤضِؾيَو ئاغٔ زةْاغطيَتةوة. غةضضاوةي ْويَي وظة خةَيووظةبةضزيٓة و ٖةَيُة نة ية ئ
زيَٓيَتة نايةوة و زةبيَتة ٖؤي زاٖيَٓاْي َاؾيَٓة ثيؿةغاظييةنإ و ٖةض يةّ قؤْاغةؾسا  ئاغـٔ  

 ية ئاَطاظةنإ و نةضةغةناْي طواغتٓةوةزا ديَطةي زاض زةططيَتةوة.
 زةتواْطآ تايبةيةْسييةناْي تطي ئةّ قؤْاغة بةّ ؾيَوةية نوضت بهطيَٓةوة:

ثيؿةغاظي و ضِاوةغتاو يةغةض نيَبةضن   ديَطةي ناثيتـاييعَي باظضطـاْي   ــ ناثيتاييعَي 
 زةططيَتةوة.

ــ زةغةآلتي غياغي  بةٖاوناضي زميؤنطاغيي ثةضِيةَاْي ية غيػتةَي ضِاوةغـتاو يةغـةض   
 ئاضيػتؤنطاغيي نؤٕ  بؤ بوضشواظي زةطواظضيَتةوة.

غـياييعّ  نؤَـؤْيعّ غـةض    ــ ئايسؤيؤشييـة بـةضظة نؤَةآليةتييـةناْي وةى ييرباييـعّ  غؤ    
 ٖةَيسةزةٕ.
 ـ قؤناغي تكهيكيي نوآ )نوآ تكهيكي(5

قؤْاغي ْوآ تهٓيهي غةضزةَيَهة نة ية غةضةتاي غةزةي بيػتةَةوة زةغـت ث زةنـات.   
 زةنطآ بةّ ؾيَوةية باؽ ية ٖةْسيَو ية تايبةيةْسييةناْي ئةّ قؤْاغة بهةئ:

طاظ  ئـةتؤّ نـةَيهيإ ييَـوةضزةطريآ. ئـةّ      ــ غةضضاوة ْويَيةناْي وظة وةى ناضةبا  ْةوت 
 غةضضاواْة بووْة ٖؤي ظيازبووٕ  ؾطةضةؾين و ئوتوَاتيو بووْي َاؾيَٓةنإ.

ــ نيُيا بة زاَٖيٓـاْي َاززةطـةيي ْاغـاناض و ئـاَيؤظ  نـوزة نيُياييـةنإ  دٌءبـةضط         
 ضيُةْتؤ  ثالغتيو و ... ؾؤضِؾيَهي ية َاززة غةضةتاييةناْسا ثيَو ٖيَٓا.
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ناثيتاييعَي ثيؿةيي بةزواي خؤيسا ناثيتاييعَي زاضايي ٖيَٓايـة نايـةوة و نؤَةَيطـة     ــ
 طةوضة ثاواخنواظةنإ ديَطةي ناثيتاييعَي نيَبةضنيَيإ ططتةوة.

 ــ زوو دؤض ثيَهٗاتةي غياغي باآلزةغت زةبٔ:
 ـ زميؤنطاغي ضِؤشئاوايي يإ زميؤنطاغي ثةضِيةَاْي6
 عبي.ـ غيػتةَي نوَؤْيػيت يةى سي1

يةّ غةضزةَةزا يةضِاغتيسا زةتواْطآ بطوتطآ نة نؤَةَيطةي وةبةضٖيَٓإ ديَطةي خـؤي بـة   
 نؤَةَيطةي بةناضٖيَٓةض زةزات.

 
 ب ـ ئايدؤلؤذيا

يةواْةية نوضترتئ ثيَٓاغةيةى نة بتواْطآ بؤ ئايسؤيؤشيا خبطيَتةضِوو  ئـةوة بـ : ئايـسؤيؤشيا    
 دؤضيَو ٖؤؾياضي و خوزئاطايية.

ي زيهة ئةوةية نة ئايسؤيؤشيا بة غيػتةَيَو ية ئايسيا ) بريؤنـة( و زازوةضييـة   ثيَٓاغةيةن
ضِووٕ و ئاؾهطانإ و بة طؿيت ضِيَهدطاو بـعاْري نـة ؾـويَٓطةي ططووثيَـو يـإ نؤَةَيطةيـةى       

 ئاضاغتة و ؾطؤظة زةنات.
زة ئةّ غيػتةَة بة ئيًٗاّ وةضطـطتٔ يـة بـةٖانإ  ضَِيطِةويَهـي ضِووٕ و زيـاضيهطاو بـؤ نـط       

نؤَةآليةتييةناْي ئةو ططووخ يإ نؤَةَيطةية ثيَؿٓياض زةنات و زةخاتةضِوو. بةّ ثيَية يةغـةض  
بٓةَاي ثيَٓاغةي غةضةوة  ئايسؤيؤشيا ية ْاوةوةي نويتووضيَهسا وةى طؿـتيَهي تـةواو ثيَهـةوة    
ّ بةغرتاو  ٖاوئاٖةْط و ضِيَهدـطاو يـة تيَطةيؿـتٓةنإ و ثيَؿهةؾـهطزْي بريوضِانـإ يةقةَيـة      

زةزضيَت و بةّ ٖؤيةوة زةتـواْطآ وةى غيػـتةَيَو ْـاو بٓطَيـت و يـة اليـةني زيهةؾـةوة بـة         
يةبةضضاوططتين غطوؾت و دةوٖةضي ئةوةنة زضخةض و ْيؿاْسةضي بري و بؤضووْةناْة  ئايسؤيؤشيا 
وةى ئاَطاظي نطزةي َيَصويييـ زيَتة ئةشَاض. بة زةغتةواشةيةني زيهة  ئايسؤيؤشي يـة اليـةٕ   

ضإ و نةغاْيَو نة ٖةو  زةزةٕ يةغةض ضِةوتي َيَصوويي نؤَةَيطـةي خؤيـإ ؾـويَٓساْةض    َصزةزة
بٔ  زةخطيَتةضِوو و ثةضةي ث زةزضيَت و بةّ ؾيَوةية زةبيَتة ٖـؤي ٖاتٓـةئاضاي طؤضِاْهـاضيي يـة     

 نؤَةَيطةزا. 
 ئايسؤيؤشيا ئةّ زةضؾةتة بة تانةناْي نؤَةَيطةيةى زةبةخؿ  نة ؾـويَٓطةي خؤيـإ باؾـرت   
ثيَٓاغة بهةٕ و باؾرت ية َاْا و واتانةي ت بطةٕ. ئايسؤيؤشيا ثيَيإ زةَييَت نة بؤضي و ية اليةٕ 
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ن نةغاْيَهةوة زةضةوغيَٓطيَٓةوة  بؤ زوانةوتووٕ  بؤضي غجيييةنإ خؤيإ ث  باؾرتة  بؤ زةب  
 ...بؤ باؾرتنطزْي باضوزؤخي خةَيو و نؤَةَيطة ٖةْسيَو طؤضِاْهاضيي بيَتة ئاضاوة و 
 زةتواْطآ تايبةيةْسييةناْي زيهةي ئايسؤيؤشيا بةّ ؾيَوةية نوضت بهطيَٓةوة:

ــ بة غةضوسإ بةّ بابةتة نة ئايسؤيؤشيا غيػتةَيَو ية ئايسيا و زازوةضييةناْة  ثةيوةْسيي 
يةطة  بةضشةوةْسيية تانةنةغي و طؿتييةنإ ٖةية واتة بةضشةوةْسيي نةغاْيَو نة زةياْٗـةوآ  

ؾويَٓطةي خؤيإ بجاضيَعٕ يإ نةغاْيَو نة زةياْٗةوآ ؾويَٓطةي خؤيإ باؾـرت بهـةٕ و   ثيَطة و 
بةّ ؾيَوةية ئايسؤيؤشيا بة ثيَي ئةو قاظاوةي نة بؤ تانةناْي ٖةية  زؤخة ئاضاييةنإ ثؿرتِاغت 

 زةناتةوة يإ ضِةخٓةيإ ييَسةططيَت.
يَُة" ية. بةّ ؾيَوةية نة خـةَيو  ــ ئايسؤيؤشيا بةزيٗيَٓةضي زياضزةيةني طؿيت بة ْيَوي "ئ

بؤ ططزبووْةوة ية نؤضِيَهسا باْطٗيَؿت زةنات  واتة ؾويَٓيَو نة تانةنإ زةتوأْ يةنرت بٓاغٔ 
و ضِووسية و ٖةغتيَهي بةٖيَع وةزةغت بيَٓٔ. ييَطةزا " ئيَُة" زةتواْ  ضـيٓيَهي نؤَةآليـةتي    

يإ زياضزةيةني تطي يةّ ؾيَوةية بيَت.  سيعبيَهي غياغي  ْةتةوةيةى يإ بعاظيَهي نؤَةآليةتي
"ئيَُة" ية ئايسؤيؤشيازا ظؤضبةي ناتةنإ وةٖا غازة و زياضيهطاوة نة تانةنإ زةتـوأْ يةطـة    
ئةو و ئةوةي نة زةخيةْةضِوو  يةى بططٕ و ساَيةتةناْي ثةؾـؤنإ يـإ ٖيَطؾـهاضاْةي ْـاوخؤيي     

 تةسةممووٍ بهةٕ.
ثةيسابووْي بةٖا ْويَيةنإ. بةّ ؾيَوةية ئةّ بةٖا ْويَياْة نة  ــ ئايسؤيؤيؤشيا زةبيَتة ؾويَين

ظياتط بآلوبؤوة بةآلّ يةضِةوؾيَهي ؾاضاوة و ْوغتووزا بةغةض زةبةٕ  غةضةواّ ية ؾؤضَِي ثالْيَهي 
ؾياوي ئاضاغتةنطزٕ زةضزةنةوٕ. داضي واية ئةوةي نة يةشيَط ْـاوي بـةٖا تاظةزةضنـةوتوو يـإ     

ةئ  يةضِاغتيسا ٖةَإ بةٖا نؤٕ يإ بةٖاناْي ئيَػتإ نة ئايـسؤيؤشيا يـة   ْويَيةنإ ْاويإ زةب
ؾهًَيَهي ْويَسا ثيَٓاغةيإ زةناتةوة و يإ ئةوةي نة واتايةني تايبةت بةّ بةٖاياْة زةبةخؿـ   

 نة ثيَؿرتيـ بة ؾيَوةي ئاَاشةطةضاْة بووْي ٖةبووة.
 

 ثؤلَيو بةنديي ئايدؤلؤذيا
اْطآ ضةْس دؤضيَو ية ئايسؤيؤشيا زياضي بهطئَ. ئـةّ ضـواض ثيَـوةضة    بة ثيَي ضواض ثيَوةض زةتو

 بطيتري ية:
 ـ ططووثيَو نة ئايسؤيؤشيانة غةض بةو ططووثةية ) ططووثي ٖةَيططي ئايسؤيؤشيا( 6
 ـ ثةيوةْسيي ْيَوإ ئايسؤيؤشيا و زةغةآلت.1
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 ـ ؾيَواظي ناضي ئايسؤيؤشييةنإ.8
 ـ ْاوةضؤني ئايسؤيؤشييةنإ.1
سؤيؤشيا يةواْةية ثةيوةْسيي بة ضيٓيَهي نؤَةآليـةتي  ططووثيَهـي نؤَةآليـةتي     ـ ئاي6

 ثيؿةيةى ) ئايسؤيؤشياي غةْسيهايي  نطيَهاضي و ...( ٖةب .
ــت وةى    ــةني طؿــيت زةضبربِيَ ــةظةناْي نؤَةَيطةي ــة ٖةغــت و س ــسؤيؤشيا يةواْةي ـــ ئاي ـ

 ْاغيؤْاييعّ.
ي ْيَوْةتةوةيي يإ بإ ْةتةوةيي ٖـةب  وةى  ــ ئايسؤيؤشيا يةواْةية ثةيوةْسيي بة نؤَةَيطة

 نؤَؤْيعّ يإ غؤغياييعّ.
 ـ ية ثةيوةْسيي يةطة  زةغةآلت  زةتواْطآ ئايسؤيؤشيا بؤ غ  زةغتة زابةف بهطيَت:1

 ــ ئايسؤيؤشياي ضيين باآلزةغت.
ــ ئايسؤيؤشياي ططووثَيـو نـة زشبـةضي زةغـةآلتي باآلزةغـتة و بـةْياظة خـؤي زةغـةآلت         

 ة بططيَت. ) سيعبي غياغي نةَيٓة يإ سيعبي غياغي زشبةض(بةزةغتةو
ــ ئايسؤيؤشياي ططووثةناْي طوؾاض نة ٖةو  زةزةٕ ناضيطةضي يةغةض زةغةآلتي ؾةضَاْطِةوا 

 زابٓئَ  بةب  ئةوةي نة ظةوتي بهةٕ.
 ـ بة ثيَي ؾيَواظي ناض  زةتواْطآ ئايسؤيؤشيا بؤ زوو دؤضي خواضةوة زابةف بهطيَت:8

ؿؤضوواظ نة بة ثةْابطزٕ بؤ نـطزةوة و بةضْاَـةي ئـاضاّ و يةغـةضةخؤ زؤخـي ئـاضايي       ــ ضِي
 بطؤضِيَت.

ــ ؾؤضِؾطيَطِ نة بة ثةْابطزٕ بؤ نـطزةوةي توْسوتيـص وةى ضِاثـةضِئ  ؾـؤضِف و يـةْيَوبطزْي      
 ثيَهٗاتةي نؤٕ  ضِةوؾي َةودووز بطؤضِيَت.

 ْةي خواضةوة زابةف بهطيَت:ـ ية باضي ْاوةضِؤنةوة زةنطآ ئايسؤيؤشيا بةّ دؤضا1
ــ بة نؤْةثةضغت ْاو زةبطآ ئةطةض ئةو ضِيَطةضاضاْةي ثيَؿٓياضيإ زةنات  طةضِاْةوة بـةضةو  
زواوةيإ تيَسا بةضضاو بهةويَت  بة زةضبطِيٓيَهي زيهة ئةطةض ثيَويػتيي ضِةوتيَهي ضِوو ية زابةظئ 

 و طةضِاوة بةضةو زواوةي تيَسا ببيٓطيَت.
 ا ئةطةض تةْيا ٖةو  بؤ ثاضاغتين زؤخي ئاضايي بسات  بة نؤْةثاضيَع زةْاغطيَت. ــ ئايسؤيؤشي

ــ ثيَؿهةوتٓدواظ يإ ييرباَيي ث زةطوتطآ ئةطةض ية بةضشةوةْسي طؤضِاْهاضيية ثيَويػـتةنإ  
 ٖةْسيَو ية ْةضيتةنإ وةال بٓيَت.

 طة  زؤخي ئاضايي بيَت.ــ بة ضِازيها  زةْاغطيَت ئةطةض ئاَاوي ثططِاْسْي ثةيوةْسيي ية
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ــ ئايسؤيؤشياي ضةخ ) ضةثطةضا( نة ظياتط َةيًي َاضنػيػيت  غؤغياييػيت يإ دـاضي  
 واية تةْيا زيَُونطاتيو يةخؤ زةططآ.

ــ ئايـسؤيؤشياي ِضاغـت ) ِضاغـتطةضا( نـة سـةظي ْـةضيتدواظيي توْـس  نؤْـةثاضَيعي يـإ          
 نؤْةثةضغتاْةي توْس يةخؤ زةططيَت.

ةت و ضِاغت يةطة  ئـةوةي نـة ظؤض طـطيٓطٔ  زابةؾـهاضيي زيهةؾـيإ يـة       زوو ظاضاوةي ض
ٖةْاوي خؤياْسا د نطزؤتةوة وةى ضةثي توْسضِةؤ  ضـةثي َياْـةضِةؤ  َياْـةي زةغتةضِاغـيت و     

 ...نة ٖةتا ضِاغيت توْسضِةؤ زضيَصة زةنيَؿيَت.
 

طؤِزانكازيي لة وآلتاني لـةحاَلي طواضـتهةوةدا ) لـة كؤمةَلطـةي نـةزييت      
 ادة بؤ كؤمةَلطةي ئاَلؤش(ض

ئاٖةْطي ْويَهطزْةوة و طةؾة ية ٖةَوو وآلتاْسا بة ؾيَوةيةى و وةى يةى ْيية. نؤَةَيطـةناْي يـة   
طئَ  ئةو نؤَةَيطةياْةٕ نـة ظيـاتط    طآ بة نؤَةَيطةي يةساَيي طواغتٓةوةزا ْاو ٓب ساَيي طةؾة نة زةتوْا

زاْـة قـةوَي و نويتووضييـةنإ نـة بةضةبـةضة يـة       يةشيَط ناضيطةضيي ثطؤغةي بةثيؿةغاظيبووٕ و ثيَهسا
هاضيي زةٔب و ية ٖةْسيَو يـة بواضةناْـسا يةطـةٍ     ْاوةوةياْسا يةضِيَطةزإ  تووؾي ب غةضةوبةضةيي و طؤضْا
هاضيييـةنإ نـة    ضِةوؾي ْوآ زةطووئَ و خؤضِاططي ية بةضاَبةض ْويَػاظيؿسا دياواظة. ية خواضةوة طؤضِْا

هاضيية ئابووضي  نؤَةآليةتي ظياتط ية غ  بةؾي نؤَةَي طةناْي ية ساَيي طةؾةزا ديَبةد  زةبيَت و طؤضِْا
 و نويتووضي و زةضووْي يةخؤ زةططيَت  بة نوضتي تاوتوآ زةنةئ: 

 
 ئا ـ طؤِزانكازيية ئابووزييةكاى

ـ ية بٓةضِةتسا طةؾةغةْسٕ يةغةض بٓةَاي ئةّ ناضة ضِاوةغتاوة نة ئـابووضي طـوظةضإ نـة    6
َاي ضِاْسَإ ) زةضةواَي ناض(ي الواظ نة تةْيا وةآلَسةضي ثيَساويػتيية غـةضةتايي  يةغةض بٓة

وغةضةنييةناْي شياْة  ببيَتة ئابووضييةني ظيٓسوو يةغةض بٓةَاي بةضٖةَٗيَٓاْي ثيؿةغـاظي و  
 بةّ ثيَية طةؾةغةْسٕ ية ٖةْطاوي يةنةَسا  ثطؤغةي بةثيؿةغاظيببوْة. 

بة ديَطؤضِنيَي غةضَايةوة ٖةية. بةّ ؾيَوةية نة غـةضَاية  ـ بةثيؿةغاظيببوٕ ثيَويػتيي 1
نؤنطاوةنإ ية بةؾي خاوةْساضيَتيي ظةوي يإ بةؾة ناْي تطي غـةيطي وةبـةضٖيَٓإ ) وةى ئـةو    
خةضديية ظؤضاْةي بؤ دةشْةنإ  بؤْة قةوَييةنإ و ... زةنطيَت( زةبـ  بةضةبـةضة يـة بـواضي     
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ةضٖــةَٗيَٓاْي ثيؿــةيي  طواغــتٓةوة  ثةيوةْسييــة نةيوثةيــةناْي تــةنٓؤيؤشياي ثيَويػــت  ب
 طؿتييةنإ  باظضطاْي و خعَةتطوظاضيسا خبطيَتة طةضِ. 

ـ بةٖؤي نـةَبووْي غـةضَاية يةظؤضبـةي بابةتـةنإ  طةؾةغـةْسٕ يـةو وآلتاْـةي نـة         8
ثيَويػيت بة ٖاتٓةْاوةوةي غةضَايةي زةضةني بيَت  ضِيَطة بؤ ديَطريبووْي دـؤضة دياواظةنـاْي   

 ناضي ) ئابووضي  غياغي و نويتووضي( خؤف زةنات.زاطري
ـ بةثيؿةغاظيبووٕ ثيَويػتيي بة د طؤضِيين ٖيَعي ناضة. ية وآلتـاْي غـةيطة ثيؿةغـاظي يةبـةض     1

( يـة بةؾـي وةضظيَـطي و ضـاالنيية     34يـإ   34ئةوةي بةؾيَهي بةضضاو ية ٖيَـعي نـاضي ) يـة غـةزا     
ثيَيـة زةبـ  بةؾـيَهي ظؤض يـةّ َٖيـعي نـاضة ديَطـؤضِنيَي        غةضةتاييةناْي زيهة بةناض زةٖيَٓطيَت  بةّ 

ث بهطيَت و ية بةؾةناْي تايبةت بـة ضـاالنييةناْي بةؾـي زووةّ ) ثيؿةغـاظي( و بةؾـي غـيَٗةّ )       
باظضطاْي و خعَةتطوظاضي و ثةيوةْسييةنإ( بةناض بٗيَٓطيَت و يـةّ ثيَٓاوةؾـسا يـةنيَو يـة نيَؿـةناْي      

 ؾيَطنطزٕ و ئاَازةنطزْي ٖيَعي ناضي ثػجؤضة. ثيؿةغاظيبووْي وةٖا وآلتاْيَو
ـ ية وآلتاْي يةساَيي طةؾةزا بة يةبةضضاو ططتين ئةوةنة بة خيَطايي بةؾي ثيؿةغاظي ية نؤضبةضة 3

ٕ ثطِ زةبيَت و بةؾي خعَةتطوظاضيية ثػجؤضييةناْيـ ثيَويػيت بة ٖيَعي ناضي ْاثػجؤض ْيية   زيَٗاتييةنا
ّ ٖيَعي ناضة بـةضةو بةؾـي خعَةتطوظاضييـة ْاثػـجؤضييةنإ زةضـيَت و      بة ْاضاض سةؾيُةتيَهي ظؤض ية

 زياضزةي بيَهاضي نة ئةَطِؤنة يةنيَو ية تايبةيةْسييةناْي ئةّ دؤضة نؤَةَيطةياْةية  زيَتة نايةوة.

 

 ب ـ طؤِزانكازيية كؤمةآليةتي و كولتووزييةكاى
ثيؿةغاظي بووْة. بيَذطة يـة  ـ ثةضةغةْسْي ؾاضْؿيين يةنيَو ية زةضةواَة خيَطاناْي بة6

طةؾةغةْسْي ئةو ؾاضاْةي نة ٖةٕ  ؾاضي ْويَـ ية زةوضوبةضي ناْطانإ و ية قةضار ضِيَطةناْي 
ثةيوةْسي زضوغت زةنطئَ و بيَذطة يةَاْةف ْاوضةي ٖةشاضْؿري يإ نةويأَل ْؿري ) ظاخةْؿري( 

 ية قةضاؽ ؾاضةنإ ثةضة زةغتيَٓٔ.
ةي نة بةٖؤياْـةوة  سةؾـيُةتي طوْـسةنإ ضِوو    ـ بعاوتي دوططاؾيايي و ثاَي1 ٓةضةناْي: ئةو ثاَيٓةضْا

طآ بـة زوو         ية ؾاضةنإ زةنةٕ و يةوآ ْيؿتةد  زةبـٔ  ؾطةضةؾـٓٔ و بـة ؾـيَوةيةني طؿـيت زةتـوْا
 زةغتةي ئةضييَن ) ٖيَعي ضِانيَؿإ ( و ْةضييَن ) ٖؤناضةناْي ثاَيٓإ ( ثؤيئَ بةْسي بهطئَ.

يَٓييةناْسا زةتواْري ئاَاشة بة ٖيوازاضبووٕ بة زةوَيةَةْسبووٕ  زؤظيٓةوةي يةْيَو ثاَيٓةضة ئةض
ثيؿةيةني باؾرت  ضووْةغةضي نؤَةآليـةتيي َٓـاآلٕ و ئةْساَـةناْي خيَـعإ بهـةئ. يـةْيَو       
ٖؤناضة ثا  ثيَوةْةضةناْيـ زةتواْطآ ٖؤناضطةييَهي وةى ضِانطزٕ ية غٓووضزاضيَتيي نؤَةَيطـةي  
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ْي  تيَهة ثيَهةَيي ئابووضيي ْةضييت زوابةزواي بةثيؿةغاظيبووْي نؤَةَيطة و ْةضييت و نيَؿةنا
ــسةنإ و     ــة طوْ ــةزةضي ي ــةشاضيي يةضِازةب ــتييةنإ  ٖ ــة زةغ ــة ثيؿ ــسيَو ي ــووْي ٖةْ يةْاوض
ٖةَيوةؾاْةوةي ثيَهٗاتةي نؤَةآليةتي يةغةض بٓـةَاي ضِيَوؾـويَٓةناْي ئاغـا و ضِةعيـةتي يـإ      

ؾيَوةيةني طؿيت زةتواْطآ بطوتطآ نة ؾاضْؿيين بـة ٖؤناضطـةيي    ؾيؤزاَيي باغيإ بهطآ. بة
 دؤضاودؤض ضِةوتيَهي بةٖيَع ية دووَيةي دوططاؾيايي ية ؾاض بؤ طوْس ثيَو زيَٓيَت.

ي باآلزةغت ظيـاتط خيَعاْـي ؾـطاوإ    8 سا: ية نؤَةَيطةي ْةضيتيسا دؤضي خيَعْا هاضي ية خيَعْا ـ طؤضِْا
ةططَيـت. طةؾـة و ثةضةغـةْسْي ؾاضْؿـيين زةبيَتـة ٖـؤي يَيـو        بووة نة الْيهةّ غ  وةضـة يـةخؤ ز  

ي ْاوني ) ثيَهٗاتوو يـة زايـو و بـاوى و ئـةو َٓاآلْـةي       ي بؤ خيَعْا ي ؾطاوإ و طؤضِْا ٖةَيوةؾاْي خيَعْا
ٖاوغةضطريييإ ْةنطزووة(. نؤضهطزٕ ية طوْسةنإ ية ٖؤناضة ططيٓطةناْي طؤضِإ ية ثيَهٗاتةي خيَعاْـي  

ةشَاض. "بعاوتي نؤَةآليةتي"يـ بؤتة ٖؤي زووضنةوتٓةوة يـإ يةْاوضـووْي ثةيوةْـسيي    بةضبآلو زيَتة ئ
ةناْسا ْانؤني زضوغت نـطزووة و يـة    ة ؾطاوْا ْيَوإ خوؾو و بطانإ و ثةضوةضزةف يةْاو ئةْساَاْي خيَعْا

ي خؤف نطزووة.  ئاناَسا بةضةبةضة بواضي ييَو ٖةَيوةؾاْي ئةوْا
هاضي ية تويَصبةْسي1 ي نؤَةآليـةتي: شيٓطـةي ؾـاض و ثيَهٗاتـة ْويَيـةناْي ثيؿـةنإ يـة        ـ طؤضِْا

ٕ يةْاو نؤَةَيطةزا و بة زةضبطِيٓيَهي زيهة بة  نؤَةَيطةي ثيؿةغاظي بؤتة ٖؤي زةضنةوتين تويَصة ْويَيةنا
ةَاي غيػتةَي عةؾـريةتي  خعَايـةتي و    زابةؾهاضي و دياواظييةناْي نؤَةَيطةي ْةضييت يةغةض ٓب

ــه  ــةيي  زابةؾ ــة     ْاوض ــةنإ  ططووث ــيٓة نؤَةآليةتيي ــةَاي ض ــةض بٓ ــةناْي يةغ اضيي و دياواظيي
نؤَةآليةتييةنإ  ٖرياضنييةتي نؤَةآليةتي و ٖةضوةٖا ثطِغتيصي ثيؿةيي و يإ ثيَطةي ئيـساضي ظيـاز   
ات  ئاغيت خويَٓسةواضي و باآلزةغتيي ؾيَواظي ئاَيؤظ  بهطآ. ية شيٓطةي ؾاضي  ية ثةيوةْسيي يةطة  زٖا

صبةْسيي نؤَةآليةتي زيَٓة ئاضاوة نة ٖةّ ؾانتةضطةييَو ية نؤَةَيطةي ْةضييت زةططيَتةخؤ و ٖـةّ  ية تويَ
ؾانتةضطةييَو ية نؤَةَيطةي ثيؿةغاظي ية ساَيي طووضإ و بةّ ؾيَوةية ثيَطةي ْوآ بة زةضنةوتين ثيؿة 

 و ناضي ئةوتؤ نة تا ئيَػتا ْةْاغطاوبووٕ  ثيَو زئَ.
ئيًَيتة ْويَيةنإ. بـصاضزة ْويَيـةنإ زوابـةزواي طةؾةغـةْسْي ثـةضوةضزة و      ـ زةضنةوتين بصاضزة و 3

خويَٓسْي باآل  ية زاَةظضاوةنإ  ئةوووَةْـة زَيدواظةنـإ وةى غـةْسيهاناْي سيعبـة غياغـييةنإ و      
ي زةوَيةت زةضزةنـةوٕ و   ٖةضوةٖا ية زةوَيةت يإ ثيؿةغاظيسا وةى بةضِيَوةبةضإ  تةنٓؤنطاتةنإ و ثياوْا

ة و بصاضزة ْةضيتيية نؤْةنإ ثةيوةْسيي ئاَيؤظ و ظؤضبةي ناتـةنإ ثـطِ يـة    ب ةّ ؾيَوةية يةْيَوإ ئةّ بصاضزْا
نيَؿة زيَتة ئاضاوة ضوْهة يةضِاغتيسا بصاضزة ْويَيـةنإ  ثـالٕ و منووْـةي ْـوآ يـة شيـإ  ئايـسؤيؤشيا و        

طةي بصاضزة ْةضي تييةناْةوة بـؤ نؤَةَيطـة َةتطغـيساضٕ    بةٖانإ زةخةضِوو و ثيَؿاْيإ زةزةٕ نة ية ضِوْا



 287 

ةية بصاضزة نؤٕ و ْويَيةنإ بة ؾيَوةي ناتي بة زشي زوشَـين ٖاوبـةف و خـةبات     بةآلّ داضي واية يةوْا
 بة زشي بيَطاْةنإ و زاطرينةضإ يةى بططٕ.

ـ طؤِضاْهاضيي يـة ؾـَيوةي بؤضـووٕ و برينطزْـةوة. ثيؿةغـاظيبووٕ و بـةزواي ئةويؿـسا        1
نؤَةآليةتييةنإ بةب  زةضنةوتين ديٗاْبيين ْوآ نة طؤضِاْيَطي قوو  ية ؾيَواظي طؤضِاْهاضيية 

برينطزْةوة و ضِووسييةي تانةناْسا ثيَو بيَٓ   َةيػةض ْابيَت و ئةّ طؤضِاْهاضيية بـة ياضَـةتي   
ؾرينطزٕ زَيتةزي. ؾَيطنطزٕ يـةّ نؤَةَيطةياْـةزا زةبَيتـة ٖـؤي ثيَهٗـاتين ؾـَيواظي ْـوآ يـة         

ة و بةضبآلوتطبووْي ضِواْطةنإ و تيَطةيؿتين َطؤظـ ية ديٗإ. بة زةضبطِيَٓيَهي زيهـة  برينطزْةو
 بةضةبةضة برينطزْةوةي عةقآلْي ية ديَطةي برينطزْةوةي ئوغتووضةيي زازةْيَت.
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 ذيَدةز و ضةزضاوةكاني بةشي ضوازدةيةم
ٖي  اْتؿـاضات دـييب    ـ تي بي باتوَوض  داَعةؾٓاغي  تطمجة غيس سػٔ َٓكوض  غيس سػـٔ نًذـا  6

6833. 
 .6831ـ محيس محيس  عًِ حتوالت داَعة  اْتؿاضات غيُطؽ  1
 .6813ـ ييوئيؼ نوظض  ظْسطي و اْسيؿة بعضطإ داَعةؾٓاغي  تطمجة حمػٔ ثالثي  اْتؿاضات عًُي 8
 ـ حمُس عًي ؾطوغي  غري سهُت زض اضوثا.1
 .6811ؿاضات ْي  ـ طي ضوؾة  تػيريات ادتُاعي  تطمجة َٓكوض وثوقي  اْت3
ـ ضميوٕ أضوٕ  َطاسٌ اغاغي غري اْسيؿة زض داَعةؾٓاغي  دًس اوٍ  تطمجة باقط ثطٖاّ  اْتؿاضات دييب 1

6831. 
 ـ غاَوئٌ نٓيو  داَعةؾٓاغي  تطمجة َؿؿل ُٖساْي.3
 ـ عبسايطمحٔ ابٔ خًسوٕ  "َكسَة" تطمجة حمُس ثطوئ طٓابازي. 3

(clan): بٓةَاي ٖاوخويَين ْيية و تانةناْي ططووخ  خؤيإ بة َٓاآلْي   دؤضة خعَايةتييةنة نة يةغةض
ٖاوبةف زةظأْ. ٖيَُاي نالٕ ظؤضبةي ناتةنإ ئاشة   ٖةْسيَهذاض طيـا و بـة زةطُـةْيـ ؾـتيَهة نـة تؤتـةّ       

(totem.َٔي ث زةَيي) 
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