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 (761) صجنريةي كتيَب

 

 موکریانی پارێزراوە ی خانههەموو مافێکی بۆ 
 www.mukiryani.comماڵپەڕ: 

 info@mukiryani.comئیمەیل: 

 

 



5 

 

      ثيَسست
 الثةزِة بابةتةكاى ش

 7 ........................................................................ثَيشكةشة بة -1
 9 ...............................................................................سةزنج -2
 11 ......................................................................مامؤستاى تاشة -3
 19 ...................................................كة جةزطمان لة شةوى دةخشآ -4
 29 ................................................شةنةبايةكى خةزمانى ثةزوةزدة -5
 37 ئامادةدةكةيت ضؤن منداَلةكةت بؤ يةكةمني جازى ضوونة قوتاخبانةى -6
 41 .......................................ِزةضاوكسدنى جياواشى ئاستى قوتابييان -7

8- 
ى نةك تةنوا يهةوَلدان بؤ ئةوةى هةموو قوتاخبانةكان بكةين بةمنوونة

 .......................................................... ضةند قوتاخبانةيةك.
 
45 

 47 ......ِزَيطا هةمة جؤزانةى منداأل سةزكةوتوو دةكات لة قوتاخبانةدا. ئةو -9
 51 .................................................................... مامؤستا كَيية . -11
 55 ..........................................خةسَمةتةكاتى مامؤستاى سةزكةوتوو -11
 59 ....................................................يةتييةكانى مامؤستابةزثسسا -12

13- 
خؤشةويستى مامؤستابؤبابةتةكةى دةبَيتة هؤى دزوستبوونى 

 .....................................خؤشةويستى لة نَيوان مامؤستاو قوتابى
 
63 

 65 ..............................ةلة ديازدة نةشياوةكانى نَيو هةندَيك قوتاخبان -41
 69 ........................................قوتاخبانةو جطةزةكَيشانى مامؤستايان -41
 73 ...................................بةزثسسيازييةكانى بةِزَيوةبةزى قوتاخبانة -41
 81 ............ئاكنجةبةِزَيوةبةزى قوتاخبانة سةزثةزشتيازَيكى ثةزوةزدةيى  -41
كسدنةوةيةك لة كؤبوونةوةكانى ماأل وقوتاخبانة يان دايك و باوك و ال -41

 ........................................................................مامؤستايان
 
95 

 
 



6 

 

     
 الثةزِة بابةتةكاى ش

 105 ........قوتاخبانةدا ضؤنيةتى ِزَيكخستنى خشتةى وانةكانى هةفتة لةناو -41
 109 ........................................................با ئَيمةش كاذَيك باوَيني -02
 119 ..........................................................يادةوةزى مامؤستايةك -04
 123 ..تايبةتةكان منوونةكانى فسياكةوتنى ثَيش وةختى خاوةن ثَيداويستة -00

 125 .......................................فسياكةوتنى ثَيش وةخت لة ماَلةوة -1
 129 ....................................................بةزنامة ) ثسؤذة( ى ثؤزتاج

 Ski Hi.............................................. 137بةزنامةى سكاى هاى : 
 139 .........ناوةند ( دا –فسياكةوتنى ثَيشوةخت لة سةنتةز ) مةلبةند  -2
 141 ..........فسياكةوتنى ثَيش وةخت لة هةزيةك لةسةنتةز و ماَلةوةدا -3
ش كسدنى ِزاوَير بؤدايك و فسياكةوتنى ثَيشوةخت لةِزَيى ثَيشكة -4

 ......................................باوكان......................................
 

141 
 143 .............................فسياكةوتنى ثَيشوةخت لة نةخؤشخاناندا  -5

 145 ..........................................................ك نامؤيةةهةموو تاشةي -23

 
 

         
 

 
 

 



7 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ثيَشكةشة بة / 

 

مامؤستايةى فيَسى ئةلف و بيَى ثةزوةزدةو فيَسكسدنى  بةو يةكةم
 كسدم ....  !!!
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 سةزنخ
 

لة دةسطاداى وكشدنةوة و ضوونة رووسى ييض اليةنيَكى رياى، ييَهذة طانا و بآ 
و و يةوا و يةوةس طشآ و طؤأل و دسِك و داأل نية ، يةس كةطيَك ويظتى بة ئاسةصو

، طةسى تيًَةلَكا و يةنطاوى ثاى و ثؤسِو يةساوى خؤى تيَذا حةصةكانى خؤىو 
، كة بةسدى بهاغة و بهضيهة و مسةط اليةنى ثةسوةسدة و فيَشكشدىباوآ ... نةخا

شةنطةطتى ثمة و ثاية تؤكمة و ثتةوةكانى ريانة و يةميصة دياسدةيةكى دياس و 
ثيَصضوونى يةموو كات و بةسضاوى يةنطاو و ثيَصكةوتو و بةسدةوامى بةسةو 

شويَهةكانى دويَهآ و ئيَظتا و ئايهذةى يةس نةتةوةو كؤمةلَطايةكة، ضةنذ خؤشة 
، لةمشِؤى ئةمشِؤى  دنياو مةسص و بوومةط نةتةوةى ئةمبؤ ئيَمةى كؤنرتيو 

سِةخظاودا، يةسيةكةماى لة ئاطتى خؤيةوة، ضاكى مةسدانةى ىل بكةيو بةالدا و 
و داس و ثةسدووى مالَيَكى نويَى طةسدةميانةى ئاوةداى و خةسيكى يةلَهانى ديواس 

 صةنويَشى خؤماى بني .
بةو تشووطكة ئوميَذانةط شاطةشكةو خؤط و شادو شةنطولَم، كة دةبيهم 
نةوةى نوآ تؤوى غةخمؤسى و دلَظؤصى و كاسوكشدةوة و بةسيةمى ناواصةياى لة 
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ووى و ضشؤ دةسكشدنة، خةسيكى ضةكةسة و فشاروو ب –صؤس اليةنةكانى ريانذا  –
 بؤ ساصانةوةى طولَضاس و باغى ئريةمى ثيَصكةوتهى ئةم وآلتة بآ ناصة ...

 ئاصيضاى ...
لة ثةساويَضةكانى ثةسوةسدة و فيَشكشدنةوة(م  كة الثةسِةكانى ناو دوو تؤيَى)

وةك حةصيَكى ثةسوةسدةيييانةى خؤشم بة ناو ديَشِو الثةسِةكانيذا  تاوتؤآ كشدو
س بة وسدى و بة طةسجنيَكى قوولةوة تيَريِامام، ئؤخزمن لة يةناوى طةسِام و صؤ

يات و لة ناخةوة دةطتخؤشى  و ئافةسيهى ئةو شؤخة مامؤطتايةم كشد كة 
كتيَبيَكى ئاوا ناواصةى لة يةموو كويَشة سِيَيةكانةوة، بة شاسيَى ئةم ثشؤطةية 

 كوسدى ثآ ئاشهاكشدوونةوة و وةك ضةثكة طولَيَكى سِةنطني كتيَبخانةى

 قوتاخبانةكاى .  و ثششهطذاسى كتيَبخانةى يةموو ساصانذؤتةوةو بؤتة ضشاى طةوص
ئاصيضاى/ ثيَتاى وانةبآ دةطتى ئةوةشى بؤ لةمن دةدةم كة بآ كةموكوستى و 
كةمايةطيية، يا خوانةكشدة بمَيَم لة يةموو بواساى ثةسِيوةتةوة ..بةآلم سيَى ئةوة 

تؤكمةو وا وبابةتى  ييَهذة جواى دةطتجيَكيَكبةخؤم دةدةم بمَيَم :طةسةتاو 
وفشة بابةتييانةى بةطوودى يةلَبزاسدووة،  ئةوتؤ جواى بةطوود و سيَضكةيةكى

كة بةساطتى كةم ويَهةى. خوا ويَهةياى صؤسكات و قةلَةمى ئةو خاتوونةط يةس 
  بةبشِشترتبيَت .

 
 غةريب ثشدةرى

2  /9  /2102 
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 تاشة مامؤستاى
 
 

 

 
يةةة خيةةا اْة بنةةهى ْةنةي ،ةةاوايم, ٖةسٖةةةَوويإ طةةةباسة  بةَاَىطةةتاي تةةاصة 
دةدوإ... ٖةس يةنة قظةيةنم دةنشد بةبآ،اساَم خياوةسِواْم َاَىطتاي تةاصة بةووٕ   

 ... َةمحوودي ْاَيبةْذ طوتم:
 بابآ بضاْني ،ةو خيم دةَيآ ؟ -

 طةبشي تةسِة فشؤؾ وة َم دايةوة.
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ٖةسوةنو ،ةوإ قظةيةى دةنا : دةبآ ،يَوةؾ ياسَةتيُإ جا ،ةوة دياسة ...،ةويؽ -
 بذةٕ...خةَيو خياوي ية دةطتم ،يَوةية .

يةودةَةيذا دةسطاي خيا اْةنة نشايةوة تاسَايم ثياويَهم با  بةةسص وةدةسنةةو  ...   
. ،ةواْةي ية خيةا اْةنة داْيؼةتبووٕ ٖةية يةةنيَهيإ يةةجيَؤاي خةىي ْةةبضوو ..       

 يةنيَهم ديهةيإ طوتم...بةَيم..ٖةس سِاطت خىيةتم... ...يةنيَهيإ طوتم .. ٖا 
ثياوة الوةنة خيةْذ خويةنيَو يةبةس دةسنآ وةطتا...ية ْيَوإ دوونةَيم جؤةسةنيَؼاْم 

 ْيَو رووسي خيا اْةنةوة سِواْم و طوتم
 "  طآلو ٖاوسِيَيإ..."

عةيةيهة طةالّ ،ةواْةي يةويَبووٕ ٖةس ية ػويَٓم خىياْةوة وة َم طآلوةنةيإ بة "
 "دايةوة ..."

 َاَىطتاي الو ثشطم :
 دةَييَم َيواْتإ ىلَ خىؾ ْاية ؟!... -

 َةمحوودي ْاَيبةْذ ية جيَؤاي خىي بًَٓذ بوو و وة َم دايةوة.

ٕ    فةسَووٕ نةانم َاَىطةتا ...   -  ْييةة ...  دؤطةت و بيَؤاْةة ٖةية جياواصييةةنيا
 فةسَووٕ صؤس بةخيَشئَ...
 و طوتم.داْيؼت... نويَخا يةبةسي ٖةَيظا  خيا اْةنة ييَم َاَىطتا يةطةس طةنىي

 نانة صؤس بةخيَشبيَم ...  -
 صؤس طوثاغ... -

ٖةس وةنو خيىٕ ٖةواَييإ داويٓآ نةة ،يَةوة الويَهةم دَيوةشاوإ و ْيؼةتُإ ثةةسوةسٕ       
...يةبةس خاتشي خضَة  نشدٕ بة و  , رياْم ػاستإ واصييَٗيَٓاوة و ،اوايم ،يَُةةتإ  

 بزادووة .ٖةَي
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 َاَىطتاي الو صةسدةيةنم نشدو وة َم دايةوة :ة
   ٖةسنةطآ ،ةو قظاْةي نشدبآ طةةوسةيم ْواْةذووة... ثةيَِ واْييةة َةٔ ٖيَٓةذةؾ        -

 خياى مب .
 َةمحوودي ْاَيبةْذ وة َم قظةناْم نويَخاي دايةوة و طوتم :

إ ٖةةبآ ،ةوةيةة   ،يٓؼاَيآل ٖةسخيييةنيإ طوتبآ سِاطتة . تةْيا داوايةى نة ية تىَ -
 نة دوانةوتوويم ْيؼتُإ و ٖةراسي و ْةداسي و تةنةَإ  بةَٓذاَيةنامنإ ْةَييَيت...

 َاَىطتاي الو صةسدةيةنم ٖاتآ و وة َم دايةوة .
دةَةوآ خىػةويظتم ْيؼتُإ ية دأل و دةسووْياْذا صيٓذوونةَةوة, ،ةطةس بتوامن يةةّ  

 ةيم دةنةّ.،ةسنةدا طةسنةوّ ،ةوناتة ٖةطت بة،اطوود
 نويَخا خيايةنم بى نانم َاَىطتا باْط نشد و طوتم :

 ،يٓؼاَيآل طةسنةوتوو دةبيت.
 نانم َاَىطتا دوابةدواي ،ةو دسيَزةي دايآ .

يةةة و تةنةَاْةةذا طةسخيةةاوةي دةطةةت ىلَ ْةةةدساو و دةسْةةةٖاتوو  صؤسة... بةةى      -
تةنةَإ بة دةطتم , تا ،ايٓذةي و م ،ةّ طةسخياواْةؾ دةبآ ٖةوأل بذةئبةسٖةَٗيَٓاْ

الوةنإ بٓيا  بٓيَيٓةوة, ٖةسوةى خيىٕ باوو باثريامنإ بةة بةخؼةيٓم خةويَٓم خىيةإ     
. ،ةوإ نة ،ةةو و تةةيإ ،ةاوا داَةصساْةذووة     ادي و طةسبةخىييإ دةطتةبةس نشدو،اص

،يَُةةةؾ دةبةةآ ،ةةةّ خيةةووصةسةية طةػةةةثيَبذةئ, بةةى ،ةةةوةي و تيَهةةم ،ةةاوةدإ و   
 ةي دواسِؤر بظثيَشئ...دةوَيةَةْذتش بةْةو

 
ثريةَيَشدةنة يةطةس طةنىي ،ةوبةسةوة داْيؼتبوو, بةدةْؤة يةسصؤنةنةةي قظةةناْم   
نانم َاَىطتاي بشِي. بشاية بةخىسِايم خى  َاْذوو َةنة ...ٖةس تةى دةَةت ييَةو    
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نشدةوة ،يَُة تيَؤةيؼتني دةتةوآ ض بًَيَيت. بةريوسِاو بىخيةووْةناْت صؤس خيةانٔ, بةة ّ     
دْيإ طشْؤة ...يةبشي ،ةوةي ْةوة بة ْةوةي بظثيَشٕ ،ةطةةس دةطةتيإ يةةْاو    ناسثيَهش

 دةطتم يةنذي ْاباية, باسودؤخ و طوصةساْم ،يَُة صؤس ية ،يَظتا خيانرت دةبوو...
 َاَىطتاي الو بةطةس يةقاْذْيَو قظةنةي ثةطةْذ نشد .

     .. دةبةآ ساطتة بابة طيإ بة ّ خيةاى نشدْةم و تيَةو ثيَويظةتم بةةنا  ٖةيةة .       -
 ،يَُة ... 

 نويَخا يةنظةس قظةناْم نانم َاَىطتاي بشِي و ثشطم: 
 نانم َاَىطتا ،يَوة تةَةْتإ خيةْذة ؟. -
 بيظت و خيواس طاأل . -
 

َٔ ٖةفتاو ثيَٓة طاَيِ ...ناتيَو يةتةَةْم ،يَوةدا بووّ...صؤس ية ،يَوة بةة ٖةطةت و   
ي داطرينشدئ, ٖةس ٖةَوو دةطتُإ نةف ونوَيرت بووّ, نة دورَٔ و تةنةبةطىصتشو 

 يةْاو دةطتم يةنذي ْاو تا دورَُٓإ يةة و تةم وةدةسْةا ,...ٖةآآآي ...ٖةةي..     
،ةويؽ سِؤرطاسيَو بوو ...،يَُة ،ةو دةَةي ٖيَؼتا مسيًَُإ خةتم ْةةدابوو. ٖةةس نةة    
, ثاسخيةيةنم و متإ ية دةطتم دورَٔ ،اصاد دةنشد, ٖيَٓذةي دي بةنةفونوَيرت دةبووئ

نةةة ٖةةةسخوا بىخةةىي بضاْيَةةت ػةةةو و سِؤر ٖةةةدادامنإ ْةبوو...خةةةوو خىسانُةةإ ىلَ 
ٖةَيؤريابوو طوثاغ بى خوا ناسةنإ بةسةوثيَؽ خيووٕ...نة دورَٔ ثيَم ية و تم بةشِا,  
نةوتيٓة بريي خيانظاصي... يةنةَني بةسْاَة نة بةالَاْةوة طشْط بوو دسوطةتهشدْم  

،يةةذاسة طوتيةةإ: ،يَُةةة بودجةةةي دسوطةةتهشدْم    قوتاخباْةةة بوو...ناسبةدةطةةتاْم  
قوتاخباْةَإ ْيية, دةبيَت بى خىتإ قوتاخباْةنة دسوطت بهةٕ ...خةةَيهم ،ةاوةداْم   
قةصَة بةدةطت وةخىنةوتٔ. ػةو و سؤر ناسيإ دةنشد تا قوتاخباْةنةة تةواوبهةةٕ...   



15 

 

دةَم جيةاواصي  ناتيَو ية ْيَوإ َيًًة  و دةوَية  ييَو تيَؤةيؼتٓم تةواو ٖةبمَ ،ةو
 دةبةيٓذا ْاَيَٓيَت و ،يَُةو ،يَوة باوي ْاَيَٓيَت...طومت: 

" دسوطتهشدْم قوتاخباْة يةطةس ،يَوة...ْاسدْم َاَىطتاؾ ية،يَُةوة... صؤسي ْةةبشد  
َاَىطتايإ ْاسد و قوتاخباْة نةوتة ناس. ،يَُة نة تاصة الوبووئ دةطتُإ بةخويَٓذْآ 

 ونوَيرتو َاَىطتاؾ ية ،يَُة خىؾ ذاَيرت  ...نشد ،يَُة ية َاَىطتا بة نةف
نانم َاَىطتا ية ْيؼتُإ ثةسوةسة طةسَو طوسِو طةسَةة تةْةذووسةنإ بةوو, بةة ّ     
يةناتم واْةطوتٓةوةيذا ثرت وػةي )،يَُة( و)،يَوة(ي بةناس دةٖيَٓا, ٖةَيؼة دةيويظت 

و واْةنةيةذا  بىػاييةى يةْيَوإ َيًًةة  و دةوَيةتيَةذا دسوطةت بهةا ... ٖةةس يةةْا      
،اَارةي بةوة دةنشد نة خيىٕ دورَٔ ٖاتىتة و تم و )،يَُة( ؾ خيىْاوخيىمنإ ية و تم 
وةدةسْاوة...،ةودةَاْةي نة دةطةأل دورَٓيذا ثيَهذا دةٖاتني بآ ،ةوةي خواسدْآ خبىئ 
يإ ثؼوويةى بذةئ طيٓؤُإ نشدبةووة قةةَيناْم طةةسة ْيَةضةي دورَٔ...بةةددإ و      

ميإ دةنشد...دةَاْويظت ،ةوة بةجيٗإ ْيؼإ بذةئ نة دةتةواْني بةآ   ْيٓىى صؤساْباص
خواسدٕ و بآناسنشدٕ ريإ بةطةسبةسئ.تةْيا طةسبةخىو ،اصادبني. دووباسة بةة وػةةي   

 )،يَوة( دةطتم ثيَذةنشدةوة: 
 

" دياسة ،ةةوسِؤ ْةاتواْني بًَةَيني ،ةةوةي نةة دةَاْةةويَت دةطةتُإ نةةوتووة و ثَيةم          
 ٖيَؼتا ية صؤس ػةتم ديهةةَإ نةَةة... فابشيكةةَإ ثيَويظةتة ...      طةيؼتووئ...

سيَؤاوباْم خيانُإ دةويَت... ،اوي ثرتة تةْذسوطتم ثرتَإ ثيَويظتة, ،يةذي ٖةةَوو   
،ةواْة دةبيَت)،يَوة( دسوطتيإ نةٕ..،يَوةي الواْم و   دةبيَت ،ايٓذةي و   بٓيةا   

 بٓيَٓةوة...
 خواىلَ خىػبووّ ثشطم: ناتيَهم خيووَة ثىىل دووةّ باونم
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 ذاألو باَيم قوتاخباْة خيىْة ؟... -
 خشاث ْيية بابةطيإ ...خياى دةسِوا ...-
 ٖةتا ،يَظتا خيم فيَشبوو وٕ .؟  -
 دوو داْة ٖىْشاوةي ْيؼتيُاْم و يةى طشوود.  -
 ٖةس ،ةوةْذة؟ -
 سِيَؤاوبإ و... ووْم فابشيكةو ،او و تةْذسوطتم وػتيَهم ديؽ, ْةب -

 ْيَوخيةواْم تيَو ْاو و ثشطم:باونِ 
 ،ةي بى دسوطتم ْانةٕ؟ -
 خيوْهة َاَىطتا ٖىيةناْم ثآ ْةطوتبووئ بىخىّ ثيٓةّ نشد: -
 يةبةس ،ةوةي نةمسإ ْيية ... -
 ،ةدي ض بهةئ ...نآ ٖةية بيَتو ،ةوناساْة ،ةدماّ بذا ؟ -
 دةبيَت )،يَُة( ية ،ايٓذةدا ،ةّ ناساْة ،ةدماّ بذةئ... -
 طوسد  يةجيَؤاي خىيةوة بًَٓذبوو و بةتووسِةييةوة طوتم:باونِ  -
ٖةي طةطباب ...ية بةياْييةوة تا،يَواسة دةخييية قوتاخباْة بة ْاخيَشي طياْةت ،ةةو    -

قظاْةؾ دةنةيت؟ ،ةوةتى طةتًَة ،اويَهت يةطةس برييَشِا ثآ ْايةتةوة...َاَيم َٔ جيَم 
بة تىوة ٖةية بنم فابشيكةو سِيَوباْم خواسدٕ و ْووطتٓمَ ْيية... باػة ض ثةيوةْذيةنم 

 بىخةَيهم دسوطتهةيت ؟...
 

بةنوستيةنةةةي بةةاونِ َٓةةم بةةشدةوة طةةةسناسي ػةةيٓايم بةةى صةوي نةةَيآلٕ و        
باغةواْم...باونةناْم ديهةيؽ وسدة وسدة َٓذاَيةةناْيإ يةة قوتاخباْةةوة دةسٖيَٓةاو     

نانم َاَىطتاي ٖةوةَيآ, بىطةسناسيَيإ بشدْةوة...ٖةس ،ةو)،يَُة( و)،يَوة( طوتٓاْةي 
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بةةووة ٖةةىي داخظةةتٓم قوتاخباْةةةي ،اواييةنةةةَإ, ،يظةةتاؾ دواي خيةةةْذئ طةةاأل   
،اواييةنةَإ ٖةسوةى ،ةو سِؤرةي ية دورَُٓإ ،ةطتاْذةوة دوانةوتوو و ويَشاْةية. ْةة  
 سِآ و باْيَهُإ ٖةية ...ْة ،ةاو ْةة تةْذسوطةتم و ْةنؼةتوناأل و ْةثيؼةطةاصي ...     

 ثرية َيَشدةنة بآ دةْط بوو, َاَىطتاي تاصة ثشطم: ة...ٖينُإ ٖةسْيي
 َٓذاَيةناْم ،اوايم ٖينيإ ْةبووْة ػتيَو؟. -

 نويَخا وة َم دايةوة:
بةدي! نوسِةنةي سةجةبم قةطاب خوىل طةسةتايم تةةواونشد و طةوتم: باونةة َةٔ      -

, بةة ّ  دةَةوآ ٖةس خبويَِٓ تا ببُة ثياويَهم طةوسة...سةجةةبم قةطةاب سِاصي ْةةبوو   
دةسوةطتم نوسِةنةي ْةٖا  ...خيةْذ نةطيَهيؽ سِوويإ ىلَ ْاو سِةجةبم قةطاب سِاصي 
بوو نوسِةنةي بٓيَشيَتة ػاسي بى خويَٓذْآ, ية واْةية سِؤريَو بيَت و ثياويَهم خيانم ىلَ 
دةسخييَت و خضَةتم خةَيهم ،اواييةنة بها ...دوايةؾ يةى دوو نةطةم دي بةةدواي   

قةطابذا خيووْة ػاسي...ٖةَووػيإ خويَٓذْيإ تةواونشدو تةْاْة   نوسِةنةي سِةجةبم
 بةثًةوثايةي بةسصيؽ طةيؼنت بة ّ طوودي خييية..؟!

 
 َاَىطتاي الو نة بةخيشِوثشِي طويَم بىقظةنإ ػٌ نشدبوو ثشطم:

 بذةٕ .؟ ةوة ،اوايم و ياسَةتم خةَيهةنةيٖية ناَيَهيإ ْةطةساِْ -
 يَهم يةقاْذو طوتم:نويَخا صؤس بة ثةسؤػةوة طةس

بى ْايةْةوة ...ٖةَوو طاَييَو وةختم ٖةَيبزاسدْآ ثةيذادةبٓةوة ...،يٓحا نة ديَٓةوة  -
يةى دْيا ثةمياْم َضسوػريئ بة خةةَيهم دةدةٕ, ٖةةس َةثشطةة!. وتةاسي بةةجىؾ و      
خشؤؾ دةخويَٓٓةوة و ،او و تةْذسوطةتم و ناستةإ بةى دابةني دةنةةئ ... سآ وبةاْم       

كةي طةوسة دادةَةصسيَٓني..." ناتيَو نة ٖةَيبزاسدْيؽ تةواودةبيَت دةسِؤٕ خياى...فابشي
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و ٖية نةغ طةسو طةنوتيإ ْابيٓيَتةوة... ،يظتا نةانم َاَىطةتا ،ةطةةس ،يَةوةؾ     
ٖاتووٕ ٖةَإ قةوإ بى خةَيهم ييَذةْةوة و بًَئَ" ،يَوة ،ةةي الوةنةإ خيةاوي ٖيةواو     

ة, بةخىسِايم خى  َاْذوو َةنةو بؤةسِيَوةو ،وَيذي دواسِؤري و تٔ و ،ةو جىسة ػتاْ
بشِؤوة طةسناسةنةي خى , بةو نةطةؾ بًَآ نة تىي ْاسدووة: نةطيَهم ديهة بٓيَشيَةت  

 نة بتواْيَت ٖةس خىي ،ةو ناساْة ،ةدماّ بذا .
 َةمحوودي ْاَيبةْذ دوا بةدواي قظةناْم نويَخا طوتم:

وة ْيية ية تةواوي ،ةةو َاوةيةةي   " نانم َاَىطتا ،يَوة تووسِة َةبٔ َةبةطتُإ ،يَ
نة ٖةس نةطيَو ٖاتووة ية جياتم ،ةوةي ناسيَو ،ةدماّ بذا  ،يَُةي نشدووةتةة تةىثم   
فتبىَيآ و ثامسإ ثآ ىلَ دةدا ... ،ةطةس ٖةس يةنيَو بى خىي نةةَيَهم يةةو ناساْةة    

 ،ةدماّ بذاية ،ةوة دةَيَو بوو و تةنةَإ ببووة بةٖةػتم بةسئ ...
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 لة نووطيهى / عةصيض نةطني 

 بآلوكشاوةتةوة.2006( نيظانى 66طؤظاسى ئاطؤى ثةسوةسدةيى ) رماسة 
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 كة جةزطماى لةشةوى دةخشآ
 
 

 ٕ/ ػواسآ
 

ية وةتةي  ،ةّ طةسدووْة نةوتىتة خيةسخةية و طةسِإ و طووسِإ و ػةو و سؤر و َاْط 
و طاأل و وةسصةناْم يةى بة دواي يةنذا بةدواي خىيذا ٖيَٓةاوةو ،ةةّ طةىي صةوييةةي     

ةْةويَش نشدؤتةةوةو   دةخىوة طشتووة و بة سووةى و طياًْةبةس و ،ادةَيضادي ،ةاوةدإ و ص 
َشؤظيؼم تيَذانشدؤتة طةوسة و نويَخاو دةَشِاطتم ٖةسخيم ٖةية و ْية, نةخيم دةطةةأل  
ٖةَوو ،ةَاْةػذا طشوػتيَهم ىلَ ساطت نشدؤتةوةو دةطتةويةخة ثةدمةو ْيٓةىنم يةة   
خٓخٓىنم ،ةو ،ادةَيضادة طةري نةشدووة و ،ةةوى و بةةسؤنم بةةسْادا و يةةو ناتةةوة        

ٓاوة و تا ،ةَشِؤي ،ةّ خيشنة طاتاْة و تةا ،ةةو سؤرةؾ نةة ريةإ     نةخياوي بةريإ ٖةَيي
يةطةس ،ةّ صةويية خشِيًةييةدا مبيَٓةآ ،ةةوة ٖةةس دة بةسبةةسةناْآ و بؤةشةو بةةسدة و       
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طيَشَةونيَؼةداية دةطةَييذا, و ٖةس جاسةي يةنيَهيؼةيإ نةةّ يةإ صؤس يةة طةووض و      
صييةدا وةبٔ يا وةطةس دةنةويَت, نةييَٓيَهم ،ةّ طةسصةَيٓةدا يةو ٌَ َالْآ و صؤساْبا

ٖية ناَيَهيؼةيإ بةة بشدْةةوةي نىتةايم ْاطةةٕ ... ٖةسخيةةْذة بةة يىريةو و بةة          
سوواَيةتيؽ ٖةس طشوػت بةٖيَضو با دةطترت دياسة دةو طوسيع نيَؼةنييةدا, بة ّ خى 
،ادةَيضاديؽ بة ٖيَضو تواْاي ٖةضسو بةريو َيَؼةهم خةىي, ٖةةسوا دةطتةوةطةتإ و       

اوةسِآ داْاْيؼآ و ية ثيَٓاو بةسدةواَم و َاْةوةي خىيةذا, يةةٖية ٖةى و    ًَهةض و خي
ٖىناسيَو و ية ٖية َةتشطييةى ْاطًَةَيَتةوة , و ْة ٖةس بةيةةؾ و السيَهةم طةا  و    
توْذ و تةىأل و تةْذسوطةتةوة, بةَيهةة بةة ػةةأل و نةوَيشي و نةةِس والَيةم و طَيةشِي و          

ةس ْاٖيَٓيَةت و نًهةة نةةوطرييَهم    طةقةتيؼةوة, واص ية نشدة َشؤييةنةةي خةىي ٖة   
يةاليةنم بٓةم َةدمةةَيم ريةإ ٖةةس وةسدةدا و جةآ ثةدمةةو َةىسنم خةىي يةطةةس          

 دةْةخؼيَٓآ.
 

،ادةَيضاد دةطةأل قىْاغةناْم بةسةو ثيَؼنووْم خىي ػإ بةػاْم ناسةطا  و سووداو 
وة , تا و بةطةسٖاتةناْم طشوػتذا, ٖةَيؼة ية خياسة طةسو ٖىناسو سيَم بةسطشي طةسِا

ٖةس ْةبآ باسي ،ةو ٖةةَوو ػةتة قوسطةاْةي طشوػةت يةطةسػةاْم خةىي و ْةةوة و        
 سِةخيةَيةى و تىسةَةي خىي طووى بها  ...

،ةوةتا ،يَظتا, ٖةس خيةْذة ية تةَةْم َيَزوودا طةا ْيَهم صؤسيةؽ ْيةة, بةة ّ وةى     
سةطةةص و  ٖةطتم بةسثشطياسيةتم بةساَبةس ريإ, ،ادةَيضاد ،اوسِيَهم طةوسةي ية ٖاو 

ثيَهٗاتة َشؤظايةتييةنةي خىي داوةتةوة نة َةبةطتة طشيٓؤةنةي ،يَُة بى ثيَؼةةنم  
 باطةنةَإ دةطةمليَٓم :
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يةصاو و صآ و صؤس بووْم ٖةَوو صيٓذةوةسيَهذا بة تايبةتم ،ةادةَيضاد نةة ،ةَةةيإ    
تةوةسي طةةسةنم باطةةنةي ،َيُةيةة, ٖةةَوو تانةةنإ وةنةو يةةى و بةة ثَيةوةسي          

اديبووٕ, بةيةى جىس و ػيَوة و يةى ثةيهةس و سةْط و سوارا و يةى تةْذسوطت ،ادةَيض
و ذةص و ،اسةصوو و بريو بىخيووٕ, ية دايةو ْةابٔ , ٖةسيةنةة و بةى خةىي َشؤظيَهةم       
تايبة  و طةسبةخىية و تايبةمتةْذي و تواْا و ٖيَةضي جةطةتةيم و ٖضسييةإ يةيةةنرت     

 –نم ذاػا ٖةَيٓةطشة, نة ٖةَوو نةطيَو جياية, بىية صؤس ،اػهشاو سووٕ و ،اسيؼةية
صؤسجاسإ وةى ،ادةَيضاديَهم تةْذسوطتم بآ طيَشَةو نيَؼة ْايةتة باوةػم  –ْيَشوَآ

رياْةوةو يةةدايو ْابةآ, ٖةيةة ػةةٍ و طةةقة  و خةواسو خةَية, يةا نةةِس و الأل, و          
ايو دةبآ, نوتشونويَش , يا ْةخىؾ و نضو الواص و وسديًةو ،يظكاداس ديَتة دْياوةو ية د

بة ّ دةطةأل ٖةَوو ،ةَاْةػذا ،ةواْةةؾ َةشؤظٔ و ٖيَٓةذةي خىيةإ بةػةيَهٔ يةةو       
نىَةألو نىَةَيؤايةي تيَيذا دةرئ و ،ةواْيؽ ٖةس خىػةويظت و ،اصيض و يةبةةسدأل و  
طةْؤم طةبووسي دايو و باونم خىيأْ و بة ثةسؤػيَهم صؤس صيةاتشةوة دةتةوامن بًَةيَِ    

ياْةوة دةْئَ و دسيَنم خياوديَشي و بةخيَونشدْيإ ٖةسطيض يةة  بةطيٓط و بةسؤنم خىياْ
ٖية اليةْةناْم رياْةوة ىلَ ْانةٕ ... جا ٖةس َيًًة  و ْةتةةوةو نىَةَيؤايةةى بةة    
طويَشةي ثيَؼهةوتٔ و تواْاي باسي ،ةابووسي و سؤػةٓبريي و نىَةاليةةتم ... ٖتةذ ,     

وةٕ ثيَذاويظةتياْةوة دةخيةٔ و   خىياْةوة بة دةْط و ٖاْاي ،ةّ جىسة ،ةادةَيضادة, خةا  
خيةْذي بىيإ بهشآ ْايةةَئ ،ةَاْةةؾ يةةريإ دابةنِئَ و بهةوْةة دةسةوةي جةوغضي       

 جواْييةنإ و ،وَيَذة سةْؤاو سةْؤةناْم رياْةوة .
ٖةس بى ،ةَةؾ و بةتايبةتيؽ ية و تة خوا ثيَذاو و ثيَؼهةوتووةنإ و صؤسيَهيؽ ية 

بةى َةبةطةتم ،اوسِداْةةوة يةةو جؤةسطىػةةي نةة       والتاْم ،ةّ سؤرٖة تم ْاويٓةؾ, 
يةالياْةةة ٖةةاتووٕ بةسْاَةةةو ثشِؤطةةشاّ و ثةةةسوةدةي ٖةَةةة جةةىس و ػةةيَواصي ْةةويَم   
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ثةسوةسدةيييإ دواي ييَهوَييٓةوة و تويَزيٓةوةو بةدواداخيوْيَهم قووأل و بةسئ و ٖةةساو  
واغ و بةٖاْاوة داٖيَٓاوةو دةطتيإ بةجيَبةجآ نشدْم نشدووة و تةْاْة  ،ةّ باغ و خ

ٖاتٔ و ناس بى نشدْم ،ةّ اليةْة رياسيية ية بةسْاَةوبشِياسو ساطثاسدةناْم صؤس بشِطةةي  
ياطايم ،ةدمووَةْم ْيَوْةتةوةيييذا نةاسي يةطةةس نةشاوةو, وةى طومتةإ صؤس يةةثيَؽ      
،يَُةوَاْاْةوة ٖةْؤاويإ بى ْاوة, يةنيَو يةو ٖةةْؤاوة طةةسةنيياْةي يةةّ بةواسةدا     

،يؼم ىلَ نشاوةو بةسدةواَيؽ ،يؼم ىلَ دةنشآ و بى دةنشآ, ثةسوةسدةي ثيَؽ  ْشاوة و
وةختة نة بشيتية, ية ثؼتؤريي و ثاَيثؼتم نشدْةم ٖةةس خيَضاْيَهةم َٓةذاَيم خةاوةٕ      
ثيَذاويظتم تايبةتم تيَذابآ, بى سيَؤةة طةشتٔ يةة نةةّ تواْايييةةناْم ْةاو جةطةتةو        

ية يةنةةّ سؤري يةدايهبووْيةةوة دةطةت    ثةيهةسةي دسووطتبووي َٓذاَيةنة, نة ٖةس 
ثيَذةنا  و نةَونووسِي و ْاٖةَواسيية جةطتةيم و ٖضسييةةناْم ىلَ ديةاسي   دةدا,   
،ةوةؾ ية سِيَم ،ةو بةسْاَة داسِيَزساو وٖةَيظةْؤيَٓشاواْةوة, نة بى َٓذاَيةنة دةنشيَت و 

ي خيَضاْةنةةةو يةةةسيَم فيَشنشدْةةم ،ةةةو ناساَةيييةةة ثةةةسوةسدة ْويَياْةػةةةوة نةةة فيَةةش
َٓذاَيةنةؾ دةنشئَ. ،ةوةي خيَضاْيؽ يةّ بواسةدا فيَشي دةبآ يا فيَش دةنشآ ،ةوةيةة,  
نة خيىٕ ريٓؤةيةنم يةباس و طودماو و طةسْخ سانيَؽ بى َٓذاَيةناْيإ فةساٖةّ و دابني 

،ةواْةةي َٓةذاَيم خةاوةٕ ثيَذاويظةتم      –نةٕ. بى ،ةّ َةبةطتةؾ, دةبآ خيَضاْةنإ 
يةناتم نشدْةوةي ٖةس خوييَهم َةػل و ساٖيَٓإ يةطةْتةسةناْم  –ٖةية  تايبةتييإ

طةس بةّ بةسْاَةية ،اَادةبٔ, نة ثةسوةسدةي تايبة  ،اَىرطةاسي خيَضاْةةناْم تيَةذا    
دةنا  و ٖةس ،ةو ثةسوةسدةيةؾ ٖةفتاْة طةسداْم َاَيةوةي خيَضاْةةنإ دةنةا , بةى    

ْم َٓذاَيةةناْيإ و خيةىْيةتم ٖةةَيع و    ثيَذاْم صاْياسي دةسباسةي خيىْيةتم طةػةةنشد 
 نةو  و خيىْيةتم نىْرتؤأل نشدْم رياْم َٓذاَيةناْيإ.
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يةنيَو ية ييَهىَييٓةوةناْم ،ةّ بةواسة, دةس ظةتووة نةة ،ةةو ثؼةتؤريي و َةػةل و       
ساٖيَٓإ و  فيَشنشدْاْة, ياسَةتم ،ةو خيَضاْاْة دةدةٕ تا نىتةايم رياْيةإ ٖاسيهةاسي    

. ،ةو فيَشنشدٕ و َةػل و ساٖيَٓاْاْةؾ بشيتني ية خيىْيةتم ٖةَيؤشتٔ, َٓذاَيةناْيإ بٔ
يةبةس و باوةؾ نشدٕ, ػووػنت و تةسِ و وػههشدْةوة, خةواْذٕ, خواسدٕ و خواسدْةةوة  
ثيَذإ بةػيَوةيةنم صاْظتيي و ثةسوةسدةييياْة, نة ٖةَوو ،ةَاْةؾ دةبٓة ٖىي نةةّ  

ة سيَةم ،ةةّ ثشِؤطشاَةػةةوة خيَضاْةم وا     نشدْةوةي فؼاس و باس طوونم خيَضإ. ٖةس ية 
 ساٖيَٓشاوة نة بتواْآ تواْظتم طشيٓط فيَشي َٓذاَيةناْيإ بهةٕ.

 
ْةتةوة و َةسصو بووَيَهم وةى ،ةّ نوسدطتاْة سةْؤيٓةة و ،ةةّ نةوسدة بةآ وةيةةي      
،يَُةؾ نة وةى صؤس و طتةّ ييَهشاويَهم َيَزوو, ٖةَيؼة ٖةس ريَش خيةثىنةي دةطةتم  

و خيٓىى و صؤسداسإ و ثيَؼيًَم ،ةطثم طةواسةي داخ يةةدأل ونيٓةة دؤصإ    ْاذةصإ و خيا
بووة و َيَزوو ػاٖيذة نة ْةخىي و ْة خانةنةي تا ،يَظتا ْةبووة و سيَةو ْةنةةوتووة   
َاوةي خيةْذ طاَييَهإ بةدواي يةنذا ٖةْاطةي ذةطاْةوةيةنم ٖةَيهيَؼابآ و ،ىخةة و  

 ،ىخزْم دةدَيم طةسِابآ.
 

تةوةيةنيؽ ٖةَيؼة ية ًَُالْآ و صؤساْباصي و ػةةسِي بةسدةواَةذا   دياسة و   و ْة
بوو بيَت و خانةنةػم طىسِةثاْم ،ةو ػةسِاْةي ػةسخواص و دسِْذاْة بووبيَةت داخةوا ض   
ناسةطاتيَهم تيَذا قةةوَاوة و ض ثاااوةيةةنم ويَشاْهةاسي و تةا ٕ و بةشِؤ و نوػةت       

ت و ػةنو ْةخىػةم دةسووْةم و    ونوػتاس و ػةٍ و نويَش و طةقة  و بشيٓةذاس و ػةيَ  
نةطاطم و نًَىَيم و بيَذةسةتاْم بةدواي خىيذا بةجيَٗيَؼتووة, ٖةس بىية يةو سواْؤةوة 
دةتواْني بًَيَني يةنيَو يةو و   و ْةتةواْةئ نة ثيَويظةتيةنم ساطةتةوخىو تةْاْةة     
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ت( و صؤس بةثةيةاإ بة ثشِؤطشاّ و بةسْاَةي نةاسي ثىستةاد )ثةةسوةسدةي ثةيَؽ وةخة     
ثةسوةسدةي تايبة  ٖةية, نة وةى صدمريةيةنم ْةثظاوة ،ةَيكةةناْم ٖةةس يةطةةسةتاي    
يةدايهبووْم نةطاْيَهم خةاوةٕ ثيَذاويظةتم تايبةتةةوة , تةا َشدْيةإ ثيَويظةتيإ       
ثيَيةتم , نة ثةسوةسدةي تايبةتيؽ ،ةَيكةيةنم ،ةو صدمريةيةيةة بةى خةاوةٕ ثيَويظةتية     

 بةسفشاواْذا نة ،ةويؽ بشيتيةية:تايبةتييةنإ . ية خويَٓذْم 
 

يةةْاو قوتاخباْةة    –جا ٖةسخيم نةّ تواْايييةةى بيَةت    –خويَٓذْم َٓذاَيم نةّ تواْا 
،اطايييةنإ و دةطةأل قوتابيية تةْذسوطت و طاغةناْذا , وْابآ جيابهشيَٓةوة و دةبةآ  

وا يةةخىوة  ػإ بةػاْم ٖاوتةَةْةناْيإ خبويَٓٔ و فيَشبهشئَ و فيَشبنب . ،ةَةؾ ٖةةس 
ْاَييَني , تويَزيٓةوة ْيَو دةوَيةتييةنإ طةملاْذووياْةنة َٓذاَيم نةّ تواْةا بةةّ سيَؤايةة    
باػرت فيَشدةبيَت. ،ةَةؾ بة ثؼتؤريي و ٖةوأل و نىَةنم ٖاوبةػم ْيَةوإ خيَةضإ و   
قوتاخباْة و نةطاْم بةسثشطم ،ةّ بواسة , تا بًَيَم ناسيؤةةس دةبيَةت و دةسةدمةاَيَهم    

 تةو دَيخواص بة دةطتةوة دةدا.ػايظ
 

خىي ية َٓذاَييَهم ديهة  بةالي خويَٓذْم بةسفشاواْةوة , ٖةَوو َٓذاَييَو وةى خودي
جياواصييةة نةطةييةناْم تايبةةتٔ بةخىيةةوة و ٖةةَوو َٓةذاَييَهم خةاوةٕ        جياية و

 ثيَذاويظتم تايبةتيؽ يةديذي خويَٓذْم بةسفشاواْةوة تواْاي فيَشبووْم ٖةية و صؤسيةؽ 
 ،اطاييية نةَٓذاأل بةػيَواص و بشِ و سِيَزةي جياواص بيَت.

يةنةَني ػوئَ, قوتاخباْة بةسثشطم فيَشنشدْم ٖةَوو َٓذاَييَهة ،ةويؽ بة ثيَم تواْا 
و ييَٗاتوويم و ،اَادةطم َٓذاَيةنة, خيوْهة طومتإ جياواصي تانةنةطم )فشوم فشدية( 

وتاخباْةيةةنيؽ بةىي ْيةة َٓةذاَييَو     يةّ ثشؤطةيةدا سؤأل  دةبيٓةآ. ٖةةسوةٖا ٖةية ق   
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سةتهاتةوة, يةبةس ،ةوةي خاوةٕ ثيَذاويظتم تايبةتة, بةَيهة دةبآ داواي ٖاسيهةاسي و  
 ثؼتؤريي بهةٕ ية بةػم ثةسوةسدةي تايبة  و ٖاْاي بى بةسٕ بةدةْؤياْةوة بنآ.

اْا ٖةسبىيةػة ثةسوةسدةي تايبة  يةطةسيةتم ثيَذاويظتيةناْم ٖةس َٓذاَييَهم نةّ تو
تاوتوآ بها  و ٖةَييظةْؤيَٓآ و, تا دةتواْآ صاْياسي دةسباسةي ٖةس َٓذاَييَهم نةةّ  

 تواْا بةطويَشةي باسودؤخم نةَايةطييةناْم نىبهاتةوة .
 

،ةوةْذةي يةطةسةوةؾ بامسإ نشدووة ٖةَووي يةطةس بٓةَاو ػةْؤظةتم دةطةتووسي   
،ةةوةيإ دةطتٓيؼةإ نةشدووٕ     عيَشاقم و رَاسةيةى ثةيشِةوة ْيَو دةوَيةتييةناْة, نةة 

ٖةَوو َٓذاَييَو َافم خويَٓذْم ٖةية. ،ةطةس ٖاتو َٓذاأل نةّ تواْايم جةطتةيم يإ 
ٖةطتةناْم ) بيظنت و بيةٓني ( ...  ٖتةذ , ٖةةبيَت ،ةةوة ٖةةس دةبةآ وةى ٖةةَوو        
َٓذا ْيَهم ديهةي ،اطايم َافم خويَٓةذْم ٖةةبيَت. خيةوْهة خويَٓةذْم بةةسفشاوإ      

نة : ْابآ َٓذاَيم خةاوةٕ ثيَذاويظةتم تايبةة  يةة دةسةوةي قوتاخباْةةي       َاْاي واية
 ،اطاييذا بيَت.

 
جا ٖةس بةوثآ و داْؤةؾ, ثيَُإ خىػة ،اوسِيَو وةالي قوتاخباْةناْذا بذةيٓةوةو بضاْني 

 دةبآ خيبهةٕ و خيىٕ بٔ :
ذا وةسيإ وية قوتاخباْةناْ –ٖةس خيىْيَو بٔ  –دةطت ْةْئَ بةسِووي ٖية َٓذاَييَهةوة 

بؤشٕ و, ناتيَهيؽ َٓذاَيم نةّ تواْا يةٖةس قوتاخباْةيةنذا تىَاسنشا, ،ةو قوتاخباْةية 
 دةبآ داواي ٖاسيهاسي و ثؼتؤريي ية بةسيَوةبةسايةتم ثةسوةسدةي ،ةوػويَٓة بها  . 

يةطةس قوتاخباْةناْيؼة ٖاْم َٓذا ْم ديهة بذةٕ ثيَؼواصي  ية َٓذ ْم نةّ تواْةا  
بري َاَىطتاؾ بٗيَٓشيَتةوة نة َاَىطتا بةسثشطةياسي فيَشنشدْةم ٖةةَوو    بهةٕ. و وة
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قوتابييةناْم ْاو ثىيةنأْ و بةخياوديَشي ثىيةناْيؽ سابؤةيةْشيَت نة يةريَش خياوةديَشي 
 َاَىطتادا ،اطايإ ية َٓذاَية نةّ تواْايةنإ بيَت .

 
اسي و خظةتٓة  ييَشةوة بى ثؼت قةاميم و ساطةتم و دسوطةتم باطةةنةَإ و بةى ،اطةاد      

بةسخياوي خويَٓذةواس و اليةْم ثةيوةْذيذاسيؽ ثيَِ خىػة ٖةْذيَو ياطا و بٓةَاي ،ةةّ  
ثشؤطةية خبةَة بةسخياو, نة ية ياطةا ْيَودةوَيةتييةةناْم َةافم نةةّ ،ةْةذاّ و نةةّ       
تواْانإ) خاوةٕ ثيَذاويظتية تايبةتييةنإ ( ة. رَاسةيةةى ياطةاي تايبةةتم نةة يةة      

 تةةوة يةنؤشتووةناْةةوة طةةباسة  بةة َةافم نةةّ ،ةْةذاَإ        ،ةدموَةْم طؼةتم ْة 
 دةسخيووة : 

 
ص دةسباسةي طيَشِاْةوةي ،اَادةطيية نىَةالتييةناْم نةّ 1950طاَيم   305بشِياسي  -

 ،ةْذاَاْم يةؾ و الس.
ص دةسباسةي ٖةطةتاْةوةو طةػةة نىَة يةتييةةنإ و     1969طاَيم  2542بشِياسي  -

 َاْم باسي ،ةقًَم و يةؾ و الس.ثاساطتٓم َافم نةّ ،ةْذا
 ص دةسباسةي َافم نةطاْم ناأل فاّ.  1971طاَيم  2856بشِياسي  -
دةسبةةاسةي َةةافم وةنةةو يةةةى بةةووْم نةطةةة نةةةّ  1975طةةاَيم  3447بشِيةةاسي  -

 ،ةْذاَةنإ دةطةأل َشؤظم ديهةي ،اطاييذا.
ْيَو دةوَيةةتم   ص بةطاَييَهم 1981بة جاسِداْم طاَيم  1976طاَيم  31/32بشِياسي  -

 بى نةطاْم نةّ ،ةْذاّ.
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ص دةسباسةي بةسْاَةي ناسي جيٗاْم ثةيوةطت بةنةّ  1982طاَيم  37/52بشِياسي  -
بةة )   1993و طةاَيم   1983،ةْذاَاْةوة, جؤة يةوةؾ جاسِداْم َاوةي ْيَوإ طاَيم 

 دة ( طاَيم جيٗاْم نةّ ،ةْذاَإ.
نشيَظايم بى ٖيَٓاْةدي دةسفةتم وةنةو  ص دةسباسةي ية 1993طاَيم  48/49بشِياسي  -

 يةى بى نةّ ،ةْذاَإ . 
،ةَاْة و صؤس ػتم ديهةي و تة دساوطيََيةناْم ،يَُةةؾ, نةة طشيٓؤييةةنم صؤس بةة     
ثةسؤػاْةيإ بةّ ثشؤطةية داوة و ياطا و سيَظاي صؤسيإ بى ثؼتؤريي و جيَبةجآ نشدٕ 

ٓيَو و دسصو دةالقةيةةى بهةويَتةة   , دةسنشدووة و ْةياْٗيَؼةتووة نةةييَ   و بايةخ ثيَذإ
 ْيَوإ تانةناْم نىَةَيؤا و ْةتةوةناْياْةوة .

 
خودا ْةينِآ ٖةسخيةْذة ،يَُةؾ صؤسْية ساطت و خيةثم خىَةإ يةةّ بةواسةدا ْاطةيوةو     
،اوسَِإ ية ثيَذاويظتم اليةْيَهم طةوسةي غوْنة طةيع و راناوةنةاْم بةاغم طةةس     

ةتةوة, بة ّ ،ةو ٖةْؤاواْةي بةطىص و دَيظةىصي و  طةوصو صةْويَشي نىَةَيؤانةَإ داو
ثةسؤػم بة ثةسؤػاْةوة, بةسِيَوةية, صؤسْابا ،يَُةؾ ديَيٓة سيةضو سيضبةْةذي غةةخمىساْم    
َشؤظم خىَةإ و ٖةةَوو َشؤظايةةتم طةةس ،ةةّ سِووي صةَيٓةة. بىيةة يَيةشةوة بةة          

ةيى ،ةو خياوطةؾ و ثةسؤػيَهم يةنحاس بةخى ساثةسَووْةوة دةْط ٖةَيذيَِٓ و دةَييَِ, ط
ْةَاَة ػًو و ْاطو و ْاصداسة دأل ثشِ يةخىصطةو ،اوا  و ٖيةوا بةةريإ و سِاَةاو يةة     
،اطىي ،ايٓذةيةنم طةػذا, خياوةسِيَم ٖيُة  و خيانم بةالدانشدْم َةسداْةي ،يَُةةٕ,  
،اطاْهاسي خويَٓذٕ و ثيَذاويظتييةناْيإ بةى دابةني بهةةئ, خيةوْهة ،ةواْةةؾ ٖةةس       

ةَيؤاي َشؤظايةتني و خيةاويإ يةة دةطةت و ثةدمةة و طةىصي ،يَُةيةة,       َشؤظم ْاو نىَ
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بةطةةةسي بةةآ ْاصيياْةةذا بيَةةٓني و ْاصيةةإ بهيَؼةةني و ،يَُةةةؾ دةبةةآ ية،اطةةتم ،ةةةو  
 خياوةسِواْياْةياْذابني  ... بى  ؟

  خيوْهة , ،ةواْة طوت و طىي ،ةو ،اصاسةٕ )) نة جةسطُإ ية صةوي دةخؼآ ((
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 نى ثةزوةزدةشةنةبايةكى خةزما
 

 
 

 ٕ/ ػواسآ
 
ػتيَهم بةَيؤة ْةويظتة نة ثيَؼهةوتٔ و دةسنةوتٔ و طةػةي ٖةةس طةةٍ و ْةتةةوةو    
و تيَو بة ثيَواْةي ،ةْذاصةي بةسص و ْضَم ،اطتم سؤػٓبريي وخويَٓذةواسيياْةوة بةْةذة  
 و, ٖةس ية دووسةوة ية طيُا و سوخظاس و ،اناسياْذا دةسدةنةوآ, نة ية ض قىْا  و ثًة

 و ثايةيةنم ثيَؼهةوتٓذإ .  
طةالْم دْياؾ ٖةسيةنةيإ نة )طةىل نوسديؽ يةنيَهة يةو طةالْة ( بة طويَشةي ،ةو 

بىيإ  –صؤس يإ نةّ  –ٖةٍ و دةسفةتاْةي نة بىيإ ٖةَيهةوتووة و يا ،ةو باسودؤخةي 
آ سةخظاوة, بةسديَهيإ خظتىتة طةس بٓنيٓة و بٓاغةي ػاسطتاْيةتم َشؤظايةتم و ج

ثةدمةي خىيإ بةطةس ديواسي ٖةَينووي ،اطةتم ثيَؼةهةوتٓم ،ةةوسِؤي ،ةادةَيضادةوة     
ْاوة. ٖةسخيةْذة ،ةَةؾ ية ػةو و سِؤريَو و ْاوةختيَهذا و بة نتوثشِي ْةٖاتىتةة دي,  
بةَيهة طةدإ و ٖةصاسإ طاَيم خاياْذووة و قوسباْم صؤسي ية ثيَٓاودا دساوة, تةا سِؤري  
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،ةةةوسِؤ بةةةسو َيةةوةي دسةختةةة َيَزوويييةنةةةي نىَيٓةةةدإ و  بةةةو سِؤرة طةياْةةذووة و
 بةسدةواَم دةخيٓيَتةوة.

،يَُةي نوسديؽ, ٖةس ية طةسةتاي ثؼهوتٓم خياوي َيَزووةوة, يةطةأل صؤسبةي طة ْم 
سةطةٕ و سِةطارؤي طةس ،ةّ طىي صةوييةدا ٖةبووئ و تا ،يَظةتاؾ نةة ٖةةئ و ٖةةس     

ٓاْم ػاسطةتاْيةتم و ريةاسيم طةةالْم جيٗاْةذا     دةػبني, دسيَنيُإ ية ٖاوبةػم بٓيات
ْةنشدووة و ٖةس بةسدةواَيؼني, سِةْؤة ،يَُة خىَإ بة صؤسييَهشاو و طةسنوتهشاوي ريَش 
خيةثىنم صؤس طةالْم خاوةٕ ٖيَضو تواْاو صؤسداس و خياوطووس بضاْني و ية صؤسبةي قىْاغة 

وةى ٖاوَشؤظةةةناْم  َيَزوويييةةةناْم ريامناْةةذا دةسفةةةتم ،ةةةوةَإ بةةى ْةسِةخظةةابآ
ديهةَإ بيَيٓة طةس ػاْىي ريإ و سِؤَيم خىَإ ثيَؼاْم دْيا بةذةئ, بةة ّ وا وسدة   
وسدة ،َيُةؾ بة ٖةةْؤاوي ثتةةو و بةةسدةواّ و خَيةشا يةةّ طةةسدةَةي ،َيظةتاَاْذا        
ٖاتووئ خيانم َةسدايةتم ىلَ بهةئ بةالدا و دةسد و ،يَؽ و راْةة ْاطةىسةنإ و داو   

 ةتواْم ْةخىػم و بشيٓةنإ دةطتٓيؼإ نةئ. دةسَإ و ٖ
ٖةس بىيةؾ ،ةّ خيةْذ ثةيعاْةي طةسةوةػِ نشدْةة ديةاسي, تةانو ييَيةةوة نةةييَٓيَو      
بذؤصَةوةو بنُة ْاو ذةوػةوبإ و ذةطاسي ثشؤطةةي ثةةسوةسدة و فيَشنشدْةةوة, نةة     

م ٖةس بةالي َٓةوة طةسةتا و نىتايم, ٖةَوو ثيَؼهةوتٔ و طةسنةوتٔ و دةسنةوتٓيَه
طةٍ و ْةتةوةو و تيَهة ... ٖةسخيةْذة دةطتِ بةى بةواسيَهم صؤس طةةخت و درواسيةؽ     
بشدووة, بة ّ ثةسؤػيِ واي ييَهشدّ ْةطًةممةوة بىية وأَ ييَشةوة و ية دوو تةىيَم ،ةةّ   
خيةْذ الثةسِةو ْيَوإ ،ةّ ديَشِاْةوة, ٖاوبةػم و بري و بىخيووٕ و طةسْخ و ثيَؼٓياسةناْم 

ي خيانظةةاصي طيظةةتةَم ثةةةسوةسدة و طىسِاْهاسييةةةناْم بةسْاَةةة و خةةىّ يةةة بةةواس
ثشؤطشاَةناْذا دةخةَة سِوو, ٖيواداسّ داسيَهِ يةطةس بةسديَو داْابآ و ٖاوبةػةييةنم  
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خانةسِاياْةّ يةاليةْة ،ةسيَٓييةناْذا بةو خيةْذ خا ْةي خةواسةوة نشدبةآ, خةى ،ةطةةس     
 ْةاتواْيبآ صياْيَهِ ْة طةياْذووة:

ظاصي يا طةىِساْم ٖةةس بةسْاَةةي ناسَيةو يةا ثشِؤطشاََيةو, بةة طةىِساْم         )خيان  -1
تانةناْةوة بةْذة و طىسِاْم تانةناْيؽ دوو جىسة طىسِأْ نة دةبآ ية تانةناْذا ٖةبٔ  

 يا دسوطت بنب: 
: ،ةوةية نة تاى ديذو تيَشِواْيٓم بةساَبةةس دةوسوبةسةنةةي    جؤزى طؤزِانى يةكةم* 

ة خيةم دةنةةا  و خيةاوةسِيَم خيةية. نةةة ،ةَةةؾ ديةةاسدة     بؤةىسِآ و بضاْةآ ٖةطةةت بة   
 صاْظتييةناْة . 

: ،ةَةيإ طىسِاْم دياسدة ٖةَينووْة ثشِ نةفونوَيةناْة. ٖةس  جؤزى طؤزِانى دووةم* 
بىية يةواْةية َاَىطتا ٖةطت بة طشيٓؤةم و ثيَويظةتم ،ةةو طىسِاْةة بهةا  بةة ّ       

 بيَتة ٖىي طىسِإ(.  سةفتاسيَهم وا ْاْويَٓيَت يا ناسيَهم وا ْانا  ب
ية ٖةس ثشؤطةيةنم خيانظاصي و طىسِاْذا دةبآ َاَىطتا ٖاْبذسآ يةطةسخظةنت و   -2

بةسةو ثيَؼنووْم ثشؤطةنةدا, خيوْهة يةنةةَني نةطةيَهة نةة ٖةطةت بةة طةىسِإ و       
ناسداْةوةي طىسِاْةنإ بها  و دةطتٓيؼاْم اليةْة خياى و خشاثةناْم ٖةس ثشؤطشاَيَو 

بها  و ببيَتة ٖىي خيةطثاْذٕ و جيبةةجآ نشدْةم ٖةةس ثشؤطةشاّ و     و طىسِاْهاسييةى 
بةسْاَةي ناسيَو. خيوْهة ٖةس ناتيَةو َاَىطةتا ٖةطةت بةة ثةساويَضخظةنت و طةوآ       
ثيَٓةدإ و فةساَىػهشدْم خىي بها , ٖةَيويَظةتم بةساَبةةس تةْاْةة  ،ةسنةةناْم     

 خىػم دةطىسِيَت ْةى ٖةس خيانظاصي و طىسِاْهاسي . 
اسنشدٕ: دةبآ دسواُإ ثيَهةوة ناسنشدٕ بيَت ية ثشؤطةي ثةةسوةسدةو و  ثيَهةوة ن -3

فيَشنشدْذا ية ٖةسيَُم نوسدطتإ. ،ةويؽ بة ػيَوةي ٖاسيهاسي و ناسي طشووثم و بةة  
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تيَهةَيم ٖةسدوو سِةطةصي ْيَش وَآ )رٕ و ثياو يا نة و نوسِ( خيةوْهة ناسةنةة دةبيَتةة    
 طم و داخشاو .ناسيَهم ٖةسةوةصي و نشاوة ْةى تانة نة

ثةيوةْذي ساطةتةو خةىي    –وةى طيظتةَيَهيؽ  –ثشؤطةي ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ  -4
بةتاى تانم ،ةْذاَاْم ٖةةَوو خيةني و توَيةزيَهم نىَةةَيؤاوة ٖةيةة, جةا ٖةةس يةة         
َاَىطةةتاوة تةةا دةطاتةةة قوتةةابم و دايةةو و بةةاوى و بةسيَوةبةةةسي قوتاخباْةةة و      

ةصاياْم تايبةتم ،ةّ بواسة, بىية دةبةآ ٖةةس   طةسثةسػتياسإ و ناديشاْم ثظثىس و ػاس
ٖةَووَإ وةى ثةدمةناْم ٖةةس دةطةتيَو ٖاسيهةاسي و ٖةاودةْؤم و بةػةذاسييةنم      

 ساطتةوخى و بآ طشآ و طىٍ و َاْذوو ْةْاطاْةي تيَذابهةٕ . 
،ةّ ثشؤطةية, خيوْهة ثةيوةْذييةنم ساطتةوخى و بآ ثيَة و ثةْاي بةناس و بةريي   -5

و دميونشاطيياْةوة ٖةية, ْابآ ية ٖية قىْاغيَهيذا دةسطاي ثشغ و  ،اصاد و طةسبةطت
 سِاطىسِيٓةوةي يةطةس داخبشيَت و َةيذاْةنةي بةستةطو بهشيَتةوة .

بىية دةبآ ض داَودةصطا ذونوَييةنإ و ض داَةصساوة ثةسوةسدةيم و فيَشنشدْةةناْم  
اْةذا( ببٓةة ػةويَٓم    وةى قوتاخباْةنإ )بةٖةَوو قىْاغةناْياْةةوة و يةة ٖةسثًةيةني  

برينشدْةوةي ،اصاد و دةسبشِيٓم طةسبةخى و سِاطةتةوخى ْةةى ػةويَٓم ْةوآ نشدْةةوةي      
 تشطةنإ و طةوسةنشدْم ػةسَةنإ .

،اطاداس نشدْةوةي ثيَؽ وةختم َاَىطتايإ, ية طىسِاْهاسي و طوسِيٓم ثشِؤطشاّ و  -6
ي خةوىل تايبةة  بةة    بةسْاَةي ناسي خويَٓذْم نتيَبةم قوتاخباْةةنإ, بةة نشدْةةوة    

طىسِاْهاسييةةةنإ و دةطتٓيؼةةإ نشدْةةم طودمةةإ و ْةةةطودماْم ،ةةةو طىسِاْهاسيياْةةة و 
خيىْيةتم خياسةطةسنشدٕ و البشدْم ،ةو ،اطتةْؤاْةي بى َاَىطتا دةبٓة َايةي درواسي 

 و دةسدة طةسي .
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 ٖاونا  يةطةأل طىسِاْهاسي و خيانظاصييةناْيؼذا ٖةس يةةْاو جةوغضي ثشِؤطةشاّ و    -7
بابة  و طيثاسةناْيؼذا خوٍ ْةخىئ, دةبآ طرتاتيزيةتم ناسةناْم خىاإ بةسةو الي 
بيٓانشدْم ْةوةيةنم ْويَم ،ةو تىوة بةسئ, نة ٖةس ٖةَإ ويَٓةي َشؤظةناْم دويَٓآ 
و طةد دةس طةدي ،ةواْةي ،ةوسِؤؾ ْةةبٔ, خيةوْهة نىَةةَيؤاي نةوسدةواسي وا تةاصة      

ةَوو بواسةناْةذا بةة تايبةةتم بةواسي ثةةسوةسدة و      خةسيهة دةنةويَتة طةسثآ و ية ٖة 
فيَشنشدٕ, ٖةْؤاو بةسةو خيةطثاْذْم ديَُونشاطيية  دةْةآ, بىيةةؾ دةبةآ يةة ثةيَؽ      
ٖةةةَوو بواسةناْةةذا, بةةواسي ثةةةسوةسدة ديَُوانشاطةةيرتيٓم ٖةةةَوو بواسةنةةاْم تةةشي  

 ْاونىَةَيؤا بيَت .  
َادمة ثريؤص و َةبةطتة ية َاَىطتاؾ دةبآ ٖىناسيَهم ناسيؤةسي ٖيَٓاْة دي ،ا -8

َيَزيٓةناْم خاى و ْةتةوةنةي بيَت و باوةسِي تةةواوي بةة )ديَُونشاطةم و ،ةاصادي و     
َافم َشؤظ( ٖةبآ و دةبآ ،ةوةػم يةال سِووٕ بيَت نة ٖةية ػةتيَو وةى خةىي خيةةم     

 بةطتوو ْاَيَٓيَتةوة و بةسدةواّ ية طىسِإ و طىسِاْهاسي داية .
ي ثشؤطشاّ و بةسْاَةي ناسةناْيؼذا, واخيةانة ييَزْةيةةى   ية خيانظاصي و دةطتهاس -9

يةطةةةةس ،اطةةةتم وةصاسة  و بةسِيَوةبةسايةةةةتم طؼةةةتم ثشؤطةةةشاّ و خيةةةاثةَةْم و  
بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدةنإ ثيَو بٗيَٓشيَةت, بةى بةةدوا داخيةووٕ و خيةاوديَشي نشدْةم       

 اْم ناسةنإ . نةَونوسِي و اليةْة خياى و خشاثةنإ و خياسةطةسنشدْم خاَية الواصةن
بى خيانظاصي و بةسدةواَبووْم بةسْاَة و ثشؤطشاَةناْم خويَٓذٕ و, خيٓيٓةوةي   -10

بةسوبووّ و بةسٖةَةناْم َاْذوو بةووْم ٖةةَوو اليةةى, واخيةانة يةا يَيزْةيةةى يةا        
ديواْيَهم وةسطيَشِإ ية وةصاسةتم ثةسوةسدةدا دامبةصسيَت و ٖةَوو تواْايةنم َةاددي و  

ٖةةس يةة    –تة بةسدةطت و بابةة  بةى ٖةةَوو قىْاغةةناْم خويَٓةذٕ      َةعٓةوي خبشيَ
يةطةسخياوةي دووس و ْضيهةوة يةبةسخياوبؤشٕ, نة يةطةأل باسي  –خواسةوة تا دوايني ثًة 
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َيًًةتةنةي ،يَُةدا بؤودمآ و, وةسيإ بؤيَشْة طةس صَاْم نوسدي, بى ،ةَةؾ دةبةآ  
شؤظم ناساَةة وةسبؤةريآ و يةة    طوودي ساطتةوخى ية ،ةديب و ْووطةس و صَاْضإ و َ

وةسطيَشِاْذا ٖةس ثؼت بة ثظثىساْم بابةتةنإ ْةبةطرتآ و بةغ, خيوْهة ،ةوإ بابةة   
 صأْ, ْةى صَاْضإ !

تةتةَيةنشدٕ و يةطةسةد و بيَزيٓؤذاْةوةي صؤسي و بىسي و خيةشِوثشِي بابةتةةنإ و    -11
خويَٓذْةذا و ٖةةوَيم   ْةطودماْم صؤسيٓةةيإ يةطةةأل ثيَذاويظةتم ٖةْةذآ قىْاغةةناْم      

صيادنشدٕ و فةساٖةّ نشدٕ و بةناسٖيَٓاْم ٖىيةناْم فيَشنشدٕ و ،اَادةنشدْم نةاديشي  
ييَٗاتوو بى ،ةو بواسة, نة طةةوسةتشئ ثيَويظةتم طةةسدةَٔ يةة ثشؤطةةي خويَٓةذٕ و       

 ثةسوةسدة و فيَشنشدْذا . 
ويَٓذٕ, نة ثةشِٕ  ثيَذاخيووْةوة, بزاس و طاغهشدْةوةي صؤسبةي صؤسي بابةتةناْم خ -12

ية ٖةَيةي صاْظةتم و صَاْةةواْم و سَيٓووطةم طةتاْذاسد, بىيةة دةبةآ يةطةةأل ٖةةس         
ٖةْؤاويَهم خيانظاصي بابةتةناْم خويَٓذْذا, ،ةوػتاْة سةخيةاوبهشئَ نةة ،اَارةَةإ    

 نشدؤتآ .
طا ْة ْاسدْم َاَىطتاياْم ييَٗاتوو و بةةصيبو و صانةووٕ و خيةاثوى و صاْةا و      -13

دةسةوة, بةتايبةتم ،ةو و تاْةي يةطيظتةَم خويَٓذْةناْم ،يَُةوة ْضيهٔ, صيتةَية بى 
تا ببٓة بةسدي بٓاغةي تةالسي خويَٓذْيَهم طةسدةَياْة و ،ةواْيؽ يةْاوخىي و تةذا  

 طووديإ ىلَ وةسبؤرييَتةوة . 
داْاْم داَو دةصطايةنم ثيَؼهةوتووي ثةسوةسدة و فيَشنشدٕ و بةةسِيَوةبشدْم يةة    -14
ٕ ناديشي ػاسةصا و ثظثىسِي بواسي ثةةسوةسدةو فيَشنةشدٕ و دةطةتةو دايةسةيةةنم     الية

 ديظىص و غةخمىس, تا ْةبيَتة ْاوي طةوسةو ديَم ويَشإ .
 



35 

 

سةخياونشدْم داد ثةسوةسي يةة ْيَةوإ َاَىطةتاياْذا و ٖاْةذإ و و سِيَضطةشتٔ و       -15
بةةووٕ و  دةطتخىػةةم نةةشدٕ يةةةو َاَىطةةتاياْةي ٖةةةوأل و تيَهىػةةإ و َاْةةذوو   

 بةسٖةَةناْيإ بةسجةطتةو دياسٕ . 
بةسصنشدْةوةي ،اطتم دةسووْضاْم و اليةْم صاْظتم و صَاْةواْم َاَىطةتايإ,   -16

،ةويؽ بةوةسطشتٓيإ ية نوييَزي ثةسوةسدةو ثةسوةسدةي بوْياد, تا َاَىطتاي ػاسةصا و 
 ،اطت بةسص ية بواسة تايبةتييةنةي خىياْذا بةسٖةّ بٗيَٓشئَ . 

ْةٖيَؼتٓم بةناسٖيَٓاْم ٖةَوو جىسة َةيضةَةيةى و وتٓةوةي واْةي تايبةةتم   -17
ية دةسةوة و ْاوةوةي قوتاخباْةة و َاَيةة خواثيَةذاو و دةطةت سؤيؼةتووةناْذا, ،ةةدي       
قوتاخباْةو ثشؤطشاّ و بةسْاَةي ناس و ،ةو ٖةَوو َاَىطتاو خةسجياْة ية ثيَٓاو خيةني,  

 وة  ٖةبٔ ؟! ،ةطةس ،ةو دياسدة دصيَواْةي طةسة
ٖةَيظةْؤاْذْةوة و تاقيهشدْةوةي ،ةو َاَىطةتا الواصاْةةي ،ةسنةةناْيإ يةة      -18

سِووي ،اطتم فيَشنشدٕ و ثةسوةسدةدا ثآ بةسِيَوة ْاخيآ, يا ية و ،اطتةدا ْني, ية ثشؤطةي 
ثةسوةسدة و فيَشنشدٕ دووس خبشيَٓةوة, يإ خوىل تايبةتييإ بى بهشيَتةوة و فيَةش بهةشئَ   

 ىيإ فيَشدةنةٕ .خيىٕ خ
رَاسةي وةسطشتٓةوةي َاَىطتايإ ية نىييَزةناْذا صياد بهشيَت و َاَىطةتايإ   -19

 ٖإ بذسئَ سووبهةْةوة خويَٓذْم با تش .
طةا ْة وةى منووْةةي ناسخيةانم و خيةاالنم ثيؼةةي َاَىطةتايةتم سَيةض يةةةو         -20

ؤرييَةت, نةة نةاسي    َاَىطتا خياالى و َاْذوو ْةْاغ و خاوةٕ بةةٖشةو داٖيَٓةساْةة ب  
ْاواصة دةنةٕ ية ثشؤطةي ثةةسوةسدةو فيَشنشدْةذا و ْاويةإ وةى منووْةةي َاَىطةتاي      
طةسنةوتوو بةطةس تيَهشِاي قوتاخباْةناْم و تذا ثةخؽ بهشيَت تا ببٓة ثيَؼةةْط بةى   

 ،اواَيةناْيإ .
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شدٕ و ٖةوَيذإ بى ثتةو نشدْم ثيَوةْذي ْيَوإ قوتاخباْةو َةاَيم قوتةابم, فيَشنة    -21
ساٖيَٓاْم دايو و باونةناْيإ يةطةس خيىْيةتم بةسةو ثيَؼةوة بشدْم َٓذاَيةناْيإ يةة  

 طيظتةَم ْويَم ثةسوةسدةو فيَشنشدْذا يا ية ثشؤطةي خيانظاصييةناْذا .
ثيَذاخيووْةوة بة ػيَواصي وةسطشتٓم قوتابييةإ يةة )َةَيبةْةذي وةسطةشتٔ( دا و      -22

ص و ،اسةصووةناْيإ ية ٖةَيبزاسدْم ،ةةو ػةويَٓةي   سِةخياو نشدْم خواطت و ويظت و ذة
دةياْةوآ ثظثىسي و ػاسةصايم تيَذا بة دةطت بيَٓٔ و بةسةو ،ةو ،اواتاْةةوة بنةٔ نةة    
ذةةةصيإ يةةة ٖيَٓاْةةة دييةةةتم. خيةةوْهة بةةة ثيَنةةةواْةي ،ةَةةةوة دةبيَتةةة ٖىنةةاسي  

تةَةةٕ و  ْضَبووْةوةي ،اطتم صاْظتم قوتابييإ و ٖةَوو َاْذوو بووٕ و خةةسجم و  
  ٖيَض و وصة و تواْا ٖضسي و سِؤػٓبريييةناْيؽ تيَهشِا بةفريؤ دةخئ .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ت الثةسِةى ثةسوةسدةو خويَهذى بآلو كشاوةتةوةبة دووبةط لة سؤرنامةى خةبا 

  26/9/2010( لةبةسواسى 3583رماسة ) -
  3/10/2010( لةبةسواسى 3589رماسة ) -
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 ضؤى مهدالَةكةت بؤ يةكةمني جازى ضوونة

 قوتاخبانةى ئامادةدةكةيت؟
 
 
 

طوَإ يةوةدا ْية نة فيَشبووٕ ػتيَهم بٓةسِةتيية ية ،ايٓةذةي َٓذاَيةذا, ٖةةس بىيةة     
قوتاخباْةي َٓذاَيةناْياْذا بى قوتاخباْةة دوو دَيةٔ و يةة     نةطوناس ٖةَيؼة ية خيووْة

دَيةسِاونيَذإ, ٖةَيؼةؾ دةياْةوآ َٓذاَيةناْيإ بةسْة باػرتئ قوتاخباْةة تةا تيَيةذا    
ْايابرتئ و بةسصتشئ واْة فيَشبنب. بة ّ صؤس جاساْيؽ ،ةوة بةةالي نةطةوناسةوة طةشإ    

 ٕ بنيَتة قوتاخباْة . دةنةويَتةوة نة خيىٕ َٓذاَيةنةيإ ساصي بهة
،ا ييَشةدا ٖةْذآ ٖةْؤاو و ،اَىرطاسي ٖةٕ ياسَةةتيت دةدةٕ يةة ٖةةَيع ونةوتتةذا     
دةطةأل ،ةو َٓذاَيةي نة يةنةجماسيةتم ،اَادةي خيووْة قوتاخباْةية و دوو دَيةم خيةووْة   

 ْاو ،ةو ،ةصَووْةػةو ْايةوآ بنيَت :
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 خوػهم بةسَِيض ..........
قوتاخباْةنإ و دةطت بةواْة خويَٓذٕ نشدْةآ, َٓذاَيةنةة     ثيَؽ نشاْةوةي دةسطاي -

بةسة و بةيةنةوة بنٓة قوتاخباْةنةي بىي دةخيآ, تا بة تةواوةتم ٖةَوو جيَيةناْم ْاو 
قوتاخباْة دةبيٓٔ و ػاسةصاي دةبٔ, تا ية دواييذا َٓذاَيةنة ػويَٓةنةي بةالوة ،اطةايم  

 بيَت و ْاَىيم ىلَ ْةنا.
 ة  ػويَٓة ٖةسةطشْؤةناْم ْاو قوتاخباْةنة ببيٓآ .ٖةوأل بذة َٓذاَيةن

بة دووس و دسيَزي باطم ،ةوة بى َٓذاَيةنة  بهة نةة ٖةةس يةيةنةةّ سِؤري خيةووْة      -
قوتاخباْةيةوة خيم سِوو دةدا  و باسودؤخ و طوصةسإ خيىٕ دةبآ, يةطةأل يةبةسخيةاوطشتٓم  

طةةسةتاي قىْةاغيَهم   ،ةو ساطتييةؾ نة يةنةجماسي خيووْة قوتاخباْةةي َٓذاَيةنةة و   
تاصةية ية رياْيذا و, ْاتواْآ ية َيَؼهم خىيذا ييَهيذاتةوة داخوا باسودؤخ و طوصةسإ 
خيىٕ دةبآ. دةتواْم بى خى  يةطةأل َٓذاَيةنةتذا باطم خيىْيةتم بةطةسبشدْم سِؤراْةي 
خويَٓذْم ْاو قوتاخباْةي بى بهةيت و, ياسَةتم ،ةوةي بذةي و واي ىلَ بهةي بى خىي 

سودؤخ و طةةوصةساْم قوتاخباْةةة يةةة َيَؼةةهم خىيةةذا ويَٓةةا بهةةا . ،ةةةوةؾ بضاْةةة بةةا
نةَٓذاَيةنة  ويَٓةي ٖةَوو ػتيَو ية خةياأل و بريو َيَؼهم خىيذا دسوطت دةنا , 
ٖةةةس بىيةةة باطةةهشدْم  يةنةةةَني سؤري خويَٓةةذٕ يةطةةةأل َٓذاَيةنةتةةذا, ،ةةةصَووْم 

 ،اطةإ دةنةا  و نةةؾ و ٖةةواي     يةنةجماسي خيووْة قوتاخباْةي ية رياْةذا صؤس يةةال  
 خويَٓذْم تا سِادةيةى يةال خىؾ و ،اطإ دةبآ 

ٖةْذيَو ثشطياسي دياسيهشاو ية َٓذاَيةنة  بهة تا بى خىي بتواْآ ٖةيويَظتةناْم  -
ْاو قوتاخباْة ية َيَؼو و خةياَيم خىيذا بيَٓآ و بةسآ . ٖةس بى منووْةة دةتةواْم يةة    

طشاْةم يةنةةَني جةاسي خيةووْة قوتاخباْةةي ىلَ       ْاخىػرتئ بةؾ واليةةْم طةةخت و  
بثشطم, ٖةسوةٖا دةػتواْم ،ةو ػتاْةػم ىلَ بثشطم نة ية يةنةَني جاسيةذا تووػةم   
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دوو دَيم و دَية سِاونيَم دةنةٕ ية خيووْة  قوتاخباْةي . ٖةسوةٖا دةتواْم دةسباسةي ،ةو 
ةسِيَيإ دةنا  و يةة  ػتاْةػم ىلَ بثشطم نة ية يةنةَني جاسي خيووْة قوتاخباْةيذا خياو

رياْيذا ذةةصي يَيياْةة, نةة نةةؾ و ٖةةواي خوَيٓةذْم تةا ِسادةيةةى يةةال ،اػةٓا و           
 خىػةويظت  دةنا .

ٖةوَيبذة َٓذاَيةنة  وا سِابيَٓم بةس يةوةي سِؤري خيووْة قوتاخباْةةي بيَةت, ػةةواْة     -
اْذْم ػةواْةي صوو بٓويَت و ) خبةويَت (. بى منووْة دةتواْم ناتيَهم دياسي نشاو بى ْو

 َٓذاَيةنة  دياسي بهةيت بةس ية دةطت بة خويَٓذٕ نشدْآ بة ٖةفتةيةى دوو ٖةفتة .
( ثاصدة خويةى ية جاسإ صووتش َٓذاَيةنة  ية خةو ٖةطتيَٓم و داواػم 15ٖةوَيبذة )

( ثاصدة خويةى صووتش ية جاسإ بنةيَتة ْةاو ْةوئَ و طةةسجيَم     15ىلَ بهةي ػةواْة )
 ْووطنت .

واْم ٖةوَيم طةسداْم ثىىل خويَٓذْم َٓذاَيةنةة  بةة سؤريَةو بةةس يةة دةطةت       دةت -
ثيَهشدْم خويَٓذْم واْةنإ بهةيت تا َٓذاَيةنة  ٖةْةذآ ٖةطةت بةة ،اطةوودةيم و     
دَيٓيايي و ٖةطت بةوة بها  نة ٖةْذآ طةس و سِووي ،اػةٓا  دةبيٓيَةت. خةى ،ةطةةس     

وي َٓذاَييؼم ٖةبووٕ, دةبآ ٖةاْم  َٓذاَيةنة  تةْاْة  ٖةْذآ ،اػٓاو سؤػٓاو ْاطيا
 بذةي ٖاوسِآ و دؤطت و ْاطياوي تاصةي ديهةؾ بؤشآ .

سِيَم َٓذاَيةنة  بذة با ٖةْذآ يةوػتة طادة تايبةتيياْةي يةنةَني جةاسي خيةووْة    -
قوتاخباْةي بى خىي ٖةَيبزَيشيَت. ٖةةس بةى منووْةة ،ةطةةس ثانةةتيَهت بةى ػةتوَةنم        

صي ىلَ بيَٓة با بىخىي ْةخؼة و سِةْؤةنةي ٖةَيبزيَشي و خواسدْآ بى يةبةسخياوطشتبوو وا
دياسي بها ديظاْةوة ٖةس بى منووْة ،ةطةةس ويظةتت نةةٍ وثةةٍ و ثيَذاويظةتييةناْم      
قوتاخباْة بى َٓذاَيةنة  بهشِي, دةتواْم واصي ىلَ بيَٓم بىخىي يةطةأل تىدا نةٍ وثةةٍ  

 ة ،ةويؽ خاوةٕ بشِياسة .و ثيَذاويظتييةناْم ٖةَيبزيَشآ تا ٖةطت بةوة بها  ن
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بةسيةوةي بنٓة قوتاخباْة صؤس باؾ بري ية َاَيئاوايم و خةوا ذةافيضي َٓذاَيةنةة      -
بهةسةوة نة بى يةنةجماس ية قوتاخباْةيذا   بةجيَةذيًََم. ،ايةا ،ةةو َاَيئةاوايم و خةودا      

يكيَهةاْم  ذافيضية ٖةسوا بة خيَشايييةنم صوو تيَذةثةسِيَت يإ ٖةسوا بى منووْة ثيَٓخ دةق
 بةالوة دادةْيؼم.

ٖةْذيَو نتيَب و خيريؤنم دةسباسةي خيووْة قوتاخباْةي يةنةَني جاس بى َٓذاَيةنةة    -
خبويَٓةوةو بؤيَشِةوة تا ناتم خيووْة قوتاخباْةي ٖةطةت بهةا نةة ػةتيَهم ْةاَى ْيةة       

 بةاليةوة و ٖةطتيؽ بة ،اطوودةيييةى بها  .
بةالي َٓذاَيةوة و ،ةَةؾ ٖاْم َٓذاٍَ  جاسي واية َاَىطتانإ ٖةْذيَو طآَانٔ -

ْادةٕ بى خيووْة قوتاخباْة. بىية دةبآ تى باطم ،ةصَووْم خيووْة قوتاخباْةي خى  بةى  
َٓذاَيةنة  باغ بهةيت و ٖةسوةٖا باطم ،ةو َاَىطتاياْةػم بى بهةي نة واْةةيإ  

ةدا صؤسي بة تى طوتىتةوة. دةبآ َٓذاَيةنةػت ،ةوة بضاْآ نة َاَىطتانةي ية قوتاخباْ
،اطا ييَم دةبآ. دةبآ ٖةوَيم ،ةوةؾ بذةيت َٓذاَيةنة  بة ٖةْذآ يةة َاَىطةتانإ   

 ٖةسوةى منووْة بة سِؤريَو بةس ية دةطت ثيَهشدْم خويَٓذْآ بٓاطيَٓيت . 
ثيَٓخ طةاَيم صؤسي ذةةص يةة     (5طآ طاَييةوة تا تةَةْم ) 3َٓذاأل ٖةس ية تةَةْم  -

يَم دةَييَم دةبآ بنيَتة قوتاخباْة صؤس ٖةطت بة تةْؤة ياسيية ٖةس بىية ناتآ ديَيت و ث
تاوي و ْاسةذةتية دةنا , خيوْهة وادةصاْآ ،يذي يةَةودوا نةاتم يةاسي و صسَةةصىلَ    
ْةَاو بة طةس خيوو . بىية دةبآ تيَم بؤةيةْم نة ية قوتاخباْة دؤطت و بشادةسي تاصةي 

 صؤسصؤستش ثةيذادةنا بى طاَيتة و طةَة و ياسي. 

                                                           

 كشاوة بةكوسدى  yahoo  /helwa@yahoo.com –طةسضاوة / جممة حموة  
   ةدا بآلوكشاوةتةو 10/9/2011( لة بةسواسى  1136لة سؤرنامةى يةوليَش ) رماسة . 
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 زِةضاو كسدنى جياواشى ئاستى قوتابيياى

 
 
 

 ٕ/ ػواسآ
 

،اػهشاية قوتابييإ ٖةَوويإ يةيةى ،اطت وتواْادا ْةني, بةةَيهو جيةاواصي بةسخيةاو     
ٖةية يةْيَواْياْذا جا ،ةو جياواصيياْة ض ية سِووي ،اطتم ٖىػياسي بةٔ يةإ يةة سِووي    

يَوةي برينشدْةةوةي و نةاسصاْم   سِاددةيم. نةواتة ،اَادةيةة بةى فيَشبةووٕ يةاخود بةػة     
وييَٗاتوويم و دةطت سِةْؤيٓم ،ةوة جؤة ية جياواصي ثيَهٗاتٔ ية يةػيإ ) نةوس  ,  
دسيَز , قةَيةوي , الواصي , خياالنم وػتم تش ( سِةْؤة ،ةو جياواصيياْة صطُاى بٔ, يإ 
و ناسداْةوةي ريٓؤةو ػةَيوةي ثةةسوةسدةنشدٕ و ،ةةو ،ةصَووْاْةةبيَت, نةة يةة َةاأل        

قوتاخباْة و دةوسوبةسي بةطةسي داٖاتووة, بى منووْةة ،ةةو قوتابييةةي يةة خيَضاْيَهةم      
دةوَيةَةْذ ثيَذةطا  ،ةصَووْم صياتش دةبيَت يةو قوتابييةي ية بٓةَاَيةيةةنم ٖةةراسو   
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ْةداسدا طةوسة دةبآ, جاوةْةبآ جياواصي تةْٗا ية ،اطتم قوتابم بةى قوتابييةةنم تةش    
اطةتم خةودي تانةة قوتابييةنيؼةذا دةبيٓشَيةت, بةى منووْةة:        بةدي بهشيَت بةَيهو ية،

قوتابييةى يةواْةي )َامتاتيو( صؤس باػة, بة ّ ية )نيُيا ( بة باػةم تيَٓاطةا  صؤس   
،اسةصووي ية صَاْم عةسةبم ٖةية بة ّ تواْاي فيَشبووْم صَاْةناْم تةشي ْييةة, صؤس   

تا بةى بةة،اناّ طةياْةذْم    جياواصي تشيؽ ٖةٕ نة بة سِاطتم نىطثٔ يةبةسدةّ َاَىط
 ثةياَةنةي.

 
بىية سِةخياونشدْم جياواصي ،اطتم قوتابييإ, بى تيَشواْيٓيَهم ثةسوةسدةيم صؤس سِاطت, 
بى ،ةوةي ية ثةْاي ،ةّ سِيَؤايةوة ثةسوةسدةيةنم وا سِةخياوبهشيَت نة ٖةَوو  قوتابييإ 

َةتم داْياْة بى ،ةوةي طوودي ييَوةسطشٕ. ،اييَشةوة جيانشدْةوةي قوتابييإ َاْاي ياس
ٖةس ٖةَوويإ يةة خوَيٓةذٕ بةآ بةةؾ ْةةبٔ و بةبةةسدةواَم يةة بةواسي صاْظةتيذا          
بةسةوثَيؼةوة بنٔ. ْاػةهشآ ،ةةو ِساطةتييةي فةةساَىؾ بهةةئ, نةة سِةخيةاونشدْم        
جياواصي ،اطتم قوتابييإ, بةػتيَهم دميونشاتم دةرَيَشدسيَت و دةسطا بةى ٖةةَوويإ   

 ية خويَٓذٕ و صاْظت و صاْياسيذا بهةٕ.دةناتةوة نة بةػذاسي 

 
،ةطةس َاَىطتا ،ةو جياواصيياْة سِةخياو ْةنا , ،ةوا ثيَنةواْةي ،ةةو بةى خيةووْاْةي    
طةسةوة سِوودةدا , ٖةس بى صياتش سِووْهشدْةوة ،ةطةس َاَىطتايةى يةواْة طوتٓةةوةدا  

يبةتم بةتواْانإ تةْٗا طشْؤم بةقوتابيية الواصةنإ بذا  ،ةوا قوتابييةناْم تش بة تا
تووػم بيَضاسي دةبٔ واْةنة فةساَىؾ دةنةٕ, خيوْهة ية ،اطتم صاْياسي ،ةواْذا ْيية. 
خى ،ةطةس تةْٗا طشْؤم ٖةس بةصيشةنةنإ بةذسآ ،ةةوا قوتابييةةناْم تةش بةتايبةةتم      
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الواصةنإ تووػم بآ ،وَيذي دةبٔ, بشِوايإ بة خىيإ ْاَيَٓآ و واْةنة يةطةس ػاْيإ 
 باسطشاْم .دةبيَتة 

 
طةسةِساي ،ةوةؾ َاَىطتاي صاْةا ْةةى ٖةةس سِةخيةاوي جيةاواصي ،اطةتم قوتابييةإ        
دةنا , بةَيهو بةسدةواّ خةىي بةة صيةاتش ثيَؤةياْةذٕ و فَيشبةووْم خيةةْذئ ٖوْةةسي        
واْةطوتٓةوة دةوَيةَةْذتش دةنا , طىسِاْهاسي ْويَهاسي يةواْةنةيإ بةدي دةنشيَت, بة 

تايةي جياواصي ،اطتم قوتابييإ ية بةس خياو ْاطشيَت خىي بةة  ثيَنةواْةوة ،ةو َاَىط
صيةةاتش فيَشبةةووٕ و خىثيَؤةياْذْةةةوة َاْةةذوو ْانةةا , بةدةطةةتم بةةةتاٍَ ديَتةةة رووسي 
واْةطوتٓةوة و بياْووي ٖةَةجىسةؾ ية بآ تواْايم و ىلَ ْةةٖاتوويم خةىي و يةبةةس    

يَتةةوة و ْاصاْيَةت خيةىٕ    ،ةوةي خىي باؾ بى نةاسي فيَشنةشدٕ ،اَادةْةةنشدووة دةٖيَٓ   
سِةخياوي ،ةو جياواصيياْة بها . ييَشةدا ْابآ ،ةو سِاطتييةؾ ثؼت طوآ خبشيَت, نة صؤس 
جاس فانتةسي تش ديَتةثيَؽ َاَىطتا و دةبيَتة ٖىي ،ةوةي بة ْاخياسي ،ةو جياواصيياْة 

 وةنو ثيَويظت سِةخياو ْةنا  وةنو ،ةَاْةي خواسةوة :

 
اليةةةٕ بةسِيَوةبةسايةةةتم قوتاخباْةةةو نةةةغ ونةةاسي  ْةةةبووْم ٖةةةّ ،اٖةةةْؤم ية -1

 قوتابيياْةوة .
 دسيَزي بةسْاَةي خويَٓذٕ . -2
 ْةبووْم ٖىناسي فيَشنشدٕ ية قوتاخباْةدا . -3
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صؤسي رَاسةي قوتابييإ يةْاو ثىيذا, جا ،ةةو نىطةو و تةطةساْةة دةبٓةة ٖةىي       -4
خياسةطةسي ،ةّ خيواس خاَيةةي  سِةخياوْةنشدْم جياواصي ،اطتم قوتابييإ, بىية ثيَويظتة 

  طةسةوة بهشآ بى ،ةوةي ْةبيَتة تةطةسة يةبةسدةّ َاَىطتادا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


 .بآلونشاوةتةوة 2003( ،اصاسي  29ية طىظاسي ،اطىي ثةسوةسدةيم ) رَاسة   
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 يةولَداى بؤئةوةى يةمووقوتاخبانةكاى
 بكةيو بة منوونةيىهةكتةنًا ضةندقوتاخبانةيةك

 
 

 ٕ/ ػواسآ

 
ؼةةوة  بةسةوثيَ ٖةَيبةتة ،ةَشِؤ ذهوَةتي ٖةسيَُي نوسدطةتإ ٖةةوَيي صؤسي داوة بةى   

بشدْةةي ثشؤطةةةي ثةةةسوةسدةوفيَشنشدٕ يةٖةةةسيَُي نوسدطةةتإ وخيةةةْذئ ناسوخيةةاالني  
خظتىتةطةسِ ي ٖةسوةٖا ٖةَوو ٖةوأل وتواْاي خى فشاواْيؼي يةَباسةيةوة ،ةدماّ داوة,

تةا   ,بى ،ةوةي يةٖةَوو طوْذو ػاس و ػاسؤخيهةناْي نوسدطتاْذا قوتاخباْةة بهاتةةوة  
بيَبةؾ ْةةبٔ. َةٔ ييَةشةدا باطةي قوتاخباْةةي       ٓذٕي ية ػاسيؽ دووسٕ ية خويَة،ةواْ

منووْةيي دةنةّ و ،ةطةس تةْٗا خيةْذ قوتاخباْةيةى بنب بةمنووْةيي و يةدواييؼذا ٖةةوٍَ  
بذسيَ قوتاخباْةناْي تشيؽ بنب بة قوتاخباْةي منووْةيي, ،ةّ ٖةوَيذاْة َاْةذووبووْيَهي  

،اػةهشاية ،ةةَشِؤ نىطةو و     .سيَ(صؤسي دةويَ وةى دةَيئَ )خيةثًَة بة دةطةتيَو ييَٓةاد  
تةطةسةي صؤس ٖةٕ نةدةبٓة ٖىي دسوطةت ْةةبووْي قوتاخباْةيةةني منووْةةيي, بةةاَلّ      

 دةبا : وة, ٖةوَيذاْةنة بةسةو ثيَؼةوةتشسِةخياونشدْي ،ةّ خا ْةي خواسة
،ةَةةة يةنةةةّ خةةاَيي ٖةسةطشيٓؤةةة بةةى    صيةةادنشدْي بيٓايةةةي قوتاخباْةةةنإ,  -1

خيوْهة صيادنشدْي بيٓايةي قوتاخباْةةنإ دةبيَتةة    ةي منووْةيي,دسووطتبووْي قوتاخباْ
اْيؽ يةةْاو  ية رَةاسةي قوتابي  نة ,إ يةْاو ثىيذايٖىي نةَهشدْةوةي رَاسةي قوتابي

إ بةػةيَوةيةني  ية ثىيذانةَبىوة, ،ةوا ،ةو ناتةة َاَىطةتا دةتةواْيَ ٖةةَوو قوتابي    
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 .  سِيَهوثيَو بةػذاس بها  ية خياالني ْاو ثىيذا
 .ادنشدْي َيالني قوتاخباْةنإ, بةتايبةتي صيادنشدْي َاَىطةتاياْي ثظةثىس  صي -2

سةصايي خيانيؽ ٖةيةة يةةّ   ثيَويظيت بةػا ،ةَةيإ يةٖةَوو ناسةناْي تش طشيٓؤرتة و
 فيَشبووْي قوتابي يةطةسدةطيت َاَىطتاي ثظثىس طةػةو،اسةصووي ثةةسوةسدة بواسةدا. 

جةاييَشةدا يةطةةس بةسِيَوةبةةسي قوتاخباْةة      .إ صيةاد دةنةا   يفيَشنشدٕ يةالي قوتابي و
 .  ثيَويظتة واْةنإ بةثيَي ثظثىسي َاَىطتا دابةؾ بها 

صؤسبووْي  .خياث بووْم ػيَوة و ػيَواصيو دسوطت ويةن داْاْي ثشؤطشاَيَهي سِاطت -3
خيةةاثةناْي ثةةةسِتووى وةى خيةةاثي ٖةةةسيَِ وخيةةاثي بةغةةذا وخيةةةْذئ ٖىنةةاسي تةةش     

 .دةبٓة ٖىي دسوطتبووْي ،اَيىصي يةْاو ثىيذا يةثشؤطشاَةناْي خويَٓذٕ,
َاَىطةةتاي  ْةةابمَ. داْةةاْم َاَىطةةتاي دةسووْضاْةةم يةةة ٖةَووقوتاخباْةيةنةةذا -4

دةسووْضاْم بابةتم نىَةاَليةةتم وةى جوطشافيةاو َيَةزووي بةذسيَتمَ, بةَيهوثيَويظةتة      
ا يةةى  يةٖةفتةيةنةذ  ،ةطةةس  بابةتم دةسووْضاْم وةى ٖةةَوو واْةةناْم تشخبويَٓةذسيَ,   

 .ٖةسباػة واْةؾ ٖةبمَ,
صيادنشدْم طوتٓةوةي واْةي منووْةيي يةاليةةٕ طةسثةسػةتياساْم ثةسوةسدةييةةوة     -5

بةتايبةةتم ،ةطةةةس   يةاخود يةاليةةٕ َاَىطةتاياْم بةتواْاوثظةثىس يةٖةسبابةتيَهةذا,     
 .  بهةٕ م تيَذا يبةػذاس وةى طويَؤش إ يةطوتٓةوةي واْة منووْةييةناْذايقوتابي

ثيَويظةتة َاَىطةتاي ثىييَةو     , يُإ دةطةت بهةةويَ  ي،ةوةي قوتةابم منووْةة  بى -6
ْةطىسِدسيَ بىثىييَهم تش. صيادطىسِيٓم َاَىطةتاي ثةىٍ تشطةٓانرتئ و ناسيؤةةستشئ     

شؤطةي ثةسوةسدةو فيَشنةشدٕ, خيةوْهة ناسداْةةوةي خشاثةم يةطةةس      ثَةتشطيية يةطةس 
 . إ و َاَىطتايإ ٖةيةيقوتابي

                                                           


 .بآلونشاوةتةوة2004(/ طاَيم  39ية طىظاسي ،اطىي ثةسوةسدةيم ) رَاسة   
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 يةمة جؤزانةى مهداأل سةزكةوتوو ئةو زِيَطا

 دةكات لة قوتاخبانةدا...
 
 

 
صؤس طشيٓؤة, دايو و باونإ بنٓة ْاو رياْم قوتاخباْةي َٓذاَيةناْياْةوة و تيَهةةَييإ  
بٔ, تا طةسنةوتٔ بى نوسِ و ننةناْيإ دةطتةبةس بهةٕ و ية خويَٓذْم ،انادميياْةياْذا 

    َ وو دايةو و بةاونيَهيؽ يةة ثيَٓةاو ،ةةو      طةسنةوتوو و با  دةطةت بةٔ. ديةاسة ٖةة
طةسنةوتٔ و با  دةطتيةياْذا بة دواي ،ةوةوةٕ, ،ةو صاْظةت و صاْياسييةة ،ةنادمييةة    
ثيَويظتاْة بؤةيةْٓة َٓذاَيةناْيإ تا ية قوتاخباْةدا طةسنةوٕ و دوا سِؤريَهةم سِووٕ و  

يَهيؼةوة دةَيةيَني  بةسخياوو رياْيَهم طةسنةوتوواْةي ػاياْيإ بى بةدي بيَٓٔ. بة جةخت
تى وةى دايهيَو ٖةَوو ناتةآ ْةاتواْم ٖةةسوا بةة ،اطةاْم ٖاسيهةاسي و نىَةةنم        
َٓذاَيةنة  بهةيت تا ية قوتاخباْةدا طةسنةوتوو بيَت, يةبةس ،ةوة ٖةْةذيَو بةريو بةى    
خيووْم ٖةَةجىس و ناسا ٖةية ياسَةتيت دةدا , بتواْم ،ةو سِيَؤاو بريؤنة جياواصاْةة  

با  دةطت و طةسنةوتوو و جيةاواصتش   تا ياسَةتم َٓذاَيةنةتم ثآ بذةيبذؤصيَتةوة تا 
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بيَت ية قوتاخباْةدا , نة ،ةةوةؾ ثيَويظةتم بةة ٖاسيهاسيتةة يةطةةأل َاَىطةتاياْم       
 قوتاخباْةدا, نة ،ةَاْةٕ :

ٖةَيؼة يةطةأل َٓذاَيةنةتذا باطم ثةيوةْذي ،ةو ػتاْة بهة ية قوتاخباْةةدا نةة    -1
دةبآ و خيىْا و خيىْيؽ ،ةو صاْياسيياْةي فرييإ بووة يةة ،ايٓةذةدا    ٖةَوو سِؤرآ فيَشي

بةناسيإ دةَٖيٓةآ, ٖةةسوةٖا دةبةآ طةةسةتاي دةطةت ثيَهشدْةم قظةةناْت يةطةةأل         
َٓذاَيةنةتذا دةسباسةي ،ةو ،اَادماْةي دوا سِؤري بيَت نة فيَشيإ دةبةآ, خيةوْهة بةةّ    

نشدْةوةي ،ايٓذة و دواسِؤري خىي, ػيَوةية دةتواْم ياسَةتم َٓذاَيةنة  بذةيت ية بري
بى وةديٗيَٓاْم ،اَاْخ و ،اواتةناْم. دةبآ ية قظاْذا يةطةأل َٓذاَيةنة , صؤس ،اطةا   
ية ٖةَيبزاسدْم ،ةو صاْهى و قوتاخباْاْة بيَت نةة بةى خويَٓةذٕ ٖةةٕ. ٖةةسوةٖا ْابةآ       

بهةي, ،ةوةػت ية بري بنآ نة باغ و خواغ و طةس بوسدةي ،ةو طةوسة ثياواْةػم بى 
نة ناس دةنةٕ و بةناسةناْياْةوة دةْاصٕ و خييَزيإ ىلَ وةسدةطشٕ. دةبآ جةةختيؽ يةة   
َٓذاَيةنة  بهةيتةوة نة دةسفة  و ٖةةييَهم صؤسي ٖةَةةجىسي يةبةةس دةطةتة نةة      

 دةتواْآ دةطتٓيؼاْيإ بها  و تيَياْذا طةسبهةويَت و دابيٓيإ بها  .
ة  بةاغ ْةنةةي نةة بةَٓةذاَيم يةة      ٖية ،ةةصَووْيَهم ْةةسيَٓم بةى َٓذاَيةنة     -2

قوتاخباْةدا بى خى  ثيَيذا تيَثةسِيويت, خيوْهة بةو ناسة, بةبآ ،ةوةي تى ٖةطتم ثةآ  
بهةيت ناسيَهم ْةسيَٓم صؤس ناسيؤةس دةناتة طةس َٓذاَيةنة  و بى طةةسةتاي خيةووْة   
ة خويَٓذٕ و قوتاخباْةي باؾ ْية و ْابيَت. ،ةوةؾ بضاْة نة تى بريؤنةي ،ةةوة  خظةت  

َيَؼهم َٓذاَيةنةتةوة نة قوتاخباْةة ٖةَيؼةة قةوسغ و طشاْةة و َاَىطةتاناْيؽ      
دادثةسوةسْني و خويَٓذْيؽ ٖيَٓذة طشيٓط ْيةة, بةةوة َٓذاَيةنةة  ٖاْةذةدةي ٖةةوأل      
ْةدا  و ية قوتاخباْةدا باؾ ْةخويَٓآ و خىي َاْذوو ْةنا . بةَيهة واباػرتة بى خى  

ٖةظاأل و َاَىطتا خىػةويظتةناْتم بى بهةةيت   و بى َٓذاَيةنة  نة باطم ٖاوسِآ و
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و ،ةو واْاْةي ذةص  ييَيإ بوو و ثيَت خىؾ بوو بياخنويَٓم, ٖةسطيض ْةنةي ،ةةوة بةة   
َٓذاَيةنة  بًَيَم نة قوتاخباْة بةالي تىوة ،ةصَووْيَهم خةشاث و توةت و تةاأل بةووة,     

 خياوي ْاػريئ بآ . ْةنةي بٗيًََم قوتاخباْةي بذصآ و سِنم ييَم ببيَتةوةو ية بةس
ياسَةتم َٓذاَيةنة  بذة ية دةطتٓيؼإ نشدْةم نىَةَيةة ،اَةادميَهم خويَٓةذٕ      -3

وفيَشبووْآ بى َاوةيةنم ْضيو و دووس, ٖةسوةٖا دةتواْم بىمنووْة باطم ثالْم ،ايٓةذة  
و دوا سِؤري خيووْة صاْهىي يةطةَيذا بهةي. بى ،اَادمة ْضيهةناْيؼم دةتواْم بى منووْة 

،ةو بابةتة يةطةأل َٓذاَيةنةتذا بهةيت, نة دةبةآ تةا ثةيَؽ سِؤري يةةى ػةةممة      باطم 
 بيٓووطيَت و ييَم ببيَتةوة.

دةبآ يةطةأل َٓذاَيةنةتذا باطم ،ةةو واْةةي خوَيٓذْاْةة بهةةيت, نةة ٖةةس يةة         -4
َٓذاَييةوة دةياخنوَيٓيَت تةا دةطاتةة قىْاغةة جياواصةنةاْم ديهةةي خوَيٓةذٕ. دةبةآ        

ة ثشطياسة نشاواْةي ىلَ بهةيت نة وة َةناْيإ ) بةَيآ و ْا ( ْةني.  ٖةَيؼة ،ةو جىس
و ٖةسوةٖا دةػتواْم ،ةو واْاْة تاو تةوآ بهةةيت و بياخنويَٓيتةةوة نةة َٓذاَيةنةة       

 دةياخنويَٓآ .
جيَيةنم بى َٓذاَيةنة  تةسخإ نة ية َاَييَذا تيَيذا خبويَٓآ و نىػةؽ بهةا  و    -5

،ةدماّ بذا . بى منووْة دةتواْم نتيَبخاْىنةنم بنهىية و  ،ةسنةناْم قوتاخباْةي تيَذا
نوسطييةنم يةاليةنم رووسي ْووطتٓآ دووس ية تةيةفضيىٕ بى دابني بهةيت. دةبآ ،ةو 
ثاْتاييةؾ ٖةَوو ،ةو ثيَذاويظتياْةي ىلَ بآ نة َٓذاَيةنةة ثيَويظةتم ثيَياْةة, وةى    

و طةيثاسة. يةطةةأل َٓذاَيةنةتةذا    قةَيةّ و سِاطتة و دادةس و خة  نوريَٓةةوة و نتيَةب   
َاوةيةى دياسي بهةٕ تيَيذا ٖةَوو ،ةسنةناْم قوتاخباْةي يةو َاوةيةدا تةواو بها , 
بى ،ةوةي َٓذاَيةنة  ٖةَوو سِؤرآ ثابةْذ بآ بةو طىصو بةَييَٓةوة. ،ةطةةس تواْيؼةت   

 بى  ٖةية ية جيَبةجآ نشدْم ،ةسنةناْيؼيذا ٖاسيهاسي بهةيت .
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ةَوو نىسِ و نىبووْةوةناْم نةطوناسي قوتابييإ ،اَادةبةة, نةة   ٖةَيؼة ية ٖ -6
قوتاخباْة سِيَهم دةخا و ،ةو ثشطياس و تيَبيٓياْةؾ ،اَادةبهة نة دةبٓة ٖىي ياسَةتم 
بى طةسنةوتٓم صياتش و صياتشي َٓذاَيةنة  ية قوتاخباْةدا. خى ،ةطةس َٓذاَيةنة  يةة  

وطشفتم خويَٓذْم ٖةبوو يةْاو ثىَيذا, دةبآ قوتاخباْةدا دَيخىؾ و بةختةوةسبوو, يإ طري
ٖةس صووبةصوو َاَىطتاياْم ىلَ ،اطةاداس بهةيتةةوة. ٖةةسوةٖا دةبةآ ،ةةو طةةسْخ و       
تيَبيٓياْةؾ ٖةَوو بٓووطييةوة نة ية نىبووْةوةنةةدا دةسدةنةةوٕ, تةا يةة َاَيةةوة      

 يةطةأل َٓذاَيةنة  باطم بهةيتةوة . 
أل ٖاوبةػةم ،ةةو خيةاالنيية ٖةسةوةصيياْةةبٔ نةة      ٖةوَيذة خيَضإ تيَهشِا بة نىَة -7

دةنشئَ, وةى نىنشدْةوةي خىساى بى ٖةراس و ييَكةوَاوإ و ياسَةتيذاْم بةطاَيذاخيوإ 
و ثريونةْةفتإ, نة دةبيَتة ٖىي طشيٓؤم داْم َٓذاأل بة ياسَةتيةذإ و ٖاسيهةاسي و   

قوتاخباْةدا ثيَويظتم  بة ٖاْاوة خيووْم نةطاْم تش, نة ،ةّ خةطًَةتاْةؾ بةٖايةنٔ ية
ثيَيإ دةبآ و ية رياْيؼيذا نة طةوسة دةبآ و دةبيَتة فةسَاْبةسيَو ية ،ايٓةذةدا ٖةةس   

 ،اتاجيإ دةبيَتةوة . 
ٖةْذيَو تويَزيٓةوة باغ يةوة دةنةٕ نة ،ةو َٓذا ْةي طوتوطةى و دةَةتةةقآ يةطةةأل    

  َ يؼةة يةة قوتاخباْةةدا    َاَىطتاناْياْذا دةنةٕ, منشةي صياتشو باػةرت وةسدةطةشٕ و ٖة
طةسنةوتوو و با  دةطترتٕ. يةبةس ٖيَٓذآ دةبآ ٖةس ْةبآ رةَيَهم ْاخنواسدْآ ٖةبآ, 
نة ٖةَوو تانةناْم خيَضاْم تيَذا ،اَةادة بةٔ تةا دةسفةةتم قظةةوباغ و طوتوطةى و       

  وتوويَزي تيَذا بشِةخظآ.
                                                           


كشاوة بة كوسدى  yahoo  /helwa@yahoo.com –لةسيَى : / جممة حموة  -طةسضاوة : 

دا  18/12/2011( لة بةسواسى 3946دةو فيَشكشدى ) رماسة لة سِؤرنامةى خةبات الثةسِةى ثةسوةس
 بآلو كشاوةتةوة .



51 

 

 
 
 
 

 مامؤستا كيَية؟
 
 
 

 
 ة داخوا َاَىطتا   نيَية ؟؟،ةو ثشطياسة بة َيَؼهم صؤس نةطذا ديَت ن

َاَىطتا ،ةو فةسَاْذة ثةسوةسدةييةية, نة ثيَؼةْؤم ثشؤطةي طةياْذْم ػةاسةصايم و  
يةة نةة   وٖةَيع و نةوتم ،ةو فيَشخواصاْةوصاْياسيية ثةسوةسدةييةناْة, سيَٓويَٓم سةفتاس 

اْةنةيةة,  واْةيإ ثيَذةَييَتةوة. بةَيآ ،ةو )َاَىطتا( فةسَاْذةيةنم ثةسوةسدةيم طىسِةث
ػةسِو بةسةْؤاسبووْةوةناْم ٖةةَووي ساطةتةوخى دري ْةةصاْني و دوانةوتووييةة, صؤس     
،اصاياْةو طةسنةوتوواْةؾ بة خيةنم بري و بةاوةسيَهم ثتةةو بةة ثةةسوةسدطاس و يةبةةس      
سِوْاٖيا ،ةو صاْظةتاْةؾ نةة ٖةيةةتم و ثَيةم ثِشخيةةنة, بةةسدةواّ سِؤراْةة ٖةةس يةة          

نةوتٔ بة دواي طةسنةوتٓذا وة دةطةت دةٖيَٓةآ, نةة بةةّ     بةياْييةوة تا ،يَواسآ طةس
ٖةوأل و ٖيُُةتةػم دَيم ٖةَوو ،ةو خةَيهاْةي دةوسوبةسي خىؾ و ػةاد و ،اطةوودة   
دةنا . ٖةس بىية ،ةو خةَيهاْةؾ َاَىطتايإ بة َىّ خيواْذووة و واي ْاو دةبةٕ نةة  
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سِووْاى بهاتةةوة,  َاَىطتا َىَة, خىي دةطووتيَٓآ تا سِيَؤاي بةسدةَم نةطاْم دي 
ٖية طوَاْيَهيؽ يةوةدا ْية نة ،ةةو ْاوْاْةةي َاَىطةتا َاْةاو َةبةطةتيَهم صؤس      
طةوسةي بى ثيَؤةي َاَىطتا ية ثؼتةوةية, ٖةسخيةْذة دَيم َٔ بةو ْاو ييَٓاْةة و بةةو   
َىّ خيواْذْةي ،او ْاخواتةوة, خيوْهة َىّ نة طووتا و توايةوة ٖةس تةْيا خىَيةَيَؼم 

خىيةوة جم دةٖيًََآ, نة دةبيَتة ٖةية و ٖينةيؽ ٖينةم يةة دةطةت       سِوو  ية دواي
ْايةةة, بةةة ّ  َةةٔ َاَىطةةتا بةةة خةةىسي ثشػةةٓؤذاس دةخيةةويَِٓ, خيةةوْهة تيؼةةو و   
سووْانييةنةي بى خىػيةتم و بى خةَيهيؽ. ٖية نةطيَو ْاتواْآ خياو ثىػم ية سِؤَيم 
 طةةةوسةي َاَىطةةتادا بهةةا  يةةة بٓياتٓةةاْم َةةشؤظ و طةػةةة و دسوطةةتهشدْم      
ػاسطتاْييةتةناْذا و خىي ىلَ طيٌَ بها . بةَيهةة طةةسنةوتٓم طيظةتةَم فيَشنةشدٕ     
ياْم طةسنةوتٓم ػاسطتاْم و خةطةًَةتةناْم ... ،ةةدي ،ةةوة ْيةة وةى وتةبيَةزيَهم      
،ةَيُاْم دةَيآ : ،ةوة طةسنةوتٓم َاَىطتاي قوتاخباْةةي ،ةَيُاْييةة نةة ،ةةَيُاْياي     

وتةبيَةزيَهم فةسةْظةايؽ دةَيةآ : فةسةْظةا يةة      يةػةسِي ذةفتايةناْذا طةسخظت , و 
ػةةةسِي دووةَةةم جيٗاْيةةذا ْةةة دةػةةها , ،ةطةةةس ثةسوةسدةنةةةي دواْةنةوتبايةةة , و 
فةسَاْذةيةنم ،ةَةسيهيؽ دواي ،ةوةي نة سِووطةنإ بىػايم ،امساْيإ طش  دةَيآ : 

ٖةةس  ،ةسآ ،ةوة طيظتةَم فيَشنشدمنإ خيم ييَكةوَاوة و خيم بةطةةسٖاتووة ؟ نةواتةة   
َاَىطتاية طةسنةوتٔ دسوطت دةنا  و ٖةس ،ةويؼة دةبيَتة ٖىي ػهإ و بةةصيٓآ .  
يةنيَو ية تويَزةسةوةنإ دةَيآ :  َاَىطتاية ػوئَ و ػويَٓةواسي سِووٕ و ،اػهشا ْةةى  
ٖةس بةطةستانةوة بةَيهة بةطةس نىَةَيؤاوة بةجيَذةٖيًََآ . ٖةسوةى خيىٕ ثضييؼهةنإ 

نةٕ ،ةو جيَية ْةخىػةي ْاو يةػم خياسةطةس دةنةٕ و بةغ , نة ْةخىػيَو خياسةطةسدة
ْايةٕ ٖةةَوو يةػةم خياسةطةةس بهةةٕ , بةة ّ َاَىطةتا نةة يةة ثىيةذا واْةة بةة            
قوتابييةناْم دةَييَتةوة , ٖةس تةْيا ْاية واْةنة بة تانة يةى قوتابم بًَيَتةوة , بةَيهة 
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ية سِؤريَهذا بةطةةدإ قوتةابم   ٖةس يةيةى ناتذا واْة بة دةيإ قوتابم ْاو ثىيةنةي و 
تيَهِشاي قوتاخباْةنة دةَيَيتةةوة ٖةةس بىيةيةة ،ةةو ناسيؤةسييةةي نةة َاَىطةتايةنة        
دةيهاتة طةس ٖضسو بريو ٖىؾ و َيَؼهم قوتابييةنإ وطةةس نةطةايةتم و خيةىْيةتم    
طةػةنشدٕ و نشاْةوةيإ بةطةةس ساطةتيةناْم ريةإ و صؤسجةاساْيؽ بةطةةس سِيَةشِةو و       

رياْياْذا بة دسيَزايم تةَةْيإ ثضيؼةهةنة ،ةةو ناسيؤةسييةة ْاناتةة طةةس      سِيَنهةي 
تةواوي يةػم ْةخىػةناْم . جا ٖةس يةبةس ٖةَوو ،ةةو ػةتاْةي طةةسةوة صاْايةاْم     
ثةسوةسدة و طشْؤيذةساْم بواسي فيَشنشدٕ ٖاتووْةتة طةس تويَزيٓةوةي ،ةو ناسو باساْةي 

آ تويَزةسةوة ٖةةٕ ٖةةس ساطةت يةاليةْةة     ساطتةو خى ثةيوةْذٕ بة َاَىطتاوة , ٖةْذ
دةسووْييةناْم َاَىطةتاو خةطةًَةتة صاْظةتيةناْم دةنىَيٓةةوة , ٖةْةذيَهيؽ ٖةةٕ       
يةاليةْم خيةىْيةتم ٖةةَيع و نةةوتم َاَىطةتا يةطةةأل قوتابيياْةذا دةنىَيَيتةةوة و        

 ٖةػياْة ية ػيَواصي واْة طوتٓةوةي ساطت و دسوطتم َاَىطتا دةنىَييَتةوة .
)،ريٍ بويياغ, و جيُع يوْط( يةة نتيَبةنةياْةذا دةسبةاسةي َاَىطةتا نةة      ،ةوةتا 
( ة, ثرت ية بيظت خةطًَةتم َاَىطتايإ Ateacher is may thingsبةْاوي )

 باغ نشدووة, نة طشْؤةناْيإ ،ةَاْةٕ :
َاَىطتا يةطةػتم صاْظتةناْذا سِابةسة, بة ،ةصَووٕ و ػاسةصاييةناْم خىي ثؼت  -1

هة ػاسةصاي سيَباصةنةية و طةػتياسةناْيؽ باؾ دةْاطيَت و بايةخيَهم ،ةطتووسة, خيوْ
 فيَشنشدْيَيإ دةدا .ؽ بة صؤسي
 َاَىطتا ْويَخواص وتاصةنةسةوةية و ثشديَهة ية ْيَوإ ْةوةناْذا. -2
َاَىطتا منووْة و ثيَؼشِةوة, ية ٖةَيويَظتةناْذا, ية قظةو طوتوطى و ية خوووخذة  -3

 نةناْذا.و جٌ و بةسط و ثىػا
 صياتشةوةية . ة و ٖةَيؼة بة دواي صاْني و فيَشبووْم )باحث (َاَىطتا باطهاس  -4
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َاَىطةةتا ،اَىرطةةاسيَهم دةطةةت و دَيثةةاى و ٖاوسِيَيةةةنم دَيظةةىص و داٖيَٓةةةس و  -5
 ٖاْذةسيَهم طةوسةي داٖيَٓاْة.

س َاَىطتا ػاسةصايةى و َشؤظيَهم ييَضاْة, و ،ةوةؾ باؾ دةصاْةآ نةة دةبةآ صؤ    -6
 بضاْآ.

َاَىطتا ثيةاويَهم طةسِؤنةة , صةبشدةطةتة , ،ةنتةةسة , يةة سِووة , بٓياتٓةةسي        -7
 نىَةَيؤاية .

َاَىطةةتا سِووبةةةسِووي ساطةةتيةنإ دةبيَتةةةوة, داوانةةاسي صاْظةةت و فيَشبووْةةة,   -8
ساطتهةسةوةية, دَيظىصة, َاَىطتا َشؤظة. جا يةبةس ٖةَوو ،ةَاْةة دةتةواْني بًَةيَني    

آ يةةجيَم خياوطةاغيَهم بةةتواْا و ِسابةةسيَهم ٖةَئُ و يةطةةس خةىي        َاَىطتا, دةب
،اساطتةنشدْم َٓذا ٕ بآ, بةسةو بةسٖةّ و خوو و سِةوػت و سِةفتاس و ٖةيع و نةوتم 
سِاطت و سِةواي خياى, ،ةو بشاطةوسةيةؾ بيَت نة نةؾ و ٖةوايةنم طودماوي ،ةوتى بةى  

يةطةَيياْةذا بزيةة  و بةة ٖةةواي      َٓذا ٕ بشِةخظيَٓآ نة ذةةصي ثيَذةنةةٕ, و دةبةآ   
،ةواْيؽ ظووَييَتةوة و خىي يةوإ بة صياتش ْةطشآ و خىيإ يةطةةس باْةةدا و, ،ةةسنم    
،ةوة نة ياسَةتييإ بذا  و ثؼتيواْيإ بيَت و بة دةْؤياْةوة بنةيَت و يةة صاَيبةووٕ    

ْةؾ بةطةس ْاخىػم و تةْؤوخيةَيةَةناْياْذا ٖاسيهاسيإ بيَت, تةةْيا ٖةةس بةةو ػةتا    
دةتواْةةآ خىػةويظةةتم و َتُاْةةةي قوتابييةةةناْم وةدةطةةت بيَٓةةآ و نةةاس يةةة دأل و 
دةسوْيؼيإ بها  و بةسةو خيَشو خىػم خىيإ و خيَشو خيانةي َشؤظايةتييإ بةةسيَت.  
،ةةةوةتا خيةةةْذئ َاَىطةةتاي خىػةويظةةت و يةبةةةسد ٕ ،ةةاصيض تواْيويةةةتم وػةةو و 

 *بهاتةوة الي قوتابييةناْم . بشيٓؤرتئ ػتم ْاخىؾ, تةسِو تىأل و ،اطإ 
 
 



55 

 

 
 
 

 

 
 

 خةسمَةتةكاتى مامؤستاى سةزكةوتوو
 
 

 

 : لة بوازى كةسايةتيدا:يةكةم

 خىسِاطشبيَت و ٖةَيٓةخيآ . -1
 ػيَوة و سواَيةتم ثىػتة و جوإ بآ. -2
 َتُاْةي بة خىي بيَت و سِيَضي ،ةو َتُاْةيةػم البيَت. -3
يَظتةطشإ و ْايةةباسةناْم يةة دةسةوةو ْةاوةوةي    تواْاي سِوو بة سِووبووْةوةي ٖةَيو -4

 ثىيذاٖةبآ .
 طةػة و ثيَؤةياْذْم طياْم خىسِاطشي خودي ية قوتابيياْذا بة ٖةْذ وةسبؤشيَ. -5
 سِيَضي ٖةطت و تواْا و ،اصاديم قوتابييإ و نةطاْم تشي ية البآ . -6
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 دةبآ ية نةطايةتم و سِةفتاسةناْيذا ثيَؼشِةو بيَت . -7
 آ نةطايةتييةنم طةسْخ سِانيَؽ و طةؾ و سِووخىػم ٖةبيَت.دةب -8
 

 -: لة بوازى وانةوتهةوةدا :دووةم

 دةبآ تواْاي بةطةس َادة صاْظتييةناْذا بؼهآ. -1
دةبآ تواْاي طةياْذْم صاْياسييةناْم ٖةةبيَت و بريوسِايةناْيؼةم بةة ػةيَوةيةنم      -2

 سووٕ و ،اػهشا دةسبنِيَت .
 ةنإ ية واْة وتٓةوةدا بةناسبيَٓآ .سآ و ػويَٓة ْويَي -3
 ريٓؤةي خىجيَم بة واْةناْةوة ببةطتيَتةوة. -4
 يية تانة نةطيةنإ يةبةسخياوبؤشيَت .جياواص -5
 طةسدمم قوتابييإ سِانيَؼآ وبيإ وسوريَٓآ. -6
تواْاي ٖةَيبزاسدٕ و دةطتٓيؼإ نشدْةم ،ةةو خيةاالنم و ٖةىي فيَشبووْاْةةي نةة        -7

 ناْة ٖةبيَت و يةبةسخياوبؤشيَت.،اَادمم ثشؤطشاَة
 

 : بوازى يةلَسةنطاندى و ثيَشخسنت سآيةم

 بةناس ٖيَٓاْم ٖىية جىساوجىسةنإ ية ٖةَيظةْؤاْذْم بابةتيياْةدا. -1
 تواْاي داسِػتٓم ثشطياسي تاقيهشدْةوةنإ. -2
 دةطتٓيؼإ نشدْم ،اطتم فيَشبووْم قوتابييإ. -3
 .تواْاي سةخٓةطشتٓم بٓياتٓةساْة -4
 تواْاي ْووطيٓم تيَبيٓم ية دةفتةسي قوتابيياْذا. -5



57 

 

 : بوازى ثةيوةنديية مسؤيييةكاى:ضوازةم

ٖاوناسي نشدْم ،اوة ْم ناس و بةسِيَوةبةسيةتم قوتاخباْةو بةػة صاْظتييةنإ , ية  -1
 داْاْم ثالٕ و واْة وتٓةوةدا.

سِيَوةبةسيةةةتم ٖاوبةػةةيهشدْيَهم خيةةاالناْة يةةة نىبووْةةةوةي َاَىطةةتايإ و بة  -2
 قوتاخباْةدا.

تواْاي ييَو ذاَييبووٕ يةطةأل نةطوناسي قوتابيياْذا بةػيَوةيةنم صؤس طوسد و طىأل  -3
 و خياالناْة.

 تواْاي طةياْذْم ٖةطت و ْةطتم نةطاْم تش و سِيَضطشتٓم بري و سِايإ. -4
 باؾ طويَؤشتٔ ية وتةي نةطاْم دي. -5
 ة خياالنييةناْم قوتاخباْةدا.ٖاو بةػيهشدْيَهم ،ةسيَٓياْة ي -6
يةة طةةأل نةطةاْم ْةاو      ْيَهم باؾ و سِةخٓةةي بٓياتٓةساْةة  تواْاي ييَهرت ذاَييبوو -7

 قوتاخباْةدا. 
 

 : بوازى ذيهطةى ثةزوةزدةيى: ثيَهحةم

 َةػل و جيَبةجآ نشدْم تيىسي و صاْظتم ية واْة وتٓةوةدا. -1
ةنإ بى ثيؼةي َاَىطتايةتم و واْة تواْاي دةسبشِيٓم ذةص و ،اسةصووة سِاطتة قيٓ -2

 وتٓةوة.
خيووٕ بةةسةو ،اساطةتةي داَٖيٓةإ و تاصةنشدْةةوة يةة ثيؼةةي َاَىطةتايةتم و         -3

 فيَشنشدْذا.
 ثيَؤةياْذْم ٖةطتم ثابةْذي )،يٓتيُا( سِاطتةقيٓة ية نىَةيؤادا. -4
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ا و شةشةم: يةلَسةنطاندى لة زِيَطاى شيتةلَكسدنى ئاويَتة بووونى نيَوواى مامؤسوت   
 قوتابى:

،اوَيتة بةووْم ْةاوثىىل َْيةوإ َاَىطةتا و قوتابييةةناْم يةٖةةْؤاوي ٖةَيويظةتة        
فيَشناسيةناْذا, نة جيَيةنم دياسي ٖةية ية ريٓؤةي ثىيةنةدا, بة يةنيَو ية ػةيَواصة  
ْوَييةنإ دادةْةشآ بةى ٖةَيظةةْؤاْذْم نةاسي َاَىطةتا, ،ةةو ػةَيواصةؾ يةة سَِيةم          

اطتةوخىيةناْم ،اويَتةة بةووْم طةةس صاسةنةم ْيَةوإ قظةةي       ػيتةَيهشدْم تيَبيٓية سِ
 َاَىطتا و سِةفتاسةنةي, ،ةو و قوتابييإ و سةفتاسةناْياْةوة دةبيَت . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  طةسضاوة : طايتىgoogel كشاوة بة كوسدى 

 بآلوكشاوةتةوة19/9/2012( لةبةسواسى  4159*لة سؤرنامةى خةبات رماسة)
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 بةزثسسايةتييةكانى مامؤستا

 
 

 
َاَىطتاخاوةٕ ثيَؼةيةنم ثريؤصة , جيَم دَيٓيايم وثةسوةسدة نشدْيَهم صؤسخياى و 

 ة ٖيَٓاْةدي طياطةتم فيَشنشدْم و   و ٖيَٓاْةدي ،اَادمةناْيذا . يةباسي قوتابيية ي
 ٖةس بىية بةسثشطايةتم َاَىطتا و ،ةسنةناْم ،ةّ اليةْاْة دةطشيَتةوة :

ثابةْذ بووٕ بةثةيشِةو و ثشؤطةشاّ و سِيَٓةويَٓم و سيَظةايةناْم سةفتةاس و خيةىْيةتم       -1
   ناساْةةي ثيؼةةنة يةنةةداس    ٖةَيع و نةوتةنإ, ودووس نةوتٓةةوة يةة ٖةةَوو ،ةةو     

 دةنةٕ .
سِيَضطشتٓم قوتابم و سِةفتاس يةطةأل نشدْم بةػيَوةيةنم ثةسوةسدةييياْةي ،ةوتى, نة  -2

،اطوودة و ،ةسخةيإ و دَيٓياي بهاتةوة, طةػةةبة نةطةايةتييةنةي وثةسةبةة بةةٖشةو     
داَٖيٓاْةناْم بةذا , ْةشخ و بةةٖاي خةىي يةةال بةسجةطةتة بهةا , خىػةويظةتم         
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فيَشبووْيَم ية دَيذا بشِويَٓآ و سِةفتاسي جوإ و خىػةويظتم نةطاْم ديهةي فيَشنا  و 
 ٖةوَيم بةسدةواَم يةطةس سِاطتؤىيم و باوةسِ بةخىبووْيَم بذا .

ٖةَوو ،ةو واْاْةة بًََيتةةوة نةة ،ةةسنم خىيةةتم و بةىي ديةاسيهشاوة, ٖةةَوو          -3
،ةو واْاْة نة بشيتني ية ،اَادةنشدْم  ٖةوَييَهيؼم خباتةناس بى ٖيَٓاْةدي ،اَادمةناْم

واْةنإ و سِآ و ػويَٓم خيىْيةتم وتٓةوةيإ و ػيَوةي ٖةَيظةْؤاْذٕ و تاقيهشدْةةوة و  
سِاطتهشدْةوةو ٖةَوو خياالنييةناْم دي يةة دةسةوة و ْةاوةوةي ثىيةذا, و ،ةَاْةةؾ     

م ثةةيشِةو و  ٖةَووي بة طويَشةي ػيَواصي ناسةنة و طشوػتم بابةتةنة و يةطةس سِيَُٓاي
 ثشِؤطشاّ و ،ةو سيَُٓاييياْةؾ دةبمَ نة يةاليةْة ثظثىسيةناْةوة دئَ .

 
طةسثةسػتم نشدْم سِؤراْةي قوتابييةإ و ثشِنشدْةةوةي واْةةي ثىيةة خيةىَيةنإ و       -4

وتٓةةةوةي واْةةةي َاَىطةةتا ْةةةٖاتووةنإ و ثشِنشدْةةةوةي نةَونةطةةشي رَةةاسةي    
 سِيَوةبةسيةتم قوتاخباْة.َاَىطتانإ بة طويَشةي ،اساطتةناْم بة

 
ثيَؼشِةوي نشدْم ،ةوثىيةي بةسِيَوةبةسثيَم دةطثيَشآ, و سِؤَيم خىي يةة سِابةسايةةتم    -5

ثةةةسوةسدةي تةةةواوي قوتابييةةاْم ثىيةنةةةدا ببيٓةةآ, وخيةةاوديَشي سِةفتةةاس و بةةاسي     
نىَةاليةتييإ بيَت, بةاغ يةاليةْةة الواص و نةَتةسخةَيةةنإ و خياسةطةةسيةناْيإ     

،ةَةؾ ٖةَووي بة ياسَةتم و ٖاسيهاسي َاَىطتا و نةةغ وناسةناْيةإ و    بها ,
 بةسيَوةبةسايةتم قوتاخباْةو سِابةسي قوتابيياْيؽ دةبيَت ،ةطةس ثيَويظت بوو .

 



61 

 

خويَٓذْةوةي ثشؤطشاَةنإ, ثالْةةناْم خويَٓةذْآ, نتيَبةة بشِيةاسىلَ دساوةنةإ و       -6
ػةةثيَذإ و طودماْةذْيإ يةطةةأل ريةاْم     ٖةَيظةْؤاْذْيإ, و ثيَؼٓياسي طودماو بةى طة 

 طةسدةَةنةدا .
 
جيَبةجآ نشدْم ٖةَوو ،ةةو بةسْاَةة خيةاالنياْةي بةسِيَوةبةةس ثيَةم دةطةثيَشآ و       -7

 ثابةْذبووٕ  بةو نا  و طاتاْةؾ نة بى ،ةو خياالنياْة دياسي دةنشآ . 
 
ةْيَوٖيَٓاْم ثابةْذبووٕ بةنا  و طاتم ٖاتٓة قوتاخباْةو ناتةناْم خيووْةوةوة و سِ -8

،ةو دةَاْةي ْاو رووسي ثىٍ بى بةسرةوةْةذي قوتابييةإ, َاْةةوة يةةْاو قوتاخباْةةدا      
يةةةناتم واْةْةةةبووٕ )ػةةاغش( دا , و بةطةةةسبشدْم ،ةةةو ناتاْةةة بةةة تةَاػةةانشدْم  
،ةسنةةةناْم قوتابييةةإ و سِاطةةتهشدْةوةو خيةةاى  نشدْيةةإ, ٖةةةسوةٖا ،اَةةادةنشدْم  

ٓني يةطةسخيةةاوة فيَشناسييةةةناْم ْةةاو قوتاخباْةةة و ٖىيةةةناْم فيَشنةةشدٕ و طةةوود بيةة
 ،اَادةبووٕ بى خياالنييةناْم ديهة .

 
،اَادةبووْم ،ةو نىسِونىبووْةواْةةي بةسِيَوةبةةسي قوتاخباْةة يةة دواي دةواَةم       -9

فةسَم سِيَهيإ دةخا, وبةجيَٗيَٓاْم ٖةَوو ،ةو ،ةسناْةةي يةةو نةىسِو نىبووْةواْةةي     
 سنم ٖةس ٖةَوو َاَىطتايةنٔ .دةيذسيَتآ, نة ،ةَاْةؾ ،ة

 
ٖاسيهاسي يةطةأل بةسيَوةبةسيةتم قوتاخباْةةو تيَهةشاي َاَىطةتايإ و ٖةةَوو      -10

،ةواْةةةؾ نةيةةة قوتاخباْةةةدا ناسدةنةةةٕ و ٖةَيذةطةةووسئَ بةةى سِيَةةو و ثيَةةو نةةشدٕ و 
 ثيَؼخظتٓم خىيَٓذْآ وٖيَٓاْةدي ريٓؤةيةنم ػايإ و ػايظتة بة قوتاخباْة.
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بى خىثيَؤةياْذْيَهم صاْظتم و ثيؼةيي, ثةسةدإ بة سِآ وػويَٓم واْة  ٖةوَيذإ -11
وتٓةوةناْم , بةناسٖيَٓاْم ،اَشاصو ،اَيَشو تةنٓةيىرياي ْوآ, و بةػةذاسي نةشدٕ يةة    
نىبووْةوة و ييزْةنإ و بةسْاَةي خياالنيةنإ و خوية ثةسوةسدةييةنإ, خىْويَهشدْةوة 

سدةيم ثظةثىسو بةسيَوةبةسيةتةةناْم ثةةسوةسدة    و ،ةو وةسػاْةي طةسثةسػتياسي ثةةسوة 
 دةياْهةْةوة و بةطويَشةي نا  و ػويَٓم دياسيهشاو سِيَهيإ دةخةٕ.

 
ٖاسيهةةاسي يةطةةةأل طةسثةسػةةتياسة ثةسوةسدةيييةةةنإ و ٖةةةَيع و نةةةوتيَهم   -12

،ةسيَياْة يةطةأل ٖةَوو ،ةواْةي نةة سادةطةثيَشدسئَ بةى ثيَؼهةػةهشدْم ،ةةصَووٕ و      
   يةناْم خىيإ .ػاسةصايي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 نشاوة بة نوسدي googelطةسخياوة : طايتم  

 . سؤرْاَةي خةبا  دا بآلو نشاوةتةوة ية27/9/2012(ثيَٓخ ػةممة 4165ية رَاسة )
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خؤشةويستى مامؤستا بؤ بابةتةكةى دةبيَتة يؤى 
 دزوستبوونى خؤشةويستى لة نيَواى 

 مامؤستا و قوتابى
 

 
 ى / شوازآ

 
خىػةويظتم و ذةصو ،اسةصووي َاَىطتا بى بابةتةنةي خىي, وا ية َاَىطتا دةنا  

ْظت و صاْياسي دةوَيةَةْذ بها  بةدواي صاْظت و صاْياسيذا بؤةسِآ و صياتش خىي بة صا
يةَةسِ ،ةو بابةتةي دةيًَيَتةوة, خيوْهة ،ةَة دةبيَتة ٖىيةى وا ية َاَىطتا بها  نة 
بةٖةس ػيَوةيةى بآ ،ةّ صاْظت و صاْياسيياْةي نةة اليةةتم بيؤةيةْيَتةة قوتابييةإ.     

ة خيةْذإ ناتآ نة قوتابم بةػيَوةيةنم سِيَهوثيَو ية بابةتةنة ْةطا , ،ةوا َاَىطتا ب
سِيَؤا و ػَيواص ٖةةوأل  دةدا  قوتابييةنةة بةة ػةَيوةيةنم خَيةشا تَيبؤةا . ،ةةونا         

و بةآ, بةة ّ ،ةطةةس ٖةات    ثةيوةْذي خىػةويظتم ْيَوإ قوتابم و َاَىطتا دسوطت دة
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     َاَىطتاي واْة ،اسةصووي بى بابةتةنةي ْةبآ, ،ةةوا دةخيةيَتة ثةىٍ و نةوسد طوتةةْم      
, قوتابم ييَشةدا دووخياسي ػًةراْم دةسووْم دةبآ  آ دةنا (ٖةس واْةطوتٓةوةنة بةسِ)

و طضاداْم قوتابييإ و ٖةطت بشيٓذاس نشدْيإ, ،ةَةؾ ٖةَووي يةة ،ةةدماَم ،ةةوة    
دسوطت دةبآ نة َاَىطتانة بابةتةنةي خىؾ ْاوآ! جةا بىيةة درايةةتم يةة ْيَةوإ      

سي ذةةص يةة   َاَىطتا و قوتابم دسوطةت دةبةآ, خيةوْهة َٓةذاأل يةاخود قوتةابم صؤ      
الطاييهشدْةوة ٖةية, بىية ناسي َاَىطتانةي ياخود ية َاَيةةوة نةاسي دايةو  يةإ     

ناسي خياى بوو, ،ةوا قوتابييةنم خياى دسوطةت   نم دووباسة دةناتةوة. ،ةطةس ٖاتوباو
دةبآ, بة ّ ناسي خشاث ياخود توْذوتيزي َاَىطتانة دةطواصيَتةوة بةى قوتابييةنةة.   

بابةتةنةي خىي خةىؾ بةوآ, ،ةَةةؾ يةة قوتاخباْةناْةةوة      بىية ثيَويظتة َاَىطتا 
ناسيَهم صؤس قوسغ دةبآ, ثيَويظتة ٖةوأل بذةئ ية ثةمياْؤاو نىييَزةناْةوة دةطت ثآ 
بهةئ. يَيشةدا دةبآ قوتابم بةة ذةةصو ،ةاسةصووي خةىي يةة بةػةيَو وةسبؤةريآ, تةا         

ؤة دووسبآ ية ،اسةصووي دووخياسي درايةتم ْةبآ يةو بةػةي نة بىي ٖةَيذةبزيَشيَت, سِةْ
خىي, بىية ثيَويظتة ٖةوأل بذةئ تىوي ذةصو ،اسةصووي صياتش بهةئ. سِاطتة يةواْةيةة  
بًَيَني ،ةطةس بة ذةصو ،اسةصوو بآ, ،ةوا ٖةَووإ نىييَزي ثضيؼهم يةاخود ،ةْةذاصياسي   

ْم ياخود ياطا وسِاَياسي ٖةَيذةبزيَشٕ ! َٔ دةَييَِ خاَيم ٖةسة طشْط بةى خياسةطةةسنشد  
،ةَةؾ, يةنظاْهشدْم َووخيةناْة يةْيَوإ فةسَاْبةسإ و َاَىطةتايإ و ثضيؼةو و   
،ةْذاصياسو.... ٖتذ , ،ةَة وا  دةنا  نة تةْٗا بري ية ذةةصو ،ةاسةصووي بابةتةنةةي    
بهاتةوة و ٖةَييبزيَشآ . بة بىخيووْم َٔ ،ةَة دةبيَتةة ٖةىي بةةسةو ثيَؼةةوة بشدْةم      

  سِةوػم ثةسوةسدة.
                                                           

  بآلوكشاوةتةوة . 2004طالَى ( تصشيهى دووةم 49طؤظاسى ئاطؤى ثةسوةسدةيى) رماسةلة  
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 ازدة نةشياوةكانى نيَو يةنديَكلة دي
 قوتاخبانة

 
 

 ى/ شوازآ
 

ثيؼةي َاَىطتايةتم, ثيؼةيةنم ثريؤصة وةنو ،اوي ناْم ثاى و بيَؤةسدة. َاَىطتا 
سِابةسي ػىسِػم ثيَؼهةوتٓة, َاَىطتا بة ٖةَوو َاْاي وػة دةبيَت َاَىطتا بيَةت.  

دواسِؤري ية ،ةطتىية, َاَىطتا بةس ية ٖةَوو ػتيَو  نشداسي ثةسوةسدةنشدْم ْةوةي 
واتا بًَيَني بةس يةوةي ثةسوةسدةنشدْم َٓذاأل يةة ،ةطةتى بؤشيَةت, دةبيَةت خةىي بةاؾ       
ثةسوةسدة بها , ض يةة سِووي سِةوػةت, ض يةة سِووي سِؤػةٓبريي و ،اطةتم صاْظةتم و       

 ،ةدةبم و نىَة يةتييةوة, دةبيَت ييَٗاتوو و دَيوشاوإ و ييَبوسدةبيَت.
وةي ،ةَشِؤ دةبيٓشيَت و ٖةطتم ثيَذةنشيَت, صؤسيةؽ صةم بىتةةوة,   بة ّ جيَم داخة ،ة

خيةْذ ٖةَيظونةو  و سِةفتاسيَهم ْاػايظتةو خيةْذ دياسدةيةنم قيَضةوْة, نةة يةة بةشي    
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،ةوةي ناى يإ خوػهم َاَىطةتا بةةخى سِؤػةٓبرينشدْم خىيةةوة خةةسيو بيَةت و,       
ٖةوَيم ػشؤظةنشدْم اليةْة  ٖةوَيم ثتةونشدٕ و ييَهٓضيهبووْةوةي دةطةأل دةوسوبةسي و

ػاساوةناْم ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ بذا  و, دةطت بٓيَتة ْاو دةطتم ،اوةأل و دةطتة بةشاو  
خوػهةناْم و بةطياْيَهم ثشِ ية َيٗشو خىػةويظتم و ٖةطت بة بةسثشطيَتم نشدْةوة 
 بيَتة طىسِةثاْم ناسو, ثةيوةْذيية نىَة يةتييةناْم يةطةةس بٓاغةةي ثةسوةسدةيةةنم   

إ و نىَةةأل,  ية ْةتةوةيم و سِةوػتم قووأل و بةنةَيو ببيَتة منووْةةو ثيَؼةشِةوي قوتابي  
بةداخةوة صؤسيؽ بةنةطةسةوة دةَييَِ و سِةْؤة ية ْاخياسيؼةوة دةطتِ بى ْووطةيٓم ،ةةّ   
خيةْذ ديَشِاْة دسيَز نشدبيَت, بةَيهة ،آ ،ةوة خواية ٖةسْةبآ ثيَؽ بةة تةْيٓةةوةي ،ةةّ    

  ٔ و خةةسَاْم ثةيوةْذييةة نىَة يةةتم و ثةسوةسدةييةةناْم ىلَ      ،اطشة طةووسة بؤةشي
 بثاسيَضئ : 

 
* َاَىطتايةى ية قوتاخباْةنةي خىي ْةتواْيَت ية ناتم ٖةةبووْم ٖةةس طشفتيَهةم    
قوتابم يةطةةَيم ِساوةطةتيَت و خياسةطةةسي نَيؼةة دةسووْةم و اليةْةة ثةةسوةسدةيم و        

طم ،ةةوةي ْةةنا  َاَىطةتاياْم    صاْظتةناْم قوتابييةنةي خىي بها , ٖةس ية تش
ديهةي ْةفع ْضّ و دأل و دةسووٕ سِةؾ و ْاسِؤػٓبري, تريو توادمم تآ بؤشٕ و بًَئَ ،ةةّ  

 قوتابيية يةطةأل َاَىطتانةي ثةيوةْذي ْاػايظتةي ٖةية .
* َاَىطتا ْةتواْيَت يةطةأل خيةْذ دةطتة بشاو دةطتة خوػهيَهم َاَىطتاي خةىي  

ظونةو  و طوتوطىو ييَو ْضيهبووْةوةيةنم ثاى و بيَؤةسداْةةي  ية ْاو قوتاخباْةدا ٖةَي
َشؤظاْةو ثةسوةسدةيياْةو صاْظةتيياْة دسوطةت بهةا , ٖةةس يةبةةس ،ةةوةي ْةةوةنو        
بةالقشتيَوة طةيش بهشيَت و َةبةطتة ثريؤصةناْم بى بة ثةةتيَهم سِةػةةوةبهةٕ و بًَةئَ    

 ،ةّ سِةفتاساْة سِةفتاسي ْاػايظتةٕ.
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ةويظتة نة ٖةَيؼة َاَىطتا ٖةَيظةونةو  و سِةفتةاسي خيةىٕ بيَةت     ػتيَهةو بةَيؤةْ
قوتابييةناْيؽ ٖةس بةّ جىسة سِةفتاساْةوة بةسٖةّ دئَ, بىيةة خىصطةة دةخةواصّ ،ةةّ     
جىسة َاَىطتاياْة بةخىدا بنٓةوةو سِةفتاسو سِةوػتم خىيإ بؤةىسِٕ و خةى ثةةسوةسدة    

 بهةْةوة, خيوْهة:
 
 ت و ثيؼةنةي خىي يةبةس خياو دةنةويَت.َاَىطتا دووخياسي بيَضاسي دةبيَ -1
دةبَيتة ٖةىي طةاسدبووْةوةي َاَىطةتا يةة ناسةنةةي نةة ثشؤطةةي ثةةسوةسدةو          -2

 فيَشنشدْة.
 خظتٓة ثؼتؤويآ قوتابييةنإ و بايةخ ثيَٓةداْيإ. -3
دسوطةةتبووْم طريوطشفتةةم البةةةال بةةى بةسِيَوةبةةةسي قوتاخباْةةةو تيَهنةةووْم       -4

 ػرياصةي ،يذاسة.
طةتذاْم سِيَةضو خىػةويظةتم يةةة ْيَةوإ َاَىطةتاياْذاو نةَبووْةةوةو ْةةضّ       يةدة -5

طةيشنشدْم نةطةايةتم ،ةةو َاَىطةتاياْةي طريوطشفةت دسوطةت دةنةةٕ و ٖةطةت        
 بة بةسثشطيةتم خىيإ و بايةخم ناسةنةيإ ْانةٕ.

 دةطتةوةطتاْم ،يذاسةي قوتاخباْة يةخياسةطةسنشدْم ،ةّ جىسة طريوطشفتاْة. -6
ْم ،اطةةةةتم ثةةةةةسوةسدةيم و فيَشنةةةةشدٕ و يةبةسخيةةةةاونةوتٓم    الواصبةةةةوو -7

 َاَىطتايإ يةالي قوتابييإ و بةٖةْذ ٖةَيٓةطشتٓم ،اَىرطاسييةناْيإ.
ٖىيةةةنم ٖةةةسة طشْؤةةة بةةى ْضَبووْةةةوةي سِيَةةزةي دةسخيةةووْم قوتابييةةإ يةةة     -8

 تاقيهشدْةوةناْذا.
ةسٖةَيذاْيإ بةةى ييَةةشةوةؾ دةتةةوامن بًَةةيَِ دسوطةةتبووْم ،ةةةّ جةةىسة دياسداْةةةؾ و طةة

دةتواْيَت اليةةةْم خيةةاى و  نةةةبيَئاطةةايم بةسِيَوةبةةةسي قوتاخباْةةة دةطةسِيَتةةةوة.    



68 

 

اليةةةْم خشاثةةة وةى ْاوبةةزيواْيَو ببيٓيَةةت, ْةةةى اليةةةْم خيةةاى فةةةساَىؾ بهةةا  و 
ٖةةية بايةةةخيَو بةةة سِووداْةةم ،ةةةّ جةةىسة ديةةاسدةو طشفتاْةةة ْةةةدا . دةبيَةةت       

يةةإ بةووْم ٖةسػةةتيَو, نةةة ثةيوةْةةذي بةةة   بةسِيَوةبةةس يةةة بةةووْم ٖةةةسطريوطشفتيَو 
َاَىطةةتاو قوتابييةةإ و قوتاخباْةةةوة ٖةةةبيَت, ،اطةةاداسي طؼةةت َاَىطةةتاناْم    

 بها  بى سِاويَزنشدٕ تا وةنو نيَؼةنة خياسةبها .
جا نةانم بةسَِيوةبةةس يةة طشفتةةنإ خةى َةةدصةوة سِووبةةسِووي طشفتةةنإ ببةةوة,          

اْةنةةة  بةةةسةو ٖةَيةذيَش ْةخيةةٔ. دواجةةاس  تةا قوتابييةةةنإ و َاَىطةتاناْت و قوتاخب  
دةَيَيِ ،ةطةس بَيةت و طشفتةةنإ سِوو يةة خيةانم ْةةبٔ, سِةْؤةة ْاخيةاسمب خةاأل يةطةةس          
ثيتةنإ دابَٓيِ و صةقةاو صةقةرت نةا  و ػةوَيٓم ،ةةّ جةىسة ديةاسدةو طشفتاْةة بةاغ          

  بهةّ و يةبٓم دةٖىَيمَ دةّ !!.
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

    بآلوكشاوةتةوة 2005تةمموصى ( 57ئاطؤى ثةسوةسدةيى )رماسة لة. 
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 ستاياىقوتاخبانةو جطةزةكيَشانى مامؤ
 
 
 

 ى / شوازآ

 
ية ،ةدماَم طةَييَو ييَهىَييٓةوة دةسنةوتووة نة ٖىي طةسةنم ػيَشثةدمةي طةييةنإ و  
طةةووتاْةوةي بىسِييةةةناْم و ،اوطةةاْم طةةم و ػةةيَشثةدمةي قةةوسِط بةةى جؤةسةنيَؼةةإ 
دةطةسِيَتةوة. طةسرَيَشيية صاْظتيية باوةسِثيَهشاوةنإ ية خيةْذ و تيَو طةةملاْذووياْة,  

ٕ بة ٖىي ػيَشثةدمةي طييةنإ ية صؤسبووْذاية, بة تايبةتم الي ثيةاوإ, ،ةةويؽ   َشد
بةٖىي صؤس جؤةسةنيَؼاْةوة. ٖةس ،ةو ييَهىَييٓةواْةؾ طاغيإ نشدووةتةةوة, سِيَةزةي   
تيَنووْم تووػبووٕ بة ػيَشثةدمةي طييةنإ بة ثيَم سِيَزةي رَاسةي جؤةسةنيَؼإ صؤس 

وٕ بة ػيَشثةدمةي طم يةو نةطاْةي جؤةسة دةنيَؼٔ, دةبيَت, خيوْهة ،ةطةسي تووػبو
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( جاس يةو نةطاْة صؤستشة نة جؤةةسة ْانيَؼةٔ, بةة ّ صؤس سِووٕ و    30-15ْضيهةي )
،اػهشاية ،ةطةس جؤةسة ْةنيَؼيؽ يةةالي جؤةسةنيَؼةةوة دابٓيؼةيَت ٖةةس ٖةةَإ      

    َ ٓذاَيييةةوة  رةٖشو دوونةَية, نة ٖةَييذةَزيَت. ،ةةّ سِيَزةيةة يةةو جؤةسةنيَؼةاْةي ية
دةطتيإ ثيَهشدووةو قوْهة جؤةسةنةةؾ بةةناسديَٓٔ نةة صيةاْم يةبةػةم ثيَؼةةوةي       
صؤستشةو ية ،ةدماَم تويَهاسي طةييةناْم جؤةسةنيَؼةةنإ دةسنةةوتووة نةة طةىسِاْم      
ػاْةيم ية ٖةسدوو طم و بىسِييةناْم ٖةوا سِوويذاوة, بة ّ ،ةو طىسِاْة ػاْةيياْة يةةو  

نيَؼٔ ْيية ياخود نةَة. ٖةس ،ةو جؤةسةية نة دةبيَتةة ٖةىي   نةطاْةدا نة جؤةسة ْا
ْةخىػييةناْم ػيَشثةدمةي ية و ييَوو صَإ. جؤةة يةةوةؾ ،ةاسةصووي خةواسدٕ نةةّ      
دةناتةوة و ٖةطيت تاّ و خييَز الواص دةنةا , بةةوةؾ َةشؤظ يةةنيَو يةة ٖةطةتياسة       

 طشْؤةناْم نة خودا ثيَم بةخؼيوة ية دةطت دةدا  .
ؤةسي يةطةس ددإ و تيَهذاْم و ،يٓحا صوو   نةوتٓيإ, جؤةسةنيَؼةإ  طةسةسِاي ناسي

سِاطتةوخى ناس ية ،ةْذاَاْم نى،ةْذاَم ٖةسغ دةنا  و دةسدساوةناْم ٖةسطم طةدة 
نةّ دةناتةوةو دةبيَتة ٖىي بةدٖةسطم, ثةيوةْذييةةنم ،اػةهشاؾ ٖةيةة يةة ْيَةوإ      

ةنيَؼٔ صؤستش ٖةطت بة ،ةاصاس  جؤةسةو بشيٓم طةدةو دواصدةطشآ. تووػبووإ نة جؤةس
دةنةٕ , بىية دةسَإ خواسدٕ نةَرت طوودي دةبيَت ،ةَةؾ دةبيَتة ٖىي دوانةةوتٓم  
طاسِيَزبووْم بشيٓةنةيإ. جؤة يةوةؾ ييَهىَييٓةوة ْويَيةنإ, دةسياخنظتووة نة َةشدٕ  
ية ،ةدماَم ْةخىػييةناْم دأل و خويَٓبةسةناْم, يةو ْةخىػةياْةؾ طةٓؤةنورآ صؤس   

بيَت يةجؤةسةنيَؼة خووثيَوةطشتووةناْم دا. دةسيؼهةوتووة جؤةسةنيَؼاْيؽ صياْم دة
بى نى،ةْةذاَم طةووسِي خةوئَ واتةا ) نى،ةْةذاَم طةووِسإ ( يةؽ ٖةيةة, خيةوْهة          

%( يةجؤةسةْةنيَؼةةةنإ 10جؤةسةنيَؼةةإ تواْةةاي ٖةةةَيؤشتٓم ،ىنظةةحيٓيإ يةةة ) 
ّ ،ىنظةةيذي نةةاسبىٕ, نةةة نةةةَرتة. بةةةٖىي ثةيوةْةةذي ْيَةةوإ ٖيُىطًةةىبني و دووة 
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%( يةة خةويَٓم جؤةسةنيَؼةةنإ    10يةجؤةسةنيَؼإ ثةيذادةبيَت, بةة ْضيهةةي يةة )   
،ةَةؾ تواْاي ٖيُىطًىبني نةّ دةناتةوة يةيةنؤشتٓيذا يةطةأل ،ىنظةحني, يةوناتةةي   
نةةة ثيَويظةةتة بةةى بةةةسدةواَم ريةةإ, بىيةةة جؤةةةسة ثةيوةْذييةةةنم بةٖيَضيؼةةم     

تاجييةوة ٖةية, نة خةىساى دةسي دَيةة و ٖةىي طشْؤةم     بةْةخىػييةناْم خويَٓبةسي 
َشدْم تةَةٕ َاّ ْاوةْذييةناْيؽ يةةسِووي نةاسي جؤةسةنيَؼةإ و بةبةسصبووْةةوةي     
ثةطتاْم خويَٓيؽ, تا ،يَظتا بةػيَوةيةنم باوةسِثيَهشاو طا  ْةبووةتةوة, بة ّ ٖةْذيَو 

طةةس بيَةت و تووػةم    ْيؼاْة ٖةٕ نة دةبٓة ٖىي سِةقبةووْم خويَٓبةةسةناْم, خةى ،ة   
خويَٓبةسةناْم َيَؼو ببيَت, ،ةوا دةبيَتة ٖةىي َشدْةم يةإ سِووداْةم طةٓؤةنورآ.      
،ةطةس َاطوويهةي دأل بة طويَشةي ثيَويظتم خويَٓيإ ْةدسيَتآ يإ دةبتةة ٖةىي ْيةوة    
،يوًيحم يإ ْةخىػم طَيةشِي ،ةطةةس تووػةم خوَيٓبةةسةناْم الم بةٔ. يةإ دةبَيتةة        

بنِدسيَتةوة, ٖةسوةنو ٖةَينووٕ ناس دةنةْةة طةةس ٖةْةذيَو نةويَشة     طاْؤشئ و دةبيَت 
سِريَٓةنإ وايإ ىلَ دةنةٕ جىسة َاددةيةى بشِيَزٕ ييٓحم ثةسِةنةة خويَٓبةةسةنإ صيةاد    
بهةٕ و نةَيةنة بنب, بةوةؾ ياسَةتم َةييٓم خوئَ دةدةٕ, جؤة يةوةي نةة خيةةوسة   

ٕ و خوسثةو ييَةذاْم دأل صيةاد و ْاسِيَةو    تشػةناْيؽ ية خويَٓذا خةطترت دةنةٕ و ػيَوا
 دةنةٕ.

سِووٕ و ،اػهشاية, نة ثيؼةي َاَىطتايةتم ثيؼةيةنم ،ةو ثةسِي دَيظةىصاْةية بةة    
طةٍ و ْيؼتُإ, ،ةوةي جيَم طةسدمة و بىتة دياسدةيةنم صياْبةخؽ, نة ييَشةو يةةوآ  

ىسةثةاْم قوتاخباْةةو   يةبةسدةّ قوتابييإ و ية رووسي ثىىلَ يةناتم واْةطوتٓةوة و ية ط
يةناتم ثؼووي قوتابييإ يةرووسي ٖةْذيَو َاَىطةتاياْذا جؤةةسة دةنيَؼةٔ, ،ةاخى     
َاَىطةةتايةى , دةتواْيَةةت ثةسوةسدةيةةةنم سِاطةةت و دسوطةةتم قوتابييةةإ بهةةا  و  
،اَىرطاسي ٖةستانيَهم قوتابييإ بها  يةطةس سِةفتاسيَو نة بةْاػايظتةي دةصاْيَت, 
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ية خودي خىيذا سِةْط بذاتةوة؟. ،ةطةس َاَىطتا واْةي صاْظتم نةخيم ٖةَإ سِةفتاس 
طوتةوة و بابةتم صياْةناْم جؤةسةنيَؼاْم ٖةبوو و خةىي جؤةةسةنيَؽ بيَةت , ،ةةوا     
خيىٕ واْةنة دةَييَتةوة ياخود يةطةس جؤةسةنيَؼإ بةسدةواّ دةبيَت و بآ ،ةةوةي ٖةية   

ة سِاطتة ..!؟ ية بةشي ،ةةوةي   طوآ بة باسودؤخم دةسووْم قوتابييإ بذا  , ،اخى ،ةَ
نة تى ،اَىرطاسي قوتابييإ بهةيت نةوا جؤةسةنيَؼإ ػتيَهم بةآ َاْايةويةة صيةإ    
بةوالوة ٖينم دي ْيية . جؤةسة خةىي يةخىيةذا , صيةإ بةخؼةةو تووػةم خيةةْذإ       
ْةخىػم جىساوجىسَإ دةنا  . جا نة جؤةسةيةى ،ةّ ٖةَوو صياْاْةي ٖةبيَت , تى 

ةبةسدةّ ،ةةّ ٖةةَوو َٓذاَيةة خياوطةػةةي دواسِؤري طةيةنةتةذا ،ةةّ       خيىٕ دةتواْيت ي
َٓذاَية بآ ْاصاْةي نةوا ثاسخيةيةى ية جةسطم تىٕ بة دوونةةَيم جؤةسةنةة  ٖةةواي    
طاف و بيَؤةسديإ ىلَ بهةيتة رةٖشي َةسط ؟ دواجاس ،اخى دةصطا ثةسوةسدةييةنإ ية 

  ْم ،ةّ دياسدةية يةالية ؟ٖةسيَُم نوسدطتاْذا ض خياسةطةسيَهييإ بى قةدةغةنشد
 
 
 
 
 
 

                                                           


 . اوةتةوةبآلونش 2005( ناْووْم دووةَم 51ية طىظاسي ،اطىي ثةسوةسدةيم ) رَاسة   
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 بةزثسسيازييةكانى بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة
 

 
 بةسِيَوةبةسي طةسنةوتوو دةبآ ،ةو خةطًَةتاْةي خواسةوةي تيَذابيَت نة بشيتني ية :

،اطاداسي ٖةَوو قىْا  و ،اَادمةناْم خويَٓذٕ بيَت و تيَيإ بؤةا  و خةطةًَةتم    -1
 شةي طياطةتم ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ بضاْآ . قوتابييةناْم بةطويَ

،اَةةادةنشدْم صةَيٓةيةةةنم دَيٓيةةاو بةةاؾ بةةى بٓياتٓةةاْم نةطةةايةتم قوتةةابم و  -2
 .سةوػت و خةطًَةتة باػةنإ تيَيذاطةػةنشدْم يةٖةَوو اليةْةناْةوةو خياْذْم تىوي 

و خياوديَشي و بةطةس سِاطةيؼتٓم ٖةةَوو نةةٍ و ثةةٍ و جوَؤةةناْم قوتاخباْةة       -3
سيَهخظنت و ،اَادةنشدْيإ بى بةناس ٖيَٓةإ وةى : ) وةسػةة و تاقيؤةا , و ْاوةْةذي     
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طةسخياوةناْم فيَشبووٕ , و ٖىَيم خياالنييةنإ و ياسيؤا و ،اَيَشةناْم ٖةوا طةىسِئ و  
،اوطاسدنةسةوةنإ و طةىلَ ػتم تةشيؽ ).. و سيَهخظةتٓم ثىيةةنإ و دابةػةهشدْم     

 قوتابييإ بةطةسياْذا .
 
خةةى ،اَةةادةنشدٕ و سِيَهخظةةتٓم ٖةةةَوو ػةةتة ثيَويظةةتةنإ بةةى دةطةةت        -4

بةخويَٓذْهشدْآ ية ناتم دياسيهشاوي خىيذا و داْاْم ثالْم ناس بى ،يؽ ثيَهشدْم يةة  
قوتاخباْةةةدا , و داْةةاْم خؼةةتةي واْةةةنإ , و دابةػةةهشدْم ناسوبةةاسو بةسْاَةةةي   

داْاْم ،ةدمووَةٕ و ييَزْةنإ  خياالنييةنإ بةطةس ٖةَوو ،ةواْةي ية قوتاخباْةنةدإ و
ية قوتاخباْةدا و خياوديَشي و بة دواداخيووْم ،ةدماَذاْم ناسةنإ بة طويَشةي سِيَُٓايم يا 

 ثيَويظتيةناْم قوتاخباْة.
 
بةطةس سِاطةيؼتٓم َاَىطتايإ و طةسداْيإ ية ثىيةناْذا و ،اطاداسبووٕ يةةناسو   -5

 خياالنم و بةػذاسييةناْياْذا.
ؤاْذْم ،ةسنم ناسفةسَاياْم قوتاخباْة, بةطويَشةي ،ةو سِيَُٓاييياْةي بةى  ٖةَيظةْ -6

،ةو ٖةَيظةْؤاْذْاْة داْشاوٕ صؤس بةوسدي و بابةتياْةة و دَيٓيةا بةووٕ يةةو بةَيؤاْةةي      
 ثؼتؤريي ٖةَيظةْؤاْذْةنإ دةنةٕ ية داْم سيَضو طوثاغ و ثاداػتةناْذا .

 
يةناْذا يةة سِيَةم ٖةطةتهشدٕ بةة     ٖاوبةػم نشدٕ ية طةػةي ثيؼةةيم َاَىطةتا   -7

ثيَويظةةتية َةػةةكيةنإ و ثيَؼةةٓياسنشدْم بةسْاَةةةي طودمةةاو و بةدواداخيةةووْم      
بةػذاسيهشدْم َاَىطتا يةو بةسْاَاْةي ثيَويظتم ثيَياْةة يةة ْةاوةوةو يةة دةسةوةي     
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قوتاخباْةدا, و ٖةَيظةْؤاْذْم ٖةةرَووْم  جيَبةةجآ نشدْةنةةيإ و ٖاسيهةاسيهشدٕ     
 سػتياسي ثظثىسِي ثةسوةسدةيم يةّ باسةيةوة.يةطةأل طةسثة

 
ٖاونةةاسيهشدْم طةسثةسػةةتياسة ثةسوةسدةيييةةةنإ و يةةا ،ةواْةةةي ناسةناْيةةإ    -8

طةةةسداْم قوتاخباْةةة دةخةةواصآ و ،اطةةاْهشدْم ناسوباسةناْيةةإ و بةةة دواداخيةةووْم   
يَؼتم جيَبةجيَهشدْم ساطثاسدةو سِيَُٓاييةناْيإ يةطةأل تيَبيٓم دةطت ثيَؼخةسي باْؤٗ

 طةسثةسػتياسي ثظثىس ية ناتم ثيَويظتيذا.
 
بةسصسِاطشتٓم سِؤَيم نىَة يةتم قوتاخباْةو نشدْةوةي ،اطىي ٖاسيهاسي تةواو يةة   -9

ْيَوإ قوتاخباْةو نةطوناسي قوتابييإ و ٖةَوو ،ةواْةؾ نةة دةطةتيَهيإ ٖةيةة يةة     
 ٖاوبةػم ٖيَٓاْةدي ،اَادمةناْم قوتاخباْةدا. 

 
ْم ثةيوةْذييةنإ بةة نةطةوناسي قوتابيياْةةوة و باْؤٗيَؼةتيإ بةى      ثتةو نشد -10

،اطاداسبووٕ ية بةاسو دؤخةم َٓذاَيةةناْيإ و ثيَشِاطةياْةذْم تيَبيٓةم و طةةسدمةناْم       
قوتاخباْة ثيَيإ دةسباسةي ٖةَيع ونةو  و سةفتاس و ،اطتم فيَشبووْيإ و سِاويَز يةطةةأل  

 يةواْةية بيَتة ثيَؽ َٓذاَيةناْيإ . نشدْيإ بى خياسةطةسي ٖةس طشفتيَهم نة
 

وةطةسِخظتٓم ،ةدمووَةْةناْم قوتاخباْة و سِيَهخظتٓم نىسِو نىبووْةوة يةطةةأل   -11
دةطتةي بةسِيَوةبةساْم قوتاخباْة بى ييَذوإ ية اليةْة ثةسوةسدةيم و سيَهخظتٓةناْةوة , 

واْةةي نةة نةاسي ثةم     و دَيٓيابووٕ ية جيَبة جيَهشدْم ناسوباسةناْم ٖةسيةةنيَو يةة   
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طثيَشدساوة, و يةطةأل تيَبيٓم ْووطيٓم ٖةَوو ،ةو ناساْةةي نةة دةبةآ بهةشئَ و بةة      
 دواداخيووٕ بى جيَبةجيَهشدْيؼيإ بهشيَت .

 
بةػذاسيهشدٕ ية ٖةَوو ،ةو نىبووْةوة و خياوثيَهةوتٔ و بةسْاَة َةػةكياْةي   -12

 خيانم دةصأْ . بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدة  يإ طةسثةػياسي ثظثىس بة
 

،اطاداسنشدْةوةي دةطتةي َاَىطتايإ يةو سِيَُٓايم و ساطثاسدةو ثشؤرة و ياطاو  -13
سِيَظةةاياْةي يةاليةةةْم ثةةةسوةسدةوة  دةسدةخيةةٔ و طوتوطةةى يةطةةةنشدْيإ يةطةةةأل     
َاَىطتاياْذا بى صاْني و تيَؤةيؼتٓم ْاوةسؤنةناْيإ و ناسثيَهشدْيةإ, ،ةَةةؾ يةة    

 نةوة دةنشآ نة بى ،ةّ َةبةطتة طاص دةدسآ .سِيَم نىبووْةوةية
 

طةسثةسػتم نشدْم بةسْاَةناْم ،اساطتة و سِيَُٓاييةناْم قوتاخباْةة و طشْؤةم    -14
ثيَذاْيإ و بة دواداخيووْم بةسْاَة و ثالْم خياالنييةنإ و ٖةَيظةْؤاْذْيإ و ٖةوَيذإ 

 بى ٖيَٓاْةدي ،اَادمةناْم.
 

و ناسةبا و جةخت نشدْةةوة يةطةةس طةةالَةتم     طةسثةسػتيهشدْم ثشؤرةي ،او -15
بةناسٖيَٓاْيإ و ٖةبووْم َةسجة تةْذسوطتيةنإ و باْؤٗيَؼتم ثظثىسِي ،ةو بواساْةة  

 يةناتم ثيَويظتذا بى دَيٓيابووْم طةالَةتييإ .
طةسثةسػتم ناسوباسي تاقيهشدْةوةنإ بة طويَشةي ثةشؤرة و دةطةتوسةنإ و بةة     -16

ةوةي بةةسةدماَم تاقيهشدْةةةوةنإ و ػةيتةَيهشدْيإ و ٖةةةْؤاو   دواداخيةووٕ و تويَزيٓةة 
 ٖةَييَٓاْم ثيَويظت بى جيَبةجيَهشدْيإ .
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طةسثةسػةةتم نشدْةةم بةسْاَةةةي سيضبةةووْم بةةةياْياْم قوتابييةةإ و سِيَُٓةةايم   -17
ناسوبةةاسي سؤراْةةةيإ و جةختهشدْةةةوة يةطةةةس سيَةةو و ثيَهةةم و تةةةواويم ٖةةةَوو   

نىطو و تةطةسةناْم بةسدةَم و ىلَ ثينةيٓةوة يةةوةي نةة    اليةْةناْم و ْةٖيَؼتٓم 
ٖةَوو تانيَهم ْاو قوتاخباْة ،ةةسنم ثةآ طةثيَشدساوي طةسػةاْم خةىي بةتةةواوةتم       

 بةجيَٗيَٓاوة.
 

بةطةس نشدْةوةي قوتاخباْة و ٖةَوو نةٍ وثةيةناْم, دَيٓيابووٕ ية ثانو خاويَٓم  -18
ْم تىَةاس ) طةحٌ ( يَةو بةى     خاْهشدو طةالَةتم و دميةْم جواْيإ. نشدْةةوةو تةةس  

( ي قوتاخباْةنة و ناسوباسي ثاساطتٓم و دةطت ثيَؼةخةسيهشدٕ يةة   طاختُإ ) بيٓاية
،اطاداسنشدْةوةي ثةسوةسدة ية ٖةس نةَونووسِي و ْايةباسييةنم طاختُاْةنة نة جيَةم  

 َةتشطم بآ. 
 

ة ديَةٔ, يةطةةأل   دةطتوبشديم ية وة َذاْةوةي ،ةو ْووطشاواْةي نة بةى قوتاخباْة   -19
 تيَبيٓم طشْؤيذإ بة وسدةناسي سِيَُٓايييةنإ و سِووْييإ. 

 
ثيَؼهةػةةهشدْم سِاثىستيَةةو يةةة نىتةةايم ٖةةةَوو طةةاَيةناْم خويَٓذْيَةةذا بةةة    -20

 –بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدة, نة ٖةَوو ،ةو ػتاْة بؤشيَتةخى نة يةو طاَيةدا  نةشاوٕ  
قوتاخباْة بةخيانيإ دةصاْةآ بةى بةسةوثيَؼةندْم    ،ةَة طةسةسِاي ،ةو ػتة بةسخياواْةي 

ناسةناْم قوتاخباْة بة تايبةتم و ية قوتاخباْةناْم تش و يةة ثةةسوةسدةو فيَشنشدْيؼةذا    
 بةطؼتم .
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،اَادةنشدْم ياسيذةدةسي بةسِيَوةبةس بةى سِاثةسِاْةذْم ناسوباسةنةاْم بةسيَوةبةةسي      -21
ذةدةس بتواْآ طةسداْم َاَىطتايإ بها  و قوتاخباْة يةناتم ثيَويظتذا, بى منووْة ياسي

بةدواي خيىْيةتم واْة وتٓةوةناْياْذا بنآ و طةةسؤنايةتم ٖةْةذآ ييَزْةة و صؤسػةتم     
 تشيؽ بها . 

 
 ،ةو واْاْة بًَيَتةوة نة بة طىيَشةي دةطتووس بىي دادةْشيَت. -22
آ ،ةو ناسوباساْةؾ ،ةدماّ بذا  نة ثةسوةسدة بةىي ديةاسي دةنةا , بةة َةةسج      -23

 يةطةأل طشوػتم ناسي ثةسوةسدةو فيَشنشدْذا بؤودمآ.
 

بةسِيَوةبةسي قوتاخباْة بايةخم تايبةتم بة َاَىطتاي تاصة بذا  و ٖةةَوو ،ةةو    -24
سِيَُٓايم و سِاطثاسداْةي بذاتآ نة ثيَويظتم ثيَياْة, ية ناتم ،ةدماَذاْم ،ةسنةناْيةذا  

 , و ياسَةةتم ٖاوبةػةيهشدْم   بة دةْؤيةوة بنآ و بٓةسِةتم ناسةنةاْم ثيَؼةإ بةذا   
خياوثيَهةوتٓةنإ و بةسْاَة خياالنييةنإ و خوية ثةسوةسدةيية َةػكيةناْم بذا  نةة  

 تايبةتٔ بة َاَىطتاي تاصةوة.
 

بةسيَوةبةةةس خيةةاوديَشيم و بةةة دواداخيةةووٕ بةةى َاَىطةةتاي تةةاصة بهةةا  و        -25
تياْة  دةبةآ نةة بةى    ٖةَييبظةْؤيَٓآ, ،ةَيبةتة ،ةَةؾ بة طويَشةي ،ةو سِيَُٓاييةتايبة

طاَيم تاقيهشدْةوة داْشاوٕ , و طةسدإ و سِآ ثيَؼاْذاْةناْيؼم ية تىَاسيَهذا بةةْاوي  
) تىَاسي بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةة بةى بةة دواداخيةووٕ و ٖةَيظةةْؤاْذْم َاَىطةتا (       
بٓووطيَت و ٖةَوو تيَبيٓيةناْيؽ دواي ٖةس طةسداْيَو بة ْووطشاو َاَىطتانةي ىلَ 

بهشيَتةةةوة و ثيَةةم سِابؤةيةةةْشيَت. بةةةّ  ػةةيَوةية ٖةَيظةةةْؤاْذْم ،ةةةسنم    ،اطةةاداس



79 

 

فةسَاْبةسيةتم تايبة  بة َاَىطتا ية ناتم دياسيهشاودا بى بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدة 
دةْيَشدسآ وبريوسِاي بةسِيَوةبةسي تيَذا سِووٕ دةنشيَتةوة دةسباسةي ،ةوةي ،اخى تةا خيةةْذ   

 دةػآ, يإ بيؤواصْةوة بى طةس ناسيَهم ديهة .،ةو نةطة بى َاَىطتايةتم  
 

بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةة ٖةةَوو دوانةةوتٔ و ْةةٖاتٓيَهم َاَىطةتا و تةةواوي        -26
ناسَةْذ و خضَةتؤوصاسةناْم قوتاخباْة الي خىي دةْووطةيَت, و ٖةسخيةم سِيَؤايةةنم    

ا دةطاتةة  دةطتووسي ٖةية دةيؤشيَتة بةس, ٖةس ية ْووطيٓم تيَبيٓيةناْةةوة بيؤةشة تة   
 ييَهىييَٓةوةو ييَثشطيٓةوة ية دةفتةسي دةواَم سِؤراْةدا.

 
سِيَؤاي ثَيويظت بؤشَيتةبةةس يةة بشِيٓةم ثةاسةي سؤراْةم ْةةٖاتٔ يةة َووخيةةي          -27

َاَىطتا يا فةسَاْبةسي قوتاخباْة, ،ةوةؾ يةطةةس بٓةةَاي ٖةقذةطةت يةبةساَبةةس     
 ناسدا .

ةدا سووبةةذا , بيٓووطةةيَت بةةى  ٖةةةس ْةةةٖاتٔ يةةا دوانةةةوتٓيَو يةةة قوتاخباْةة   -28
 بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدة, و ،ةوةي بةباػيؼم دةصاْآ يةو باسةيةوة بيٓووطآ .

 
بةسَِيوةبةس ٖةَوو ،ةةو تَيبيٓيياْةةي يةة طةةسٖاتٔ و دوانةةوتٔ يةةالي خةىي         -29

ْووطةةيوْم, يةةة نةةاتم ٖةَيظةةةْؤاْذْم ،ةةةسنم فةسَاْبةسيةةةتم َاَىطةةتايإ و    
ْةدا, بياخناتة بةسخياو, نة يةناتم داوانشدْةم ساطةثاسدةناْذا بةى    ناسطوصاساْم قوتاخبا

ناسيَهم ثيَؼةْؤم يا بةػذاسي خوييَهم ثةسوةسدةيم و َةػةل, يةا ْةاسدْم دةسةوةي    
 و   بى واْة وتٓةوة يا ٖةس ٖةييَهم  سةخظاوي تشدا, ،يؼيإ ثيَم دةبيَت.
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خويَٓةذٕ ثالْيَهةم نةاسي    هم بةسيَوةبةسي قوتاخباْة بةس يةطةسةتاي ٖةس طةاَييَ  -30
دسَيز بى خىي ،اَةادة بهةا  نةة بشِيةاسة وةى ،ةةسنيَو جيبةةجيَي و ثةىيئَ و        دووسو

و بةػيَوةيةنم و طاَيةنةدا(.  –دابةػيإ بها  بةطةس )سِؤر و ٖةفتة و َاْط و وةسص
ناستيَو )نةاستم ٖةَيظةةْؤاْذْم خةودي بةى نةاسي بةسِيَوةبةةسي       دةوسي و بةطويَشةي 

و ْاوةْةةاوة بةطةةةسياْذا بنةةيَتةوة و بضاْةةآ داخةةوا خيةةم نةةشدووة و خيةةم  قوتاخباْةةة( 
  ْةنشدووة(.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كشاوة بة كوسدى www.Yahoo .com طةسضاوة : لة  

 .بآلوكشاوةتةوة 15/1/2012( لةبةسواسى  3969لة سِؤرنامةى خةبات رماسة )
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 بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة سةزثةزشتيازيََكى 
 ثةزوةزدةيى ئاكهحة

 
 

 
بةسِيَوةبةسي قوتاخباْة بة طةسنشدةيةنم ثةسوةسدةيم دادةْشيَت ية قوتاخباْةنةيذا . ،ةو 

دةناتة َاأل نة بةسِيَوةبةس صؤس ،ةسنم بةةسِيَوةبشدٕ و ناسوبةاسي   سِؤَيةػم ،ةوةي يةطةس 
ٖوْةسي سِاثةسِيَٓآ و جةخت يةطةس ،ةوة بهاتةوة نة ناسوباسي بةسِيَوةبشدٕ ٖةَيؼة ية 
خضَةتم ناسوباسة ٖوْةسييةناْذاية و ٖةس يةّ سووةوةؾ نة طةسثةسػتيم ثةسوةسدةيم 

دةييةنإ نةة نشْؤةم بةاليةْةة ٖوْةسييةةنإ     اليةْيَهة ية اليةْم بةسِيَوةبشدْة ثةسوةس
دةدا  ية قوتاخباْةدا نةواتة بةسِيَوةبةس يةة يةةنيَو يةة طىػةةناْةوة طةةسنشدةيةنم      
ثةسوةسدةيم قوتاخباْةنةي خىيةتم . ،ةو ٖةس تةْيا بةسِيَوةبةس و ناسطيَشيَو ْية و بةغ 
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ة ناسةنةةاْم بةَيهةةة طةسثةسػةةتياسيَهم ثةةةسوةسدةيم ،انٓحةةة ) جةةيَؤري ( ٖةةةس بىيةة
 بةسيَوةبةس ،ةّ اليةْاْة دةطشيَتةوة :

 بةسةو ثيَؼندْم َاَىطتايإ و ثيَؤةياْذْم ثيؼةييياْةيإ. -1
 خياى بةجيَؤةياْذْم بةسْاَةناْم قوتاخباْة . -2
 قوتابييإ -3
 طاختُاْم قوتاخباْةو ثاػهىيةناْم . -4
 ريٓؤة و نىَةَيؤاي خىجيَم . -5

َةبةطتاْة ية سِيَم بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةةوة بٗيَٓشيَٓةة دي    وة دةتواْشي ،ةو ،اَاْخ و
بةوةي نة بةسِيَوةبةس خةطًَةتيَهم ٖةَيظوسِاْذْم ،ةو تىي ناسطيَشِيإ بذاتآ نة ٖةةَوو  

 ،ةّ اليةْاْةي خواسةوة بؤشيَتةوة :
 ثالٕ   -1
 جيَبةجآ نشدٕ -2
 بةدواداخيووٕ  -3
 ٖةَيظةْؤاْذٕ -4
 

 ثالى : /يةكةم

تومخم طةسةنيية ية وةديٗيَٓاْم دسوطتم ،يؼوناسةناْم بةسِيَوةبشدٕ خيوْهة نة ،ةَة 
ٖةَيظوساْذْم ،ةو ،يؽ وناساْة دةبآ صؤسبةوسدي ْةخؼةوثالْم بةسيةدةطت ثيَهشدْةم  
طاَيم تاصةي خويَٓذٕ بى دابٓشيَت . بىية دةبآ بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةة ثالْيَهةم نةاسي    

ييةناسطيَشِيياْة ية خىبؤشآ نة دةيٗةوآ ٖةةس يةة   ،ةوتى دابٓآ ٖةَوو ،ةو ناسوخياالن
 طةسةتاي دةطت ثيَهشدْم خويَٓذْيَوة تانىتايم طاَيةنة بياْها .
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 دووةم / جيَبةجآ كسدى :

يةّ قىْاغةدا ٖةسخيم ثيَويظتية ناسطيَشِية ثيَؼٓياسنشاوةناْة دةخشيَٓة خاْةي جيَبةجآ 
 قىْاغاْةي خواسةوة يةطةسي دةسِوا : نشدْةوةو بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةؾ بة طويَشةي ،ةّ

 
 :  كاروبارة كارطرِييةكان لةسةرةتاى ساَلى خوَيهدنةوة -أ

دةطةةت ثيَهشدْةةم ،ةةةو ناسوباساْةةةؾ ٖةةةس يةطةةةسةتاي طةةاَيم خويَٓذْةةةوة ،اَةةادةو 
 ثيَذاخيووْةوةيةنم صؤسباػم بةسِيَوةخيووْم ،ةو ناساْةي طةسةنة نة بشيتني ية :

 شِنشدْةوةي ثيَويظتم قوتاخباْة بة َاَىطتاي ثظثىس .جةخت نشدْةوة يةطةس ث -1
بةسِيَوةبةسي قوتاخباْة يةوة ،ةسخةيإ بيَت نة ،ةو ناسطيَشِاْةي قوتاخباْة ثيَويظةتم   -2

ثيَياْةةة يةةة قوتاخباْةنةةةدا ٖةةةٕ و رَاسةنةةةيإ ٖيَٓةةذة ٖةيةةة بةػةةم سِاثةساْةةذْم   
 ناسوباسةناْم قوتاخباْة بها .

آ يةوةي نة ٖوْةسوةسييةةنإ ) ايوٓيةوٕ ( بةة تةةواوي ٖةةٕ .      بةسِيَوةبةس دَيٓياب -3
يةواْةةةؾ ٖوْةةةسوةسيم ) ايوةةا (  تاقيؤةةا و ٖوْةةةسوةسيم ٖىيةةةناْم فيَشنةةشدٕ و  

 ،يذيهةي يةواْة نة ناسوباسي ثةسوةسدة ثيَويظتم ثيَياْة ٖةبٔ .
يةا بةووٕ   دَيٓيابووٕ ية طةيؼتٓم ٖةَوو نتيَبة بشِياس ييَذساوةناْم خويَٓةذْآ و دَيٓ -4

يةوةي نة بةػم ٖةس ٖةَوو قوتابييةنإ دةنا  و دَيٓيابووْةوة يةوةؾ نة نتيَبةنإ 
 ٖةَإ ،ةو نتيَباْةٕ نة بشِياسي خويَٓذْيإ يةطةس دساوة .
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دَيٓيابووٕ ية ٖةبووْم ،اَيَشونةٍ و ثةٍ و ٖىيةناْم فيَشنشدْم طودماو و يةباس بى  -5
طةتٓيإ و خيةانهشدْةوةي ،ةواْةةي ثيَويظةتيإ     بةسِآ خظتٓم ثشؤطةي فيَشنشدٕ و ثاسا

 بةخيانهشدْةوةية .
دَيٓيابووٕ يةوةي نة طاختُإ ) بٓاية ( ي قوتاخباْةنة بة طويَشةي رَاسةي ٖىأل و  -6

طودماْم بى خويَٓذْم قوتابييإ دةطت دةدةٕ ٖةسوةٖا تةواو نشدْم نةةٍ و ثةيةةناْم   
 ْاوةوةي بى بةناسٖيَٓإ .

ْةناْم قوتاخباْة نة ٖةَوو ،ةو نتيَباْةة بؤشيَتةةوة نةة دةبةآ     داْاْم خؼتةي وا -7
قوتابييةةإ بيةةاخنويَٓٔ يةطةةةأل يةبةسخيةةاو طشتٓةةم نةةاتم خويَٓةةذْم ٖةةةس واْةيةةةى و  

 دابةػهشدْم واْةناْيؽ بةطةس سؤرةناْم ٖةفتةدا .  
ثيَةةذاطشتٔ يةطةةةس ٖةةةبووْم نىَةَيةةة تىَةةاسيَهم قوتاخباْةةة نةةة ٖاوبةػةةم يةةة  -8

 بةسِيَوةبشدْم ناسوباسةناْم قوتاخباْةدا دةنا .سِيَهخظتٓم 
 

 : . ساَلى خوَيهدنآهةلسووِراندنى كاروبارةكانى -ب

نىبووْةوة ناسطيَشِيةنإ يةطةأل َاَىطتاياْذا بى بة دواداخيةووْم نيَؼةة و ثشطةة     -1
 ناسطيَشِييةناْم نة ثةيوةْذييإ بة قوتاخباْةو سِيَهخظتٓيةوة ٖةية .

دةواَم َاَىطتايإ ية باسةي ثا بةْذبووْياْةوة بةطا  و نةاتم  خياوديَشي نشدْم  -2
 ،ةو واْاْةي بة طويَشةي خؼتةي واْةناْم قوتاخباْة نة بىيإ داْشاوة بيًَيَٓةوة .

 خياوديَشي نشدْم دةواَم قوتابييإ. -3
 خياوديَشي نشدْم دةواَم ناسطيَشِو بةسدةطت و ٖوْةسوةسةنإ ) ايوٓيني( -4
 تواْاي داسايم ثيَويظت بى قوتاخباْة.دابني نشدْم  -5
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ْووطيٓم سِاثىس  بةى بةسِيَوةبةسيةتييةةناْم ثةةسوةسدةو فيَشنةشدٕ بةة َةبةطةتم        -6
سووْهشدْةوةو ثيَؼاْذاْم بةسِيَوةخيووْم خويَٓذٕ و ،ةو تةْؤوخيةةَيةَةوطشفتاْةي ديَٓةة   

شدْم نةاسة  ثيَؽ ثشؤطةي ثةسوةسدة و ثيَويظتيةناْم قوتاخباْة بة َاَىطتا و ،اطةاْه 
 داسايييةنإ .

 ثاساطتٓم طاختُإ ) بٓاية ( ي قوتاخباْةو جوَؤةناْم . -7
 سِووبةسِوو بووْةوةي طريوطشفتة يةْاناو و نتوثشِةنإ . -8
سِيَهخظتٓم ثشؤطةي ثةسوةسدةيم قوتاخباْة يةسِيَم نةاسي ييَزْةة جىساوجىسةنةاْم     -9

 ةي ثةسوةسدة .َاَىطتايإ و قوتابيياْةوة بى وةسِآ خظتٓم ثشؤط
 

 : كاروبارةكارطَيِرييةكان لة كؤتايى ساَلدا –د 

 ،ةو ناسوباساْةؾ ،ةّ اليةْاْةي خواسةوة دةطشْةوة :
 خى ،اَادةنشدٕ بى تاقيهشدْةوةنإ و جيبةجآ نشدْيإ . -1
 خياوديَشي بةسِيَوةخيووْم تاقيهشدْةوةنإ ) ،ةصَووْةنإ ( . -2
انشدْم دةفتةسي ،ةصَووْم قوتابييةةنإ و  طةسثةسػتيهشدْم ساطتةوخىي تةَاػ -3

 ٖةَيويَظتة يةطةسمنشةنإ .
ػتيهشدْم ،ةدماَةنإ و سيَهخظتٓم طةواٖم ْاَةةنإ و تويَزيٓةةوة يةة    طةسثةس -4

 منشةنإ بة طويَشةي طيظتةَم ثةيشةوي نشاو.
 وةسطشتٓةوةي نةٍ و ثةٍ و ،اَيَشةنإ ية َاَىطتايإ -5
 وتاخباْة .بزاسدةنشدْم نتيَبةناْم ق -6
 وةسطشتٓةوةي تىَاسة فةسَييةنإ ية َاَىطتايإ و ناسطيَشِةنإ. -7
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ْووطيٓم ِساثةىستيَهم تَيةش وتةطةةٍ يةة بةاسةي طةاَيم خوَيٓذْةنةةوة وٖةةسوةٖا          -8
ْووطيٓم ثيَؼٓياس بى خيانهشدْم بةسِيَوةخيووْم ثشؤطةي نةاسطيَشِي يةطةاَيم خويَٓةذْم    

  .داٖاتوودا
 

 ى :سيًَةم / بة دواداضوو

ٖةةية ثةةالٕ و سِيهخظةةتٓيَو ناسيؤةسييةةةنم ،ةسيَياْةةةي ،ةةةوتىي ْابةةآ ،ةطةةةس بةةة 
 دواداخيووْيَهم سِيَهوثيَهم يةنا  و طاتم جياواصدا بة دواوة ْةبآ .

 بةدواداخيووٕ ،ةَاْة دةطشيَتةوة :
 بةدواداخيووْم ثالْم ناسو سِيَهخظتٓةوةي قوتاخباْة . -1
َاَىطتايإ و نةاسطوصاس و بةسدةطةتةنإ و    بةدواداخيووْم ناسوباسةناْم دةطتةي -2

 تىَاسنشدْم ٖةسخيم تيَبيٓييةناْة ية تىَاسيَهم تايبةتيذا .
 بةدواداخيووْم ،اطتم َاْؤاْةي قوتابييإ . -3
 بةدواداخيووْم جيَبةجآ نشدْم بشِياسةناْم ،ةدموَةْم قوتاخباْة. -4
 بةدواداخيووْم ساطتهشدْةوةي ناسةناْم قوتابييإ . -5
 دواداخيووْم خياالنييةناْم قوتاخباْة.بة -6
 ثؼهٓيٓم ،يؽ وناسوباسة داسايم و ناسطيَشِييةنإ و جاسجاسة بةطةسنشدْةوةيإ. -7
 بةدواداخيووْم ناسطوصاسييةناْم ْاو قوتاخباْة . -8
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 ضوازةم / يةلَسةنطاندى :

اْةةو  يةواْةية طشيٓؤرتئ اليةْةةناْم ثةةسوةسدة ٖةَيظةةْؤاْذْم ناسَةْةذاْم قوتاخب    
قوتابييةةةنإ بيَةةت بةسِيَؤايةةةنم صاْظةةتياْةي ػةةياودا تةةا ،ةةةو طةةوود و ،اَادمةةة   

 :يتني يةشتومخةناْم بةٖيَضنشدْيؽ بخياوةسِيَهشاواْة ية ثشِوطةي فيَشنشدْذا وةدي بيَٓآ . 
 ٖةَيظةْؤاْذْم قوتابييإ . -1
 ٖةَيظةْؤاْذْم ثشؤطشاّ و نتيَبةناْم خويَٓذْآ . -2
 ناسوباسةناْم ثيَؼرت و ،ةدموَةْةناْم قوتاخباْة .ٖةَيظةْؤاْذْم  -3
 ٖةَيظةْؤاْذْم تواْا َاددي و َشؤيييةناْم قوتاخباْة. -4
 ْووطني و بةسصنشدْةوةي ساثىستم وةسصي و طا ْة ية قوتاخباْةوة بى ثظثىسِإ . -5

ةَإ بةطةسِاْةوةَإ بى بواسي ناسوباسةناْم بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةو صؤس بة نوستم ،ةو
 ديَتة بةسخياو :

 
يةكةم .. زِؤلَى بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة لة بةزةوثيَشربدى و ثيَطةياندنى ثيشةيييانةى 
مامؤستاياندا مةبةست بةزشكسدنةوةو ثيَطةيانودنى ئاسوتى شانيوازى مامؤسوتاياى و     

شانيووازى و . دوواليووةى دةطسيَتووةوة  كووةةوةبسدنى توانوواى فيَسكسدنيانةبةزةوثيَشوو
 زةفتازى.

 : اليةنى صانياسييةكةى بشيتييةلة
صاْيٓم خةطًَةتة دةسووْم و يةػةم و نىَة يةتييةةناْم قوتابييةإ و خيةاوديَشي      -1

 نشدْم ،ةو خةطًَةتاْةؾ ية ثشؤطةي فيَشبووْذا .
 صاْياسي و سِاطتية صاْظتييةناْم ْاونتيَبةناْم خويَٓذْآ نة دةياًَْيَتةوة . -2
 م و ،ابووسي و صاْظتييةناْم نىَةَيؤا .صاْيٓم ثيَويظتية نىَة يةت -3
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 صاْيٓم ،ةو بٓاغة و ػةْؤظتاْةي ثشؤطشاَةناْم خويَٓذْيَم يةطةس دادةْشيَت . -4
 صاْيٓم سِيَؤا طودماوةناْم واْةوتٓةوة بى ،ةو واْاْةي دةياًَْيَتةوة . -5
 صاْيٓم ،ةو دؤصيٓةوة صاْظتم و ،ةدةبيياْةي ياسَةتم دةدةٕ يةناسةنةيذا. -6
 بةػذاسيهشدْم ية خوييَهم خياى جيبةجم نشدْم ثشِؤطشاَةناْم خويَٓذْذا . -7

 ٖةسوةٖا اليةْة سِةفتاسيةنةػم بشيتيةية :
 تواْاي ٖةَيظوسِاْذْم رووسي ثىٍ . -1
تواْاي َاَىطتا بة داْاْم ثالْيَو بى واْةناْم ية ٖةس يةنيَو يةّ طآ ،اطتاْةدا  -2

 ٓذْذا () طا ْة و سؤراْة وَاْؤاْةي خويَ
 تواْاي َاَىطتا ية بةناسٖيَٓاْم ٖىيةناْم فيَشنشدْذا . -3
تواْاي َاَىطتا ية سِيَهخظتٓم خياالنيية طودماوةناْم ْاو ثىٍ و دةسةوةي ثىيةذا   -4

 بى قوتابييةناْم .
 تواْاي صَاْةواْم َاَىطتا و بةناسٖيَٓاْم بةػيَوةيةنم سِاطت و سِةوإ  -5
 م تاقيهشدْةوة بى ثيَواْةي ،اطتم فيَشبووْم قوتابييإ.تواْاي َاَىطتا ية داْاْ -6
 تواْاي َاَىطتا ية ػشؤظة نشدْم ،ةدماَم تاقيهشدْةوةنإ . -7
 تواْاي َاَىطتا ية ثشطيياسنشدْم ْاو ثىيذا . -8
 تواْاي َاَىطتا يةبةسٖةَٗيَٓاْم ،ةو ٖىي فيَشنشدْاْةي ثيَويظتم ثيَياْة . -9

 اسٖيَٓاْم نتيَبةناْم قوتاخباْة بة ػيَوةيةنم ناسيؤةس.تواْاي َاَىطتا ية بةن -10
 تواْاي َاَىطتا ية دةوَيةَةْذنشدْم ثشؤطشاَةناْم قوتاخباْةدا . -11
تواْةةاي دسيَةةزةداْيَهم ،ةسيَياْةةةي َاَىطةةتا يةطةةةأل ،ةواْةةةي يةةة ثشؤطةةةي    -12

ندْم ٖةَيظةةووسِاْذْم ثةسوةسدةييةةذا ناسيةةإ يةطةَيةةذا دةنةةا ,يةةة ثيَٓةةاو بةسةوثيَؼةة  
 ناساَةييية فيَشنشدْةناْذا .
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دوويةم/ زِؤلَى بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة لة ضاك جيَبوةجآ كسدنوى ثسؤطساموةكانى    
 قوتاخبانةدا :

 –ْةاوةسؤى   –ثشؤطشاّ خيواس تومخم بٓةسِةتم دةطشيَتةوة نةة ،ةَاْةةٕ : ،اَادمةةنإ    
اْةي دةنةوْة ْةاو  ساطتهشدْةوة و ٖةَيظةْؤاْذٕ . نةواتة ،ةو اليةْ –ػاسةصايييةنإ 

طشيٓؤم ثيَذاْم بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةوة نة ثةيوةْةذييإ بةة ثشؤطشاَةناْةةوة ٖةيةة     
 ،ةَاْةٕ :

 دةوَيةَةْذ نشدْم واْة صاْظتييةنإ . -1
 بةناسٖيَٓاْم نتيَبم خويَٓذْم قوتاخباْة . -2
 بةناسٖيَٓاْم ٖىيةناْم فيَشنشدٕ . -3
 ؤسي.ٖةبووْم ٖىيةناْم فيَشنشدٕ بةص -4
 دةناس خظتٓم ،يَظتؤةي قوتاخباْة . -5
 بةناسٖيَٓاْم نتيَبخاْةي قوتاخباْة. -6
 ،ةدماَذاْم خياالنييةناْم ْاوةوة و دةسةوةي ثىٍ . -7
 بةناسٖيَٓاْم تاقيؤاي قوتاخباْة . -8
 طةػتةناْم قوتاخباْة . -9

 ،ةصَووْم دياسيهشدْةنإ . -10
 ،ةصَووْم فيَشبووْةنإ . -11
 ْم فيَشبووْم قوتابييإ و ٖةَيظةْؤاْذْيإ .ثيَوا -12
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 سيًَةم / زِؤلَى بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة لة ضاوديَسى قوتابيياندا :
 

جَيبةجم نشدْم ثالْةة ،اساطةتةييية داْشاوةنةإ بةى وسيةا نشدْةةوةي قوتابييةإ         -1
دةسباسةي طيظتةَم قوتاخباْة و بٓحيٓةةناْم دةسخيةووٕ و َاْةةوة و ،ةةسى و َةافم      

 قوتابم .
 .ويَٓذْذاسةخظاْذْم باسو دؤخيَهم طودماو تا قوتابم َافم خىي دةطتهةوآ ية خ -2
داْاْم طيظتةَيَو بى تىَاسنشدٕ و نىنشدْةوة صاْياسييةة نةَيةنةة بووةنةإ بةى      -3

،اساطتة نشدْةم قوتةابم بةػةَيوةيةنم ناسيؤةسياْةة بةةسةو دؤصيٓةةوةي َٖيةضو وصةو        
 تواْانإ ية قوتابيذا .

ياسَةتيذاْم دةطتةي َاَىطتايإ ية سِيَو خظةتٓم صدمريةبةْذييةةناْم بةسْاَةة     -4
 ،اساطتةيم وسيَُٓايم نشدْةنإ .

 ناسنشدٕ بى ثتةونشدْم ثةيوةْذييةناْم ْيَوإ َاَىطتايإ و قوتابييإ . -5
داْةةةاْم طيظةةةتةَيَهم سِووٕ و ديةةةاسيهشاو بةةةى ييَثشطةةةيٓةوةي قوتابييةةةإ و  -6

 ثيَؽ وةختةي قوتابياْيؽ يةوطيظتةَة .،اطاداسنشدْةوةي 
سِووبةسِووبووْةوةي طريوطشفتة تايبةتييةدةسووْييةناْم قوتابييإ نة بةطيظتةَم  -7

 قوتاخباْةوة بةْذة .
 طودماْذْم خياالنييةناْم قوتابييإ نة بةخضَةتم نىَةَيؤا خىجيَيةنةوة بةْذة . -8
سِؤراْةةةي قوتاخباْةةة يةةة سِيَةةم ٖاوبةػةةم قوتابييةةإ يةةة بةةةسِيَوةبشدْم دةواَةةم   -9

َةػكهشدْياْةوة بى بةسصةفت نشدْم سيَهةوثيَهم و ٖةةسوةٖا ٖاوبةػةم نشدْيةإ يةة      
 ٖةَيظوساْذْم ٖةْذآ ناسوباسي بةسِيَوةبشدْذا .
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 / زِؤىل بةزِيَوةبةزى قوتاخبانة لة ناساندنى ذيهطةى خوجيَيدا :ضوازةم

دادةْشآ نة جياواصي تانةةنإ يةة ْيَةوإ    ،ةَة بة يةنيَو يةو سِؤَية جياواصوطشيٓؤاْة 
تاخباْة سِةفتاسةناسطيَشييةناْم ،ةو قوتاخباْةو يةنيَهم تشدا دةسدةخا  , بةسيَوةبةسي قو

دةبآ ية دؤصيٓةوةي ثةيوةْذيية ثتةوةناْم ْيَوإ قوتاخباْةنةي و ريٓؤةي دةوسوبةسيذا 
صؤس ناساَةو طةسنةوتووبيَت و تا دةػتواْآ طوود يةةو ثةيوةْذيياْةة وةسبؤشيَةت بةى     

 خضَةتم ناسوباسةناْم بةسِيَوةبشدْآ .
     ٕ و ،اػةهشا دادةْةآ و    بةسِيَوةبةسي وسياي قوتاخباْةة ،ةوةيةة نةة ثالْةم ،اَةاْخ سِوو

سِيَؤانإ دياسي دةنا بى طوود وةسطشتٔ يةة ريٓؤةةي خةىجيَم بةة طةويَشةي طةػةةي       
 نىَةَيؤا , ْةى ٖةسوا ية خىوة بة طويَشةي سيَهةو  ٖةْؤاوبٓآ .

ٖةْذآ سِيَؤا نة يةواْةية بةسِيَوةبةةسي قوتاخباْةة يةة بةواسي ناسوبةاسو سِيَهخظةتٓم       
 قوتاخباْةدا بياْؤشيَتةبةس : 

 
 -: يةكةم لة بوارى بةِرَيوةبردنى قوتاخبانةدا

 ػيَواصي ٖاوبةػيهشدْم ناسَةْذةنإ . -1
 دةسنشدْم فةسَاْةنإ بآ ثشطم ناسَةْذةنإ. -2
 بة يةى خياو طةيشنشدْم ٖةَوو ناسَةْذةنإ . -3
 دابةػهشدْم بةسثشطايةتم يةبةس سِؤػٓايم ثظثىسِي ٖةسيةى ية َاَىطتانإ . -4
 سَوػًم ْواْذٕ ثيَهةوة .توْذي و ْة -5
 ثيَهةوة يهاْذْم ٖةْذآ جىسةناس يةطةأل جاساْم ثيَؼووتش . -6
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 : لة بوارى اليةنى بةِرَيوةبردن و سةرثةرشتى كردندا دووةم

 .اْةداثيَذاطشتٔ يةطةس اليةْةناْم بةسِيَوةبشدٕ ية ٖةَيظوسِاْذٕ و سِيَهخظتٓم قوتاخب -1
 ؤييةنةي ية ناسوباسي ْووطيٓذا .تةسخاْهشدْم ناتم تةواو و طشيٓ -2
 ثيَذاطشتٔ يةطةس اليةْةناْم طةسثةسػتيهشدٕ . -3
تةسخاْهشدْم ناتم تةواو و طشيٓؤييةنةي بى قوتابييإ و دةطتةي َاَىطتايإ و  -4

 نىَةَيؤاي خىجيَم .
 طودماْذْم اليةْةناْم بةسِيَوةبشدٕ و طةسثةسػتيهشدٕ . -5
 اس يةطةأل جاساْم ثيَؼووتش .ثيَهةوة يهاْذْم ٖةْذآ جىسةن -6
 

 : لة بوارى ِرَيكخستهى قوتاخبانةدا سَيوةم

 ْةسَم ْواْذْيَهم تةواو . -1
 ثيَذاطشي يةطةس واْةنإ ) َاددةنإ ( ي خويَٓذٕ . -2
 ثيَذاطشي يةطةس خياالنييةناْم قوتاخباْة . -3
 خى فيَشنشدْم خودي يةْاو ثىٍ و دةسةوةيذا . -4
 اسي ناسَةْذإ .طةػةي فةسَاْبةسد -5
 ٖاْذاْم طياْم ناسنشدْم ثيَهةوة ) يةى تيُم ( -6
 يهاْذْم ٖةْذآ جىسةناسي ثيَؼرت .-7
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 : ضوارةم لة بوارى بِرياردان

 دةبآ بشِياسةنة تانة نةطم بآ . -1
 ٖاوبةػم ٖةْذيَهإ يةو بشِياساْةي ثةيوةْذييإ بة ناسوباسةناْم قوتاخباْةوةية . -2
 قوتابييإ بى ٖاوبةػيهشدْيإ ية بشِياسداْذا .سِآ ثيَذاْم  -3
 بشِياسدإ ... يةبةسدةَم ٖةَوو ،ةواْةي بشِياسةنة دةياْؤشيتةوة . -4
 طةسداْم بةسِيَوةبةسايةتم ثةسوةسدة دواي دةسنشدْم بشِياسةنإ . -5

 ية بواسي ناسيؤةسي و تواْايةنإ : ثيَٓحةّ

 ةيم و فريناسيةناْم قوتاخباْة .ٖةوَيذإ بى ٖيَٓاْةدي ،اَادمة ثةسوةسد -1
 ٖةوَيذإ بى ٖيَٓاْةدي ذةص و ،اسةصووي ناسَةْذةنإ . -2
يةبةسخيةةاو طشتٓةةم باسودؤخةةةناْم دةوسوبةةةس نةةة ثةيوةْةةذيإ بةةة وةسطشتٓةةم      -3

 بشِياسةناْةوةية .
ًََبووْم ْيَةوإ ثةيوةْذييةة َشؤيييةةنإ و     -4 ٖةوَيذإ بى ٖيَٓاْةدي ٖاونيَؼة و نا

 ناسَةْذإ و ٖةيوةطتة يةطةس ،ةدماَذاْم ناسةنإ .ناسنشدْم 
 طةسةدةسييَهشدْم ثشِؤطشاَةناْم خويَٓذْم ٖةَوو قىْاغةنإ. -5
تيَؤةيؼةةتٓم اليةْةةةناْم بةةةسِيَوةبشدٕ و داسايةةم و طةسثةسػةةتيهشدْم ٖةسخيةةم   -6

 ثةيوةْذي بة قوتاخباْةوةية .
 
 
 



94 

 

 سةز دياز دةكسآ يةندآ لةو بهاغانةى كة بةزِيَوةبةزى قوتاخبانةى لة

دةبآ دياسيهشدْم بةسِيَوةبةسي قوتاخباْةة يةةو َاَىطةتاياْةبآ نةة بةةٖشةداسٕ و       -1
تواْاي سِاطشتٓم ،ةو باسة قوسطةي ،ةو طةسنشدايةتييةي ٖةبآ , دةبآ ،ةوةاإ يةبةةس  
خياوبآ َةسد ْية ٖةَوو َاَىطتايةنم طةسنةوتوو بةسِيَوةبةةسيَهم طةةسنةوتووي ىلَ   

 دةسخيآ .
 بآ ية ،اطتم تواْايةنم ييَوةػاوةو ْاواصةو نةطايةتييةنم بةٖيَضي ٖةبآ .دة -2
دةبةةآ دةطتخىػةةاْةي صؤس صؤسباػةةة و طةةةسووتشي دوو طةةا ْم يةةة طةةآ طةةاَيم  -3

 ناسةنةيذا وةدةطت ٖيَٓابآ .
 بةالْم نةَةوة دةبآ دووطاَيم يةو ،ةسنةي دوايييةي بةطةس بشدبيَت . -4
ناغةصي بشِيبآ و ية اليةٕ ييَزْةيةةنم ثظثىسيؼةةوة   دةبآ تاقيهشدْةوةيةنم طةس -5

 ،ةدماَذسابآ . 
 
 
 
 

 

                                                           

 نشاوة بةنوسديGoogleطةسخياوة:ية  

 ( ية سؤرْاَةي خةباتذا بآلونشاوةتةوة.4205رَاسة ) 29/11/2012ثيَٓخ ػةممة 
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الكسنةوةيةك لة كؤبوونةوةكانى ماأل و قوتاخبانة ياى 
 دايك و باوك و مامؤستاياى

 
 

 ى/ شوازآ

 

 
ٖةس ية دةطثيَهم ،ةّ ْووطيٓةَذا, ثيَِ خىػة ،ةوة بةة خويَٓةةسي ،ةاصيض بًَةيَِ, نةة      

يَؼةةةنييةنم ،ةدةبياْةةة بنةةُة ْةةاو دْيةةاي ،ةةةّ بابةتةةة  ْاَةةةوآ بةةة ديباجةةة و ث
ثةسوةسدةيييةي بةسدةطتتإ, تا بريو ٖضسو خةياَيم ،اطةوودةتإ َاْةذوو ْةنةةّ و بةى     

 خىػِ ال سِآ ْةمب و ْةنةوَة ٖةَية  و ثةَيةتإ.
ٖةس يةْاوْيؼاْم بابةتةنةوة دياسة َةبةطت بةسةو ض   ٖةواسيَهة ... ٖةس يةنيَو يةة  

صؤسبةَإ, بةتايبةتم ،ةواْةي َٓذاَيم قوتاخباْة )قوتابم( َإ ٖةية, دةصاْني ،يَُة يا 
نة طا ْة دووجاس يةطةسةتاي وةسصي نشاْةوةي دةسطةاي قوتاخباْةةناْم دواي ثؼةووي    
ٖاوئ و بةسة بةسي نىتايم وةسصي تةواوبووْم طاَيم خويَٓذٕ )نىبووْةوةي َاَىطتاو 

وْةوةي قوتاخباْة و َاَيم قوتابييإ( يا ٖةةس ْةاويَهم   دايو و باونإ( يإ بًَيَني )نىبو
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ديهةي بى ،ةةّ َةبةطةتة ىَل بٓةشآ ... دةطةريآ, نةة ديةاسة ،ةةو نةىسِو نىَةَيةةو          
نىبووْةواْةؾ ،اَاْخ و َةبةطتيَهم صؤسيإ يةة دواوةيةة, نةة دةنةشآ ٖةْةذيَهيإ      

م خواسةوةسِا تةا  خبةيٓة بةسخياوي خويَٓةس و ٖةَوو اليةْة ثةيوةْذيذاسةنإ ٖةس يةنةط
 دةطاتة تشؤثهم بةسثشطايةتم:

بى ْاطاْذْم نةطوناسي قوتابم بة َاَىطتايإ و بةسِيَوةبةس و بةسدةطت و نةةؾ   -1
 وٖةواي قوتاخباْة .

ٖاْذاْم نةطوناسي قوتابييإ و تيَؤةياْذْيإ, نةة قوتاخباْةة بةة َةاَيم دووةّ و      -2
 وناسو دَيظىصي َٓذاَيةناْيإ بضأْ . َاَىطتاو بةسيَوةبةسو ناسَةْذةناْيؽ بة نةغ 

صاْياسي طىسِيٓةوة دةسباسةي ٖةَيع و نةو  و سةفتاسي قوتابييإ بةيةنرت يةاليةٕ  -3
دايهإ و باونإ و قوتاخباْةوة , بى ،ةوةي ض ية َاَيةوة و ض ية قوتاخباْةدا ،اطةاداسي  

ية قوتابييةةنإ   –إ ىلَ خويَٓذٕ و ناسونشدةوةناْيإ بٔ و َاَيةوة و قوتاخباْة يةنرتي
 ،اطاداسبهةْةوة.

بى ْضيو خظتٓةوةو يةى خظتٓم ػيَواصي ثةةسوةسدةي َٓذاَيةةنإ يةة قوتاخباْةةو      -4
َاَيةوةدا, تا َٓذاَيةنإ تووػم دووفاقم ثةسوةسدة ْةبٔ و ناسي فيَشنشدْيؼيإ طاْاتش 

 بيَت ..
و ٖةطت نشدْم بةطشْؤم بى بةسصنشدْةوةي اليةْم ػاْاصي و بة خىْاصيٓم قوتابم  -5

ثيَذاْم يةاليةٕ دايةو و باونيةةوة, بةتايبةةتم نةة دةبيةٓٔ نةطةاْيَو ٖةيةة يَييةإ         
 دةثشطيَتةوة و خياوةديَشي و طةسثةسػتيإ دةنا ... ٖتذ .

،ةَاْةو صؤسػتم تشيؽ نة ثيَويظت ْانا بيهةيٓة ،ةو خيريؤنةي نىتايم ْاية. ،ةوةي 
و ػةٕ ونةويَهم وسد و دسػتم بهةئ, خيةىْيةتم  ييَشةدا دةَاْٗةوآ بيخةيٓة بةسخياو 

طةاَيم   –نىبووْةوةي دايو و باوى و َاَىطةتايإ   –،ةدماَذاْم ،ةو نىبووْةواْةية 
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دوو جاس ية قوتاخباْةناْم الي خىَاْذا و ػيَواص و ػيَوةي بةسيَوة خيووْم و بةسةدماّ و 
أل ػيَوة و ػيَواصي ،ةو دةسةدماَةناْم خبةيٓة بةسخياو, ٖةسوةى منووْةي جياواصيؽ دةطة

جىسة نىبووْةواْةي و تاْم خواثيَذاو و ثيَؽ نةوتوودا خبةيٓة سوو, ْةى بة َةبةطتم 
بةةةساوسدنشدٕ بةَيهةةة بةةى وةبةسخياوخظةةتٓم ػةةيَوةو ػةةيَواص و جياواصييةةةناْم ،ةةةو   

 دوواليةْةي ،ةّ خياالنيية.
تاخباْةةي ٖةَةة   ثيَِ خىػة وةى َاَىطتايةى و بةسيَوةبةسيَهم ثيَؼووي خيةةْذئ قو 

جىس و جياواص, ػيَوةو ػيَواصي ،ةو نىبووْةواْةي قوتاخباْةةناْم الي خىَةإ خبةَةة    
 طةس طوشةي خياوةسواْية بيظُيًالية :

جاسآ ية بةسايييةوة دةبآ ،ةوة بًَيَِ نة صؤسبةي صؤسي نىبووْةةوةنإ و بةةسدةواَيؽ   
باونةإ يةا بةشا, يةا     ٖةس دايهإ بةسيَزةيةنم صؤس و بةسخياو و نةَيَهم نةةَيؽ يةة   

خوػهم قوتابيؽ جاسي واٖةية ية جياتم دايو و باونةنإ ،اَادة دةبٔ. صؤس صؤس بة 
دةطُةٕ سيَو نةوتووة دايو و باونيَهم قوتابييإ ثيَهةوةٖاتنب بى نىبووْةوةي َةاأل و  
قوتاخباْة يا دايو و باوى و َاَىطتايإ. بة ٖةس ذاأل بابنيٓة طةس ػةيَوةو ػةيَواصي   

 َذإ و بةسِيَوةخيووٕ و نىتايم ،ةّ خياالنيية, ية قوتاخباْةناْم الي خىَاْذا :،ةدما
سؤريَو يإ خيةْذ سؤريَو ثيَؼرت بةسِيَوةبةس بةة سابةةسي ٖةةَوو ثىيةةنإ دةَيةآ  نةة       
قوتابييإ ،اطاداس بهةْةوة, سؤري  ...  بةسواسي ... ثيَؽ ْيةوةسِؤ يةإ دواي ْيةوةسِؤ    

اّ بيَت( بة دايو و باوناْيإ بًَئَ ية قوتاخباْة ،اَةادةبٔ  )،ةطةس قوتاخباْةنة دوو دةو
نىبووْةوةي دايو و باوى و َاَىطتاياْة و يةو دةواَةػذا قوتابيياْم تيَذا ْايةْةةوة  

 قوتاخباْة ...
جا ٖةسنة ،ةو سؤر و بةسواسي نىبووْةوةية ٖا , ،يذي رٕ و راَيم طةةسِةنآ, دوو دوو  

 ؼم ْية ٖةس سِةطةأل دةنةوآ و دآ بضاْآ ض باطة .و طآ طآ  ،م واؾ ٖةية َٓذاَيي
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ية طةسةتادا بةسيَوةبةسي قوتاخباْة يةطةةأل َاَىطةتاياْذا ثيَؼةواصييةنم ٖةسِةَةةنم     
ْاسيَو ية نةغ و ناسي قوتابييإ دةنةٕ و َاَىطةتايةى و ياسيةذةدةس و بةسِيَوةبةةسي    

،ةطةةس   –م قوتاخباْةدا .قوتاخباْة دةخيٓة ،ةو جيَيةي نة ثيَؼرت ية ذةطاسآ يا ية ٖىَي
يةطةةةس نوسطةةم و يةبةةةسدةّ َيَضيَهةةم ثةةإ و ثةةىسِدا دادةْيؼةةٔ و   -ٖةةىأل ٖةةةبآ  

َاَىطتاناْم ديؽ يإ بة ثيَوة يإ يةة تةْيؼةت ،ةواْةةوة داْيؼةتووٕ و خيةاوةسِيَم      
 فةسَايؼاتٔ.

ديةةاسة يةةةّ نىبووْةواْةػةةذا جاسوبةةاسة طةسثةسػةةتياسيَهم ثةةةسوةسدةي قوتاخباْةنةةة 
ةسثةسػةتياسي ثةةسوةسدةي   بةى خةىّ ػةايةَاَيِ صؤس نىبووْةةوة بةآ ط      –ةبووة ،اَاد

داْيؼتٓم نةطوناسي قوتابييإ, وتاسي  –دواي بةخيَشٖيَٓإ و ،ةوجا  –قوتاخباْةنشاوة
باسي طةسْخ  –وةى سؤتيٓيَو  –بةسيَوةبةسي قوتاخباْة دةطت ثيَذةنا , نة ٖةس تةْيا 

،اطةةتم صاْظةةتم قوتابييةةإ بةطؼةةتم و    و تيَبيٓةةم و بابةتةةة طؼةةتييةنإ, وةى 
ثةيوةْذييةناْم ْيَوإ َاَىطتاو قوتابييإ, قوتابم و ثانو خاويَٓم و ٖةَيع و نةو  
و سةفتاسي قوتابييإ و خياوديَشي نشدْيإ, ػيَوةي سةفتاسي َاَىطتايإ و بة دةْؤةوة 

ا دةنةا تةةثو   خيووْيإ ية ٖةس ناتيَهم قوتابم ثيَويظتم ثيَم بآ .. فآلْم واي ػةْةب
تىصي ية دووسي فشطةخيَهةوة دياسبآ و ية دةػتم ثةةسوةسدةو فيَشنشدْيَةذا طةيَوةسِةي    
ديَٓيَتة ،ةرْىيإ .. ٖةسنة بةسيَوةبةسيؽ ىلَ بىوة ،يذي ،ةوة ياسيذةدةسةنةي ٖةس بةةو  
ثَيوداْؤة ،ةةو نةةيئَ و نةيةبةساْةة دةطةشآ نةة يةقظةةو وتاسةنةةي بةسَِيوةبةسيةذا         

 و بةطةسيذا باص دابووٕ.بةجيَُابووٕ 
،ةوجا ناستم منشةي قوتابيياْم ،ةّ وةسصةي نىبووْةوةنةةي تيةذا دةنةشآ, نةثيَؼةرت     
،اَادةو تةواو نشاوة. ،يذي ،ةوة دةبيَتة دوايني ثيَوةسي قوتابم و َايةي طةةسبةسصي و  
يإ ٌَ نةخيم و ػهاْذْةوةي نةطةوناسي قوتابييةإ ... خيةوْهة بةسِيَوةبةةس دةطةت      
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خويَٓذْةةةوةي ْةةاوي قوتابييةةإ ... يةطةةةأل خويَٓذْةةةوةي ْةةاوي ٖةةةس    دةنةةا  بةةة
قوتابييةنيؽ دةثشطآ نآ باونم ،ةو قوتابييةية, نة باونةنةؾ يا دايهم طويَم يةة  
داواي بةسِيَوةبةس بوو, بة ْاخياسي و دَية سِاونيَوة دةطت ٖةَيةذةبشِآ, ،ةةوجا بةسِيَوةبةةس    

يةبةس خياوي ،ةو ذةػيُةتة َٓذاَيةنة و باوى  دووس ية ٖةَوو ثيَوةسيَهم ثةسوةسدةيم و
دةػةةهيَٓيَتةوة و دةطةةتذةنا بةةة  –،ةطةةةس دةسْةخيةةووبآ  –يةةا دايهةةم َٓذاَيةنةةة 

،اَىرطاسي باوى يا دايهةنة, ْاوي قوتابييةنم صيشةنيؼم بةمنووْة بةسِوو دادةداتةةوة  
ةوة خيةْذي بة و دةنةويَتة ثيَذا ٖةَيذاْم نةطوناسي قوتابيية صيشةنةنة, دةوجا وةسة ،

خيةْذي !؟ ،ةو دايو يا ،ةو باونة دةو دةَيذا دةنةوْة باسيَهم دةسووْم ،ةو تىوة نةة  
ْةى ٖةس ْةفشة  ية قوتاخباْةو فيَشبووٕ و ثةسوةسدة, بيَضيإ يةة َٓذاَيةنةػةيإ و يةة    
ٖةسخيم َاَىطتاو داَودةصطاي ثةسوةسدةػة دةبيَتةوة. طةةيشةنةؾ يةة وةدايةة, تةا     

قوتابم ،ةاوا ناستةةنإ دةدسَيتةةوة .. نةة ،ةةّ بةػةةي نىبووْةوةنةة        دةطاتة دوايني 
تةواوبوو, ،يٓحا دةطتذةنةٕ بة ٖةَيبزاسدْم طةسؤنم ،ةدمووَةْم دايهةإ و باونةإ,   
نة ،ةَةؾ ٖةس ػتيَهم سوواَيةتيةو ٖينم دي و يةتيَهشِاي قوتاخباْةناْيؼذا ٖةس بةو 

سؤنم ،ةدمووَةةٕ تاببيَتةة ،ةَيكةةي    جىسةية. دواي دةطتٓيؼإ نشدْآ باونيَو بة طةة 
 ثةيوةْذي ْيَوإ دايهإ و باونإ يةاليةى و َاَىطتا و قوتاخباْة يةاليةنم تش. 

،ةوجا دةبيَتة ٖا  و باتم خيونوييا  و ػرييٓم بةػيٓةوة بةطةس ،اَادةبوواْذا, خةى  
تةةةصووي  –بةدةطُةةةٕ  –،ةطةةةس بةسيَوةبةةةسيَو يةةا َاَىطةةتاياْم قوتاخباْةيةةةى   

ةيةنيإ تيَذابآ, ،ةوا طشووديَو , خيةْذ طىساْيةى, يا تابًىي ٖةَيثةسنيَيةى ثيَؽ جووَي
وةخت ،اَادة دةنةٕ و قوتابييإ ثيَؼهةػم دةنةٕ ... دةْا يةوة برتاصآ ،اوآ بيَٓةةو  

 دةطتإ بؼى .
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ػتيَهم ية ٖةَووي طةيشتش نة ية ثةساويَضي ،ةّ جىسةنىبووْةواْةدا طوآ بيظت دةبني 
ةدسئَ, ،ةوةية, نة دايهيَو يا خيةْذ دايهيَو ٖةةواَيم َٓذاَيةنةةياْيإ يةة    و ،ةدماّ د

نة صؤسجاس بى خىّ ،اطةاّ   –َاَىطتاي واْةناْم ثشطيوة, صؤس بةْاص و خىباداْيَهةوة 
بة دايهةنةي طوتووة , َٓذاَيةنة  صؤس تةَبةَية و ٖية ْاصاْآ, دةبةآ يةة    - ييَبووة

طةأل بذةٕ  فيَشي نةٕ, صؤسيةؽ ثةيع و ثةىخ  و    َاَيةوة طةعم ثآ بهةٕ و ٖةوَيم ية
خيًَهٓة طةسي ثشِ ية سِػو و ،ةطةثيَية و ،ةواْيذيؼةم ،ةطةثيَواوي نةشدووة, جةا وةسة      
رْةنة يةْاو ،ةو ذةػيُةتةي طويَت يةو قظة ثةسوةسدةييياْةي َاَىطتاي ،اوا بآ جا 

هةةٕ داوا يةة   ناتآ نة بةسيَوةبةس نىتايم بةة نىبووْةوةنةة ٖيَٓةا بةةس يةةوةي بآلوةب     
نةطوناسي قوتابييةإ دةنةا بةةسدةواّ ٖاونةاسي قوتاخباْةة و َاَىطةتايإ بهةةٕ و        
طةسداْيإ بهةٕ و ية طريو طشفتم َٓذاَيةناْيإ ية َاَيةوة ،اطاداسيةإ بهةْةةوة, تةا    
بةنىَةنم ٖةسدوو ال بتوأْ ،اطتم صاْظتم و خوو و خذةو سةوػةتيإ بةسصنةْةةوة و   

يَهم بةنةَيهم دواسؤر ... نة بة داخةوة ،ةّ ٖةَوو قظاْة ٖةس بتوأْ بياْهةْة َشؤظ
 دواي تةواوبووْم نىبووْةوةنة دةبٓة بًَكم طةس ،او .

جاييَشةوة ٖةس بى بةسجةطتةنشدْم جياواصيم نىبووْةوةناْم َاأل و قوتاخباْة, ية ْيَوإ 
ةوآ ٖةةسوةى  ،ةوةي ،يَُةو ،ةوةي ية و تاْم خوا ثيَذاو وثيَؼهةوتوودا ٖةية, دةَاْة 

نوستة باطيَهيؽ بآ بةبآ ْاو ٖيَٓاْم ٖية والتيَو ٖةْذآ اليةْم نىبووْةوةناْم َاأل 
و قوتاخباْةي ٖةْذةسإ, خبةيٓة بةس ديذي خويَٓةسإ بةطؼتم و بةسدةَم َاَىطةتايإ  
و بةسيَوةبةسو طةسثةسػتياسإ و ثةيوةْذيذاساْم الي خىَإ, بةَيهة ،ةآ ،ةةوة خوايةة    

هم بةصةيم ٖاتٓةوة بةخىَاْذا ظووَيآ و ،يَُةؾ ،ةطةس وةى خيةاوييَهةسي  وسدة دةَاسيَ
و الطايم نشدْةوةؾ بآ, ػتيَو فيَشبني و دَيظىصاْة بةسةوثريي تيَهشِايةم طىسِاْهاسييةة   
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ْةةوةي خيةاى و   بٓةسِةتييةنإ بنني ... خى ،يَُةؾ ٖينُإ ية نةغ نةَرتْية برينشد
 ْةبآ . ،يؽ نشدْم دَيظىصاْة

و ثةيوةْذييةي ْيَوإ َاأل و قوتاخباْة نة ،يَُة ْاوَةإ ْةاوة )نىبووْةةوةي    سةْؤة ،ة
يةطةةأل طيظةتةَم    –دايو وباوى و َاَىطتايإ( ية صؤسبةي و تة ثيَؼهةوتووةنإ 

صياتش طتايًيَهم باْط ٖيَؼةنت و داوةتاْةةي ثيَةوة      –جياواصي ثةسوةسدةو فيَشنشدْيإ 
ييإ دةطتةجةَعم ْني, بةَيهة بةػةيَوةي تانةة   دياسبآ , خيوْهة ٖةَوو نىبووْةوةناْ

خيَضاْم نة بشيتيية ية دايو و باونم قوتابم دةبيٓشئَ و طوتوطةى دةنةةٕ و ٖةةسطريو    
طشفتيَهيإ يةاليةْم َٓذاَيةنةوة ٖاتبيَتة ثيَؽ, جا ض ية َاَيةوةبآ يةا يةة قوتاخباْةة    

طةْة ،ةو طةةسةدماَةي  ،ةوة ٖةسدووال دادةْيؼٔ و طريو طشفتةنإ تاوتوآ دةنةٕ و دة
نة دةياْٗةوآ .. طتايًم ،ةو باْط ٖيَؼتٓة يا ،ةو خياو ثيَهةوتٓة يا ،ةو نىبووْةوةية 

 بةّ ػيَوةية دةنةٕ نة :
ي ٖةةس قوتابييةةى   -دايةو و بةاوى    –طةسةتا نا  و ػوئَ و سؤر بى ٖةس خيَضاْيَو 

،ةَةةي خةواسةوةؾ   دياسي دةنشيَت و بةناستيَهم داوةتٓاَة ،اطاداس دةنشيَٓةوة, نةة  
 منووْةي يةنيَو يةو ناستم باْط ٖيَؼتٓاْةية :

) ،ةطةس ذةص دةنةٕ ،اطتم نوسِ يا ننةناْتإ بة ػيَوةيةنم طؼتم يةة قوتاخباْةة دا   
بضأْ و يةّ باسةيةػةوة بتاْةوآ طوآ ية ساو بى خيووٕ و تيبيٓيةةناْم ،يَُةة ساطةشٕ ,    

 ،ةَشِؤي سؤري ... ،اَادةبٔ . ( تها دةنةئ ية ناتزَيَش ... .... ي ،يَواسةي 
،يٓحا ٖةس بةةّ جةىسة نةاستم جياجيةا بةى خيةةْذئ خَيضاْةم ديهةةؾ دةَْيةشدسآ و          
ٖةسيةنةيإ يةنا  و طاتم دياسيهشاوي خىياْذا خياو ثيَهةوتٓيإ يةطةَيةذا دةنشيَةت.   
،ةوةي جيَم طةسدميؼة دةبآ دايو و باب ثيَهةوة ٖةسدوونيإ يةو خياو ثيَهةوتٓاْةةدا  

ادةبٔ و ٖةسطيض يةنيَهيإ بةة تةةْيا قبةوأل ْةانشآ , اليةةْيَهم ثةىصةتيعم ،ةةو        ،اَ
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نىبووْةواْةؾ ،ةوةية نة ٖية خيَضاْيَو ،اطاي ية نىبووْةوة و طوتوطةى وطريوطشفتةم   
 َٓذاَيم خيَضاْيَهم ديهة ْية. 

جؤة يةو نىبووْةوةيةي نة بامسإ نةشد, خيةةْذ نىبووْةوةيةةنم ديهةةؾ ٖةةٕ نةة       
،اَاْخ و َةبةطتيَهم تايبةةتم خىياْيةإ ٖةيةة, ٖةَووػةم ٖةةس بةة       ٖةسيةنةيإ 

طوودي ثشؤطة ثةسوةسدةيم و فيَشنشدْةنة تةواو دةبيَت و, وةى  بٓةَايةى  فةيظةفةي 
 ثةسوةسدةي دةوَية  يةى دةخا  ... منووْةي ،ةو نىبووْةواْةؾ ،ةَاْةي خواسةوةٕ :

ٓذٕ نة ثيَةم دةَيةئَ )نىبووْةةوة    نىبووْةوةي دةطتثيَهم طةسي طاَيم تاصةي خويَ -1
يإ ،اٖةْؤم يةنرت ْاطني( نة ٖةس ية ْاوةنةيةوة ،اَاْخ و َةبةطةتةنةي ديةاسة ...   
يةطةسةتاي ٖةَوو طاَييَهذا ،ةةّ نىبووْةواْةة بةى يةةنرت ْاطةيٓم دايةو و باونةاْم        
قوتابييةإ يةاليةةٕ قوتاخباْةةوة سَيةو دةخةةشآ, تةةْيا و تةةْيا ٖةةس بةى َةبةطةةتم         

ْاطيٓم دايو وباوناْم قوتابييةنإ ية ْاوخىياْذا, نة يةو ديذاسةػةذا ٖةةسطيض   يةنرت
باغ ية ٖية طريو طشفت و تيَؤرياوي و تةْؤوخيةَيةَةيةنم ْاوةوة و دةسةوةي قوتاخباْة 
و قوتابم ْانشآ, تةْيا بى بةطةس بشدْم نا  و طاتيَهم ،اساّ و قظةي خىؾ و خياى و 

تىخةىؾ و َةٔ خىػةيية. ،ةةوةي جيَةم طةسدميؼةة       خيىْم و ٖةواَيم يةنرت ثشطني و 
قوتابييإ خىيإ تةوةسي طةسةنم سِاثةسِاْذْم ،ةسنةناْم ،ةّ نىبووْةوةيةٕ, ٖةةس يةة   
ثيَؼواصي نشدٕ و ،او و ػرييٓم طيَشِإ و بةخيَشٖيَٓإ و بةسِآ نشدْةوةي َيواْةناْةذا,  

يإ ،ةو ،ةسناْةة  ،ةَة جؤة يةوةؾ نة قوتابييةنإ بة ياسَةتم و نىَةنم َاَىطتا
بة نىتا ديَٓٔ. طشْؤم ،ةّ نىبووْةواْةؾ جؤة يةيةنرت ْاطني و ثيَهرت ،اػٓا بةووْيؽ  
دايو و باونم قوتابم دَيٓيا دةناتةوة ية َٓذاَيةنةةي نةة ٖاوبةػةم ساطةتةوخى يةة      

 خياالنييةناْم قوتاخباْةدا دةنا  .
 واسةوة :نىبووْةوةو ديذاسيَهم ديهةػيإ ٖةية نة بشيتيية يةوةي خ -2
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ناتآ نة قوتاخباْةة طةا  و نةاتم سؤري نىبووْةةوة ديةاسي دةنةا  و نةطةوناسي        
قوتابييإ ،اطاداسدةنشيَٓةوةو ،ةواْيؽ بةدةْط داواي  قوتاخباْةوة دئَ , بةسِيَوةبةةسي  
قوتاخباْة قظةي خىي دةنا  و َةبةطتم باْؤٗيَؼتٓةنة سووٕ دةناتةوة , ،ةو ،ةاو و  

دابةؾ دةنشئَ و ثؼوويةى دةدةٕ . ،ةةوجا دايةو و بةاونم    ػرييٓم و طاسدةَةْياْة 
قوتابييإ دةبةْة ،ةو ثىالْةي نة َٓذاَيةناْياْم ييَية , و صؤس ػتم طشْؤييةإ ثةيَؽ   
خياو دةنةوآ نة دَييإ ثيَم خىؾ دةبآ وةى ،ةوةي نة : سِابةسي ثةسوةسدةيم بةتةْيا و 

يةنإ بة ٖيَُٓم و ،اساَييةةنم بةآ   بآ بةسِيَوةبةس و َاَىطتايإ . دةوناتةيذا قوتابي
راوة راو ٖةَيذةطنت و بةْاو يةنةيةنةي ٖةةَوو دايةو و باونةناْةذا دةطةووسِيٓةوة و     
دةطةسِئَ و خىيإ بة دايو و باونةةناْم تةش دةْاطةيَٓٔ . و ،ةةو بابةة  و باطةاْةي       
ْة خويَٓذووػياْة ٖةَووي بة دايو و باونةةنإ دةَيةئَ و خيةاالنييةناْم ْواْذووػةيا    

،ةواْيؼيإ دةخةْة بةسخياو و ييَيةإ ،اطةاداس دةنةْةةوة و ٖةةَوو ،ةةو بةسبةطةت و       
طريوطشفتاْةي نة ٖاتىتة بةسدةَيؼيإ و خيىْاو خيىْيإ سوو بةسوو بووْةتةوة و خيىْيإ 
خياسةطةس بى دؤصيوْةوةو ْةياْٗيَؼتووٕ ،ةَاْةػيإ ٖةَوو يةةال يةةنا  دةنةْةةوة و    

نة ٖةسيةنة يإ دةيٗةوآ  خيىْاو خيىٕ و بة ض  سيَؤايةةى  ،ةوةػيإ بى ،اَارة دةنةٕ 
 ،ةو بةسبةطت و طريوطشفتاْةيإ الدةٕ و خياسةطةسيإ بهةٕ و ْةياْٗئًََ .

دوابة دواي ٖةَوو ،ةّ ػتاْة دةطةتذةنةٕ بةة دابةػةهشدْم فةىسَم تايبةة  بةةّ       
يٓم و سِاو نىبووْةوةية بةطةس دايو و باوناْذا بى ،ةوةي ،ةواْيؽ باسي طةسْخ و تآ ب

 بى خيووْم خىيإ و ثيَؼٓياسةناْياْم تيَذا تىَاسبهةٕ . 
جاوةى دةَيئَ : َؼتيَو منووْةي خةسواسيَهة, ييَشةدا ية ٖيَٓاْةوةي خيةْذئ و خيةةْذإ  
جىس و طتايًم نىبووْةوةي ديؽ نة ٖةٕ َشؤظ ية خياو ،ةواْةةي خىَاْةذا طةةسي ىلَ    

،ةّ بابةتة دة اتة بةسخياو تةْيا ٖةةس ،ةةو   طوسِ دةَيَٓآ ... بة ّ ،ةوةي طةسةدماَم 
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جياواصيياْةي ،يَُة و ٖةْذةساْة ية ثشانتيضة نشدْم ،ةّ جىسة نىبووْةواْةةو سةْةط و   
سواراو دميونشاتيضة نشدْم نىبووْةوةناْم ٖةْةذةسإ و نشاْةوةياْةة بةة سووي دايةو و     

اَم و طةسةدماَم باوى و قوتابم و قوتاخباْةدا و ،اػهشانشدْم داخشاوي  و بآ دةسةدم
 نىبووْةوةناْم الي خىَاْة ...

   يةة بةة صوويةةنم صوو دةٖاتيٓةة    خىصيا ،يَُةةؾ وةى َيًًةةتاْم ثيَؼةهةوتووي دْيا   
  .سيضآ

 
                                                           


 ئةو دوو كؤبوونةوانةى يةنذةسانيض وآلتى يؤلَةنذةية .منوونةى  تيَبيهى/ 

 طةسضاوةكاى / 
( مقازىىة   –حتلًلًة  -دزاسة مىضىعًة سَه وس ل االستفادة مً جتازبَه )مدازسيا و مداز -1

 دٍىك 2001زشًد كسيه  اٌ عقساوى / 
 عناٌ  – 2004امليَج بني اةيظسية و اةتط ًق / د . زاتب  اسه عاشىز   /    -2

 يةوليَش   - 2003ئةصموونى طةالى لة بواسى ثةسوةسدةو فيَشكشدى / ئةمحةد قشنى /  -3

مظةتةفا غةةفوس  /    -مكاسنكو / وةسطيَشانةى :  –ثةسوةسدةو ثيَطةيانذنى مهذاأل/ نووطيهى  -4
 يةوليَش  - 2006

 بة دووبةةط لةة   ضةنذيو بابةتى يةمةجؤسى ثةسوةسدةيى لة سؤرنامةى خةباتى بةسيَضدا .  -5
 سِؤرنامةى خةبات دا بآلوكشاوةتةوة

 17/5/2009( بةسواسى 3174رماسة ) -
 21/5/2009( بةسواسى 3178رماسة ) -
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ضؤنيةتى زِيَكخستهى خشتةى وانةكانى يةفتة لةناو 
 قوتاخبانةدا

 ى/ شوازآ

ٖةةةَوو بيَؤوَةإ بةةس يةٖةةَوو ػةةتآ داْةاْم خؼةتةي واْةةةنإ تةوةسةيةنةة بةى        
خياالنييةنإ و ،يؼو ناسةناْم ْاو قوتاخباْة. ٖةَوو ،ةْذاَاْم ْاو قوتاخباْة يةدةوسي 
دةخوييَٓةوة. خؼتةي واْةناْم ٖةفتة سِيَةو خؼةتةيةنة بةى نشداسةنةاْم ثةةسوةسدةو      
فيَشنشدٕ نة بةو ٖىيةوة ٖةس َاَىطتايةى و قوتابييةى ،ةو ناسةي ثآ سِاطةثيَشدساوة,  

ةيةنة ية،يؽ و ناسةنإ و خيةاالنييةناْم قوتاخباْةةو طودماْيؼةة    دةيضاْآ, واتة نوست
بةػَيوةيةنم خيةاى بةى جَيبةةجيَهشدْم ،اَادمةةناْم ثشؤطةةي فَيشبةووٕ و فَيشنشدْةم        

 ثةسوةسدةيي.
جا بىية ثيَؽ ،اَادةنشدْم خؼتةي واْةنإ ثيَويظتة بةسِيَوةبةسي ٖةةس قوتاخباْةيةةى   

ةػةهشدْم خيةاالنييةنإ و واْةةنإ بةطةةس     يةطةأل َاَىطةتاناْم نىبيَتةةوة بةى داب   
،ةْذاَاْم ْاو قوتاخباْةو ٖةس نةطةو بةطويَشةي ثظةثىسي و تواْةاي خةىي واْةةناْم     

 بةطةسدا دابةؾ بها . 
ييَشةدا ثيَويظتة بةسِيَوةبةس سِةخياوي طيظتةَم قوتاخباْةي بٓةسِةتييةةنإ بهةا , بةى    

ثيَويظةتة بةةس   وةبةس بةى واْةةنإ.   بةػم ٖةسيةنة يةَاَىطتايإ و ياسيذةدةس و بةسِيَ
يةداْاْم خؼةتةي واْةةنإ سِاي َاَىطةتاياْم وةسبؤةشآ و ،اطةاداسي َاَىطةتايإ       
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بهاتةوة ثةيَؽ بةةناسَٖيٓاْم, بةى ،ةةوةي داخةواصي و ،اسةصووةنةاْم َاَىطةتاياْم        
جيَبةجآ بها  و ٖةسيةنة بة ثيَم ثظثىسي و ػاسةصايم خىي, ْةةى بةى َاَىطةتاي    

واْةي ،يٓؤًيضي بى دابٓآ, ،ةّ سِةفتاسة بةة ذةقيكةة  دةبيَتةة ٖةىي     واْةي ٖوْةسي, 
دوانةوتٓم ثشؤطةي ثةسوةسدة و فيَشنشدٕ. بة َةةسجيَهيؽ جيَبةةجيَهشدْم ،ةاسةصووي    
َاَىطتايإ ْةبيَتة ٖىي ثيَؼيًََهشدْم َافةناْي قوتابييإ. داْاْم خؼتةي واْةةنإ  

يةة. ٖةةسوةٖا داْةاْم خؼةتة يةة      ثيَويظتم بة ػاسةصايم و بةٖشةيةةنم تايبةةتم ٖة  
قوتاخباْةيةنةوة بى قوتاخباْةيةنم تش دةطىسِيَت, بة تايبةةتم يةةو قوتاخباْةةي نةةَم     

, ،ةوا داْاْم خؼةتةي واْةةنإ قوسطةرت    اَىطتاو رَاسةي قوتابيياْي صؤسةَيالنم َ
دةبةةآ, ٖةةةسوةٖا نةةةَم ثيَذاويظةةتييةناْم قوتاخباْةةة و ػةةوئَ, بىيةةة قوتاخباْةةةي  

ناْيؽ دووخياسي طةييَو طريوطشفت دةبٔ يةبةس نةَم َاَىطتاو نةَم رَاسةي ديَٗاتة
قوتابييإ يةيةى ثىيذا, بىية ،ةَةؾ دةبيَتة ٖىي فيَشنشدْم صياتش ية يةى ثىٍ يةيةى 

 رووسدا يةٖةَإ ناتذا ية اليةٕ يةى َاَىطتاوةؾ .
اسيذةدةسةنةةي  داْةاْم خؼةتةدا ثيَويظةتة بةسِيَوةبةةس و ي    جا بىيةيةناتم سِيَهخظةنت و 

سِةخياوي ،ةّ خا ْةي خواسةوة بهةٕ, بى ،ةوةي صياتش ٖةوأل بذةئ ثشؤطةي ثةةسوةسدة و  
 فيَشنشدٕ بة ػيَواصيَهم سِيَو و ثيَو جيَبةجآ بهشيَت :

ثيَويظتة ناتم واْةنإ و ثؼووي ْيَوإ واْةنإ بة طويَشةي وةسصةناْم طاأل دياسي  -1
و صياد دةنشآ بةة طةويَشةي نةوس  و دسيَةزي سِؤر,     بهشيَت, خيوْهة ناتم واْةنإ نةّ 

 ٖةسوةٖا بة طويَشةي قوتاخباْةي يةى دةواّ , دوو دةواّ , طآ دةواّ .
داْاْم واْةي بةسِيَوةبةس دةبآ بةػيَوةيةى بيَت نة ناس يةة نةاس و خيةاالنييةناْم     -2

يم بةى  بةسِيَوةبةس ية قوتاخباْةدا ْةةنا , ٖةةسوةٖا ثيَويظةتة واْةةي يةنةةّ و نىتةا      
بةسِيَوةبةس داْةْشيَت. يةبةس خيةاوديَشيهشدٕ و صاْةيا َاَىطةتا ْةةٖاتووةنإ يةاخود      
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دوانةوتووةنإ, ٖةسوةٖا قوتابيية ْةٖاتووةنإ و خياوثيَهةوتٓم َيواْاْم قوتاخباْة ية 
 باونم قوتابييإ و ....ٖتذ.

ةطةت  ية ٖةَوو خاَيةنإ طةشْؤرت ،ةوةيةة داْةاْم خؼةتة ثةيَؽ ،ةةوةي دةواّ د       -3
ثيَبها  بة َاوةيةنم نةّ بى ،ةوةي َاَىطتايإ و قوتابييةإ ،اطةاداس بهشيَٓةةوة و    
يةيةنةّ سِؤرةوة دةطت بة دةواّ بهةٕ. يةواْةية ٖةْذآ ية بةسِيَوةبةسةنإ ثيَنةةواْةي  
،ةّ سِاية بٔ و بًَئَ َيالنم قوتاخباْةيإ تةواو ْيية, ْاتواْني ،ةَة جيَبةجيَ بهةئ . 

اددةيةى سِاطتة, بة ّ بةداخةوة صؤسجاسدةبيٓني ،ةو قوتاخباْةي َيالنيؼم ،ةَةؾ تا سِ
تةواوة, نةخيم َاْؤم يةنةّ و َاْؤم دووةّ دةسِوا  خؼتةي واْةنإ سِيَو ْةخشاوة و 
بةسدةواّ طىسِاْهاسي بةطةس داديَةت, ،ةَةةؾ ناسداْةوةيةةنم خشاثةم يةطةةس بةاسي       

 .دةسووْم َاَىطتايإ و قوتابييإ دةبيَت 
ثاؾ ،اَادةنشدْم خؼتةي واْةنإ بة ذةص و ،اسةصووي َاَىطتايإ و بةسِيَوةبةس,  -4

ْابآ بةٖية ػةَيوةيةى َاَىطةتايإ داواي طةىسِئ بهةةٕ , خيةوْهة يةطةةس ذةةص و        
 ،اسةصووي َاَىطتايإ خىي داْشاوة, تةْٗا ية ناتم صؤس ثيَويظتذا ْةبآ.

اْةة دسوطةت  بهةشآ, يةةنيإ بةى      ثيَويظتة خؼتةي واْةناْم ٖةفتةة بةة دوو د   -5
قوتابييةةإ و ،ةةةوي تشيةةإ يةةة رووسي َاَىطةةتايإ ٖةَيبواطةةشآ. ثيَويظةةتة ٖةةةس   
َاَىطتايةنيؽ خؼتةي واْةناْم ،ةو ثىالْةي دةيًَيَتةوة يةة ثةةسِاوي ثالْةةناْم دا    

 ْووطشابيَتةوة تا بة تةَاػانشدْم خؼتةي واْةنإ نا  بة فريِؤ ْةدا .
اْة ٖاوبةػةناْم ْيَوإ صياتش ية يةى ثةىٍ, ثةيَؽ واْةةناْم تةش     وا خيانة داْاْم و -6

 دابٓشيَت بى ،ةوةي بةسيةنهةوتٔ ية خؼتةي واْةناْذا سِووْةدا .
داْاْم ،ةو واْاْةي نة ثَيويظةتيإ بةة َاْةذوو بةووْيَهم ٖىػةم ٖةيةة, وةنةو         -7

 .بريناسي و صاْظت و ،يٓؤًيضي و نوسدي دةبآ ية واْةناْم يةنةّ دابٓشئَ 
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،ةو واْاْةي نة ثيَويظتيإ بة ٖىيةناْم سِووْهشدْةوة ٖةية, ثيَويظتة ثةاؾ ،ةةو    -8
 ثؼوواْة دابٓشئَ نة دسيَزٕ بى ،ةوةي َاَىطتانإ تواْاي خى ،اَادةنشدْيإ ٖةبآ.

داْاْم واْة طشْؤةنإ ية سِؤراْم يةنةَم ٖةفتةدا وةنو ػةةممة, يةةى ػةةممة, و     -9
ةفتةيةةة و دواي ثؼةةووي ٖةفتةيةةة و بىيةةة خيةةاالنم دووػةةةممة, خيةةوْهة طةةةسةتاي ٖ

 قوتابييإ صياتشة.
داْاْم واْةناْم خياالنم وةنو  )طشوود ة وةسصؾ ة ٖوْةس( ية واْةناْم طةيَيةّ     -10

و خيواسةّ, بة ّ ٖةْذآ ية بةسِيَوةبةسةنإ سِايإ واية ية نىتايم واْةنإ دابٓشآ. ييَشةدا 
 قوتابم دووخياسي بيَضاسي دةبآ.

دةبآ سِةخياوي ،ةو دوو ثىية بهشيَت نة يةيةى ْضيهٔ يإ بةساَبةس يةةنٔ, ْابةآ   ة 11
د دابٓشآ, خيوْهة ناس ية بى ثىييَو واْةي بريناسي دابٓشآ و بى ثىيةنةي تش واْةي طشوو

 دةنةٕ.يةنرتي 
ْابآ دوو واْةي يةى بابةتم يةى ثةىٍ وةنةو صاْظةت, يةة يةةى سِؤردا دووبةاسة        -12

و ثيَويظتة َاوةي ٖةبآ تاوةنو قوتابييإ تواْاي خةى ،اَةادةنشدْم   دابٓشيَتةوة, بةَيه
 ،ةسنم َاَيةوةيإ ٖةبآ.

ٖةْذآ جاس ية قوتاخباْةي الديَيةناْذا وا ثيَويظت دةنا  دوو ثةىٍ يةإ صيةاتش     -13
يةيةى رووسدا خبويَٓٔ و ية اليةٕ يةى َاَىطتاوة, بىية ثيَويظتة بى يةنيَهيإ واْةةي  

بى ثىيةنةي تشيإ واْةي نشداسي, يإ ْووطيٓةوة دابٓشآ بةى ،ةةوةي   صاسةنم دابٓشآ و 
  ناس يةيةى ْةنةٕ.

                                                           

 بآلوكشاوةتةوة . 2004( طالَى 47لة طؤظاسى ئاطؤى ثةسوةسدةيى رماسة )  
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 با ئيَمةش كاذيَك باويَني
 
 

 ى/ شوازآ

 
ية خيواسخييَوةي خياالنم و خيانظاصييةناْم وةصاسةتم ثةسوةسدةي ٖةةسيَُم نوسدطةتاْذا   

وى و ،اصاياْةة, خيةانم   صؤس بة سووْم و بةسخياو, ،ةوة دةخىيَٓذسيَتةوة نةة صؤس خيةا ثةو   
َةسدايةتيإ ىلَ نشدووة بةالدا بى طىسِئ و البشدْم ،ةو طيظتةَة نىْةي ثةةسوةسدةو  
فيَشنشدٕ و ٖيَٓإ و يةبةسخياوطشتٓم طيظتةَيَهم ْويَم طةةسدةَياْةي ،ةةو تةى, نةة     
دةطةأل سةو  و سيَباصو ػيَواصي رياْم طةةسدةَياْةي ،ةةَشؤ و،ايٓةذةي طةبةي سؤري     

ا بؤةةودميَ ... ،ةةةّ بةةى خيةةووٕ و تيخويَٓذْةواْةةةؾ ٖاْيةةإ داّ, وةى   دووسو ْضيهةةذ
َاَىطةةتايةى نةةةَو صؤس دةطةةتم ٖةةةوَيم ٖاوبةػةةم وثؼةةتؤريي و بةدواداخيةةووٕ و 
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دةوَيةَةْةذ نةةشدٕ يةةةو بةسْاَةةةي ناساْةةدا تيَهةةةأل بةةةناسواْم ٖةةةوأل و تةقةياليةةة   
ّ ٖةةبيَت و بيَُةة   ْةثظاوةناْم ،ةّ بواسة بهةّ, َٓةيؽ ٖاوبةػةيةنم خانةة سِاياْةة    

ْاوطىسِةثاْةنةوة, بىية َٔ ييَشةوة ية بواسي ،ةوةْةذة ثظةثىسييةي خىَةةوة يةواْةةي     
بريناسيذا ػةٕ ونةوي خيةْذ اليةْيَهم ،ةّ طيظتةَة دةطةأل ،ةوةي نىْذا بهةّ و سةؾ 
 وطثييإ ييَو ٖةالويَشّ نةيةو خيةْذئ خا ْةدا ية ) واْةي بريناسيذا ( خيشِبووْةتةوة.

ثةةةستوونم برينةةاسي بىٖةةةَووإ( بةةةس يةٖةَووػةةتيَو ،ةوةيةةة نةةة طةةةسدمم  ) -1
َاَىطتاو قوتابم وةنو يةى بىالي خةىي سادةنيَؼةآ . نةة ،ةَةةؾ دةبيَتةة ٖةىي        

 وسوراْم ذةصو ،اسةصووي َاَىطتايإ وقوتابييإ  بةسةو الي بابةتةنة.
ووتٓةةوةي ،ةةو   ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا, َاَىطتا دةصاْآ ،اَةاْخ يةة    -2

 بابةتةي دةيًَيَتةوة خيية .
)ثةستوونم بريناسي بىٖةَووإ(  وا يةة َاَىطةتا دةنةا , نةة طةةسنشدةو سآ       -3

 ْيؼاْذةسو سِابةسبيَت و  قوتابيؽ تةوةسي  طةسةنم.
)ثةستوونم بريناسي بى ٖةَووإ( واية َاَىطتا دةنةا  نةة صاْياسييةةناْم بةة      -4

آ طةشآ بؤةيةْيَتةة قوتةابم, يةة ناتيَهةذا طيظةتةَة       ػيَواصيَهم ساطت و سِةوإ و ب
 نىْةنة َاَىطتاي تووػم ٖةصاس طشآ وطىأل و دَية سِاونآ دةنشد. 

)ثةستوونم بريناسي بى ٖةَووإ( واية َاَىطتايإ دةنا  نةة ٖةةس ٖةةَوويإ     -5
بةيةى سآ و يةى ػيَواص و يةطةس يةى تةوةس, واْةةي برينةاسي  بًَيَٓةةوة و ْةاوةسؤنم     

ةتةنةؾ وةنو يةى بؤةيةْٓة ٖضسو بريي  قوتابييإ. نة يةة طيظةتةَة نىْةنةةدا    باب
ٖةس َاَىطتايةى بةسِيَؤاو ػيَواصي خىي و دووس  ية تةةوةسيَهم ديةاسيهشاو و خيةىْم    
،اسةصووبواية و بىي يوابا, ،اوا واْةنةي دةطوتةوة. ،ةو دةَم قوتابم ٖةس قوتاخباْةةو  

وتاخباْةيةةةنم تةةشدا ػةةيَواصي فيَشنةةشدٕ و  َاَىطةةتايةنم برينةةاسي دةطةةةأل ،ةةم ق 
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فيَشبووْةنةيإ دةطىسِا ... بة ّ طيظتةَة ْويَيةنة سِةطةم ،ةةّ طريوطشفتةةي بشِيةوةو     
 وػهم نشدووة . 

يةّ طيظتةَة ْويَيةي بريناسيةذا ثشِؤطشاَةنةةي خياسةطةةسي نةاتم نةشدووة ...       -6
 –ةنةةة نتيَبةنةةةطويَشةي نةةاتم بةسْاَبةػةيَوةيةى وايةةة َاَىطةةتا دةنةةا  نةة بةةة  

ةنة  تةواو بهةا , ْةةى ٖةةس  َاَىطةتايةو يةةناتم جيةاواص جيةاواصدا         –ثةستووى
 بةسْاَةنةي بةنىتابيَٓآ, يا تةواوي ْةنا ...

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا ْاوةسؤنم ثةةستووى و خيةىْيةتم دابةػةهشدْم     -7
ؽ  بةطةةةس ٖةسبةػةةيَو بةطةةةس بةػةةةناْذا و خيةةىْيةتم دابةػةةهشدْةوةي بةػةةةناْي

واْةناْةةذا و خيةةىْيةتم سووْهشدْةةةوةي ٖةسبابةةةتيَهم, تيَهةةشِا يةطةةةس ػةةيَواصيَهم   
 صاْظتياْةي سِووٕ داسِيَزساوة. 

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا, َاَىطتاو قوتابم ،اسةصوويةإ بةى بابةتةةنإ     -8
ْهة ،ةطةةس  صياد دةبيَت ،ةّ اليةْةؾ يةثشؤطةي فيَشنشدٕ وفيَشبووْذا  صؤس  طشْهة, خيو

ٖاتو ،ةّ ،اسةصووة ض الي  َاَىطتا يا قوتابم ْةَا يا ْةةبوو, ،يةذي ،ةةوة نةشداسي     
 فيَشنشدٕ و فيَشبووْةنةؾ يةجيَم خىي سادةوةطتيَت و خيةم دةبةطتآ . 

)ثةستوونم بريناسي بى ٖةَووإ(  صاْياسي جىساو جىسي تيَذايةةو وا يةَاَىطةتا    -9
ٖةس بةدواي صاْياسييةناْذا بنيَت  -خىؾ ْةبآ  ،ةطةس  ثيَؼم –دةنا  نة بةْاخياسي 

 و صياتش خبويَٓيَتةوة وثةسة بة صاْياسي و فيَشبووْةناْم صياتشي خىػم بذا .
طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي ياسَةتم َاَىطتاي بابةتةنإ )واْةنإ( ي تشيؽ  -10

 نةشدٕ و  و دةبيَتةة ٖىيةةى بةى صيةاد     دةدا , وةى بابةتم جوطشافياو َيَزوو و صاْظت
وةطةسيةى ْةاْم صؤسَيةو يةة صاْياسييةةنإ و باػةرتيؽ دةوسوبةةسو ،ةوػةتاْةي يةةو         

 دةوسوبةسةػذا ٖةية بةقوتابم ،اػٓا بها.
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،ةوةي بة طيظتةَة ْويَيةنةؾ  فيَشبهشآ دةبيَتة َشؤظيَهم صؤس سؤػٓبريتشو واي  -11
 ييَذآ دةطةأل ثيَؼهةوتٓةناْم طةسدةَذا بة،اطاْم ٖةْؤاوبٓآ.

يظتةَة ْويَيةنة َاَىطتا فيَشي ثالٕ و ْةخؼة داْاْيَهم صاْظتياْة دةنا , ط -12
نة بةداخةوة تا ،يَظتاؾ ،يَُةي َاَىطتا يةّ بةواسةدا صؤس نًَةىَيني, بىيةة ٖةَيؼةة     
َاَىطتا ية ثالٕ و ْةخؼةي سؤراْةو َاْؤاْةو طا ْةيذا خىي دووسة ثةسيَض دةطشيَت و 

 خىي ىلَ دةدصيَتةوة .
ة ْويَيةنةي بريناسي سيَؤاناْم فيَشنشدٕ فيَشي َاَىطةتا دةنةا  نةة    طيظتةَ -13

 خيىٕ و بةض  ػيَواصيَهم جىساو جىس و صاْظتياْةتش واْة بًَيَتةوة . 
يةة طيظةةتةَة نىْةنةةةي بريناسيةذا َاَىطةةتا )سِيَبةةةس( ي ْةةبوو, بةةة ّ يةةة     -14

وونم َاَىطتا( طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا, ْةى ٖةس )سيَبةسي َاَىطتا(, )ثةست
و )ثةستوونم ٖةَيظةْؤاْذٕ( و )ثةستوونم دووباسة فيَشنشدٕ( و )ثةستوونم بةسةْؤاس( 
يؼم ٖةية, نة ،ةَاْةي ٖةَوو ناتيَو وةى ٖىو ،اَشاصيَهم صاْظتم بةدةطتةوةية تا 

 ثةسة بة تواْاناْم خىي و ثشؤطةي فيَشنشدْم ساطت و صاْظتياْة بذا  .
بريناسيةذا )ثةةستوونم َاَىطةتا( نةاتيَهم صؤس بةى       ية طيظتةَة ْويَيةنةةي  -15

َاَىطتا نةّ دةناتةوة و صؤس بة باػيؽ ،اَادمم بابةتةنة بةدةطتةوة دةدا  ... يةة  
طيظتةَة نىْةنةدا ،ةطةس )سيَبةسي َاَىطتا(ٖةػةبووبآ ٖةةس بةة ْةةبوو داْةشاوة,      

صَاْةنةةي  خيوْهة يةنةّ نتيَبةنة بة صَاْم عةسةبم بووة و َاَىطتاي نوسد يةبةةس  
طوودي ىلَ ْةديوة, دووةَيؽ ،اَارةي الثةسِةي سيَبةسة عةسبيةنةي َاَىطتا دةطةةأل  
الثةسِةناْم )ثةستوونم قوتابم( دا جووس ْةٖاتىتةوة و بىتة َايةي ،اَيىصي و ثؼتؤوآ 

 خظتٓم يةاليةٕ َاَىطتاوة. 
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يةى يةنم طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي وا ية َاَىطتا دةنا  سِؤراْة ػاسةصاي  -16
،اطتم صاْظتم قوتابيةةناْم و فَيشبووْيةإ بَيةت, نةة ،ةةّ ػةَيواصة يةة طيظةتةَة         

 نىْةنةدا ْةبوو و ْية. 
طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي ياسَةتم َاَىطتا دةدا  ثالْةم بةةالوة طةشْط     -17

 بيَت و طشيٓؤيؼم ثيَبذا  .
داْإ دةنا , تةا   طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي  َاَىطتا فيَشي خيىْيةتم ثالٕ -18
 يَهم و سِاطتم و دسوطتم  واْة بًَيَتةوة.بةسِ
طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي صاْياسييةناْم َاَىطتاو قوتةابم صيةاتش دةنةا      -19

 يةٖةَوو بواسةناْم رياْذا. 
طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي وا ية َاَىطتا دةنا  ٖاْا بى ،ةّ و ،ةو ْةةبا    -20

ياسيَهذا, خيوْهة ٖةةَوو ثشطةياسةنإ وة َةم خىيةإ دة     ية ػيهاس نشدْم ٖية ثشط
َاَىطتاي واْةناْم تشيؽ بةى الي    -)ثةستوونم َاَىطتا( دا ٖةية. جؤة يةوةؾ 

خيةوْهة   –خىي ثةيهيَؽ دةنا  تا بريناسي بهةْة ٖةةويَٓم وتٓةةوةي بابةتةةناْيإ    
 بريناسي ٖةويَٓم ٖةسخيم بابةتيَهم وسدو دسػتم رياْة .

ويَيةنةي بريناسي جؤة يةوةي نة خياالنم َاَىطتا صياتش دةنا  ية طيظتةَة ْ -21
ثىيذا, قوتابييةناْيؽ واييَذةنا  بة ٖةَيثةوة بةسةو ثريي فيَشبووْم ،ةو بابةتةوة بنٔ 

 نة َاَىطتا دةيٗةوآ  فيَشيإ بها .
طيظةةتةَة ْويَيةنةةةي برينةةاسي َاَىطةةتا ٖاْةةذةدا  و ْاخياسيؼةةم دةنةةا    -22

 ٕ بةناسبيَٓآ .ٖىيةناْم فيَشنشد
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طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي, ٖاْم َاَىطتايإ دةدا  ،ةاسةصووي ووتٓةةوةي    -23
واْةي بريناسيإ صياتش بيَت, بة ثيَنةةواْةي  طيظةتةَة نىْةنةةوة, نةة تةا دةٖةا        

 ،اسةصووي ووتٓةوةي بريناسيإ يةال بةسةو ْةَإ دةخيوو.
ا , ٖةْؤاو بةٖةْؤاو و قىْةا   طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي َاَىطتا فيَشدةن -24

بةقىْا   قوتابييإ فيَش بها  و  ثةستةواصة ْةةبآ و بةة ػةيَواصيَهم ْةوآ قوتابييةإ       
 بؤةيةْيَتة ،ةدماَم فيَشنشدْيََهم  طاْا و صاْظتياْة . 

يؼة  تووػم وةسِةصي  طيظتةَة نىْةنةي بريناسيذا َاَىطتا و قوتابم ٖةَية  -25
يَشنشدٕ و فيَشبووْذا, خيوْهة سةوػةنةي داخةشاو بةوو, بةة ّ    دةبووٕ ية فو بآ تاقةتم 

،يَظتا يةّ طيظتةَة ْويَيةي بريناسيذا قوتابم بةطةس جيٗاْيَهم نشاوة و تةنٓىيورياي 
 طةسدةَذا دةسِواْآ و دةطةَييذا ،اويَتةو    دةطتبةناسة. 

بة ٖىي  ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا دؤطيةي َاَىطتا ٖةية, نة دةتواْآ -26
،ةو دؤطييةوة طةسنةوتٔ و طةسْةنةوتٓم خىي دياسي و دةطتٓيؼةإ بهةا  و خةىي    

 خىي  ٖةَيظةْؤيَٓآ. 
ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا )ثةستوونم َاَىطتا( واية َاَىطتا دةنةا    -27

 نة خودي خىي تاقيبهاتةوة و نةَونووسِييةناْم خىي بضاْيَت . 
اَىطتا بآ بةسْاَة واْةي دةطوتةوة, بة ّ ،يَظةتا   جاسإ ية طيظتةَم نىْذا َ -28

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا  بةسْاَةيةنم تونُةي يةبةس دةطتذاية نةة واْةةي   
 ثيَذةَييَتةوة .

يةةة طيظةةتةَة ْويَيةنةةةدا َاَىطةةتا فيَةةشي خيةةىْيةتم داْةةاْم ثشطةةياسةناْم   -29
 ،ةصَووْم دةبيَت بة ػيَوة و ػيَواصيَهم صاْظتياْة. 
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ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيةذا )ثةةستوونم َاَىطةتا( ٖةَووػةتيَهم بةى       -30
 َاَىطتا سووٕ نشدؤتةوة, نة ية طيظتةَة نىْةنةدا ،ةّ ريَذةسة ْةبوو. 

ثشؤطشاَةناْم ،ةّ طيظتةَة ْويَية وا ية َاَىطتا دةنةا , ،ةطةةس ثظةثىسي     -31
س خيةةاى ... ،ةَةةةؾ سآ بابةةةتم برينةةاسيؽ ْةةةبيَت, ببيَتةثظةةثىسِيَهم برينةةاسي صؤ 

خىػهةسة بى ٖةس َاَىطتايةى بيةةوآ برينةاسي بًَيَتةةوة و ٖةية َاَىطةتايةنيؽ      
 ْاتواْآ خىي ية طوتٓةوةي بريناسي بذصيَتةوة. 

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا قوتابم نىيهةو تةوةسي طةسةنيية, بة ّ يةة   -32
قوتابم ٖةَيؼة بآ ،اطاو  طيظتةَة نىْةنة دا َاَىطتا تةوةسي طةسةنم بوو, بىية

 وةسةصي واْةي بريناسي و رووسي ثىيةنةي بوو. 
يةثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا خياالنم قوتابم صياتش دةبيَت, جةا ض   -33

 ية ْاوثىٍ يا ية دةسةوةي قوتاخباْة و  واػم ييَذةنا  نة بريناسيياْة بريبهاتةوة.
وةْذي ْيَوإ َاأل و قوتاخباْةة توْةذ و تةىأل و    طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي, ثةي -34

 تىنُة و بةٖيَضتش دةنا .
يةةةثشِؤطشاَم طيظةةتةَة ْويَيةنةةةي بريناسيةةذا, قوتةةابم فيَةةشي ٖاسيهةةاسيم و  -35

ياسَةتيةذإ و نةةاسي ٖةةةسةوةصي دةبةآ, جةةا ض يةةة ْةاو قوتاخباْةةة و ض يةةة دةسةوةي    
 قوتاخباْة.

وتابم دةنا  ٖةطت بة نةطةايةتم خةىي   طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي وا ية ق -36
بها و يةناتم ػيهاسنشدْم ثشطياسةناْذا باوةسِو َتُاْةي بةخىي بيَت. بةثيَنةةواْةي  

 طيظتةَة نىْةنةوة .
ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا, قوتابم دةتواْةآ بىػةايم ،ةةو خويياياْةةي      -37

 ثشِبهاتةوة, نة يةْاخيذا دسوطت ببووٕ.
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تةَة ْويَيةنةي برينةاسي وا يةة قوتةابم  دةنةا  نةة بةةثالٕ       ثشؤطشاَم طيظ -38
،ةصَووٕ بها  , واتا ية )ثةستوونم ٖةَيظةْؤاْذٕ (دا سووْم نشدؤتةوة خيةةْذ جةىسة   
سِيَؤاو ػيَواصي جىساو جىس ٖةية تا  قوتابم ثةآ  ٖةَيبظةةْؤيَٓني ..بىيةة  قوتةابيؽ      

يةة طيظةتةَة نىْةنةةدا     فيَشدةبآ بةثالٕ ،ةصَووٕ بها  . خيوْهة ،ةةو ػةيَواصةؾ   
 ْةبوو, بىية ٖةَيؼة قوتابم ية،ةصَووٕ نشدْآ دةتشطا . 

،ةّ طيظتةَة ْويَيةي بريناسي دةسفةتم صياتش بة قوتابييإ دةدا , تةا ،اطةتم    -39
 تواْاو فيَشبووْيإ ٖةسخيىْيَهة و يةض  ،اطتيَهذابمَ ٖةَيبظةْؤيَٓٔ. 

ا, بةريو ٖةةضسي قوتابييةإ صيةةاتش   يةةثشِؤطشاَم طيظةةتةَة ْويَيةنةةي بريناسيةةذ   -40
 دةنشيَتةوة و صاْياسييةنإ يةْيَوإ َاَىطتاو قوتابيياْذا بةسجةطتةتش ،اَيوطىسِ دةبٔ.

ثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي  وا ية قوتابييإ دةنا  نةةوا ثشطةياس    -41
 يةٖضسي خىياْذا دسوطتهةٕ و بريي ىلَ بهةْةوةو خيىٕ خيىْم ػيهاسي بهةٕ.

يةثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيةذا ،ةاسةصوو و ذةةصي  قوتابييةإ بةى       -42
ٖوْةس صياد دةنا  و فيَشي ويَٓةنيَؼاْيؽ دةبٔ. خيوْهة ية صؤس ػويَٓم بةسْاَةي ناسو 

 ثشِؤطشاَةنةيذا داواي ويَٓةنيَؼاْم ية  قوتابييإ تيَذاية.
ٖةَيؼةة خةىي يةة      يةثشِؤطشاَم طيظةتةَة نىْةنةةي بريناسيةذا,  قوتةابي     -43

َاَىطتاي بريناسي دووسة ثةسيَض دةطش  و ٖةسطيض ذةصيؼم بةخياسةي ْةدةنشد, بةة ّ   
يةّ طيظتةَة ْويَيةدا  قوتابم ٖةوأل دةدا َاَىطتاي بريناسي خةىؾ بوويَةت و ييَةم    

 ْضيو بيَتةوة.
 ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا ٖاْم قوتابيية صيشةنةنإ دةدا  صياتش ٖةةوأل  -44

بذةٕ و صياتش بةسةوثيَؼرتةوة بنٔ و ٖةسوةٖاؾ  قوتابيية ،اطت الواصةناْيؽ دةخاتةة  
 مجوجووَيةوة تا  بةسةو ثيَؼرت بنٔ.
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ثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنة ٖةوأل دةدا  قوتةابيم الواص ْةةَيَٓآ, تةْاْةة      -45
 ْةَيَٓٓةوة.)ثةستوونم دووباسة فيَشنشدٕ( ٖةس  بى ،ةوة داْشاوة تا ،ةواْيؽ بةالواصي 

ثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنةي برينةاسي قوتةابم ،اطةاداس دةناتةةوة يةة ٖةةس        -46
ٖةَيةيةى نة ديَتة ثيَؼم. صؤسجاسيؽ سيَُٓايم قوتابم دةنا  نة تووػم ٖةَية ْةبيَت, 

 ية ناتيَهذا ،ةّ ػيَواصة ية طيظتةَة نىْةنةدا ْةبوو.
يظةةتةَة ْويَيةنةةةي برينةةاسي, ٖةةةس الثةسِةيةةةى يةالثةةةسِةناْم ثةةةستوونم ط  -47

 تاقيهشدْةوةيةنم بنهىيةي قوتابيياْة .
يةثشِؤطشاَم طيظةتةَة ْويَيةنةةي بريناسيةذا طةةسدمم نةطةوناسي قوتابييةإ        -48

سادةنيَؼم بى ،ةوةي يةَاَيةوة يةطةأل َٓذاَيةناْياْذا خةسيو بٔ, بةٖىي ،ةةو ٖةةَوو    
ونم بريناسي بةى ٖةةَووإ( دا  نةة    ػةوم وصةوقةي نةتيَيذاية, بةتايبةتم ية )ثةستو

طةسدمم تيَهشِاي نةطوناسي قوتةابم و خةودي قوتةابم و َاَىطةتاؾ بةةالي خىيةذا       
 سادةنيَؼآ, وايإ ييَذةنا  طةيشي بهةٕ و بيخويَٓٓةوة . 

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا  تةةواوي ،ةةو ٖةى و ويَٓةة سووْهشدْةواْةةي       -49
بييةناْةذا دةطودميَةت و ػةتةناْيؽ يةدةوسوبةةسي      تيَذاية نةة يةطةةأل ريٓؤةةي قوتا   

قوتابيياْذا وة دةطت دةنةوٕ و قوتابيؽ فيَشدةنا ,  تا يةناتم خويَٓذْم  واْةةناْم  
 بريناسيذا, خيىٕ طوود  يةو ٖىياْةي  فيَشنشدٕ وةسطشيَت نة ية دةوسوبةسةيذا ٖةٕ.

اي ٖةَوو واْةناْم يةثشِؤطشاَم طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيذا, ذيظابم تيَهشِ -50
 بريناسي  و دابةػهشدْم نشاوة  نة يةَاوةي طاَييَهذا  دةخويَٓذسيَت. 

ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيةذا بريؤنةةنإ بةػةيَوةيةنم ْضيةو يةة ٖةضسي        -51
َٓذا ْةوة و بةطويَشةي ،اطتم تةَةْم ٖةس قىْاغيَهيإ داسيَزساوٕ, تا وايإ ىلَ بهةا  

 ص بووٕ ْةنةٕ يةناتم خويَٓذٕ  ية ثىيةناْذا.ٖةطت بةبيَضاسي و وةسة
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يةةةثشِؤطشاَم طيظةةتةَة ْويَيةنةةةي بريناسيةةذا, بريؤنةةةي ْةةاو بابةتةةةناْم    -52
ٖةسواْةيةى, صدمةرية بريؤنةيةةى بةةدوا يةنةذا ٖةاتووٕ, نةةوا يةة قوتةابم دةنةا           

 بريبهاتةوة و بةدواداخيووْم ٖةبيَت. 
. داوا ية خويَٓةسي ،ةّ بابةتةي خةىّ دةنةةّ,   ية نىتاييذا بة خانة سِايييةوة دةَييَِ ..

نة ،ةطةس نةَونووسِيةنِ يةة ػةيَوةي داسػةنت و ْةاوةسِؤنم صاْظةتياْةي بابةتةنةة و       
اليةْم صَاْةواْيذا ٖةبيَت و, بىػةايييةنم دةْيَةو ْووطةيٓةنةدا بةةجآ ٖيَؼةتبآ,      

ةس ػاساي بةطةوسةيم خىيإ مببووسٕ. خى ،ةطةس ٖةس نةطيَهيؽ ػتيَهم صياتش خباتة ط
 . دةطتم سيَضي بى بةطيٓؤةوة دةطشّ بابةتةنة بى دةوَيةَةْذ نشدْم ،ةوا ية ،يَظتاوة
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 يادةوةزى مامؤستايةك
 
 
 

 ى/شوازآ
 

بةووّ, يةة يةةنيَو يةة      طتا( بوو ية خةييواْآ َاَى2002ثايضة دسةْؤاْيَهم طاَيم )
هم ْضيهةم ،ةةو دةظةةسة بةىالي     سِؤرةناْم ٖةفتةدا ٖةسوةى طةسداْيَو خيووَة طوْذيَ

َاَىطتايةنم ٖاوسِيَِ, نةة يةةوآ يةة قوتاخباْةيةةنم دوو ثىييةذا )يةنةةّ و دووةّ(       
َاَىطتابوو و ٖةسدووى ثىيةنةؾ ثيَهةوة ية تةْيا رووسيَهذا دةياخنىيَٓذ... صؤسيؼةِ  

بةة  ذةص يةوة بوو سِةوػم خويَٓذٕ و ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ يةالديَيةناْذا و يةة ْضيهةةوة   
خياوي خىّ ببيِٓ و بضامن خيىْةو خيىٕ بةسِيَوة دةخييَت )،ةَيبةتة ٖةس بةى صاْيةاسي خةىّ و    

 بةغ(.
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بةٖةس ذاأل وا سِيَههةو  واْةةي يةنةةَم َاَىطةتا برينةاسي بةوو, داواي ييَهةشدّ       
 دةطةَييذا بنُة ثىىلَ, خيووّ...

*      *        * 
تاصة ديَٓة قوتاخباْة , ٖية ْاصأْ دياسة قوتابياْم ثىىل يةنةَم طةسةتايم نة تاصة بة

و ٖينيؼيإ ْةخوَيٓذووة تا بضأْ , بةة تايبةةتم يةة واْةةي بريناسيةذا نةة َٖيؼةتا        
رَاسةيإ ْةخويَٓذووة و ٖينآ يةوباسةوة ْاصأْ. دياسة فيَشبووْم ٖةةس رَاسةيةةنيؽ   
 ثيَويظتم بةناتم طودماوي خىي ٖةية, ،ةوة َٓيؽ يةة دواوةي قوتابييةةناْم ثةىىلَ   
يةطوخييَهةوة داْيؼتووّ و طةسدمِ داوةتة َاَىطتاو خيىْيةتم طوتٓةوةي ،ةةّ واْةةي   

 بريناسيية .
( يإ بى سِووٕ ناتةوة  4طةسةتا ية ثىىل يةنةَةوة دةطتم ثيَهشدو دةيويظت رَاسة )

( و ثيَيإ بٓاطيَٓيَت... بى رَاسة خيواس, َاَىطتا ثشطياسي ية 4)طةيؼتبووْة رَاسة )
ىل يةنةّ دةنشد نة ،ةّ نىَةَيةيةة خيةةْذ داْةةي تيَذايةةو ٖيَُةاي ،ةةّ       قوتابياْم ثى

نىَةَيةيةةة خيةةىٕ دةْووطةةيَت . ييَهةةشِا قوتابيةةاْم ثةةىىل دووةّ دةٖاتٓةةة دةطةةت و   
وة َةنةيإ دةدايةوة و دةياْؤوتةوة )خيةواس( خيةةْذجاسيَهإ بةةّ ػةيَوةية ثشؤطةةنة      

( بؤةٕ , ،ةوة ْةبيَت نة 4سة )دووثا  دةبووةوة , بةبآ ،ةوةي ٖينيإ ية َاْاي رَا
 دةياْؤوتةوة...الطايم نشدْةوةيإ طشتبووة بةسو ٖةس تةْيا نشداسي

 
دواي بيظت دةقيكةيةى َاَىطتا ٖاتةوة طةةسوةختم قوتابييةاْم ثةىىل دووةّ, نةة     
بابةتم واْةي بريناسييةنةي ،ةجماسةيإ ية ثىىل دووةَذا رَاسةيةى بوونة ٖيَُانةي ية 

( سِةْووطم بوو, ،ةوجا خويَٓذٕ و ْووطةيٓم ٖيَُةاي ْاطةيٓةوةي,    3)طآ رَاسة واتة 



121 

 

يةنإ و دةيإ و طةدإ... بةبةناسٖيَٓاْم رَيَشياس بى ثيؼاْذاْم ،ةو رَاسةيةيةي نة 
 ( رَاسة ثيَهٗاتووة...3ية )

َاَىطتا يةطةس تةختة سِةػةنة ويَٓةي رَيَشياسيَهم بى دسوطتهشدٕ, خاْةي يةةنإ و  
 م بةّ ػيَوةية يةطةس دياسيهشد:دةيإ و طةداْ

 قوتابياْم ثىىل دووةّ : طآ خاْةَإ ٖةية . يةنإ و دةيإ و طةدإ.
قوتابياْم ثىىل يةنةّ , يةنةو دةسدوو بةدواي واْةذا طةةسيإ دةيةقاْةذو وةى ثةىىل     

 دووةنإ دةياْؤوتةوة: يةنإ و دةيإ و طةدإ بةسي ض داسيَهة.
ثىىل يةنةّ و بيَذةْؤم دةنشدْةوة . دووباسة َاَىطتا ْاخياس َاَىطتا بايذايةوة طةس 

 ثشطياسي دةنشدةوة: خاْةي يةنإ خيةْذ داْةي تيَذاية؟
قوتابيياْم ثىىل دوو: طآ داْة. ٖةَذيع قوتابيياْم ثىىل يةنةّ , َاَىطتا... طآ 

 ديظاْةوة َاَىطتا بايذةدايةوةو يةنةناْم بيَذةْط دةنشدةوة .
 ييةوة: خاْةي طةدإ خيةْذ داْةي تيَذاية ؟،ةجماسةؾ َاَىطتا دةيثشط

 قوتابيياْم ثىىل دوو: ثيَٓخ داْة.
طةس يةْوآ ثىىل يةنةنإ دةٖاتٓةوة وة ّ و وةى بةػيإ خوسابآ دةياْؤوتةوة: ثيَٓخ. 
بآ ،ةوةي ٖية يةوة بؤةٕ نة ثشطياسو وة َةنإ ويةنإ و دةيإ و طةةدإ نةوسِي ض   

 ٗة ويؼنت و الطاييهشدْةوة بوو...بةسةبابيَهٔ, ٖةس تةْيا خى تيَ
،اي نةواْةنة تةواو بوو, ض غةّ و ،ةْذيَؼة و خةَىنييةى دايؤةشمت و خيةىٕ نةومتةة    
دةسياي قووَيم بريوييَهذاْةوةو دةض طيَزاويَهُذا خى ديتةوة ... باػة, ،ةوةية َيًًةتم 

نةة   ريَش دةطتةو خياو يةدةطتم دورَةٔ و صؤسداسو طةتةَهاس ؟ ،ةةو دةّ تيَؤةيؼةتِ    
 ،ةوةي بة دةطتةْذةي بذسيَتآ بةصطيَو تيَشةو بةٖةصاسإ بشطم...



122 

 

،اي خيةْذ ،وَيَذةواسّ ،ةّ دياسدةو خيةْذاْم تشيؽ يةّ بابةتاْة, بشِؤٕ و ْةيةْةوةو ،اوة 
و،او خئ, و قوتابي و قوتاخباْةو َاَىطتاياْيؼُإ ٖةس ْةبيَت خاوةْم خيَوي خىيةإ  

ناْيإ بةى ،ايٓةذةي ،ةةّ خةاى و ْةتةوةيةة      بٔ و ٖةْاطةةيةنم ،ىخةةي ثةشِ بةطةيية    
 ٖةَيهيَؼٔ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .بآلوكشاوةتةوة 2005( طالَى 52ئاطؤى ثةسوةسدة رماسة ) 
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منوونةكانى فسياكةوتهى ثيَش وةختى خاوةى ثيَداويستة 

 تايبةتةكاى
Early Intervention Models 

 
 

َةبةطةةت يةمنووْةةةناْم ،ةةةو جةةىسة يةةا ،ةةةو ػةةيَوة باواْةةةي ثيَؼةةهةؾ نشدْةةم    
وةختة. يةوخيةْذ طا ْةي سِابوسدوودا صؤس منووْة  خضَةتؤوصاسييةناْم فشيانةوتٓم ثيَؽ

ثةسةيإ ثآ دسا. ٖةسيةى يةو منووْاْةؾ ناسيؤةسي ،ةسيَٓم وْةةسيَٓم خىيةإ ٖةةبوو.    
ٖةْذيَهيؽ يةو منووْاْة صؤس ية منووْةناْم دي طودماوتش بووٕ بى نىَةَية َٓذا ْيَو ية 

 ٖةْذآ ػوئَ يا ية ٖةْذآ نىَةَيؤاناْذا.
 وةيةػذا ديَني باطم ثيَٓخ يةو منووْاْة دةنةئ نة ،ةَاْةٕ :يةّ خيواسخييَ
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 فشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت يةَاَيةوة. -
 ْاوةْذ( دا. –فشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت يةطةْتةس )َةَيبةْذ  -
 –فشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت يةَاَيةوة و يةطةْتةس )َةَيبةْذ  -

 ْاوةْذ( دا.   
 ةؾ نشدٕ و سِيَُٓايمفشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت يةسِيَم ثيَؽ ن -

 نشدْم دايهإ و باوناْةوة.   
 فشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت ية ْةخىػخاْةدا. -
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 فسياكةوتهى ثيَش وةخت لة مالَةوة :
yBase Earl -Intervention Home 

 
 
 

،ةّ خضَةتؤوصاسيية ية َاَيةوة ثيَؽ نةػم َٓذاأل دةنشآ . سِاٖيَٓةس يةا َاَىطةتاي   
إ ٖةفتةي جاسيَو ٖةتا طآ جاس دةخييَتة َاَيةنة . ،ةّ منووْةيةةؾ بةة صؤسي يةة    خيَض

طوْذ و الدآ و ،اواييية دووسة ػاسةناْذا جيَبةجآ دةنشيَت خيوْهة ٖيَٓإ و بشدْةةوةي  
َٓذاَية خاوةٕ ثيَذاويظتةنة بى َةَيبةْذ )َشنةض( ة تةسخاْهشاوةنةة طةشإ و درواسة .    

َٓذاَيةنة ناتيَهم صؤسي بويَت . ونةةَيؽ وايةة َٓذاَيةة    يةواْةية ٖيَٓإ و بشدْةوةي 
خاوةٕ ثيَذاويظتةنإ َاأل و جيَؤاناْيةإ يةيةةنرتةوة ْضيةو بةٔ . بةػةم صؤسي ،ةةّ       

( دووطةا ٕ نةةَرتة ,   2منووْةية بى خضَةتؤوصاسي ،ةو َٓذا ْةية نة تةَةْيإ ية )
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ٖةس يةَاَيةوة ثيَؼهةؾ  بة ّ َٓذاَية طةوسةتشةنإ ،ةوة خضَةتؤوصاسي ثيَؽ وةختيإ
 دةنشآ 

بةةةطويَشةي ،ةةةّ منووْةيةةةؾ, ثظةةثىسِ َٓذاَيةنةةة ٖةَيذةطةةةْؤيَٓآ بةةى صاْةةني و      
ببةآ. ،يٓحةا   دةطتٓيؼاْهشدْم ،ةةو ناساَةيياْةةي َٓذاَيةنةة ثيَويظةتيةتم فيَةشي      

ساٖيَٓةس يا َاَىطتاي خيَضإ, َةػل بةنةطوناس يا طةسثةسػتيهاساْم ،ةو َٓذا ْةة  
س خيةىْيةتم جيَبةةجيَهشدْم خيةاالنم َةػةكةنإ. سِاٖيَٓةةس بةة دواي       دةنةةٕ, يةطةة  

نةطوناسي َٓذاَيةناْةوة دةبآ و خياوديَشي جيَبةةجآ نشدْةم خيةاالنييةناْيإ و ،ةةو     
ثيَؼهةوتٓةي َٓذاَيةنإ دةنا , نة فيَشي بوو وٕ و وةسيإ طشتووة. طشيٓؤرتئ بةػم 

تيهاساْم َٓذاَيةناْةة باػةرتئ   ناسي ساٖيَٓةس َةػل ثيَهشدْم نةطوناس و طةسثةسػة 
ػيَوةؾ بى ،ةّ ناسة ،ةوةية, نة سِاٖيَٓةس بة نةطوناسةنإ بًَآ نة دةبآ خيم بهةٕ, و 
،يٓحا بىيإ سِووٕ بهاتةوة ناسةنة خيىٕ دةنةٕ و ،يٓحا داوا يةو نةطوناساْة بها  نة 
خيةةاالنييةنة يةبةةةس خيةةاوي ،ةةةودا بهةةا , و دوايةةيؽ ،افةةةسئ و دةطتخىػةةم يةةةو 

وناساْة بها  بى ،ةو ناسةي نشدووياْة. و دةبآ نةطةوناسةناْيؽ يةطةةس ،ةةوة    نةط
تا َاَىطتاي خيَضاْييةنةة بتواْةآ ناسيؤةةسي و     سِابٗيَٓشئ نة )بةياْا ( نىبهةْةوة

ٖةرَووْم خياالنيية َةػكييةنإ ٖةَيظةْؤيَٓآ .دةتةواْشآ طةوود يةة ٖاسيهةاسي و     
شيانةةوتٓم ثةيَؽ وةخةت يةَاَيةةوةدا     ياسَةتم َاَىطتاياْيؽ ية جيَبةةجيَهشدْم ف 

ببيٓشيَت, بةَةسجيَو ية ريَش خياوديَشي و طةسثةسػتم َاَىطةتاياْم ثظةثىس وَةػةل    
 ديتوو و سِاٖيَٓةساْم فشيانةوتٓم ثيَؽ وةختذا بيَت.

بةجمىسة نةطوناس بةطويَشةي ،ةّ منووْةية دةبيَتة سِاٖيَٓةسي سِاطةتةقيٓةي فشيانةةوتٓم   
, ٖةس ،ةويؼة نة ٖةَوو خياالنيية َةػكييةنإ بى َٓذاَيةنةة  ثيَؽ وةخت ية َاَيةوة

 ،ةدماّ دةدا  و جيَبةجيَيإ دةنا .
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 اليةنة باشةكانى ) ئةزيَهى ( ئةم منوونةية :
 
بةٖاْاوة ٖاتٔ و فشيانةوتٓم ،ةو َٓذا ْةةي ْاطةيةْشيَٓةة طةةْتةس)ْاوةْذ( ةنةاْم      -

 فشيانةوتٓم ثيَؽ وةخت.
 َاَيةوة ٖينم واي تيَٓاجآ.فشيانةوتٓم ثيَؽ وةختم  -
َةػل و سِاٖيَٓاْةنإ ٖةس ية ريٓؤة طشووػةتييةنةي َٓذاَيةنةةدا دةنةشآ, بىيةة      -

 طؼتؤريي ناساَةيييةنإ ْابٓة طريوطشفت.
ٔ و ،ةواْيؽ يةاليةٕ بةػم فيَشبووْم َٓذاَيةنةيإ دةبدايو و باونةنإ ثيَهةوة ٖاو -

 ئَ نة ثيَويظتياْة .ثظثىسِاْةوة بةو صاْياسياْة ثؼتؤريي دةنش
 

 اليةنة خساثةكانى) نةزيَهى ( ئةم منوونةية:
 
- .ٕةّ منووْةية ،ةسنيَهم صؤس خيشِوثشِ دةخاتة طةسػاْم دايو وباونا، 
-       ٖةْذآ نةطوناس ْابٓة ساٖيَٓةس يا َاَىطةتاي بةاؾ ... يةإ ٖةةس ساٖيَٓةةس و

 َاَىطتاي باؾ ْني.
- طتىي نةطوناسة, بىية بةخى سِاثةةسَووٕ و  يةبةس ،ةوةي َةػكذاْم َٓذاأل ية ،ة

،اَةةادةطم نةطةةوناسةنة صؤسطشْؤةةة. ،ةطةةةس نةطةةوناس طيةةاْم بةخىسِاثةةةسَووٕ و  
 ،اَادةطيية ،ةو ناسةي نةّ بآ, ،ةوا ياسَةتم ثيَؼهةوتٓم َٓذاَيةنة ْادا. 

-  ْاوةْةذ( و ٖةةس يةَاَيةوةيةة     –يةبةس ،ةوة َٓذاَيةنة ْاخييَتة طةْتةس )َةَيبةْذ
 و باونةنة ثؼووي تةواو ْادةٕ نةَرت دةذةطيَٓةوة. دايو
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- َِةَيبةْذ وثشِي و ،ةو ناسيؤةسيةي طةْتةس يةواْةية َةػكم َاَيةوة ٖيَٓذة خيش(– 
 ْاوةْذ( ة ناْم ْةبآ.

-   يةطةأل ٖةَيهؼاْم تةَةْم َٓذاَيةنةو بآ بةسيبووْم يةتيَهةَيية ْيَو ،اواَيةةناْم
بها منووْةيةنم داخشاوي ىلَ دةسبنآ و َٓذاَيةنةة يةة   وا ية فشيانةوتٓةثيَؽ وةختةنة 

 دةوسوبةس دابنِآ.
-     ٕية واْةية َاَىطتا خيَضاْيةنة ناتيَهم صؤس بةبةسيَوةٖاتٓةةوة يةطةةس سِيَؤانةا

بةطةس بةسيَت نة ،ةَةؾ َاْةاي يةة دةطةتذإ و نةةّ بووْةةوةي ناتةة بةى ثةالٕ و         
 ْةخؼةداْإ و فيَشبووْآ. 
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 بةزنامة ) ثسؤذة( ى ثؤزتاد
Project Portage 

 
 
 

 ثَيهاسةى طشتى:

بةسْاَةي ثىستاد يةطةس ،اطتم جيٗاْم, بةةْاوباْؤرتيٓم صؤسبةةي صؤسي فشيانةوتٓةة    
ثيَؽ وةختةناْم َاَيةوةية, نة ثيَم دةطوتشآ بةسْاَةي سؤػٓبرييم َاَيةوة بى َةػةل  

إ. ثةشؤرةي ثىستةاد ثشؤرةيةةنم    و ساٖيَٓاْم دايهةاْم َٓذاَيةة خةاوةٕ ثيَذاويظةتةن    
فيَشنشدْم فشيانةوتٓم ثيَؽ وةختة, نة بةطةس ،ةو َٓذا ْةدا جيَبةةجآ دةنةشآ نةة    
خاوةٕ ثيَذاويظتم تايبةتٔ نة ٖةس ية سِؤري ية دايهبووْةوة دةطةت ثةآ دةنةا  تةا     

( ثيَٓخ طاَيم, دةػةتواْشآ بةةثيَم ثيَويظةتم َٓذاَيةنةةو ،اطةتم خةاوةٕ       5تةَةْم )
 ( ْى طا ٕ خبايةْآ.9تييةنةػم تا تةَةْم )ثيَذاويظ
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     ٕ دةنةا , يةطةةس خيةىْيةتم فيَشبةووْم      ،ةّ ثشؤرةيةة َةػةل و سِاٖيَٓةإ بةة دايهةا
َٓذاَيةناْيإ و ٖةَيظونةو  يةطةأل نشدْيإ. بىيةة ،ةةوة بةسْاَةيةةنم سؤػةٓبرييم     
دايهاْة, نةة ،اَادةيةإ دةنةا  تاببٓةة َاَىطةتاي ِساطةتةقيٓةي َٓذاَيةة خةاوةٕ         
ثيَذاويظتة تايبةتةناْيإ, و بةسْاَةنةةؾ بةطةةس دايةو و َٓذاَيةنةةدا و ٖةةس يةة       
َاَيةةةوةؾ جيَبةةةجآ دةنةةشآ, خيةةوْهة صؤس طودمةةاوتشة بةةى َٓذاَيةنةةة و دةوسوبةةةسو  
ريٓؤةنةي. وة ،ةّ بةسْاَةيةؾ ٖةفتةي جاسيَو و بى َاوةي ناتزَيَشوْيويَو طةسداْم 

ةس تةْيا خضَةتم ،ةو َٓذا ْة دةنةا  نةة   دايو و َٓذاَيةنة دةنا . ،ةّ ثشؤرةية ٖ
ناَيواّ و نةّ جووَيةٕ و تووػم ،يوًيحم طادةو َآَاوةْذي َيَؼو ٖاتووٕ و, نةسِ و 

ْاطشيَتةوة نةة نةةّ ،ةْذاَييةنةةيإ يةةنحاس صؤس و      ؾالأل و نويَشةنإ ،ةو َٓذا ْة
 ناسيؤةسة.

 
 ئاماجنى ثرؤذةكة :

 ثيَؽ وةخت يةْاوَاأل و ريٓؤةي َٓذاَيذا. ثيَؼهةؾ نشدْم بةسْاَةي ،اَادةنشدْم
دؤصيٓةوةي ثيَؽ وةختم نةّ ،ةْذاَيةتم, ،ةةوةؾ يةةسِيَم ٖةَيظةةْؤاْذْم ،ةةو      -1

َٓذا ْةي نيَؼةي طةوسةبووٕ و ٖةَيذإ و وطةػةنشدْيإ ٖةية و ٖةس ية َٓذاَييةةوةو  
ٓم ثةيَؽ  ية تةَةْيَهم صووةوة خبشيَٓةة ْةاو سيضبةْةذي و داتةاي بةسْاَةةي فشيانةةوت      

 وةختةوة .
ٖاوبةػم ثآ نشدْةم ساطةتةوخىي نةطةوناس يةة ثشؤطةةي َةػةل و ِساَٖيٓةإ و         -2

فيَشنشدْم َٓذاَيةناْياْذا, نة ،ةَة بة ٖىيةنم صؤسناسيؤةس دةرَيَشدسآ يةطةس َٓذاأل 
 و صياد نشدْم ناساَةيييةناْم, نة ياسَةتم ساٖاتٓيَم دةدا يةرياْم سؤراْةيذا.
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اْم بةسدةواّ و صياتشي دايهإ يةطةةس ٖىيةة ثيَويظةتيةنإ صيَةرت     َةػل و سِاٖيَٓ -3
 دةنا  بى خياوةديَشي َٓذاَيةناْيإ.

ثيَؼهةؾ نشدْم ،ةو بةسْاَاْةي دةطةةأل سؤػةةْبريية ْاوخيةةيم و خىجيَيةناْةذا      -4
دةطودمئَ و باغ و بابةتم فيَشنشدْم تايبةتييإ تيَذاية نةة ناسيؤةةسي و ٖةةرَووْم    

 إ تيَذاية و ياسَةتم طشْؤيذإ بة خودةوة, دةدةٕ.ٖةطتم و يةػيي
جيَبةجيَهشدْم ٖةْؤاوة نشدةيييةةناْم بةسْاَةنةة, بةةبآ ،ةةوةي ببيَتةة ٖةىي        -5

 تيَهنووْم ػرياصةي رياْم سؤراْةي خيَضاْةنة.
دةطتٓيؼإ نشدْم خاَية الواص و بةٖيَضةنإ يةة َٓذاَيةة نةةّ ،ةْذاَةنةةدا, بةة       -6

ْاَةيةنم تايبة  بةوةوة, نة يةطةس بٓةةَاي صاْياسييةةناْم   َةبةطتم داسػتٓم بةس
 ،يَظتاي و تواْايةناْم بة ياسَةتم دايهةنة ،ةدماّ بذسآ.

بةناسٖيَٓاْم بةسْاَةيةنم داسيَزساو يةة خيةىْيةتم بةةسةوثيَؽ خيةووْةوة نةة وةى       -7
 ،اَشاصيَهم فيَشنشدٕ بةناس بٗيَٓشيَت .

 
  :اليةنة ئاماجنةيييةكان

 ٓيؼإ نشاوةنإ )اليةْة ،اَادمةيييةنإ(اليةْة دةطت
 ( ْى طاَيم.9َٓذاأل ٖةس ية يةدايهبووْةوة تا تةَةْم ) -1
 نةغ وناسي َٓذاَيةنإ و خضَةناْيإ و خةَيهم طةسِةنآ. -2
 ناسطوصاساْم داَةصساو و سيَهخشاوةناْم خاوةٕ ثيَذاويظتة تايبةتييةنإ. -3
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 : خةسَلةتةكانى ثرؤذةكة

و خيَضاْةنإ دةنا  جا ية ٖةس ،اطتيَهم ،ةابووسي و طوصةساْةذابٔ. و   خضَةتم ٖةَو
يةنيَو يةخةطًَةتةناْم بةسْاَةي فشيانةوتٓم ثيَؽ وةختم َاَيةوةؾ طةيؼةتٓة بةةو   
َٓذا ْةي تةَةْيإ صؤس بنةوونة و يةة ػةويَٓم جيةاواص جيةاواصو دووسة دةطةتذإ.       

ي خضَةتؤوصاسييةةناْم بؤةيةْيَتةة   سِاٖيَٓةسيَهم خيَضاْم بةتةْيا دةتواْآ ٖةس ٖةفتة
( ثاصدة خيَضاْإ. بىية تا رَةاسةي َاَىطةتايةنإ يةبةسْاَةنةةدا صيةاتش بيَةت,      15)

خيَضاْة طوودَةْذةناْيؽ ية ثشؤرةنةدا صياتش دةبٔ, بةتايبةتم ،ةو خيَضاْاْةي ية ٖية 
منووْةيةةةنم خضَةتؤوصاسيةةذا ثؼةةهيإ بةسْةنةةةوتووة, جةةا يةبةةةس دووسي ػةةويَٓم   

ْيؼتٓيإ يا يةبةةس بنةوونم تةَةةْم َٓذاَيةةنإ يةا يةبةةس ْةةطودماْم بةسْاَةة         دا
ثيَؼهةؾ نشاوةنةي داَةصساوةنةوة بووبآ بى َٓذاَيةنإ. يةوةؾ طشيٓؤرت ْةةتواْيٓم  
داَةصساوةنإ ية وةخىطشتٓم ٖةَوو َٓذاَية خاوةٕ ثيَذاويظتة تايبةتةنإ, ٖةةسوةٖا  

ةنإ بةتايبةتم ٖةراسةناْيإ, نة يةة تواْاياْةذا   ية تواْادا ْةبووْم نةطوناسي َٓذاَي
 ْةبووة ،ةو ْشخةطشاْاْةي ،ةو طةْتةس و داَةصساو و تايبةتيياْة بذةٕ نة داواي دةنةٕ.
،ةةةو خضَةتؤوصاساْةةةي نةةة يةةةو بةسْاَةيةػةةذا نةةاس دةنةةةٕ, َةةةسد ْيةةة خةةاوةٕ       

يٓاَةيةنم , بةَيهة خاوةٕ طةوٖا هى ٔب يٓاَة)ػةٖادة(ي بةسصي صْا قوتاخباْةي ْاوةْةذي   طةوٖا
يَٓاْةوة وييَم  دةسخيةآ, تاقيهشدْةةوةنإ طةةملاْذووياْة     آ بنيَتة خوييَهم َةػل و سِٖا دةتوْا
نة ٖةَيبزاسدٕ و دياسيهشدْم َاَىطتاي ٖةَإ ريٓؤةةي نةة يةة دواييةذاناسي تيَةذا دةنةا       

اْةةي خضَةةتؤوصاسي وةسدةطةشٕ و دة      طةةأل داسو  ،اطتم ييَو تيَؤةيؼتٓيإ ية ْيَةو ،ةةو خيَضْا
دةطتةي بةسْاَةنةدا صؤس صؤسة, دوايةؾ ،ةَة دةبيَتة ٖىي طةسنةوتٔ و باوةسِ و َتُاْةة بةة   

ة ية ْيًََو ٖةسدوو الياْذا.  يةنرتيبووْيَهم صؤس طةسنةوتووْا
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 : تومخةى ثرؤذةكة 
 

،ةو ثشؤرة ثىستارة منووْةييةي, نة بةسْاَةةي فشيانةةوتٓم ثةيَؽ وةختةم َاَيةةوةي      
خياالنيةناْم خىي يةة و تةة تةاصة طةػةة نشدووةناْةذا يةة بةساَبةةس        بةدوادا ديَت, 

نةطةةوناسي خةةاوةٕ ثيَذاويظةةتة تايبةتةناْةةذا طةةةملاْذ, ،ةةةويؽ بةةةو ػةةاسةصايم و   
ناساَةييية بٓنيٓةيياْةي دةياْذاتآ و ناسيؤةسييةنم تةواو طشيٓؤم يةطةةس اليةةْم   

 فيَشنشدٕ و بةسةو ثيَؼنووْةوة ٖةية. 
 

َيسا كؤمةآليةتييةكانى مامؤستايانى خوو و ِرةوشت و ِر
 : كارطوزارى ناو ثرؤذةكة

 
ثيَويظتة يةطةس َاَىطتاي خيَضاْم دميةْيَهم ييَوة ػاوةي طودماو و يةباسي ٖةبآ  -1

 يةناتم طةسداْاْذا.
َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ َشؤظيَهم صؤس ،ةسيَٓياْة بآ ية طشتٓةبةسي سِآ و ػوئَ و  -2

 ػيَواصةناْيذا.
 َىطتاي خيَضاْم دةبآ طويَم نشاوة و طوآ سِاطشبآ .َا -3
َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ باؾ سِيَضي خةوو و خةذة و ْةسيَتةةنإ بؤشيَةت و دةبةآ       -4

 ٖةَوو ناتيَهم ،ةوةي ٖةس ية بري بآ نةية ْاو َاَيةناْذا َيواْة.
يةطةةس َاَىطةةتا ثيَويظةةتة ٖةَيؼةةة جيَةةم َتُاْةةةي ثاساطةةنت و ْةدسناْةةذْم   -5

 ةنإ بآ.ْٗيَٓي
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َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ ػيَواصي طودماو و يةباس ٖةَيبزيَشآ بةى قظةة وطوتوطةى و     -6
 دواْذْةناْم.

َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ تةا ،ةْذاصةيةةنم صؤس ْةةسّ و ْيةإ و يةطةةسة خىبةآ,        -7
 خيوْهة ناسي ْاوَاأل وةى ناسي ْاو ثىأل ْية.

 وٕ ،اَادةبها  و بشةخظيَٓآ.َاَىطتا دةبآ نةؾ و ٖةوايةنم طؼتم بى فيَشبو -8
سةفتاسي َاَىطتا صؤسي يةطةس دةنةوآ خيوْهة ٖةَيؼة جيَم طةسْخ و تيَبيٓةم   -9

 .يةنةطاْم ديهة
 َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ ،اَادمم فيَشبووْةنة ييَو داتةوةو سِووْم ناتةوة. -10
و َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ ،ةوةي ثةيوةْذي بةطةةسداْةنةيةوةيةتم وةى نةا     -11

جىس و رَاسةي ،ةو خياالنيياْةي دةيٗةةوآ فيَشيةإ بهةا  ٖةةَوويإ سِيَةو خبةا  و       
 سِووْيإ بهاتةوة.

 َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ دايهةنة ية داْاْم ثالْم فيَشنشدْةنةدا بةػذاس بها . -12
َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ صؤسي ،اطا ية ،اَيَش و نةةٍ و ثةيةةنإ بيَةت و بةاؾ      -13

و ية جيَيةنم طودماويإ داْآ و ٖةس ناتآ ويظتم بةناسيإ بيَٓةآ يةبةةس   بياْثاسيَضيَت 
 دةطتذابٔ.

دةبآ ٖىيةى ٖةس بذؤصسيَتةوة  بى َزووٍ و طةسقاأل نشدْم َٓذاَيةناْم تشي ْةاو   -14
 خيَضإ يةناتم جيَبةجآ نشدْم ،اَادمةناْذا.

تم طةةسداْم  دةبآ جىس و خيةْذيةتم ،ةةو ،اَيَشاْةةي بةةناس دةٖيَٓةشئَ, يةةنا      -15
 َاَيةناْذا بةػيَوةيةنم وا دياسي بهشئَ, نة يةطةأل خياالنييةناْذا بؤودمئَ .
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دةبآ َاَىطتاي خيَضاْم جةخت يةطةس دايهةنة بهاتةوة داخوا يةو خياالنيياْة  -16
طةيؼتووة, نة يةطةس َٓذاَيةنةي جيَبةجيَم دةنا, ،ةوةؾ بة نشدْةةوةي منووْةيةةنم   

 خودي َاَىطتانةدا. خياالنييةنإ يةبةسدةَم
دةبآ خيَضإ يةٖةَوو باس ودؤخيَهم ،ةو طىساْهاسياْة ،اطةاداس بهشيَتةةوة, نةة     -17

 بةطةس نا  و ػوئَ و َىَية  و خؼتةي طةسداْةناْذا ديَت.
 

دةبآ سِؤَيم دايو بة تةواوي و بةػيَوةيةنم سِووٕ و ،اػهشاو بةة دووس و دسيَةزي    -18
طةةس ثَيويظتيؼةم نةشد ،ةةوة ٖاْةا بةى بةةسثشغ و        دةطتٓيؼإ و دياسي بهشيَةت, ،ة 

ثظثىسِاْم ،ةّ بواسة بندسيَتةوة و تا دةػهشآ ٖاْم َتُاْة بةخىبووٕ بة خودي دايةو  
 و باونةنإ بذسآ .

 
َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ سيَضي ثةيوةْذيية ثيؼةيييةناْم صؤس يةالبآ و ناتيَهم  -19

ييةةنإ دابٓةآ, ،ةةوةيؽ يةة نىتةايم      صؤس نةّ بى ثةيوةْذيية تايبةةتم و نىَة يةت 
 طةسداْةنةدا.

َاَىطتاي خيَضاْم دةبآ دايهةنة يةة ٖةةَوو طةىسِاْيَهم بةاؾ, نةة بةطةةس        -20
َٓذاَيةنةدا ديَت دَيٓياناتةوة, خيوْهة نةَرتئ باػم دةبيَتة َايةةي طةةسنةوتٓيَهم   

ْيَو و طةوسة و دةبآ َاَىطتاؾ ٖاوبةػم خيَضاْةنة يةو خىػييةدا بها  وةى ٖاْةذا 
 ثؼتؤريي ثيَوةْذييةناْم ْيَوإ دايو و َاَىطتايةنة .

 
 بًَم وخىي بهاتة جآ طةسْخ و تيَشِاَإ.َىطتاي خيَضاْم بةخىي ٖةَيذا ْابآ َا -21
 َاَىطتاي خيَضاْم ْابآ خىي بهاتة يةيةو دايةٕ يةْاو َاَيةناْذا . -22
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هذا تةةواوة و ٖةية   َاَىطتاي خيَضاْم ثيَيوا ْةبآ دايهةنة يةة ٖةةَوو ػةتيَ    -23
 ٖةَيةيةنم ْية و ْةَاوةو ْايبآ.

َاَىطتاي خيَضاْم ْابآ داواي ناسيَو ية دايهةنة بهةا دايهةنةة ذةةصي ييَةم      -24
 ْةبآ. 

ْابآ طةسداْم بآ ،اطاداسي ثيَؼوةخت بهشيَت و بةبآ ،اطاداسيؽ َيواْإ يةطةأل  -25
 خىيذا ببا .

َةػةةل و سِاٖيَٓةةإ, َيواْةةذاسي  يةبةةةس تةةةسخإ نشدْةةم تةةةواوي ناتةنةةة بةةى -26
 قةدةغةية.
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 Ski Hiبةزنامةى سكاى ياى: 
 

 

 

 

 

( طةاَيم  Hi-Skiبةسْاَة خضَةتؤوصاسي و َةػةل و سِاٖيَٓاْةةناْم طةهاي ٖةاي )    
دةطةةتم ثيَهةةشد و ناسةناْيؼةةم يةبةسْاَةةةي فشيانةةةوتٓم ثةةيَؽ وةخةةت و    1972

تاصة ية دايهبةوو تةا تةَةةْم ثيَةٓخ طةا ْةدا       َٓذاَييةتم ثيَؽ وةختذا بى َٓذا ْم
 خيشِنشدةوة, يةواْةي نة طريوطشفتم بيظنت و دينت و طشفتم ديهةيإ ٖةية.

( بةة يةةنيَو يةة يةنةة ثظةثىسِييةناْم بةػةم       Hi-Skiثةمياْؤاي طةهاي ٖةاي )  
فيَشنشدْم دسيَزخايةْم داْيؼؤاي ثةسوةسدةي صاْهىي وياليةةتم يوتةا دةرَيَةشدسآ. و    

( ثةدما وياليةتم و تة 50ْم ية سِيَم بةسْاَةي ناسانشدْم نىَةَيؤايييةوة ية )بةػةنا
 يةنؤشتووةناْم ،ةَةسيهاو نةْةدادا بآلو بىتةوة.

ة نةة ثظةثىسِٕ يةة بةواسي     اْة ٖةس ،ةو ثةمياْؤايةؾ يةنيَهة يةو طةآ يةنةة تىريٓةو  
ْةذا. و  خضَةتؤوصاسيي َشؤيةي يةة خيواسخيةيَوةي داْيؼةؤا ثةسوةسدةييةة تايبةتييةنا     

( نىَةَية نةطاْيَهم ساويَزناسي تيَذاية, نةة ،ةيؽ   Hi-Skiثةمياْؤاي طهاي ٖاي )
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يةطةس ثةسةثيَذاْم ،ةو بةسْاَةو ْةخؼةو ثالْاْة دةنةةٕ, نةة دةبٓةة َايةةي باػةرت      
نشدْم باسو دؤخ و ريةاْم َٓةذا ْم خةاوةٕ ثيَذاويظةتم تايبةة  و خيَضاْةةناْيإ و       

ٕ . ثةةمياْؤا ٖةةَوو ٖةوَيةةناْم خةىي بةى ٖاْةذاْم       ،ةواْةي ناسيإ يةطةَيذا دةنةة 
َٓذا ٕ تةسخإ نشدووة, فيَشبنب و ثآ بؤةٕ و بثؼهٓٔ و بذؤصْةوة و داٖيَٓإ  بهةةٕ.  
،ةّ خياسةطةسيةؾ ياسَةتييإ دةدا  و سِيَيإ بى خىؾ دةنةا ببٓةة ،ةْةذاَاْم نةاسا     

 يةْاو نىَةَيؤادا.
آ طشاْةنإ, و ْابيٓا و نةةّ  بيٓةا, و   بةسْاَةي ثةمياْؤايةنة خضَةتم ْابيظت و طو

ْابيظت و الأل و ْابيٓا و صؤس طشفتم ديهةؾ دةنا . ،ةو فيَشنشدْة ثيَؽ وةختةؾ نة 
ثةمياْؤا ػاْم داوةتة بةسآ ثؼت بة َاَيةوة, وةى ريٓؤةيةنم منووْةيم, دةبةطتيَت و 

ةصعةم  ية نىتايم بةسْاَةنةػيذا دةطةت دةنةا بةة بةة دواداخيةووْم ذةاأل وبةاأل و و       
 َٓذاَيةنة. 

،ةةاَيَش و ،اَشاصةنةةاْم بةسْاَةنةةة, يةاليةةةٕ خيَضاْةةة طةةوودَةْذ بووةنةةإ و,      
ثيَؼهةػهاسي خضَةتؤوصاسي ثظثىس و, بةطؼتم بةسْاَةي ثةسوةسدة تايبةتييةناْةوة 
دةبيَةةت, نةةة ،ةةاَيَشو ،ةةةبضاسو طةسخيةةاوةي بةسْاَةةةناْيؽ بةةشيتني يةَاْةةة: بةَيؤةةة  

ةواسة سِووْهةةسةوة ظيذيىيييةةنإ, و خيةاثةَةْم و صؤس    سِاطتيٓةناْم خضَةتؤوصاس, ْة 
و يكةناْيةوة يةنةْةدا و ػتم تشيؽ . ،ةّ نةٍ و ثةٍ و ،اَيَشاْةؾ تةْيا ية ثةمياْؤا 

نؤشتووةناْم ،ةَةسيها دةطت دةنةوٕ, ويةاليةةٕ سِاٖيَٓةةسة خىجيَييةناْةةوة    و تةية
 ،اساطتةدةنشئَ بى بةناسٖيَٓاْيإ .
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 ثيَشوةخت لة سةنتةز فسياكةوتهى
 ناوةند( دا –)مةلبةند 

Center Based Early Intervention 
 

 
يةّ منووْةيةدا . َٓذاأل خضَةتؤوصاسييةناْم يةطةْتةس يا يةة قوتاخباْةة ثةيَؽ نةةؾ     

( 6دةنشيَت. و صؤسبةي ،ةو خضَةتؤوصاسيياْةؾ بى َٓذا ْم تةَةٕ دوو طةا ْة تةا )  
 ػةؾ طا ْةية.
ٓشيَٓة طةْتةس, ،ةوةؾ ٖةفتاْةة خيةواس ٖةةتا ثيَةٓخ  سِؤر, سِؤرةنةاْم      َٓذاَيةنإ دةٖيَ

( ثيَٓخ ناتزَيَشة. بةة صؤسيةؽ   5( طآ ناتزَيَشةوة بى )3قوتاخباْةؾ َاوةناْيإ ية )
طةةةْتةسة فشيانةوتٓةةةناْم ثيَؼةةوةخت يةةةْاو ػةةاسةناْذا دةبةةٔ. جةةاسي وايةةة       

م خةاوةٕ طشفةت دةبةآ و    خضَةتؤوصاسييةناْم طةْتةسةنإ ٖةس بى دةطتة َٓذا ْيَه
بةغ, دةػتواْآ خضَةتؤوصاسي ثيَؽ نةػم صؤس دةطتةي ٖةَة جةىسي تةشيؽ بهةا.    
فشيانةوتٓم ثيَؼوةخت ية طةْتةسدا صؤس جىسة خضَةةتؤوصاسي دةطشيَتةةوة يةة بةواسي     
طةػةةةنشدْم جياجيةةاوة. ،ةةةو خضَةتؤوصاسيياْةةةؾ يةاليةةةٕ نةطةةاْم ثظةةثىسِةوة   

دةسي ثظثىسِييةوة ثيَؽ نةةؾ دةنةشئَ. ديةاسة نةة     بةٖاسيهاسي ٖوْةسوةس يإ ياسيذة
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ثظثىسِةناْيؽ طووسٕ ية طةس سِابةسي و سِيَُٓايم نشدْم دايو و باونةإ و سِاٖيَٓةإ و   
 ثؼتؤريييإ.

 ناوةند( دا –اليةنة باشةكانى فسياكةوتهى ثيَشوةخت لة سةنتةز)مةلَبةند

 تيُيَهم ثظثىسِإ ية طةْتةسةناْذا ناس دةنةٕ.  -
 بى َٓذاَيةنإ دةسِةخظيَٓآ تا يةطةأل نةطاْم تشدا تيَهةأل بٔ. ٖةٍ  -
َٓةةذاأل بةةةبآ ٖاوبةػةةم دايةةو و باونةةاْيؽ يةةة ِساَٖيٓةةاْم َٓذاَيةناْةةذا,         -

 خضَةتؤوصاسييةناْم ٖةس ثآ دةطا.
ثتةونشدْم ثةيوةْذي يةطةأل نىَةَيؤا خىجيَييةنإ, بةوةي نة طةْتةسةنإ دةتوأْ  -

نةطاْم ْاو نىَةَيذا ثةيذانةٕ يةواْةي نة ثاَيثؼةتم داسايةم و   صؤس ثةيوةْذي يةطةأل 
َاْةوةي طةْتةسةنإ دةنةٕ, يا يةطةأل ،ةواْةي خىبةخؼةاْة نةاس دةنةةٕ, ٖةةسوةٖا     

 يةطةأل صؤساْم تشيؽ .

ةخت لة سةنتةز ة كانى فسياكةوتهى ثيَشواليةنة خساث )نةزيَهى (
 ناوةند ( دا –)مةلَبةند

واطتٓةوةي َٓذاَيةنإ )ثاطةةنإ و ثاساطةتٓيإ ،ةةسنيَهم    طريوطشفتم ٖاتوخيى و ط -
بةةفريؤ   وةطشاْة و صؤسيؼم دةوآ(, ٖةسوةٖا ثاطيؽ َاوةيةنم صؤس بةٖاتٔ و خيةووْة 

 دةدا  ية ٖيَٓإ و بشدْةوةي َٓذاَيةناْذا . 
 ،ةسنم خاْوو و بةسة و ثاساطتٓم. -

يَؼةوةخت يةَاَييَةذا, صؤس   ٖاوبةػم خيَضإ بة بةساوسد يةطةأل منووْةي فشيانةةوتٓم ث  -
 الواصة.

 



141 

 

 فسياكةوتهى ثيَش وةخت لة يةزيةك لةسةنتةز و مالَةوةدا:
and Center Based –Early Intervention Home  

 
 ،ةّ منووْةية دوو ػيَوةي طةسةنم ية خى دةطشآ:

: ثيَؼهةؾ نشدْم خضَةتؤوصاسييةنإ يةَاَييَذا بى ،ةو َٓذا ْةةي تةَةةْيإ    يةكةم
 وونة, و يةطةْتةسدا بى ،ةو َٓذا ْةي تةَةٕ طةوسةتشٕ.صؤس بن
: دياسيهشدْم خضَةتؤوصاسييةناْم فشيانةةوتٓم ثيَؼةوةخت بةى َٓذاَيةةنإ,     دووةم 

ٖةسيةنةي بة طويَشةي ثيَويظتم خىي. يةّ منووْةيةةدا ْةسَييةةى ٖةيةة. ،ةةسيَٓم و     
وو منووْةةناْم ثيَؼةةوة   ْةسيَٓييةناْم ،ةّ منووْةية ية ،ةسيَٓم و ْةسيَٓييةةناْم ٖةةسد  

 دةخئ. 
 

فسياكةوتهى ثيَشوةخت لةزِيَى ثيَشكةش كسدنى زِاويَر 
 بؤ دايك و باوكاى:

Consulation to Parents Model 
 

،ةوة ثيَنةواْةي فشيانةوتٓم َاَيةوةية. يةَةدا دايو و باونإ يةطةةأل َٓذاَيةنةياْةذا   
صييإ دةنةةٕ و سِآ و ػةوئَ و   ٖةفتاْة ديَٓة طةةْتةس و يةةويَؽ ثظةثىسِةنإ ثيَؼةوا    

سِاويَزيإ ثيَؼإ دةدةٕ و سِيَُٓايييإ دةنةٕ و سِايإ دةٖيَٓٔ وخيىْيةتم جيَبةجآ نشدْم 
 خياالنييةناْيإ يةطةأل َٓذاَيةنةدا بى سِووٕ دةنةْةوة.

يةنيَو يةاليةْة ،ةسيَٓييةناْم ،ةّ منووْةية ،ةوةية, نة دايو و باونةنإ نةطوناس و 
سي َٓذا ْم تش يةة ْةاو طةةْتةسةنةدا دةبيةٓٔ و ثةيَهرت ،اػةٓا دةبةٔ,         طةسثةسػتها
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،ةَةؾ دةبيَتة دةطتهةو  و ثاَيثؼتيَهم تشي ،ةوإ. ،ةسيَٓييةنم ديهةي ،ةوةية نة 
ثظثىسِةنإ َٓذاأل و خَيضاْةنةة ٖةةَوويإ دةبيةٓٔ بةةبآ خيةووْة َاَيةآ. ْةسَيٓييةة        

ياسيةتة طةةسةنييةنةي فيَشنشدْةم   طةسةنييةنةؾ ،ةوةية نة دايو و باونةنة بةسثشط
َٓذاَيةنةيإ دةنةويَتة ،ةطتى و دةبةآ ساويَةز يةطةةس ناسوبةاسي ٖاتوخيةىؾ بهةةٕ و       

 َؼووسي خبىٕ .
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 فسياكةوتهى ثيَشوةخت لة نةخؤشخاناندا :
InterventionBased Early  –Hospital  

 
 

َٓذا ْةيةة, نةة بةاسودؤخ و    ،ةّ منووْةية بى ثيَؽ نةؾ نشدْم خضَةةتؤوصاسي ،ةةو   
ذاَييإ وا دةخواصآ, َاوةيةنم دووسو دسيَز ية ْةخىػةخاْةدا مبيَٓٓةةوة, يةا بةةسدةواّ     
طةسداْم ْةخىػخاْة بهةٕ )وةى تووػبووي ْةخىػم َيَؼةو و ،يوًيحةم َيَؼةو و    
دسصي بشِبشِةي ثؼت(. و ية ثةيَؽ نةةؾ نشدْةم ،ةةّ خضَةتؤوصاسياْةػةذا ثضيؼةهم       

 سي خياسةطةسي طشوػتم و فةسَاْبةساْم ديهةؾ ٖاوبةػم دةنةٕ.َٓذا ٕ و ْىػذا
 فشيانةوتٓم ثيَؼوةخت يةسِيَم ٖىيةناْم بآلونشدْةوةوة:

وةى تةيةفضيوٕ و خياثةَةْم و فةيًِ و ْةةواس )ناطةيَت( و ػةتم تةش, نةة بةػةَيوةي        
بةَيؤةي سِووٕ و ،اػهشا, بة صَاْيَهم ثاساو و طادة و تةْذسوطت, خيةىْيةتم ناسةنةإ   

ى نةطةةوناس و طةسثةسػةةتياساْم َٓذاَيةةةنإ سووٕ دةنشيَتةةةوة, نةةة خيةةيبهةٕ بةةى  بةة
 َٓذاَيةنإ. ٖةسواؾ باوة نة ٖةس بةَيؤةيةى بى بابةتيَهم دياسي نشاو تةسخإ نشاوة. 

 
 ئاماجنى سةزةكى لة فسياكةوتهى ثيَشوةخت :  

،ةو ثًةيةي يةة   )ياسَةتيذاْم َٓذاَية بنوونةنإ, بى طةػةو ثةسةثيَذإ و فيَشبووٕ تا
طاَييةنإ دةتواْشآ  8-6طاَيم و  3تواْا داية و تواْاي َٓذاَيةنإ سِآ دةدا(, تةَةْة 

 يةسِيَم ،ةّ جيَؤشةواْةوة خضَة  بهشئَ :
 باغنةي تايبةتم َٓذا ٕ . -
 باغنةي طادةي َٓذا ٕ . -
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نوستةةة دةواَيَةةو يةةة باغنةةةي تايبةةة  و باغنةةةي ،اطةةاييذا ) سؤر يةةا خيةةةْذ   -
اتزَيَشيَهإ  ية باغنةي تايبةتذا بةطةس دةبا  و سؤرةنإ و ناتزَيَشةناْم ديؽ ية ن

 باغنة طادةنةدا(.
 طاَييَو ية باغنةي تايبةتذا و ،ةوةي ديؽ ية باغنةي طادةدا. -
 ْاوةْذ( ي تايبة . –طةْتةس )َةيبةْذ  -

 نةخشةى بةزنامةكة :

 بة دةوسي طآ سةٖةْذاْذا دةطووسِيَتةوة :
 شدْةوةو ػيهشدْةوةي صاْياسييةنإ ية باسةي َٓذاأل و خيَضاْةنةيةوة.نىن -1
 دياسيهشدْم ثيَويظتيية تايبةتةنإ . -2
بشِياسدإ يةطةس فشيانةوتٓم خياسةطاصي ثيًََويظت, بى وة َذاْةوةو بة ثريةوةخيووْم  -3

ثيَويظتييةنإ. 
 

                                                           

 نشاوة بة نوسدي  Googleطةسخياوة : ية  

 مى ع متخصص يف اة بًة الابة / باشساف د. امحد امحد عىال   -1
 اةصفخة اةسئً ًة / اة بًة الابة / اةتد ل امل لس .

 الابةاسه/ مناذج اةتد ل امل لس ةروى االحتًاجات 
   كاتب / د. مىفق سعًد الطًب .

 بة طآ بةط لة سِؤرنامةى خةبات دا بآلوكشاوةتةوة -2
 يةك شةممة 2013/ 5/5( بةسواسى 4312رماسة ) -
 يةك شةممة 12/5/2013( بةسواسى 4317رماسة )-
 دوو شةممة 27/5/2013( بةسواسى 4328رماسة ) -
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 يةموو تاشةيةك نامؤية
 
 

 ى/شوازآ
 

بةةْاو وْيؼةاْم )تيَبيٓةم و     2008/ 22/6ؤري يةةى ػةةممةي   ( س2887ية رَاسة )
طةسْخ  دةسباسةي طيظةتةَم ْةويَم برينةاسي( نةة َاَىطةتاي صؤس سَيةضداس و َٖيةزا        
َاَىطتا عةبذويًةتيف ػةسيف حمةَةد ية سؤرْاَةي خةباتم ،اصيضدا ْووطيبووي ... 

دة طةةسدمم  َٓيؽ وةى َاَىطتايةنم بواسو واْةنةة ... ٖةْةذآ بةدواداخيةووٕ و وس   
بريناساْةّ دةسباسةي ،ةو طيظتةَة ْويَيةي بريناسي يةال دسوطتبووٕ, ْاخياسيإ نةشدّ,  
بى طوودي طؼتم و ٖاوبةػم يةناسي ٖةسةوةصي بريوٖضسو صاْظتياْة َٓيؽ بيَِ ٖةةّ  
يةةة وة َةةم طةةةسْخ و تيَبيٓييةةةناْم بةسيَضياْةةةوة, ٖةةةّ يةاليةةةْم خظةةتٓة سووي  



146 

 

ٖةْةذة ػةتاْة خبةَةة سِوو و ٖةةس يةطةةس الثةةسِةناْم       بىخيووْةناْم خىَةةوة, ،ةةو   
سؤرْاَةةةي خةباتةةةوة وةى عةةوسفم سؤرْاَةةةواْم بةةآلوي بهةَةةةوةو بةةةسيَضو دةطةةت 
بةطيٓط طشتٓةوةوة داوا يةَاَىطتاي ٖيَزاَاَىطتا عةبذويًةتيف ػةسيف بهةّ وةى 

ِ قبةوٍ  قوتابييةنم خىي ،ةطةس وسدةناسييةنامنم بةدأل بوو, يةا ْةةبوو, بةا ٖةةس يةيَ     
 بوةسَوآ و ييَِ صيض ْةبآ ... نةية ريَش ،ةو ْاوْيؼاْةي طةسةوةدا دةسّ بشِيوٕ:

 
دواي ٖةَيذاْةوةو طةيشنشدٕ وىلَ وسدبووْةةوة و تةاوتويَهشدْم )نتيَبةم برينةاسي بةى      
ٖةَووإ(, باسي طةسدمِ ية ٖةَيظةْؤاْذْيَذا نةوتة طةس صؤس اليةْم طودمإ و ْةطودمإ 

ابةتةةناْم, بةتايبةةتم ،ةةو اليةْاْاْةةي نةة يةطةةأل بةاسو دؤخ و        و ٖةَواس نشدْم ب
ثيَويظتية رياسييةناْم سِؤراْةي ريةاْم َٓةذاَيم نةوسددا  وةختيةةتم بةى فيَشبةووٕ و       
بةناسٖيَٓاْم يةّ قىْاغةدا, خيوْهة ٖةةس ْةةبآ ،ةةّ نتيَبةة نتيَبيَهةم صاْظةتياْةي       

وة بى بضاوتٓةم َيَؼةو و ٖةضسي    بريناسي سِووتةو دةطتثيَو و طةسةتايةنم يةنحاس ثتة
َٓذا ْم نوسد, و دةتةوامن بًَةَيِ ،ةةّ ثشؤطشاَةة دةبَيتةة بةةسدي بٓاغةةي فَيشبةووْم         
بريناسييةنم صؤس طةسدةَياْة و تاَاوةيةنم صؤس َاَىطتا وقوتةابم يةة طريوطشفتةم    
،اَيوطىسِو ْويَهشدْةوة دةذةطيَٓيَتةوةو طةةسَايةيةنم صؤسيةؽ بةى بودجةةي دةوَيةة       

بةسدةطةةت و ديةةذي قوتابيياْةةذا شيَتةةةوة و ٖةَيؼةةة و بةةةسدةواَيؽ طةةا ْة يةدةطيَ
 ...دةبآ
 

وْيإ ٖةس خيىْيَو ويةة  وخيوْهة دةسفةتم صياتش بة قوتابم دةدا  نة،اطتم تواْا و فيَشب
 ٖةس ،اطتيَو دابٔ ية فيَشبووْم  بريناسيذا .
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شاوةتةوة. بةةتيَهشايم  ثيَِ خىػة ،ةوةؾ بًَيَِ نة يةّ ثشِؤطشاَةدا ٖةَوو ػتيَو سووْه
 بى خويَٓذْم ،ةّ قىْاغةي َٓذا ْم نوسد, نتيَبيَهم تا بًَيَم ػياو وطودماوة.

 َاَىطتاي صؤس سيَضداس و ٖيَزا َاَىطتا عةبذويًةتيف ػةسيف دةفةسَوآ :  -
 )طىسئ يةبةسخيم ونةي ؟!(

 
ِ دةنةةو ,  بيَؤوَإ برينشدْةوة طاأل بةطاأل ية طىسِإ دايةة. صؤسجةاسإ وةبةةس طةويَ    

نةواْةي بريناسي واْةيَهم وػهة ض يةالي قوتابم و ض يةالي َاَىطتا, بة ّ طىسِاْم 
ثشِِؤطشاَم بريناسي بةّ ػيَواصة ْويَية دةبيَتة ٖىي ،ةوةي َاَىطتا خىي ،اَادةبهةا   
و جميَضي بى وتٓةوةي بابةتةنة صيادبآ, بةذةصو ،اسةصوويَهم صؤستةشةوة واْةة بًَيَتةةوة.    

بةس فاْىغ خةَيو ػةوي بةطةس دةبشد ،يَظتا جىسةٖةا ،ةاَيَشي طةةسدةَياْة    جاسإ ية
يةَاَيةناْذا ثةيذابووة . بنوونرتئ و صؤستشئ ػةت نةيةة َاَيةناْةذا بةةدي دةنةشآ       
نىْرتؤَيم تةيةفضيىْة, َٓذاأل ية تةَةْم طآ  طاَيم و خيواس طاَيم و ثيَةٓخ طةاَيم دا,   

نةْاىل بييةويَت يةطةسي دابٓآ. بةس يةوةي بيَتة  دةتواْآ نىْرتؤيةنة بةناسبٗيَٓآ ناّ
قوتاخباْة, دةتواْآ بةساوسدي رَاسةي طةس نىْرتؤيةنةة بهةا  و رَاسةنةإ بٓاطةآ,     
ٖةسوةٖا نىَثيوتةسيؽ بةّ ػةيََوةية . جةاسإ ،ةطةةس ثاطةهيًو دةخيةووة طوْةذيَو,       

طادةبوو.  خةَيهم طوْذةنة دةوسيإ  دةدا و دةيإ طو  ،ةطثم دووثآ ٖاتووة, خةيو
،يَظتا ،ةطةس بةساوسدي خةَيهم ػاسي و خةَيهم طوْذ بهةةئ ٖةية جياواصيةإ ْيةة,     
خيوْهة ،ةواْيؽ بة ،اََيشةنةاْم طةةسدةّ ،اػةٓابووْة, بةى منووْةة َوبايةٌ ،ةةويؽ        
،اَيَشيَهة نة بريناسياْة ،يؽ دةنا . صؤس يةواْةي خويَٓذةواسيؼيإ ْيةة, ساٖةاتووٕ   

 يةبةناسٖيَٓاْم . 
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ٓيَهم تشدا دةَيمَ دري طىسِاْهاسي ْيِ بة ّ بةَةسجآ يةطةأل واقيعةم طةيةنةةّ   يةػويَ
 بؤودميَت ؟؟!!

 
،ةّ طيظتةَة بىخيم يةطةأل واقيعم طةيةنةّ ْاطودميَت؟. ض ػةتيَهم تيَذايةة ببيَتةة    
ٖىي ،ةوةي قوتابييإ بةسةو ٖةَيذيش ببا ؟, جؤة يةوةي نىَةَييَو ػتم ْايابيةإ يةة   

م طةسدةّ فيَش دةنا  و ،اػٓايإ دةنا  بة نىَةَييَو صاْياسي ثوخت صاْظتة ْويَيةناْ
ية ٖةَوو بواسةنإ, جؤة يةوةؾ بريي قوتابييإ فشاواْرت دةنا . خيانرتئ ػةت يةةّ   
ثةستوونة ْوَييةي بريناسيذا, ،ةةو ٖةةَوو ػةةوم و صةوقةةي  تيَذايةة نةة طةةسدمم        

يَتةةوة يةة بريؤنةةي صاْظةتم     قوتابييإ بى خةىي سادةنيَؼةآ و واي ىلَ دةنةا  وسدب   
بابةتةنإ. جاسإ ثةستوونيَهم وػو و طاسد و طشِ, نة ٖية طةسَوو طوسِييةنم ثيَةوة  

وةسص دةنشد, َاَىطتا ْةيذةصاْم خيىٕ بابةتةنةة يةة    يدياسْةبوو, قوتابم و َاَىطتا
قوتابييإ بؤةيٓآ صؤس ٖيالى و َاْذوو دةبوو تا خىػم بيَضاس دةبوو يةوةي نةة خيةىٕ   

ةنة بًَيَتةوة. بة ّ بةّ طيظتةَة ْويَية ،ةطةس َاَىطتا ثظثىسي بريناسيؽ ْةبآ, واْ
دةتواْآ واْةنة بةجواْم بًَيَتةوة, خيوْهة ٖةَوو ػتيَهم وةنو ٖيًَهة بى طةثيهشاوة.  
،ةَةؾ دةتواْني ية ،ةيكةيةنم تةشدا باطةم طشْؤةم ٖةةس يةنةة يةة ثةستوونةةناْم        

توونم ٖةَيظةةْؤاْذٕ( و)ثةةستوونم دووبةاسة    بريناسي) ثةستوونم َاَىطتا( و )ثةةس 
فيَشنشدٕ( و )ثةستوونم بةسةْؤاس( و)ثةستوونم قوتابم( و )ثةستوونم سِاٖيَٓإ( بهةئ 

 و بةدسيَزي سووْم بهةيٓةوة.
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يةػةةويَٓيَهم تةةشدا دةَيةةآ بةَةبةطةةتم دةطتٓيؼةةاْهشدْم نةَوونوستييةةةنإ و    -
اثىستم يةّ جىسة يةاليةةٕ َاَىطةتاياْم   يةدواييؼذا خياسةطةسنشدْيإ, دةثشطني ،ايا س

 بريناسي بةسصنشاوةتةوة؟  
 

بةَيآ خيةْذ جاسَيةو بةسصنشاوةتةةوة يةة طىظةاسي ،اطةىي ثةةسوةسدةؾ بآلونشاوةتةةوة        
( ي بةياْم سؤري طآ ػةممة 10ٖةسوةٖا ية ٖىىل )،اَادةوَةػل نشدٕ( ية ناتزَيَش )

  بةبريوبىخيووٕ و تيَبيٓيةنإ , طيُيٓاسيَو طاصدسا طةباسة24/5/2005ية سيَهةوتم 
دةسباسةي ٖةس ػةؾ ثةستوونم بريناسي قىْاغم طةسةتايم, دةسبشئ ،ةوة بةوو خيةةْذ   
سِاثىستيَو بةسصنشايةوة, يةواْةؾ ية سِاثىستيَهياْذا واتا بةس ية طآ طاأل ،اَارة بة خاية 

نةوا ،يَظتا الواصةناْم ثةستوونم نىٕ نشابوو, ٖةسوةٖا داواي ،ةّ طىساْهاسية نشابوو 
يةّ ثشؤطشاَة ْوَييةدا بةةدي دةنةةّ, ،ةةوةؾ جَيةم دأل خىػةيية ْةةى يةبةس،ةةوةي        
طيظةةتةَة نىْةنةةة نةةةَيهم ْةةةبووة, بةةةَيهو يةطةةةأل طىسِاْهاسييةةةناْم طةةةسدةَذا 

 ْةدةسؤيؼت .
 

م ثةيوةْذيييةةناْم  جاسي وا ٖةية وةصاسة  دةطت ثيَؼةخةسي دةنةا  يةةوةي يةةسِيَ    
ةوتٓم تةاصة, دةخيةآ طيظةتةَم ْةوآ و ثشؤطةشاّ و ٖىيةةناْم       ي ثيَؼهدةسةوةو دْيا

فيَشنشدْيإ و, جىسي بةناسخظنت و بةسيَوةبةةسدْم ،ةةو ػةتة ْويَيياْةة, ديَٓيَتةة ْةاو       
بةسْاَةو ناسي خىي و ناسي ثَيويظةتيإ يةطةةس دةنةا  و بةى َاوةيةةى يةة خيةةْذ        

ْةم بةسارةيةةنم   ػويَٓيَهم تايبة  دا, تاقم نشدْةوةي يةطةس دةنا , تةا ،ةطةةس صا  
طودماو قوتابيياْم ،ةو قىْاغةي طيظتةَةنةي بى ٖاتووة, طوودي ىلَ دةبيٓشآ ،ةةوا  

 دة اتة بةسْاَةي ناسي قوتاخباْةنإ و دةخويَٓشآ.
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ية ػويَٓيَهم تشدا بةسيَضيإ دةفةسَووٕ )،ايا ية نوسدطتإ ٖية نةغ ْةبووة بتواْآ  -
بؤودميَت يةطةةأل ٖةضسوبريي َٓةذا ْم     بةػذاسي ية طىسيٓم ،ةو ثشؤطشاَة بها , نة

 نوسد. نوا سِؤَيم ،ةو ٖةَوو صاْاو ثشِؤظيظىسو دنتىساْةي بريناسي؟!.
 

 2062بةةَيآ بةةثيَم فشَةاْم وةصاسي / ثيَهٗيَٓةاْم ييَزْةة ثظةثىسييةنإ بةةةرَاسة       
بةةى دساطةةة  نشدْةةم تانةةةناْم ثشؤطشاَةةم ٖةةاسنوس ,   18/2/2007يةبةةةسواسي 

و  26/2/2007و  20/2/2007. ٖةةةسوةٖا يةةة بةةةسواسي ) نىبووْةةةوةيَو طةةاصدسا
( نةةة داْيؼةةتٓم بةةةياْم و داْيؼةةتٓم ،يَةةواسةي تيَةةذا   6/3/2007و  5/3/2007

،ةدماَذساوة, نة نىَةَييَو َاَىطتاي ثظةثىسو صاْةاو ثشِؤفيظةىسو طةسثةسػةتياساْم     
ْم ثةسوةسدةيم بريناسي و بةة،اَادةبووْم ػةاسةصاي ثشؤطشاَةةناْم برينةاسي يةةديوا     

وةصاسةتم ثةسوةسدة, ٖةسوةٖا بة،اَادةبووْم ،ةْذاَم ييَزْةي ثةسوةسدةو خويَٓذْم با  
ية ثةسيةَاْم نوسدطتإ. يةّ نىبووْةواْةدا نىَةَييَو طىساْهاسي نشاوة ،ةو بابةتاْةة  
ياخود ،ةو ػيَواصاْةي نةيةطةأل واقيعم ،يَُةدا ْاطودميَةت البةشاوٕ ذيظةابم رَةاسةي     

  نشاوة سِاٖيَٓاْم صؤس نةّ نشاوةتةوة.صؤسي قوتابييإ 
 

طةىَل جاسيؽ باغ يةةوة دةنةشآ نةة ،اطةتم صاْظةتم قوتابييةإ يةة قىْاغةةناْم         
خويَٓذْذا سِوويةدابةصيٓة. ،ةطةس ،يَُة بيَني و باغ ية ،اطتم صاْظتم قوتابييإ بهةةئ  

 ٖية ثةيوةْذيةنم بةو طيظتةَة ْويَيةوة ْية.
ي ىلَ دةطةشي ٖةةَووي طةاَييَهة تةَةةْم. ،ةةو      خيوْهة ،ةّ طيظتةَةي نة سةخٓةة 

قوتابيياْةي يةطةس طيظتةَة نىْةنة فيَشنشاوٕ نة ،يَظتا ية ثىىل دووةَم ْاوةْةذي  
)واتا قوتابم ثىىل ٖةػتةّ( وبؤشة بةسةو طةسةوةٕ, قوتابييةةناْم تةْاْةة  نةشداسي    
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ْةذي  دابةػم دسَيز ْةاصأْ, يةة ٖةةَووي طةةيشتش قوتابييةةنم ثةىىل دووةَةم ْاوة       
=  ؟ ( وة َةنةي بةّ ػيَوةية داَةوة  0+  2يةذايةتم واْة ووتٓةوةدا ييَِ ثشطم ) 

= طوش ( نةخيم صؤسيؽ ثآ ي دادةطش  نة وة َم ثشطياسةنةَم  0+ 2َاَىطتا  ) 
بةساطتم داوةتةوة نىَةَيآ ػتم يةو جىساْة, طيظةتةَة نىْةنةةي برينةاسي بةةسِاي     

و دا دةٖيَؼةتةوة و ْةيذةٖيَؼةت بةة ،ةاسةصووي     ،يَُة ٖةَووَاْم ية قاَيبيَهم تةطة 
 خىَإ ػتةنإ ييَو بذيٓةوة . 

 
بة ّ  طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسي ٖةسخيةْذة يةطةَيتِ نة ثيَويظتم بةة صيةادنشدْم   
بيٓايةي قوتاخباْة و نةَهشدْةوةي رَاسةي قوتابييإ ية ثىَيذا ٖةية بة ّ ْابةآ ،ةةّ   

و بةسةو ثيَؼةوة ْةْيَني. بةَيآ وةنةو َاَىطةتايةى   ٖىناساْةؾ واَإ ىلَ بها  ٖةْؤا
نة يةّ بواسةدا واْة دةَييَُةوة طةسنةوتٓم بةدةطت ٖيَٓاوة و نةّ و نووسِيؼم دةبةآ,  
بة ّ ْابآ ،يَُة بًَيَني طيظتةَةنة خشاثة. دةبآ ٖةْؤاو بةٖةْؤاو نةّ و نوسييةةنإ  

 .ْةٖيًََني و ٖةوَيم خياسطةسنشدْم وثشنشدْةوةيإ بذةئ 
 

َٓيؽ وةنو بةسيَضتإ دةتشطاّ يةوةي ،ةّ ثشِؤطشاَة طةسنةوتٔ بةدةطت ْةٖيَٓآ, بة ّ 
بةسيةوةي يةطةس قوتابيياْم ثىىل يةنةّ تاقم بهةَةوة يةطةس َٓاَييَهم تةَةٕ ثيَٓخ 
طاَييِ تاقم نشدةوة. بةبةَيؤةػةوة دَيٓيا  دةنةَةوة نة ٖةَوو ػةتةناْم بةةجواْم   

( فيَشبوو 3,  2,  1م ْويَم بريناسييةنةوة. ٖةس طآ رَاسةي )ىلَ وةسطشمت ية طيظتةَ
ٖةسخيةْذة تةَةْم ػةؾ طاَييؽ ْية ٖةسوةٖا بةساوسدي ْيَةوإ ٖةسطةآ رَاسةنةةؾ    
فيَشبوو نىَةَيةػم دياس دةنشد نة بةخيةْذ صياتشة و بةخيةْذ نةَرتة. ٖةسوةٖا يةةناتم  

, ٖةسوةٖا 2007/ 10/ 9/ تا 10/  6نشدْةوةي خوىل يةنةَم بريناسي ية بةسواسي 
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دا, ٖةةةس بةةى  30/10/2007تةةا   10/ 27خةةوىل دووةَةةم برينةةاسي يةةة بةةةسواسي 
دَيٓيابووْم َاَىطتايإ نىَةَييَو ية قوتابيياْم ثىىل يةنةّ و ثةىىل دووةّ و ثةىىل   
طآيةّ, يةبةسدةّ َاَىطتاياْم خوٍ واْةي َةػكييإ يةطةس طوتشاوةتةوة, بى ،ةةوةي  

ياسي نشاوة دةطودمآ يإ ْا, ياخود قوتابييةاْم ثةىىل يةنةةّ ،ةةّ     بضاْني ،ةّ ناتةي د
طيظتةَة يةطةسيإ قوسغ ْابآ, بة دَيٓياييةوة ،ةطةةس ٖةطةتِ بةةوة بهشدبايةة نةة      
ْاطودمآ, ،ةوآَيؽ يةالي خىَةوة بةسيَوةبةسايةتم ثشؤطشاَةنامن ،اطاداس دةنةشدةوة.  

،ةو واْةيإ بى طوتشاوةتةوة ٖةية   بة ّ صؤس بةجواْم قوتابييةنإ نة بى يةنةّ جاسيؽ
طشفتيَهم ْةبووة. ٖةسوةٖا طةباسة  بة ثةىىل دووةّ و ثةىىل طةآ يةةّ يةبةةس صؤسي      
ثشطياسةنإ سةْؤة ٖةْذآ ناتم صياتشي بوويت ،ةَةؾ طشفةت ْيةة, خيةوْهة طةا ْة     
بةسيَوةبةسايةتم ثشؤطشاَةنإ بة نةَوونوستم ،ةةّ ثةستووناْةةدا دةخيةيَتةوة ٖةةوىل     

نشدْيإ بى دةدا , دةبآ ،يَُةؾ ٖةْؤاو بة ٖةْؤاو بةسةوثيَؼةةوةي بةةسئ,   خياسةطةس
نةواتة الواصي ،اطتم قوتابييإ بى خيةْذ ٖىناسيَهم تش دةطةسيَتةوة نة ،ةَة باطيَهم 

 .يةتشةو بةدةس ية ثشؤطةي طيظتةَةنة
 

 ةسيَو دةنةةةّ ؟ ،ةطةةةس ،ةةةّ ثشؤطشاَةة يةػةةويَٓيَهم تةةشدا دةفةةةسَووٕ ... )ثشطةةيا 
 وتٓم بةدةطت ْةٖيَٓا , ،ةوة ،ةدماَةنةي خيم دةبيَت و نآ ييَم بةسثشطياسة ؟(طةسنة

،ةطةس بةّ توْذو تيزيية ثيَؼواصي ،ةّ ثشؤطشاَة ْويَيية بهةئ ،ةطةس ثيةاو بةى خةوا    
 :قظةبها  ثشؤطشاَةنة ٖةسوةنو خىتإ ،اَارةتإ ثآ نشدووة 
سدةنةوآ ٖةَإ ْاوةسِؤنم )،ةطةس بةوسدي طةسدمم ْاوةسِؤنم ثةستوونة نةبذةئ , دة

ثةستوونة نىْةنةيةو ٖية جياواصييةنم ية ْاوةسِؤنذاْيةة وةداواؾ دةنةةيت نةطةيَو    
 ٖةَيظةْؤاْذْم ٖةسدوو ثةستوونة نىٕ و ْويَيةنة بها (.
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جا ،ةوةتا َٓيؽ ييَشةدا دةثشطِ: ،ةطةس ٖةس ٖةَإ ْاوةسِؤى بٔ ض طشفتيَهةم ٖةيةة   
نة الي ْةداوة, بة ّ بةسيََؤاو ػيَواصيَهم سيَهو ثيَهرت نةواتة ية ْاوةسِؤنم نتيَبة نىْة

سووٕ نشاوةتةوة, ض بى قوتابم ض بى َاَىطتا و ض بى دايو و باونم قوتةابم. نةواتةة   
ٖةس ،ةوةية نة ػيَواصي طةياْذٕ و فيَشنشدْم قوتابييةنإ بة ػيَوةيةنم ْويَرت طىسِاوة, 

وَإ يةة ػةيَواصي فيَشنشدْةنةة    نة ٖةس ،ةوةػة َةبةطةتةنة. نةواتةة ،يَُةة ٖةةَو    
 بةسثشطياسئ ْةى ية ْاوةسِؤنم نتيَبة نىٕ و ْويَيةنة. 

 
يةػويَٓيَهم تشدا دةفةسَووٕ ... )َاَىطتايةنم بةْاوباْط و صيشةى, ية قوتاخباْةي 
بةٖشةداساْةو واْةي بريناسي ية ثةىىل ػةػةةّ دةَييَتةةوة, ساي خةىي دةسبةاسةي ،ةةو       

ة َذا طوتم: نوسِيَهِ ٖةية يةثىىل دووةَةو ػةواْة ٖةةوَيم  ثشؤطشاَة دةسبشِي و ية و
     فيَشنشدْم دةدةّ. بة ّ يةبةس صةمحةتم دسةْط فيَش دةبيَت(. 

  
بةةةَيآ ،يَُةةة ٖةةةَووَإ ،ةةةوة دةصاْةةني, َاَىطةةتاي قوْةةاغم طةةةسةتايي يةطةةةأل  

،ةاساَم  َاَىطتاياْم قوْاغم ْاوةْذي و دواْاوةْذي صؤس جياواصة, خيوْهة ،ةو طةبشو 
خىساطشييةي يةطةأل َٓذاأل يةاليةٕ َاَىطتاياْم قوْاغم طةسةتاييذا ٖةيةة و بةةدي   و

دةنشآ, يةاليةٕ َاَىطتاياْم قوْاغم ْاوةْذي و دواْاوةْذيذا ْيةة. دةتةوأْ  تةاقم    
بهةْةوة نةوا ،ةو بابةتاْةي َاَىطةتاياْم طةةسةتايم دةتةوأْ بةة سيَؤةاو ػةيَواصي       

م, جيةةاواصة يةطةةةأل ػةةيَواصي َاَىطةةتاياْم ْاوةْةةذي و تايبةةةتم بيؤةيةْٓةةة قوتةةاب
 دواْاوةْذي  ٖةسوا بة ثيَنةواْةوةؾ . 
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بة ّ خى ،ةّ ثشؤطشاَة ْويَية ٖةس قىْاغةو َاَىطتاي سيَبةسي خىي ٖةية, ،اخى ،ةةّ  
َاَىطتا بةسيَضة سيَبةسي َاَىطتاي ثىىل دووةَم خويَٓذؤتةوة تا بضاْآ خيىٕ واْةنةة  

بى نوسِةنةي سووٕ بهاتةوة, يا ٖةسوا طةيشي ثةستوونةنةي نةشدووة,  وبة ض ػيَواصيَو 
 تا بةو ػيَواصةي نة خىي ثيَم باػة ،اوا بيؤةيةْيَتة َٓذاَيةنةي . 

نةواتة يةبةس،ةوةي خىي ناسةنةي بة تةواوي ،ةةدماّ ْةةداوة, ْةةى يةبةةس صةمحةةتم      
 ثشؤطشاَةنة, بىية بةصةمحة  تواْيويةتم َٓذاَيةنةي فيَشبها . 

قوتابم نةة َاَىطةتاي خةىي ٖةةبوو ثيويظةتم بةنةطةم تةش ْابةآ, خةى ،ةطةةس           
ثيَويظتيؼم بةوة ٖةبوو نةطيَهم تش واْةي ثآ بًَيَتةوة دةبةآ ،ةةو نةطةة )سيَبةةسي     

 َاَىطتا( خبويَٓيَتةوة ،يٓحا ٖةْؤاوي فيَشنشدٕ بٓيَت.
 
 :  َاَىطتاي صؤس سيَضداس و ٖيَزا َاَىطتا عةبذويًةتيف ػةسيف دةفةسَوآ -

)قوتاخباْةناْم ،ةوإ )َةبةطت ٖةْذةساْة( ٖةَوو جىسة ثيَذاويظةتيةناْم خويَٓةذْم   
تيَذا بةدي دةنشآ, ية ٖىيةناْم فيَشنةشدٕ و نوسطةم داْيؼةنت و تةختةةي ْووطةني و      

 تةيةفضيَوٕ و نىَثيوتةسو ...ٖتذ.(
 

اضياا   ري )ية َاَىطتاي بةسيَض دةثشطني: ،ايا ية طيظتةَة نىْةنةي بريناسي واتة 
( طيظتةَةنة خيىٕ بوو َاَىطتا ،اوا دةقاو دةم بةناسي دةٖيَٓةا ؟! يةاخود   معاصرة

َاَىطتا )سيَبةسي َاَىطتاي( ية طيظتةَة نىْةنةي بريناسي نةة ٖةةبوو بةةناسي    
دةٖيَٓا ؟ ،ةطةس ْا ،ةي بىخيم ،اػٓايم يةطةأل ،ةو سيَبةسةدا دسوطت ْةدةنشد, تةا يةة   

 خىيذا بةناسي بيَٓآ !!؟. ٖةَوو نا  ثيَم بيَت و يةوةختم
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يةة ثةةستوونم َاَىطةتا سووْةم نشدبةىوة       )رياضياا  معاصيرة(  خى ية ثشؤطشاَم 
ٖىيةناْم فيَشنشدٕ يةخيةْذ جاْتايَو ثيَو ديَت و َاَىطةتا و قوتةابم دةبةآ جاْتةاي     
ٖىيةناْم فيَشنشدْم خىيإ ٖةبآ. بةثيَم ٖةس قىْاغيَهم خويَٓذٕ بةةناسي بيَةٓٔ بةى    

 منووْة :
( جاْتةاي ٖىيةةناْم   12َة نىْةنةي برينةاسي بةى قوتابييةاْم ثةىىل دووّ )    طيظتة

فيَشنشدْم داْاوة و ٖةسيةنةيإ نىَةَييَو ٖىيةناْم فيَشنشدْم تايبةتم ية خى دةطشآ. 
 بةثيَم ْاوةسِؤنم بابةتةناْم ْاو ثةستوونةنة وةنو : 

 
 ) جمموعة جمشما  ((: نىَةَيةي بةسجةطتةنإ 1جاْتاي ) -
 ) جمموعة مناطق  مشتوية((:نىَةَيةي ْاوخية سووتةختةنإ 2ي)جاْتا -
 ) جمموعة منحناا ((: نىَةَيةي خيةَاوةنإ 3جاْتاي ) -
 ) اللوحة اهلندساة ((: تابًىي ،ةْذاصةيم 4جاْتاي ) -
 )وحدا  النقود احمللاة ((:ثاسخية دساوة خىجيَيةنإ 5جاْتاي ) -
 )وحدا  النقود اخللاجاة (ٕ ْذاويييةنا(: ثاسخية دساوي نة6جاْتاي ) -
 (1) قطع دناز )( 1(: ثاسخيةناْم دْيض )7جاْتاي ) -
 (2) قطع دناز )( 2(: ثاسخيةناْم دْيض )8جاْتاي ) -
 )معداد معتاد((: رَيَشةسي ،اطايم  9جاْتاي ) -
 )معداد الضرب((:  رَيَشةسي ييَهذإ 10جاْتاي ) -
 س()وسائل قاا(: ٖىيةناْم ثيَوإ 11جاْتاي ) -
 )أجزا  املناطق((: تةْة ْاوخيةييةنإ 12جاْتاي ) -
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،ةّ دواْضة جاْتايةي ٖىيةناْم فيَشنشدٕ تايبةتٔ بة ثىىل دووةّ بى َاَىطتاو قوتابم. 
( طم وػةؾ طاَية ،ةّ ثشِؤطشاَة دةخويَٓشآ . نةآ تةا ،يَظةتا ،ةةّ جاْتاياْةةي      36)

يَظةتاؾ ،ةطةةس ثشطةياس يةة     ٖىيةناْم فيَشنشدْم بةناس ٖيَٓاوة يا خود بيٓيويةتم؟ ،
َاَىطةةتايإ بهةةةئ ثاسخيةةةناْم)دْيض( يةةاْم خيةةم ٖينةةم ىلَ ْةةاصأْ, ٖةةىي      
ْةصاْيٓةنةػيإ بى ،ةوة دةطةسيَتةةوة نةة بةةناسيإ ْةةٖيَٓاوة و يةبةةس دةطةتيإ دا        
ْةبووة و ٖةس ْاويؼيإ ْةبيظتووة. نةخيم ويَٓةنةػم ية ثةستوونم قوتابم دا ٖةية و 

 ةوة ثاسخيةناْم دْيضة:نةطيؽ ْةيضاْيوة ،
 

نةواتة طيظتةَة نىْةنةةي برينةاسي جاْتةاي ٖىيةةناْم فَيشنشدْةم بةى قوتابييةإ        
داْابوو, واتا دةبوايةة قوتةابم بةى ٖةةَوو بابةتةةناْم خوَيٓةذْم برينةاسي جاْتةاي         
ٖىيةناْم فيَشنشدْم خىي ٖةبآ, بى ،ةوةي يةناتم خويَٓذْم ٖةس بابةةتيَو قوتةابيؽ   

اي خىي يةبةسدةَم خىي دابٓةآ. ناتةآ َاَىطةتا واْةنةة سووٕ     وةى َاَىطتا جاْت
دةناتةوة ،ةاواؾ قوتةابم يةطةةأل َاَىطةتا ناسةنةة ،ةةدماّ بةذا . بةة ّ نةةٖىي          
فيَشنشدْةةةنإ وةى يةسِابةةةسي َاَىطةةتادا ديةةاسي نةةشاوة و بةةةناس ْةةةٖيَٓشاوة ،ةةةوة  

 َةطةيةيةنم ديهةية, نة ْاصاْني خةتاي نيَية !
 

ةناسْةةَٖيٓاْم جاْتةاي ٖىيةةناْم فَيشنةشدْيؽ سةْؤةة بةى ،ةةوة        نةواتة دةثشطةني ب 
بؤةسيَتةوة نة ْةتواْشا ،ةّ ٖةَوو جاْتاية بى قوتابييإ و َاَىطتايإ دابةني بهةشآ,   
بة ّ ،يَظتا ية طيظتةَة ْويَيةنةةي بريناسيةذا,  قوتةابم و َاَىطةتا بةة ،اطةاْم       

خىيإ دةطت دةنةةويَت و ٖةية   ٖىيةناْم فيَشنشدْم بريناسيإ ية دةوسوبةسو ريٓؤةي 
 طشفتيَهم واي ْية . 
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تةْاْة  ية طيظتةَة نىْةنةي بريناسيةذا, سيَبةةسي َاَىطةتاؾ بةةناس ْةةٖيَٓشاو      
بةدةطت ْةدةنةو , ،ةطةس بةدةطتيؽ نةوتبا ،ةوا بةصَاْم عةةسةبم بةوو نةةوا صؤس    

يَضاْةةي  خياى دةصاْني َاَىطتاياْم ٖةسيَُم نوسدطتإ, بةتايبةتم ،ةةو َاَىطةتا بةس  
تاصة دةسخيووٕ, صؤس خياى عةسةبم ْاصأْ ،ةوا واي دابٓةيَني نةة ،ةواْةةي عةسةبيؼةيإ     
دةصاْم, تووػم طشفتيَهم تش دةبووْةوة نة )ثةستوونم قوتابم( بة نوسدي و )سيَبةسي 
َاَىطتا( بةصَاْم عةسةبم بوو, ،ةوةػيإ تاسادةيةةى خيةاسة دةنةشا بةة ّ الثةةسِةي      

 ةأل  )سيَبةسي َاَىطتا( نةدا سيَهٓةدةنةوتةوة, بىية:)ثةستوونم قوتابم( يةط
 

َاَىطتا صؤس ٖيالى دةبوو و تواْاي طةسِاْم ْةدةَا خيوْهة ٖةَوو ناتةنةي بة دواي 
دؤصيٓةوةي الثةسِةي بابةتةنة ية )سيَبةسي َاَىطتا( دا طةسف  دةنشد. تا دةطةيؼةتة  

اَىطتا دةنشد جاسيَهم تش خىي ،ةدماَةنةي بة ّ ،ةّ َاْذووبووٕ و طةسِاْة, واي ية َ
تووػم راْة طةسْةنا و بة ْاخياسي دةخيوو ٖةس طةيشي الثةةسِةي )ثةةستوونم قوتةابم(    
دةنشدوو بةو ػيَواصةي نةخىي ثيَم خياى بوو خيىٕ تيَم دةطةيؼت ،اوا بابةتةنةةي بةى   

 قوتابييإ سووٕ دةنشدةوة.
 
وػةم ،ةةو وةسةصي و   بة ّ ،يَظتا َاَىطةتا يةة طيظةتةَة ْويَيةنةةي برينةاسي تو      

بيَضاسبووْة ْابآ, خيوْهة الثةسِةي )ثةستوونم قوتابم( رَاسةي الثةسِةي يةنظاْة يةطةأل 
)ثةستوونم َاَىطتا( دا وةنو يةنةو ويَٓةي الثةسِةنةؾ ية)ثةستوونم َاَىطةتا( دا  
بةػيهاسو وة َم سِاطتةوة ٖةية, نةواتة َاَىطتاؾ دةذةطيَتةوة بةبآ دَية سِاونةآ  

 بةػيَواصيَهم جوإ دةَييَتةوة. واْةنة
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 ية ػويَٓيَهم تشدا دةفةسَووٕ : -
بىخياالنم جؤة يةة نتيَبةم    2بى قوتابييإ و  2نتيَب خياثهشاوة ,  4)بى ٖةس ثىييَو 

َاَىطتا ثيَؼرت دوو نتيَب بى ٖةس ثىييَو ٖةبوو, يةنيَهيإ بى خياالنم نة صؤس طشْط 
شا و بى قوتابييةة بةةٖشةداسةنإ نةتةةْٗا    جىس ثشطياسي تيَذا بةدي دةن 3بوو خيوْهة 

،ةوإ ػيهاسيإ دةنشد, بى ،ةوةي ،اطتيإ صياتش بةسص بيَتةوة. جةىسي دووةَةيؽ بةى    
قوتابيية دوانةوتووةناْة تا بؤةْة ،اطتم ،ةةواْم ديهةة, طةيَيةَيؽ بةى طةةسجةّ      

يَةب  قوتابيةناْة, نة طةسنةوتٓم بةدةطت ْةٖيَٓا. ية قوتاخباْةناْةذا تةةْٗا يةةى نت   
 دةخويَٓذسا صؤس قوتاخباْةؾ تةْٗا نتيَبم خياالنييإ دةخويَٓذ(.  

 ية وة َم ،ةَةدا دةَييَني :

( 2)ثةستوونم قوتةابم( و )  ( دوو2خيواس ثةستووى خياثهشاوة  ) ساطتة بى ٖةس ثىييَو
  خياالنم نة بةسيَضتإ باطم دةنةٕ.دوو) ثةستوونم سِاٖيَٓإ ( ْةى ) دوو ( ثةستوونم 

نم سِاٖيَٓإ( ية جياتم دةفتةس بةناسدةٖيَٓشآ ية ثىَيةذا ْةةى وةنةو )نتيَبةم     )ثةستوو
خياالنم(, ٖةسوةٖا طةباسة  بة بةناسْةٖيَٓاْم  )ثةستوونم خياالنم( يةة طيظةتةَة   
نىْةنةي بريناسيذا, دةبواية ٖةَوو طاَيمَ قوتةابم )ثةةستوونم خيةاالنم( وةسبؤةشآ,     

ة قوتابم دةنشد, بى بشِيٓم صؤسيٓةةي ويَٓةة   خيوْهة ،ةّ ثةستوونة ٖةْذيَو جاس داواي ي
،ةْذاصةييةنإ ياخود ٖةس وَيٓةيةةنم تةش َكةطةت بةةناسبَٗيٓآ, يةا جةاسي وادةبةوو        
الثةسِةيةنيإ ٖةس بةتةواوةتم ىلَ دةنشدةوة. َاَىطتا خياوي ييَذةنشد و ٖةيةناْم بةى  

 سِاطت دةنشدْةوة.

ةتةّ تا ،يَظتا نتيَبم خياالنيِ ية َاوةي ،ةو خيةْذ طاَيةػذا نةَٔ َاَىطتاي ،ةو باب
بةدةطت َاَىطتاو قوتابييةوة ْةديوة. بة ّ طةباسة  بة ٖةسدوو )ثةستوونم قوتابم( 
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و )ثةستوونم سِاٖيَٓإ(, ٖية قوسطاييةنم تيَذاْية  قوتابم يةجياتم ،ةوةي دةفتةسيَو 
(  بى واْةي بريناسي تةسخإ نا و منووْةةي طةةس تةختةةسةؾ و ) ثةةستوونم قوتةابم     

ْةقًَم طةس دةفتةس بها  . قوتابم دةفتةسيَهم ،اَةادةي يةبةةس دةطةت دادةبةآ بةآ      
،ةوةي تووػم وةسةصي و بيَضاس بووٕ بآ يةناتم ػيهاس نشدْم ثشطياسةنإ و نةاتيَهم  
صؤسيؽ بةْووطيٓةوة طةسف بها . ،ةوا يةنظةس )ثةستوونم سِاٖيَٓةإ( صؤس بةةجواْم   

ةجآ ٖيَؼةةتووة, قوتةةابم تةةةْيا وة َةةم  جيَؤةةاي ػةةيهاسنشدْم ثشطةةياسةناْم بةة 
ثشطياسةنةي يةطةس دةْووطآ نةواتة ،ةسنيَهم صؤسي يةطةس قوتابييإ نةّ نشدؤتةوة. 
وة ْابآ يةطةسةتاوة ذونوّ بذةئ نآ ْاَيآ ٖةس دوو )ثةستوونم قوتابم( دةبآ بةيةةى  

يةبةةس  ثةستووى  و ٖةس دوو )ثةستوونم سِاٖيَٓإ( دةبآ بةيةةى ثةةستووى. نةآ ْاَيةآ     
ْةبووْم ناتم طودماو بى تةسجةَةنشدٕ, نشاوة بة دوو بةسط تا بة صوويم بؤاتة دةطت 

 قوتابم و َاَىطتا. 
 
 ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَضيإ دةفةسَووٕ: -

( صدمريةي ثةستوونة نةدا ْاَةيةى بى نةغ وناسي قوتابييإ ٖةاتووة,  2) يةالثةسِة )
وإ دوو نىَةَيةدا بهةٕ(. ييَشةدا دةثشطِ بةسِيَضإ َٓاَيةناْيإ فيَشي جوو  بووٕ ية ْيَ

 نةغ و ناسي َٓاَيةنإ دةصأْ جوو  بووٕ خييية؟(.
خى ْووطيٓم ،ةّ ْاَةية بى نةةغ ونةاسي قوتابييةة واتةا نةةغ ونةاسي قوتةابم         -

يةطةسةتاي ٖةس بةػيَو ،اطاداس دةناتةوة, نة يةّ بةػةدا قوتابم فيَةشي ،ةةو ػةتاْة    
،ةواْيؽ ية َاَيةوة ،اطاداسبٔ, تا بةضأْ َٓذاَيةةناْيإ يةطةةس ،ةةو     دةبآ  بى ،ةوةي 

 ػتاْة ٖةَيبظةْؤيَٓٔ نة ية قوتاخباْة وةسيإ طشتووة تا خيةْذ يةو بابةتة فيَشبووْة ؟
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 ٖةسوةٖا بةسيَضيإ دةفةسَووٕ:  -
)يةبةساَبةسيؼذا باونم قوتابم و نةغ ونةاسي طةوودي ىلَ وةسْةاطشٕ, خيةوْهة صؤس     

ٓذةواسييإ ْيية, خى ،ةطةس خويَٓذةواسيؽ بٔ ،ةوة بايةخم ثآ ْةادةٕ. خةى   بةيإ خويَ
،ةطةس بى َاَىطتاؾ بيَت ٖةَإ ْاوةسِؤى بةدسيَزي ية ثةستوونم َاَىطتا ْووطشاوة, 

 واتة صيادةية(.
،َيُة ثَيُاْواية: ،ةطةس دايةو و وبةاونم قوتةابم ْةخوَيٓةذةواسيؽ بةووٕ, ،ةةوا خةى        

ابييةناْم دةخويَٓيَتةوة و ثيَيإ واروو دةنةا  نةة َاَيةةوة    َاَىطتا  ْاَةنة بى قوت
 ،اطاداس بهةْةوة. بة ّ خى ٖةَوو دايو وباونةنإ ْةخويَٓذةواسْني .

خويَٓذةواسيؽ ٖةية و ْيُنة خويَٓذةواسيؽ ٖةية. ْابآ خويَٓذةواسي و ْةخويَٓةذةواسي   
 بهةيٓة ثيَوةس. دةبآ تةَاػاي خيةْذ طاَييَهم تش بهةئ .

 
ي دةثشطةةني دةوسي طةسثةسػةةتياساْم ثةةةسوةسدةو َاَىطةةتايإ و بةسيَوةبةةةسي   ،ةةة

قوتاخباْةنإ خيية؟ تا بتوأْ دايو و بةاونم قوتةابم يةطةةس ،ةةّ طيظةتةَة ْويَيةة       
سابٗيَٓٔ و ،اطاداسيإ بهةْةوة, بةتايبةتم يةةناتم نىبووْةةوةي دايهةإ و باوناْةذاو     

ويَيةةيإ يةطةَيةذا بهةشآ, ،ةطةةس بةى      باطم خيىْيةتم بةناسٖيَٓاْم ،ةةّ طيظةتةَة ْ  
نةَيَهيؽ بيَت. تا بةسة بةسة سِادئَ. نةواتة ْووطيٓم ،ةّ ْاَةية وادةنا, ثةيوةْةذي  
ْيَوإ َاَىطتاو دايو وباونم قوتةابم و قوتاخباْةة ثتةةوتشبآ, خيةوْهة دةصاْةٔ يةة       

 خويَٓذْم ،ةّ بةػةدا ،اَادمييإ خييية؟.

دوونىَةَيةدا ٖةس صؤس ،اطةاْة, خيةوْهة جةوو     طةباسة  بة جوو  بووْيؽ يةْيَوإ 
بووٕ بةناسدةٖيَٓشيَت بى دياس نشدْم دوو نىَةَيةي يةنظإ ية رَاسةدا. نةواتة ،ةطةس 
قوتابم دوو نىَةَيةي جياواصي ٖيَٓا, واتة نىَةَيةي طوَيةنإ و نىَةَيةي طوَيذاْةنإ 
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و ،ةةوا جةوو  ْةابٔ.    ،ةطةس بةقةد يةى بوو ،ةوا جوو  دةبٔ ،ةطةس بةقةد يةى ْةةبو 
 نةواتة صةمحةتييةنةي يةخيم داية .

 ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَضيإ دةفةسَووٕ: -
 )ديظإ دةثشطِ نةغ وناسي َٓاَيةنإ دةصأْ نىَةَية   خييية؟(. -

خى ،يَظتا ،يَُة يةطةسدةَاْيَهم تشدا دةرئ ثيَِ واْية نةغ ْةصاْآ وػةةي نىَةَيةة   
تووة نةبةناسيإ ٖيَٓاوة )نىَةةَييَو طةوأل , نىَةةَييَو    خييية تةْاْة  بةسطويَؼِ نةو

ثياَية ....ٖتذ ( نة ْةخويَٓذةواسيؼة تةْاْة  ،ةةو نىَةَيؤايةةي نةة ،يَُةةي تيَةذا      
دةرئ نىَيةواسْني, بةةَيهو خيةيٓم سؤػةٓبريو َاَىطةتاو دنتةىس و قوتةابم صاْهةى و        

ثةآ ْةةنشدووة تةا    فةسَاْبةس و ،ةواْةَإ ٖةَووي ٖةية, خى ية طةوشةوة دةطةتُإ   
ْةصاْني نىَةَية خييية, ،ةَشِؤؾ ٖية َاَييَو بآ خيةْذ خويَٓةذةواسيَو ْيةة, ٖةسْةةبآ    
 خويَٓذةواسيَهم تيَذاية, ،ةطةس ْةػبوو ،ةوا َاَىطتا وةى تاي تةوسداغ سِاوةطتاوة. 

 ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَضيإ دةفةسَووٕ : -
 ؾ خييية؟(.)خيةْذ قوتابم دةصاْآ رَاسةناْم خىبةؾ و دابة

،يَُة دةبآ بثشطني ،ايا ية طيظتةَة نىْةنةدا, قوتابييإ دةياْضاْم رَاسةي دابةؾ و 
رَاسةي خىبةؾ خيةيية ؟! ،َيظةتا ،ةواْةةي يةطةةس طيظةتةَة نىْةنةة بريناسييةإ        

( و تا نىييزةناْيؽ, تاى تانةة ْةةبآ   10و9و8و7خويَٓذووة بؤشة بةسةو وثىيةناْم )
ةتةواوةتم ْاصأْ ثيَٓاطةيةنم تةواوي رَةاسةي خىبةةؾ و   دةْا صؤسبةي ٖةسة صؤسيإ ب

رَاسةي دابةؾ بهةٕ, تةْاْة  ،ةطةس ثشطياس بهةي يةخيةةْذ َاَىطةتايةنيؽ بًَيَةم    
( دابةػة يا خىبةػة يةواْةية ٖةْذيَهيإ بًَئَ خىبةػة و ٖةْةذيَهيإ بًَةئَ   1رَاسة )
 دابةػة؟
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رَةاسة  نشدووة. دةسبةاسةي   َٓاقةػة خيةْذ جاسيَو ،ةو ثشطياسةّ يةطةأل َاَىطتاياْذا
 )يةى( بة ّ بةداخةوة دةَييَِ ْاتوأْ ٖىيةنةي بى قوتابييإ سووٕ بهةْةوة نةة رَةاسة  

 .،ةوة ية طيظتةَة نىْةنةي بريناسي داية.)يةى( بىخيم ْةخىبةػة و ْةدابةػة
م بة ّ يةطيظتةَة ْويَيةنةدا ٖةسوةنو ية ،ةيكةي يةنةَذا سووْهشاوةتةوة نة تةَةْ

) ثةةةستوونم بةةى ٖةةةَووإ ( يةةةى طةةاَية. صؤس بةةةجواْم ،ةةةّ طريوطشفتاْةةةي تيَةةذا  
 سووْهشاوةتةوة ٖىيةنةػم بى َاَىطتايإ دياس دةنا .    

َاَىطتاي صؤس سيَضداس و ٖيَزا َاَىطتا عةبذويًةتيف ػةةسيف يةة خةاَييَهم تةشدا      -
 دةفةسَوآ:

ية؟ خيةْذيإ دةصاْةٔ رَةاسةي   )خيةْذ قوتابم دةصأْ رَاسةي تاى و رَاسةي جوو  خيي
 تاى + رَاسةي تاى رَاسةيةنم جووتم دةطت دةنةويَت ...ٖتذ(

،ةطةس بيَني طةيشي )ثةستوونم قوتابم( ية ثىىل دووةَذا بهةئ, يةبةػم دووةّ واْةي 
( دا, صؤس 25يةالثةةسِة ) ( دا, ٖةسوةٖا)ثةستوونم َاَىطةتا(ؾ  25اسةّ يةالثةسِة )خيو

رَاسةي جووتم سووْهشدؤتةوة, نةواتة قوتابم جياواصي ْيَوإ بةجواْم رَاسةي تاى و 
رَاسةي تاى و رَاسةي جوو  يةةثىىل دووةّ دا فيَشدةبةآ, ْةةى يةة ثةىىل طةآ دا.        

نشدْم  رَاسةنةإ و سِيضنشدْةم رَاسةنةإ و     دقوتابم يةثىىل طيَيةَذا فيَشي )بةةساوس 
ةي بريناسيةذا قوتةابم   ْضيهشدْةوةي رَاسةنإ( دةبيَت. جاسإ يةة طيظةتةَة نىْةنة   

يةثىىل ثيَٓحةَذا فيَشي تاى وجوو  و نىنشدْةوةي دوو رَاسةي تاى, يا نىنشدْةوةي 
رَاسةيةنم تاى يةطةأل رَاسةيةنم جوو  يا نىنشدْةةوةي دوو رَةاسةي جةوو  ويةا     
رَاسةي خىبةةؾ و دابةةؾ دةبةوو. يةةثىىل خيواسةَيؼةذا فَيةشي ْضيةو نشدْةةوة و         

 =ةبوو. واتا ثيَؽ ،ةوةي بضاْآ رَاسةي تاى + رَاسةي تاى بةساوسدنشدْم رَاسةنإ د
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رَاسةيةنم جوو . نةواتة يةة طيظةتةَة نىْةنةةي برينةاسي دا, قوتةابم يةةثىىل       
 ثيَٓحةّ دا فيَشي رَاسةي تاى و رَاسةي جوو  دةبوو .

دةثشطني صؤس دسةْط ْية تا قوتابم ية ثىىل ثيَٓحةَذا فيَشي رَاسةي تةاى و رَةاسةي   
،ةو ٖةَوو قىْاغة بنِآ تا دةطاتة ثىىل ثيَٓحةّ ،يٓحا بضاْآ رَاسةي تاى  جوو  بآ؟

و رَاسةي جوو  خيية؟! ،يَظتا بريؤنةي فيَشنشدْةنإ يةةى بةةدواي يةنذايةةو قىْةا      
 دواي قىْاغة و يةطةس ػيَواصيَهم سيَو وثيَو و ْوآ قوتابم فيَشدةنا  . 

و ْةصاْيٓم  رَةاسةي تةاى و رَةاسةي    خى ،ةطةس بةسيَضيؼيإ َةبةطتيإ يةفيَشْةبووٕ 
جووتم ثةىىل طةَيٗةَم ،ةَظةاَية, ،ةةوة يةبةةس ،ةوةيةة نةة ،ةةّ ثةىىل طةَيٗةَة           
صووتشيةةةثىىل دووةّ دةسبةةاص بةةووة و خيةةىتة ثةةىىل طةةيَٗةّ و بةطيظةةتةَة تاصةنةةة   
سِاْةطةيؼتووة تا فيَشي ببآ ... خى ،ةطةس قوتابيياْم ثىىل دووي طيظتةَة ْويَيةنة 

طيَٗةّ, ،ةوا َاَىطتا دَيٓيا دةنةَةوة نة تاى و جووتيَهم  صؤس ثوخةت  بؤةْة ثىىل 
ٖىي تشيؽ ٖةٕ وةى: خشاثم ػيَواصي طوتٓةوةي فيَشنشدْةنة وْةخت دةصأْ. ٖةسوةٖا 

 نة بةتةواوي ْةطةيَٓشاوةتة قوتابم, ْةى خشاثم طيظتةّ و ثشِؤطشاَةنة.

 ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَضيإ دةفةسَووٕ: -
توونم )بريناسي بى ٖةَووإ(دا, بةػيَوةيةنم يةنحاس فشاوإ بايةخ بةدساو و ية ثةس )

نا  دساوة, نة ،ةّ دوو بابةتة َٓذا ٕ ثاؾ َاوةيةنم نةّ فيَشي دةبٔ, خيوْهة ٖةةس  
 دوونيإ ية رياْم سِؤراْةيذا َاَةَيةي ثيَذةنا  ية فشؤػؤاي قوتاخباْةو دةسةوةيذا(.

يَضيامن نة قوتابم ،ةّ دوو بابةتةة بةَاوةيةةنم نةةّ    َٓيؽ يةطةأل ،ةو بى خيووْةي بةس
فيَشدةبآ. بة ّ خى فيَشبووْةنةي جاسإ نة ية طيظةتةَة نىْةنةةي بريناسيةذا فيَةشي     
دةبوو جياواصة: ،يَظتا قوتابم بةطويَشةي ،ةّ طيظتةَة ْويَيةي بريناسي قوْا  بةقوْا  



164 

 

ةَوو بةػةةناْم خويَٓذْةةوةي   فيَشدةبآ, واتا بة ػيَواصيَهم صؤس صاْظتياْةو  وسد, ٖة 
)نا  رَيَش( فيَشدةبآ نة جاسإ بةو جىسة ْةبوو. ساطتة قوتابم فيَةش دةبةوو بةة ّ ض    
فيَشبووْيَو تةْاْة  ثاؾ ْيوةسِؤ و ثيَؽ ْيوةسِؤي جيا ْةدةنشدةوة ْةيذةتواْم خيىْيةتم 

 ْووطيٓم نا , بة ناتزَيَش بٓووطآ.
 وةي ) : ( دوو خاأل يةطةسيةى دابٓآ بى منووْة:  جاسي وا ٖةبوو فاسيضةي دادةْا يةبشي ،ة

،ةطةس مباْؤووتباية بىَةإ بٓووطةة )ناتةزََيش طةآ و ثةاْضة خويةنةة( بةةّ جةىسةي         
،ةوةؾ ٖةَيةبوو. خيوْهة بةوقوَيييةي نة،يَظتا دةخويَٓشآ ،اوا ْةبوو.  3115دةْووطم 

نةا  و   ية طيظتةَة نىْةنةي بريناسيةذا, بةػةةناْم نىتةايم ثةستوونةنةة باطةم     
فيَشبووْم ناتزَيَشي دةنشد, ياْم نةوتبووة بةػةةناْم دواوةي نتيَبةنةة. ،ةةوة بةوو     
ٖةْذآ قوتاخباْة بةوةسِاْةدةطةيؼنت نة ْاوةسِؤنم ثةستوونةنةة تةةواو بهةةٕ, نةواتةة     
قوتابم ية فيَشبووْم ناتزَيَشدا بم بةؾ دةبوو. بة ّ ،يَظتا قوتةابم فيَشدةنةا  بةةو    

( طآ و ثاْضة خويةى ثاؾ ْيوةسِؤ. نةواتة قوتابم فيَشدةنا  3:15ػيَواصة بٓووطآ  )
 بة ناتةنةوة ثيَؽ ْيوةسِؤ و ثاؾ ْيوةسِؤ بضاْآ.  

  
َاَىطتاي بةسيَض: ،يَظتا ػيَواصي يةنحاس صؤ بةناس ٖيَٓشاوة بى فيَشبووْم نا  نة يةة  

 ثىىل يةنةَةوة بى ثىىل دووةّ و ية دووةَةوة بى ثىىل طآيةّ دةطىسِآ .
قوتابم يةثىىل يةنةَذا بةػةناْم ناتزَيَش دةْاطيَت و خويَٓذْةوةي ناتزَيَش يةطةس 

 ناتزَيَشةنة فيَشدةبآ و خيىْيةتم ْووطيٓم ناتيؽ بةناتزَيَشةنة. 
بة ّ ية ثىىل دووةَذا قوتابم فيَشي خويَٓذْةةوةي ناتةزَيَش بةة خيةاسيَهةى, صاْيٓةم      

ةسِؤ دةبيَةت. خويَٓذْةةوةي سِؤررَيَةش,    ناتةناْم ثيَؽ ْيةوةسِؤ و ناتةةناْم دواي ْيةو   
 ْواْذْم طورَةي دساو بةسِيَؤاي جياواص, دؤصيٓةوةي نا  بة ناتزَيَش و ْيو ناتزَيَش.
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بة ّ ية ثىىل طيَيةَذا قوتابم فيَشي خويَٓذْةوةي )ناتزَيَش( بة خويةى و دؤصيٓةةوةي دةَةم   
 اصةنإ و ناغةصة دساوةناْذا.ْيَوإ دوونا  بة خويةى, طىسيٓم دساو يةْيَوإ ثاسخية جياو

بة ّ ية ثىىل خيواسةَذا قوتابم فيَشي خويَٓذْةوةي دةّ بةخيشنة, دؤصيٓةوةي نةا  بةة   
 بةناسٖيَٓاْم )ناتزَيَش(, نىنشدْةوةي دساو وىلَ دةسنشدْيإ دةبيَت .

نةواتة فيَشبووْم يةطةةس ػةيَواصي طيظةتةَة ْويَيةنةةي برينةاسي, فيَشبةووْيَهم ثوخةت و        
ظتيا ْةية, قوتابم فيَشي ٖةَوو خويَٓذْةوةناْم ناتةزَيَش دةنةا  بةة بةػةةناْم نةا  و      صْا

ْووطني و خويَٓذْةوة وْيو خياسيَو و خيشنةو خويةنةوة, بة ّ ٖةْؤاوبةٖةةْؤاو ْةةى يةةثىَييو    
 ٖةَووبةػةناْم ناتزَيَشي فيَشبهشآ .نةواتة فيَشبووْةنة بةطويَشةي ٖضسي قوتابم دةبآ.

دساويةؽ, بةةّ ػةيَوةيةي نةة ناتةزَيَشي ثةآ سووْهشاوةتةةوة قوتةابم          ٖةسوةٖا طةباسة  بةة 
ٕ و نةَرتو صؤستش و ىلَ  ٕ و ،اَيوطىسنشدْيا ٕ دساوةنا ٖةَووبةػةناْم دساو فيَشدةبآ و بةساوسدي ْيَوا

نىنشدْةوةيإ  فيَشدةبم )دةنا (. بةساي ،يَُةؾ ،ةةّ جةىسة فيَشبووْةة فيَشبةووْيَهم     دةسنشدٕ و 
ظتياْةي و ثوختة, نة قوتابم فيَشدةبآ و يةبةسي دةذةطيَتةوة, خيوْهة ،يَظتاؾ ،ةوةي سوو   صْا

ةااْةة          بةطيظتةَة نىْةنة فيَشنةشاوة خيةشنةو خويةةى وخيةاسةنة تيَهةةأل وثيَهةةأل دةنةا ,ٖ 
ظتياْة ْا. آ ناتزَيَش خبويَٓيَتةوة بة ّ بةّ ػيَواصة صْا  ْةخويَٓذةواسة بة ّ دةصْا

 ضيإ دةفةسَووٕ:ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَ -
 )خيةْذ قوتابم دةصاْآ ٖاوجآ بووٕ خييية؟(

طيظتةَة نىْةنةي بريناسي صؤس بةجواْم سووْم ْةنشدبىوة, نة ٖاوجآ بةووٕ خيةية,   
نة قوتةابم يةةثىىل ػةػةةّ دا وةسي دةطةش  صؤس بةةطشاْم فَيةشي دةبةوو, خيةوْهة         

جواْم فيَةش  سووْهشدْةوةنةي سووْهشدْةوةيةنم واْةبوو بى َاَىطةتا تةا قوتةابم بةة    
 بها .   
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بة ّ ،يَظتا ية طيظتةَة ْويَيةنةي بريناسيةذا يةة ثةةستوونم ثةىىل دووةَةذا, صؤس      
( دا, باطم ٖاوجيَبووٕ و جةوو   9بةجواْم ية بةػم ذةوتةّ بةسطم يةنةّ يةالثةسِة )

( ي )ثةةستوونم َاَىطةتا( ػةذا, سووْةم     99بووٕ دةنا , ٖةةسوةٖا يةة الثةةسةي)   
جآ بووٕ ية قوتابييإ دةطةيةةْشآ وبىخيةم فيَةشي ،ةةّ بابةتةة      نشدؤتةوة نة خيىٕ ٖاو

دةبني؟ ٖيًََم ٖاوجآ بووٕ بةناسدةٖيَٓشآ بى دابةؾ نشدْم ػيَوةيةنم ،ةْةذاصةيم بةى   
 دووبةػم يةنظإ.

 ٖةسوةٖا ية ثيَؼيٓةي بريناسي دا ٖاتووة . 
ٖةةبيَت.  ػيَوة ،ةْذاصةييةنإ جوو  دةبٔ, ،ةطةس ٖةَإ ػيَوةو ٖةةَإ ثيَواْةةيإ    

ٖةسوةٖا جوو  دةبٔ ،ةطةس يةنيَهيإ خبشيَتة طةس ،ةوي تشيإ. ػيَوة ،ةْذاصةييةةنإ  
ٖاوػيَوة دةبٔ ،ةطةس ٖةَإ ػيَوةيإ ٖةبيَت, وة طةةسدمم قوتابييةإ سِادةنيَؼةِ بةى     
ٖيًََم ٖاوجآ بةووٕ نةة النَيؼةةنة دةنةا   بةةدوو بةػةةوة, ،ةةو ٖيًََةةؾ ػةَيوة          

وو بةػم جوو  بوو. جوو  بووٕ ناتيَو دةبيَت نةة ػةيَوة   ،ةْذاصةييةنة دةنا  بة د
،ةْذاصةييةنة دةْوػتيَٓيةوة بةثآي ٖاوجآ بةووٕ. َاْةاي ،ةةو دوو بةػةةي ٖةةَإ      

 ػيَوةو ٖةَإ ثيَواْةيإ ٖةبيَت. 

( نة ثيتةةناْم ،يٓؤًيةضي   37( ية الثةسِة )2 -7ٖةسوةٖا ية)ثةستوونم بةسةْؤاس( )
وجآ بووٕ و جوو  بووٕ دياس دةنا . نةواتة ،ةطةس بةو ٖيَٓاوةتةوة, صؤس بةجواْم ٖا

ػيَواصةي سووْهشاوةتةوة, َاَىطتا بةجواْم بيؤةيةْيَتة قوتابييةإ, خيةىٕ قوتابييةإ    
 ْاصأْ ٖاوجآ بووٕ خيية.   

 ية ػويَٓيَهم تشدا بةسِيَضيإ دةفةسَووٕ : -
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ىلَ فشؤػةت.   (  نةاستم 218( نةاستم اليةة, )  481( ٖاتووة: طاالس )181الثةسِة )ية
 ( ناستم تشي نشِي, طاالس خيةْذ ناستم ٖةية ؟156)

بى تآ طةيؼنت بة ،اطاْم يةّ ثشطياسة, ػةيهاس نةشدٕ و يةاخود سووْهشدْةةوةي بةى      
قوتابييإ, دةبآ وابآ نة ية منووْةي ،اطاْةوة بى تآ طةياْذْم قوتابم بنةني, ،يٓحةا   

دةبآ بة سووْهشدْةوةيةنم دةطت بهةئ بةػيهاس نشدْم ثشطياسي يةّ جىسة, ،ةوةؾ 
 خياى ية اليةٕ َاَىطتاوةو بةطتٓةوةي بابةتةنةوة بمَ بةرياْم سؤراْةي قوتابيياْةوة.

نةواتة بى ،ةوةي طةسدمم قوتابم بى ثشطياسةنة سانيَؼةني. يةةنيَو يةة قوتابييةةنإ     
آ باْط دةنةئ. دةَييَني ،ةمحةد ثيَٓخ دةطتةبٓيَؼتم ثيَية, ثاػإ دةَيةيَني ،ةمحةةد طة   

دةطةةتةي ىلَ فشؤػةةت, ثاػةةإ خيةةواس دةطةةتة بٓيَؼةةتم تةةشي نةةشِي, ،ةمحةةةد خيةةةْذ  
دةطتةبٓيَؼتم ثيَية؟ تا ية َاْاي ثشطياسةنة بةتةواوي تآ بؤةٕ, ،يٓحةا بةى خىيةإ    

 دةطت دةنةٕ بةسِيَؤاو ػيَواصي ػيهاسنشدْم خيىْيةتم ثشطياسةنة. 
 يةػويَٓيَهم تشدا ٖةس يةطةس ٖةَإ ثشطياس دةفةسَووٕ:

قوتابم ْاصاْآ ثشطياسةنة خبويَٓيَتةوة, ،ةطةس بؼيخويَٓيَتةوة ،ةوا ثنشِ ثنشِو بشطة  )نة
بشطةية, تةْٗا ،اطةاي يةوةيةنةة ثشطةياسةنة خبوَيَٓيتةةوة , دةْةا يةةَاْاو داوانةاسي        

 ثشطياسةنة ْاطا (.
ةَم طةةسةتايم و  جاساْيؽ ية طيظتةَة نىْةنةدا, قوتابم دةطةيؼةتة ثةىىل ػةػة   

ْةيةذةتواْم ثشطةياسة خيةريؤنييةنإ خبويَٓيَتةةوة يةاخود يةةَاْاي        ي, يةنةَم ْاوةْذ
فيَةشي  ثشطياسةنة بؤا . بة ّ يةّ طيظتةَة ْويَيةةدا, ٖةةس يةة طةةسةتاوة قوتةابم      

دةنا . جاسإ قوتابم ،ةطةةس ثشطةياسيَهم    دايةيىط دةنا  و فيَشي ثشطياسي خيريؤنم
ْةيذةصاْم نىنشدْةوةيةة يةاخود   ( جاسيؽ بيخويَٓذبايةوة, 10خيريؤنم دةٖاتة ثيَؼم )

دابةػة. جا ْةى ٖةةس قوتةابم تةْاْةة  جةاسي وا ٖةةبوو       هذإ يانةّ نشدْةوة يا ييَ
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َاَىطتاؾ ية داسِػتٓم ثشطياسةنة ْةدةطةيؼت و ْاخياس ثشطياسي يةةّ ويةةو دةنةشد    
،ةوةؾ خيةْذ سؤريَهم دةخاياْذ. ٖةْذآ جاسيؽ نة َاَىطةتا خةىي يةة ثشطةياسةنة     

 اسي ثشطياسةنةي بةجآ دةٖيَؼت و ْةيإ دةخويَٓذ. ْةدةطةيؼت ػيه
بة ّ ،يَظتا َاَىطتا ثيَويظتم بةوةْية ثشطياس يةّ ويةو بها  يةاخود بؼةًَةرآ, يةنظةةس    
آ سآ ْيؼاْذةس بآ, خيةْذ جاسيَو  ثشطياسةنة بى قوتابييإ سووٕ دةناتةوة ،ةوةؾ َاَىطتا دةتوْا

يَٓآ, ثاػإ ثشطياس ية قوتابييإ بها  نة تا خيةْذ ية ثشطياسةنة بى قوتابم خبويَٓيَتةوة تا سِايا ٕ ٗب
ثشطياسةنة طةيؼتووٕ و بىي بؤيَشِْةوة. بى ،ةوةي َاَىطتا يةةوة دَيٓيابيَةت نةة قوتابييةةناْم     
يةَاْاي  ثشطياسةنة طةيؼتووٕ ،يٓحا دةطت دةنةٕ بةػيهاسنشدٕ. َاَىطتاؾ ثؼت ،ةطتووسة 

م تيَذا ػيهاس نشاوة, نةواتة دةطتة و وةطتإ بة )ثةستوونم َاَىطتا(  نة ثشطياسةنة ي بةجوْا
يٓم خويَٓذْةوةو ْةخويَٓذْةوةو ثنشِثنشِي سصطاسي دةبآ.   ْابآ و قوتابيؽ سِا دآ وية طشفتم صْا

ييَشةدا ،ةوةْذة َاوة بًَيَِ ،ةطةس ذةص بة تةَبةَيم ْةنةئ و تىصيَو يةطةأل )ثةستوونم 
وة طيظتةَةنة صؤس بةجواْم دةسِواو طشفتم ْابآ. َاَىطتا( دا خةسيو بني و خبويَٓيٓة

بة ّ ،َيُة وا ِساٖاتووئ بَم بايةخ ثَيةذإ ناسةنةإ ،ةةدماّ بةذةئ و بةآ ،ةةوةي خةى        
َاْذووبهةئ. بة دَيٓياييةوة ،ةَةؾ ْةخىػييةنم طوػةٓذةية سووبةةسووي ثشؤطةةي    

 .  ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ بىتةوةو دةبيَتةوة و تا،يَظتاؾ ٖةس بةسدةواَة
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