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 هة ثتةوكسدُى ضيطتةًى دميوكساضىوِزؤهياْ  ثازتة ضياضيةكاْ
 

 د. عدُاْ عبداهلل زغيد                                        
 كؤهَيرى ياضا / شاُلؤى ئيػم                                                

                    

 
 ثَيػةكى

ز ئةَ شةويية ٓةز هة ًوٌالُي دابووة هةطةَي دةوزبةزي خؤي، جا هةو كاتةي ًسؤظ ثةيدابووة هةضة    
ئةَ ًوٌالَُيية هةطةَي ضسوغت ياْ هةطةَي ًسؤظةكاُي تسةوة بووبَيت. وهة بةز ئةوةي ًسؤظ ُاضساوة بة 
خؤثةزضيت بؤية ٓةًيػة ٓةوَهيداوة بةكةًرتيّ تَيضوو شياتسيّ بةزذةوةُدي بةدةضت بَٔيِيت، ئةوةي 

كةيّ جي بةجي دةبَيت هةضةز شؤزبةي شؤزي ًسؤظةكاْ، بةَهاَ ًةزج ُية ٓةًوو باضي هَيوة دة
ًسؤظةكاْ وابّ، ضوُلة منووُةًاْ ٓةية هة ًَيروو وهة ذياُي زؤذاُةي خؤًاُدا كةوا ًسؤظ ٓةية 
بةزذةوةُدي طػيت بةضةز بةزذةوةُدي خؤي شاي دةكات، بةَهاَ ئةَ منووُاُة دةطٌةُّ بة تايبةتي هة 

يٌسؤًاُدا. و كاتَيم ًسؤظةكاْ دةخواشْ بةزذةوةُديةكاُياْ بةدةضت بَٔيِّ، دةشاُّ كةوا زؤذطازي ئ
ُاتواُّ ٓةًوو ياخود شؤزتسيّ ئةَ بةزذةوةُديياُة بة تةُيا بةدةضت بٔيِّ، بؤية زَيلدةكةوْ ٓةًوو 

ياضي ئةو ًسؤظاُةي بةزذةوةُدي وبريياْ هَيم ُصيلة هةيةكرتييةوة هة َُيو قةوازةي ثازتَيلي ض
 طسدببِةوة.

ئةوةي ثازتي ضياضي هة دةضتة ُا فةزًييةكاُي تسي كؤًةَهطا )وةكو ضةُديلا، زَيلخساوَيلي     
ُاضياضي..ٓتد(  جيا دةكاتةوة، ئةوةية كة ثازتي ضياضي ئاًاجني طةيػتِة بة دةضةَهات و 

 ًاُةوةية هة دةضةَهات بؤ شياتسيّ ًاوة. 
 
 ثَيِاضةى ثازتى ضياضى: -1

، ؤ ثازتي ضياضيهةِزووي شازةوةيي ب ٓاوِزا ُني هةضةز يةن ثَيِاضةثطجؤزاْ ٓةًوو و ئَيطتا تاك    
ئةوةؽ بة زاي ئَيٌة بؤ جياواشي ضيطتةًة ضياضيةكاْ دةطةِزَيتةوة، كة ئةو ثازتاُة تياياُدا كاز 

اشَيلي دةكةْ، ئايا ضيطتةًَيلي دميوكساضيية ياْ ُيٌضة دميوكساضي؟  ئايا ضيطتةًةكة بة ض غَيو
ضيطتةًي ثازتايةتي وةزدةطسيت: ضيطتةًي ثازتي ضةزكسدة، ياْ فسة ثازتايةتي، و ياخود دوو 
ثازتايةتي، ياْ تان ثازتي؟.. ٓتد. بؤية هَيسة ضةُد منووُةيةن وةزدةطسيّ هة ثَيِاضةكاْ هة زووي 

ي ثَيِاضةي ثازتة شازاوةييةوة بةجؤزَيم ٓةز منوُةيةن ببَيتة جياكسةوةيةن بؤ زةوتَيم هة زةوتةكاُ
 ضياضيةكاْ.

 ثازتي ضياضي هة زووي شًاُةواُةييةوة ًاُاي كؤًةَهَيم ياْ طسووثَيم دةطةيَِيت.    
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بةَهاَ هة زووي شازاوةييةوة ثَيِاضةي ثازتي ضياضي الي بريي هيرباهي زؤذئاوايي خؤي هة طةيػنت     
: (1)ثازتي ضياضي كةوا دةَهَييتبة دةضةَهات دةبيَِيتةوة، هةواُة ثَيِاضةي ئؤضنت زَيين بؤ 

"كؤًةَهَيلي زَيلخساوي خاوةْ ضةزبةخؤيةكي خودية، ٓةَهدةضتَيت بة ديازيلسدُي ثاَهَيوِزاواُي، 
 دةضَيتة َُيو ًوٌالُي ي ٓةَهبرازدْ بة ٓيواي بةدةضتَٔيِاُي ثاية حلوًيةكاْ". 

ًوٌالُي ضيِايةتي هيِيين ثَيِاضةي ثازتي ضياضي خؤي هة -بةَهاَ الي بريي ًازكطي    
: "ثَيػةُطي خةباتطَيِسي (2)دةبيَِيتةوة. وةكو ئةوةي هَيِني دةزبازةي ثَيِاضةي ثازتي ضياضي دةَهَيت

ضةزكسدةية، هة غؤزغطَيِساُي هَئاتووي زَيلخساو ثَيلٔاتووة، خةضَوةتي ضيَِيلي ٓةًيػةيي هة 
اًي بصوتِةوةي غؤِزغطَيِسي". ضةزكسدةي ئازاضتةكةزي ثَيوة ديازة ئةًةؽ دةبَيتة ٓؤي بةزدةو

ٓةُدي ُوضةزي تس ئةواُةي طسُطياُداوة بة هَيلؤَهيِةوة هة بابةتي ثازتة ضياضيةكاْ، ٓيض 
ثَيِاضةكياْ بؤ ثازتي ضياضي هة دووتوي كتَيبةكاُياْ ُةخطتؤتةِزوو، وةكو زؤبست ًيػاي و 

تي ضياضي بلةْ، ٓاتووْ . ٓةُدي ُوضةزي تسيؼ هةغوَيّ ئةوةي ثَيِاضةي ثاز(3)ًؤزيظ دؤفسجية
زةطةشةكاُي ثازتة ضياضيةكاُياْ ذًازدووة، دةَهَيني ٓةز ثازتَيلي ضياضي دةبَيت ئةَ ِزةطةشاُةي 
تَييدا بةدي بلسَيت )ٓةز ثطجؤز و ضةُد زةطةشَيم وةن ثَيوةز ديازي دةكات( تاكو بة ثازتي ضياضي 

 دابِدزَيّ.
ويِةز و الباهوًبازا ئةًاُةْ: بةزدةواًي زَيلخطنت، زةطةشةكاُي ثازتي ضياضي الي ٓةزدوو شاُا     

زَيلخطتِةكة ثةزةبطتَيِيت تاكو ٓةًوو اليةُةكاُي كؤًةَهطا بطسَيتةوة بةبي ئةوةي تايبةت بَيت بة 
طسووثَيلي ديازيلساو يا يةكةيةكي كازطَيسي بة تةُٔا، ٓةزوةٓا ئاًاجني وةزطستين دةضةَهات بَيت 

ات بَيت، جطة هةواُةؽ ثازتي ضياضي ٓةوَي دةدات بؤ بةدةضتَٔيِاُي ياْ بةغدازيلسدْ هة دةضةَه
، بةَهاَ الي دكتؤز حمٌد كاشَ املػٔداُي زةطةشةكاْ خؤياْ هةًاُة دةبيِِةوة: (4)ثاهجػيت جةًاوةزي

. و بةثَي ي ياضاي حصبةكاُي ٓةزَيٌي (5)زَيلخطنت، ئايدهؤذيا، ئاًاجني طةيػنت بة دةضةَهات
ثازتي ضياضي: زَيلخساوَيلي ضياضي خاوةْ كةضايةتي يةكي ًةعِةوي يةو هة  كوزدضتاُي عَيساق،

هة َُيواْ كؤًةَهة كةضاَُيلي ضسوغتيدا كة ضةُد بريو باوِزو  يةكطستَِيلي ئيختيازي ثَيم دَي
ئاًاجنَيلي ٓاوبةغي زاطةياُدزاو هة ثسؤطساًي حيصبدا كؤياْ دةكاتةوة وٓةوَي دةدةْ بةِزيوغوَيين 

. و بةثَي ي فةزًاُي )ثؤي بسميةز( بةِزَيوةبةزي كازطَيسي دةضةَهاتي (6)ُة بةدياْ بَٔيِّدميوكساتيا
                                                 

(1)
 .3ص، 1966د.حطً علٕ الرىٌْ، املهتب٘ األٍلٔ٘ لليػس، بغداد،  :مج٘، تس2جاّضنت زىٕ، ضٔاض٘ احلهه،  

(2)
 .8صلٔيني، حْل عنل احلصب بني اجلناٍري، تسمج٘: ألٔاع غاٍني، داز التكدو، مْضهْ،  

(3)
 .12ص، 2007د. صباح مصطفٕ املصسٖ، اليعاو احلصبٕ، املهتب اجلامعٕ احلدٓث، االضهيدزٓ٘،  

(4)
 .19-18ص،1987االحصاب الطٔاضٔ٘ يف العامل الثالث، ضلطل٘ عامل املعسف٘، الهْٓت،  ،د. اضام٘ الغصالٕ حسب 

(5)
 .218-215ص، 1991حمند ناظه املػَداىٕ، اليعه الطٔاضٔ٘، مطبع٘ جامع٘ املْصل،  د. 

(6)
 )ياضاي حصبةكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاُي عَيساق(، هة ذًازة 1993(ي ضاَهي 17ًاددةي يةكةًي ياضاي ذًازة ) 

 هة زؤذُاًةي ثةِزهةًاْ بالوكساوتةوة. 6/11/1993(ي زؤذي 15)
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كاتي ٓاوثةمياُاْ هة عَيساق ياضايةن دةزضوو بة ُاوي ياضاي ثازت ودةضتة ضياضيةكاْ، كةوا: 
اتوو قةوازةي ضياضي واتاي ٓةز زَيلخساوَيم و ٓةز ثازتَيلي ضياضي دةطسَيتةوة، هة دةُطدةزاُي هَئ

ِزاي ٓاوبةؽ  خوديا ياخود بةزذةوةُدي وو  خػي كؤدةبِةوة هةضةز بِضيِةي بريثَيلدَيت بة خؤبة
بةًةبةضيت دةزبِسيّ هة بةزذةوةُديةكاُياْ وبةدةضتَٔيِاُي ُفوش وكازئاضاُي كسدْ بؤ ُؤَيِةزاُياْ بؤ 

زةشاًةُدي فةزًي وةكو  ئةوةي بتواُّ خؤياْ بؤ ثؤضيت طػيت بجاَهَيوْ، بة ًةزجَيم ئةو ِزَيلخساوة
ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاْ وةزبطسَيت، باَهاى قةوازةيةكي ضياضي هةاليةْ كؤًيطيؤُي عَيساقي 

جَيطةي ئاًاذةية دةضتةواذةي )قةوازةي ضياضي( هةواُةية واتاي يةن كةع بةتةُياؽ بطةيةَُيت 
ة زةشاًةُدي فةزًي وةكو ئةو كةض مبؤ ثؤضتَيلي طػيت، بةًةزجَي َيت خؤي بجاهَيويتكةوا دةخواش

 . (1)قةوازةيةكي ضياضي هةاليةْ كؤًيطيؤُةوة بةدةضت بَٔيَِيت
بةَهاَ الي ئَيٌة ثَيِاضةي ثازتي ضياضي خؤي هةَ ضةُد دَيِسة دةبيَِيتةوة: دةضتةيةكي زَيلخساوي     

اييةكاُي خاوةْ دزوغٍ وئاًاُج وئايدهؤذياَيلي ديازيلساوي طوجناوة هةطةَي دةضتوز وياضا وزَيٌِ
دةوَهةتدا، ثَيلٔاتووة هة كؤًةَهة كةضاَُيلي ضسوغيت خاوةْ هَئاتوويي ياضايي هة َُيو قةوازةيةكي 
دةزطا واَها بؤ ٓةًوو ئةو كةضاُةي دةخواشْ بة ثي ي ثَيِسةوي ُاوخؤيي ببِة ئةُداَ تيايدا، وئةَ 

دةُطي ثَيويطت هة كاتي زَيلخساوة هة تواُاي دابَيت  جةًاوةز كؤبلاتةوة بؤ بةدةضتَٔيِاُي 
ٓةَهبرازدُةكاْ تا بطات بة دةضةَهات بة ًةبةضيت جي بةجي كسدُي بةزُاًةو ئةجيِداكاُي خؤي، 
 ٓةوَهي ًاُةوة هة دةضةَهات بدات بة طستِةبةزي ٓةًوو زَيطاَيلي غةزعي ياضايي. ئةوةي جَي

دةضةَهات، بةَهاَ ئةًة باضلسدُة، ئةطةز ضي ئاًاجني ضةزةكي ٓةز ثازتَيلي ضياضي طةيػتِة بة 
 . (2)تةُيا ئاًاجني ُية )وةن ٓةُدَيم تؤَيرةز بؤي دةضّ(

 
 :(3)ْضياضية كاغَيواشةكاُي دزوضتبووُي ثازتة  -2

دةتواُني بَوَيني هةو كاتةي بؤ يةكةَ جاز دوو ضني ثةيدابوو، كة ئةواُيؼ: ضيين حوكٌوَيلساوةكاْ     
ضيؼ ثةيدابووة، ضوُلة ٓةز ضيِةوة دةخواشَيت بطاتة وضيين حوكٌِساُةكاْ، بريؤكةي ثازتي ضيا

                                                 

 2004( لطي٘ 97املادٗ الثاىٔ٘ مً االمس االدازٖ للندٓس االدازٖ لطلط٘ االئتالف املؤقت٘ يف العسام ذٖ السقه ) (1)
 . 15/6/2004( مً الْقائع العساقٔ٘، 3984)قاىٌْ االحصاب ّاهلٔئات الطٔاضٔ٘(، ميػْز يف العدد )

هةواُة كويِتؤْ زؤضيتةز كة دةَهَييت: "ئةزكي ضةزةكي ثازتي ضياضي هة دةوَهةتة دميوكساضييةكاْ  (2)
كويِتوْ زوضيرت، االحصاب اهطياضية يف بِسواُة: ئازاضتةكسدُي ًوٌالَُيية هة ثَيِاو دةضةَهات وكؤُرتؤَهلسدُييت". 

 . 45ص، 1960سٓ٘، اليػس للجامعات املصاًسيلا، تسمجة: د. حمٌد هبيب غِب، داز 

بؤ هَيلؤهيِةوة هة غَيواشةكاُي دزوضتبووُي ثازتة ضياضيةكاْ دوو تيؤز ٓةية: يةكَيلياْ ثي ي دةَهَيني تيؤزي  (3)
فةزةُطي كةوا دزوضتبووُي ثازتة ضياضيةكاْ بة ثةيدابووُي ثةزهةًاْ ودةُطداُي طػيت دةبةضتَيتةوة،  

ي الوةكي دابةؽ دةبَيت: تيؤزي دةشطايي وتيؤزي قةيِساُي ًيروويي ئةويرتياْ تيؤزي ئةًسيلية كةوا بؤ ضي تيؤز
وتيؤزي طةغةيي، بةَهاَ ئَيٌة بة تيؤزي فةزةُطيامناْ وةزطست هةبةز ئةوةي شياتس ُاوباُطي ٓةية هة َُيو ئةدةبياتي 

  ةزطستووة.ثازتة ضياضيةكاْ و شؤزبةي ئةو كةضاُةي هة بابةتي ثازتة ضياضيةكاْ دةكؤَهِةوة بةَ تيؤزةياْ و
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دةضةَهات و شؤزتسيّ ًاوة هة دةضةَهات مبَيَِيتةوة، ئةَ ئاًاجنةغي ُايةتة دي ًةطةز تاقٌَيم هة 
دةوزي خؤي كؤُةكاتةوة، ئا ئةًةي وومتاْ غَيواشي ضةزةتايي ثةيدابووُي ثازتي ضياضية، جا هة 

ُي تسي كؤُي ًسؤظ وةكو ضني وٓيِدضتاْ وئَيساْ بطسة تا يؤُاُيةكاْ وزؤًاُيةكاْ وغازضتةكا
ًةبةضتٌاُة باضي هَيوة بلةيّ ئةو  توَيريِةوةيةدةطاتة ضةزدةًي ئيطالًيػةوة. بةَهاَ ئةوةي هةَ 

ثازتة ضياضيةية )بة غَيواشي ُصيم هة ئَيطتا( كة زَيلخطتين تَييدا بَيت وئايدهؤذيايةكي زووْ 
كسدُةوةي زاي طػيت ٓةبَيت بؤ الي خؤي وًةوداي كازكسدُي تايبةت وئاغلساي ٓةبَيت وتواُاي كؤ

ُةبَيت بة ُاوضةيةكي ديازيلساودا هة ووَهات وئاًاجني طةيػنت بَيت بة دةضةَهات هة زَيطةيةكي 
 ئاغتياُة، ئةًة غَيواشَيلي شؤز كؤْ ُية، بةهلو بؤ ُصيلةي دوو ضةدة ثَيؼ ئَيطتا دةطةِزَيتةوة. 

 
 :بووُي َُيوخؤيي )ثةزهةًاُي(غَيواشي دزوضت -أ

واتا ئةو ثازتة ضياضيياُةي هة زَيطةي ضاالكييةكاُي دةشطاي ياضاداُاُةوة ثةيدابووْ و     
طةغةياُلسد، بةجؤزَيم ثةيوةُديةكي كسدازي وُةثضِساو هة َُيواْ هَيرُةكاُي ٓةَهبرازدْ وكوتوة 

 ثةزهةًاُييةكاْ دزوضت بوو.
ضياضييةكاْ خؤي دةبَيِيتةوة هةو هَيرُة ٓةَهبرازدُاُةي كةوا هةٓةز  ضةزةتاي ثةيدابووُي ثازتة    

ُاوضةيةن هة ُاوضة ٓةَهبرازدُةكاْ بؤ باُطةغةكسدْ بؤ ثاَهَيوزاواُةياْ دزوضتدةكساْ، ئةَ هَيرُاُةؽ 
ضةز بة كوتوة ثةِزهةًاُييةكاْ بووْ ياخود هةذَيس كؤُرتؤَهي ئةُداًة بةُاوباُطةكاُي ثةزهةًاْ كازياْ 
دةكسد، جا دواتس ئةو هَيرُاُة بووُة ضةُد كؤًةَهةيةكي دياز وُؤَيِةزايةتي ضةُد كةضَيلياْ دةكسد 
كةوا ٓةًاْ بريؤكةو ٓةًاْ ئاًاُج كؤياُدةكاتةوة، بةَ جؤزة بةزة بةزة ضةُد ثازتَيلي ضياضي 

 .(1)ثاةوزؤهَيلةوتةوة هة ئ
ثازتة ضياضيةكاْ بةَ غَيواشة، داُجَيِاْ  هة ثػت ثةيدابووُي يةكَيم هة فاكتةزة ٓةز ديازةكاْ    

دةوهةتة ئةوزؤثييةكاْ بوو بة ثسةُطيجي دةُطداُي طػيت، ضوُلة ئةًة بووة ٓؤي شيادبووُي 
ذًازةي دةُطدةزاْ، ئةوةؽ ثَيويطيت كسد ضةُد دةضتةيةن ثةيدابنب بؤ ئاًادةكسدُي ثاهَيوزاواْ 

 وُاضاُدُي خؤياْ وبةزُاًةياْ بؤ دةُطدةزاْ.
َي ئةو فاكتةزةي هةضةزةوة بامساْ هَيوةكسد ضةُد فاكتةزَيلي تسةوة زؤَهياْ ٓةبوو هة وهةطة

 :(2)دزوضتبووُي ئةو جؤزة ثازتاُة، هةو فاكتةزاُة
 فاكتةزي فيلسي. -1
 فاكتةزي جوطسايف. -2

                                                 

 .25ص،1984، الداز العسبٔ٘ للنْضْعات، بريّت، 1حطني مجٔل، ىػأٗ االحصاب الطٔاضٔ٘، ط (1)

، 1997، املؤضط٘ اجلامعٔ٘ للدزاضات ّاليػس ّالتْشٓع، بريّت، 1د. زٓاض الصند، مؤضطات الدّل٘ احلدٓث٘، ط (2)
 .203ص
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 فاكتةزي بةزذةوةُدي. -3

طازاْ( و )ئاشادخيواشاْ( منووُةي ئةو ثازتاُةي بةَ غَيواشة دزوضتبووْ، ٓةزدوو ثازتي )ثازَيص    
بووْ هة بسيتاُيا، كةوا ئةَ دزوضتبووُة بؤ ضةزٓةَهداُي دوو كوتوة هة َُيو ئةجنوًةُي طػيت 

ة بة واتاي دةزضوو هة ياضا )وغةيةكي ئوضلوتوةُديية( ـ(Whigدةطةِزَيتةوة كة ئةواُيؼ: )
( ية ئةًةؽ Tory، و )وًةبةضت هي ي ئةواُةي هة كويطةي فةزًي ي ئيِطويصي ٓةَهطةِزاوُةتةوة

 . (1)وغةيةكي ئَيِسهةُديية بة ٓةًاْ ًاُاي ضةزةوة دَيت
هة فةزةُطاؽ دزوضتبووُي ثازتة ضياضيةكاْ بةَ غَيواشة بة شةقي بةديازدةكةوْ، ضوُلة هة     

يةكاُي فةزةُطا هة َُيو كؤًةَهةي طػيت فةزةُطايي، ثةيتا وة، ُوَيِةزاُي الدَي 1789ًاُطي ُيطاُي 
دةطةيػتِة ُاوضةي ظسضايى )غوَيين يةكةًي كؤًةَهةي طػيت(، تا ِزادةيةن ٓةضتياْ بة  ثةيتا

غةزييب دةكسد، جا ُوَيِةزاُي ٓةز ُاوضةيةن هةطةَي يةكرتي كؤدةبوُةوة بؤ دةزباشبووْ هة 
جػيت هة بةزذةوةُدي ُاوضةكةياْ ٓةضتلسدْ بة تةُيايي و هةٓةًاْ كاتدا بتواُّ بةٓةًووياُةوة ثاَه

ي  ْ، ويةكةَ ٓةُطاو هةاليةْ ُوَيِةزاُي بستؤْ دةضيت ثَيلسد كةوا ٓؤهي قاوةخاُةيةكياْ بة كسَيبلة
طست بؤ ئةوةي كؤبووُةوةي بةزدةواًي تَييدا ئةجناَ بدةْ، ئا هةَ كاتةدا بؤياْ دةزكةوت كةوا 

تي كؤدةُطياْ تةُيا هةضةز ثسضة ُاوضةطةزييةكاْ ُةبوو، بةَهلو طسفتة ضةزةكيةكاُي ضياضة
ُيػتٌاُيػي هة خؤ دةطست، بؤية ٓةوَهياُدا ُوَيِةزاُي ُاوضةكاُي تسيؼ )ئةواُةي بؤضووُياْ هةواْ 
ُصيم بوو( بؤ الي خؤياْ زابلَيػّ، بؤية ياُةي بستؤْ بةزةو كؤبةُدَيلي ئايدَهؤذي دةزؤيػت، كاتَيم 

ُيػتِةكاُي خؤي كؤًةَهةي طػيت هة ظسضايى بؤ ثازيظ طواضرتايةوة، ئةَ ياُةية ُاضاز بوو دا
ٓةَهبجةضسَيت تاكو غوَيَِيلي طوجناو دةدؤشُةوة، هةبةز ئةوةي ُةتواُسا ٓؤهَيم بةدةضتبَٔيِّ، بؤية 

ي بطسْ، هة  ضةزثةزغتيازاُي ياُةي بستؤْ ُاضازبووْ ذووزَيلي ُاْ خوازدْ هة دَيسيلدا بة كسَي
سد بة يةعقوبيةكاْ، بةٓةًاْ غَيوة دواتس بةُاوي ئةَ دَيسة ضووُة َُيو ًَيرووة، ضوُلة ُاوياْ دةزك

 .  (2)ياُةي جريؤُدييةكاُيؼ دزوضتبوو
 
 :غَيواشي دزوضتبووُي دةزةكي )هة دةزةوةي ثةزهةًاُةوة( -ب

واتا ئةو ثازتة ضياضياُةي هة دةزةوةي ضوازضَيوةي ثةزهةًاْ دزوضتبووْ، ٓةُدي جاز هةضةز     
ئةَ ثازتاُة هة بِضيِةوة هة ضةز دةضيت زَيلخساوي ضةُد بريؤكةيةكي دذ بة زذَيٌةكاْ ثةيدابووُة. 

تسةوة دزوضتبووُة، وةكو: ضةُديلاكاْ وكؤًةَهةي جوتيازاْ ودةضتة باشزطاُي وثيػةضاشييةكاْ و 

                                                 

ب الطٔاضٔ٘ يف العسام، اطسّح٘ دنتْزاِ مكدم٘ الٕ نلٔ٘ مٔثه حيعل غسٓف، التيعٔه الدضتْزٖ ّالكاىْىٕ لالحصا (1)
 .15ص، 2003الكاىٌْ ظامع٘ بغداد، 

، داز اليَاز لليػس، بريّت، 3مْزٓظ دٓفسجُٔ، االحصاب الطٔاضٔ٘، تسمج٘: علٕ مكلد ّعبداحملطً ضعد، ط (2)
 .8-7ص، 1980
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كؤًةَهة ئايِيةكاْ.. ٓتد، ٓةزوةٓا بصوتِةوة زشطازخيواشةكاْ وكؤًةَهة بةزٓةَهطتلازيةكاُي دذ بة 
 داطريكةزاْ.

ُي ثازتي ضياضي هةَ غَيواشة، ثازتي كسَيلازاُي بسيتاُية، كةوا ٓؤي منوُةي دزوضتبوو    
دةزياُلسد، تا  1899دزوضتبووُةكةي دةطةِزَيتةوة بؤ ئةو بِسيازةي كؤُطسةي ضةُديطاكاْ هة ضاَهي 

 رازدْ وثةِزهةًاُي دزوضت بلةْ. زَيلخطتَِيلي ٓةَهب
يفةتَيلياْ ٓةية هة غَيواشةكةي ثَيػرت ئةو ثازتة ضياضياُةي بةَ غَيواشة دزوضت دةبّ ضةُد ض    

)غَيواشي دزوضتبووُي دةزةكي( جياياْ دةكاتةوة، ثازتةكاُي غَيواشي دةزةكي ًةزكةشيةتي شياتسي 
بوو بة ثَيوة ديازة، ضوُلة هة ضةزةوة غؤِزدةبَيتةوة بؤ خوازةوة، ٓةزوةٓا ثازتة ضياضيةكاُي دزوضت

يي ي ثَيوة ديازة، هةبةز ئةوةي ئةو ثازتة ضياضيةي بة ستوويي و تؤكٌةغَيواشي دةزةكي شياتس يةكط
كازيطةزي ئةواُي هةضةز وهةًاُةكاْ دزوضت دةبَيت وخؤيةكة هةضةز دةضيت ئةُداَ ثةزغَيواشي َُي

ئةوةي  شياتسة هة غَيواشةكةي تس، ضوُلة هة جؤزي دةزةكيةكة ثازتة ضياضيةكة دزوضت دةبَيت بةبَي
 تؤياْ هةضةز دزوضتبووُي طَيِسابَيت. ئةُداَ ثةزهةًاُةكاْ زؤَهي ئةو

 
 :جؤزةكاُي ضيطتةًي ثازتة ضياضيةكاْ -3

ثةيِسةو كسدُي ضيطتةًي ثازتة ضياضيةكاْ هة والتاُي ئةًسؤًاُدا بة كؤًةهَيم فاكتةزةوة     
ثابةُدة، ٓةُدَي هةو فاكتةزاُةوة تايبةتّ بة خودي ثازتةكاُةوة هة زووي ذًازة، ضسوغيت 

 ةوة هةطةَي يةكرتيدا، ئةو ذيِطةْ هة َُيو خؤياُدا، ضسوغيت ثةيوةُدي َُيواْ ثازتةكاُثَيلٔاتةكاُيا
ضياضيةي ضيطتةًةكةي تَييدا ثةيِسةو دةكسَيت، ٓةزوةٓا يةكَيم هة فاكتةزة ٓةزة شةقةكاُيؼ 

 دةطةِزَيتةوة بؤ ئةو ضيطتةًة ٓةَهبرازدُةي دةوَهةتةكة ثةيِسةوي دةكات. 
هةو فاكتةزاُةوة، ضيطتةًي ثازتايةتيةكةؽ هة  بووُي ٓةُدَياشي شاَهجا هة زواُطةي جياو    

 دةوَهةتَيلةوة بؤ دةوَهةتَيلي تس دةطؤِزدزَيت.
بةَهاَ هة زووي هَيلؤَهيِةوةوة، توَيرةزاْ هةضةز يةن دابةغبووْ بؤ ضيطتةًي ثازتايةتي كؤن ُني.     

ضيطتةًة كَيرِبكَييةكاْ وضيطتةًة ُا  ضوُلة ٓةُدَي توَيرةزاْ دوو ضيطتةَ ثةضةُد دةكةْ ئةويؼ:
كَيرِبكَييةكاْ، وٓةُدَيلي تسيؼ دابةغبووُي ضيطتةًةكاْ بؤ ضي جؤز دةطةِزَيِِةوة: ضيطتةًي 
فسة ثازتةياتي، ضيطتةًي دوو ثازتةياتي، وضيطتةًي تان ثازتي، بةَهاَ اليةُطساُي بؤضووُي 

واُياْ ثةيدابوو جؤزَيلي تسيؼ شياد دةكات بؤ دووةًدا هةضةز يةن زا كؤن ُني، ضوُلة زةوتَيم هة َُي
اية الي شؤزيِةي توَيرةزاْ ، بةَهاَ ئةو ِز(1)ئةَ ضي جؤزة كة ئةويؼ ضيطتةًي ثازتي ضةزكسدةية

ثةضةُدكساو ُية، هةبةز ئةوةي ضيطتةًي تان ثازتي وضيطتةًي ثازتي ضةزكسدة شؤز جياواشَيلي 
جياواشي بضوون هة َُيواْ  ِسَيّ، ئةطةز ضي ٓةُدَيئةوتؤياْ ُية تا بة دوو ضيطتةًي جياواش داب

                                                 

 .73ص، 1980 بغداد، ٘ املعازف،مطبع االىعن٘ الطٔاضٔ٘ املكازى٘، ،د. حطاٌ حمند غفٔل العاىٕ (1)
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ٓةزدوو ضيطتةًدا بةدي دةكسَيت، وةكو ئةوةي هة ضيطتةًي تان ثازتي ٓيض ثازتَيلي تس بووُي ُية 
هةضةز طؤزةثاُي ضياضي دةوَهةتدا، بةَهاَ هة ضيطتةًي ثازتي ضةزكسدة ئةوا ثازتَيلي طةوزة ٓةية 

بضوون، ئةطةز بة غَيوةيةكي هؤذيلياُة ديقةت بدةيِة ئةو هةطةَي ضةُد ثازتَيلي تسي قةبازة 
جياواشةية دةبيِني جياواشيةكي ئةوتؤ ُية، هةبةز ئةوةي ثةيِسةوكسدُي ٓةزدوو ضيطتةًةكة هةاليةْ 
زذَيٌة ديلتاتوزيةكاُةوة دةبَيت، ضوُلة ٓةز يةن ثازتي دةضةَهاتي بةدةضتةوةية، جا بةتةُيا بَيت 

 َٓيصي هةطةَهدا بَيت. بَيياْ ضةُد ثازتَيلي تسي 
بة دابةغبووُي ضيطتةًةكاْ بؤ دوو جؤز وةزدةطسيّ، ئةويؼ ضيطتةًة  ئَيٌة هةَ توَيريِةوةدا    

كَيرِبَييةكاُة وضيطتةًة ُاكَيرِبَييةكاُة، هةبةز ئةوةي ئةَ دابةغلسدُة شاُطتيرتة، كةوا هة ضيطتةًة 
َيلي ئاغتياُةوة دةبَيت هة زَيطةي ضِدوقةكاُي كَيرِبَييةكاُدا ئاهؤطوِزكسدُي دةضةَهات بةغَيواش

دةُطداُةوة واتة ئةَ جؤزة ضيطتةًاُة هة دةوَهةتاُي دميوكساضي ثةيِسةو دةكسَيّ، بةَهاَ هة ضيطتةًة 
ُاكَيرِبَييةكاُدا طةيػنت بة دةضةَهات هة زَيطةي ضِدوقي دةُطداُةوة ُية، ئةطةزضي ٓةَهبرازدُي 

اي طػيت ُية هةو ئةجناًي دةُطداُةكة زةُطداُةوةي زاضت ودزوضيت ِزكازتؤُيؼ زَيلدخسَيت، بةَهاَ 
 دةوَهةتاُةي زذَيٌي ديلتاتوزي تَييدا حوكٍ دةكةْ، ٓةتا ئةطةز ُاويؼ هةخؤ بَِيّ دميوكساضي.

 
 :ضيطتةًة كَيرِبَييةكاْ -أ

فسة  ثازتي و، غَيواشي هة َُيو ئةو ضيطتةًةدا دوو غَيواش ٓةية، ئةواُيؼ: غَيواشي دوو    
 ثازتايةتي:

 
A- غَيواشي دوو ثازتي: 
بِضيِةي ئةَ غَيواشة بؤ ٓةبووُي دوو ثازتي طةوزة هة دةوَهةتَيم دةطةِزَيتةوة، كةوا كَيرِبكَي بؤ     

ادا طةيػنت بة دةضةَهات كَيرِبكَي دةكةْ، بةَهاَ ئةًة ًاُاي ئةو ُية هةو دةوَهةتةي ئةو غَيواشةي تَي
ت هةبةزدةَ بووُي ثازتي تس جطة هةو دوو ثازتة، ضوُلة هةواُةية ثازتي ضةزٓةَهدةدات زَيطسي ٓةبَي

بضووكي تسيؼ ٓةبَيت، بةَهاَ شؤز الواش دةبّ وكازيطةزياْ كةًرتة هةضةز ضيطتةًي ضياضي ووَهات 
 بة بةزاوزد هةطةَي دوو ثازتة طةوزةكة.

ضةكطؤُي: بسيتاُيا و وياليةتة ثةيدابووُي ئةَ غَيواشة دةطةزَيتةوة بؤ ٓةزدوو دةوَهةتي ئةُطوؤ    
 يةكطستووةكاُي ئةًسيلا.

ٓؤيةكاُي ضةزٓةَهداُي ئةو غَيواشة هةو دوو دةوَهةتة بؤ ضةُد فاكتةزَيلي تايبةت بة ٓةزدووكياْ     
 .كو طةغةضةُدُي ًَيروويي تَيياُدادةطةِزَيتةوة، وة

َيصة بؤ ثةيدابووْ وبةزدةواًي جطة هةوةي ضيطتةًي ٓةَهبرازدُي شؤزيِةي ضادة فاكتةزَيلي بةٓ    
ي ئةَ ضيطتةًةي ٓةَهبرازدْ ئةو ثاهَيوِزاوةي شؤزتسيّ دةُط بةدةضت  ئةو غَيواشة، ضوُلة بة ثَي
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دةَٓيَِيت )زَيرةكةي ٓةزضةُدة بَيت بة بةزاوزد هةطةَي كؤي ئةواُةي دةُطياْ داوة( بة بساوة دادةُسَيت 
 هة ُاوضةي ٓةَهبرازدُيةكةدا.

كتيظي ئةو غَيواشة ئةوةية دةبَيتة ٓؤي دزوضتلسدُي حلوًةتَيلي ضةقاًطري هةو اليةُي ئة    
دةوَهةتاُةي ثةيِسةوي ئةو غَيواشة دةكةْ، ضوُلة ئةوةي شؤزيِة بةدةضت بَٔيَِيت حلوًةت 

 ثَيلدةَٓيِيت، ئةوةي تس دةبَيتة ئؤثصيطيوْ.
كةكاْ، ئةواُةي ُاتواُّ بؤ ضةُد اليةُي ُيطةتيظي ئةو غَيواشة خؤي هة هةُاوضووُي ثازتة بضوو    

 جازةن بطةُة دةضةَهات )كةوا ئاًاجني ضةزةكي ٓةز ثازتَيلي ضياضيية( دةبَيِيتةوة.
 
B- غَيواشي فسة ثازتةياتي: 
ئةو غَيواشة بؤ بووُي شياتس هة دوو ثازتي هة دةوَهةتدا دةطةِزَيتةوة، ٓيض ثازتَيليؼ ُاتواَُيت بة     

 .(1)سَيتة دةضتتةُيا جوةوي دةضةَهات بط
ي ئةو غَيواشة بؤ ضةزٓةَهداُي جياواشي ئايدهؤذي هة توَيرةزاْ ثةدابووُ بةِزاي ٓةُدَي    

وكؤًةَهايةتي وئابوزي هة َُيو دةوَهةتدا دةطةِزَيتةوة، ٓةزوةٓا كةزتبووُي ثازتَيم بؤ دوو ثازت ياْ 
 . (2)شياتس بة ٓؤي جياواشي ئاًاُج وضوُيةتي تَيطةيػنت وزواُني بؤ ثسضة ضياضيةكاُدا

طتةًة ٓةَهبرازدُةكاُيؼ زؤَهي هةضةز ثةيدابووُي ئةَ جطة هةو ٓؤياُةي ضةزةوة، جؤزي ضي    
 غَيواشة ٓةبوو، ضوُلة ثةيِسةوكسدُي ضيطتةًي ُؤَيِةزايةتي زَيرةيي دةبَيتة ٓؤي فسة ثازتايةتي.

ٓةزوةٓا ثةيِسةوكسدُي ضيطتةًي ٓةَهبرازدُي شؤزيِةي ِزةٓا )دوو خوهي( دةبَيتة ضةزٓةَهداُي     
ةٓا شؤز جازاْ وادةكات ٓةَهبرازدُةكاْ بةدةضتَٔيِاُي شؤزيِةي ِز فسة ثازتايةتي، ضوُلة ًةزجي

دووبازةبلسَيتةوة، هة خوهي يةكةًدا ٓةز ثازتةو بةتةُيا بةغدازي هة ٓةَهبرازدُةكاْ دةكات وئةًةؽ 
بصاَُيت، هةخوهي دووةًيؼ ٓةز ثازتةو ٓاوثةمياُي  خؤي هة ُاوضةكاُي ٓةَهبرازدْ وادةكات ثَيطةي
زتاُة دزوضت دةكات كة هة ئاًاُج و بِةًاكاُدا هَيوةياْ ُصيلة، ئةًةؽ بؤ هةطةَي ئةو ثا

 . (3)ةبةدةضتَٔيِاُي كوزضية جَيٌاوةكاُ
منووُةي كازيطةزي ضيطتةًي ٓةَهبرازدُي ُوَيِةزايةتي زَيرةيي هةضةز ثةيدابووُي غَيواشي فسة     

برازدُي شؤزيِة زةٓاي دوو خوهي هة ثازتايةتي ئيتاهيا وعَيساقة، ومنووُةي كازيطةزي ضيطتةًي ٓةَه
 ضةز ضةزٓةَهداُي ئةو غَيواشة فةزةُطاية.

                                                 

 .151ص، 1975بغداد،  ، مطبع٘ االزغاد،4اليعه الطٔاضٔ٘ ، ط .د. مشساٌ محادٖ (1)

 .234ص املصدز اهطابق،، د. حمند ناظه املػَداىٕ (2)

 .264-263ص، 1988د. ضلٔناٌ حمند الطناّٖ، اليعه الطٔاضٔ٘، داز الفهس العسبٕ، الكاٍسٗ،  (3)
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اليةُي ئةكتيظي غَيواشي فسةثازتايةتي خؤي هةِزةخطاُدُي بواز دةبيَِيتةوة هةبةزدةَ ٓةًوو     
ثازتةكاْ بؤ طةيػنت بة ثةزهةًاْ، ٓةزوةٓا ئةَ غَيواشة دةزبِسيين زاضتةقيِةية هة ويطت وئاًاجني 

 و زةوتةكاُي ضياضي دةوَهةتدا.ٓةًو
بةَهاَ ئةَ غَيواشة اليةُةكي ُيطةتيظيػي ٓةية، دةبَيتة ٓؤي الواشي وُاضةقاًطريي حلوًةتي ئةو     

ةٓا بةدةضت دةوَهةتةي ئةَ غَيواشة ثةيِسةو دةكات هةبةز ئةوةي ٓيض كاَ هة ثازتةكاْ شؤزيِةي ِز
، ثةُا دةبسدزَيت بؤ ثَيلٔيِاُي حلوًةتي فسةاليةْ ُآيَِيت بؤ ئةوةي بةتةُيا حلوًةت ثَيم بٔيَِيت

 )ئيئتاليف( كةوا شؤز بةزدةواَ ُابَيت، بةٓؤي جياواشي ئاًاجني ثازتة ٓاوثةمياُةكاْ ٓةَهدةوةغَيتةوة.
بؤية هةشؤزبةي ئةو والتاُةي ئةَ غَيواشة ثةيِسةو دةكسَيت ثةُا بؤ ٓةَهبرازدُي ثَيؼ وةختة     

وئيطسائيى وئيتاهيا.. ٓتد، ضاوةِزواُدةكسَيت هة عَيساقيؼ هة ضةُد ضاَهةي دةبسدزَيت، وةكو كويت 
 دابَيت ئةَ قةيساُة زووبدات وحلوًةت ٓةَهبوةغَيتةوة وٓةَهبرازدُي ثَيؼ وةختة ئةجناَ بدزَيت.

 
 :ضيطتةًة ُاكَيرِبَييةكاْ -ب

ة ضياضيةكاْ كَيرِبكي ي هةو ضيطتةًدا ئةو غَيواشاُة ثةيِسةو دةكسَيّ كةوا زَيطة ُادةْ ثازت    
دميوكساضي بلةْ بؤ بة دةضةَهات طةيػنت، ياخود زاضترتة بَوَيني بة فةزًي يةن ثازتي ضياضي بووُي 

شيطيوْ ودةكةْ، ِزَيطة ُادزَيت ثازتي تسي ئؤث بةجَي ٓةية هةو دةوَهةتاُةي ئةو ضيطتةًة جَي
 ثةيدابنب.

ازتي دةضةَهات دزوضت دةكسَيت، بةَهاَ ئةو ئةطةزضي هةو دةوَهةتاُة ثازتي تسيؼ جطة هة ث    
 ثازتاُةي كة دزوضت دةكسَيّ بؤ ثَيداُي غةزعيةتة بة زذَيٌةكة وٓيضي تس ُا.

يةكَيم هة ضيٌاكاُي تان ثازتي تَيلةَهبووُي دةضةَهاتة بة ثازتي فةزًاُِسةوا، ئةُداًي حيصب     
ةت هة َُيو ئؤزطاُةكاُي حيصبدا بةِزَيوة ثَيطةي فةزًي ٓةية هة دةضةَهاتيؼ، ٓةزوةٓا كازوبازي دةوَه

دةضَيت، كةواتة حيصب حلوًةتة وحلوًةتيؼ حيصبة. ئةًةؽ بةزشتسيّ زةُطداُةوةي زذَيٌة 
 ديلتاتوزةكاُة هةضةز ذياُي ضياضي هةو دةوَهةتاُةي ئةو ضيطتةًة ثةيِسةو دةكةْ.

دةُطي يةكةَ وكؤتايي ٓةز  اي جياواش بووُي ٓةبَيت،هةو جؤزة ضيطتةًةدا زَيطة ُادزَيت ِز    
دةُطي حيصبي فةزًاُِسةواية، خؤي ٓؤي ضةزبةزشي دةوَهةتةو، ئةطةز ئةو ُةبَيت دةوَهةت تَيلدةضَيت، 
هةيةن كاتدا خؤي دةشطاي ياضاداُاْ و جي بةجي كسدْ و داديػة. منووُةؽ حيصبي بةعظ هة 

ُي هة توُظ، وحيصبي غيوعي هة عَيساق وضوزيا، ثازتي ُيػتٌاُي هة ًيطس، ثازتي كؤبةُدي ُيػتٌا
 يةكَييت ضؤظَيييت جازاْ وهة دةوَهةتي ضني هة ئَيطتادا..
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 :جؤزو ئةزكةكاُي ثازتة ضياضيةكاُي -4
 :جؤزي ثازتة ضياضيةكاْ -أ

دةبَيت جياواشي هة َُيواْ دوو دةضتةواذة بلةيّ: دةضتةواذةي جؤزةكاُي ضيطتةًي  هةضةزةتادا    
دةضتةواذةي جؤزةكاُي ثازتة ضياضيةكاْ، هةبةز ئةوةي دةضتةواذةي يةكةَ ثازتة ضياضيةكاْ و 

اتةكةدا ووي دةزةوة كسدووة، واتة ضةُد ثازت هة طؤزةثاُي ووَهئاًاذةي بؤ جؤزي ثازتةكاْ هة ِز
 ثَيػرت بامساْ هَيوة كسد بؤية هَيسةدا باضي ُاكةيِةوة. بووُياْ ٓةية، كة

ازتة ضياضيةكاْ ئاًاذةية بؤ خؤَيِدُةوة وهَيلؤَهيِةوة هة جؤزي بةَهاَ دةضتةواذةي جؤزةكاُي ث    
 :(1)ية ثازتة ضياضيةكاْ بؤ ضي جؤز دابةؽ دةكسَيّ ثازتة ضياضيةكة هة زووي ُاوةوة، جا بةَ ثَي

A- :ْئةو ثازتاُةْ كةوا خاوةْ بِةًا وئايدهؤذياو بريؤكةي ديازْ، ثاهجػيت هَي ثازتة ئايدهؤذياكا 
  زجةكاُي بة ئةُداًبووُة تياياُدا.طستِياْ هة طسُطرتيّ ًةكسدُياْ وثَيوةز

B-  :ْئةَ جؤزة ثازتاُة ُاضساوْ بة دةضتطستِياْ بةبةزُاًةيةكي ُةزَ كة ثازتة بساطٌاتيةكا
دةتواَُيت خؤي هةطةَي طؤِزاُلازييةكاُي واقيعدا بطوجنَيَِيت، بة واتاي ئاًادةباغي ثازتةكة بؤ 

 ي طةغةضةُدُي بازودؤخةكاْ. ِزيين َٓيوي طػيت ثازتةكة بة ثَيطؤِزيين بةزُاًةكةي ياْ طؤ

 
 :ئةزكةكاُي ثازتة ضياضيةكاْ -ب
ئاًادةكسدُي ضياضي: يةكَيم هة ِزاضتيةكاُي ئةدةبياتي ضياضةتي بةزاوزد ٓةَهطاُي ثازتة  -1

سدازة ضياضيةكاْ بة ِزؤَهطَيِساْ بؤ ئاًادةكسدُي ئةُداًةكاُي بؤ وةزطستين ثؤضيت طػيت، ئةَ ك
 دةكسَيت هة ضةُد ئاضتَيلةوة هَيلؤَهيِةوةي دةزبازةي بلسَيت:

ئاضيت ضةزكسدايةتي ضياضي ُةتةوةيي، ضوُلة ثازتة ضياضيةكاْ كةُاَهَيلي طسُطّ كةوا  -أ
تياياُدا ٓاوالتي ٓةوَهدةدات بؤ وةزطستين ثؤضيت ثوة يةن هة ووالتدا، جا هة ضيطتةًي تان ثازتي 

ييةكاُةوة بَيت، بة زةضاوكسدُي ئةو بؤضووُةي دةَهَيت ثازتي ضياضي بة بَيت ياْ ضيطتةًة كَيرِب
تةُيا ئةَ زؤَهة ُاطَيِسيت بةَهلو هةطةَي ضةُد زَيلخساوَيلي تس ٓاوغاُة، ضوُلة هة ووالتي تان ثازتي، 
ثازتةكة بؤ دةضتِيػاُلسدُي ضةزكسدةكاُي ضةزةوة ٓاوغاُة هةطةَي ضوثاو..ٓتد، وهة ضيطتةًة 

يةكاُيؼ بة غَيوةيةكي طػيت، دةبيِني ثازتةكاْ ُاتواُّ خؤياْ هة ثاَهةثةضتؤي طسوثةكاُي كَيرِبي
تسةوة بدشُةوة، بةَهطةؽ شيادبووُي ئةواُةي ثؤضتةكاُي ضياضياْ بةدةضتةوةية كةوا ثَيػرت ٓيض 

 ضاالكي حيصبياْ دةزبازةياُةوة ُةشاُساوة.
ي ثازتةكاْ بؤ ثِسكسدُةوةي ثؤضتة حلوًيةكاْ ئاضيت ثؤضتة حلوًييةكاْ، هَيسةدا دةبيِني زؤَه -ب

هة ووالتَيم بؤ ووالتَيلي تس جياواشة، ضوُلة هة بسيتاُيا ثازتي ضةزكةوتوو هة ٓةَهبرازدُةكاْ كةوا 

                                                 

اضٔ٘ )ىػأتَا، مَامَا، تصئفَا، ّظائفَا(. متاح علٕ املْقع االلهرتّىٕ: االحصاب الطٔ (1)
http://www.esddla.org 
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و  وةشيساْشؤزيِةي دةُطةكاُي بةدةضتَٔيِاوة زؤَهي خؤي دةطَيِسيت بؤ دةضتِيػاُلسدُي ضةزؤك
ُية بؤ ثؤضتة ُصًةكاُي تس، ئةطةزضي هة واليةتة يةكطستووةكاُي وةشيسةكاْ، بةَهاَ ِزؤَهةكةي ئةوتؤ 

ئةًسيلادا ثازتي ضةزكةوتوو هة ٓةَهبرازدُةكاُي ضةزؤكايةتي زؤَهَيلي طةوزة دةطَيِسيت بؤ 
ُي ثازتةكةي ثِسكسدُةوةي ثؤضتةكاُي تسي حلوًةتةوة، بةجؤزَيم شؤز جاز ضةزؤن ثاداغيت ئةُداًا

 هة جؤزةٓا ثؤضتةكاُي حلوًةتةوة.داًةشزاُدُياْ  دةداتةوة بة

هةطةَي زؤَهي ٓةز ثازتَيم بؤ ئاًادةكسدْ ودةضتِيػاُلسدُي ئةو كةضاُةي ثؤضتة ضةزةكيةكاُي 
حلوًةت وةزدةطسْ، زؤَهَيلي تسيػي ٓةية هة دةضتِيػاُلسدُي ئةو كةضاُةي ثؤضتة 

صب، كازةكاُي كازطَيِسييةكاُي حيصب بةدةضت دةطسْ، كةوا ئةزكي دزوضتلسدُي ضياضةتي حي
ثِسوثاطةُدة، وثةيوةُديية طػتيةكاْ، وبةِزَيوةبسدُي ٓةَهٌةتةكاُي ٓةَهبرازدُةكاْ، ودةزكسدُي 

 زؤذُاًةو طؤظازة حيصبيةكاْ، ...ٓتد، ثَيياْ دةضجَيسدزَيت.
ثَيطةياُدُي ضياضي: ثازتي ضياضي هة كسدازي ثَيطةياُدُي ضياضي دوو ِزَوَي دةبيَِيت،  -2

و زؤغةُبريية ضياضية هةئازاداية، هةطةَي دزوضتلسدُي زؤغةُبريَيلي ضياضي ثػتطرييلسدُي ئة
 ُوَييةوة:

ثػتطرييلسدُي زؤغةُبريي ضياضي هةئازاداية، كةوا هة ئةجناًي ئةَ ثاَهجػتية ياْ دةبَيتة  -أ
 ثةكلةوتين ضيطتةًي ضياضي هة زاثةِزاُدُي كازةكاُي يا دةبَيتة ئاضاُلازي بؤ ِزاثةِزاُدُياْ. 

دزوضتلسدُي زؤغةُبريَيلي ُوي، ئةًةياْ هةو دةوَهةتاُة بةدي دةكسَيت كةضيطتةًةكةياْ  -ب
 بةجَي تاكلِسةوية، بةو ثَييةي ئةزكي ثازتي ضياضي هةو ضيطتةًة بوُيادُاُي ًسؤظي ُوَيية، و جَي
طتين كسدُي ئةو ئةزكة هةضةز ضةُد خاَهَيم وةضتاوة، هةواُة: ئايدهؤذيا، كازيصًا، ثةيلةزي زَيلخ

 ثازتةكة. 

بةغدازيلسدُي ضياضي: ويطيت بةغدازي ضياضي هةطةَي شيادبووُي غازضتاُيةت  -3
وطةغةضةُدُي ئاًساشةكاُي ثَيلطةيػتين جةًاوةزي وفساوُبووُي خَيِدةوازي شياد دةبَيت، 
ودةكسَيت ضواز جؤز بؤ ثةزضة كسدازي حلوًةتي حيصبي بؤ داواكازييةكاُي ثةيوةضت بة 

 كة باع بلسَيت، هةواُة:بةغدازيلسدُة

هة خودي خؤيدا طسةُيت ُية بؤ ثَيػواشيلسدُي تاقٌي دةضةَهات هة  ضةزكوتلسدْ، ثازتى ضياضي -أ
داوايةكاُي بةغدازيلسدْ، ضوُلة هةواُةية ئةواْ ئةطةز ئةو داوايةياْ بةٓةِزةغة داُا هة ضةز بووْ و 

اليةْ ئةو كؤًةالُةي بة دذايةتي كسدُياْ بؤ دةضةالتياْ ياْ ئةطةز ئةو داواياُة ٓةَهقوالوبووْ هة
 ِزذَيٌي ضياضي ُاضساوْ ئةوا ثةُا بؤ ضةزكوتلسدُياْ دةبةْ.

كؤكسدُةوةي جةًاوةز، ضيطتةًي تان ثازتايةتي ٓاُي بةغدازيلسدُي ضياضي دةدات، بة  -ب
، ضوُلة كسدُياْ هة داُاُي ضياضةتي طػيت ًاُاي كؤكسدُةوةي جةًاوةز ُةن بةًاُاي بةغدازي ثَي
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هةو جؤزة ضيطتةًاُة، ٓةوَهي ضةزكسدايةتي ضياضي ضِس دةبَيتةوة هة كؤكسدُةوةي جةًاوةز هة 
 ثػت زذَيٌي ضياضي ُةن بؤ غتَيلي تس.

زاشيبووُي ًةزجداز، هةواُةية دةضةَهاتي ضياضي زَيطة بة َٓيصة جوزاوجؤزةكاُي كؤًةَهايةتي  -ج
زَيلبخسَيّ، بةالَ هةطةَي ئةوةغدا بةغدازيلسدُياْ هة بدات بؤ ئةوةي ثازتةكاُي ضةز بةو َٓيصاُة 

ثسؤضةي ضياضي ًةزجداز دةكات، منوُةؽ زَيطةداْ بة كؤًةَهة ُةتةوةيي وشًاُةواُي وئاييين بؤ 
 ئةوةي زَيطةياْ ثي بدزَيت بة دةضةَهات بطةْ.  ئةوةي زَيلخطتين حيصبي خؤياْ ٓةبَيت بةبَي

سة تاقٌي دةضةَهات زَيطة دةدةْ بةو كؤًةَهاُةي داواي بةغدازي ًةزج، هَي زةشاًةُدي تةواوي بَي -د
دةدةْ هة زَيطةي ئةو ثازتاُةي ٓةبووُياْ ٓةية ياْ هة  دةكةْ جا بةوةي ًايف ئةو بةغدازبوُةياْ ثَي

 زَيطةي دزوضتبووُي ثازتي ُوَييةوة، ئةًةؽ هة زذَيٌة دميوكساضية زؤذئاواييةكاُدا باوة.

ةيي: هة طسُطرتيّ ٓؤيةكاُي وةزطستّ بة ضيطتةًي تان ثازتايةتي )هةاليةْ بةكاًيوبووُي ُةتةو -4
اليةُطساُي ئةو بريؤكةية( بةدئَيِاُي بةكاًيوبووُي ُةتةوةيية، كةوا ئيِتٌا دةطواشَيتةوة بؤ ئيِتٌا 

بلةْ، ضوُلة هةو  بةجَي بؤ دةوَهةت. بةَهاَ ئةو جؤزة ضيطتةًاُة ُةياُتواُيوة ئةَ ئةزكة جَي
اُةي ضيطتةًي تان ثازتي ثةيِسةو دةكةْ شؤز ئةضتةًة حلوًةت هة حيصب جيا بلسَيتةوة، َهاتو

حلوًةت حيصبة، وحيصبيؼ حلوًةتة، كةواتة حيصب دةبَيتة ئاًساشَيم بةدةضت تاقٌي دةضةَهات و، 
حيصب تواُاي ُاًيَِيت ببَيت بة كةُاَهَيم بؤ بةضتِةوةي فةزًاُِسةوا وًيووةتةكةي، بةضتِةوةي 

اوةز وضيطتةًي ضياضيةكة. بةَهاَ هة ضيطتةًة كَيرِبكَييةكاُدا، ثازتي دةضةَهات بؤ جةً
طسُطي بة دةزخطتين ضيٌبوهة ُةتةوةييةكاْ دةدات، ٓةزوةٓا  ،بةزشكسدُةوةي ٓةضيت ُةتةوايةتي

ئةو جؤزة بةزُاًاُة دادةزَيريت كةوا طوجناُدْ هة َُيواْ بةزذةوةُديية ُاوضةطةزييةكاْ 
ية ُةتةوايةتييةكاُةوة ثةيدا بلات هةاليةن، هة َُيواْ بةزذةوةُدي كؤًةَهة جياواشةكاُي وبةزذةوةُدي

 تسةوة هةاليةكي تسةوة.  

كؤكسدُةوةي بةزذةوةُدييةكاْ: ثازتي ضياضي ئاًساشَيلة بؤ دةضتِيػاُلسدُي ثسضة  -5
ةَهطا دةبِةوة ديازي طػتييةكاْ، بةثَيي طسُطيةكةيةوة يةكَيم يا شياتس هةو ثسضاُةي زووبةِزوي كؤً

 دةكات بةثي ي طسُطيةكةيةوة، دواتس دةخياتة َُيو بةزُاًةي ٓةَهٌةتي ٓةَهبرازدُةوة.    

: ثازتي ضياضي يةكَيلة هة ئاًساشةكاُي دزوضتلسدُي ضياضةتي ى طػتىدزوضتلسدُي ضياضةت -6
، هة والتاُي طػيت هة بوازةكاُي ئابوزي وكؤًةَهايةتي، بةَهلو هة بوازي ضياضةتي دزةوةغدا

ضيطتةًي تان ثازتي دزوضتلسدُي ضياضةتي طػيت بة طسُطرتيّ ئةزكةكاُي حيصب دادةُسَيت، 
ٓةزوةٓا هة ووَهاتاُي ضيطتةًة كَيرِبَييةكاُيؼ حيصب هةداُاُي ضياضةتي طػيت بةغدازة، ئةًة 

ةز ٓاتوو حيصب هة هةحاهةتَيلدا ئةطةز ٓاتوو حيصب هةَُيو ثةزهةًاُدا خاوةْ شؤزيِة بوو، بةالَ ئةط
طيؤْ بوو ئةوا وةكو زةخِةطس بؤ ضياضةتي حلوًةت دةزدةكةوَيت، ضوُلة ٓةز ثازت يبةزةي ئؤثؤش

وبةزُاًة دادةزَيريت، ئةو بةزُاًةية دةبَيتة ضةزضاوةي ضياضةتي حلوًةت ئةطةز جوةوي دةضةَهاتي 
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يػتة دةضةَهات و وةكو طستة دةضت ياْ دةبَيتة ضوازضَيوةي زةخِةطستّ هةو ضياضةتة ئةطةز ُةطة
 طيؤْ ًايةوة.  يئؤثؤش

تي زذَيٌي ضياضي ثَيداُي غةزعيةت: ثازتي ضياضي بة ضةزضاوةيةكي طسُطي غةزعية -7
َهاتاُي ضيطتةًي تان ثازتي ضةزكسدايةتي ضياضي تةًاغاي حيصب دةكات وةكو دادةُسَيت، هة و

جػيت بؤ بةدةضتَٔيِاُي ثاَه ضةزضاوةي غةزعيةتي ضياضي، ضوُلة حيصب ُةزًي شياتسة هة ضوثا
ًيووي، ٓةز حيصبيػة دةتواَُيت ضوود هة ٓةًوو ئةو ضةزكةوتِاُةي حلوًةت بةدةضيت دةٓيَِيت 

ةخِة ئازاضتةي حلوًةت دةكات، ٓةزوةٓا وةزبطسَيت، بةَهاَ ئةطةز كةَ وكوزتي ٓةبوو ئةوا ثةجنةي ِز
بة دةضةَهاتي ضياضي دةطَيِسَيت، ضوُلة هة ضيطتةًة كَيرِبَييةكاُيؼ حيصب زؤَهي ثَيداُي غةزعيةت 

فسة ثازتايةتي خؤي هة خؤي دا دةزبِسيِة هة ضوازضَيوةي غةزعيةتي زذَيٌةكة، دةضتلازيلسدُي ئةو 
 فسةييةؽ بةٓةِزةغةيةن دادةُسَيت بؤ ضةز ئةو غةزعيةتة.
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