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 طؤظارى تؤثزاوة و ثرِؤذةيةكى نويَ

 

لة ويَب صايت و ثاشاى صؤصيال ميدديا  رؤؤننامةطدةري يدويَهزيو يداى  دة       ثيَكًاتوو لةطةلَ دةركةوتين ميدياي ئةليكرتؤني
 ة ويتايةكي تز رؤؤننامةطةري كاغةس ثاشةكيَشيةكي  ةرضاوي كزد.. ليَي ميدياي ئةليكرتؤني نةيتويني  بيَت  ة ئامزيسيَك  ؤ 

 ياية.ديكؤميَهت ويتا ئةرشيفكزدى  ئةمةش  ةيؤي رووديني طؤرؤينكاري ييَزي لةم جؤرة ميد

 جيَةزتهدةوة   كزيوي صدةد لدة صدةد  دؤ    ثيَندة ووة  دة جيَةزةوةيدةكي متناندة     ييَشدتا   يةر  ؤية كة ميددياي ئدةليكرتؤني  
يهؤصدايد... ضدونكة   رؤؤننامةطةري يويَهزيو   ةتايبةت  ؤ ثزصةةليَك  كة ثيويضيت  ة ئةرشيفكزدى ية يَت  وةك  دويري ج 

ميددياي ئدةليكرتؤني ناتوينيَدت طدزنيت ثاريصدة و لدة       كة تويَذيهةوةكاني  ويري جيهؤصايد   ا ةتةةليَكو   ا ةت ونوصني و
 ناونةضووني  كات  كة ثاش ضةند صالَيَك  توينزيَت وةك ئةرشيفيَك  ةةرؤيهةوة  ؤي.

ى و تويَدذةريني  دويري    دة يدةولَي نوصدةري    وةصتاى  جداريَكي تدز   ةلةم صونةةوة  طؤظاري تؤثشيوة  ثاش ماوةيةكي سؤر ل
 ودةكزيَتةوة.آلئةنفال و جيهؤصايد.. ضاث و  

( صالَ  وةك طؤظاريَكي  ويري جيهؤصايد لةاليةى )لقي كدةركوكي ريَكردزيوي   13 ؤ  ريييَهانةوة  طؤظاري تؤثشيوة   ةر لة )
( صدالَةي تداويني ئدةنفال    21( لدة يدادي )  14/4/2009(ددي لدة )  1وكزدنةوة و نمدارة ) آلضاك( ياتة   -ضاوديَزي كوردؤصايد 

 وكزييةوة.آل 

 :ئةو دةم و  ؤ ئيَضتا وئايهدةش  يةلَبذيردني ناوي )تؤثشيوة(  ؤ طؤظارةكة   ة دوو ئاماجنة
 لةطةلَ قضةكزدى لةصةر تاوينةكاني جيهؤصايدي كورد  ئةم ناوة ئامادةيي يةية و ديزؤكيَكة لة تاويى. :يةكةمياى

ياوشيَوةي نداوي )ئدةنفال(  وةك ناصدهامةيةك  دؤ نةتةوةيدةكي قور داني تاويندةكاني         دةصتةزتو  ةم ناوة  ة :دووةمياى
جيهؤصايد  طزنةة و رةيةندي نيشتناني و ميَذوويي يةيدة  وةك ضدؤى جولةكدةكاى تدا دونيدا دونيايدة  دةصدت  دة نداوي          

 دةياى.)يؤلؤكؤصت(دةوة دةطزى و كزدوويانة  ة ناصهامةيةكي نيشتناني  ؤ يؤياى و نةوةكاني ئايه

( دينة صالَ   ة يةماى ئةو دوو ئاماجنةي لة ثيَهاويدي ياتة ئاريوة  جاريَكي تز )تدؤثشيوة( دةصدت  دة    10ئيَضتاش لة ثاش )
( صالَةي تاويني ئةنفال  دةكاتة ويَضتةةيةكي نويَي كاركزدني و نمدارة  34وكزدنةوة دةكات   ؤ ئةو مة ةصتةش يادي )آل 
 ودةكزيَتةوة.آل(دي ليَي  5)

وكزدنةوةي نيية وةك نمارةكاني ثيَشووي لدة يادةكداني كينيا داريني    آلةرسي نويَي )طؤظاري تؤثشيوة(  ة تةنًا دوو ارة  و
وكزدندةوةي  آل  ميدديايي و  يةلَةظة و ئةنفال   ةلَكو لة ضويرضيَوةي ئدةم يدةنةاوةدي  يويصديت ديمةسرينددني ناوةندديَكي     

 ي نوطزةصةملاى وطؤظاري تؤثشيوة و مالَجةرؤي كوردؤصايد ثيَكديَت.تايبةت  ة جيهؤصايد يةية  كة لة رؤؤننامة

رؤؤننامدةي نوطزةصدةملاى  نمارةيدةكي ندويَي ليَدي        ( صالَةي تاويني كينيا اريني يةلَةظة34 ؤ ئةو مة ةصتةش لة يادي )
 وكزييةوة ومالَجةرؤي كوردؤصايديش لة ئيَضتادي لة قؤناغي دروصتكزدنة.آل 

يةنةاوة كزدووة و دةماندةويَت  دة صدود وةرطدزتو لدة يدةموو ئدةسمووى و تويناكداني ئدةم  دويرة  ميدديا و            دةصتناى  ةم 
ةسريَهني.. ليَي نا يَت رؤؤلَي تةويوي ئةو رؤؤننامة وطؤظارينةش لة ةرضاو نةطزيو  مبناوةنديَكي تايبةت  ة جيهؤصايدي كورد دي

 .و دةكةى اى كزدووةكة ض ثيَشرت و ض ئيَضتا لة  ويرةكةدي يشمةتي  اشي

 سةروتار

 سةرنووسةر
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 يةكيَك لةو بةلَطةنامانةى رذيَنى بةعس

 ئةنفالدا دةنيَتتاوانى لة  كوشتنى ذن و مندالَكة تيَيدا دان بة 

ئةمحةد(، يةكيَم بوو هةو بةهَطةنامانةي بةكارهات هةة داداةاييلندني سةةداو يوسةيَ  و     بةهَطةنامة ثاريَزراوةكةي الي )عاسي مشتةفا 
 دارو دةستةكةي هةسةر دؤسيةي ئةنفال.
( بةة ديوةي   27/3/1982ئيَةنا  هةة )   -عيَةناق   جةنطىسةربازة كوردةكاني سوثاي عيَناق، هة  عاسي مشتةفا ئةمحةد، يةكيَم بوو هة

 .ئازاد دةكنيَتهة ئةجنامى اؤرِينةوةى ديوةكانى جةنط،  (24/8/1990سالَ، هة ) (8)دواي  دةكةويَتة دةست سوثاي ئيَنا  و
 (4/10/1990هةر بؤية هة ) ،كض و كورِيَم ثيَلهاتبوو  (2)هة هاوسةر و  خيَزا  و منداهَةكانى نابينيَت، كة ، ماو عاسىثاش اةرِانةوةي

 كاتي عيَناق دةكات و داواي ضارةنووسي هاوسةر و منداهَةكاني دةكات.داواكارييةن ئارِاستةي سةرِؤكايةتي كؤماري ئةو 
مةي داواكارييةكةةي )عاسةي مشةتةفا(     آل( وة4/16565/، بة نوسناوي ذمارة )ش.ع/ب(27/10/1990)ديواني سةرؤكايةتي كؤمار، هة 

  (.هة ناوضوو 1988)هاوسةر و منداهَةكانت هة ثنؤسةي ئةنفال هة ساهَي  دةداتةوة و دةهَيَت:
 وةن هة بةهَطةنامةكةدا هاتووة، خيَزانةكةي )عاسي مشتةفا ئةمحةد( ثيَلهاتبوو  هة:

 / هاوسةري1955ة عةزمية عةهي ئةمحةد، هة دايلبووي 1
 / كض1970ي مشتةفا ة هة دايلبووي ة ضنؤ عاس2
 / كور1981ِمشتةفا ة هة دايلبووي ة فةريدو  عاسي 3
 / كض 1982مشتةفا ة هة دايلبووي  ة روخؤش عاسي4

ئةو بةهَطةنامةية، يةكيَم بوو هةو بةهَطةنامانةي هة بةرانبةر سةداو يوسيَ  و دارو دةستةكةي هة داداايلندنيا  هةسةر دؤسيةي ئةنفال 
 بةكارهات و رؤهَي بةرضاوي هةبوو.

 بةلَطةنامةيةك هةر جارى



 

 

 

 

 

 

 

 لة زةمينةسازييةوة بؤ جيَبةجيَكردن و دادطاييكردن ...ئةنفال

 جينوسايدا طةليَ كورد و دةولةتا توركياييَ  

 ...نفالئة
 و جينؤسايدى كورد....



 جينؤسايد ئةنفال و طؤظاريَكى تايبةتة بة ثرسى
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 ئةنفال...  
 

 لة زةمينةسازييةوة بؤ جيَبةجيَكردن و دادطاييكردن

 عةىل مةمحود حمةمةد نووسينى:
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ي توْسبوْةوةي ْانؤنييةنإ آلْ، غا(1988بؤ  1985)ي آلْغا  
و  و فةضَإ و بطِياض و بطوغهة و زةضضووْي غةزٕا ْووغطاو

ي آلبةياْي فةضَي ضشيَُي عيَطاقية، نة ية يةنةناْي فةضَي و با
يةنيإ  زةضضووْة زش بة طةيي نوضز، ٖةضسونُطِاْييةوة 

يَهي ظةقي ْيَوْةتةوةيي بووٕ، زواي  ٖةيَططي دؤضة تاوْا
و زوزيَي ْاوةضِؤنةناْيإ بة ظيَسةوة  غًَةَيٓةوة زةضضوْيإ بيَ

، وةى عةيي سةغةٕ َةديس وتةْي َٓةتي  ،ديَبةديَهطٕا
ي  .نؤَةيَطاي ْيَوزةويَةتيإ ْةظْا

ةي ياغاي ْيَوْةتة  نوضز وةيي ضةني تايبةتي ية زشيثيَطةوْا
، تةْاْةت ية ٖةَوو غاآلْي ثيَؿووتطي زةويَةتي ٖيَٓابةناض

وةضي ْاخؤؾي يةطةٍَ غةضتاثاي ةعيَطاقي، نة نوضز ياز
غايَةي تةَةْي عيَطاقةوة  (67)ٖةَوو  سا ٖةية، بةيَيَصووةنة

بة ئةْساظةي يةى ية ثطؤغةناْي ئةْفاٍ تاوٕا زشي ْةنطاوة، يةو 
ظياتط ٖةْطاوةناْي نؤَةيَهوشي و زةضنطزٕ و  زاةثطؤغةي

ضواضضيَوةي فةضَإ و بطِياضة بة ْةخؿة  نوؾت و بطِ ية
زاضِيَصضاوةناْي سيعبي بةعؼ و سهوَةتي عيَطاقي ديَيإ 

ئيَُة ية خواضةوة زةغتة بصيَطيَهي ئةو فةضَاْاْة  ..نطايةوة
 .ثيَؿهةف زةنةئ، نة زيَؤثيَهة ية ئؤقياْووغيَهي تاوٕا

 ئاَازةناضي بؤ تاوٕا

بةثيَي وتةي عةيي سةغةٕ َةديس ية ْيوةي زووةَي 
ي (ـ%40) ية ٖةؾتاناْي غةزةي ضابطزوو، ٖيَعة نوضزييةنإ

اي عيَطاقيإ ثةى خػتبوو، نة ئةواْيـ ية ؾةضِيَهي َإ و  توْا
ْةَاْسا بووٕ بةضاَبةض بة ثإ ئيػالَيعَي نؤَاضي ئيػالَي 

. يؿتووإ و عيَطام (39)نات ئيَطٕا  ئةو .ئيَطٕا  ًَيؤٕ زْا
يؿتووٕا بوو، بؤية عيَطام ية شيَط فؿاضي  (13.6) ًَيؤٕ زْا

توْسي الغةْطي ٖيَعي َطؤيي بوو ية بةضةناْي دةْط، بؤ 
ئةوةي ئةّ ضيَصةية ْةضيَتة غةض، ثيَويػتيإ بةوة بوو نؤتايي 

ثيَـ غاٍَ  ضواضبةو فؿاضة بٗيَٓٔ ياخوز نةَي بهةْةوة. ية 
، نة  ثطؤغةي ئةْفايةوة ٖةْطاوةنإ وضزة وضزة زةْطٕا
ٖاوتابووٕ ية طةٍَ غيَ ٖةْطاوةنةي ضاوٍ ٖيًَبيَطط بؤ 

 ـ نؤنطزْةوة ـ زةغتٓيؿاْهطزٕ) ئةجناَساْي ديٓؤغايس
 .(يةْاوبطزٕ

ة ىبةعؼ ثيَي وابوو بةبيَ  ،زةغتربزٕ بؤ ئةو ٖةْطاوْا
ي بةضةو ضسةيةْ بيَتةوة، ٖةَوو وي ٖيَعة نوضزييةنإ بوتوْا

ٖيَعةنةي بؤ دةْطي ئيَطٕا تةضخإ بهات، نة يةو ناتةزا 
 ـ سػو ـ ى ز خ ـ ى ٕ ي) ظؤضيٓةي ٖيَعة نوضزييةنإ

" فؿاضةناْيإ ناضيطةضتط آلسيعبويَ ـ بعووتٓةوةي ئيػالَي
، بطِياضةناْي  ،ببوو بةٖؤي ؾةضِة ٖاوبةؾةناْيإ ية طةٍَ ئيَطٕا

بةعؼ تا ية زةغتجيَهي ئةْفاٍ ْعيهة ببيٓةوة، زضِْسةيي ظياتط 
و وؾةي ْاو بطِياضةناْي  يةطةٍَ خؤي ٖةيَسةططيَت، زةغتةواشة

 و وةسؿياْةتط زةضزةنةوٕ. تطغٓانرت

 (458)بةثيَي بطِياضي ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضِؾي شَاضة 

طؿتيَٓطاوة، ٖةض نةغيَو ببيَتة ( 21/4/1988) يَهةوتيية ضِ
بةؾيَو ية بعووتٓةوةيةني ضةنساضي، ياخوز زةغت تيَهةٍَ 

ػوانطزْي غةضؤى يبهات يةطةٍَ وآلتي بيَطاْة، يإ نطزاضي ض
غيَساضةية، ية غعانةي  ،نؤَاض يإ ثاضتي بةعؼ ئةجناّ بسات

تي زميونطاتي نوضزغتإ بوو، ية ثاض وئةّ بطِياضة يةو ناتةزا ضِو
و نؤَاضي ئيػالَي ية ساز  زواي ؾةضِي ٖاوبةؾي ثاضتي بة

 ططزَةْسزا ٖات. ـئؤَةضٕا 

جلنة واتا )بانوضي ثاضتي بةعؼ ييصْةى ٖةضضي بةثيَي بطِياضي 
نة ية ضيَهةوتي  (4684ـ28) بة  شَاضة(، شؤون الشمال

طؤ يةطةٍَ سا زةضضووة، بة زواي تيَهطووْي طفتو(ـ29/6/1985)
و ناضةبا و نؤثؤْي خواضزٕ ية  زةضنطاوة، ئاو( ى ٕ ي)

بٓةَايَةي ثيَؿُةضطة زةبطِٕ و زةضيؿيإ زةنةٕ ية ْاو ئةو 
ةي خاوةْساضييَت َريئ و ضيَطا زةططٕ ية ضووْي خؤضاى  خاْووْا

ئاضز، ؾةنط، ضاي، "بة تايبةتي ثيَساويػتية بٓطيٓةييةنإ وةى 
ئةو ْاوضاْةي ية شيَط واتا  ،بؤ ْاوضة قةزةغة نطاوةنإ "ضؤٕ

 زةغةآلتي ثيَؿُةضطةٕ.

بؤ ضيَطاططتٔ ية ضووْي غوتةَةْي بؤ ثيَؿُةضطة، بطِياضزضا ية 
ْاو ؾاضةنإ ضؤشي داضيَو بة نؤثؤٕ بةْعئ زابةؾبهطيَت بة 

ي ضيَهةوتي (ـ19626)غةض ؾؤفيَطةنإ بةثيَي ْووغطاوي شَاضة 
ي غةضؤنايةتي نؤَاض، ئةوةؾي غةضثيَطي ز (29/6/1985) يوْا

ي تيَهسةضي.  بهات زازطايي زةنطيَت بة تاوْا

 (،4/7/1985)ي ضيَهةوتي (ـ232)ييَ بةثيَي بطِياضي شَاضة 
ضؤش زواتط ثيَٓر ييصْةي ئةَين ثاضيَعطاي غًيَُاْي، نة تةْٗا 

زةضضووة، ٖيًََي تةيةفؤْي َايَة ثيَؿُةضطة زةبطِٕ و َؤيَةتي 
تطيَتةوة، ٖاونات ريزةطضضي زابةؾهطزْي خواضزْيإ ييَ وةبطيها

بةتايَهطزْةوةي نؤْرتانيت نؿتونايَي ظةوي و ظاضي َريي 
يةطةيَيإ و ييَػةْسْةوةي بةيَطةْاَةي عيَطاقييةناْيإ و بة 

 زوايسا زةضنطزْيإ ية ؾاضةنإ.

 ييصْةى (226)بة بطِياضي شَاضة  (4/9/1985)ية ضيَهةوتي 
ي بةعؼ، غووض بووٕ يةغةض غعاناْي سيعببانوضي  ناضوباضى

بة ظياتطةوة دةختهطاوةتةوة، يةطةيَيؿيسا بطِياضزضا و ثيَؿووتط 
ئابًوقةي ئابووضي بػةثيَٓطيَت بةغةض ئةو ْاوضاْةي ية 

 ،ئاوبؤ منووْة )زةضةوةي زةغةآلتي سهوَةتي عيَطاقني، 
و  ْةقوتاخباٖةضوةٖا يإ ييَبربِزضيَت، (ـتةيةفؤٕ ،ناضةبا

ْةخؤؾداْةنإ زاخبطئَ و بهؿيَٓطيَٓةوة ية ْاوضةنإ، 
ةوة، بٓةَايَةي ٓنؤْرتانتة نؿتونايَيةنإ ٖةيَبوةؾيَٓطيَ

ثيَؿُةضطة ية ثًة يةى و زوو، ية ْاوضةناْي شيَط زةغةآلتي 
سهوَةت زةضبهطئَ بؤ ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ، زةغت بةغةض 

و  ة ْاوضةناْي َةضطةوةَاٍَ و َويَهياْسا بططتطيَت، بةَةف خطْا
 شياْيإ ييَ بطِزضا.

ي (ـ22/9/1985)ي ضيَهةوتي (ـ458)ْووغطاوي شَاضة بةثيَي 
ييصْةي ئاغايؿي ؾاضي غًيَُاْي، غةثاْسْي ئابًوقي ئابووضي 
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وةى وي ناضطيَطِييةوة، وبةغةض ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ ية ض  
ضطة، بطِيين خؤضاى ية تةواوي الزيَهاْي شيط زةغةآلتي ثيَؿُة

نؿاْسْةوةي قوتاخباْة و ْةخؤؾداْةنإ و بطِيين ٖيًََي 
تةيةفؤٕ و ضيَطاططتٔ ية ضووْي ٖةيَُةتةناْي نؿتونايَي و 

 ٌ بؤ ْاوضةناْيإ.قةزةغةي ٖاتوضؤي ئؤتؤَبيَ

ي غةضؤنايةتي ئةضناْي غوثا (ـ9041)بةثيَي ْووغطاوي شَاضة 
بةزةغت ئةو طوْساْةي ، بطِياضزضا (2/11/1985)ية ضيَهةوتي 
"بة تؤثي  ْيوة ؾةوإ تؤثباضٕا بهطئَية، ثيَؿُةضطةوة

، بةؾيَوةي ٖةضةَةنياْة ٖةَوو "ْةَػاوي و ضاديُةي ضًي
 ؾةواْة ئةجناّ زةزضا.

ٖةضوةٖا بة بطِياضي زيواْي غةضؤنايةتي نؤَاضي شَاضة 
َاف زةزات بة طوْس و  (16/11/1985)ي ضيَهةوتي (ـ36517)

ة زةضبهةٕ نة غةضؤني خيَعاْةناْيإ طةضِةنةنإ، ئةو خيَعاْاْ
.  ضوْةتة ثاٍَ ثيَؿُةضطة يإ ئيَطٕا

قؤْاغي زواتط زةغت زةبةٕ بؤ ٖةيَوةؾاْسْةوةي خيَعاْةنإ، 
سْي ْاوضةي نوضزغتإ  ،بةثيَي ْووغطاوي ئةجنوَةْي ضاثةضِْا

، َاف زةزات بة (9/1/1986)ية ضيَهةوتي  (230575)بة شَاضة 
ةي شْإ زاواي َايف  ديابوْةوة بهةٕ ية ثياوةناْيإ، ئةوْا

 ثةيوةْسييإ بة ثيَؿُةضطةوة نطزووة.

شَاضة  ة بةٖةضضي ْووغطاوي زيواْي غةضؤنايةتي نؤَاض
يسا ٖاتووة، زةغت ، تيَ(11/8/1986)ية ضيَهةوتي  (29950)

اْةزا زةططتطيَت نة زةضٓة ثاٍَ  بةغةض َاٍَ و غاَاْي ئةو خيَعْا
اْةي زةضنطاوٕ بةٖؤي ئةوةي ثيَؿُةضطة، يإ ئةو خ يَعْا

 نةغيَهيإ ثةيوةغت بووة بة ثيَؿُةضطةوة.

شَاضة  ،ييَ بةثيَي ْووغطاوي وةظاضةتي بةضططي عيَطاقي
بطِياضي ضوخاْسْي ئةو  (،20/11/1986)ي ضيَهةوتي (ـ25421)

ة زضا، نة ية شيَط زةغيت ي ئرياْي و  طوْسْا ي ْؤنةضْا تيَهسةضْا
ٔ ، بة بةناضٖيَٓاْي )يةنيَتى و  ثاضتى( بٓةَايَةي خياْةتهاضْا

 ٖةَوو دؤضة ضةنيَو ية ْاوياْسا ٖيَعي ئامساْي.

 ٖاتين عةيي سةغةٕ َةديس

ي غةضنطزايةتي  (1985)ية غايَي  سةَعة ظوبيَسي ئةْسَا
ي سيعببانوضي ييصْةى ْيؿتُاْي ثاضتي بةعؼ نطا بة غةضؤني 

ْاوضةنة بةعؼ، فةضَاْي ثيَسضا ية ؾةف َاْطسا نؤْرتؤيَي 
بهات، بةآلّ ْاوبطاو بة زوو ؾةف َاْطي ئةضنةنةي ثيَ ئةجناّ 
ْةزضا، ئةَة ظةَيٓةي خؤؾهطز بؤ ٖاتين عةيي سةغةٕ 

 َةديس.

و  تائيَػتا غعانإ ظؤضيٓةيإ ثةيوةْسبووٕ بة ثيَؿُةضطة
بٓةَايَةناْياْةوة، ييَطةوة قؤْاغيَهي زيهةي َةتطغيساض بة 

 يَسةنات، زةغتٓيؿإئاضاغتةي ديٓؤغايسنطزٕ زةغت ث
 ،ئةو بةؾةي نؤَةيَطا زةططيَتةوةو نطزْةنإ ٖاوآلتياْي غعيٌ 

ةناْيإ ثةيوةْسييإ بة ضاالني  نة ٖيض ئةْساَيَهي خيَعْا
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 نةوتٓة نؤَةيَهوشي. ٖةيَهؿإ، بيَ زوزيَي  

َايف َاٍَ و َويَهي  (ثيَؿُةضطةواتا ) ، تيَهسةضٕا(6/4/1987)ية 
 ييصْةى ناضوباضىبةثيَي ْووغطاوي ئةَةف خؤيإ ية زةغتسا، 

، ضواض ضؤش زواي ئةو (2296)ي بةعؼ بة شَاضة سيعببانوضي 
خاوةْساضيةتي  ،بطِياضة، ٖاووآلتياْي ْاوضة زةغتٓيؿاْهطاوةنإ

 1|)اَإ و ٖةَوو َافيَهي ياغاييإ بةثيَي بطِياضي َاٍَ و غ
ية ثاؾإ ية  و ييَػةْسضايةوة (10/4/1987) ضؤشىي (ـ2713

يإ.  غيَساضةزْا

ئيرت ٖاوآلتياْي طوْسة قةزةغةنطاوةنإ َايف ياغاييإ ضاطريا، 
ئةواْيـ ٖاوتاي نةغوناضي ثيَؿُةضطة َايف َويَهساضييَت َاٍَ و 

ٖةَإ  ئاياضىغيَ ٖةفتة زواتط ية يةني  .َويَهيإ ية زةغتسا.
ي نةغي ثًة يةني تيَهسةضإ ية غيَساضةزْابطِياضي ، غاٍَ

ي َايف َويَهساضييَت َويَو و  زةضنطا، بةَةف زواي ية زةغتسْا
بةثيَي بطِياضي شَاضة  ئةَةف َاٍَ، َايف شياْيؿيإ ية زةغتسا،

ايؿي بةضِيَوةبةضايةتي ئاغ (ـى1/5/1987ضؤشى )ي (ـ106309)
 ْاوضةي ئؤتؤْؤَي.

، يةنيَو ية (160)زوو ٖةفتة زواي ضاالنهطزْي بطِياضي 
طةوضةتطئ تاواْةنإ بة ضةني نيُياوي ئةجناَسضا بةضاَبةض بة 

ض بة ةتياْي طوْسي باييػإ ية ْاوضةي خؤؾٓاوةتي غآلٖاو
 ثاضيَعطاي ٖةوييَط.

 ٖةضضةْس بة فةضَي بطِياضي شيإ غةْسْةوة ية بطيٓساضٕا غيَ
ي ضةني  ة زةضضوو، بةآلّ بطيٓساضْا ٖةفتة زواي ئةو تاوْا

ٕ، بةَةف بوونيُياوي باييػإ و ؾيَذ وةغاْإ نؤَةيَهوشنطا
ةنإ ثيَـ فةضَاْةناْي خؤؾيإ نةوتٔ. ئةوةبوو عةيي . تاوْا

نيُياوي بة فةضَي بطِياضي نوؾتين بطيٓساضاْي زةضنطز بؤ 
ي ئةواْةي نة زوشَٓايةتي ضشيَُيإ ييَ زةضز ةنةويَت، بةضزةوَا

شيإ ية ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ بةغة بؤ غةملاْسْي 
ى ..زوشَٓايةتي ضشيَِ بطيٓساضٕا بة بطوغهةي شَاضة  ية غيَساضةزْا

فةضَاْسةيي فةيًةقي يةى و  (13/5/1987) ضيَهةوتي (945)
ئاَؤشطاضي عةيي سةغةٕ َةديس زةضضوو، ثاف زيَٓيابووٕ ية 

 ٕ.زشايةتيإ بؤ زةغةآلتساضا
ْيَوزةويَةتيةنإ ية ياغاي َطؤيي  ةّ بطِياضة ٖةَوو ثطْػيبةب

ْيَوْةتةوةيي ية ثاضاغتين خةيَهي غعيٌ و بطيٓساض و قةزةغةي 
نوؾتين زةضةوةي زازطا ثيؿيًَهطا، ٖةَو ٖاووآلتياْي ْاوضة 
قةزةغةنطاوةنإ خطاْة ْاو ئةو بطِياضةوة، ضوْهة شيإ يةو 

 ضشيَِ زةٖاتة شَاضزٕ. خؤي بة زوشَٓايةتي ْاوضاْة بؤ

ٖاونات ٖيَؿتا َةضةنةبي غةض ناغةظي بطِياضي ثيَؿوو وؾو 
زياضيهطا بؤ  (20/5/1987بؤ  21/4/1987)ْةببوو، ضيَهةوتي 

ضاطواغتين غةضدةّ الزيَ زةغتٓيؿاْهطاوةناْي نوضزغتإ بؤ 
ي باييػإ ئؤضزوطا ؾؤفةٍَ  ،ظؤضةًَيَهإ، ثيَٓر ضؤش زواي تاوْا

 (30)قةظاو  نة ضواض نوضزغتإ ىَوو الزيَهاْٖةو  وةطةضِخطا
دطة ، بؤ ئؤضزوطا ظؤضةًَيَهإضاطواغرتٕا ي زةططتةوة ؾْاسية

 .ْؿني ية ٖةْسيَو الزيَي داف

 غياغي و غةضباظييةوة ْيية.

 (18/3/1987)زواي ؾهػتةنةي سةَعة ظوبيَسي، ية ضيَهةوتي 
ُاْي ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضِف و غةضنطزايةتي ْيؿت

ي بةعؼ نؤبوْةوةيةني ٖاوبةف بة غةضؤنايةتي غةزاّ سيعب
 (160)ية نؤبوْةوةنة بطِياضي  سوغئَ ئةجناّ زةزةٕ،

بة فةضَي ية ضيَهةوتي ةنة بطِياض ئةطةضضى زةضزةنةٕ،
يسا عةيي سةغةٕ َةديس  نطا بة زةضضوو، تيَ (29/3/1987)

تةواوي ْاوضة  يةسيعبي و ئةَين و غةضباظي ضةٖاى بةضثطغي 
 ـ زياية ـ نةضنوى ـ َوغٌَ)نوضزْؿيٓةنإ و بانوضي عيَطام 

و ٖةَوو زةغةآلتيَهي  (زٖؤى ـ غًيَُاْي ـ ٖةوييَط ـ غةالسةزئ
بوزدةي  ةى تةضخاْهطزْىبطِياضزٕا و ديَبةديَهطزْي ثيَسضا، و

خةضدهطزْي واتا بيَ طةضِاْةوة بؤ وةظاضةتي زاضايي، بةتايبةتي 
 بوو. بيَ نؤْرتؤٍَ

زةغةآلتي عةيي سةغةٕ َةديس ٖاوتاي زةغةآلتي غةضؤى 
و ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضِف بوو ية بانوضي  نؤَاض

بووة بطِياضي ٖةَوو  عةىل سةغةٕ َةديسعيَطام، بطِياضي 
زةظطاناْي زةويَةت، بة َةزةْي و غةضباظي و ئةَين و سيعبي 

وو و ٖةوايَططييةوة، غةضثؿو نطا ية ثيازةنطزْي ٖةَ
 زةغةآلتةنإ بة غياغي و غةضباظي و ياغايي و ئابووضييةوة.

بةثيَي ئةّ بطِياضة عةيي سةغةٕ َةديس زةغةآلتي تةواوي 
ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضؾي زضاية بؤ يةندػتين تةواوي 

ية تةواوي بانوضي عيَطام ية بةضاَبةض  ٖةضةَي زةويَةت
ةَةف غةضنوتهطزْي بعووتٓةوةي ضةنساضي نوضزغتإ، ب

سيعبي بةعؼ وةى ثاضتيَهي غياغي ضاغتةوخؤ بةضثطغياضييَت 
 نؤَةيَهوشيهطزْي طةيي نوضزغتاْي ططتة ئةغتؤ.

ية ضيَهةوتي  (160)ٖةَإ ضؤشي زةضضووْي بطِياضي 
ْوغطاويَو بة  طغهطتيَ ـ غةضؤنايةتي نؤَاض(، 29/3/1987)

 بةضِيَوةبةضايةتي ٖةوايَططي غةضباظي( ئاضِاغتةى 965شَاضة )
بطِياضي بةناضٖيَٓاْي ضةني نيُياوي ةنات و تيَيسا طؿيت زة

بةض ٖاو نة بة ، وةتياْي نوضزغتإ زضاآل"عيتاز خاص" بةضَا
(، ضةنى 15/4/1987)ية ضيَهةوتي زواى ئةو ْوغطاوة، 

و غةضطةيَو بةضطةيَو  ية طوْسةناْي ٖةيَةزٕ و ضاآلوة نيُياوى
ضؤشي زواتطيـ ية باييػإ و  و خطاية بواضي ديَبةديَهطزْةوة

 ؾيَذ وةغاْإ.

، بة بطِياضي (160)ضواض ضؤش زواي زةضضووْي بطِياضة ؾوَةنةي 
ية ضيَهةوتي  (244)ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضِف بة شَاضة 

سا، زةغةآلت زضا بة عةيي سةغةٕ َةديس بؤ (ـ2/4/1987)
اضي ، بةَةف بطِياضةنة خطاية بو(160)ديَبةديَهطزْي بطِياضي 

 ديَبةديَهطزْةوة.

، ٖيَطف و غةضنوتهطزٕ و ئاَاشة بؤنطاوثيَـ بطِياضي 
ثةالَاضةنإ ثططِ ثططِ و ْا غػتةَاتيو بووٕ، ييَ ية زواي 

زاضِيَصضاو و  ، ثةالَاضةنإ بووْة ْةخؿة(160)زةضضووْي بطِياضي 
ئاغيت تاواْةنإ بة دؤضيَو بة بةضْاَة،  غػتةَاتيو و
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 فةضَييةوة.
ضيَهةوتي نو بةثيَي بطِياضةنة غةضدةّ ئةو طوْساْةي تا

زةبيَت بطِوخيَٓطئَ،  ،زةغتيإ ييَٓةزضابوو (22/6/1987)
ٖةَوو ْاوضةناْي زةضةوةي ؾاضةنإ بهطيَٓة ْاوضةي 

، قةزةغةنطاو، طوْسي قةزةغةنطاو ٖةَوو ئةو طوْساْة ططتةوة
ية زةضةوةي زةغةآلتي غةضباظيسا بوو، ضشيَِ نة يةو ناتةزا 

وي وتةْٗا ؾاضو بةؾيَو ية ضيَطاناْي بةزةغتةوة َابوو، ية ض
ْاوضاْة ٖيض َطؤظ و ئاشةيَيَهي  تيَسا ئاغايؿةوة ْابيَت ئةو 

و نؿتونايَي تيَسا  مبيَٓيَت و شياْي تيَسا ياغاغهطا، ٖاتوضؤ
قةزةغةنطا، ٖيَعي ئامساْي ضاوزيَطي ظةويية نؿتونايَيةنإ و 
ضيَطاناْي بة ضطِي زةنطز، ئةوةي بةضبهةوتاية شياْي ييَ 

ةوة، غياغةتي ظةوي غوتاْسٕ ثةيطِةو نطا، ضايزةغةْس
عةنإ زةغتهطاوةنطإ بؤ نوؾتين خةيَهي ئةو ْاوضاْة ية ٖيَ

يَو بوو بؤ ئةوةي ظؤضتطئ  ظةوي و ئامساْةوة، بطِياضةنة ٖةويَسْا
شَاضةيإ ييَ بهوشضيَت، بة تفةْط يإ تؤخ يإ ضؤنيَت ياخوز ية 
ئامساْةوة، بة ضةني ئاغايي يإ ٖيؿؤيي و نيُياوي، يإ ية 

و باْةنإ يإ ية ٖيَطؾةناْسا  طاناتي زةغتطرينطزْسا يةغةض ضيَ
بؤ ْاوضةناْيإ طويةباضٕا بهطئَ، ئةواْةي تةَةْيإ ية ْيَوإ 

غاٍَ  بوو، بطِياضزضا يةغيَساضة بسضئَ بيَ  (70بؤ  15)
زازطاييهطزٕ، زةغتٓيؿاْهطٕا بؤ يةْاوبطزٕ، بيَ ئةوةي يةى 
نةغيإ ييَ زازطايي بهطيَت، بةَةف زؤغيةناْيإ ْةضووة 

ي ياغاي تاواْةوة، تواْاي ٖيض زانؤنيهطزْيَهي ياغاييإ خاْة
 .ية خؤيإ ْةبوو
ظؤضبةي زةغتهةوتةنإ نة بةزةغت زةٖيَٓطإ  بةثيَى بطِياضنة

ية غةضوةت و غاَإ بؤ فةودي داؾةنإ و ٖيَعةناْي 
عيَطام بة تةواوي  ىٖيَعةناْبةَةف سهوَةتي عيَطاقي بووٕ، 

ْي، بة تايبةت فةودي و تاآل زةغتهطاوةنطٕا بؤ فةضٖوز
 داؾةنإ، نة ئةوإ زواتط ْاوي ئةْفاييإ ييَٓا.

تةقةنطزٕ ئاظازبوو بؤ بةئةْكةغت  (4008)بةثيَي بطِياضي 
، ةنةبطِياضثيَٓذى  خايَي نوؾتين ٖاوآلتيإ، بة تايبةتي

ييَهطاوةتةوة، ئةو  تةنيسىطفتوطؤي ظؤض يةغةض بوو، بةضزةواّ 
ي طؿيتيةية  خايَة بطييت بوو ٖةَوو ئةو نةغاْةي " غيَساضةزْا

ة زةغتطري زةنطئَ، زةبيَت ييَهؤيَيٓةوةيإ ية طةيَسا   يةو طوْسْا
تةَةْيإ ية  و ئةواْةى بهطيَت يةاليةٕ زةظطا ئةَٓيةناْةوة

غايَة ثيَويػتة ئيعساّ بهطئَ ثاف ئةوةي  (70بؤ  15)ْيَوإ 
ي خؤيسا ئاطازاض ظاْياضي بة نةيَهيإ ييَوةضزةططتطيَت و ية نات

 بهطيَٓةوة".

نةوتبووْة غٓووضي دوططافياي ؾاضةناْي  ئؤضزوطا ظؤضةًَيَهإ
و غًيَُاْي و زٖؤنةوة، ئةَةف بةؾيَو بوو ية  ٖةوييَط

ْطاويَو بوو بؤ نةَهطزْةوةي غياغةتي بة عةضةبهطزٕ، ٖة
سةزئ، آلضيَصةي نوضز ية ؾاضةناْي نةضنوى، زياية، غة

تةواوي ( 21/6/1987)َوغٌَ. بة زوايسا بطِياضزضا تا ضيَهةوتي 
سا (ـ1987)ية بةٖاضي غايَي الزيَهاْي نوضزغتإ بطِوخيَٓطيَت، 

، نة   (711)  طوْسيإ ية ثاضيَعطاي ٖةوييَط (219)طوْس ضوخيَٓطٕا
 طوْس ية ثاضيَعطاي غًيَُاْي، (320) و يإ ية طةضَيإ(ـ122و )

 .طوْسيإ ية زةظةضي بازيٓإ بووٕ (50)

يـ ؾاآلوي ويَطاْهطزْةنة بةضزةواّ (ـ1987)ٖاويين غايَي  ية
 (500)َاْطسا ية ثاضيَعطاي غًيَُاْي زوو بوو، تةْٗا ية َاوةي 

ي سيعببةثيَي ضؤشْاَةي غةوضةي ئؤضطاْي  ٕ،طوْس ضوخيَٓطا
"ضوٕ ْيية شَاضةنةي ثيَؿوو ية طةيَيسا بووة يإ ْا؟"،  بةعؼ

زةغتجيَهي  ثطؤغةي ئةْفاٍ بةضزةواّ  ضوخاْسْي طوْسةنإ تا
 بوو.

ي سيعبي بانوضي ييصْةغةضنطزايةتي  (3/6/1987)ية ضيَهةوتي 
بةعؼ بة واشؤي عةيي سةغةٕ َةديس ْاَةيةني بة شَاضة 

و  ي غوثا(ـ5و  2و  1)ئاضاغتةي يةؾهطةناْي  (283650|)
عبي بةعؼ و ئةَٔ ية ْاوضةي ئؤتؤْؤَي و يغةضنطزايةتي س

يسا ضيَهةوتي ةو غةالسةزئ نطزووة، تيَ ثاضيَعطاناْي زياٍ
ةوةي  (26/6/1987) وةى زوانات زياضيهطاوة بؤ طةضِْا

الزيَٓؿيٓةنإ بؤ ضيعي ْيؿتُإ و ضيَهةوتي 
يـ وةى زوانات زةغتٓيؿاْهطاوة بؤ (ـ15/7/1987)

و زوضيٓةوةي بةضوبووَي نؿتونايَي و  ٖةيَططتٓةوة
قةزةغةنطزْي يةنذاضي نؿتونايَهطزٕ و ئاشةيَساضي ية ْاوضة 

ية  إٖةضوةٖا ْيؿتةديَهطزْي زاْيؿتوواْةن قةزةغةنطاوةنإ،
ةؾي ية بطِياضةنة الزةزةٕ خؤيإ ئؤضزوطانإ و ئ ةوْا

بةضثطغياضييَت ٖةيَسةططٕ، ئةّ دؤضة ٖةضِةؾاْة يةو نات و 
 ظةَاْةزا ٖةضِةؾةي َةضط بوو.

 بطِياضي ديٓؤغايسنطزٕ

ي سيعببانوضي ناضوباضى ي ييصْةسا، (ـ20/6/1987)ية ضيَهةوتي 
بةعؼ، نؤبوْةوةيةى زةنات، يةو نؤبوْةوةيةزا بطِياضيَو 
زةزات، شياْي طةييَو بة تةواوي زةطؤضيَت، ئةويـ بطِياضي 

بوو، ئةّ بطِياضة َاْفيػتؤي ديٓؤغايسي طةيي ( 4008)شَاضة 
بؤ زةغتجيَهي ديٓؤغايسنطزْي  ةنوضزغتإ بوو، غةضةتايةن
ةخؿة بؤ ي غػتةَاتيو و ْيةنخةيَهي نوضزغتإ بةؾيَوة

و زةضنطزٕ خطاية ضواضضيَوةي بطِياضي ضزاضِيَصضاو، نوؾت و بطِ

، بسِيازيَـ  دةزدةكـا    (ـدا، ليرنةي كازوبـاز  بـاكوزي زيصبـي بـةعظ    20/6/1987لة زيَكةوتي )
( بوو، ئـة   4008ذياني طةليَ  بة تةواوي دةطؤزيَت، ئةويش بسِيازي ذمازة )، كؤبونةوةيةبسِياز  ئةو 
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ٖيَعيَهي ضةنساضي ئؤثؤظغيؤْي ضشيَُي  ْةبووة يةطةٍَ ٖيض  
 بووْة ئاَاجني ثانتاونطزْي بة نؤَةٍَ. ،بةعؼ

ةوة و ثيَؿرتيـ (ـ4008)ٖةض ية زواي زةضضووْي بطِياضي 
غةزٕا ٖاوآلتي غعيٌ ية ؾوإ و طاوإ و دوتياض و 

تياْي غعيًي طوْسةنإ و آلو ٖاوزةغتفطؤؾي ْيَوإ الزيَهإ 
و طويةتؤخ  فطِؤنةي دةْطي و ناتيؤؾا و شٕ و َٓساٍَ بة نؤثتةض

ة ْاوضةناْيإ بةتؤثي ٖيؿؤيي بؤَباباضإ ، ضؤشْا  ؾةٖيسنطٕا
زةنطا، ئةَةيإ ببووة زياضزة ية ضيَطاي تؤثة 

يـ زةنطٕا منووْة بة  ،ْةَػاوييةناْةوة، ظؤضداضيـ نيُياباضْا
و زؤيَي دافايةتي و باييػإ و  و يةى َايَة وةطوْسةناْي  ظيَ

باييػإ و ؾيَذ وةغاْإ تةْاْةت  .ؾيَذ وةغاْإ و ....ٖتس.
ي ضاضةغةض بهطئَ بططة  بطيٓساضةناْيؿيإ ْةى ْةياْتوْا

هطٕا  (16/4/1987)"ية ضيَهةوتي  نؤَةيَهوشنطٕا ية و نيُياباضْا
نةغيـ بطيٓساض  (556)نةؽ بوْة قوضباْي و  (180) ئةجناَسا

نةؽ بةضظبوْةوة، ٖاونات  (240)بووٕ، زواتط قوضباْيةنإ بؤ 
نإ ية طؤضِة بةنؤَةيَةناْسا ةنةؽ ية بطيٓساض (72)

"، بةَةف ظيٓساْيهطزٕ و نوؾتين بطيٓساضاْي  نؤَةيَهوشضٕا
نة  بوو،غعيٌ بة زةغيت ٖيَعةناْي عيَطاقي زةغيت ثيَهطز

ي َابوو بؤ ديَٗيَؿتين ٖيَؿتا نؤتا َاوةي زياضيهطاوي َري
 .طوْسةنإ

نيُياوي و ٖيَؿويي و  بؤضزوَاْهطزٕ بة ضةني نؤنوشي
ٖاوآلتياْي غعيٌ، ئاَطاظيَو بوو بؤ  بة بةناضٖيَٓاْي بةضاَبةض

ثانتاونطزْي ضةطةظي َطؤظ و غعازاْي بة َطزْي بة نؤَةٍَ و 
 .تيَهساْي شيٓطة

طوْسةنإ بة ، هةو ٖيَعة ضةنساضةناْي زي فةضَإ زضا بة يةؾهط
خةيَهةنةيةوة بة ٖةَوو دؤضة ضةنيَو ية ظةوي ئامساْةوة بة 
ضةٖايي بؤضزوَإ بهةٕ، نوؾتين ٖةَوو ٖاوآلتياْي غعيًي 
زاْيؿتووي ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ ضيَجيَسضاوي فةضَي بوو، 

و غطوؾتيؿي ططتةوة، تةْاْةت غعيًي  ئاشةٍَ و شيٓطة

بوو، داؾةناْي  (4008)ٖةضضي خايَي سةوت ية بطِياضي 
"ٖةَوو ئةو ؾتوَةناْةي نةوا  غةضثؿو نطز ية تاآلْهطزٕ

بؤ خؤيإ  ،فةودةناْي بةضططي ْيؿتُاْي زةغتيإ زةنةويَت
زةبيَت، تةْٗا ضةنة قوضغةنإ و ضةني )واتا داؾةنإ( 

ضةنة غونةنإ ٖةضضى  ،ْةبيَت ئةغٓاز و ضةني َاّ ْاوةْسي
و تةْٗا  ئيَُةي ييَ ئاطازاض بهةْةوة و بؤ خؤيإ زةبيَت

ثيَويػتة يةغةض فةضَاْسةي . شَاضةناْيإ تؤَاض بهةٕ.
دشافًةنإ ضاالى بٔ و بؤ ئاطازاضنطزْةوةي ٖةَوو 
َوغتةؾاضةنإ و فةضَاْسةي غطييةنإ و َةفطةظةناْيإ و بة 

ٓةوة ية ضاالنيةناْي فةودةناْي يوضزي ئيَُة ئاطازاض بهطيَ
 بةضططي ْيؿتُاْي". 

ناضي خؤي نطز،  (4008)زواي ثطؤغةي ئةْفاييـ بطِياضي 
و  تةواو ضوخيَٓطاو  (24/6/1989)ؾاضي قةالزظيَ ية ضيَهةوتي 

ضةْسة ية ضيَهةوتي  بة ظةوي قةزةغةنطاو ْاغيَٓطا، ٖةض
ي ئةجنوَةْي (ـ271)بة بطِياضي شَاضة  (23/4/1989)

غةضنطزايةتي ؾؤضِف زةغةآلتي تايبةتي ية عةيي سةغةٕ 
بوو، طاثيَي بةخؿ (160)بطِياضي بة َةديس غةْسضايةوة، نة 

ـ، ييصْةي ناضوباضي (ـ1989)ية ناْوْي يةنةَي  ٖةضوةٖا
بانوضي غةض بة ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضف بة بطِياضي 

 يةوة.يَٓطاغةزاّ سوغئَ ٖةيَوةؾ

ْاَةيةني ْٗييَن و نةغي ية بةضِيَوةبةضي ئاغايؿي بةثيَي 
ثاضيَعطاي ٖةوييَطةوة بؤ ٖةَوو بةضِيَوةبةض و ئةفػةضي 

 (6/5/1987)ية ضيَهةوتي  (322)ٖؤبةناْي ئةَٔ بة شَاضة 
زةضضوو، ٖةَوو َافيَهي ياغايي ية ٖاوآلتياْي ْاوضة 

ي ثيَؿُةضطة غةْس تةوة، ية ضاوةقةزةغةنطاوةنإ و خيَعْا
بةثيَي بطوغهةيةني ْٗييَن و خيَطا بة  (21/7/1987)ةوتي ضيَه

ية حمةَةز سةَعة ظوبيَسي غةضؤني ييصْةي  (2568)شَاضة 
ٖاوئاٖةْطي ئاغايؿي ْاوةْسييةوة بؤ ييصْة ئاغايؿي 

ي ، تيَْيَطزضاوة ثاضيَعطانإ يسا زاوانطاوة بةثيَي ْووغطاوي زيوْا
(ـسا 2/8/1986)نة ية  ضيَهةوتي  (28189)غةضؤنايةتي شَاضة 

زةضضووة، ئابًوقةي غةض الزي و ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ 
نةواتة . إ بؤ ْةضيَت.هيخواضزْيَو ٖيض دؤضة  توْستط بهطيَتةوة

َاْط ( 4)غاٍَ و  (2)ثيَـ زةغتجيَهي ئؤثةضاغيؤْي ئةْفاٍ بة 
ٖاوآلتياْي ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ نة ٖةَوو  ،ضؤش (21)و 

دطة ية غٓوضي ناضطيَطِي "الزيَهاْي نوضزغتاْي زةططتةوة، 
و ٖةْسيَو ية ْاسيةنإ و شَاضةيةى طوْسي  ؾاضةنإ و قةظا

، ئابًوقةي ئابوضي و "داف ْؿني و ٖاوناضيهةضي ضشيَِ
ؤ ديانطاوْةتةوة ب ناضطيَطي و غةضباظي و ياغاييإ يةغةض بوو و

 .يةْاوبطزْي بة نؤَةٍَ
بطِياضةنإ بووْة ٖؤناضي نوؾتين َطؤظ و ئاشةٍَ و غوتاْسْي 
بةضوبووَي نؿتوناٍَ و غةثاْسْي  باضوزؤخي بطغييَت و 
ي ْاوضة قةزةغة  بيَسةضَاْي و بيَ غوتةَةْي بةغةض زاْيؿتوْا

ضوثيَوي ْاوضة نوضزْؿيٓةناْي  (%80)نطاوةنإ، نة ظياتط ية 
ٖاوآلتياْي غعيٌ نة ٖيض بةؾساضييةنيإ ططتةوة، بةَةف 
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 غةضشَيَطي و ديانطزْةوةي فةضَي خةيَهةنة  

، ـ يةغةضوبةْسي ؾةضِي عيَطام  ية ضيَهةوتي ئيَطٕا
عيَطام  غةضشَيَطي ْيؿتُاْي تاظة ية (17/10/1987)

ئةجناَسضا، ئةّ ئاَاضنطزْة ضؤيَي ٖةبوو ية زةغت ْيؿاْهطزْي 
بةثيَي بطِياضي ئةجنوَةْي ضوْهة ْاوبطزٕ،  ططوثي ئاَاْر بؤ ية

ي غةضؤنايةتي نؤَاض،  غةضنطزايةتي ؾؤضِؾي عيَطام و زيوْا
ْاوي تؤَاض ْةنطا، ئةوا وةى  يةزايٖةض نةغيَو يةو غةضشَيَط

 .تيةني بيَطاْة َاَةيَةي ية طةيَسا زةنطيَتآلٖاو
يؿتو بةَةف ة ئاَاجنى ي ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ ْازْا نطْا

ضةْسة ٖيض فةضَاْبةضيَهي ئاَاضنطزٕ ْةضووْة  ٖةض ..بطِياضةنة
تيإ آلْاوضة قةزةغةنطاوةنإ، بةَةف ئةو بةؾة ية ٖاو

بووْيإ ية زةغتسا، ية َافةناْي ٖاوآلتيبووٕ ْاغٓاَةي عيَطاقي 
، ثػويةي خؤضانيإ بؤ تاظة ْةنطايةوة، ٖاونات  بيَبةؾهطٕا

 زياضيهطإ بؤ ئةْفايهطزٕ.

ي (ـ17)ي بةعؼ  ططْطيةني ضازةبةزةضي بة غةضشَيَطي سيعب
ظياتط يةوةي نطزاضيَو بيَت  سا، ظؤض(ـ1987)ئؤنتؤبةضي غايَي 

هطيَتةوة، بةثيَي ْووغطاوي غاٍَ داضيَو زوباضة ب (10)
سظي ريف غةضنطزايةتي ي بةعؼ بة شَاضة سيعبقةي ضةوْا

، ٖةض نةغيَو بيَ ٖؤناض (4/7/1987)ية ضيَهةوتي  (1074)
َايف عيَطاقيبووٕ ية زةغت  ،بةؾساضي ئاَاضي زاْيؿتوإ ْةنات

زةزات و بة ضانطزوو ية غوثا زيَتة ٖةشَاضزٕ، بةَةف بطِياضي 
ي (ـ677)شَاضة بة غةضنطزايةتي ؾؤضِؾي  زواتطي ئةجنوَةْي

ي بةغةضزا ديَبةديَ زةنطيَت نة ية (ـ26/8/1987)ضيَهةوتي 
ة.  غيَساضةزْا

ي بةعؼ بة شَاضة سيعبي بانوضي ييصْةبةثيَي ْووغطاوي 
ي بانوضي ْٗييَن شَاضة ييصْة، ْوغطاوي (8/9/1987)ية  (435)
ي نؤض (8/9/1987)ية (435) و  زةضضووة، ئاَاشة بة ئةجناَسْا

مسيٓاضي دةَاوةضي زةنات يةغةض ططْطي ئاَاضي زاْيؿتوواْي 
 .(17/10/1987)ضيَهةوتي 

ٖاتووة ئةوةي بةؾساضي ْةنات ية  زاية ْووغطاوةنة
َايف عيَطاقيبووٕ ية زةغت زةزات و  ،بيَ ٖؤناضبةئاَاضنطزْةنة 

ئاَاضنطزْةنة ا بة ٖةآلتووي غةضباظي زيَتة شَاضزٕ، وات
تياْي عيَطاقي و ْا عيَطاقي يةيةى ديازةناتةوة، ئةوةي آلٖاو

بةَةف . يَتةوة.ةْسضتيبووْي ييَسةغآلبةؾساضي ْةنات َايف ٖاو
ي (ـ677)بطِياضي ئةجنوَةْي غةضنطزايةتي ؾؤضؾي شَاضة 

نة غعاي  يةغةض ديَبةديَ زةنطيَت، (26/8/1987)ي ؤشض
ة،  ديَيةديَهطزْي يةاليةٕ ضيَهدطاوة ٖةآلتووٕا ية غيَساضزْا

ي غةضباظييس ٖةضوةٖا ٖاتٓةوةي  ..عبيةناْةوة بةغةض ٖةآلتوْا
ٖةآلتووإ و  تيَهسةضإ بة ييَبوضزٕ  ية ضيَهةوتي  

بةبيَ  (17/10/1987)ةوة بؤ ضيَهةوتي (ـ6/9/1987)
ٖيَٓاْةوةي ضةى ْابيَت، زواي ئةو ضيَهةوتة بة ضةنيؿةوة 

ي َاْطةوة بطِياضيإ (ـ18)اْططيَتةوة، ية بيَٓةوة ييَبوضزٕ ْاي

زةضَإ و  ْةخؤؾيـ، ضيَطةططتٔ ية ضووْي خؤضاى و
غوتةَةْي و ثيَساويػتيية َطؤييةنإ بؤ طوْسة 

بة  و غعاي َةضطي بؤ زياضيهطا، قةزةغةنطاوةنإ توْسنطايةوة
ي ثيَؿيًَهطزْي بطِياض يةّ  ،ٕاضغيَساضةز زةيإ ٖاوآلتي ية ،تاوْا

يسةضٕ،  باضةيةوة بةيَطةْاَةناْي سهوَةتي عيَطاقي طةوٖا
يةغةض بطزْي خواضزٕ، خةيَهيَهي ظؤض ؾويَٓبعضنطٕا و ئيرت 

 ْةبيٓطاْةوة.

ية  (22/7/1987)ية ضيهةوتي نة  (5083)ْوغطاوي شَاضة 
زةضضوو، زةضبطِي  ي بةعؼسيعببانوضي ناضوباضة ي ييصْة

و الزاْة ية  زطاغيَساضةزاْي زةضةوةي زايةئاؾهطاي 
يسا ٖاتووة ثةميآْاَةي دٓيَف بؤ ثاضاغتين زيًي دةْط، تيَ

الضميإ ْيية ية  غةضبطِيين خياْةتهاضٕا ضاغتةوخؤ، بةآلّ "
ياضييإ ييَوةضبطط ت"، يَتطباؾرتة بياْيَطٕ بؤ ئاغايـ تا ظْا

هطزْي ططوخ و تانة  ،نةواتة ثيَـ ئةْفاييـ طويةباضْا
 ضيَهي ضؤشاْة.ووة نابزةغتطرينطوةنإ ب

باض  بةؾساضي ئةْفائ؟ و بؤضي داؾةنإ ٖةَوو تاوْا

ي (ـ5731)بة ْوغطاوي شَاضة  (8/9/1987)ية ضيَهةوتي 
ثيَهٗاتةي فةودة  ي(ـ%50ية )ي بانوض، بطِياضزضا تةْٗا ييصْة

خةفيفةنإ ية باضةطا ديَطريةناْيإ و ضةبايةنإ مبيَٓٓةوة، 
بةناضبٗيَٓطئَ بؤ ثةالَاضي طوْسة قةزةغةنطاوةنإ،  هةئةوي زي

و زاْيؿتوواْة غعيًةنةي  بؤ ئةوةي ثةالَاضي ثيَؿُةضطة
بسةٕ، ية ٖيَطؾةناْسا ثيَـ غوثا نةوتٔ، بةؾساضياْهطز ية 
ثةالَاضي ٖاوآلتياْي غعيًي الزيَٓؿني، خاْووي ٖاوآلتياْيإ 

هطز، ية و ْةخؤؾداْةيإ ويَ ضوخاْس، َعطةوت و قوتاخباْة طْا
يـ يةو باضةوة (ـ4008)زةغتيإ ْةثاضاغت، بطِياضي  ساتاآلْيؿ

ية تاآلْهطزٕ. واتا بةضزةواّ ضاضةني نؤي شَاضةي  ٕئاظازيهطز
ضؤشةزا ية ئةضنسا ( 364)فةودة خةفيفةنإ ية َاوةي ئةو 

بووٕ ية ثاْتايي دوططافياي نوضزغتإ، ويَطِاي ضاضةنيَهي 
إ و ضةبايةناْسا ثاضيَعطاضي ية باضةطاظياتطي زيهةيإ بةضزةواّ 

سهوَةت زةنطز و ضيَطاطاْيإ زةثاضاغت و بؤغةيإ  ية
و ٖاوآلتيإ، زةيإ و  زازةْايةوة يةغةض ضيَطانإ بؤ ثيَؿُةضطة

ي دةضطربِيإ يةو بؤغاْة ئةجناَسا.  غةزٕا تاوْا
ي ئةْفاٍ و قؤيَةناْيةوة، غةضةتا ناْية تةواوي ثطؤغة
طوْسةنإ و ٖةيَةت و ؾيو زؤٍَ و ْاو داؾةنإ ضوْةتة 

، بةَةف ضِؤيؿتووة زواتط غوثاو ئةؾهةوتةنإ و غةض ضيانإ 
زةضزةنةويَت تةواوي فةودة داؾةنإ ية ثطؤغةي ئةْفايسا 

و  الْي نةّ ضةْسئ داض بةؾساضييإ نطزووة ية تاواْةنة
تؤَةتباضٕ بة ئةجناَساْي ديٓؤغايس، ْاويإ ية ييػيت 

ي   ئةْفاٍ ْووغطابيَت يإ ْا.تؤَةتباضْا

ْيإ ضةنساض زةنطز بؤ َوضةناْيإ، يةو ئاغتةزا آلتةْاْةت َٓسا
يَهي زيهةياْة ية  شَاضةيةني ظؤضيإ بة نوؾتسا، ئةَةف تاوْا

ي ئةْفاٍ. ي بةؾساضي ية تاوْا  ثاٍَ تاوْا
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نةغوناضي ثيَؿُةضطة ( ديابهطيَٓةوة و 15/9)ضيَهةوتي 
 يـغاٍَ، ئةواْ (50بؤ  12)زةضبهطئَ، دطة ية ْيَطيٓةي ْيَوٕا 

 غعازٕا ٖيًََسضاْةوة. بؤ

بطِطةي زياضيهطزْي  ،ية فؤضَي غةضشَيَطييةنةزا ىويَطِاي ئةوة
ي تيَ وةى ٖةْطاويَو  سا ظيازنطا،يْاغٓاَةي ْةتةوةيي بةؾساضْا

 بؤ طؤضِيين ْاغٓاَةي ْةتةوايةتي ية نوضزةوة بؤ عةضةب،
ئةَةف ظؤض بةتايبةت يةو ْاوضاْةي بؤ تةعطيب زياضيهطابووٕ، 

ْةتةوايةتيةوة بةؾهطز، نة نةغي ثًة يةى و  ويوخيَعاْي ية ض
 زووي يةنرت بووٕ، خؤيإ بة ْةتةوةي دياْووغي.

ٖةضوةٖا ئاَاضنطزْةنة ٖةْطاويَهيـ بوو بؤ زؤظيٓةوةي 
ي َريي ية ْاوضة  خةيَهاْيَو بة قاضار بيَ ضيَطةزْا

ا و ية ئؤضزوط قةزةغةنطاوةناْةوة ضوبوْة ْاو ؾاضةنإ
طا ئةَين و ظوٕ و خؤيإ بة زةوظؤضةًَيَهإ ْيؿتةديَ ْةبب

ٖاوآلتياْي ْيؿتةديَهطاو َايف طؤضِيين  .سيعبيةنإ ْةْاغاْسبوو.
ْاوْيؿاْيإ ْةبوو، تةْاْةت ية ٖةْسيَهيإ ثةميآْاَة 

يَ ةبْاوْيؿإ ب ئةطةض ،غةْسضابوو ئاَازةي ية غيَساضةزأْ
ثطغي زةظطا ئةَٓيةنإ بطؤضِٕ، ئةَة زواي ييَبوضزْةنةي 

 بؤ ثيَؿُةضطة طةضِاوةنإ بووة طؿيت. (6/9/1988)ضيَهةوتي 

ي ييصْةي (ـ6476)بة بطِياضي شَاضة  (9/11/1987)ية ضيَهةوتي 
بةعؼ، ئةوةي بةؾساضي غةضشَيَطيةنةي  سيعبىبانوضي 
ْووغطيَت ية ي ْةنطزبيَت، ْاوي ْا(ـ17/10/1987)ضيَهةوتي 

ي ْاوبطاو ْةبيَت، ييصْةزةظطا فةضَييةنإ، تةْٗا بة ئاطازاضي 
و َافةناْيإ  زةغةْطيَتةوة بةَةف َايف ٖاوآلتيبوْيإ ييَ

ي  ظةوت زةنطيَت و زةنةوْة بةضزةّ َةتطغي غعاي ثياوْا
 .ئاغايـ

 زةغتجيَهطزْي ثطؤغةي ئةْفاٍ

ئاَازةية، ْاوضةنإ زياضيهطاوٕ نة  (4008) ىئيَػتا بطِياض
ية ضيَي ئاَاضةوة  قةزةغةنطاوةنإ، خةيَهةنةف ىْاوضة

ةي بةؾساضييإ ْةنطزووة، ْؤضةي  ديانطاوْةتةوة، ئةوْا
 ضيَطةي ٖيَعةوة ية شيَط ئاآلي ثطؤغةي ئةْفاٍ. نؤنطزْةوةياْة ية

سا ئةجناَسضا، (ـ1988)ةي غايَي ئةْفاٍ ية ْيَوٕا زوو غيَؿةمم
غيَؿةممة ضيَهةوتي  بةضةبةياْي ضؤشي (2:25)صَيَط نات

ةي ضيَهةوتي ممبؤ ْيوةضِؤي غيَؿة (23/2/1988)
دوططافياي دياي  (6)قؤْاغ و ية  (8)بة  نة ،(6/9/1988)

 نوضزغتإ ئةجناَسضا.
ي و غػتةَاتيهي   197ئةْفاٍ ئؤثةضاغيؤْي َاوة بةضفطاوْا

ي نتوثطِي يَهغيؤْةى ئؤثةضا4بوو، ٕزاضِيَصضاو ضؤشةي بة ْةخؿة 
و ْةخؿة و بة ضيَهةوت، ثيَـ زةغتجيَو َةبةغت  بيَ بطِياض

ي، ئةويـ غعازٕا و يةْاوبطزْي بة نؤَةيَي  ٖةبووة ية ئةجناَسْا
 ئةو َطؤظاْةي ية ْاوضةيةني دوططافياي قةزةغةنطاوي
زةغتٓيؿاْهطاو زةشئَ، خةيَهةنةي ثيَؿرت ديانطابوْةوة بؤ 

، خطاْة و ية َايف  اظْةي ئاَاضنطزْةوةزةضةوةي ب غعازٕا

بةغةضزا ديَبةديَ زةنطيَت، خؤي و بٓةَايَةنةي  وةى خيَعاْي 
 تيَهسةض غةيط زةنطئَ.

زةغتبةغةضزاططتين غةضوةت و  غةْسْةوةي ْاغٓاَةي عيَطاقي
اْةي ثةيوةْسي بة ثيَؿُةضطةوة زةنةٕ،  و غاَاْي ئةو خيَعْا

ي سيعبسةزيين آلعبةي غةية ْوغطاوي غةضنطزايةتي ؾو وةى
سا ٖاتووة، وةى (ـ12/9/1987)ية  (6ـ2648)بةعؼ بة شَاضة 

ي توْسي بٓةَايَةي ثيَؿُةضطة.  غعازْا

خيَعاْةنإ ثيَـ  بطِياضزضا ،بة فةضَاْي عةيي سةغةٕ َةديس
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ي تا    و  ئةْفاٍ ييَطةٖةظاض  (17000)ضائيسي ئةَٔ غةباح سةَسْا
وةييَ دةعفةض َوغةوي غةضؤني زةغتةي  ..بووْة عزوب

ةي بطزضاوْةتة تؤثعاوا  زاواناضي طؿيت شَاضةي ئةو ئةْفايهطاوْا
 نةؽ زياضي زةنات. (26000)بة 

شَاضة بة  ،بةضِيَوةبةضايةتي ئةَين غًيَُاْي بةثيَي بةيَطةْاَةي
بؤ بةضيَوةبةضي ئةَين ( 29/10/1988( ية ضيَهةوتى )25163)

نةؽ ية ئةْفايةنإ  (9030)زةيَيَت  ،ْاضزووةْاوضةي ئؤتؤْؤَي 
  (2532)وٕ، ثيَهسئَ ية بونة يةاليةٕ ئةواْةوة زةغتطرينطا

خيعٕا ْيَطزضاوٕ بؤ باضةطاي دةيؿي  (1869)نةغي غةيَت  و 
ؾةعيب، َةبةغيت غةضباظطةي تؤبعاوةية، ئةَةف تائيَػتا 
تانة بةيَطةْاَةي بيٓطاوة يةغةض ْاضزْي خةيَو بؤ ئةّ 

 ضباظطةية، تةْٗا يةاليةٕ ئةَين غًيَُاْيةوة.غة

تؤبعاوا غيَ طؤضِي بة نؤَةيَي تيَسا زؤظضاوةتةوة، نؤي طؿيت 
 طؤضِ ضوفات، زووةّ (105طؤضِ )يةنةّ ، ضوفات بووْة (185)
"، بةؾيَهيإ بة طوية ( ضوفات28طؤضِ )، غيَيةّ ( ضوفات52)

ييَطةوة وٕ، ثيَي زةضيَت نؤَةيَهوشي طةجنةنإ بونوشضا
 زةغيت ثيَهطزبيَت.

ي ئةْفايي ٖةؾت و ناَجي غوثاي َيًي  دطة ية ئةْفايهطاوْا
ي ، تهطيت بووة،  زاويَي طةضَياْي ييَْاوضةى ئةْفايهطاوْا

يةنػةض  (يةيالْٕاسيةى )طةجنةناْي ْاو غيُةنةي  ٖةضوةٖا
ي زيهة ٖةَوو ٖيَٓطاوٕ بؤ تؤبعاوة،  بطزضإ بؤ ضةَيهطزٕ، ئةوْا

إ يةنػةض ييَطة ٖةْسيَهيَ ةؾهطاوٕ و ثؤييَٓهطاوٕ،ييَطةوة زاب
نؤَةيَهوشنطاوٕ، وةى ية ئةجناَي ثؿهٓيين غيَ طؤضِة بة 

 نؤَةيَة ٖةيَسضاوةنةي تؤبعاوا زةضزةنةويَت.
 عغةضباظطةي زوب

شٕ و َٓسايَةنإ ية تؤبعاوةوة زواي ديانطزْةوةيإ بطزضاوٕ بؤ 
ية غةضباظطةي فيَططةي  بووة ظيٓساْيةىع، نة زوبغةضباظطةى 

نِ بانوضي ضؤشئاواي (31) زةنةويَتة" بووة عؾةضِنطزْي زوب
 ."نِ بانوضي سةوجية(25) و نةضنوى

قةظايةنة ية ثاضيَعطاي نةضنوى، ية ْاوةْسي قةظانة   عزوب
بووة، ية  غةضباظطةيةني نؤْي غوثاي عيَطاقي يةْاو َايَةنإ ييَ

بة تيًَبةْسي بةضظي زضِناوي زةوضة  ،ووبٖؤٍَ ثيَهٗات (34)
، ئةّ غةضباظطةية بةناض ٖاتووة بؤ َاوةي ْعيو ية سةوت بووزضا

، شٕ و (10)ةوة تا نؤتايي َاْطي (ـ8/4/1988)ية  ،َاْط
 (25000)َٓسايَي ئةْفايي تيَسا نؤنطاوةتةوة، َةظةْسة زةنطيَت 

 نةغي تيَسا نؤنطابيَتةوة.

ية  ئةْفاىل طرياوي (7000) بة وتةي ٖيوَإ ضايتؼ ؤض "ْعيو
خؤططتووة ية شٕ و َٓساٍَ، َطزْي َٓساآلٕ ظؤض بووة ييَطة، تا 

نة زواتط  ،َٓسايَي َطزوو زةغتٓيؿإ نطاوة" (50)َطزْي 
زةضنةوت ئاَاضةنةي ٖيوَإ ضايتؼ ؤض ٖةيَةية. تةْٗا ئةو 

ةي ْيَصضاوٕ و زؤظضاوْةتةوة  نة ضوفاتيإ زةضٖيَٓطا  (103)طؤضِْا

تي بووٕ آلٕ و ية ضواضضيَوةي ٖاوووٖاوآلتيبوٕ بيَبةؾهطاب
 غطِابوْةوة.

يةنةي  ،ي ئةْفاٍقؤْاغةنة (8)ية ٖةض ئؤثةضاغيؤْيَهي 
ييَبوضزٕ ئةو خةيَهاْة  ئاغايؿي ْاوضةنة ئاطازاضنطاوْةتةوة،

ئؤثةضاغيؤْةناْي ْاططيَتةوة، نة ْاوضةناْيإ نةوتؤتة غٓوضي 
واتا ثيَـ وةخت  .ئةو ئةْفايةي ية ناتي ديَبةديَهطزْساية.

ٖاوآلتياْي دوططافيانة  ي بة نؤَةيَيية غيَساضةزْابطِياضي 
ويَطِاي بووْي ئةّ بطِياضاْة غةضؤى داؾةنإ خةيَهيإ  .زضاوة.

وةضزةططت و ضةنيإ ثيَسةنطِئ، بةْاوي ثيَؿُةضطة ية ظؤضبةي 
ٖيَعة ئةَٓيةناْيإ زةنطزْةوة، بةَةف بة ًيِ ناتةناْسا تةغ

ئؤبايَيإ نةوتة ئةغتؤيإ، بةتايبةت ئةواْةي ضاغتةوخؤ 
ئاطازاضي بطِياضةنإ بووٕ. ظؤض  ةئةَٔ بووْ َةفطةظةي تايبةتي

داضيـ  بةزضؤ بة خةيَهةنةيإ وتووة ييَبوضزٕ ٖةية، نة 
 ٕ.ئيرت خؤيإ ْةنطزووة بة خاوةْيا ،تةغًيُياْيإ نطزووة

حمةَةز ضةغوٍ )ئؤثةضاغيؤْي ئةْفاٍ ية غةضةتازا بةْاوي 
ئةجناَسضا، زواتط ية نؤتايي ئؤثةضاغيؤْي ئةْفايي يةنسا،  (ايًة

غةضنطزةي فةيًةقي يةني  (غادس دةْابي ٌَان)يةاليةٕ 
عيَطاقةوة، ْاوةنةي زةطؤضِزضيَت بؤ ئؤثةضاغيؤْي  غوثاي

بة َاْاي  و ةئةْفاٍ، نة ْاوي غوضةتي ٖةؾتةَي  قوضئاْ
زةغتهةوتي دةْط زيَت، بةآلّ بة َةضديَو ية بيَباوةضِٕا و ية 
طؤضِةثاْي دةْطسا بة زةغت ٖيَٓطابيَت. بةَةف ٖةظاضإ 

 و ئاضاَطاي ثياوضانإ و و َةضقةز َعطةوت و زةيإ تةنية
، َايَة غةيس ظازة و  ئةغشابةنإ ية شيَط ْاوي ئةْفايسا ضوخيَٓطٕا

سادي و ثياوضانإ و طيإ بة زةغتٓويَصإ  و و َةال ؾيَذ  ظازة
، تةْاْةت ظؤضيإ يةو ناتةي ظؤض تيَٓوو بووْة ئةو  تاآلْهطٕا
ئاوةي ٖةياْبووة ية دياتي ئةوةي خؤيإ و َٓسايَةناْيإ 

 زةغتٓويَصيإ ثيَ ٖةيَططتووة. ،بيدؤْةوة

بة وتةي غويَتإ ٖاؾِ فةضَاْسةي يةؾهطي يةى، خةيَهةنة 
بة ضيَطاي ئؤتؤَبيًَي غةضباظي  ْيإزةغتطرينطززواي 

ياضي غةضباظي ية نةضنوى و  طواغرتاوْةتةوة بؤ زةظطاي ظْا
يةويَؿةوة بؤ ْووغيٓطةي ضيَهدػتين بانوض، ئةودا بؤ 

غةضباظطاناْى بؤ  فو ططتوخاْةي تؤثعاوة، يةويَوة بةْسخياْة
 ططةغةملإ، الوةناْيـ بؤ طؤضِة بة نؤَةيَةنإ.وو ْ عزوب

 ةتؤبعاونةَجي 

نِ (11)نةَجي غوثاي َيًي تؤثعاوة، بةْاوي طوْسي تؤبعاوةي 
ٖؤٍَ   (24)ية " باؾوضي خؤضئاواي نةضنونةوة ْاوْطاوة

بٓهةيةني َيًي ضواضطؤؾة،  (2)ثيَهسةٖات بة ضوثيَوي ْعيو 
وةى ْاوةْسي غةضةني نة بووة  َةؾكي غةضباظي ييَ

ئاوؾفيتعي نؤنطزْةوةي ئةْفايهطاوإ بةناض ٖاتووة، ضؤيَي 
ة، ييَطةوة بةغةض ؾويَٓةناْي وديٓؤغايسي دويةنةي بيٓيو

 .زيهة زابةؾهطاوٕ"
ئةْفايهطاوٕا ية ضؤشيَهةوة بؤ َاْطيَو ييَطة َاوْةتةوة، بة وتةي 



 17 (2722نةورؤزى  25( بةرانبةر بة )14/4/2022) ـى(5ذمارة )

 

ية ئؤضزوطاناْي ، ضظطاضيإ بووة و طةضِاوْةتةوة ية ئةْفاٍ  
دطة ية  ،ْيؿتةديَهطٕا (بايٓذإ عةضبةت، نةالض، ؾؤضِف،)

ي ْاو  َةيَبةْسي الوإ  ي بازيٓإ، ياخوز ضظطاضبووْا ئةْفايهطاوْا
ي تيَسا بووة و يإ تةقت (4000)ْعيو خوضَاتوو، نة ية  ةم ظيٓسْا

و تةقتةم  ظوٖةْسيَو ٖةآلتووٕ يإ بةض ييَبوضزٕ نةوتٔ "ية زو
ةي ية زوب  عٖةْسيَو داف خةيَهيإ ضظطاض نطزووة"، ياخوز ئةوْا

، ٖةَوو وبةض ييَبوضزْةنة نةوتٔ وةى  ْ ططةغةملإ ئاظازنطٕا
 طةضِاوْةتةوة.

يإ  (ـ%80)طةضِاوةناْي ئةْفاٍ  غيَيةنيإ ثياوٕ و ظياتط ية 
غاٍَ نةَرت يإ ية ؾةغت غاٍَ ظياتط بووة،  (10)تةَةْيإ ية 

 ططةغةملإ طياْيإ بةختهطز بةٖؤيويإ ية ْ(ـ%20ية )ظياتط 
 ئةؾهةجنةزإ و ْةخؤؾيةوة.

طوْسي  (36)آل عةغهةضي "باوني خاوةْس يَعةبسايكازض عةبسو
بة  ،ْاوضةي قةآلغيَونة بووة، ئةّ طؤثتةثةي بةضنةوتووة"

ططةغةملإ وي ية ْوَطزو (517)ؤي ئةو بة تةْٗا وتةي خ
ة  شَاضزووة، ٖةضضةْسة ثيَـ ئةويـ ئةْفايهطاوإ يةو ظيٓسْا

ضوْهة ئةو ئةْفايهطاوي ثطؤغةي ئةْفايي ضواضبووة،  ،ٖةبووْة
ْاوضةنةيإ بةض  ،ضؤش زواي ثطؤغةي ئةْفايي يةى (41واتا )

 ؾاآلوي ئةْفاٍ نةوتووة.

 (93)ييػيت ْاوي  ،ططةغةملإوٖةضوةٖا ْةخؤؾداْةي ْ
، ئةواْةي  ْةخؤؾداْة يازاؾيت نةغي البووة ية َطزووٕا

غاٍَ  (110)، تةَةْيإ ية ضواض َاْطةوة بؤ اوةنط َطزْيإ بؤ
 (19/9/1988)نةغيإ تةْٗا ية ضيَهةوتي  (40نة )بووة، 

زيهةٕ ية  ضؤشي دياي (14)َطزووٕ، ئةواْي زيهةف َطزووي 
قةباضةي َةضط يةّ  ةف، ئةَ(19/9/1988بؤ  14/6/1988)

 غةضباظطةية زةضزةخات.

بة ئةْفايهطاوٕا  وةى )وةفاتٓاَة( غةملاْسْي ياغايي َطزٕ
غةضزةَي بةعؼ، ضيَوضةمسي ئايٓيإ بؤ ْةنطا،  ْةزضا ية

،  طؤضِيإ ْةبوو، تةْاْةت ية ناتي طواغتٓةوةي ئةْفايهطاوٕا
َٓساٍَ ايهبووة، َٓساٍَ ية ز غةضباظيسا ىئيعا ًييةْاو ئؤتؤَبيَ

 و ْةخؤف َطزووٕ. يةباضضووة، ثري

 ي غةضباظي ْعاضنيَآلقة

يةنةّ  ،خةيَهة زةغتطرينطاوةنةي قؤْاغي ئةْفايي ٖةؾت
ٖةْسيَهيإ نؤَةيَطاي زيَطةيوى بوو، ٖةْسيَهي زي  ويَػتطةى

يَ و قوتاخباْةيةى ية غةضغةْط، ية  غؤضي شيَطيَ و نوْا
و باضةطاي يةنييَت  ئاَيَسيـ َةضنةظي ثؤييؼ و غةضباظطة

َاَؤغتايإ، ية ظاخؤ نؤَةيَطاي بيَطغفيَ و ٖيَعاوا و قةآل 
ةوة بؤغةضباظيةنةي َاْطيَـ،  زوو  ٖةْطاوي زواتط طواغرتْا

ي غةضباظي ْعاضنيَي زٖؤى، شٕ و آلَةيَبةْسي نؤنطزْةوة، بؤ قة
وة بؤ بةْسخياْةي غةالَيةي َوغٌَ وَٓسايَةناْيـ ية ْعاضنيَ

ضةْس َيًيَو ية باؾوضي و هةيةني بطوونة ض"غةالَية ؾاضؤ
 ."يةًةجييةغةض ضؤخي ضؤشٖةآلتي ز َوغًَةوة زووضة،

، بةثيَي وتةي َاّ ئةمحةز. ٖةضوةٖا .(شٕ 2ٓساٍَ و َ 101)
شَاضةي َٓسايَة َطزووةنإ بة  ،عَوختاضي ؾاضؤضهةي زوب

 ،سادي ئيرباٖيِ  َةيت ؾؤضو  َٓساٍَ َةظةْسة زةنات (274)
 ووة.ؤضزتةضّ بة باْةوةّ ؾ (150)زةيَيَت: 

يةنيَو ية بةضثطغاْي ئةّ  ،بةثيَي وتةي ئةبو ئةميةٕ
ي  ،غةضباظطةية سا ، (ـ1988ي ْيػاْ 10 / 9 / 8)تةْٗا ية ضؤشْا

ضؤشيَو زواي ئاَازةنطزٕ و ثانهطزْةوةي ئةو نؤْة غةضباظطةية، 
، ية غةضباظطةنة نةؽ  ية شٕ و َٓساٍَ ٖيَٓطاوٕ بؤ (10322)

ْاوياْسا َٓسايَي ثةضاطةْسةف ٖةبووْة زايو و باونيإ بطزضاوٕ 
 .هةبؤ ديَطاي زي

 غةضؤني زةغتةي زاواناضي طؿيت ٖةضوةٖا دةعفةض َوغةوي
شَاضةي ئةو  ية زؤغيةى ئةْفاٍ ية زازطاى باآلى تاواْةنإ،

ةي بطزضاوْةتة   (26000)بة ْعيو  عزوبغةضباظطةى ئةْفايهطاوْا
 .وةى غةضباظطةي تؤثعاوا زياضي زةنات نةؽ

 ططةغةملإوْ

ثؤييَٓهطٕا و وةى ومتإ ئةْفايهطاوٕا بةثيَي تةَةٕ و ضةطةظ 
،  بةؾهطاوٕ، ٖةْسيَو داضيـزا بؤ  50)ططوثةنإ تيَهةٍَ زةنطٕا

ططةغةملإ ية بياباْة طةضَةناْي وؤ ْطزضٕا بغاآلْةنإ ب (110
 باؾووضي عيَطام.

يَهة ية غٓوضي ْيَوإ عيَطام و "ططةغةملإ وْ نؤْة ظيٓسْا
ثاضيَعطاي غةَاوة، يةْاو  َةًَةنةتي عةضةبي غعوزية ية

يين وؾو و بطيٓطي طةضَي شيٓطة بياباْيَهي  ثإ و بةض
و ملةنةيةوة، بةتايبةت  بةٖؤي ؾةثؤيَي طةضَا ٖةْةَساية،ةد

بؤي بطزضإ ية تطؤثهي دٗةْةَي  ىيةو وةضظةي ئةْفايهطاوْا
 .بووخؤيسا

ْةبوو، بووْى اويػيت شيإ سبايةخرتئ ثيَ يةو ظيٓساْة بيَ
 و زايهيإىضا و الؾةناْيإ يةبةض َٓساآلٕ ية بطغإ َطزٕ

غةط خواضزويةتي، ئاوي ثيؼ زةضخواضزي خةيَهةنة زضاوة، بة 
، ضاضةغةضي ْةخؤؾةناْيإ ْةنطاوة، ٖيًَسضاوْةتةوة بطغييَت

و فةالقة  ئةؾهةجنة زاو زةضَإ و ثعيؿهيإ بؤ زابني ْةنطاوة،
 ،بةضضاوي خةيَهةنةوة نطاوٕ، ثةالَاضي نطاْي طةْر زضاوة بة

و  ؾاضزْةوةي تةضَة ظؤضطؤضِغتاْيـ ْةبووة بؤ  تةْاْةت
ظةبةْةنإ، غونايةتيهطزٕ بة الؾةي َطزووٕا ية 

ططةغةملإ ية يوتهةزا بووة، َطزووةنإ تا بؤطةْيإ وْ
زةزضٕا تا غةط بياخنوات،  ْةنطزاية ية طؤضِ ْةْطاوٕ، يإ فطِيَ

بيَ نفٔ و َةضاغيُي ئايين َطزوونإ ْيَصضاوٕ، زواتط غةط 
 ْةى  تةْٗا ية ظيٓساْةنإ، بططة يةخواضزووْي، و زةضيٗيَٓاوٕ 

َٓساٍَ و  ،ْاو ئؤتؤَبيًَةناْي َةضطيـ ية ناتي طواغتٓةوةزا
ي ةباؾرتئ  ويَٓ ،ضريؤنةناْي سةداز، ْةخؤؾةنإ َطزووٕ

ة ئةجناّ زضاوة.  ئةو زضِْسةيية يةّ ظيٓسْا

بؤ  8000)ططةغةملإ نةوتٔ ظياتط ية وئةواْةي بةض ظيٓساْي ْ
نةغيإ  (6400) ىبة طؿيت ْعيه ،نةؽ زةبووٕ (11000
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و ئيَعيسي بة زيواضيَهي ية ْعاضنيَ َوغًَُاْةناْيإ ية نطيػتإ   
زابطِنةض ديانطزؤتةوة، ٖةضوةٖا طةجنةناْي ْعاضنيَ ديانطاْةوة 

بة ضوتي تةْٗا بة زةضثيَيةني شيَطةوة بة ئؤتؤَؤبيًي تايبةتي و 
 ئيرت ْةبيٓطاْةوة.و بطزضإ بؤ ؾوييَن ْازياض 

 (20)شيإ غةخت بوو ية ْاو قةآلنة، تةْٗا ية زوو ضؤشي ئةيًوٍ 
ضةْسئ منووْةي نوؾنت بة  نةؽ ية ْعاضنيَ َطزووٕ، ويَطِاي

ايَةناْي ٖيوَإ ضايت ؤض حتيةاليةٕ ؾايةنة ئةؾهةجنة 
 بيٓطاوة.

طؿيت  يةبةض ئةوةي ئؤثةضاغيؤْةنة يةطةٍَ بطِياضي ييَبوضزْي
يةني  (6/9/1988)ضيَهةوتي  ي ضؤشي غيَؿةممة(ـ736)شَاضة 

ٖةَوويإ ْةنةوتٔ، ْى هطزططتةوة، بؤية فطياي نؤَةيَهوشي
و بةْسخياْةي غةالَية  ي قةآلي ْعاضنيَةضةواْ ئةواْةي

نطابووٕ، دطة ية طةجنة ْيَطيٓةنإ وةى ئاَاشةَإ ثيَيسا ثيَـ 
نوضتةوة  ىبةبيَ دًوبةضط و بة زةضثيَيةن ييَبوضزْةنة

طواغرتاْةوة بؤ ؾوييَن ْازياض، ئةواْي زي شٕ و َٓساٍَ و 
. ة ب ،نطيػتإ و ئيَعيسيةنإٖةضضى  .ثريةنإ ئاظازنطٕا

،ن ظؤضيٓةي ئةوٕا نؤَةيَهوشْةنةوتٔ و ييَبوضزْةنة  بة  طٕا
 بياْوي ئةوةي ييَبوضزْة طؿتييةنة تةْٗا بؤ نوضزةنإ بووة.

 طؤضِة بة نؤَةيَةنإ

ططوثةناْي  زيهةي ئةْفايهطاوإ ية بياباْة دؤضاو دؤضةناْي 
طؤضِي بة نؤَةٍَ   (300)ية  نة ظياتط ،طام ظيٓسة بةضايَهطٕاعيَ

نطاوة،  زياضيطؤضِيإ ي (ـ151)ؾوييَن  تائيَػتا زياضيهطاوة، نة
ف تائيَػتا ْةزؤظضاوْةتةوة، شَاضةيةني نةَي هةزي طؤضِى ظؤض

ٖةيَسضاوْةتةوة، ية ٖةض طؤضِيَهي بة نؤَةيَسا ئيَػو و ثطوغهي 
 زةيإ عوَةض خاوةض زةبيٓطيَت، شْإ بةزةّ ضووٕ بةضةو ثريي

و َٓسايَةناْيإ ية باوةؾياْساية، يإ ية غهياْساية  َةضطةوة،
شَاضةي ئةو  ٖيَؿتا ضاويإ بة شيإ ٖةيَٓةٖيَٓاوة، نةّ ْني

هطاواْةي ية غهي زايهيأْ، ناتي  َٓسايَة طويةباضْا
، ٖةيَساْةوةي بيَتبوو ض سةؾطيَوزةبيَت طويةباضاْهطزْيإ 

ي ةَةتطغيساضة، ويَٓو ديٗاْة، تابًؤي  طؤضِةنإ ٖةَإ سةؾط
ْار ٖةشيَٓة، ٖةَوو دةغتةيةى خؤي يةبةض تةيةغيِ و غيشطي 

ٖةيَساْةوةي ئةو طؤضِة بة نؤَةآلْة  َةتطغيةناْي ضطنةغاتي
اططيَت.  ضوفاتةنإ نة زةضزةنةوٕ زةيَيَي ضوح ية .ضْا

دةغتةياْسا شياوةتةوة، ٖةَوو زيَٓة قػة، ئيَػهةنإ 
و تهاياْة، ٖيَعيَو  إ ْعازةْايَيَٓٔ، دًوبةضط و مشةناْي

 وة.ياْةغةيطنةضٕا ضازةنيَؿيَتة ْاو ديٗاْةنة

 شَاضةيإ ضةْسة

نة ظؤضيٓةيإ شٕ و  ،ٖاوآلتيٖةظاض  (182)يةطةٍَ ئةْفايهطزْي 
يوة، بططة بطِياضي  َٓسايَي غعيٌ بووٕ، ْةى غياغةتيإ ْةظْا
ة بةزةغتيإ ْةبووة،  َاْةوةف يةو ْاوضة قةزةغةنطاوْا

بطِياض الي ثياو يإ باوى و بطا و طةوةضةناْيإ بووة، ضوْهة 
 تيَسا بوو، غةضباظ بووٕ ية تةْاْةت َاٍَ و َٓسايَي ئةواْةؾي
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 خاثوض نطابووٕ.( 1979بؤ  1974)ْيَوإ غاآلْي   

 (673)تةْٗا  ،و غًيَُاْي و زٖؤى غيَ ثاضيَعطاي ٖةوييَط ية ٖةض
ظؤضي ئةَاْةف بةثيَي بطِياضي  بووٕ، بةؾيطوْس بة ثيَوة َا

 فةضَاْي ضؤيَهطزٕ و ،بانوضي سيعبي بةعؼ ييصْةىي (ـ3448)
خطِنطزْةوةيإ بؤ زةضضوو بؤ ضيَطةزٕا بة زضوغتهطزْي بةْساوي 

 بيَدُة يةغةض ظيَي طةوضة.

يإ ية ئانطيَ و َةمخوض و ٖةوييَط (ـ450)ئةّ طوْساْة ظياتط ية 
 طوْسي غوضضيةناْي ئانطيَ بووٕ. يإ(ـ300)بووٕ، ْعيو 

طوْسي زةؾيت سةضيط  (14)سا، (ـ1988)ية ناْوْي يةنةَي 
بطِياضي ضوخاْسْي  ـ(ـ15/4/1989)ضوخيَٓطا، ية ضيَهةوتي 

. ٖةْسيَو .طوْسةناْي بطازؤغيت و زؤيَةَةضِي ْعيو ية َريي زضا
طوْس ية نوضزغتإ  (348)تةْٗا ، ثيَـ ضاثةضِئ ثيَياْواية
ةف خةيَهةنةي ضةنساضي سهوَةت َابووٕ،  بووٕ. ئةوْا

ية ثاضيَعطاْي  ىيةى طوْسي نوضز ،غةي ئةْفاٍؤزواي ثط
 (42488)ْةَإ،  سةزئ و َوغٌَآلو غة نةضنوى و زياية

بة طؿيت ية نؤَاضي  ،نيًؤَةتط ضواضداض خاى تةعطيبهطا
و قةظاي  و ْاسية ىطوْس و ؾاضةزيَ (5035) عيَطاقسا تا ضاثةضِئ

 .خاثوضنطٕانوضزغتإ 
ةنةى اْةي طوز دطة يةو ضةنساضي سهوَةت بووٕ زاْيؿتوْا

ٖةظاض نيًؤَةتط  (50)ثاْتايي ظياتط ية بة تةعطيبهطابووٕ،  خوزيا
غةضدةّ غةضدةّ طوْسةنإ ضوخيَٓطٕا و يةطةيَيسا ضواضطؤؾة، 

ؾويَٓة ثريؤظة  قوتاخباْة، ْةخؤؾداْة و َعطةوت و نةْيػة و
، بةؾيَوةيةى ةنإ َيَصويي ْيَو طوْسيَو  تانة خؿتيَهيضوخيَٓطٕا

 و و بار و ثطِؤشةي ئابووضي خةيَو ضةظ، ٖةضوةٖا بة ثيَوة ْةَا
طيَصنطزْي غٓوضي َيٓ. .و ناْياوةناْيـ ثطِنطاْةوة و ناضيَع بري

. بة دؤضيَو ْةطةضِيَتةوة. طوْسةنإ نطا بؤ ئةوةي ئاوةزاْيإ بؤ
سيَو، نؤثتةض ية ئامساْةوة زواي خاثوضنطزْي ٖةض طوْ

طوْسةناْي زةثؿهين، تا ٖيض زيواضيَو بةثيَوة ْةَيَٓيَت، 
 تةْاْةت طؤضِي َطزوةناْيؿإ تةقاْسؤتةوة.

ضوخاْسْي طوْسةنإ زةضةوةي دوططافيا و ظةَةْي ئةْفاييؿي 
ططتؤتةوة، بةّ ؾيَوةية ٖةَوو َطؤظةنإ بة ظؤض ية 

، زواتط بة ظؤض خيَ ةناْيإ ية يةنرت طوْسةنةيإ زابطِٕا عْا
ثياو يةنرتيإ ْةبيٓيةوة، ناتيَو ية  ديانطزةوة، شٕ و

، ، ئةواْةي بؤ ئةْفاٍ بطزضٕا  خاْووةناْيإ زةضزةنطٕا
ي ثيَهةوييإ بوو.  َايَةناْيإ زوا شوْا

نيًؤَةتط ضواضطؤؾة ية  (776)ظياتط ية  ٖةضوةٖا بةثاْتايي
ًَيؤٕ َني ية ْاو طوْسة  (10بؤ  8)ْاوضةي زياضيهطاو،  (3149)

ظياتط ية  تائيَػتا، نة ضوخاوةنإ و زةوضوبةضيإ ضيَٓسضٕا
بةٖؤى تةقيٓةوةي َني ثيَياْسا َطزوٕ يإ نةؽ  (13,492)

يإ ية شياْسا َاوٕ،  (10,780)، ٖةْوونة بووْةبطيٓساض نةَئةْسَا
ًَيؤٕ  (2)ية ئةْفايسا .. نوؾتووة ىئاشةيَيؿ (100,000ٖاونات )

.َةضِو   بعٕ و ضةؾة وآلر تاآلْهطٕا

ئيَطٕا ياخوز زيًي دةْط بووْة، يةو ـ بةضةناْي دةْطي عيَطام 
،  تةْٗا ؾةف  يةشَاضة نةغيإ ية  (13)ثيتية نة ئةْفايهطٕا

طاضيإ بووة، ئةويـ بة ضظ نؤَةيَهوشي طؤضِة بة نؤَةيَةنإ
ٖيض  زةضٖيَٓةضيَو ْاتواْيَت غةضنيَؿيةى ئريازةي خؤيإ، بة 

غيٓاضيؤنةي زاضيَصيَتةوة، ٖةض يةنةيإ ضريؤني تايبةتيإ 
تاقاْةي  (138)يإ ية شياْسا َاوٕ، ٖةضوةٖا (ـ9)ٖةية، ئيَػتا 

( تاقاْةى 3) و ٖةيَةظة ( تاقاْةى28) ئةْفاملإ ٖةية يةطةٍَ
نة تةْيإ  ،ي، وةييَ يةّ ئاَاضة ئةو شْاْة ٖةشَاض ْةنطاوٕباضظْا

ةوة نؤيإ زةطاتة   (312)و نةغوناضي خؤيإ َاوة، بةوْا
سا  نةؽ. ي  ٖاوآلتي ئاؾوض (152)ية ْاو ئةْفايهطاوْا و نًسْا

 .يةٖاوآلتي ئيَعيسي ٖة (183)و  نطيػتإ

ي نطزووة يةغةض  ،ؤض ؼضيَهدطاوي ٖيوَإ ضايت نة ناضي َةيسْا
شَاضةي ئةْفايهطاوإ ية ْيَوإ  ئةْفاٍ، ية ضاثؤضتةنةي خؤيسا

ٖةضضى  ،و ظياتطيـ زياضيهطزووةَطؤظ  (100,000بؤ  50,000)
و بهةضي غةضةني  عةيي سةغةٕ َةديسيـ نة ئةْساظياض

ةنةية بة   نةغي زياضيهطزووة.( 100,000)تاوْا
ْاوي  (17000)ييػيت  ْي ديٗاْيـضيَهدطاوي ييَبوضزٖةضوةٖا 

ي الية ي بةضططيهاضي ،ئةْفايهطاوْا  ضاثؤضتي زةغتةي ثاضيَعةضْا
ي ئةْفاٍ بؤ ضواض قؤْاغي  ية قوضباْيةنإ ية زؤغيةي تاوْا

ية نة  ،ضواض شَاضةيإ بآلونطزؤتةوة( 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2)ئةْفاٍ 
 (28,777و ) ئةْفايي زوو (21,911") بةضططيٓاَةنةي خؤيإ

ئةْفايي  (17,340و ) ئةْفايي ضواض( 28,550) و ئةْفايي غيَ
 ".ثيَٓر و ؾةف و سةوت

ٖةضوةٖا بةثيَي بةيَطةْاَةيةى بة واشؤي غةضنطزةي 
ئؤثةضاغيؤٕ ييوا ضونٔ يوغف حمةَةز ئةيعةضب، فةضَاْسةي 

و تايبةت( بة شَاضة ْٗييَن  دؤضي )ئةوثةضِيَ يةؾهطي ثيَٓر ية
( بؤ فةضَاْسةيي طؿيت غوثاي 25/12/1988( ية )2/2422)ح

ية ؾاآلوي ئةْفايي ٖةؾتسا تيَيسا ٖاتووة، نة ْاضزووة، 
بةثيَي بةيَطةْاَةي ٖةضوةٖا نةؽ زةغتطرينطاوٕ و ( 13553)

ية ي (ـ25163)شَاضة بة بةضِيَوةبةضايةتي ئةَين غًيَُاْي 
بؤ بةضيَوةبةضي ئةَين ْاوضةي  (29/10/1988) ضيَهةوتي

نةؽ ية ئةْفايةنإ  (9030)زةيَيَت  ،ئؤتؤْؤَي ْاضزووة
، زةغتطرينطاوٕ، بةَةف تةْٗا بةثيَي ئةّ زوو بةيَطةْاَةية

نةؽ ئةْفايهطاوٕ، ية ئةْفايي ٖةؾت و  (22583)زةضزةنةويَت 
 غٓووضي ثاضيَعطاي غًيَُاْي.

هاضي و ظياْة َازييةناْي ئةْفاٍ  ويَطْا

ية ثطؤغةي ئةْفايسا ويَطِاي نؤَةيَهوشي َطؤظ، نؤي طؿيت 
، يطوْسي نطيػت (31) وياْسايَطوْس ية ْ (2451) إ خاثوضنطٕا

 (27)َعطةوت و  (2450) و ْاسية (30) و قةظا (4ٖةضوةٖا )
( 270)قوتاخباْةي غةضةتايي و ْاوةْسي و ( 1754)نةْيػة و 

 ، يةطةٍَ ئةو طوْساْةي ثيَؿرت نة ْةخؤؾداْة ضوخيَٓطٕا
، نؤي طؿيت  طوْس ية نوضزغتاْسا  (4049زةناتة )ويَطاْهطٕا

طوْسي ية  (742) . نة.ٕبةعػةوة  خاثوضنطا ضِشيَُىيةاليةٕ 
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 ثاْتايي ئةْفاٍ  

 (6)ي ئةْفايسا، نة ةنةقؤْاغ (8)ضؤشي  (197)ية َاوةي 
دوططافيايةى بة ثاْتايي ظياتط  ي ططتةوة، يةواظدوططافياي ديا

 .ٖةظاض نيًؤَةتط ضواض طؤؾة ثطؤغةنة ئةجناَسضا (30)ية 
ثاْتايي دوططافيةنةيإ زياضيهطاوة بة  (8 و 4 و 1)ئةْفايي 

نِ، غيَ دوططافيايةنةي 15499" 10.360 ،3985،  1154"
زيهةف ئةْفايي زو، غيَ، ثيَٓر، ؾةف، سةوت ضوثيَوي ظياتط 

 ْةبيَت  يةو ضوثيَوة نةَرت ْيية.
ضوثيَوي ٖةضيَُي نوضزغتاْي  (%75)واتا ثطؤغةنة ظؤض ظياتط ية 
و غةيس غازم و خوضَاٍَ و  ٖةيَةظة ططتةوة، ويَطِاي ْاوضةناْي

إ ؾاضةظووض و ثيَٓذوئَ و ْاوثاضيَع بةؾيَهي  و غريوإ و ٖةوضَا
ـ ةضِي عيَطام ببوْة طؤضِةثاْي ؾ...ٖتس، نة و  ظؤضي ؾاضباشيَطِ

 ئيَطإ يةو ناتةزا.
ي ٖةيَةظة يةو ْاوضاْة  ٖاونات يةطةٍَ ئةْفايي يةنسا، تاوْا
، ياخوز ثيَؿرت ببووْة بةضةي دةْطي عيَطام  ـ ئةجناَسضٕا

. يةو ؾةضِةي ٖةيَةظة نة ئيَطإ ْاوي ييَٓابوو فةدطي  ئيَطٕا
 يت ْيؿتُاْي ْاوي ْابوو ضظطاضنطزْي ٖةيَةظة،يةنيَ( و 10)

ي  طوْس  (102)خاى و ية  نيًؤَةتط ضواض طؤؾة (800)ئيَطإ توْا
و  وةى تةويًََة هةو ؾاضي ٖةيَةظة و ضةْسئ ؾاضؤضهةي زي

بططيَت، َةظةْسة زةنطيَت  و...ٖتس و خوضَاٍَ و غريوٕا بياضة
 بةضةي ؾةضِ ظؤض يةوةف  بةضفطاواْرت بووبيَت.

ـ توضنيا ـ ئيَطٕا ـ عيَطام )ْاوضةي غيَطؤؾةي غٓووضي 
و  6و  5) ئةْفاييقؤْاغةناْى نة ٖاوظةَإ يةطةٍَ  (،خوانوضى

ثيَٓذوئَ و  ٖةضضىسا ؾةضِي قوضغي تيَسا ئةجناَسضا، (ـ7
بةضةي  ،و سادي ئؤَةضإ و غيسةنإ و نةْاضيؤ زةؾيت ؾًيَط
و ؾةَاَو و  بووٕ، ْاوضةي نةْسيٓاوة ـ ئيَطٕا ؾةضِي عيَطام

ثيَؿرت ية ٖةيَُةتةنةي بةٖاض  ،قةضةضوغيـ ية زةؾيت ٖةوييَط
ووي بة ثيَوة ْو ٖاويين غايَي ثيَؿرت ثاى نطابوةوة، خا

 ْةَابوو.
 زةضباظبووةناْي ٖةيَةظةف ئةْفايهطٕا

ي  و  (16/3/1988و  15ـ  14ـ  13)ية ؾةضِي ٖةيَةظة ية ضؤشْا
ْاوضةناْي شيَط  اغتةي، زةضباظبووةنإ بة ئاضِزازواتط

زةغتطريْةنطٕا و ْةبطزضاْة ئؤضزوطاي قةيَةَطِةوي بةعؼ 
ئةْفاٍ ثطؤغةى ئةوةي ؾةضِةنة بة بةؾيَو ية  تايبةتيـ، يةبةض
ةيضِشيَُى ْةظاْطا يةاليةٕ  زواتط ية  بةعػةوة، بةآلّ ئةوْا

بة  خوزثةالَاضي ططتٓةوةي ؾاضي ٖةيَةظةزا زةغتطرينطٕا يا
. .طةضِاْةوة (1988)غايَي  ئابىييَبوضزْة غاختةنةي َاْطي 

يإ اْنة، نة بة غةزإ ٖةيَةظةيي ية ٖةَوو تةَةْئةْفايهطٕا
ية َةضظي غٓوضةوة ٖيَٓطاوْةتة  (23/8/1988)ية . .تيَسا بوو

ي ٖةَإ َاْط (ـ29)تةواضيةنةي ْاو ؾاضي غًيَُاْي، ية 
ططةغةملإ، طةجنةناْيـ ديانطاوْةتةوة، وةنو وْبؤ  بطزضاوٕ

 ةوة.اوْةتطٓئةْفايهطاوةنإ ئيرت ْةبي

 نؤنطزْةوة ية ئؤضزوطا ظؤضةًَيَهإ

ْعيو ية ًَيؤْيَو نةغي ْاوضة قةزةغةنطاوةنإ، نة ية نؤي 
ية ئؤضزوطا ظؤضةًَيَهإ  ثطؤغةناْي ئةْفاٍ ضظطاضيإ ببوو،

ْيؿتةديَهطإ ية شيَط ضاوزيَطي توْسزا "ْوغطاويَهي ئةَين 
خيَعإ  (12714)سا، باغي (ـ16/9/1988)ضيَهةوتي  ٖةوييَط ية

ْيؿتةديَهطاوٕ:  تةْٗا ية ئؤضزوطاناْي خواضةوة ، نةزةنات
، ططزةضاٍَ  (4241)ديَصْيهإ  ، بةضسوؾرت (2794)خيَعٕا

 ".(..2387)، ؾاخؤآلٕ (2314)

ٖاوآلتياْي طةضَياْي خواضوو بؤ مسوز، طةضَياْي ٖةضوةٖا 
زاضةتوو،  و بٓةغةآلوةبؤ  بانوض بؤ ؾؤضِف، ْاوضةي ظيَي بطوى

 قةآلزظيَ بؤ زاضةتوو و دسيسة .... ٖتس طواغرتاْةوة.

و  طوْس تياْيآلواٖسا، ية ثاضيَعطاي غًيَُاْي و غٓووضةناْي
مسوزي ( ضظطاضي")ئؤضزوطاناْي  و قةظا ضوخاوةنإ ية ْاسية

، ْةغط، بطايةتي، ٖةيَةظةي تاظة، ؾؤضف، تةنية،  داضٕا
آليي، طؤثايَة، ةبايٓذإ، ئ ، ثريةَةططوٕ،زووباظياْي  و باظياْي 
 و غةضوضاوة، تاغًودة" سادي ئاوا

 إبةَؿيَوةية ٖيَعةناْي َريي ٖةظاضٕا طوْسي..ْيؿتةديَهطٕا
ويَطإ نطز، خاْوبةضةي ثاضيَعضاوي وةى َعطةوت و قوتاخباْةو 
 ، ْةخؤؾداْةي ية ئؤثةضاغيؤْةنة يةطةٍَ ظةويسا تةختهطٕا
َايَي ٖاووآلتياْيإ ضوخيَٓطإ و زةغتيإ بةغةض غةضوةت و 
غاَاْياْسا ططت و تاآلْيإ نطز، خةيَهةنة بة ظؤضو بة ْا زيَي 

ةوة بؤ ئؤضزو ةوةو طواغرتْا طا ظؤضة ًَيَهإ. ية ناتيهسا زوضخطْا
خةيَهاْي غعيٌ بةؾساضيإ ْةبووة ية ضاالني دةْطيسا. 
طؤضِغتاْي ئؤضزوطانإ ويَطِاي ْويَ بووْيإ ية طؤضِغتاْي ؾاضة 
طةوضةو نؤْةنإ ظؤض ظوو طةوضةتط بووٕ، بةٖؤي  ظؤضي شَاضةي 
َطزٕ بة ٖؤناضي ْةخؤؾي و بيَهاضي و ٖةشاضي و شياْي ْا 

 ٖةَواضةوة.

 ضؤيَي داؾةنإ

غوثاي عيَطام و ٖيَعة تايبةتةنإ و  سا،ئؤثةضاغيؤْي ئةْفايية 
 (366)بة ٖاوناضي ظياتط ية  ت... ٖتس،ئةَٔ و ئيػتدباضا

فةودي داف و زةيإ َةفطةظة خاغةي داؾي نوضز 
 ناتىية  ،ٖاؾِنة بةثيَى وتةيةنى غويَتإ  ،ئةجناَسضٕا

فةودة  شَاضةيوتى:" ،بةضططيسا ية ثطؤغةي زازطايي ئةْفايسا
 بووة". ٖةظاض ضةنساض (250)إ داؾةن

زيسةضةنإ ؾايةزي ئةوة  قؤْاغةناْى ئةْفاٍ،غةضدةّ  ية
زةزةٕ، داؾةنإ ية ٖةَوو ئؤثةضاغيؤْةنإ ثيَـ غوثا 
نةوتووْة، ظؤضيٓةي خةيَهةنة بة ضاوغاغي ئةوٕا و زضؤي 

 .ئةوٕا زةغتطرينطاوٕ
ٖيض فةوز و  ،ئاَاشةَإ ثيَيساثيَؿرت نة  ،بةثيَي بةيَطةْاَةنإ

تايبةتي داف ْيية، بةؾساضي ضةْس ثطؤغةيةني  ةنىَةفطةظةي
ئةْفاييإ ْةنطزبيَت ياخوز ٖاونات يةطةٍَ بةؾساضي يةو نات و 

 ؾويَٓةزا ئةضنيإ ثيَ ْةغجيَطزضابيَت.
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زةيإ ٖةظاض  ، ية ثطؤغةى ئةْفايسا،ضةني نيُياويتةْٗا بة   
 (2000)ْعيو  وياْسايَ، ية ْؾةٖيس و بطيٓساض بووٕقوضباْي بوو 

 ٖاوآلتي نطيػتإ ؾةٖيس و بطيٓساض بووٕ.

 ضاضةْووغي وٕ

ةوة، (ـ25/9/1990)ية ضيَهةوتي  ،ية زواي زاطرينطزْي نوةيت
،  سهوَةتي عيَطام بطِياضيسا ية وةآلَي نةغوناضي ئةْفايهطاوٕا

اْةي ئةْفاٍ  ضغتةي طاوٕ و زةغتطرين"ية ئؤثةضاغيؤْي ثايَةوْا
"ظاْياضميإ يةغةض  بطؤضِيَت بؤ ضغتةي بؤضاطرياوٕ"  تائيَػتا

زةضطاناْي ٖةوايَي بة  بةَةف ٖةَوو ،ضاضةْووغيإ ْيية"
وي نةغوناضيإ زاخػت، ئوَيَسي بة َاْي خؤؾةويػتاْيإ وض

 الواظ نطز.

ئةْفايهطاوٕا ية َايف ئاغايؿي نةغي و ثاضاغتين نةضاَةت، 
زازطاييهطزْي َايف ئةؾهةجنة ْةزٕا و َاَةيَةي ْاَطؤظاْة، َايف 

زازثةضوةضاْة و نةغايةتي ياغايي، َايف شيإ يةطةٍَ 
، َايف ظاوظيَ، َايف  خيَعاْةناْيإ، َايف شيإ و ثيَهةوةي خيَعٕا

و ٖةْاغةزٕا و ضاضةغةضنطزٕ و  خواضزٕ و خواضزْةوة
ية ثاٍَ غةْسْةوةي شياْي  ،بيَبةؾهطٕا ٖتس خاوةْساضييَت و...
 اييهطزٕ.بيَ زازطبةبة نؤَةٍَ ييَيإ 

 ئةْفايي يةى

بةضةبةياْي ضيَهةوتي  (2:25)ناتصَيَطي  ،ية ؾةوي غيَؿةممة
ؾةممة ضيَهةوتي ضؤشى  تانو و زةغيت ثيَهطز (23/2/1988)
 ضؤشي خاياْس. (26)بةضزةواّ بوو، نؤي طؿيت  (19/3/1988)

بة غةضنطزايةتي ييوا ضونٔ نةَاٍَ غادس ئةّ قؤْاغة 
فةضَاْسةي يةؾهطي يةى، و ييوا ضونٔ غؤيتإ ٖاؾِ 
فةضَاْسةي ضةزيفي يةؾهطي يةى، ييوا ضونٔ ْيعُة فاضؽ 

 بة وسوغني حمياوي فةضَاْسةي يةؾهطي ثيَٓذي ئةونات، 
عةزْإ  غةضثةضؾيت ضاغتةوخؤي فةضيكي يةنةَي ضونٔ

 ،عةيي سةغةٕ َةديس و طاموةظيطي بةضططي عيَ ،خةيطوياَل
بانوضي سيعبي بةعؼ، غةضؤني ناضوباضى ي ييصْةبةضثطغي 

عةبسويهطيِ خةظضدي  ئةضناْي غوثا فةضيكي ضونٔ ْعاض
 ئةجناَسضا.

زواتط يةطةٍَ ئةْفايهطاوةنإ ، ططةغةملإوْبطزضاْة ئةواْةي 
، ٖةْسيَهيإ (6/9/1988) طةضِاْةوة بة ييَبوضزْة طؿتييةنةي

 يةويَو طواغرتاْةوة بؤ ئؤضزوطاي بةضسوؾرت ية ؾاضي ٖةوييَط 
.  ديَطرينطٕا

 ضةني نيُياوي

ئةْفاٍ، ٖةَوو قؤْاغةناْي ئةْفاٍ بة (ـى 3قؤْاغى )دطة ية 
ي ييَ ، ية ئةْفايي ووةهطزنيُياوي زةغتيإ ثيَضةنى سْا
 ية طوْسي تاظة ؾاض بةناض ٖات. ساؿ(ـ3)

، ية ضواضضيَوةي (6/3/1988بؤ  23/2/1988)ية ضيَهةوتي 
داض، بة ضةني ( 48)ئؤثةضاغيؤْةناْي ئةْفايسا، الْي نةّ 

 (152ية )" طاظي خةضزةٍ، َيَؿو، غاضئ)تايبةتي  نيُياوي 
ٖةظاضٕا قوضباْي ييَهةوتؤتةوة، دطة يةو  و طوْس ظياتط  زضاوة

اْةي ثيَـ ئ  ٕ.وْفاٍ ئةجناَسضاةييَسْا
و ؾاضؤضهاْةي نيُياباضاْهطٕا ية  و ؾاض غةضدةّ ئةو طوْس

 طوْس (240)شَاضةيإ زةطاتة  ،ئةْفاٍ و ثيَـ ئةْفاٍ
، ( طوْس84)، غًيَُاْي ( طوْس32)"ٖةيَةظة بةَؿيَوةية:

 ".( طوْس45)، زٖؤى ( طوْس53) ، ٖةوييَط( طوْس26) نةضنوى

بةض بة طوْسْؿيٓاْي  ئاَاجني بةناضٖيَٓاْي ضةني نيُياوي بةضَا
قةآلضؤنطزْي  بؤبوو،  نؤَةيَهوشيهطزْي ضاغتةوخؤيإ ،غعيٌ

 ٖةَووة ية دوططافياي زاضيهطاو.
هطزْي ؾاضي ٖةيَةظةئةَة   ،و زةوضوبةضي غةضباضي نيُياباضْا

نة ضووة ثةضتووني طيٓعةوة وةى يةنةّ ؾاضي قوضباْي 
نة ظؤضتطئ شَاضةي َطؤظي تيَسا نوشضابيَت ية  ،ضةني نيُياوي

َطؤظايةتيسا، نة ية نات و غاتي ئةْفايي يةنسا  َيَصووي
( نةؽ 4000)ضةْسة قوضباْيةناْي بة  ئةجناَسضا، ٖةض

ناْي ويَطِاي َطزْي بطيٓساضة نةؽ، (5000)شَاضنطاوة ْةى ئة
و ضطنةغاتةزا يةو دوططافياية َطزٕ  زواتط، ياخوز ئةواْةي يةو

ة و ، نة ٖاوآلتي خوزي ؾاضةنة ْةبووٕ شَاضةيإ غةزْا
يؿةوة.  ْةضووْة ئاَاضةوة بة غةضباظاْي ئيَطْا
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ٖةْسيَهيإ زواي بآلونطزْةوةي باْطةواظي ييَبوضزٕ بة ظَاْي   
ي ية ضيَطاي فطؤنةوة، بةْاوي بووْي  نوضزي و عةضةبي و فطِيَسْا

بةآلّ ، وةتةْةوييَبوضزْةوة ية ضيَطاي داؾةناْةوة طةضِا
 ،  زواتط ضوفاتةناْيإ ية طؤضِة بة نؤَةيَةنإوةى ئةْفايهطٕا

 زؤظضايةوة.

ي فةضَاْسةيي (ـ3087)ئةْفايي يةى بة بةياْي فةضَي شَاضة 
 (19/3/1988)ٖيَعة ضةنساضةنإ ية ضؤشي ؾةممة ضيَهةوتي 

يسا ويَطِاي ضؤيَي غوثا، غتايؿي ضؤيَي داؾة نؤتايي ٖات، تيَ
 .زانطاوة ية ئؤثةضاغيؤْةنة نوضزةناْيـ

 ،"َايهٌ نؤَفط تطميبٌَ" بةثيَي ضاثؤضتي ثػجؤضي ئةَةضيهي
زؤظضاوْةتةوة ية غيَ طؤضِي بة  ضوفاتي ئةْفايي يةى (123)

 بةٖؤي ْاغٓاَةنإنة نؤَةيَي ْةيٓةواي زوو ية سةظةض، 
طريفاْياْةوة زةضنةوتووة قوضباْياْي ئةْفايي يةنٔ، ْاوبطاو 

و ؾيهاضي بؤ تةضَةناْيإ نطزووة،  ةيَساوةتةوةطؤضِةنةياْي ٖ
غايَي  (13)َٓسايَي خواض تةَةْي  (ـيا98ٕ)يإ ئافطةت و (ـ25)

يإ َٓساٍَ بووْة، ئةَةف ثيَهٗاتةي (ـ%90ية )تيَهطِا  بووْة،
 ئةْفايهطاوٕا  زةضزةخات ية نؤي ثطؤغةنة.

 ئةْفايي زوو
 ئؤثةضاغيؤْةنة (٢٢/3/١٩٨٨)ية ضِؤشي غيَؿةممة ضيَهةوتي 

  (2/4/1988) ضؤشى ؾةممة ضيَهةوتي تانو، ثيَهطز زةغيت
 .خاياْس ضؤشي (12) نة ،بوو بةضزةواّ

بة غةضنطزايةتي ييوا ضِونٔ ئةياز خةييٌ ظةني ئؤثةضاغيؤْةنة 
دةسفةيي ْيؿتُاْي يةنةّ  فةضَاْسةي ٖيَعةناْي ،بياتيئةي

بةغةضثةضؾيت ضاغتةوخؤي فةضيل ضونٔ  و )فةودة غونةنإ(
 ،و عةيي سػٔ َةديس ،وةظيطي بةضططي عيَطام ويآَلعةزْإ خري
عبي بةعؼ و فةضيل ضونٔ ْعاض يس ي بانوضيييصْةبةضثطغي 

 و ،خلعضةدي غةضؤني ئةضناْي غوثائةضيِ فةيػةٍَ ةعبسويه
ٔ ضةؾيس تهطييت ياضَةتيسةضي غوثا بؤ غيَوفةضيل ضونٔ س

يسوضي ئةظيع ةو ييوا ضِونٔ غابري ع ،ةضاغيؤْةنإناضوباضي ئؤث
ضسإ ةو عكيس ضونٔ ف ،بةضيَوةبةضي طؿيت ٖةويَططي غةضباظي

تًَةط دبوضي بةضِيوةبةضي ضِيهدطاوي ٖةوايَططي ْاوضةي وَ
 ت ئةجناَسضا.آلخؤضٖة

قةضةزاغ، "ٖيَطؾهطاية غةض ْاوضةناْي قؤيَةوة  (10)ية 
 "..ٕ، ْةغط و زةضبةْسخيإغةْطاو، باظيإ، عةضبةت، ظةضِاية

 (1500بؤ  1000)ئؤثةضاغيؤْةنة ضوثيَوي ثاْتايي ظياتط ية 
 طؤؾةي ططتةوة. نيًؤَةتط ضواض

نة شَاضةيإ  ،دطة ية ييوا و تيجةناْي غوثاي عيَطامٖاونات 
فةودي داف  (77)بوو، و يةنةى غةضباظى تيح  (27)

 اليةٕئاظايةتيإ يةوةنةيإ نطز و زواتط َةزايياي آلبةؾساضيي ؾا
ية ثاي ئةو ئاظايةتييةي ية  ثيَبةخؿطاغةزاّ سوغيَٓةوة 

سيإ،  ويَطِاي ئةَة ئةْفايهطزْي شٕ و َٓسايَي طةيةنةيإ ْوْا
ي ئةَين غًيَُاْي و ٖةْسيَو َةفطةظةي ناْٖةَوو َةفطةظة

 بةؾساضبووٕ. ية ئؤثةضاغيؤْةنة داؾي تايبةت

ييواي غوثاي عيَطام  (20ٖيَعة بةؾساضبووةنإ يةّ قؤْاغة ية )
فةوز و  (70)فةودي غةض بة طاضزي نؤَاضي و  (30)و 

، نؤي ٖيَعةنة َةظةْسة ثيَهٗاتبووَٕةفطةظةي تايبةتي داف 
َةتط  (10)نةؽ، واتا ٖةض  ٖةظاض (100)زةنطٕا بة ظياتط ية 

 ضواضطؤؾة غةضباظيَهي بةضزةنةوت.

قؤيَةوة ٖيَطؾهطاية غةض طوْسةناْي زؤيَي دافايةتي تا  (9)ية 
ةناْي نة بطيتني ية طوْس نيًؤَةتط، (70)َةضطة بة زضيَصايي 

غٓووضي قةظا و ْاسيةناْي )زونإ، بٓططز، ضواضتا، 
ضواالٕ، َاوةت، ناضيَعة، غةضضٓاض و غوضزاف(، ثاْتايي آلقة

 زياضيهطاوة. طؤؾة نيًؤَةتط ضواض( 1154) ضوثيَوةنةي ْعيو بة

، ٖيَعة (23/2/1988)ضيَهةوتي  ،بةضةبةياْي ضؤشي غيَؿةممة
ضةني نيُياوي ية  ثةالَاضزةضةنةي غوثاي عيَطاقي بة

ضؤمخار، ياخػةَةض، ٖةيَةزٕ، ضاآلوة، غةضطةيَو "طوْسةناْي 
ي "ـو بةضطةيَويإ ي ؾوبات طوْسةناْي (ـ26و  25)سا، ضؤشْا

نيُياباضإ  "طويَعةيَة ،غةضطةيَو، ٖةيَةزٕ، ياخػةَةض"
 نطاْةوة.

ةنةي  بطيٓساض  (201)ؾةٖيس و  (8) ،َاْط (26)ية نيُياباضْا
ية  ، واتائةْفايي يةى بة ضواض ضؤش ٖةبووٕ، زواي نؤتايي قؤْاغي

 داضيَهي زيهة بة ضةني نيُياوي ية (23/3/1988)ضيَهةوتي 
نةؽ ؾةٖيس  (22نة )، ضاطوْسي ؾاْاخػيَي ْاوضةي َاوةت ز

ثيَؿُةضطةف بطيٓساض  غعيٌ وٖاوآلتى  (720)و ظياتط ية  بووٕ
ي ثيَؿرتيـ نيُياباضإ نطاوة، بووٕ، ٖةَإ طوْس ٖةضزوو ضؤ شْا

داض زةظةضةنة  (7)بة طؿيت  يةنساية ثطؤغةي ئةْفايي 
هطا.  نيُياباضْا

وةنة نةوتٔ، ٖةَوو آلطوْس يةّ قؤْاغةزا بةض ؾا (150) ْعيهةي
ضؤخيَٓطإ و  ىو ْةخؤؾداْةناْ خاْوو و َعطةوت و قوتاخباْة

، يةنيَو ية ئاَاجنة  بةؾيَو ية خةيَهةنةؾي ئةْفايهطٕا
غةضةنيةناْي ئةّ قؤْاغةي ئةْفاٍ، الواظنطزْي ٖيَعي 

 نوضزغتإ بوو. ثيَؿُةضطة بةتايبةتي يةنييَت ْيؿتُاْي

زةيإ نةؽ زواي بةديَٗيَؿتين َايَةناْيإ  ،ية ئةْفايي يةنسا
نةغي  (36)يةزسايَيَو ؾا ية ضيَطا ية ْاو بةفط ضةقبوْةوة،

ة 6)شَاضزووة نة ضةقبوْةتةوة،  خةيَهي غةضطةيَو بووْة، ( يةوْا
تٔ بؤ ئةو زيو غٓوضةنإ، َطزْي آلية ٖة ،وةى زةطوتطيَت

ظياتط ية ٖةضوةٖا  ..َٓساٍَ و ثريو ْةخؤؾةنإ نابوؽ بووة
. ف يةو ؾةضِزيهةٖاوآلتي غعيًي  (160)  و طةَاضؤيةزا نوشضٕا

و ناتسا،  و دوططافيا ية ٖةْسيَو طوْس ،ئةْفايساي يةن ية قؤْاغ
نطاوٕ بؤ و يةاليةٕ غوثاوة خةيَهي غعيٌ ئاظاز و غةضثؿ

و ؾويَٓهطزٕ ْةببووة غياغةتي  زةضباظبووٕ، تا ئةونات بيَػةض
زضا ْاوضةنإ ضؤٍَ بهةٕ و ْةيإ زةفةضَي، ضيَطاي خةيَو 

ةويإ ظؤضيٓةيإ بؤ ئيَطٕا نؤضِ ٔ، ٖةضضةْسة بة نؤَةٍَتطط
نطزووة، بةآلّ زوايي يةغةض غٓوض ية َاْطي ْيػإ 

 . ٖةضوةٖابعضيإ زةنةٕ. ؾوئَو زةططٕ  شَاضةيةنيإ
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 ئةْفايي غيَ

ئةّ قؤْاغة ئةْفايي ضِةف ْاغطاوة،  خوزبة ئةْفايي طةضَيإ يا
بؤ ضؤشي ( 7/4/1988)ضؤشي ثيَٓر ؾةممة ضيَهةوتي  ية

ئةجناَسضاوة، زوو ٖةفتةي  (20/4/1988)ضواضؾةممة ضيَهةوتي 
 قوضغرتئ و بة ظياْرتئ قؤْاغي ئةْفاٍ بوو. خاياْس،

 ،غةضنطزايةتي ييوا ضِونٔ غويَتإ ٖاؾِ بةئؤثةضاغيؤْةنة 
ٌ يَو ييوا ضِونٔ نا ،فةضَاْسةي فةيًةقي يةني غوثاي عيَطام

 و بة ،فةضَاْسةي فةيًةقي زوو ،ظيع دةْابيةغادس ع
غةضثةضؾيت ضاغتةوخؤي وةظيطي بةضططي عيَطام فةضيل ضونٔ 

ي ييصْةو عةيي سةغةٕ َةديس بةضثطغي  يآَلعةزْإ خةيطو
ضيِ ةهويبسةو فةضيل ضونٔ ْعاض ع ،ي بةعؼسيعببانوضي 

غئَ وو فةضيل س ،فةيػةٍَ خةظضةدي غةضؤني ئةضناْي غوثا
ز تهطييت ياضَةتيسةضي غةضؤني غوثا بؤ ةَةضةؾيس حم

ظيع ةعويبسةو ييوا ضِونٔ غابري ع ،ناضوباضي ئؤثةضاغيؤْةنإ
قيس ضونٔ ةو ع ،زوضي بةضِيَوةبةضي ٖةويَططي طؿيت غةضباظي

فةضسإ َوتًَةط دبوضي بةضيَوةبةضي ضيهدطاوي ٖةوايَططي 
ي سةْتة آل ساديَت و بة بةؾساضي باضم عةبسوآلْاوضةي خؤضٖة
دةالزي طةضَياْيةنإ" فةضَاْسةي فةودي "ْاغطاو بة 

 ئةجناَسضا. ي ٖيَعي تايبةتي(ـ66)

ضةَطةَاٍَ، غةْطاو، "ْاوضةناْي  ،ئةْفاٍ(ـى 3قؤْاغى )
، ثيَباظ و تيًةنؤ و يةيالٕ و خوضَاتوونفطي، نةالض، قازضنةضةّ، 

ي ططتةوة، بة "ـدةباضي و ْةودوٍ و نةضنوى قةضةسةغةٕ و
 (18)ية نة نيًؤَةتط ضواضطؤؾة،  (6000)ية  يي ظياتطثاْتا

 قؤيَةوة  ثةالَاضي ٖةيَةت و ثيَسةؾتةناْي ْاوضةنة زضا.

ية ضؤشي ثيَٓر ؾةممة ضيَهةوتي  ،ثطؤغةي ئةْفايي غيَ
ضِشيَُي  ،ضِؤشةزا طةيؿتة يوتهة، تةْٗا يةو (١٩٨٨/4/١٤)

زوو  ٖةظاض َٓساٍَ و شٕ و ثياوي ية ٖةض (٢٠)بةعؼ ْعيهةي 
ًَة غووضةي طةضَيإ نؤنطزةوة، نة  طوْسي نويَةدؤ و

زواتط  داؾةنإ ية خؿتةياْيإ بطزبوو، طواية ييَبوضزٕ ٖةية،
بة ئيعاي غةضباظي و تطانتؤضةنإ خؤيإ طواغتياْياْةوة بؤ 

"قةآلي قؤضةتوو باضةطاي فريقةي  قؤضِةتووي ْعيو نةالضقةآلى 

هطآلةّ ؾائ زْي طوْسي غيَوغيَٓاْيإ وةي ئةْفاٍ بة نيُياباضْا
نةؽ  (69)يسا ثيَهطز، تيَ زةغيت( 22/3/1988)ية ضيَهةوتي 

نةغيـ  (85)ية ٖاوآلتياْي طوْسةنة بووْة قوضباْي و ظياتط ية 
 بطيٓساض بووٕ.

 نيُياباضإ "زونةضؤ ،وييإ ،دافةضإ"ضؤشي زواتط طوْسةناْي 
 ،بةيَةنذاض"َاْطيـ طوْسةناْي  (ـى24) ، ٖةضوةٖانطاْةوة

ةوة،  "ْاسيةي قةضةزاغ ية ئةجناَسا نةغيَو نة نيُياباضٕا نطْا
ي (ـ27) .بووة قوضباْي و ضةْسيين زيهةف بطيٓساض بووٕ.

 "طوَةتة ،تةنية، بةيةنذاضِ، بةيَدة"َاْطيـ طوْسةناْي 
هطإ بطيٓساضي   (40)و  ؾةٖيس (2)ية ئاناَسا  و نيُياباضْا

داض بة  (7) زا،ئةْفايي زوو ييَهةوتةوة، بة طؿيت ية ثطؤغةي
.  ضةني نيُياوي ٖاوآلتياْي ْاوضةنة نيُياباضاْهطٕا

،ضوخ غةضدةّ طوْسةنإيةّ ؾاآلوةزا،  نة ظياتط ية  يَٓطٕا
قوتاخباْةيإ  (92)و  َعطةوت( 203) نة طوْس بووٕ، (235)

( طوْسيإ ضاغتةوخؤ نةوتٓة بةض ؾاآلوي 80).. تيَسا بوو
( 12,254)و ( خاْوو ثيَهسةٖاتٔ، 2241ية )نة ئةْفايهطزْةنة، 

ة شةنةؽ يةّ ْاوضةيةزا ز ( نةغيإ بةض 5637) يإ، يةوْا
، نة زةناتة  ئةْفاٍ نةوتٔ و ؾوئَ ويآلؾا ية بعضنطٕا
 ي ٖاوآلتياْي ئةو طوْساْة.(ـ46%)

ٕا يإ خؤيإ زا نططريزةغتتياْةي آلئةو ٖاو زا،ية ئةْفايي زوو
قةآلي قؤضةتوو " ي قؤضِةتووبةزةغتةوة، بؤ غةضباظطة
طواغرتاْةوة،  "ي تيَسابوو(ـ21)باضةطاي فريقةي ثيازةي 

ةوة بؤ يـ بةؾيَهياْ باضةطاي ٖيَعةناْي تةواضي ية طواغرتْا
تةواضيةنةي  نة بة ،طةضِةني ضواضباخي ؾاضي غًيَُاْي

 يةثاؾإ ضةواْةي غةضباظطةي تؤثعاوة ضواضبار ْاغطابوو، 
، يةويَؿةوة ةى  نةضنوى نطٕا و زواتط  عغةضباظطةي زوبضةوْا

 .نطٕا َةضطي بياْةنإو ططةغةملإ وْ
ئؤثةضاغيؤْي ئةْفايي زوو بة ؾيَوةي فةضَي ية ضؤشي ؾةممة 

ي فةضَاْسةيي (ـ3109)بة بةياْي شَاضة  (2/4/1988)ضيَهةوتي 
 ويَطِاي زاٖيَعة ضةنساضةناْي عيَطام نؤتايي ٖات، ية بةياْةنة

زةغتدؤؾي ية ضةنساضة  غتايؿي ضؤيَي ٖيَعة عيَطاقيةنإ،
سووة نة زيَػؤظاْة ،نوضزةنإ نطاوة و ية  ئةضنةناْيإ ضاثةضِْا

 ثازاؾتسا َةزايياي ئاظايةتيإ وةضططتووة.
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ية ضيَهةوتي  ،قازضنةضةّ ـوظ وتاظة ؾاضي غةض ضيَطاي ز  
ةناْي سيعبي بةضاَبةض بة بةضططي ثيَؿُةضط( 9/4/1988)

 ، ضةنى نيُياوىؾيوعي و يةنييَت ْيؿتُاْي نوضزغتإ
 ىويوثيَؿُةضطة ثاف ؾةضِيَهي َيَص (22)يسا تيَنة بةناضٖاتووة، 
 بووْة قوضباْي.

 ئةْفايي ضواض

بة نيُياباضاْهطزْي  (3/5/1988)ضؤشي غيَؿةَة ضيَهةوتي 
طؤثتةثة، عةغهةض، َايًة، ؾيَدإ، نةيَةؾيَطة، "طوْسةناْي 
نةؽ بة  (109)زةغيت ثيَهطز، ية طؤثتةثة "، ضةَي ضِيَعٕا

ةنة نةغيـ نة  (264و )طياْيإ ية زةغتسا،  نيُياباضْا
ة ضيَهةوتي ضؤشي ضواضؾةمم ،وٕوظؤضيٓةيإ بطيٓساضب

اي خؤ  (4/5/1988) بةٖؤي ئةوةي ثةنيإ نةوتبوو و توْا
.  ضظطاضنطزْيإ ْةَابوو ئةْفايهطٕا

 (130)نةؽ طياْي ية زةغتسا،  (7)ية طوْسي عةغهةضيـ 
ٖةآلتووةناْيإ يةغةض ، نةغيـ ضؤشي زواتط ئةْفايهطٕا

دازةي غةضةني ئاغذةيةض زةغتطرينطإ و ضةواْةي 
، يةويَؿةوة بؤ  (قةآلي غةضباظي غوغيَ)غةضباظطةي  نطٕا

 عاوة.ثتؤ

تانو ضؤشي  (4/5/1988)ية ضؤشي ضواضؾةممة ضيَهةوتي 
 (5)َاوةي بؤ  بة فةضَي (8/5/1988)يةنؿةممة ضيَهةوتي 

ظؤض َاوةيةنى ضؤشزا بةضزةواّ بوو، بةآلّ ئؤثةضاغيؤْةنإ تا 
 ية ْاوضةنة بةضزةواّ بوو. ظياتط

)ضةَطةَاٍَ،  ةناْىغٓوضي ْاوض ،ئةْفاٍقؤْاغى ضواضى 
تةنية، قةضةٖةجنري، ئاغذةيةض، نؤتةٍَ، تةقتةم، قوؾتةثة، 
، زونإ، خةيةنإ، زةؾيت  نؤية، زيَطةيَة، ثطزيَ، ؾوٕا

ئؤثةضاغيؤْة بة غةضنطزايةتي غويَتإ و ئةّ  ططتةوة ٖةوييَط(
آل وةظيطي بةضططي و عةيي يَٖاؾِ و غةضثةضؾيت عةزْإ خيَطو

 آل ئةجناَسضا.يَعةبسو سةغةٕ َةديس و بةؾساضي باضم
قؤيَةوة ثةالَاض زةغيت ثيَهطز، بةثيَي ضاثؤضتي  (21)ية 

ي بةضططيهاضي قوضباْيةنإ ية زؤغيةي  زةغتةي ثاضيَعةضْا
ةناْي عيَطام ي ئةْفاٍ بؤ زازطاي باآلي تاوْا ية ئةْفايي  ،تاوْا

ٕ و زواتط ونةؽ زةغتطرينطا( 28550)نؤي طؿيت ، بة ضواض
 .ٕونطا بيَػةضو ؾوئَ

فةودي  (55)دطة ية ٖيَعةناْي غوثا،  زاية ئؤثةضاغيؤْةنة
ية  ، داؾةنإةداف و ضةْسئ َةفطةظةي تايبةت بةؾساضبووْ

ية ٖةَوو قؤيَةناْةوة وةى ٖةَيؿة ثيَـ غوثا  ثةالَاضةناْسا
 نةوتووٕ.

بةضيَوةبةضايةتي ٖةوايَططي  ظؤض ْٗييَن بطوغهةيةنىبةثيَي 
ضيَهةوتي ( ية 30197)شَاضة بة  ،طؿيت غةضباظي

سادي سٓتة، ية ضيَهةوتي  آليَ، باضم عةبسو(21/5/1988)

َٓاى، بةالي نةَةوة قةآليةني غا ي تيَسابوو،(ـ21)ثيازةي 
ي تيَسا بوو( 10)  ".ةٖةظاض نةؽ ية ئةْفايهطاوْا

ية طةيسا بووة بؤ  ينؤثتةضيؿ بوو، ية ْاوضةي زاويَٖةضضى 
اوةْسي ضةؾيس"وطواغتٓةوةيإ بؤ ز  وظ "غةْتةضي الوٕا و زوْا

 "ناَجي غوثاي َيًي ية تهطيت"، ٖةْسيَو ية و ؾاضي تهطيت
ي تهطيت و تؤثعاوة يةنػةض طواغرتاْةوة بؤ  ئةْفايهطاوْا

غاٍَ  (110بؤ  50) ططةغةملإ، ئةواْةي ية تةَةْي ْيَوإوْ
 بووٕ.

و قوييذاْي ئةَني  غةضةتا طوْسْؿيٓةنإ ية ًَة غوضة
غةضباظيةنةي  آلضِةواْةي قة قاضةَإ و خؤضْةواظٕا و تاويَطنةوة

و يةيالٕ و ضةَطةَاٍَ و  خوضَاتووو  ْاسيةي قؤضةتوو
، زواتط بؤ تؤ قازضنةضةّ و و تهطيت  و زوبع عاوةثنةالض...نطٕا

طواغرتاْةوة، يةويَؿةوة بؤ طؤضِة بة نؤَةيَةنإ و 
 و فةقيَ َػتةفا ًَة غوضة ،َيسٍ ئيػت ؤض، " ططةغةملإوْ

غةْتةضي نؤنطزْةوةي  بة ٕ،و يةيال و َةيسإ و ئايياوة
ي ئةْفايي غيَ زياضيهطزووة ْاسيةى ية . ."ئةْفايهطاوْا

باضٕا بطزووة، ئةواْةي طويةـ طةجناْيإ يةنػةض بؤ يةيالْي
 تةيبةْسةنةوة. ونطابوْة ْا

شٕ و  ،ٌئؤتؤَبيَ (650)بة  (11/4/1988)ية ضؤشي زووؾةممة 
ةوة بؤ طاْطةضَياْي طواغ غٓوضي غةْطاو ،َٓساٍَ و ثريي

 ضةَطةَاٍَ.

زةيإ يةنةي غةضباظي و ٖيَعي تايبةتي و  ،يةّ ثةالَاضةزا
َةفطةظة خاغة بةؾساضيإ  فةودي داف و ضةْسئ (70)

  نطزووة،
خيَعإ ئةْفاٍ و ( 45,777(ـى ئةْفاٍ، )3ية قؤْاغى ) ٖاونات

ية يـ بطيتيى بوو، شَاضةي ئةْفايهطاواْو  ،ئاواضةنطٕا
، نةالض (14863)نةؽ، قازضنةضةّ ( 5645)ضةَطةَاٍَ 

 (442)، ثيَباظ (3680)، تيًةنؤ (4922)غةْطاو  ،(4567)
 نةؽ.

نة ئاَاضيَهي ْافةضَي  (،غي زي ئي ظةي ئاض)بةثيَي ئاَاضي 
ي نطزووة، ية ْاوضةناْي "تيًةنؤ، نةالض، غةْطاو،  ئةْفايهطاوْا

 نةؽ بيَػةض( 20,443)قازضنةضةّ، ضةَطةَاٍَ، زةضبةْسخيإ، 
نؤي شَاضةي زاْيؿتووإ  %(ـى45.48نة ية )و ؾويَٓهطاوٕ، 

 قةظانإ. دطة ية َةيَبةْسي اتٔ،ْاوضةنة ثيَهسةٖ

طوْس و ضواض  (515)ظياتط ية  (،3)ية ثطؤغةي ئةْفايي ٖةضوةٖا 
 و غةْطاو، تيًةنؤ" ويَطاْهطٕا ْةودوٍ، "قازضنةضةّ، ْاسية

 (17,200خاثوضنطٕا و )قوتاخباْة  (340)َعطةوت و  (430)
ويَطِاي  ،ٌ و تطانتؤض و ئاَيَطي دؤضاودؤضي ٖاوآلتيإئؤتؤَبيَ

 .ٕتاآلْهطا و ثاضةى ْةختيٓةيإ ٖةَووَاآلت و َايَةناْيإ  َةضِو

ي  ،ئةْفايي غيَ وةى ئؤثةضاغيؤْةناْي زيهةي ئةْفاٍ بة ييَسْا
يةنذاض ية ؾةضِي طوْسي  ْةنطز، تةْٗا نيُياوي زةغيت ثيَ
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يإ ثيؿة ؾوٕا و خةيَهي  غيَ ٖاوآلتي نة (،12/5/1988) زوْا
ناْةبي  ـ1) طوْسي ؾةوطيَطِي زةؾيت نؤية بووٕ، بة ْاوةناْي

و غيَيةَيإ بة ْاوى  يآَل(،بسةز ضةظا عةَةحم ـ2و  يآَلبسةضةظا ع
ٖاوآلتي طوْسي خةضابةي ٖةَإ ( َنيةئةز محةمحئة ويآَلبسةع)

 زةغتبة ية قوآليي ئامساْةوة  زةغتطري زةنات و ْاوضة
و ية  بةغرتاوي بة بةضضاوي خةيَهةوة بةضزاوةتة خواضةوة

ٖةَإ ؾوئَ بة ؾؤفةٍَ نطاوْةتة ضايَةوة، بة زواي ئةّ ضوزاوة 
نة ضوزاوةنة بة ضاوي خؤي  ،ةَةزحمتاقة بطاي ناْةبي و 

 ٓيَت، ٖؤف ية زةغت زةزات تائيَػتا.زةبي

 (343)و  طوْس (359)نؤي طؿيت  ،ئةْفايساضواضى  قؤْاغىية 
زوو َةْعيطاي ثياوضانإ  و قوتاخباْة (280)َعطةوت و 

" و زةيإ تةنية "وةناؾة .يو ظ و ئؤَةضَةْسٕا  .هططا ضوخيَٓطٕا
 و طوْس (127) زاضؤشي ئؤثةضاغيؤْةنة (5)تةْٗا ية َاوةي 

 َعطةوت (123و ) بٓهةي تةْسضوغيت (15) و قوتاخباْة (116)
. ثطِؤشةي ئاو (127) و  و  ٖةظاضٕا َاٍَ  ضوخيَٓطٕا

 (2813) ثيَهسةٖات، نةطوْسي  (67ية ) ْاوضةي ئاغذةيةض
ٖاوآلتي  (7201)خاْووي تيَسا بوو، بة ْاسيةنةوة ضوخيَٓطا، 

آلتي ٖاو (1626)طوْسي بٓاضي خايَداآلٕ  (11ية ) ،ٕئةْفايهطا
ٖاوآلتي  (485)طوْسي دةيةَؤضز ية تةْٗا  ،ٕئةْفايهطا

.ئةْفاي  هطٕا
و بؤطس و ناْي بي و  نًيَػة"طوْسي زةؾيت نؤية  (6ٖةضوةٖا )

 .هطٕائةْفاي نةؽ (1680(، )ناْي ٖةجنري و طؤَةؾنيو قعيو 
ٖةظاض نةغي زاْيؿتوواْي ْاوضةنة  (80)الْي نةّ  بة ٖاونات

ضاطواغرتٕا بؤ ئؤضزوطاناْي زةوضوبةضي ٖةوييَط بة تايبةت 
و   زيسة ية ٖةوييَطةو نةوضطؤغو و د زاضةتوو و بةْي غةآلوة

قؤْاغةناْى  . ٖةض بؤيةٕ ية غًيَُاْي.طوضةَطةَاٍَ و ثريةَةط
ني بة(ـى 4و  3) بةؾيَو ية ثطؤغةي تةعطييب  ئةْفاٍ زةتوْا

 نوني بصَيَطئ.نةض

نيًؤَةتط ضواضطؤؾة بووة،  (3985)ثاْتايي ئؤثةضاغيؤْةنة 
ئةْفايهطاوةنإ ية قةآلي غةضباظي ٖةضَؤتةي نؤية، ئاَطيةي 
غةضباظطةي تةقتةم يةبةض ظؤضي، طةوضِي تةْيؿت ثطزةنةي 

ٖةظاض نةؽ بووْة، بة ٖاوناضي داؾةنإ  (10)"ْعيو  تةقتةم
نانةَةْس ية تةنيةي ْاسيةى و  ،ٖةْسيَهيإ ئاظازنطاوٕ ييَطة"

غةضباظطةى و يةويَوة بؤ   تةْيؿت ضةَطةَاٍَ  نؤنطاوْةتةوة
ضوخاْسٕ و . ٖةضضى ثطؤغةناْى تؤثعاوة طواغرتاوْةتةوة.

يةّ قؤْاغةى و ئةْفايهطزْي ٖاوآلتياْي ْاوضةنة  زةغتطرينطزٕ
 .زضيَصةى ٖةبووة (6/9/1988)تا ضيَهةوتي ئةْفايسا 
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 ئةْفايي ثيَٓخ و غةؽ و ذةوت  

، زِؤذي يةنػةممة زيَهةوتي  ئةّ ضيَ قؤْاغة ية جةذْي زةَةشٕا
واتا ٖةفتةيةى دواي  دةضتيإ ثيَهسد،( ١٩٨٨/5/١٥)

 (26/8/1988) ئةْفايي ضواز، تا زؤذي ٖةيين زيَهةوتي
 ياْدووة، شياتس ية ْيوةياخ ىزؤذ( 104واتا ) بةزدةواّ بوو،

ياْي بسدووة.  ناتي ٖةَوو ئةْفايةنإ و َاوةي ْيَوْا

ي ئؤثةزاضيؤْة ضةزباشييةنإ  شؤزتس ية غةزِي بةزةيي بةزفساوْا
سا وةى قؤْاغةناْي ديهة  بيَطةزوبةزي ْا زيَهدساو دةضوو، ْةتوْا

بةٖؤي ٖةيَهةوتةي ئةويؼ ْاوضةناْي ئابًووقة بدزيَت، 
و بةزطسي ثيَػُةزطةوة تا زؤذةناْي  جوطسافياي ْاوضةنة

نؤتايي، بؤية شياْة َسؤييةناْي نةَرت بوو وةى دةضتطرينسدٕ، 
 وةييَ وةى قوزباْي ضةني نيُياوي شياْةناْي شياتس بوو.

ْاوضةناْي ٖةوييَس، ديَطةيَة، َةضيف، يةّ ضيَ قؤْاغةدا، 
، ْاشآلغةق ةْني، ٖةزيس، خةييفإ، دؤيَي وة، ٖريٕا

، دؤيَي وةزتيَ، دؤيَي خاْةقا، دؤيَي  دش، ضؤزٕا خؤغٓاوةتي، زِوْا
ية  ،َةيةنإ، دؤيَة زةقة، ضؤَإ، ٖيصؤث، ضوازقوزْة، زِْا

دشيَ و ضياي قةْديٌ تانو ضٓوزي آلقة ،طوآلٕ ،ضةزنةثهإ
ي َةشٕ بةز غا  (6000)وةنة نةوتٔ، نة شياتس ية آلغيَسوْا

 طستةوة. ضوازطؤغةي نيًؤَةتس

ئةّ قؤْاغة يةاليةٕ فةزَاْدةي فةيًةقي ثيَٓخ يوْظ حمةَةد 
وةشيسي  يآَلئةيصةزب ضةزنسدايةتي نسا، و يةاليةٕ عةدْإ خةيسو

 بةزطسي و عةيي ذةضةٕ َةجيد و ْصاز خةشزةجيةوة
 ضةزثةزغيت نساوة.

فةوجي جاؽ  (45)جطة ية ٖيَصةناْي ضوثاي عيَسام، 
بةٖؤي بةزبآلوي و ناتي  ضةْدة دا نسدووة، ٖةزيبةغدازييإ تيَ

ني شؤز ةذَازةيضوْهة ثيَُواية ذَازةنة شؤز شياتسة،  ،شؤزةوة
 ضٓوزي ئةزنيإ يةو ْاوضاْة بووة. فةود

بة  (15/5/1988)هةوتي يَية زؤذي يةنػةممة زِ ئؤثةزاضيؤْةنة
هسدْي طوْدةناْي   "مساقويي، ناَوضةى، عةيياوة"نيُيابازْا

هسد، بةزنةوتةي شؤزي ٖةبوو، ية زيَهةوتي دةضيت ثيَ
 "بؤتيَ، طوآلٕ، وةزيَ" طوْدةناْي( 18/5/1988)

، بة هسٕا  ثيَػُةزطةي نؤَةيَة( 23)ٖؤيةوة ية بؤتيَ و نيُيابازْا
يؼ بسيٓداز بووٕ، (ـ60)زؤذٖةآلتي نوزدضتإ غةٖيد بووٕ، ـ 

و  نةع ية ٖاوآلتيإ طياْيإ ية دةضتدا (36)ية وةزيَؼ 
 تسيؼ بسيٓداز بووٕ. دةياْي

يؼ طوْدةناْي خةتيَ و باييطإ و (ـ20/7/1988)ية زيَهةوتي 

ٖةَإ ي (ـ31)مساقويي و طةزةوةزإ نيُيابازٕا نساْةوة، ية 
نةع طياْيإ  (5) وَاْط دوبازة نيُيابازٕا  نساْةوة 

ٖريإ و ( ْاوضةناْى "25/8/1988) ٖةزوةٖا بةختهسد،
 (13)نيُيبازٕا نساْةوة، بةغيَوةي طػيت  "ْاشةْني و خةتيَ

نيُيابازٕا  (7و  6و  5)ية َاوةي ئةْفايي  إجاز ْاوضةن
 .وةنسا

و ديَطةيَةوة تا  ية نؤية ٖيَسؽ ئةدماَدزا، قؤيَةوة (15)ية 
ضٓووزي ذاجي ئؤَةزٕا ية ئؤثةزاضيؤْي ْا زيَهوثيَهي َاوة 

دا ثةالَازي  طرينسإْاوضةنة دزا، ئةواْةي دةضت بةزفساوْا
ةوة."ضةزباشطةي ضجيًو"ْيَسدزٕا بؤ   ، ئيرت ْةطةزِْا

دا شياتس ية ـوةناْي ئةْفايي )ثيَٓخ و غةؽ و ذةوت(آلية غا
، ( 158) و َصطةوت (310) و طوْد (328) قوتاخباْة زوخيَٓسٕا

و  ية ْاذيةناْي خةييفإ و غةقآلوة ( طوْديإ تةْٗا52)نة 
دوش بووٕ، نة ضةزجةّ ية ) يَهدةٖات، و ث( خيَصٕا 2602زةوْا

. ، ٖةَووى( قوتاخباْةيإ ٖةبوو24( َصطةوت و )52)  ويَساْهسٕا

 ة ئةوة بوو، يةيجةذْاْةي زذيَِ بؤ ٖاوآلتيةناْي يةّ ْاوضة
ي طوْدي وةزيَيإ نسد،  جةذْي زةَةشإ دوو فسِؤنة نيُيابازْا

داواي نسد نؤتايي بة  ٔذوضيَبؤ جةذْي قوزباْيؼ ضةداّ 
زيَهةوتي  يَت و ْاوضةنة ثاى بهسيَتةوة يةٗيَٓسئؤثةزاضيؤْةنإ ب

، بةآلّ بةٖؤي بةزطسي ثيَػُةزطةوة، نةوتة (25/7/1988)
. ـ دواي زاوةضتاْي غةزِي عيَسام  ئيَسٕا

 ئةْفايي ٖةغت
ثسؤضةي ئةْفايي ٖةغت، تانة ئؤثةزاضيؤْي ئةْفاية ية دواي 

 (8/8/1988)ئيَسٕا ية زيَهةوتي عيَسام ـ زاوةضتاْي غةزِي 
ى بةعظ ْةَابوو، ٖيض بةٖاْةيةن دايةو ناتة ،بةزِيَوةضوو

 .دةنةٕٖاونازيي ئيَسٕا  بةوةى ثازتة نوزدجييةنإ

 (25/8/1988)ئؤثةزاضيؤْةنة ية زؤذي ثيَٓخ غةممة زيَهةوتي 
بؤ َاوةي واتا  (6/9/1988)تانو زؤذي ضيَػةممة زيَهةوتي 

 نِ ضوازطؤغة.(10،360)بةزدةواّ بوو، بة زوثيَوي زؤذ  (13)

قؤيَةوة ثةالَازي ْاوضةنةياْدا )دٖؤى،  (11)و جاؽ ية  ضوثا
شاخؤ، ناْي َاضي، ديَسةيوى، ضةزضةْط، ديٓازتيَ، ئانسيَ، 

 ئةتسوؽ، شاويَتة، شيَوة غيَدإ، غيَسوٕا َاشٕ(.

ئؤثةزاضيؤْةنة بة ضةزنسدايةتي ييوا زونٔ ضؤيتإ ٖاغِ 
ييوا زونٔ يوْظ حمةَةد  ي يةى، فةزَاْدةيفةيًةقَاْدةي فةز

ٌ ضاجد يثيَٓخ، ييوا زونٔ ناَفةيًةقى يصةزب فةزَاْدةي ةئ
ي دوو، بةضةزثةزغيت زاضتةوخؤي فةزيكي فةيًةقفةزَاْدةي 
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و وةشيسي بةزطسي عيَساقي، آل يةنةَي زونٔ عةدْإ خةيسويَ
بانوزي نازوبازى ي ييرْةعةيي ذةضةٕ َةجيد بةزثسضي 

زيِ خةشزجي ةفةزيكي زونٔ ْصاز عةبدويهو بةعظ،  ذيصبي
 ضةزؤني ئةزناْي ضوثا ئةدماَدزا.

ئةّ ئؤثةزاضيؤْة وةى ئةْفايةناْي ثيَػووتس بة ٖيَسغي ضةني 
 (24/8/1988)نيُياوي دةضتيجيَهسد، ضةزةتا ية زيَهةوتي 

طوْدي ضجيٓدازةي قةد ثايَي ضياي طازة بة بؤَيب ٖيَػويي و 
نِ بؤزدوَاْهسا، ضةْد نةضيَو (30)ثاْتايي  وي بةنيُيا

ٕ، ٖاونات ٖةَإ زؤذ شيَوةغهإ نة بازةطاي يكي بووغةٖيد
بةز ٖيَسغي  ، نةوتةيةني ثازتي دميونساتي نوزدضتاْي ييَبوو

. دةظةزةنة بة .( ثيَػُةزطة غةٖيد بوو10ٕ) و ضةني نيُيايي
 يُيابازإزؤذة ن (13)جاز ية َاوةي ئةو (19)ضسِتسئ غيَوة 

ي ئاب بوو، يةو (ـ25)جازيإ تةْٗا ية زيَهةوتي  (6)نسا، 
ة بة ضةني نيُياوي بةزنةوتٔ،  طوْد (45)شياتس ية  ثةالَازْا

 قوزباْي.بووْة  ضةدٕا نةع

( ضوثاي عيَسام، ضةْد 5) فةيًةقىجطة ية  ،ٖيَصي ذهوَةت
( بةغدازييإ 7ـ  6 ـ 4ـ  3ـ  2ـ  1ية ضوثاناْي ) بةغيَو

تيَدانسد، نة ية ْاوةزِاضت و زؤذٖةآلت و باغوزي عيَساقةوة 
ٖةشاز  (250ئةّ ٖيَصاْة شياتس ية ) ،طواشزابوْةوة بؤ ْاوضةنة

فةوجي جاغي  (163) ىالْي نةَ ٖةزوةٖاضةزباش دةبووٕ، 
بةغدازي  بوو،جاؽ ( 37565إ )نؤي طػتينة  ،خةفيفة

 ئؤثةزاضيؤْةنةيإ نسد.

ي ضةزنسدةي ئؤثةزاضيؤٕ ييوا وواذ بةثيَي بةيَطةْاَةيةى بة
 ي ثيَٓخ يةفةيًةقزونٔ يوضف حمةَةد ئةيصةزب، فةزَاْدةي 

( ية 2/2422و تايبةت( بة ذَازة )حْٗييَن   جؤزي )ئةوثةزِيَ
بؤ فةزَاْدةيي طػيت ضوثاي ْازدووة، ، نة (25/1/1988)

دةضتطرينساوٕ،  وةآلنةع يةو غا (13553تيَيدا ٖاتووة نة )
، "ثيَػُةزطة"ْاوى ٖاتووة واتا  تيَهدةزبة ةضيإ ن (893)نة 
 (1489)، ٕنةضيإ تيَهدةزي خؤ بةدةضتةوة دةز (737) نة

 َٓداٍَ" بووْة. 6964ذٕ،  3373ثياو، 

ضتايػي زؤيَي فةوجة خةفيفةناْي  داٖاونات ية زاثؤزتةنة
نة ية ٖةَوو قؤيَةناْةوة ثيَؼ نةزتةناْي ضوثا  ،نسدووة

زوخاْدْي الديَهإ و تاآلْيةناْيإ بةغدازي  و نةوتووْة
 نسدووة.

بةثيَي  ٕ،طوْد تيَهدزاو (448) دايةّ ئؤثةزاضيؤْة
نةع ئاوازةي  ٖةشاز (50) ،ي ذهوَةتي عيَساميةنبةيَطةْاَة

 ئيَسٕا بووْة.ئاوازةى ٖةشازيؼ  (2)و  توزنيا
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بةز بةّ خةيَهة، ية   ؼ، (ـ1989)َاْطي ثيَٓحي ضايَي  ْةَا بةزَا
يةو ديو ضٓووزة ْيَودةويَةتييةناْةوة، زذيَِ بة ٖاونازي 

ي إ ية ئؤزدوطايةني توزنيا ية نية ئاوازة (3034) ْؤنةزْا
َازديين بانوزي نوزدضتإ ية زيَطاي ْاْي ذةٖساوييةوة غازي 

 ذةٖسخوازد نسد.

زذيَِ ٖةز بة ئةْفايهسدْي نوزدإ يةّ دةظةزةدا ْةوةضتا، بةيَهو 
ػي طستةوة، دواي يٖيَسغةنة طوْدْػيٓة نسيطتاْةناْ

هسدْي طوْدةناْيإ، جطة  بؤزدَاْهسدٕ و ضوتاْدٕ و ويَسْا
زةواْةي  و طرينسإ تيرت دةضزشطازنسد، ئةوْا إي خؤييةواْة

، نة شؤزبةيإ خةيَهي  بةْدخياْةي ضةالَيةي َوضٌَ نسٕا
نؤضة و دؤضهي " ناْىطوْدةناْي َيَصيَ ية ضةزضةْط و طوْدة

ي باؽ و قازوية ية ةناْو طوْد آلية بةزوازي با "ظآلو ناْي بة
يإ تائيَطتا (ـ152)يةواْة  ،ْيَسوا و دةزةنؼ ية ئاَيَدي

 نةع (183)بيَطةزوغويَٓٔ، ية ٖاوآلتية ئيَصيدييةناْيؼ 
 .ئةْفايهسٕا

 زشطازبووةناْي ئةّ قؤْاغةي ئةْفاٍ ية ئؤزدوطاناْي بةزذوغرت
و جيَرْيهاْي ْصيو ٖةوييَس ية خساثرتئ بازودؤخدا وةى ديًي 

.  جةْط جيَطرينسٕا

 دانةع يةّ ئؤثةزاضيؤْة (5000)خمابٔ نؤي طػيت ْصيو 
شةوي ئؤثةزاضيؤْةنة  تياضووٕ، شؤزيٓةيإ زاضتةخؤ يةضةز

.  طويةبازاْهسٕا

ي ئةْفاٍ بازْا  دادطاييهسدْي تاوْا

ٖيَُا برينازييةنإ بؤ ذَازدْي تاواْةناْي ئةْفاٍ نًَؤيَة، ٖيَٓدة 
ةنإ شةم و طةوزةو شؤزٕ، ياضاناْيؼ ية ئاضتيدا شةبوؤْ  تاوْا

. .فًيِ و ديدْاَةنإ الواشٕبؤ ثيَٓاضي ياضاييإ، بةيَطةْاَةو 
نوغتين بة ئةْكةضيت َةيداْي دةزةوةي دادطا،  و نؤَةيَهوذي

، شيٓداْيهسدٕ و نوغتين  يػتووٕا دوزخطتٓةوةي بة شؤزي دْا
تةواوي ئةو خةيَهة ضعيًة ثاؽ طستٓيإ و طواضتٓةوةيإ بؤ 

و غويَٓةنإ دي، دواتس  ْاوةْدي نؤنسدْةوةي تؤثصاوة
بة نؤَةيَةنإ، ٖةْديَهيػيإ بيَ نوغتٓيإ ية طؤزِة 

طواضتٓةوةيإ بؤ غويَٓةناْي نؤنسدْةوة تةْاْةت ية 
. تةزَي بةغيَهيإ ية َوضٌَ و  .طوْدةناْيإ بة نؤَةٍَ نوذزٕا

ضةَاوة دؤشزايةوة و يةاليةٕ ثطجؤزي ْيَودةويَةتي َايهٌ تسبيٌ 
ي دييةوة دةزٖيَٓسا، شؤزيٓةيإ تائيَطتا طؤزِةناْيػيإ  و ئةوْا

 ْةدؤشزاوْةتةوة.

 ، بيَبةزيهسدٕ ية ثيَداويطتييةنإ ذيإ، ئةغهةدمةدٕا

ذَازةي ئاوازةناْي  ،زيَهدساوي ئةَٓطيت ئةْتةزْاغيؤْاٍَ
ية بآلونساوةيةني  نةع داوةتة قةيَةّ (55000)توزنياي بة 

ييَ َةشةْدة  .دةزضووة.( 14/6/1990)نة ية زيَهةوتي  ،خؤيدا
 .ئاوازة بووْةنة نةع  (160،000)دةنسيَت بة 

ية زيَطاي خؤ دةزباشنسدٕ  ،و ئيَسٕا ئةواْةي ٖةآلتٔ بؤ توزنيا
شؤزيإ ية ْةخؤؽ و َٓداآلٕ و ثريةنإ َسدٕ، بةزطةي زيَطا 

و  ْاوخؤ ىضةختةنةي ٖةآلتٓيإ ْةطستووة، ئؤزدوطاناْ
 بووْة طؤزِضتاْيَهي دي بؤيإ. دةزةوةؽ

ية ، تسئ قؤْاغي ئةْفاٍ بووةددزِْ ،ئةْفاٍقؤْاغى ٖةغتةَى 
ي نؤَةيَهوذيوز ي دةض وي تاوْا ت ْةثازاضتٓةوة، َةيدْا

ئاَاذةنإ ئةوة دةزدةخةٕ ٖيَصةناْي ذهوَةتي عيَساقي 
ض نوغنت بة فةزَاْي نوغتٓيإ ثيَ بووة يةّ ئؤثوزاضيؤْة، 

هسدٕ، باع يةوة دةنسيَت، ٖةْديَو ؽ فيػةى ياخود نيُيابازْا
طوْد ثياويإ ْةَاوة، ضةْدئ نؤَةيَهوذي يةّ ئؤثةزاضيؤْةدا 

 ئةدماَدزاوة.

زيَُيي دةظةزي َاْطيَؼ، زؤذي يةنػةممة ية طوْدي نو
، دواي ئةوةي خةيَهي ئاوايي خؤيإ (28/8/1988)زيَهةوتي 

ثياو و نوزِي  (33)دةدةٕ بة دةضتةوة، ضةزباشةنإ 
ضاٍَ جيادةنةْةوة ية طسوثةنة، ( 43بؤ  13)ٖةزشةناز تةَةٕ 

 دواتس بة نؤَةٍَ طويةبازاْيإ دةنةٕ ية دةزةوةي ييَجسضيٓةوة
يإ بة بسيٓدازي زشطازيإ دةبيَت بة (ـ6)اييهسدٕ، و دادط

يكٗاز خةييٌ، وئةبابهس عةيي ضةعيد، عةبد"ْاوةناْي 
دقي ضعةبدايهسيِ ْايف ذةضةٕ، ٖاغِ حمةَةد زةغيد، 

"، نة دوايٓيإ واتا يكادز فةتاحويكادز فةتاح، فةتاح عةبدوعةبد
و  جازيَهي ديهة بيَطةزو غوئَ دةبيَتةوة )فةتاح عةبدويكادز(

 ية ذياْدا َاوٕ. ضوازيإ ئيَطتا

ية ْاوضةي دؤضهي ية طوْدي نؤزفيًَيؼ بة ٖةَإ غيَوة  
ثياوي طويًةبازإ  وذٕ و َٓداٍَ  ( نةع ية35ئةفطةزيَو )

، نسدووة، ييَ زشطازبويةى ْيية ضريؤنةنةيإ بطيَسِيَتةوة
 طوْدى ثياوي (83) و ئاَيَدي ثياوي طويَصيَي (93) ٖةزوةٖا

. و ...ٖتد ثياوي طوْدي ٖةَصا (48)وةزخةٍ و   طويةبازاْهسٕا

بة ٖةشازٕا نةضي  يؼ(ـ29/8/1988)ية ئيوازةي زيَهةوتي 
)زِووي غني( ية ٖةَوو  ْاوضةناْي شيَباز و بةزي طازة يةضةز

، تةْٗا و اليةنةوة طةَازؤ دزٕا طوْدي  (36) دةضتطرينسٕا
 ثياويإ ية دةضتداوة. (634)ْاوضةنة، 

ةنإ تةْٗا ية َاوةي  زؤذةي ئةْفايي ٖةغتدا قةتيظ  (13)تاوْا
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ديدةز،  (8)زشطازبووي طؤزِي بة نؤَةٍَ،  (10)ضهاآلنةز،  (52)  
ئؤنالٖؤَا وآلتة  (1928)"ناليهؤيوٕ ضٓؤ  ثطجؤزِي بياْي (4)

طيت بايؤيؤذي،  يةنطستووةناْي ئةَةزيها...... اي بوازي شْا شْا
ثطجؤز يةضةز ئاضيت جيٗإ،  طؤزِي بة نؤَةيَي نسؤَي 

و نازي يةضةز قوزباْياْي نيُيابازاْهسدْي طوْدي  ٖةيَدابوةوة
نة ضةني نيُياوي تيَدا بةناز ٖاتبوو.  ،فسجيين نسدبوو

تويَريٓةوةي يةضةز ئةو ئاوازاْةي   ئةضفةْدياز ئةمحةد  غهسي
دياز بةنس و َازدئ نسدبوو، نة نيُياوي ييَياْي دابوو. َايهٌ 
نؤَفس تسةَبيٌ ثطجؤز ية بوازي ثصيػهي زيَوغوييَن ديازدة 
ي  ضصاييةنإ، ية َوضٌَ و َوضةْا طؤزِي بة نؤَةيَي ئةْفايهساوْا

ي ئةَةزيهي و نؤض تازيهي و ٖةيَداوةتةوة، بة ٖاونازي ثطجؤزِْا
 ،ئةَةزيهيبة زةطةش  ،دؤطالع ضهوتي. ئوضرتايي و نةْةدي.

طيت ضصايي". ئةّ بةزِيَصاْة . ثطجؤز ية بوازي ضةى و شْا
زاضتةوخؤ بةغدازييإ  ية دادطاييةنة نسد و وتةيإ 

 ثيَػهةغهسد ية بةزدةّ دادوةزةنإ.

بسِيازي دادطا دةزضوو، ية  (24/6/2007)يةنػةممة زيَهةوتي 
هازٕا بة  (4/9/2007)تي زيَهةو بسِيازي نؤتا دزا، تاوْا

ي جةْط و تاواْي دذ بة  ئةدماَداْي تاواْي جيٓؤضايد و تاوْا
.  َسؤظايةتي ضصا دزٕا

، و  (42) ية ثسؤضةي دادطاييةنة ذةوت تؤَةتباز دادطاييهسٕا
تؤَةتبازيؼ ية ٖةْطاوي يةنةَدا ديازيهسابووٕ بؤ 

ى ية دوو ْاَةي دادطاي ييَ ئاَادة ْةبووٕ وة ،دادطاييهسدٕ
ةناْدا ْاويإ ٖاتووة ( 2/1445ف)بةثيَي ْووضساوي ، باآلي تاوْا

ي دادطاي باآلي تاواْةنإ، بسِيازي (ـ18/12/2005)زيَهةوتي  ية
"ْصاز :نةع دةزضوو، نة بسييت بووٕ ية (24)طستٔ بؤ 

خةشزةجي، يوْظ ئةيدزب، ئةياد خةييٌ شةني، زةَصي 
بازيهة، قاضِ دزِةيي، َعتةضةّ َةمحود، ضةعيد َةمحود 

بةزشدمي، ياضني زةئوف، تةذطني غاوةيظ، قاضِ ئاغاي 
نؤية، بايص عةبدايسِةمحإ، عةيي ئةمحةد زةغيد، ْيعُة فازع، 

آل دوزي، عيطُةت ضابري، يَذةَيد غةعبإ، ْةجِ عةبدو
عةدْإ جةبازي، جيٗإ َوضا، زةفعةت طًي، عومسإ غيَذ 

تؤفيل جةباز قازةَإ، ذوضئَ غيَذ  ضةعيد، غيَسشاد ضايَةح،
 ضةعيد، ذةضيب ذةَة ئيٓحة".

، بةثيَي ْوضساوي دادطاي (21/12/2005)ٖةزوةٖا ية زيَهةوتي 
، داواي ْاوي ضياْي و (2/1474ف)باآلي تاواْةنإ  ذَازة 

ضةعيد :"نة بسيتني ية ،تاواْباز دةنات (18)ْاوْيػاْي 
ةئوف، غيَذ َةمحود بازيهة، عةدْإ جةبازي، غيَذ ز

، قاضِ دزِةيي، جيٗإ َوضا، َعتةضةّ  جةعفةز، غيَذ زةَةشٕا

ي طسوث  دةضتدزيَري ضيَهطي و ثةالَازدٕا و القةنسدٕ، ضصادْا
ي ْاوضةي ضعيٌ بة  بةٖؤي جياواشي ْةتةوةييةوة، ثةالَازدْا
ضةني نؤنوذي نيُياوي و ٖيػؤيي و ضةني نالضيو، 

اْدْي ْةخؤغداْة ثةالَازداْي طوْدةنإ و بيَٗؤناز زوخ
و ضةثاْدْي  شؤز طواضتٓةوة و َصطةوت، بة وقوتاخباْة

ْيػتةجيَبووْي شؤزة ًَيَ ية ئؤزدوطانإ و بيَبةزيهسدٕ ية ٖةيي 
ناز و ثيَداويطيت ذيإ، توْدوتير جوآلْةوة ية طةٍَ ٖاووآلتياْي 
ضعيٌ تا ئاضيت نوغتين بة ئةْكةضيت بة نؤَةيَيإ، 

سدووةناْيإ، َسدٕ بةٖؤي  بسضييَت و بيَسيَصيهسدٕ بة تةزَي َ
تيَٓوييَت و  طةزَا و بيَ دةزَاْي و ثيطييةوة، ْةبووْي 
بيَبايةخرتئ نةزةضتةي ذيإ يةْاو شيٓداْةنإ، ٖيَسؽ بؤ ضةز 
ٖاووآلتياْي ضعيٌ نة ٖيض بةغدازيةنيإ ية ضاالني ضةزباشي 

هسدْي َايَيإ و تاآلْهسدْيإ، جيانسدْةوةي ذْإ  ْةبووة، ويَسْا
و ثياوإ و زيَطا طستٔ ية بةيةى طةيػتٓيإ، بؤ ئةوةي َٓدايَيإ 
ْةبيَت، جيانسدْةوةي َٓدايَي بضووى ية دايو و باوى و بساو 
نةضونازيإ، توْدوتيري بة ْةخػة، شياْي جةضتةيي و 
ي  عةقًَي، ويَساي َسدٕ شؤزيَو ية ئةْفايهساوإ تووغي نةَئةْدَا

، بيَٗؤناز  ثةالَازداْي خةيَهي ضعيٌ، نوغتين بووٕ ية شيٓدٕا
بة دةضيت ئةْكةضت، نوغتين ْابةجيَ، بيَبةغهسدْي توْد ية 
ٖةَوو ثيَداويطتييةني تةْدزوضيت و ذيإ، جيانسدْةةي خيَصإ 
ية يةنرت تةْاْةت َٓداآلٕ ية طةوزةنإ، دةضتطستٔ بةضةز 
ضةزوةت و ضاَإ يةْاوياْدا بةزوبووَي نػتونايَي ٖةيَطرياو، 

يَػتين ضةزةوةت و ضاَاْي ئاذةيَدازي، نويَسنسدْةوةي ْةٖ
ناْياو ثسِ نسدْةوةي بريةنإ، ثةيسِةونسدْي ضياضةتي شةوي 
ضوتاْدٕ، بؤزدوَإ نسدْي طوْد بة خةيَهةنةيةوة، ية 
شيٓداْةنإ و غويَٓةناْي نؤنسدْةوة ئاوي خوازدْةوةي ثيظ، 

ي نةَي خؤزاى و بسضيهسدٕ، ْةبووْي دةزَإ و ضازةضةز
ثصيػهي، ضةثاْدْي ذيإ ية طةزَاي بةتيٓدا، 

نةّ بووٕ  ىتةعسيبهسدٕ....... ٖتد. ئةَاْة ٖةَوو منووْةيةن
ةنإ، تا غوئَ ثيَي ٖةَوو قوزباْييةنإ ٖةيَٓةطستسيَت  ،ية تاوْا

سيَت ٖةَوي بٓوضسيَتةوة، بؤية بةيَطةْاَةو فًيِ و  ْاتوْا
ةنةديدْاَةو ْووضساوةنإ ْاتوأْ دةزبسِي طةوز بٔ،  ةيي تاوْا

ناتيَو ئاَادةي ٖةيَداْةوةي طؤزِة بة نؤَةيَةنإ دةبيت 
يَو ئةدماَدزاوة، دةشاْيت ض جةٖةْةَيَو ية ذيَس  دةشاْيت ض تاوْا

 بياباْةنإ غازدزاوةتةوة.

دادطاي دؤضيةي ئةْفاٍ  ية دادطاي باآلي تاواْةنإ ية زؤذي 
 (61)ية دةضيت ثيَهسد،  (21/8/2006)دووغةممة زيَهةوتي 

ز و ثطجؤزِي ةو ديد ضهآلنةز (1193)داْيػتٓدا، نؤي طػيت 
و غايةدييإ ثيَػهةؽ نسد، يةواْة  ْاوخؤيي و بياْي، ضهاآل
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بسِيازي  ،تؤَةتباز تاٖري تؤفيل ئةحلاد يوضف ئةيعاْيـ 6  
ي ئةْفايي بؤ دةزضوو. ي ية تؤَةتي بةغدازي ية تاوْا . بيَتاوْا

ي جيٓؤضايد و تاواْي جةْط و  ْاوبساوٕا بة ئةدماَداْي تاوْا
ي دذ بة َسؤظا باز تاوْا يةتي ية ثسؤضةي تاواْي ئةْفاٍ  تاوْا

.  نسٕا

بازٕا عةقيدي زونٔ فةزذإ َوتًَةط ية زيَهةوتي  تاوْا
ية طستوخاْةي َوضٌَ  و  ضويَتإ  ٖاغِ يؼ  ية  (30/3/2013)

 (19/7/2020)ْةخؤغداْةيةني غازي ْاضسية  ية زيَهةوتي 
 َسدٕ، بؤية بسِيازةناْي دادطاي باآلي تاواْةناْيإ يةضةز

 جيَبةجيَ ْةنسا.

دادطاي باآلي تاواْةنإ بة  (،20/5/2007)ٖةزوةٖا ية زيَهةوتي 
ي  (423)فةزَي ييطتيَهي بة  ْاوي زاطةياْد وةى تؤَةتبازْا

ي جيٓؤضايدي ئةْفاٍ، نة تائيَطتا بسِيازي طستٔ و  تاوْا
ة جيَبةجيَ ْةنساوة و  ض ية عيَسام ،دادطاييهسدْي ئةو تؤَةتبازْا

نةضيإ ٖاوآلتي ٖةزيَُي  (258)نوزدضتإ، نة  ض ية
نوزدضتأْ، ض بة ييطت و ض  بة تانة نةضي بسِيازي طستٓيإ 

تانو ٖةْوونة ٖيض يةنيَو يةو تؤَةتبازاْة نة بؤ دةزضووة، 
باْط ْةنساوٕ بؤ ييَهؤيَيٓةوة، تةْاْةت ذهوَةتي ٖةزيَِ بسِيازي 

ي نوزدضتإ غازدةوة، دووجاز زيَهدساو دةضتطرينسدْيػياْى
بيَ جيٓؤضايد ية زيَطاي داوانازي طػتييةوة ية غازي ٖةوييَس 
ضهاآلي يةضةزيإ تؤَازنسدووة، وةييَ ية ذيَس فػازي نةضاْي 

داونازي طػيت بيَ ئريادة  ،دةضرتؤيػتووي دةضةآلتدازةوة
 وةتةوة.يْة ثسض اْىو ية ضهاآلن نساوة

 ييَبوزدْة طػتييةنةي بةزةي نوزدضتاْي ضي؟

نةضي تؤَةتبازي داوانساوي ديهةي ئةْفاٍ  (423)ؤي ية ن
يإ جاؽ و (ـ258)نةضةي ئاَاذةَإ ثيَاْدا،  7جطة يةو 

ي نؤي (ـ%60،99ية ) تي ٖةزيَُي نوزدضتأْ، نة دةناتةآلٖاو
. بةٖاْة بؤ ييَ ،  تؤَةتبازٕا ْةثسضيٓةوة  ية تؤَةتبازٕا

ة، (ـ1991)ييَبوزدْة طػتيةنةي بةزةي نوزدضتاْي ضايَي 
ٖةزضةْدة نةضي وايإ تيَداية ييَبوزدْةنةي بةزةي نوزدضتاْي 

تا زوخاْي بةعظ ية بةغدا بووة، وةييَ ضوْهة ْايطسيَتةوة، 
بةثيَي  بسِطةي  (،1991)ييَبوزدْةنةي بةزةي نوزدضتاْي ضايَي 

ٖيض   ،غةغي ياضاي دادطاي باآلي تاواْةناْي عيَسام
يَؼ جيَبةجيَسدْي ئةّ غةزعيةتيَهي ْيية، ٖةز ييَبوزدْيَو ث

ةناْي  ي دوو تويَي تاوْا ياضاية دةزضوبيَت بؤ تؤَةتبازْا
دادطاي باآلي تاواْةنإ، نة  (ـى14و  13و  12و  11)بسِطةناْي 

ي دذ بة َسؤظايةتي و  بسيتني ية تاواْةناْي جيٓؤضايد و تاوْا

بةزشدمي، زةفعةت طًي، ياضني زةئوف، غةضإ غيَذ ضةعيد، 
تةذطني غاوةيظ، غيَسشاد ضايَةح، قاضِ ئاغاي نؤية، تؤفيل 
جةباز قازةَإ، بايص عةبدايسِةمحإ، ذوضئَ غيَذ ضةعيد، 

 ئيٓحة". عةيي ئةمحةد زةغيد، ذوضئَ ذةَة

ة بووٕ ثيَػرت  ، ئةوْا ذةوت نةضةنةي دادطايي نسٕا
ضئَ ئةملةجيد وضةداّ ذ"شيٓداْيبووٕ، بسييت بووٕ ية:

اضسي ئةيتهسييت وئةحلةضةٕ عةبد ايغةفوز عةبدايكادز ئةٓي
نة زؤذي غةممة زيَهةوتي  ،ضةزؤى  نؤَازي عيَسام

ي دوجةيٌ ية ضيَدازة دزا  (30/12/2006) ة بؤي ...يةضةز تاوْا
تؤَةتي ئةْفايي يةضةز ٖةيَطريا. عةيي ذةضةٕ ئةملةجيد 

 ،ئةحلةضةٕ عةبدايغةفوز عةبدايكادز ئةيٓاضسي ئةيتهسييت
ييوا زونٔ  .ي بةعظ.ذيصببانوزي  ييرْةى نازوبازىبةزثسضي 

بةزِيَوةبةزي ٖةوايَطسي  ،ضابري عةبدايعةشيص ذوضئَ عةيي دوزي
حمةَةد  فةزيل زونٔ ذوضئَ زةغيد .طػيت ضةزباشي.

يازيدةدةزي ئةزناْي ضوثا بؤ  ،عةزةب ئةيتهسييت
. ييوا زونٔ ضويَتإ ٖاغِ .نازوبازةناْي ئؤثةزاضيؤْةنإ

فةزَاْدةي  ،يئئةمحةد حمةَةد ذةَةد  ئةحلةَةد ئةيتا
 ،تاٖري تؤفيل ئةحلاد يوضف ئةيعاْي .فةيًةقي يةنةّ.

 ..نووز و  ثازيَصطازي َوضٌَاضهستيَسي ييرْةي نازوبازي ب
 ،عةقيدي زونٔ فةزذإ َوتًَةط ضايَةح خةيَةف ئةجلبوزي

 ".بةزِيَوةبةزي زيَهدساوي ٖةوايَطسي زؤذٖةآلت

تؤَةتبازإ ثاؽ ضاغبوْةوةي تاوٕا يةضةزيإ بةّ غيَوةيةي 
ضصاي  ثيَٓخ ،عةيي ذةضةٕ ئةملةجيدـ 1خوازةوة ضصا دزإ: 

ي بةْد بووٕ تا ثامشاوةي ذيا ، يةى  شيٓدْا ْي، ية ضيَدازةدٕا
بؤ َاوةى ضصاي شيٓداْي  دوو ضاٍَ شيٓداْي،(15)يةى ضصاي 

ي دووضايَي و  (10)  ضايَي. (7)ضصاي شيٓدْا

،  ضواز ،ييوا زونٔ ضويَتإ ٖاغِـ 2  دووضصاي يةضيَدازةدٕا
ي بةْد بووٕ تا ثامشاوةي ذياْي،  ضصاي  يةىضصاي شيٓدْا

ضصاي  دووضايَي و  (10)ضايَي، يةى ضصاي شيٓداْي  (15)شيٓداْي 
 ضايَي.(7)شيٓداْي 

ضصاي يةضيَدازةدٕا و  ضواز ،فةزيل زونٔ ذوضئَ زةغيدـ 3
 ضايَي شيٓداْي. (7)ضصايةني 

ي بةْدبووٕ تا  (3) ،ضابري عةبدايعةشيص ذوضئَـ 4 ضصاي شيٓدْا
ي   ضايَي. (10)ثامشاوةي ذياْي و ضصايةني شيٓدْا

ضصاي شيٓداْي  (2) ،عةقيدي زونٔ فةزذإ َوتًَةطـ 5
ي   ضايَي. (10)بةْدبووٕ تا ثامشاوةي ذياْي و ضصايةني شيٓدْا
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 إ:ضةزضاوةن 

 .دمِ ايدئ فكي عبدايًة (،ةنفال جرمية مهسياـ )1

حمامي  (،مو املسيحيني وااليسيديني 1988ضحايا االنفال ـ )2
 .طارق مجباز

ي غاآلوي ئةْفاٍ ية باغوزي ئيٓطهًؤثيدياي ـ 3 تاواْبازْا
 .نوزدضتإ دةزضيِ ديبةطةيي

 ـ ئاناَة جوطسافييةناْي ثسؤضةي جيٓؤضايدي طةيي نوزدـ 4
ث ي د  ياضني ٖاغِ )  ،ئةْفايي ضواز وةى منووْة

 (.ذةَةدةَني

 .شوٖةيس ناشّ عةبود ،دادطايي ئةْفاٍـ 5

ضةْتةزي بسايةتي ذَازة ، عةدايةت عوَةز، غتٖة ْفاىلةئ ـ6
(24.) 

حمةَةد زةئوف   ،ئةْفاٍ و زةٖةْدة ضؤضؤييَحيةناْيـ 7
 .يعةشيصوعةبد

 .يادطاز عةيي ،ئةْفاٍ و ئةْفايي طةزَيإـ 8

، ثةالَازي ئةْفاٍ بؤ ضةز نوزد، جيٓؤضايد ية عيَسامـ 9
ئاَادةنسدْي َيدٍ ئيطت ؤض  وةزطيَسِاْي ية ئيٓطًيصييةوة  

 (.2004)ضاثداْةي تيػو  ،ضايَةح تؤفيلحمةَةد ذةَة 

 .د.حمند جميد (القسوة لدي صدام حسني)ـ 10

الالئحة االيضاحية املقدمة مو قبل هيئة الدفاع عو ضحايا )ـ 11
زؤْاَةي ئاضؤ  ،(جرمية االنفال اىل حمكنة اجلهايات العراقية العليا

 (.7/5/2009)هةوتي زيَ ية (425)ذَازة 

 .زيهاز َصوزي (،حمكنة االنفال) ـ12

 .عازف قوزباْي، ْيَسطص ية دؤشةخي ئةْفايداـ 13

نوزتة وةآلَيَو بؤ دةضت و ثةدمة  ـضويَتإ ٖاغِ ـ 14
 .يةتيف فاتيح فةزةد ،خويَٓاويةى بة خوييَن نوزد

ـ نازيطةزيية دةزووْييةناْي ئةْفاٍ يةضةز جيَُاواْي ـ 15
 (.2018)ضاثي يةنةّ ـ  بةٖادئ حمةَةد عةبدويسِةمحإ

ضاثي يةنةّ  ـ تاقاْةناْي جيٓؤضايد ية نوزدضتإ ـ16
 ا.، ضاثداْةي زؤنطاْ(2016)

ي ثيَػيًَهسدْي ياضا عيَساقييةنإ ي جةْط و تاوْا  .تاوْا

ةناْي عيَسامبةثيَي بسيازة يةضةز  ،ناْي دادطاي باآلي تاوْا
ي  بازٕا عةيي ذةضةٕ َةجيد و  ضويَتإ ٖاغِ و ....  تاوْا تاوْا

ي جيٓؤضايد و تاواْي دذ بة جةْط و تاواْي دذ بة و ئةْفاٍ  تاوْا
اْةؽ بة تيَجةزِ  بووْي نات نؤٕ  ْابٔ و  َسؤظايةتيية، ئةّ تاوْا

نات و إ ٖةية، بةضةز ْاضٔ و بٓةَاي ْيَودةويَةتيي
.. "شَإ و َهإ" تؤَةت يةضةز تؤَةتباز ٖةيَٓاطسٕغوئَ

ي ضوْهة  تاواْي ْيَوْةتةوةئ، يةضةز ئةو بٓةَاية دادطاي تاوْا
ةشزاوة اْة ية تايبةمتةْديةتي،  ْيَودةويَةتي دَا و ئةّ جؤزة تاوْا

دةزباشي ْابيَت ية ضصا، نةع  ،تؤَةتباز بؤ نويَ ٖةيَبيَت
يَت ييَب وزدْيإ بؤ دةزبهات، تةْاْةت ْانسيَت َايف ْاتوْا

 غةؽثةْابةزيػي ثيَبدزيَت، ٖةزضةْدة ئةَة يةاليةٕ الْي نةّ 
 .تي ئةوزوثاوة ثيَػيًَهساوةآلو

ئةَةؽ تؤَةتبازي ئةْفاٍ َايف ثةْابةزي ضياضيإ ثيَ ْادزيَت، 
بةثيَي زيَهةوتٓٓاَةي قةدةغةنسدْي جيٓؤضايدي ضايَي 

ي جيٓؤضايد ، ضوْهة بةغدازٕ(1948) ضصا  و ية تاوْا
دةضةثيَٓسيَت  بةضةز ٖةَوو  نةضيَهي بةغداز ية ثسؤضةي 

، بةو ثيَيةي  ية ضصاْابيَت زشطازيإ بيَت  و ثانتاوي بة نؤَةٍَ
ي تاواْةنة  .ئةَاْيؼ نةضاْيَهٔ بةغدازبووْة ية ئةدماَدْا

بؤية ئةواْةي ْاويإ ٖاتووة ييَبوزدٕ ْاياْطسيَتةوة، بةّ 
ئةو بسِيازةي بةزةي نوزدضتاْي ٖيض بٓةَايةني  ٖؤيةغةوة

ي  ياضايي و ٖيَصيَهي ْيية، بةداخةوة جطة ية دةضةآلتدازْا
ٖاتوواْي ْاوية عيَساقيؼ بسِيازةنة جيَبةجيَٓةنساوة،  ،نوزدضتإ

ْاو ييطتةنة ية بةغدا ثؤضيت ضةزباشي و تةغسيعيإ 
طسْطيإ ية وةزطستووة و ضوْةتة ثةزيةَاْةوة و فةزَاْدةيي 

ياضاي بٓةبسِنسدْي ثازتي بةعظ ئةَاْي ييَ  و ضوثا وةزطستووة
 و بسِيازةناْي ْةياْي طستؤتةوة. دةزنساوة
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 نيُ ًَّتُذلىً ايسُلًداط سُهظ ُاَُظذيد ػآذوو شونيد  
 يٌَاًتىسك ًَّزًيَس ًَاصُُ اًْعىمساُ و ٍوُفُط ًَّكيُ فيهذو
 ٍر كىسدْا ايذرُظٓ و سخىدْاُب و ػىسؾ ،ٌَكىسدطتاُ سُط بى

 و ػىسػاْ اْظ سًُبُهل. ُِتًَلىًيد و ُهطُب دْاُط ٍَخى
 يٌَاًتىسك تاُذلىً كىسد، ٌَُهط يٌَرال يٌَكاسريداط بىُايسو بيسو
بُب يُدماًذاُئ لخظيتيَس نَذيِىطاًج  :كىسد ٌَهُط سُسًا

،ُطَس و طشوث كشُا ؼاًْطتَِد ثالُاْ، وُخؼُداُاُا ُ  صْا
 واْ وُذاكشُا و لشًَْجُبًَج

 : صًاٌُ ـ جًِىطايذا1

َ ٌَصًاُ بظاالْ ٌُه  كُطُكٌ قُدَغُكشْ ٓاتبىو كىسد ط
 ٓضاس 50000 ر صيَذَتش طىسيِا.بجُيعًت كىسدٍ بضًاٌَُ ُُدكاسٍ

 ديَشمسٌَ ُاظٌَ وَن تىسكًٌَ بى كىسدا واسيَّ و طىُذْا ُاظًَّ
،  كشيًُ ٌُه ُهطُ ُدْابظتىدم َ ُُُٓ يُكٌَ هظُسظٌَ ب  ربى ٌه

 .ُِيغى سُعِت ًىطا ئاثٌَ ثُستىوكا ػاسَصابىوٌَُ صيَذَتش

 : كوتىسٍ جًىُاطايذا ـ2

 ٍواسَكىسد ًَّتيسُدابىُ و ٍكىسد ًَّسطُىُا كِخ وجوىبُبٓ
 ًٌُبٔ ٍكىسد سآُىُ و ميًىص ىاُذُاًَػ بىوْ،ُغَدُق بطؼيت

، كشُاُغَدُق ٌكيُئاوا  دُمحُئ ُذُسًُٓىُ اُاير َشًَبِ وْا
 .ٍكوتىس ذايِىطاًج سُهظ الُْئىج بذوهالُع ستىوكاُث. يُكا

 ًٌُٓ قُدَغُكشُا :ًُصُٓبٌ و ئايين جًِىطايذا ـ٣
ُهُوياْ و صاصايًاْ ئايًًَِّ سيَىسَمسًَّ  بُكتاػًاْ، و ع

 واََسدُب ٌشوكيد و ينيئا ّيَِىاسيػى و هُطُسطتُث شاُلشُايَو
 .ُِيغى ٍسصا ذُيط اُاير. يُبى

 دميىطايذا  و ثًظلشْ سيَلًَّ ًٌُٓ :ريِطٍُ جًِىطايذا ـ٤
اُُ جًَبُجًَلشْ، ٓاتًُِ كىسدطتاٌَُ ريِطُٓا  ينَُيث دُا

 صوَس ّيًَ ،ظٌَئا ّيَريب سُهظ ٌَبَٓشُك ِايسْا بشاًظىت ٍاوًًٌك
،ًجىت ًَّباغ  لايَبش ٍٓشاوَر ّيًَاد ٓاَجىس ِاُاًبلاسئ اسْا

 و ٌسوبىًُب ًَّباغ صوَس َُدووُ ٓآَضاس طىتِا و ٌَباسُُبىًب
 اُظقاُذُُث و باسْايسو ظلشُاً. ثداسْا ِايبش داسطتاُاْ طىتِا

 .ينَيعفش ًَّتىوُيصو ًَّباغ ِايبش. ظٌَئا ًًَّكاُ

ا ًَشَبِ  بشويظًٌَ ثُدمٌَ ئىثُسطًىُا داسبشيِا دَُطعُدُا
 ظًذيىيًَّ و ويَُِ دَسظُ ُاظخىٍ ساطُٓاُذًَُّ د 1/6/2021ي

 تاُذلىً بىوُايساصُُ بُياُِاًًَّ و طىُذْا تاالُلشُا و داسْ بشيِا
 . ٌَكىسدطتاُ ٌايَسُٓ

ن: ػىيِىاسْا جًِىطايذا ـ٥  كىسداْ كُظًَِّ ػىيِىاسيَّ ر طُُه
ُظا ًُُاصَ يُِ،ْ بشتاال و دصٍ ب  و اْيًش ّيَوصريث ّيَطىس ُٓهذُا
 ُّظط ّيَِىاسيػى فيهذو اْيسُط  و ٍشيَص ًَِّيصُخ ساَد ُِاًُئ

 ًَّستىوكُث طىتِا فيتُؼلًَث ّئَاصًج ٓىُصطَد ب

لشُايَو ،ٌشوكيد و ععًطتَِد  ٍَدُئاً شايػى ًَُِّظك ًَّجٔ شُا
 دْاُبؼ  ٌَفًَُلُطُذ ًٌَشوكيد ٍَشيَبار لشُاظبِئا دْ، ًَّجٔ

 ُسفاُذُُٓ ُاثاملاْ و طاسوخ و ِيتًَئًت ب ٌشوكيد ًَّفتُلػُئ
اْ َجىس اْظ ّيًَصُذ ًَُّٓهطُب اَْيد ،ُشاُلشُيَو و  تاوُا
 .طنتَسدُهب

 : اْظًشو جًِىطايذا ـ6

 سيَلخظيت ئاوايُكٌَ ب تىسكًايٌَ ذلىًُتا جاسْا َياْبذ
 1976»  جًَبُجًَلشُُ، كىسدْا هظُس جًِىطايذٍَ بًُِايًَّ
 هلًُبُس ًُسػٌَ كىًلىريا 1987 ُكتاػًاْ،ب كىًلىريا

وياْ،  ًَّ َياْدعُُه  طاال ديَشمسٌَ جًِىطايذا وَن ، تاوُا
ٌَ ي صاسوكاْ و رْ ٓضاس 13000 كىػتِا و طىتّ 1937  طًُه
 تىسكًايٌَ كىًاسٍَ طُسون ئىسدوغا2011ٌَُ-11-23 ي. صيالْ

 و ُٓهبزاستينَ ثشوثاطُُذا ربى بىو وَصيشْا طُسون دًٌَ وٍ
 داوا ئًِاو يُكًَذا بعٌَ دْا كىسداْ دَُطًَّ بذَطتعُئًِاُا

َ ر هًَبىوسيينَ  و ساطىطتُِ كىسد جاساْ بذَياْ. كش كىسد طٌُه
 وْا ّيَشيَبار ػاسو طىُذو ُكىػتِ و ُطشتِ بلىَ ُكشُ طىسطىْ

 صسوُب وْا ّيًَصاُا سوُبيَس ّيَُاصُج و سوفات ،ُِيشاُلشيَو
ذاكش  خًَػ »نَو ٍصُذ ّيَذًُٓػ ّيَطىس ٍر ُٔا تآُ ُِيوُا

،ريث ٍَذًعُط  عيدُب ٌُىسط ٍَذًعُط ،ٌشمسيَد يٌَذسصاُيط ْا
 شوًَػىسػط ٍَوصريث ٌَالػ ر واْ تشطا ُِيكش بضس «ًاَْوص
 ٍُٔار تآُ ،يُبىوُٓ كىسد ٌَهُط ايسصطاس اظبضا ّيَباتلاسُخ

 ًٌُٓ بُ ُُُٓ تىسكاُذا تاُذلىً ًَُّٓطًدطشت كىسد بٔضاساْ
 ًَُِدٓ ظُ ظًٌشو ًايفَ يٌَرال ٍكشُغَدُق ًَّدمُػلُئ َجىس

 ربايًه و ُتاسوًُُسهُث ٍذاسًئ ًَّطُك ًٌُٓ. دْاُدمُػلُئ
 خظنت اُْظسورُاً ، ٌسًُف ٍَكاس ر خظنتًَشئيدو و طشتّ ٓاتّ

اْيص اظُا  ٌَبشط و تشغ و ئاطّ ئاطشو ب ٍساصُُ ًَُّطَد ، ِذُا
 سُٓ يٌَاًتىسك ٍسظُسَد ربى زْظًَدٓا اْظِطاًَث كشْ، ًات وڕن

 صومل ظٌَ سُرب تُبل بوِذ خى ٌُطَد ٌَكُطُسكُٓ ٌكُجٔ
َ ي طتًُا ٌُه  . رُاظربٌَُ ثالًَُّ بُس دكُظُِ دكُْ كىسد ط

 ضُكًَّ: قُدَغُكشٍ ضُكًَّ ب كىسداْ جًِىطايذا ـ7
 جاسْا طُداْ و دَياْ فظفىسٍ و كًًٌاوٍ و قُدَغُكشٍ

َ ًُٓبُس ي قُدَغُكشٍ ضُكًَّ تىسكًايٌَ ذلىًُتا ٌُه  كىسد ط
 دُاظا بئاطتُُط تىًَُوًَّ و ئُػلُفت دُاظا ًُُاصَ ئًِايُ بلاس

َ ضًاياُذا،  صاسوكٌَ ذًًُذ حمًُُد ساطُٓاُذٌَُ، ر دوسْ جًَّٔ ٌه
ُهطُيُن طاهٌ 13  فظفىس بضُكًَّ هظُسيَلاًٌَُ دًٌََ صُذيًُ، ب

 ساثىستًَّ فشَُظايٌَ، بى ِٓاستّ ٓاتُ دويفذا ػُوتاُذْ، ٓاتًُ
 .دكُْ ثؼرتاطت يُكٌَ ظٌَ ثضيؼلٌ

 تىسكًايًَذا د 1915 طاال ئُسًُُاْ يا هجاؾ كىسداْ ًِىطايذاج
 ئريو سورا ُٓتا طًظتٌاتًم و سيَلخظنت ب بُسُاًُ و بجالْ

 :دضُ بُسبجًَؼعُ
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 و كىػنت طشتّ خىيًَّ ثالًَُّ ًٌُٓ تىسكًا دَوهُتا ًٌََد  
 تاُاطًط ب كاسطًَشٍ سوػِبريٍ طًاطٌ ضاالكعاًَُّ بِضاظلشُا

 ظٍُسَسبذُب ظِطاًَث و ثالْ ،ٍدماًذاُئ َبلىر و َبطش
 ٌَه كىسدْا ًًَّضاالك كىسدو ٌكُسجُٔٓ و نتظًَٓا ظُ يٌَاًتىسك

  ٍسُػلُه ٍسباصُط ًَّليَس ، ٌاطًط و ٌبذبوىًاط باْ،ُٓ

 سُػ: نَو داْ ُدٓات ٍَسَظُد ٍَو ئاهىصكشُا و ربْظرُا والُٓ
 ٓضسا بى اْيسُطظُ ذايد ًَّالتَو ئاخا اظدُا َبش خى ٌَالتَو اظرُا
 ٌعىمساُ ًَّطىهتاُ ّيًَ ٍَسُب ّيَطِىس و ًٌوو ظاقًً
 يٌَاًبًه ،ٌَشاقًَع ، يٌَايطىس غاُظتاْ،ُظئ » َبش خى ٍَسُػلُه

 ٍسًُبُٓ ي. ددا خى ًَّدوطت ُذووُوبُظٓ ايلاسُظٓ ٌاتيغى «
 ذاًَت كىسدا ّظًَبضا و غه ًَّجٔ واْ نتظًَٓا ظِطاًَث ٍكىسدر ٌَُهط
 :ٌِاكًً بىوُْٓ

 : ئُوسثٌ وَالتًَّ ـ1

 ئاصادو دَُطٌَ و ساطُِٓذٌَُ ًُُٓاَلُا ربى ٓاظًنَت ٓاتّ ًَِطاظث
 و سوػِبريٍ ضالكعاًَُّ تريوسكشُا و ئابىوسٍ سيَلًَّ يِابش

 .طًاطٌ

 : باكىس كىسدطتاُا ـ2

ُهذاُُكا ُسدٓ ا ر هباكىس كىسداُذا طُسٓ ُهذُا  و طُيذسصاٍ طُسٓ
 ظاْ دطُتُ ُٓتا ، ثاػاو ُىسٍ ئرظاْ ثاهى، طُعًذٍَ ػًَخ

 دا رياٌَُ ػُسًُخا ظادُاتىسكًايٌَ،  ي كىسدْا طًاطًًَّ ثاستًَّ
َ ضىوُُ رُاظ جاسْا ُهُنط كىسد  ضًادا دػلُفتًَّ ِٓذَن ٌه

اظبُسا ُىدا دطُسدًٌََ ظُطُسيّ هذيشووكٌَ ُعًَت ًُ ُٓسًاُُ  ِه
 دا طُسًايُداسيٌَ ئُُيت و طُسًايُداسٍ طُسًذا طاسو ػُسٍَ
 سوطًا دكُت ِٓذَكا طُسكًَؼًا ئًُشيلا دووبُسَ، بىيُ جًٔاْ

 ُػًع دووبُسَ بىُُ ُاظني ُالتاي سورٓ دْ ِٓذَكًَّ يا
دووبُسَ  بىوُُ ٍخمابّ كىسدر عىمساٌُ طىُُو ، وطُفُوٍ

 ًٌُٓ تىسكًايٌَ َوهُتاد يُ ػريثُدمٌَ ظُطشتِا طُستا ُظُرٍئ
 ضًَلشُا هجاؾ ًُُاصَ داُُ، كىسدْا جًِىطايذا ًُُٓاَلْ جىسيَّ

ػلُسٍ ًَٓضا  ًَّهباػىس طاهثُكُكًَعُ  راليٌَ 1984 طاال ُه
 ُعظًاْْ، بدكش ضاهلٌ ثًَؼٌُسطٍُ دًٌََ 1987-1988
 .جًَبُجًَلشْ واْ هظُس كًًٌاباسْا و ئُُفاي

ًَفا جلًِىطايذا ط pkk 2016هظاال   باػىس ي كىسد ٌُه
وسا وَسُُطشت َ طُٓؼتُِ صياُُ ئُظ ُه ٌُه   باكىس ي ًُ ط
دواْ  دووباسَبىظُ ًشوظٌ و طًاطٌ كوتىسٍ دْ َنجًِىطايذ

اظُُذا 2016 طاال ي ًًَّضاالك هباكىس  كىسدطتاٌَُ باريَشيَّ ِه
ُهم ئُدماًذاْ نيٓات  و ًشوظٌ طُسًايا راليٌَ صَسَسًُُذبىوْ خ

ا ئابىسيعُ  : روُا

 صَسَس كُغ ًوًىْ يُن 1.000.000 ُٓتأُا كىسدطتاٌَُ ٍَهباكىس
 ئاواسَبىوُُ. كُغ صاس ُٓ طُد طٌَ 300000ًُُذبىوُُ، 

 :ػُساْ و جُُط ًَّصياُ

فضيىُا ي 2016ـ6ـ22 ي ُسَيالًْىساد ق  طىتّ: دا طتًَشن تُُه
 10 ٍَي ًاوئُظُبىوْ،  تىسكاُذا ذلىًُتا ًُو ُاظبُسا ُسٍَػ

 يٌَ ػُس 2016 ـطىالُا31 ُٓتا ـ2015 تريًُٓا ـ24 ي دا ُٓيعاْ
 .بُسدَواًبىو

 تىسكًا تاُذلىً ًَّشػًَٓ

 طُس ئًِاُُ تىسكاْ هُػلُسٍَ ئىثُساطًىْ 275 ـ1
 .كىسدطتاٌَُ

 .فشوكاْ ًَٓشػًَّ 581 ـ2

ُهًلىثتُسْا ًَٓشػًَّ 138 ـ3 ٓ. 

 .تىثاْ و تاُط ًَٓشػًَّ 1591 ـ4

  ثًَِخ ضوى طُدوو طٌَ ٓضاسو دوو 2345 ًَٓشػاُذا ظاْد
 تاُط 163 .كىػنت ٓاتُِ ذلىًُتٌَ ثىهًظًَّ ُػلُسوه

لىثتُس 4خشاثبىوْ، ُظُ، ًُٓه  .ويَشاُلشْ طُياسَ 163 بُسدُا

 طٌَ 3 ُٓتا بطشَ سورا10 ي كشْ ٓاتًُ باريَشاُذا 12 د ُسٍَػ
 طُظُس، ػُسُخ، ُظًَبني، ُصَخ،، ٓطىووسٍَ،جضيشٍَ) ي ُٓيعاْ

،بًظٌريْ، فاسقني،ديَشن، طوىثٌ،  ِٓذَن(  واستىو كُسبىْا
 ٓاتُِ ذلىًيتَ كُطًَّ 4362. .طًَشتٌَ و وْا ُاظبُسا جاساْ

 186. .كُطبىوْ 721 ُٓثُطٌَ و ُٓثُطٌَ يًَّ كىػنت،
  .ػًُٓذبىوُُ ُٓيعاُذا دوو ًاوٍَ ي طعًى كُطًَّ

بىوْيَو  :بىوَْئاواس و شُا

 . سورْا 76 ي ٓاتىوضىويٌَ، قُدَغُكشُا هجاؾ ُظُسٍَط ي ـ1

 كُغ ٓضاس طٌَ 3000 تينَ كُطاْ، ٓضاس ػًَظت طُدوو ي16000
َّ ي  ، وسًًٌَ بى ئاواسَبىوْ، ًٌُٓ دْ يًَّ ، ًابىوْ خى ًاًه

،ٌَ  و كاظى خاٌُ ٓضاس 6000 ـ5000 دْ، جًَّٔ وُا
بىوْ قىتاغاُُ ُُٓـ 9 صَسَسًُُذبىوُُ،  ي تايبُت ب. ويَشُا

 .كىػنت ٓاتُِ كُطاْ 500 ُضيلٌ هطُظُسٍَ  ُسَكاْ،ط طٌَ

 2000  ئاواسَبىوُُ، كُغ ٓضاس ُىَد ٓضاس 9000 ػُسخنٌَ ي ـ2
 ضادسطُُٓكًَذا د جىديذا ضًايٌَ هقىُتاسا ئاواسَ كُغ ٓضاس دوو

 . دبُْ بظُس بضَمحُت رياٌَُ

ؼُٓشٍَ، سوٓايٌَ ئاًُدٍَ ي ـ3  ٓضاس ثًَِحٌ 50000 كُٓشَبا ويَشُا
 ذلىًُتًَعُ، اليٌَ ر بشيّ، ٓاتُ وْا ُٓشَباك جىتًاسْا برييَّ

 ػًِلاتًًَّ و بًظتاْ ًٌُٓ يُ ٓاظًينَ وَسصٍَ كى 2016ـ6ـ1
 .ٓؼلبىوْ جىتًاسْا

 كاسيَّ بى كؼتىكاهٌ ثُيينَ بلاسئًِاُا بُٓاُا ب ُسوَطآ
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 ، بُٓشَكشْ بٌَ ٓاتّ جىتًاس تُقًُِوا، ًُُاصَ طُسباصٍ  
 كُفت. ظىتًاسْا صياْ دوالس بٔضاسَٓاْ

 باصسطاْ ٓضاس ثاصدَ 15000 ئاًُدٍَ ػىسا ظاي ُا ـ٤
ا. .صَسسًُُذبىوْ  ٓضاس طٌَ و بًظت 23000 ئاًُدٍَ ػىسا ظاِه

 .  بىوْ ويَشْا خاٌُ ٓضاس ثًَِخ ٥٠٠٠ ئاواسَبىوْ كُغ

 10 و ًضطُفت 52و خاٌُ ٓضاس دَ 10000 بىتاْ جضيشا ي ـ٥
. قُدَغُكشيذا سوريَّ 80 د صَسَسًُُذبىوْ، قىتاغاُُ
ابشياسا ت ُٓسوَطا  خاًُاْ طُد ذُفت و ٓضاس دوو 2700 ًَلذُا

 .دْا ٓاتُ

 :ُسوَسدَث* 

 ر قىتابًاْ ٓضاس طُد طٌَ 300000 ًَُضيلٌ ثُسوَسدَيعُ ٌَر ئاًه
ذٌَُ ًٌَ ُُكاسيّ بًَبُػلشْ ٓاتّ خىُا ذُا ب بُسدَوًا  خىَ خىُا

  بذَْ

 :ظلشْطشتّ و بِضا* 

 و طشتّ ٓاتّ وَالتجاسيَض كُطايُتًَّ ٓضاس ُٓػت 8000
 .بِضاظلشْ

ًَّ و ػاسَواٌُ طُسون100ُضيم   . ٓاتِطشتّ بذَطت بشياس ئُُذًا

 وُذاكشْ. و طشتّ ٓاتّ كُطايُتٌ و عاْبٔضاسْا ضاالك

 ٓاتّ ٓىُُسٍ و سوػِبريٍ جًَّٔ و يٌٓضاس طاص طٌَ 3000
 .طشتّ

َ هظُس ًُصْ طعاػتُِن و ضاظذيَشٍ ئُمساُاْ ُسدووي ئ  طٌُه
 باكىسبىوْ

 :طىوس كىسدطتاُا ـ3

 دُعبُسا سَػٌَ خىػلشُا ربى دٓاظًنَت درواس سردوو ًَِطاظًَّث
 ضىُلى دكش ئاصَسياْ ثاهجؼتًا غىياتٌ ئُسًًُُاْ و ئاصَسٍ

لشُا ربى يادويٌَ صًاُّ، يُن ُُرادوو يُن سَطُصو يُن  ويشُا
 100000 ر صيَذَس ، قُسباخ ُُخضُظاْ ي كىسدُؼني دَظُسيَّ
 دَسبُدَس َوواسئا بىسورٍَ سور ُٓبىوْ كىسدهذَظُسٍَ طُدٓضاس

 ثُساكُُذٍ يًَِذٍ ًاُُ، كُغ ٓضاس طٌ 30000 تينَ ُٔا دبّ
 .بىوُُ دًُايٌَ

 : سورُٓالت كىسدطتاُا ـ4

 سَواجا تينَ باصسطاٌُ، ئابىسٍ بضاظًَّ و سيَم ًٌُطشتِا ٓ
 ًَٓشويّ، ذُػًؽ، وَن )تشيان، ٓىػبُس ًاديَّ ب باصسطاٌُ

 ويظلٌ( و عُسَق بريَو ٓىػبُس، دَسصيًَّ و ذُب كشيظتاي،
 ئُظ دًٌََ ًشوظٌ، طُسوا رُاظربُا و ًزويولشْ ربى بُسبالظُ يا

ٌَ و ئُظغاُظتاٌَُ ر دًَّٓ ٓىػبُس ًاديَّ  و ئىسًًٌَ بى صآًذُا
 ًاكى ًوطُظُس و توطُظُس بى بُالظلشْ دًَُِٓ ، وٍَ دَسدوسيَّ

 و طوًٌَاٌُ بى ثاػاْ ًُسيىْا و طُسدَػت ُٓتا  خاٌَُ ػِى
 تىسا دظٌَ. ٌَْ و وُاػًُضيًِا و طُظُسٍَ بى ، ُٓوهًَشٍَ

 بعٌ باصسطاًُلشٌَُ بى ُُُٓ سيَخظيت تًًٌَّ طُسطِىسْا
 ضاظجىػًٌَ دَظُسٍَ دَطتُٔالتذاسيَّ ًشوظلىر، كُسَطيتَ

َذكُْ  .ًه

 : كىسدطتاٌَُ سورئاظًايٌَ ـ5

 ربى طِىسٍ ئًِاطُس خى هؼلُسٍَ تىسكًايٌَ جاسا ُُذيّض
 و ئاظٌَ ظُطشتِا ُٓوال و ئُطُدٍ سريٌَا طُس ًَٓشػلشُُ

 بًقاذٌَ ر ئىجُالْ ُٓتا كشْ، طىسيٌَ ي ُصّْ ًطعاػتًَِ
َهٌ خمابشاتًا تىسَكا بًَٔضا و دَسكشٍ   دَطتُطُسكشٍ دو

ا بى ظُطىٓاطيت بىو، درايُتًلشُُ ئُظ.ئًٌشاٌه صيِذُا  بُسدَوًا
تا ُهُيُن ًُ دبًَزيت غىياتٌ تىسكًا دَوُه  ب ًُسٍَ ًُصُلش ٓ
 ي ببًتُظُ دووباسَ ئُظُ ُابًت هباػىسٍَ، دا كىسدْا ئاصاديا

 و ئًُشيلٌ ساصيلشُا ربى بُس دطشيتُ سيَلاْ ًٌُٓ هُوسا سورئاظا،
 هعٌَ ، ضًَُِبّ خىطُس ئًذاسيَّ ض ًَُُٓوًت، كىسداْ كى سوطًا
 كش بلىسدْا خى ػُسٍَ تشاًجٌ ئًذاسا و ئًُشيلا ذلىًُتا داويٌَ
 داْ بشيِذاس ٓضاس بًظًت و ػًُٓذ ٓضاس 11 سوراظا ي داعؼٌَ درٍ

 بشيِذاس ٓضاس ثًَِخ ػًُٓذوو ُدفت طذُ ٓضاسو 1700 باػىس ي
 سوراظا و باػىس كىسديَّ ي خىيا خًاُُتُن خُالتٌ ػىيِا ي دْا
ػلشٍَ ػُعُبٌ ذُػذا و عًَشاقٌَ ذلىًُتا باػىس ي.  كش  ُه

 كًَؼُو يًَّ كىسدطتاٌَُ دَظُسيَّ ًٌُٓ كىسدْا بُسدا ػًعاْ
 بُٓاُا ب داطريكشْ و وَسطشتّ ركىسدْا  هظُس ُاكىكٌ

ذووًٌَ،  ًَٓضيَّ بُٔظلاسيا ئاواٍ بًُٔاْ رٍ تىسكاْ ُتاوهدَ سيفشُا
 ُسٍَط طُس بشَ ًَٓشؾ طىسٍ عُسَبًَّ و طِىٍ ئًظالًًًَّ

 فظفىسٍ و قُدَغُكشٍ ضُكًَّ ئاطّ بئاطشو عفشيين و كاًٌَُ
 و ًادٍ ثاهجؼتًا و عُسباْ و تىسن ًَٓشػا ظٌَ ظادُاكش  داطري

ٌَ وَالتٌَ و فاسطاْ طًاطًا  ػًعُيًَّ و ذُػذٍَ ي ئريُا
وٍ ُهُفُتا ٓضسا ُٓهطشيَّ ًَّ، تىسكعُُه  عىمساٌُ طىهتاًَُّ خ
 و ويَشْا طىُذ بٔضاسْا داعؼاْ ًُصُٓب، طىٌُ عُسَبًَّ
 بىوْ دَسبُدَس ئاواسَو دَظُس ُاذًُ قُصاو بذَياْ ضىهلشْ
 دَسبُدَسبىوْ ئاواسَو كىسدا ًوًىوْ دوو 2000000 ًَُضيلٌ

،  جضيشٍَ ، كىباٌَُ كاٌُ، طُسٍَ ، يينَعفشي ) بىوْ ًاهىيَشاْ
  ًىيظى، ، وباسصاْ باػًم ًىيظى، دَػتا ، ٌَقاًؼوى، ػِطاه

 خاُُقني( ، طىالُه طُسًًاْ ، كُسكىن دوصو، و، ًُمخىس و طىيَش
ٌ ًاي ًُصُرتٍ بًَزَ دطاسَ  دَسبُدَسبىوْ كىػنت و طشتّ ويَشُا

 خًاُُتا ًُصُرتيّ 2020 — 1914 طاال ي ٓاتّ كىسدْا بظُسٍَ
، عًَشاق، » طشٍ كىسدْا ي  بٌَ و ُقاُذْ بضاظ بىو «ًاىسكت ئريْا

ُهىيظتًا ػلُسيَّ دوو هلًُبُس ئًُشيلا ٓ  قُٓشًَاًَُّ طُسُه
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 ُٓظلاسو كى «باسصٌُ ًُطعىد عُبذٍ، ًُصهىَ » كىسد 
 ُٓسجىاٌَُ تؼيتَ. تريوسيَذا ػُسٍَ د بىوْ ئًُشيلا ُٓظاهبُُذيَّ

ذا دظاْ كىسداْ  ًوبٌوٌَ ، طُسيال و ثًَؼٌُسطٍُ  كىسداْ ػُسُا
 جًاواصيا بٌَ ًُمخىسٍَ و ػِطاهٌَ ٌَكىباُ ي داْ ػًُٓذ ُٓظ

 .ُاظضُطُسايٌ و دَظُسكٌ

 : باػىس كىسدطتاُا ـ6

ٌ دًٌََ 1990 طاال ُسَتاهظ  طُس بلُتُ ًَٓشػٌَ دظًا طُدًا
 بعٌَ خى تىسكًا ، عًَشاقًًَُ ثاسيَضطُٓا كىيَت طىتٌ و كىييَتَ
 دَطتُٔالتا دبّ رٍ ًىيظى وياليُتا طىتّ و ُُساصيلش يُكٌَ

 تىسكًًَذا و عًَشاق ثُيىَُذيًَّ ظبُسادُا طشرٍ و ًُدابىويُ
 بى ظُطىطنت طىسيايٌَ ي ثُكُكُ عًَشاقٌَ ذلىًُتا ضًَبىوْ،

 و ئاظاػني باالو ًضويشٍ و سيَلاْ ًَُشوَو بُسواسياو دَظُسا
 درٍَ دكش، وْا هلًُبُس هُػلشٍ ُٓظلاسيا و خاكىسكٌ باطًاو

تا  باساطًَُّٓ و بِطُه ثُكُكٌَ وَسَ سورٍَ ٍَروتىسكاْ  دَوُه
 طِىسٍ ظاالتًا وٍَ ي خى ًَٓضيَّ ًَلشْاػىسدا ضدب خى

 .بُالظلشْ

 ثُكلٌَ ػُسٍَ ربىو ضًَلشْ كىسدْا هظُس ًُصْ عاػتًَِّط
 بى ثُكلٌَ كًَؼٌَ ًزويوٌ ذلىًُتآُسيٌٌََ 1992 طاال بلُْ،
 ثُكُكُ و ذلىًُت ثاػاْ بُسدَواَ 1995-1994 طاال ُٓتا

 ر و طوًٌَاًٌَُ طِىسٍَ بى ظُطىطنت بًَّٔ ثُكُكُ سيَللُفت
 .ظٔلشْ ٓاتّ قُُذيوٌَ ي و دوسبلُظّ ًايٌَتىسك طِىسٍَ

 و صًًين ئىثُساطًىًَُّ و ًَٓشؾ دَياْ ئُظشو ُٓتا سورٍَ ٍَهى
 ُٓوهذاُُ ًٌُٓ ، كىسدطتاٌَُ باػىسٍَ طُس ئًِاُُ ُٓوايٌ
 صوس سادَكٌَ ُٓتا خىظُ، سكًَفا دبّ بًَخًتُ كىسدطتاٌَُ ُٓسيٌَا
 .ئاهًاُعُ رظاْ  جًَبُجًَلشُُ خى ثالًَُّ

 خىػلشُا و طاٌه 50 سيَلُفتِا و ُفيتَشوػتِا ُف: ئابىسٍ ـ1
 جوىبُسط و خاسْ وَن خى كُسَطتًَّ طاخلشُا باصاسو

 بظُسظُضىٍ ًاديَّ كُسَطتُو طاخلشُا و بًِاطاصٍ كُسطتًَّ
 .ٓتتذ

ا و بذوبالد دْا طشُطٌ: كوتىسٍ ـ2  خى كوتىسٍَ و فوًٍ وَسطًَشُا
ذُا  .تىسكاْ كوتىسٍَ بُالظلشُا كىسدْا كوتىسٍَ ػًَىُا

ػلُسٍ ـ3  طُسباصٍ خاهًَّ 40 ر صيَذَتش ضًَلشُا: ئُسدٍ ي ُه
 »وَن بوِذو و طرتاتًحٌ جًَّٔ ي هُػلُسٍ باسَطايًَّ
 دظُسا ، ،ًُتًِا كًَظتٍُ صُاسٍَ طىسيٌَ و ػًاَلدصٍَ باًُسٌَُ،

 دَػتا و خاكىسن و بىتني و ٓىكى ضًايًَّ سيَلاْ، ًَُشوَو
 يُْخادسيَز و دًَلٌ جاديَّ كًوىًُتشْا 85 بذوساتًا « بُسصطشو

 سَصو بٔضاسْا ضًَلشيُ خى هُػلشٍَ بى كىسدطتاًَُذا ُٓسيٌَا دُاظا
 .طىتًُِ و بشيُِ داسطتاْ داسو باغ

ػلش ـ4  بطؼيت كىسدطتاٌَُ ُٓسيٌَا ئُمساٌَُ :ئُمساٌُ ي ُه
 ًُتشطًذاس بعُو ضُكًَّ ظىسَٓا ضاظذيَشياخىدا دبّ ئًَخظتًُ

و  ُٓوهًَش هظِىسٍَ  كىسدطتاٌَُ خُهلٌَ و خان هظُس بلاسدئًًِت
 بٌَ جىسو جىساو بفشوكًَّ جاسْا 35 » دٓىكٌَ و ًٌَاٌُطو

 طعًى كُطًَّ 200 ًَُضيلٌ دايُِ ئُدماَ كىًلىرٍ فشوكُواْ
ُهلٌَ  بشيِذاسْ،وَن كُطاْ 350 ًَُضيم و ػًُٓذكشُُ طىُذْا خ

 ػًاَلدصٍَ ئاًًَذيٌَ، خًَشصوكا، ، كىستُن تىٍ، سَػٌَ كىًلىريا
 تُيشيَّ وَن فشوكُظاْ بٌَ يًَّ « دسوْ » فشوكًَّ «ٓتذ ،

 ُٓوهًَش  ضىًاْ، و قِذيوٌ،قُالصٍَ طوًٌَاًٌَُ ِٓذاظ ي ئُمساُاْ
 ًضويشياْ، دَظُسا ًُمخىس، ، طًذَكاْ ضىًاْ و وَستٌَ
َ  ػًاَلدصٍَ ئاًًَذيٌَ صاخى دٓىكٌَ ٌ ب «ػِطاٌه  بُسدَوًا
ُهلٌَ ضاظذيَشيا دطعشْ  جٌَٔ خى بلُيافا و دكُْ كىسدطتاٌَُ خ

 .دكُْ بىسدووًاْ بعًَت وْا

 :ًَضاًُِاُْا ثكىًلش و سيَلخظنت ـ5

 ي تىسكىًاٌُ ثاستًَّ ُٓظاهبُُذوو كُطًَّ و كىُظوطُسٍ يَلابش
َشٍَ كُسكىكٌَ عفُس و ُٓوًه  ضُكذاسو كُطًَّ تىسَكا تُُه
ًِاْ و صاًُاسٍ ضًَلشيُِ، خىفشوؾ  .ظُدطىيَضْ ثًَضُا

ُ بىطُس كىسدطتاٌَُ ُٓسجُٔكٌَ ي تىسكًايٌَ ًَشػًَّٓ  و كىسدُا
ذا  خىظُ، سكًَفا دبّ بًَخًتُ كىسدطتاٌَُ دظًَت وٍَ كىسدْا وُا
 و ػُسٍ دَظُسَكا بلُتُ بلُتّ داطري ُُػًا ئُطُس ُتّ،بل

 باػرتيّ ُُضًت، بجًَؼعُ بُس و مبًًِتُظُ ويَشاٌُ ب ربىكى
 يُكٌَ ظٌَ ثُكُكُرٍ دظًَت. ثُكُكُيُ يُكٌَ بىظٌَ بٔاُُرٍ

 بىٍ كاسَكٌَ.بلُتّ باػىس كىسديَّ ًشاعاتا و بضاًُت باؾ
 .بلُظّ كىسدٍ ُتاىًعل صَسَس و صياْ ُُدَت ئُدماَ سَُطٌ

 

  يَذَسر

________ 
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 . 2016 ـ6ـ4
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 .كىػنت ٓاتًُِ كُغ ٓضاس ضى40000. دػُسيذايُِ

 .ُٓوهُكاْ 2016ـ 6ـ17 سووداو، ـ3
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 ثيَظةكى:  

رِوبةرِوبوونةةةو بةبةةةرانىوىنىةشىنيظةة ووىنىةكةةورشةقةةةة يَةةنى ةوةةةة
سةةش بةبيشة ة ىةرِىبةنشووشىةبةةة ةةكةةةةةةةةباطوربةكورشس انةقةةة

يةةةكانةازةةاةبةةةةةرش زةوةزةةاة ةش  اريةةةكانةوةزةةاةبةةةةويكيميا
ونةةةةةو بةرِيَةةةةى بة نشنةةةةىةةوهةةةةةبةبةرةبةسةةةةيانيووةبةةةةوو ة

هاونيظةةة يمانيانىةكةةةورشةوةبنيوةةةوىربوونىة ةسةةة ةيىةوةشوى ةةةنةة
بة يَويَظ وىةكاريطةر ةالو كييةكانةقةسةةرةبةركةةو ووىنىةمةة ةةةة

كةةةة ةةاةرِئةبةمةةة نِئةبنيوةةوىرىنةش نةةاقسيَو ةبةش سةة ةةةةةة ةةةكانة 
نةةةطةةةييةةشريَىةايةنةةةةكانىة اي ةةةةطةبةةةةةكاريطةةةةربة ةةةةكةة

 ن.ييةكاوكيميا

ىةوةةةة%2.9اةنزيكةةةةبةقةةةةة بةةةةثيَىةرِىثةر ةةةةةنيَوش وقسة يةةةةكان
شىنيظةةة وىنىةكةةةورشةقةةةةةباطةةةوربةكورشسةةة انةبةةةةرة ةةةةكةةةةةةة

 ييةكانةكةو وون.وكيميا

ييةةكانةقةسةةرةةةوةكانىة ةةكةةكيمياةيةةثظكىةزةور ةقةةنةها ة ي
شىنيظ وىنىةكورشةبةرةةنانةكةو وو  ةبةة ةريَ ةمةةوةةنانةةبةكةةةةةةة

اةميَشةة اةش نةةاقسيَو ةبةش سةة ةةة ةةة بةركةو ةةةبةمةةة ة ةةةكانةنةة
كةةةةمة ةةةغةكاريطةةةبةة نةةةطةييةة ةسةة ةييةةشريَىةايةنةةةكانة

رِىسةة ةوةةبةكنشئ ةةةةسةةةرةةيةةانىةماسةةايةةمةةة ةةنانةةة ة ةةونكةة
قةةةوةبنيووىرىنةةةةبةةاربةمابورييةةانةالوىة ةوةةةةاو نةشىهةةا ىةةةئريَةة 

ش ر ةانةوة ار سةةرةةةةةةيانةنني ةبةرش وى ةرِئةىنةةبنِيَكىةةئرةقة
كةةةةئريَة ةقةةةش ر انةةكانةقةةةهةةريَمىةكورشسة انةةةةةةةةة نو رش زن
 ش كنِن.

ييانةةقةسةرة ةس ةبةةنانةبوو  ةةةةوكاريطةربةمة ة ةكةةكيميا
هةبةشروس  وونىةزنا ةقةةةيانىةكة ةالسيةة ىةمةةوةةنانةةشى ةبةةةةةةة

كةةةةة ةريَة ةقةةةة يانةةةبة ةةاوةثيَكةو ومانةوىةقةزةةةزَةمةةةوةةنانةةةبةة
اةةةرِ ىةرِىثنسةةيةكانىةةيانةكنشبةةووةقةةةةثنِكنشنةةةو بةةةيبةطةةوىر

 اي ةطةبة ة ويَىنةو يةةقةةثاريَززابةهةقسةجبة ةسكاالسيانةش كةنشةة
رِيَى يةة ةةة بةةهةبةبةوونىةنةةةطةييةة ةسة ةييةكانةو ةةةةةبةو ب

شو ةاربةةةيةاةوشةةيةانةةنةىةشوو  يةانةبةسةةرةهةا وو ةةةةةةقة ةةنانة
  وةها وون.آل يابوونةو ةا ة

رِيَى يةةكىةشيكةةةقةة ةةنانةةةسةكاالسيانةهةةبووةةةةةةةةبسةر رِىبةمةو 
بةةةهةبةة قةسةةةرةمةةةو بةةيَزىنةةةكانيانةقيَيةةانةهةرىسةةانةبةةوونةة

ناالسنةةونىةبةةةرش وى يانةبةش سةة ةنةةةطةةيةة ةسةة ةييةكانىةةةةة
  اي ةطةبة ة ةكانة.

بيَطو ةةانةمة ةةةغةكاريطةةةربةنةةةةريَوىةكنشئ ةةةةسةةةرةةنةةةانىةةةةةة
ش سة ةنةةةطةييةةةةقةاليةة ةناالسنةونيانةبةةةةبةركةو ةةبةة ةريَة  ة

شريَىةايةنةكانىةو  ةاكةمةنوى ىةهةناسةةةوةبيةونيةوةطةيَوىنونىةةةة
ية يةةو ةشوو ةاربةةةآلقةاليةةكىةشيكةةو ةقةةةرِووبةكة ةةةةة ثيَش و

هةةة ووةمة انةةةةةة.اظةةاريَكىةش روونةةىةةئرةزةةةور ةبونة ةةةو .ةةة
ثيَويش ىةبةةهةقسويَش ةةقةسةركنشنةش كةاط ة ةونكةةمةة ةةنانةةةةةةة

سةةةنىةمةةة ةهةريَمةةةنةوةيوربانيةةانىةةهاونيظةة يمانىةكةةورشبةرِ 
  ةنط .

 رِئقسىة ويَىنةو كة:

  ةبةس ةقةةرِئقسىةمة ة ويَىنةو ية:

و  ةسةر او ية ةبةةكارةبويَونيَة ةبةةةثنِكنشنةةو بةكةةقيَوىةةةةةةةة1
قةسةةةرةكاريطةةةربة ةةةكةةةةةنةةةبوونىةة ويَىيوةةةو ة ةيوىنيةةةكانةة

ةةقةةةييةكانةقةسةرةشىنيظة وىنىةهةقسةجبةةةبة اي ةةطةةنةان ةةةةوكيميا
 ك يَ خانةبةكورشيوى.

ييةةكانةوةةوبةةةىنيوىةشئةىةةنةانىةبةركةو ةةةبةةة ةةكةةكيمياةةةةةة2
نيَوش وقسة يةةةكانةةبةرةكنشنةةةو بةشئةبةمةةة ةةنانةةةةبةةةةماسةة ةةةة

يةة ىةقةسةةرةمةة ة ةةر ةةةةةآلقةسةرةكاريطةربة ةنوروس ىةوةكة ة
 ةنانة.

 ما اجنىة ويَىيوةو كة:

 ةةش زنيَ :مة ة ويَىيوةو يةةمة ةما اجنانةةقةة

شريَىةايةنةكانةقةسةرةةنةانىةبةركةو ةةةةةةةىنيوىةكاريطةرييةةبةةة1
كةةةش كةويَ ةةةةةةثاريَززةابةهةقسةجبةة ةةةييةةكانةقةةةةوبةة ةكةةكيميا

ييةةكانةةوهةريَمىةكورشس انىة يَنى ةوةبة  ارىنكنىةبةة ةكةةكيميا
 .و1988ماةىربةة16اقةاليةنةسوثابة يَنى ةقةة

رِووبةةرِووبةةنةانىةةةةةبةكةةةية يانةةآلكة ةزنا ةةةةمةوةبةةةىنيوىةةة2
  ةو . بووةييةكانو ةكةةكيماةبةركةو ةةبة

يةة ةنوروس يةكانةقةةةةز ةةطةةةيبةةةىنيوىةماس ىةةز ة طوةىرةة3
 ييةكانةبةثيَىةثشثةرِييةكان.وكيمياةةنانىةبةركةو ةةبةة ةكة

 زنا ىة ويَىيوةو كة:

 ة كةةبوويةةو ةقةوةزنا انةبةكةةرِووبةرِووبةمةجنا وىنىة ويَىيوةو
 قة:بنييتةبوونة

نةةةبوونىةسةةن ةريَكىة اي ةةةطةبةةةثيَظكةطةةكنشنىةشى اكةةانىةةةةةةة1
كةةةةةييةةةكانةقةةةةثاريَززةةابةهةقسةجبةةة وكيمياةبنيوةةوىربوىنىة ةةةكة

 ةو ةبةةو رزن وىةةىنيارييةكان. بةثيَىةرِ زةةة ياكنىبيَ

كةةةةةبنيووىر كانةبيَزىربوونةقةةةثيَةوىنىةةىنياريةةكان ةةةةةئريَ ةقةةة2
ةكانىة اي ةةطةبةةةةةيةةبةهيضةطةيَو ية ةثيَيةانةبةاغةنةةبووةةىنياريةةةة

كةةةبةةهةبةبةركةةو ويانةبةةةةةةةةبوركيَو  ةكيَظةةوةنةةةطيةكانيان
 ييةكانةرِووبةرِوويانةبوو  ةو .و ةكةةكيميا

بوونىةزنا ةقةةشئةيوةو بةناونيظانىةبنيوةوىر كانةوةشىنةانىةةةةة3
 كاطةبةةسةرشىنيكنشنيان.

 بةطىةيةكة 

 :زظ ىةقة ة كةةبةكارها وو كانةقة ة ويَىيوةو يةشىبازنىونوبة

 :ةىرىو ةبةكارها وو كان*ة

ثاريَززابةهةقسةجبة:ةمةةوةثاريَززايةيةةةكةةةش كةويَ ةةةهةةريَمىةةةةةةةة1
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بةةاكوربةرِئةمةةاوىبةةةكيلة ةةة نةقةةةةةو260اكورشسةة انىة يَةةنى  ةة  
 ىةثاريَززةابةةآلكيلة ةة نةقةةةباطةوربةرِئةهةةةةةةةو83ابةغوىو يةةوة

 .يةسليَمان
ةييةةةةةكان:ةمةةةةةوةما نِىةىنةةةةةنةكةةةةةة ةةةةاش ةو ةةةةةكةةكيمياةةةةةة2

وةةكةةةةش بيَ ةةةةهةةةبة ةةنشنةة ييةةةكانيانة يَةةوىةهةةةقسط ىو ةوكيميا
ة يةةكةوة رةوهةرة اش يةكىةكيميةاةةةوشياوةةيانطةيانونىة نئية ة

ثةككةو وىةكةا ىةةةةوشياةوةكةةب يَ ةةهةبة نشنةيانةبنيووىربوون
 وةكاريطةربةش روونىةهةبيَ .

ىةثةىَةش و نيَة  ةكةةةةةةةاسةةقااة اس ةشوةةةةةةرش زةيةانةزاةبةةة3
ةهةةةقسمىةهةيةةة ةطةةلةيةكىةبةةىَةرِ نطةةىة ةةةور ةوة وىنةةابةبوونةةةة

ة ةزةاة ةش بيَ ةةةهةةبةةةةمةةة انىبقةكا ىةبةركةو وىةبةةكةسىةيور
ةكانةوةيشروس  وونىةبلقةقةسةةرةثيَشة ةوةةيانطةيانةونةبةةةسةيةةةةة

 نوى.ش بيَ ةةهةبةكويَنبوونةوة نشنةقةة نئظةوةزيانلةبةرى
كةةةكةارةةةة زاة ةش  اريةكان:ةمةةوةزةاة ةة هنىويةةةكوطةوو يةةةةةةة4

ش كا ةةسةرةكةمةنوى ىةش  ارةوةش بيَ ةةهةةبةثةككةةو وىةمةة ةةةة
كةمةنوى ةةبة اي ة ىةش س ة يَو رشىنةش كاطةقةةةزوىسة وةو بةةة

هةنويَ ة اريعةبةةهةكار ةش  اريةةكانةةةهانوىنةةش  ارييةكان ةو
 ناوةش بنيَ .

 طةيظ وىة ةكةةكيمياييةكان: ة كيَ ةقةة يَ*ة

نزيكةةةبةفةةةا اة ةةةرةقةةةةةةة سةةةش بةبيشةة ة ىةرِىبةةنشووشىةةةقةةة
بةطةةيَو بةةكةةةة  اش كيمياييةةةكانةقةةةة ةةةكةكانوىةبةةةكارها وون

طلىةيانةرِ يىةيانةزاةبةبوونةبةة ةكةةكيمياييةكانةناسةنىون ةة
بوونة ةةةةهةةةبةكوطةة وىةكو ةةوثنِةوةشروسةة  وونىةبلةةقةقةسةةةرةةةة

ىةسيةكانةوةكاريطةربةقةسةةرةكةمةنةوى ىةةةثيَش ةوةقةكارةكةو و
كاريطةةربةةة ش  ارةوةةويَ  ةكةسةانىةبنيوةوىرةبةووةبةة ة ةةكانةةةةةة

 ماو .شريَىةايةنةقةسةريانةبةة يَ

 ييةكان:وثةقيَوكنشنىة ةكةةكيميا*ة

نةةاوة ةنطةكانةةوىةبةةةكارةةقةةةةزنوثةةىةيةكةةة :ةمةةةوة ةةةكانةنةكةةةة
بةةة ىَةقةسةةةرة ةةنئظةةةئر ةةني ةكاريطةةةربة ة نسةةيوىرةهةةا وون 

ش هيَليَةة  ةووونةةةبةمة انةةةغةو  ةزةةاةبةةةةةرش زةوةزةةاة ةةةة
ش  ارييةةةكانةا ةةابوون ةسةةاري  ةظةةىةمةةيَكص ةسةةة انوةوةزةةاةبة

 سيانيوةوةكلةري ةوةشىبةكلةري ةوةاةسة نيةش زنيَ ةو .

زنوثىةشوو  :ةمةوة ةكانةنةكةةةكاريطةريةكةةيانةقةسةةرة ةنئظةةةةة
كةةةةةئر ةةارةة رِيَةةىةو  :ةزةةاةبةان يَشةة ةبةةةة او يةةةكىةكا ييةةة 
 و ثيَكنشنىةةةثيظانو رىن.آلبةكارةش هيَونيَ ةبةةب

كيمياييةةةةةكانةبةةةةةثيَىة يكةةةةانيز ىةة ةةةةة ةثةةةةةقيَوكنشنى*ة
 ة:كاركنشنيان

ةهايورو نيةسيانيوةزاةيةةةرش زةةا ابون ةساري  ةسة ان ةة1
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةLSD شىيايوايلةكلةروةمارسني ةاةسة نية ظةةميكصو

 . نطةةالس  ي ةوةشونةمةسيلةمة ايوةكلورىيوةسيانو نيةة2
زنوثةةىةيةكةةة ةشىش ننيَةة ةبةةةة ة نسةةيوىر ني ة ةةةربة ةةةكةةةةةة

يةهةةبةة هةنىوةةةكةةة هةنبةمةة ة ةةكانةةش بيَ ةةةةةةة كيمياييةكان
ةبوونىةةةرى ةوةسةر او ةماوييةكانةوةهةكاريَكةةبةةةنةةةئكىةقةةةةة

طةيانةونىة يوةىةةةش بيَ ةةهةبةةيانة ةهةرو ها نئظةوةزيانةو رىنوى
سةةر رِىبةمةةو بةش بيَ ةةةهةةبةكوطة ةوةةةةةةة بةةنةو كانىةشيكةةة

 بنيووىربوونىةكةسانىةبةركةو ةةبة ة ةكانة.

 اش بة وطةكةربةطةيَنثةجنةةةةةييةكانةبةوهةرو هاةة هن ةكيميا
 ةونكةةةة شىش ننيَة ةةوة اش بة وطة ووةبةةةثظةيَويةةةزماكيةةكانةةةة

وةةغ  ةةةا ةةةاش بةة هةةةنىوبةش  ةةةاري ةوةكاريطةةةةربةقةسةةةةرةشةة
 .هةيةة وط وونةبةةزنا ةة ةيلسيةكان

 يةكانوي يَىووبةبةكارهيَوانىة ةكةةكيميا*ة

ةورةوةشريَةةةىيانةهةيةةةةةقةةةةو ةةةةكةةكيمياييةةةةكانة يَىوويةةةةكىةش
ش زةرِيَ ةةةو ةبةةةةة ةةئر ةةني ةبةةةكارهيَوانىآلبةةةةبةكارهيَوانيانةةوى 

وة100كةةةةةيةةا نةقةةةةاة و1918ةةةةة1914 ةةةنطىة يوةةانىةيةكةةة ةا
كوة ر كةةانةبةةةكارها وو  ةةةييةةةوهةةةةىرة ةةةنةقةةةة ةةاش ةكيمياةةة

قةةوة ةنطةةشىةبةةكارةةةةةةةبييانةةو ةةكةةكيمياةمةةوةةةئر ني ة ةربة
كةةةزةةزنشةقةةةثيَكوا ةكةيةوىةةةةةة قةةزاةبةةةرش زةبني نية ها وو 
ةزةةاةبةكلةةةرةوةاةسةةة ني ةكةةةةش رمةةةجنا ىةةةةة ةقةزةةةزَهةيةةة

ييانةةبوو ةهةبةكوط وىةةيا نةقةةةةوبةكارهيَوانىةمة ة ةكةةكيميا
ة كةةضةةو1.200.000اةنزيكةةبةبنيوةوىربوونىةةهةةىرةكةضةوةةو100ا
ةو 1945ةةةةة1939ا ةةنطىة يوةانىةشوو  ةوىةقةةةسةاقسىةةةةةةة ةقةآلبة

 ن.وو ةكةةكيمياييةكانةبةكارةها ةبنِيَكىةةئرةكة ةقة

وةبةايلةةبةوةةةيىوقةبةرةسا واكىةةيانةةزةةور كانىة ةةكةةكيميةاةةة
يةكانةوةشروس  وونىةكار سةا ةة نئييةةكان ةثنئ ةكةةقسىةةةةيناو ك

بةسرتىةبةةةيةش غةةكنشنىةبةةكارهيَوانىةةةةةو1925اساقسىةة ويَفةقة
طةةوىةئيةانةقةسةةرةةةآلوةو170كةةةيا نةقةةاة  ةكةةكة ةقسكوة كان

بةةةةة.ةو.وو  ةيعةثةسةةنويانةكةنشةةةآلوةو139ا ةوةهةرو هاةكنشوو
ة ةةةةقسكوة كانيانة ةةةةكةةكبةةةةكارهيَوانىةةرِىبةزظةةة ىةميوىنةةةةب

بةةةو ةقةةةةثنِئ ةكةقسةكةةةشىةما ةةاة ةةوةقةسةةةرة ةةنئظةوةةيوطةةةةكةةنشة
بةةقسكووةشةبةةة  ةكةةكة ةقسكوة كانةنة ةشةةبةة نئظ كةةةشرىو  
 .و وةبةةينِكةربةةيوطةةناسيَونىةنةيوطة

سةةوثابةوالية ةةةةيةةةكطن وو كانىةةة سةةةرِ رِىبةمةةة ةثنِئ ةكةقةةةة
ينِكةةربةةةو1971ةةةةة1961اةمة نيكاةقةة ةنطىةظيَ وةا ةقةةةسةاقسىةةة

بةةوو ةهةةةبةرِطةة ةوةسةةةوةىيىةبةسةةةرةشرىسةة انةكانىةظيَ وا ةةوىة
سيش ة ىةةيوطةيىةباطووربةظيَ وةا ةةوةىة%36اة يَكظكانونىةقة

ةسةةر رِىبةقةةةةة ىةشر ة ىةبةرهة ويَوةريةقةناوةبةنشةوة%51اوةقةة
 ناوبنشنىةباقسوو ةوةط ش ر كانةقةوةناو ةيةشى.

 ييةكانةقةة يَنىيوىو ةكةةكيميا يَىوويةبةرهة ويَوانةة*ة
سةةةيتةبةةةةة ويَىيوةةةةو ةوةةة  يَةةةنى ةقةةةةةسةةةاقسةةفةا اكانةةةوىةشةة
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وةةوCARL KOLB COMPANYةةةةكة ثانيةايةةكارقكةقة ةةا
 و.PILOT PLANTةةةكة ثانيايةثيلةطةثالن ا

نةةةبوونةةش نطةةةةنةةارِ ةىيةةنيَوش وقسةةة ةةقةسةةةرةبةةةكارهيَوانةةةةة
شةةبةةةسةوثايةةةةو ةييةةكانةقةاليةةنةسةوثاية يَنىيةةةةةواي ةكةةكيم

ميَةةنىن ة يَنىيةةةةهانةةوىةبةةةةبةةةكارهيَوانةة ةةةكةةكيميةةايةةشةةبةةةةة
 .هاونيظ مانيانةةكورش

 يَةةةنى ةقةزةةةةزَةنة ةةةةو ةةو1993اةةقةةةةةسةةةاقسة طةةةايانةةباسةةةة
نةاويةمةةوةةةةكةةةة ةو وا ةيةةكةةاةةر ةةةككانةزةط وةةريَكةيةزكن 

يةانةبةةة يَةنى ةةةةوي ةةكةةكيمياةةكةةةة كة ثانيايانةةةماطكنىةنةكةن
 .و وشىبيوكنشةبةيةياةوش ةوانئط و
سةةشى ةةة ثيَعة ةةنطةة يَةنى ةةوةةريَكةو وا ةيةةقةسازَةةو9شوىبةا

ةما اش كاريةكنشةبةةنة ةةو ةة  يَنى كا ةيةة ةسةرئكةةمةوسيَوف
ةةةةةايةةةةةكطن و كانةوماةىنشةةةةةة بةةةةةةةوةوIAEAةةوة يةمةةةةة ة 

كة ثانيةةاةوةنةةاويةهةةة ووةةةةةةكةةةيثةةةرِ وة12000اياشىطةة يَكةة
نوةةةيَاةثةةةاريَزرىوةوةبةةةةةطةةةيَو يةكةةاةةةةر ةةةبةةةةةكانياشىطةةة ة

 .ونةكنىيةو آلب
وةUNSCOMاقةةة يَةنى ةةةةكانةقيىنةية اي ة ةةنة ةو ةيةكطن 

كةةةةهةةة ووة ةةةكةةة كةةنشمةةةو بةبانطةطةةةيةوة1994اسةةاقسةةةقةةة
ييةةةةكانةة يَةةةنى ة يَكظةةةكيَونىو ةوة يَةةةنى ةبةةةةَة ةةةةكةةةوكيميا
 .يةة او  ةو وكيميا

 
 :ةةبةكارها ووةقةةهةقسةجبةشىوي ةر كانةة ةكةةكيما*ة

بةةةثيَةةرِىثةر ةةةكانةوة ويَىيوةةةو كان ةش ركةةةو وو ةكةةةةرِة ةةةةة
ةوةزةةاةيةكيمياييةةةكانةةزةةاةيةةةةةرش زثيَظةةووية يَةةنى ة ةةةكةة

 ةبةةةكارهيَواو ةوVXسةاري ةوةظةةةمةيَكصةةةة ا ةابوونةةش  اريةةكانة
بةرى  ةةةةرةبةةةةةةسةةةيانيو:ةزةةةاةبةهةنةةةويَةسةر ةةةاو غةش قسةةةيَ 

وىةةوةةةة1988اهاونيظةةة مانةةةكةةةورشةقةةةةوةطةةةار شىةقةةةةةسةةةاقسةةةة
 ىو .نبةكارهيَو

 
 :Mustard gasزاةيةةةرش زة

و  ةما ةاة يةثيَكةنىةقةةة ةةنطةةةةةةةئر ني ةبةكارهيَوانةةمة ةزاة ة
رووبةرية ةنطةةمةة ةةة يوانةةيةكة ةبةكارها وو  ةبةةطيَو ية 

ةو100انزيكةةيةة ةوة ة نةبوو/ لليطنى ةو33بةةة19ازاة ةقةةهةوىشىة
 .كةضةبنيووىربوونةو1.200.000اكوةرىونةوةهةةىرةكةض

ةو ة يَةنى ة1988ةةةة1980اقةةةسةاقسةةةة ة يَةنى ةةةقةة ةةنطةةةميَةنىنةةةة
ة%وةةةةى20ةةةةةةة10اةزةةةاةيةةةةةةرش قةةبةةةةكارهيَواو ةوةرِيَةةةى يةةة

وةةبةةوو و ةكوةرىو كةةانةةمةةةوة ةنطةةةةبةةةهةيةزةةاةيةةةرش قةةةةة
قةةةةوةةبنيوةوىريةقيَكةو ةةو ةةهةةةىرةةةو50بةةةةة40اةنزيكةةيةهةرو هاة

مةةة ةزةةاة ةة بةةةةسةةةرةطةةاريةهةقسةجبةةةةو1988اهيَنطةةةةسةةاقسةة
 .زيانيةكانةةيانية%وة70ابةرثنضةةبووةقةة

ش كنيَة ةبةةةهةكةاريةشروسة  وونةةبلسةقةةةةةةة زةثةةقنيةزاةيةةةةرشة
قةسةرةثيَش  ة ونكةةكةسةةبنيوةوىرةبةة ةزةاة ةةش بيَ ةةةهةةيةةةةةة

مة ةزةاة ةة ةهةرو هاةسو انونةوةةشروس  وونةةبلقةقةسةرةثيَش 
كةةمةنةوى ةةهةناسةةشىنةوةةةوةقةسةرة اوة ةية ونويةهةيةركاريطة

هةةةةيةسةةةو انونةةةةةش بيَ ةةةوةمةنوى ةةةةكانةةنةةةاوو يةقةةةةغةةة
 .يانانةكانط

ةة  ةيةكةة ةشى ةةةرىو يةبةةةةويةةكنشووبةرهة ويَوانةة ةكةةكيميا
و ةبةةةةوشروسةة كنشةو1971اةيةةقةةةةةسةةاقسىو ويَىيوةةةو يةةكيميةةا

بةةةةشوى نيعةشى ةةرىو يةكةةشيكةةةبةرهة ويَوانةةزاةيةةةرش ز 
بةةةزةاةيةةةةرش زةةةةةةو1974امينبةهةيشموةقةسةاقسةةةافش ةناوبة

شوى نة يَنى ةثالنةكانةةانىوىنكنشةبةةةمةجنا ةوىنةة ةةنوةةةةةا ونى يبو
ييةةكانةوةش ةزةايةباةرزةانةةةةةو ويَىيوةو ية ةقةسةرة ةةكةةكيمياة

ابةرهةةة ويَوانةةشة ةةقةةةةةيَةةنةنةةاويةبةةةةمةةة ة ةبةسةة ةةشى ةةرىنةةو
وريةرِئةمةةاوىيةكةةةةش كةو ةةةةباطةةةةة وpesticideاة يَنو كةةان
 بوو.ةكيلة ة نةقيَو ةشوورةو70ابةغوىةةوة

شوىيةمةةةو يةقةةةةسةرثيَنةةكنشنةةثنئ ةكةةةقةة ويَاةةةةسةةاقسةةةةةةة
بةةةكارهيَوانةةةنى ةش سةة يكنشةبةةة يَةةة بةةووووةسةةةركةو ةو1925ا

 ية.واي ةكةةكيم
ةةةةةةقةةة ةةنطةةةة رِةيَمةىةةة سةةر ايةةهةطة اكانوىةةةقةةةة ميَةنىنة يَةنى 

بةكارهيَواةشةيةسوثايةميَةنىنةقةةةريَطةةيةةةةزاةيةةةرش قةةبة صة
 .ةهةرةمة ةغبة  ةكانةبةهةيةانِئكةة ةنطيةكان.

 
بةةةهةيةزةةاةيةة زيانيةةةةرِىسةة ةوةةكانةةميَةةنىنةةةيانةةة%وة5اقةةةة

سةةةرباةيةةو100,000ا ةريَةة ةنزيكةةةيةةةبةةةة ةةرش قةةةو ةبةةوو ة
 نىنةةبةهةيةزاةيةةةرش قةو ةكوةرىن.ميَ

ةكانةزظيتةنة ةةو ةيةةكطن ةةةنيسكن يَةو1986اقةةماةىريةساقسةة
بةةكارهيَوانةةةة اوىن ةاركنشةبةةةةةبةةاةر ةة يَنىيةة اااظ ةشيةبالرو
ةشىوىيةقةةفكو ةة ىةمةةوةةةنىن ةويةةشةيةسوثايةميَو ةكةةكيميا
وىةةقةةسةرثيَنيةكانةةثنئ ةكةقةة ويَاةةةةةكةة كنشةكا ةية يَنى 

 بويَويَ .ةو1925اساقسةة
ةوىنيَة ةثابةنةوةنةةبيَ ةبةةةةةةشوىيةمةو ية يَنى ةةةيةشئةيةو ةش  

رِئةمةةاوى ة ةةةوشىيةةة ةةانةآلوةوكانةةبنِيار كةةانةةنة ةةةو ةيةةةكطن ة
ييةةةكانةةةيةةاشكنشةوةةوانىوىن ةةوونةةبةرهةةة ويَوانةة ةةةكةةكيمياةة

ة..كةنشةةىة يةاوىةة ةةآلوةو26اكة ثانياةقةةوة200اشىوىيةهاوكاريةقةة
 بة ةطيَو ية:

 .كة ثانيايةمةقسمانةةو86ةةا1
 . نشةاةرِانيايةثكة ةو21ةةا2
 .انيايةبةري انةثكة ةو19ةةا3
 .انيايةمة ةريكةثكة ةو18ةةا4
 .انيايةموسرتىقةثكة ةو17ةةا5
 .انيايةمي اقةثكة ةو2ةةا6
 .كة ثانيايةسويشنيةو11ةةا7

يانةبةةةةيثيَوىويشة يةةسةةرباةةةة انةيةكةةهاوكاريةشىرىيةةةوةآلمةوةو
ةةةةبةةرىةيلةةةةة ةانةةامةر ةةن نيةةآلقةةوةةبنييتةبوون ةشوو نار يَنى ة
ةةةةيابةانةةةةةهةقسةنةوىةةةةةيابةانةةةةةرِئ انيةاةةةةةيةنةانةةةةةهووسة انةةةةة يشن

ةةكةريةايةةبةاكورةةةةةةةة ةنيةةةةةميشةثانياةةةةةسةويوةةةةةثةقسةنةوىةةةةةهةقةنوى
 ةسةظييَتةثيَظووو.ييَتيةكةةةنةرويىةةةلةنوىياةةةشىنيمار ةةكوباة

وةقةةةةةهةا وو ةةوىنيَوش وقسة يةكانةةةةرِىثةر ةةةبةثيَةةمةوةبةقسطانةيةقة
وةقةةةةNYEWYOURK TIMESةةةةرِئةنا ةيةانيويةةر ة ةا زةة

ييةةكانةةةو ةاش ةكيماة%وة70اة ةقةوكنىو  ةو آلبةوةوى1984اساقسةة
يةة يَةنى ةقةاليةةنةشووةةةوبةرهة ويَوانةة ةةكةةكيميةاةةةكارزةكانة

كةةةةمةةةوىنيعةةةة و ةشىبيوكةةنىوناكة ثانيةةايةة بةةةالفةةمةةةقسمانيةة
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 نةةةطةةشريَىةايةنةةكةمةنوى ةةهةناسة. ووط وونةبةة  
ش بيَ ةةةهةةيةسةو انونةةةةةة قةسةرة ةاوةةيةكانىيركاريطةهةرو هاة

ةوة اوةوةماوسانويةثيَلسو كان ةةيانةة ونوةش زةيةنيَ ةبةةكةرنيةةة
 سةرةة او نوكانون.كاريطةريةش بيَ ةقة

 The Department of Health andابةثيَةةرِىثةةر ةةة
Human Servicesكةةةةة  ونيظةانةةمةةو يةكةنشوةةةةش س ةو

زةةةةةاةيةةةةةةةةرش زة ةةةةةاش ية وطةةةةةكةريةطةةةةةيَنثةجنةيةةةةةة
 اي ةةةة ةةطةةةيَنبةجنةيةرِيَنِ و كةةةانةةةة ةبةةةةوcarcinogenا

ة  ةنئظةةبكةةويَ ةةةمةزةرةبنِيَكةةةةئرةقةة ةزةاة ةبةةرةةةةةهةناسةشىنةو
  بيَ ةةهةية نشن.ش

مةةوىةةة بووةقةةهةوىشىةوةرِيَى يةزاةيةةةرش زةةئرةبةرةومةزةرةها 
ةنيظةانةةسةةر اييةكانةةةوى ةاةةةكاريطةريةقةسةرةكةسةةبةركةو وو

ةقةوىنةةةةسةةو انونةة ةةاوةوةكا ةةى يَنةش رش كةةةويَ  ةو24ةةةةة2اةبةةة
وةبنيوةةوىربوونةةةوةماوسةةانةةثيَلسو كةةانةهةسةة ياريةبةةةةرِوونةةاكة

شسة وىنةةبيوةاية ةوةةةةوةوةةئر اريعةش بيَ ةةهةيةقةكةرنيةية ا
 يَكةةقسوا  ةوةرِطةانةو ةوةةةةوةثى نيةوةشزَةرِةىنونةةان يَش ةوةكةكة

كارش كا ةةةة..ةمة ةة ياةقةو بة ةنطةنةاشةةوةش نطةةش رنايةط
مةة ةزةاة ةةةةوةهةةيةسةو انونةوةبلسركةنشنةةةةوةش بيَ ةةةةسةرةثيَشة ة
سةازَةقةسةةرةةةةو90 اةة30ا اويةةشريىةايةنةةش بيَ ةبةةكاريطةري

 .كةييةوكةسةةبةركةو ةةبةة ةكةةكيميا
طةةةةومةةةوةكةسةةانةية وةة بةةةثيَةةهةنةةويَ ةقةةةة ويَىيوةةةو كانةةة

 ةو ةبةةةهةيةزةةاةيةةةرش قةةةو ةةبنيوةةوىربوونةةثيَشةة ةبوونة ةةة
 ةةةر يَ ةثيَشةةيتةكةسةةةةةةةبةةةةة وىنةةاية ةةاكك ونةو يانةهةيةةةة

 .يوربانةة ووطةةهةوكنشنةةنةبوبيَ 
ة بةةةهةيةزةةاةيةةةرش قةةةو ةرووش شىطةمةةةوةسةةو انةيةثيَشةة ةة

بةةة ةاك ونةو ةثيَويشةيتةةةة ة ياوىة ةقةةسو انةبةهةيةزةر يةو 
بةةةكا ةةةيةةا نةهةيةةة ةهةنةةويَ ة ةةارةنزيكةةةية ةةةنوة ةةانطيَكةةةةةة

 ش ويَة ةوةش بيَ ةةهةيةةطيَوىنونةةثيَش .
 

كارش كا ةةةةةسةةةةرةةة زةةةاةيةةةةةةرش زةو  ةما ةةةاة يةثيَكةةةنىةةة
وةطةانةةةةوة ةةةةةميَشة ةةةمةنوى ةكانةةناو و يةقةغةو  ةسةثلَة

 ةاو يةةةقيمااوييةكانةوةكة  ونةو يةةنِئكةةسثيَةكانةةةويَ ةقة
بنيووىربوونةبةةزةاةيةةةةبكةسانةقةةمةجنا وىةةمةوة رِئةشىةو10ةةةة5ا

بةةةرزنيةقةطةةيانةشىش بةةةةيَ ةوة ة نسةةةةةئريةةانةةةةةة ةةةةرش ز
 قيَو كنيَ ةبةة ووط وونةبةةهةوكنشن.

 
 نآل ووىةركاريطةريةزاةيةةةرش زةقةسة*ة

ةو18اكوة ةاة ةاو يةسةكثنِيةةةةةيانةةطارىو كانةةمة ةزاة ةهةرةقةةة
نةيةكةةةبةركةةو ويانةش بيَة ةةةةآلمةوة ووى..ةساقسةةكاريطةريةهةية

ةو4اشوىيةةوةش بيَ ةةةهةةيةسةو انونةةثيَشة ةةةة ةزاةيةةةرش زةبة
نيظةانةةةةكةةةمة ةةةقةةةةةة  وةرِطةانةو ةش بةةةةوطةةكةكةةةوكا ى يَنة 

  نشن.هةبةكةيةةئر نبووةش بيَ ةةمةزةرةبنِةوةسةر اييةكانة
زاة كةةةةة هةةةوىةيورسةةرت ةةةقةبةةةرةمةةةو يةزةةاةيةةةةةرش زةقةةةةة

بنةةووكةةيةةةةبار يةةةببةةةهةةة نةش بيَ ةةةو ةآلرِووبةةةرِووية وةةوىةة
 ة اميَشة اةةآلبةةة.ةقةطيان ةكارش كا ةةسةرةزةطةيانةقةةمايوو شى.

 ةكانةةمة ةزاة ييةةوةايزيايوكيمياةسياة ة*ة
ما اة يةةةةةبةةةةةبةةةوونةة ةةةةنوةةةكةةةةة ةىرىو يةزةةةاةيةةةةةةرش ز

ةةةرش زةةةزاةيةزةةزنشى ةةةثيَكوا وو ةقةةويةةوكيمياةىةكيي  اش
 ييةكةيووةةطيَوزةةكيماةوSulfured Mustard gasا

S 2)2CH2CH-(Cl. 
 يةكانوىةهةقسو ز يَ .يكةزاةسةرباةةيةةقةويمة ة اشش ةكيميا

بةةَةرِ نطةة ةةةة مة ةزاة ةمةزةرةثوة ةبيَ  ةكا ةةشئةةةطليوىةقة
بةةةةةوة وىنةايةبوونةةةهةةقسمةةةئرةالوىة ةةةة قةةثلةةيةزةةر ةةةوورشىةة

 ةةةةو  ةمةزةةةةرةمةةةة ةزةةةاة ةقةزةةةةزَة ةةةاش يةيَةةش  يَويةةة يَط 
مةةوىةبةوونةة يةو ةيةانةبةةنةةةةةةةة بكنيَة ةةيةةشيكةشىة يَكةةزَةوكيميا

 وىنةاية وىنةةو يةقةةةمةاويةو سة اوشىةةةةةة.ةهةرو هاة .س يةقيَويَ
 ةةاو ية ةةةنوة ةةنكةيةكوىةقةةةةمةةاويةةةةة ةقةةةآلوىطةةة ةبةةةةةئرةهيَ
 ةةوريةوةرِئنةةةبةةماسانةةقة.ة ياةقةو بةوشىةش  ويَ ةو .ورِئط 

 يلوىةش  ويَ ةو .وى ةةسثةةوةزاةووةكحوزةوةنة
ةزاةيةةةرش زةقةةةيوطةشىةبةطيَو يةكةةسنوطيتةبةةهةيضةرِيَةى ةة

ةووةطةةةةة بيَة ة ا ةةاكي ةةةاكوىةبة اي ة ةةطيَو ي ةنية ةقةةو
يَة ةبةةةزةاةةيةانةبةةةةةةةةرِةقةة او ية ةنوةرِئةيكوىةش زوةش بيَ ةو ة

يةةشيكةةة ةمةةةويعةثظةة ةبةةةةبةةوونةةوايةة ةةةنوةماويَةةة ةيةكةةكيم
 ةقةةةةزيةبةةاةوةطةةيَوىريةةةةا ةش بةسةة يَةةةهيَةةةثلةةةيةزةةةر ةةوة

 ناو ةكةشى.
بةرهة ويَوةةةةريةاليمةةةةةة  ةةةوي ةرِئبةةةنطةو 1988اسةةةاقسةةةقةةةة

كورشسة انةوة ةةنوةةةةشوكيو يَو اريةبةةسةرشىنيَكةةنوياةش زا ة
و رش زنيَةة ةوةشي ا ةةةو ةبةةةةةةةسةةة ثلسيَ ةقةةةةةةةاكةةهةقسةجبةةةةةة
كةةةةة ش رمةجنا ةكةةةيةش ركةةةوطةبةةةري انياةبةةةةبظةةكوني ةشوى ةةن

 زاةيةةةرش زةقةةةاكةكةشىةهةبوو .
 ةبنِ كةةةةةيةةئرةبةةةةووةةوزةةةةاةيةةةةةةةرش زةامةزةةةةةرةهةةةةا ووةة
مةة ةةةوة ةاو يةش يةةهاةسةاقسيَ ةش  يَويَ ةةو ةةةةةبةةةةكاريطةرييةكانى

مةةو يةمةة ةزةاة ةقةةة ةيوطةشىةةةةةةةقةبةةرةةزاة ةقةةهةوىةيورسرت ةو
يةةشيكةة ةمةةوىةقةطةةةرِوو  ةوةةةةوش زةريَ ةبةةثيَكوا ةةيةكيميةاةة

 زيانةو رشىةكةنابيَ ةو .
وةمةةاوشىةمةةة ةزةةاة ةبةةةة ةةاو ية ةةةنوةةوقةةةكيَ ةش  ويَ ةةةو ةةقةةة

ة بنِيةزاة كةةةئربةووةة ةمةزةرآلاو كةةماويةةورِةبيَ  ةبةمةزةرةم
هةةرةةةيةاةوشةهيَوىطةةةش  ويَ ةةو ةةةةمةةوىةبةةةةة كةةرِئكنىيةةمةاو و ة

 نا ويَ ةو .
 
 طةو ة ةنةزاةيةةةرش زةش  يَ ةةقة*ة

ةماسةانةةوةيَةنىةبنِوى ةةةقةطةةو ةقةةةةةةةةزاةيةةةرش زةش  وىنيَ ةبة
قةةةةكا ةةوةةبةركةةةةو اةثيَشةةة ةو ةةرِيَةةةةةكةةةنشىريةهةناسةةةةةوة

ش بيَ ةةةةةهةةةةيةسةةةو انونةةثيَشةةة ةوةةةة بةركةةةةو اةثيَشةةة وىة
 ةسة ةةكةةةمةار  ةةةةةشروس  وونةةبلسق ةبة اي ة ةةقةوةطويوانةي

 ش كا ةو .
وةةو رزن وةةوىةش  ةةيَ ةةرِيَنِو كةةانةةهةناسةةةةةكةةا ةةهةناسةةةةقةةة

شريَىةايةةةةنةةةش بيَ ةةةةةهةةةةيةكوكةةةةيةبةةةةرش وى ةوةهةةةةوكنشنة
بةةةةةربوونةةقيوةةةةةةةثةةةةةرش يةةكانةةهةةةةةوى ةةةةةةويَ نةةةكةةبةريَ

ةكانةوةيةةةش نطةةةةةةيةسةةةو انونةةيةةةوقسةوةبةريَنةةةكةكانةةهةةةةوىة
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يةىرِئةةشوةو3بةةةةةة1ش ركةةةةو  ووةاة  ةةةةنطةة يوةةةانةةيةكةةةة ة  
ةارةةنِئكةةسثيةكانةقةماسةيتةةوة5ة اة3ازاة كة ةةبةركة ويانةبة

ماسةةايةةةةيةةانةةيةةاشيةكنشبةةوو ةمةةة ةةياشبوونةةةغةبةةةهةيةةةةةةة
ةيةةةةاشبوونةةةةانةةةةةكانةةةنئكةةةةةةسةةةةثيةكانةقةةةةةة ةةةةةريةةةةة

قةكا يَكةةةةوىةةانةةةةةكانةةةوةبةةةةوو polymorphonuclearا
ةنِئكةةةةةةةةسةةةةةةثيةكانةقةةةةةةةة ةةةةةةةريةقيماةةةةةةةةةانةةةةةةةكانة

 كة ةةكنشوو .ةوlymphocytesا
يةةةكانةقةسةةةرةويكيمياةةكةكاريطةةةرية ةةة ةيَىيوةو يةةة ةقةسةةةر

ةكةسةةبةركةو ووةبةةةوة40اقةسةرةكةةة بةركةو وىنةقةةهةقسةجبةشى
ش ركةوطةة ار يةةنِئكةةةةة..ةجنا ورىمةو2000اساقسةةةزاة كانةقة

ة%و70اةماسةةةايةبةةةووةقةةةةةنيَةةةوىنةقةةةةةةسةةةثيةكانةقةةةةة ةةةةوشىية
سثيةكانةةقةة ةةريةقيمةفةةةة ةة ار يةةنِئكةآلبةركةو ةكان ةبة

ة%وة80اةةماسايةةةةيةنز رتةبووةقةةةنيَةوىنةقةةةةةماسيتةةانةكانةقة
 ة.ويكيمياةىنةة ةكوىبةركةو 

وة14ا وةوىزَةوةةةو14اقةسةةرةةةةكةةة هةرةقةة ويَىيوةو يةكةةشيكةةشىة
 ة ةةنةةهةةة كار كانةةةةكة ةمةجنا ورىبووةبةبةركةو ووهةرة كار

ةكنةيانةقةةةةةثيَةو ة انط ةوةوة9اسازَةوةوة14اة ة ةنةةكورِةقةوة9ا"
شوىيةش ركةةةةةةو وو ةة " ةةةةةانطةو13اسةةةةةازَةوةوة9ا ة ةةةةةةنةة
كا ةى يَنةقةةةةةةو24ةةةة18ا او يةةزاةيةةةرش زةقةةانةبةيبةركةو و
ةةةةاة ةةةةنطةكةةةا ىة قةسةةةةرةةكانة ةش رمةجنا ةةةو يَةةةنى ةةميَةةةنىن

 ووطةةةةة%وةةيانة47اةكةةةقةةةةبةو ةطيَو يةةبةوون ةة ووىقسيانةو11ا
قةةةةة بوونةةةةوةكاريطةرية ونةوةقةسةةرةكةمةنةوى ةةهةناسةةةةةةةكةكة

هةسةةة ةش كةةةنىةبةةةةبوونةةش نطةةةةةش نةةةطةقةةةةةكةةةا ةةةةةو%57ا
 .امسا ةةز يةوةهةناسةشىنوىةبةكارهيَوانةةزوطةةثزيظكة

ةهةةبوو ةةوDyspneaا ةنطةةنةاةسةةةة%وة57اقةةهةرو هاة
وةةةز يةسةرسوطشانةش هاطةقةكا ةةهةناسةةشىنوىةة%و36اةقةةو

كاريطةةريةةزاة كةةةقةسةةةرةةةةمةاةىريةيةرِزيةانةهةةبووةوةةةةو%4اقةةةة
هةناسةةةةشىنةقةةةةة ووىقسةكانةةةوىةةئرةةيةةةا نبووةقةةةةةةةةكةمةنةةةوى ةة
 ن.هةرة كار كا

 
  ةيَىيوةو كةيةشك ورةكنيش نيةزةيشونةقةسةرةهةقسةجبة*ة

 اميَشةة اةيةكةةة ة ويَىيوةةةو ةقةسةةةرةماسةةيتةش ر و ية يَةةنى ةةةةة
مةجنا ورىبيَةةة  ةقةاليةةةنةةنةةةةثنئايشةةةريةبة ةةاو ةىنةةشك ةةةرةةة
اكنيش نيةزةيشونوةقةةةىنكةيةقيظةةرةثةوقسةةبةةري انةةقةةةسةاقسةةةةةةة

بةةةةةةىنةةةياةكاريطةةةةريةشريَىةايةةةةنةة ةةةةكةةةبةةةوو  ةةو1998ا
 .ىنةةهةقسةجبةرِوشىويةة اوةةسازَةقوة10ايةكانةثاغةويكيميا

ةيةوبةة ةكةةكيميةاةةكةسةةبةركة ووةو700ا ويَىيوةو كةةقةسةرة
ة سةةةةر ة ةبةركةو ةةةةكان ةشوىيةثظةةةكونيكةةةةة ةمةجنا ةةةورىو 

كةةةئريَة ةقةةةبنيوةوىر كانة ووطةةةطةيَوىنونةةةةةةةة كنشةبةةما اة ي
قةةبنيووىر كانةقةاليةنةثزيظةكةو ةةةو500انزيكةيةوةةبوونةثيَش 

و كانةوبةةكارها ةةزةاة ةوةة ة نسةيوىنةةقةةكةة ونة ةو ىمازاشىرةكن
هةنةويَكيانةةةوة ةئرةبةة ونويةكاريطةةريةقةسةةرة ةاويانةهةةبووةةةة

 ها  وون.ةكويَنبوونةى ووط
كةةة ةر كةانةةةةةو  كةنىةبةةو ةةةهةرو هاةقةة ويَىيوةو كةشىةما اة 

يةكانةةو  ةزاةيةةةةرش زةوة ةابوونةوةسةاري ةوةةةةوي ةكةةكيميا
هةنويَ ةقةةوةزاةىنةةةكاريطةةرية ةياةةةةةوةةظةةميَكصةةبةكارها وو 

ريَطةةةيةوياَلطةةةو ةيةةانةطةة شىنةةةةنةةةةىننىو ةكةةةةمةةة ةزةةاة ةقةةةة
 قة.ةش  يَ ةةقةطةةكةرثسنوط يةو ة

ثظةكوياةةة بةةش س ويظانكنشنةةبوونةةزاةيةةةرش زةقةةقةطوى
كةةةقةطةوىةش زةريَة ةةةةةةويَ ةوة يزةبةةكةسةةبةركةو ةةش كنيَ  

يانةةةةوييةةشيكة ةكةةةمةة ة ةاش ةكيمياةةةوبةة ةنوة اش يةكةةكيميا
 رِيَطةية يزكنشنةو ةش كنيَ ةةش ر و .ةهةا ةية ةقةةشوىية ةنو
ة سةةرباةةوةهاونيظة مانيانةةةو رز ىو ةقةةةةشى ايانةةكةةبةثيَةةمةو

 ةبةقسطةية ةةوىوةهةيةةةقةسةةرةةةةوة زاةيةةةرش زبةاكةةبةركةو ة
زاة كةةةةةمةةةوةطةةانانةيةقةةةغةكةةةةرِىسةة ةةةةبةةةرةةةىةهنىوي ةةوون
ةو  ةةةةسةةو انونةةثيَشةة ةوةةيانطةيانةةونةبةةةة ةةاوةو ةكةةةو وون

.ةزةةاة .ةبةركةةةو اةبةةة ة ةقةةةسةةييةكانةشوىية ةةةنوةكا ةةى يَنيَ
ةةزةاةيةةةةرش زةقةسةةرة ةسة ةةبةنةو ةبةةةةةةةةةةكانةيانةةةهةرو ها

 ثلةيةزةر ةةوةثلةية ا يَةيتةثيَش .
 
كاريطةةةريةزةةاةيةةةةةرش زةةوةةةو كانةةثيَظةةووةقةسةةةري ويَى*ة

 قةسةرةةنان
رِيَةةةىيةثظةةةيَويةةةة كةةةةةكةةةنىو ةةةببةةةةثيَةةمةةةةوة ويَىيوةو يةةةةة

اثظةيَويةةةو  ةةزماكيةكانةةو  ةقةكا ةةزةطةةكنشنةةكةرثةقةةةة
ثظةةيَويةثةقةةةكانةوةقيَةةويةةةةوةوةثةيكةةةريةكةرثةقةةةةة اسةةوقكة

قةةةةوةة وةكةةةةرِيةوةمياليةةةةةةش  ةةةاغوةةةكةرويَظةةةكةةكةرثةقةةةةة
 ةآلزةةاةيةةةةةرش زةكةةةو وون ةبةةةةةةيوربانيانةةةشىةةئر ةكةةةةبةةةرة

مايةاة ةةنواةبةةهةيةةةةة شىة ياوىةيةبكةاطةة ويَىيوةو كةنة وىننىو ةقة
هةكةةةار ةةةوشزةةةاةيةةةةةةرش زةبةةةوو ةيةةةاةةرِوبةرِوبونةةةةو ةبةةةة
ةكةةةة  ةبةثيَةةمةوة ويَىيوةوىنةيةشيكةةةآلبة.ةةيوطةيةكانةةشيكةية.

 ةوىوةش سةة كةو وو ةبةقسطةةةية ةة ةقةسةةةرةزةةاةيةةةةةرش زةهةيةةة
زةةاةيةةةةةرش زة ةةاشش ية وطةةكةريةطةةيَنثةجنةيةةبةةةةةةبةةةو ب
  نئظ.

يوربانيةةةكانةة ةةةنطةة يوةةانةةةسةةةركةةةةقةةوىو يةكةةةقةةةة ويَىيو
ةقةةةنيَةوىنةرِوبةرِوبونةةو ةبةةةةةةو ةكةةةةش ركةو وة يةكة ةمةجنا ورى

زةةةاةيةةةةةةرش زةوة ووطةةة وونةبةةةةةطةةةيَنثةجنةيةسةةةيةكانةةةة
 .ثةيو نويةهةية

قةسةرةمةةوةةو ةكةةمةجنا ورىة  ويىيوةو يةكةةشيكةشىةقةةو هاهةر
ةرىنةةيةقةةةكة ثانيةايةةبةرهةة ويَوانةةزةاةيةةةةرش زةكةارةةةةةةةاككنيَ

 .ش ركةو ةةكةةزنايتةكةمةنوى ةةهةناسةيانةهةيةة ش كةن
ةة ةةنشووةنةة وةةوىقسةةميَنىةو14ارو هاة ويَىيوةو يةةة ةقةسةةةرةةةهةة

ةسةازَةوةو14ا ة ةنةةةكورِةقةوة9اقةةةن ةكةةثيَكوا  ووو مةجنا ورى
سةةازَةوةسةةةَة ةةانط ةكةةةةوة9ا ة ةةةنةةةكةةضةقةةةةو5ا ةةانطةوةةو9ا

زةيونىبوونةةيةةكيَ ةقةةةنةةةطةخانةكانةةميَةنىنةوةبةةهةيةزةاةيةةةةةةة
ةةةةةةةةةرش قةو ةزيانيانةقة ة يَةنى  ةةةش سة وىبووةقةةة ةةنطةةميَةنىن

ةكا ةةى يَنةقةةةةبةركةةة اةبةةةةوة8ايةةةكيَ ةقةةةةكنةةةكانةكةةةةشوىيةة
ة ةار يةةة ووطةةةةكة  ونةةو يةةة بةووةةقةش سة وىةةزيانةةكةزاة 

كةةةبةةةةةة كانةةةةويَ وة اسثةةوةسةوورةوةثةةرِةةةةنِئكةكانةةةويَ 
مة ةةغةبةقسطةيةةةةةةناسنىو  ةكةةوpancytopeniaاةنةةةطة

 .زاةيةةةرش زةكارةش كا ةةةويَ ةقةسةرةمةو ي
ةيةاية ويَىيوةو يةةة ةقةسةةةرةكاريطةةةريةزةةةة يانةةةهةةةرو هاةقةةة

ةةرش زةقةسةرةةنئكةةسةثيةكانةةةةويَ ةقةسةةرةيوربانيةةكانةةةةةة
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وةةوDNAسةةرةةانةةكانةاةةةش كا ةةةةهةيةةقةةمايوةو شىةوى ةةةكةارةةة  
ةكةةةو ةDNAا يَكوىنةةرِيزبةنويةنيكلة ايةو كانةةةةبةهةةش بيَ ة

ش بيَ ةةهةيةزوىس وةو ية يَكنوونةةبةة او يةكانةقةةباوىنةةةبةةةةة
 وط وونةةبةةةنةةةطةيةكانةةو  ةةةةةكانى ة نسيةوةو  ةكانيان

 يَنثةجنة.ط
مةةة ة ةةةكانةةةة مةةةو يةةشةة ة ةرِووةةى ويَىيوةو كةةةشةهةةةرةقةةةة

بةةةةهةبةةمةةةةويعة كاريطةةةةرية ونةةةويةكنشئ ةةةةةسةةةةرةةنةةةانةة
 ةقةةةةنةانةةبةركةو ةةةةةةىة وةوىزَةبةرةبوونةو يةرِيَى يةقةةبار وون

شىيك ةةةوونةةةكةرثةقةةةية وطةةة ووةبةةةةةثظةةةيَويةةةةقةةةةةهةةةرو هاة
 ةرويَظ .قيَويةكةوةطوآلةزماكيةكانةةشزَةوةطةي وونةة ة

قةةةةة رِوو ةةة وهةرو هاةبةةثيَةةمةةوةشى ايةةةقة ويَىيوةو كةةشىةةنىةةةة
مةو نو يةةةةبةةةةبةةةرىورشةقةزةةةزَةةةةةشووشىونةشىيك ةةوونةة وةةوىقسةةة

ة ناو ةكانةةشيكةةوةنةةةطةةةزماكيةةكانةةشزَة ةوىرةمةونو يةةةةة
قةةةةةكةةةةفاقسةطةو39اةبني ىةبوو ةقةةو1990ارِيَى ية ةقةةساقسةةةبة

 .ةطاقسفةو173ابةرةبو ةو ةبةةوة1996ساقسىةا
 
 ىزاةيةةةرش زةوةةهنىوي وونةة يو*ة

كةةة رتي ةشئةيةزةةاةيةةةةةرش زةقةةةةةانةكانةةوىةش بيَ ةةةةهةةةيةةةةة
بةةهةيةمةةويةمةة ةةةةةريَطن  ةقةةشىبةط وونةةسنوطيتةةانةةكان ة

ش بيَ ةةهةةيةةوةةوDNAا وىنايوىيةةبنيَ ةةنيَوةمةقسرةكانةةةزاة ةقة
ةمةزةرةهةيةةب يَ ةةهةيةبةةهةقسةةةةقةةةانةشىةوةشروس  وونةةباةشىن
كارش كا ةةةةةكةةةةو Error Replicationاقةبةرزن وةةةو ية

نةةثظةةيَويةةوشروسةة  وةسةةةرةةانةةةةشىبةطةة وو ةنويَيةةةكانةقةةةةةة
 ةزماكيةكانةوةنةةةطيةكانةةطيَنثةجنة.

 
 وNerve Agentsايةكانةيزاة ةش  ار*ة

ةوثةةةثيَةةسةر ةةاو كانةمةةةة يةكيَكةةةةقةةةة ةةةكةةكة ةةةقسكوة كان
انةةمةةة ةوبةةةكارهيَةهةقسةجبةةةشىةبةةةكارها وو  ة يَةةىوويقةةةةزةةاة ة

  ةكةةةيا نةش زةرِيَ ةو ةبةة ةنطةة يوانةةشوو  .
ةكةارةة ةبةةة ةريَكةةةةكاريطةريةمة ة ةكةةقةسةةرة ةسة ةية ةنئظةةة

قةةةةوةNerve Impulsesاةيةكانيش كا ةةسةرةةهانوىنةةش  ار
نونةوةمةةةويعةقةةةةريَطةةةيةو سةة اة ةكانةةقةطةةوىيةةةانةةةةةش  اري
ةةةةةةةةةةمةسةةةةةةة يلةكةةةةةةةوالي امةنزى ةةةةةةةةكانةةةبلةةةةةةةةكنشنة

Acetylcholineو. 
ةةةةيةكانة ةر كةانةة ةابوونةوةسةاري ةوةظةةةمةيكصةةةةةيزاة ةش  ار

VX 
بة ةزاة ةةئر ارةزيانةقةش سة ةش ش ن ةقةةةةةةةةبةركةو ةانكةس

ةنيظانةكانةةبةركةو  ةبة ةزاة ةهةس كنشنةبةةة ةنطةةةنةاةسةةةةة
ش سة وىنةةةةقةةةةشقس يَكةقسوا  ةوةقيكنةىنةونةش بيَ ةةو ةوة ووطةةةةةةو

كةةةةنرتئقسكنشنةةقةةةةغةش بيَ ةةةةو  ةو  ةان يشةةة ةرِةىنةةةونةوةةةةة
كنةبةةوونةةبي يلةةةية ةةاو ةهةسةة كنشنةبةةةةمةةاةىريةناوسةة ةوةةةةةة

كةةكةةة ةيوربانيةكةةةةةرِطةةانةو  ةسةةو انونةة ةةاو ةشوىية او يةةة
 وية نشنةةش بيَ ةو .وبةرِورِو

اريطةةةريةشريَىةايةةةنةةش بيَةة ةقةسةةةرةمةةةوةزةةاة ةش  اريةةةكانةك
كةسةةانةيةبنيوةةوىرةش بةة ةبةةة ةزةةاة  ةبةةةرش وى ةش  نةةاقسيو ةةةةةةة

ش بيَةة ةقةسةةةرةةبةش سةة ةةيانطةيانةةونةةش  ةةاريةوةكاريطةةةرية
 يوربانيةكان.

وةسةاري ةوةظةةةةةة يَنى ةهةرسةةَة ةةريةزةاةيةش  ةاريةا ةابوونةةةةة
ةةبةةةثيَ ةهةطةة اكانوىةةآلنبةةةكارهيَواو ةقةةةةسةةاةةوVXةةةةةمةةيكص

سةةةةرباةيةميَنىنةةةةةةو10,000بةةةةةة5,500انزيكةةةةيةة رىثةر ةةةةكان
ةو100,000انزيكةةةيةةةكانةةةو ةويش  اريةكةةوةرىونةبةةةهةيةزةةاة ةة
 ةةزةةامةةة ةبةةةهةيةمةةة ةزاةىنةةةو  ةةةةةسةةةرباةيعةبنيووىربوونةةة

 سيتةرِةزاريةش بيَ . شةكة ةكةضةقةةيانةةبةة ةريَكةةهنىوي
 
 هةقسةجبةشى ةر كانةةزاةيةش  اريةبةكارها ووةقةة*ة
  ابوونةة1
 
 

كةةةةو ةEthyl  dimethylphosphoramidocyanidateاناويةةىنشيتةمة ةزاة ة
وةبةةنةة يةو يةةةةقةةشئةةةطليوىةبيَنِ نطةةةة ناسنىو وةىةCAاةبة

ش كةاطةةةرِةيويةقيَويَ  ةزاةيَكةةبةةهيَزيةكوة ر  ةش س يَو رشىن
بةركةةو  ةةكانةةةنيظةانةةقةوةةقةةكةمةنوى ةةش  اريةط ش ر كان

كنةبوونةةبي يلةية اوةوةقيكنِةىنونةوةقةووطةمةاوكنشنةةةة بة ةزاة 
بةةةهةيةش رشىنةةةةطةةلةيةة ةهةةةرو هاوةسةةةةيتةقةةةةهةناسةةةشىن

وةهةوىةوةمار يكنشنةو ةوةةاوبونةةو يةقيَةوىنةةشزَةةةةبةرينكةكانة
نةةة انةةكةةةنرتئزةبةسةةةرة يزقسةةوىنةوةةةةوةةة ةةوونةةهةةةغةقةةة

و س انةةهةناسةةبةةهةيةةوةةةوة وط وونةبةةمياليةةريَخةقةكانوى
 ن.نةةبلسقةقةسةرةسيةكاوشروس  و

مةة ةةة..ةكانةيةئربةيةنيظانةكانةة ابونةهاوطيَو يةزاة ةش  اري
 وىنةايةةوةسةةرةثيَشة ةوة ةاوةةةةةش كا ةةةةزاة ةةئرةبةةةيَةنىيةكةارةة

 .ةوقةكوىةو09:59اة اويةكوط اةهةيةةقة
ثيَةةبةةة.ةيةةةمةزةةرةبةةةشئةيَكةةةةئرةكةة يعةبيَة .ةةةةةةي ابونةةهنىو

بةرهةةة ويَانةوةو ة1993اسةةاقسةةقةةةةكةةةنطن ية ةةةكةةكيميةةايةةة
 غةكنىو . هةقسطن اةمة ة ةكةةيةش

 
 :زاةيةساري ةة2

 طيوزةةكيميايةةمة ةزاة 
 
 
 
 
 
 

ةنةةةةةاويةةىنشةةةةةيتةوةناسةةةةةنىو ةةوGBامةةةةةة ةزةةةةةاة ةبةةةةةةةةة
زةةةةةاةيَكةةو ةorganophosphorus compoundا

يةكانةوىةقةةةسةاقسةةةةةيسةةرش  ةةناةةةبيَنِ نطةةبةَةبوونةوة ا ةة ةقةةةة
وةةةارةة هةنيةكةوة ر ةقةةةسةيانيوةةةةوة26اشئةىو  ةو ةوةةو1938ا

 ةبةةكارهيَوانةةةآلبةةةة ةئر ني ةرِيَى يةقةة ةزةاة يةبةرهةة ويَواو ةةة

http://en.wikipedia.org/wiki/Organophosphorus_compound
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مار يكننةةةو يةبةةةهيَزةوةشوى ةةنيعةرِطةةانةو ةوةزيةةىبوونةشيَةة ةوة  
 ش بيَ ةةهةية نشن.

 
 بةطةةشوو  

 بوىريةثنىك يكةة ويَىيوةو كة
 

 ما نىةية ويَىيوةو كة:
كةكةشنةةو يةةىنيةاريةةةوةا اجنةة ويَىيوةو كةةبةةش س كةو اةم

يةةة ةةوة ةنوروسةة يةةشريَىةايةنةةةكانةةآلقةسةةةرةكاريطةةةريةكة ة
وةةيةةقةسةةةةرةةنةةةانةقةةةةةثاريَززةةةايةهةقسةجبةةةةةو ةةةةكةةكيميةةةا

وةبنِزةةيةقةةةةة9كةةةاةة قةةريَطةةيةاةةر يَكةةرىثنسةةةةةة ش وروبةري
 ثلسةة ويَىيوةو كةةةبةنييتةبةووةقةةةشىبةطةكنشنةةةةةةةاسةةةزن  ووةو

وةةنةةةبةطةوىربووةقةةةثاريَززةايةةةةة67اةر ةةرِىثنسةيةكةةبةسةةرةاةة
 بةثيَةةمة ةةظ ةيةةشىبةطكنىبوو:ةوةش وروبةري ةكةةهةقسةجبة

 
 و2.1اةةظ ةيةة ار 

 :يَةةطويَاة وزنىاياثشىبةطكنشنةةاةر ةةرىثنسيكنىوةبة
 

ذمازةي  شوَيو
 بةشدازبوواى

زَيرةي ضةدي 
 بةشدازبوواى

ثازَيصطاي 
 يةَهةجبة

62 92.53% 

 %2.98 2 ناحيةي خوزماَل
 %1.49 1 ناحيةي ضريواى
 %2.98 2 ناحيةي بيازة
 %100 67 كؤي طشيت

 
 ش رمةجنا ةة ويَىيوةو كةةوةزا وزةكنشن:

ما ةةةاجنةةمةةةة ة ويَىيوةو يةةةةةقة ةةةةرِةةىنةةةياةوىيي ةةةةةشئةةةةةةة
بةةةةة ةةةةكةةةةيةةةة ةنوروسةةةيتةوةكة ةالسيةةةة ةةةنةةةانةةبةركةو ةة

يةمةةةوة ةةةكانةةقةسةةةرةش ركةةةو اةةةركاريطةةةةيةةةكانةوويكيميا
كةةةةةهةكةةةاريةسةةةةركةة ةةةةكةةةةة نةةةطةةةيةةشريىةايةنةةةةكانة

يةة ةةقةسةةرةمةةوةةةةآلوةشوى ةنةكاريطةةريةكة ةةةبوو ةييةكانةوميايك
ة بةةةةةش سةةة كةو اةما اجنةكةةةة.ةةنانةةةةةقةةةةةةيةةةانةةماسةةةايوى.

شىبةطةةكنشنةةاةةةر ةةرىثنسةةةةبةسةةةرةكة ةةةقسطاية ويَىيوةو كةةةة
 و  ةمة ةةظ ةيةيةةوىر و :

ة يَةنى ةقةةةةةو 1971ايةةش زةرِيَ ةو ةبةةةسةاقسةةةةوو ة ةكةةكيميا
ةو ةووكةنشةة بةرهة ويَوانةةمة ةزاةةساقسةةهةط اكانوىةش سيتةبة

 ةنةقةةةسةاري ةبةرهةة ةةةةةو810بةةة790ابوو ةنزيكةيةةيوىاقةة وىن
 بويَويَ .
يةةةةةشريَىةايةنةةةةكانةةمةةةة ة ةةةةكةةو  ةب  ةةةونةو  ةةيكاريطةر

قةةةةة..سةرميَظةية ونةو ةالوىةيةوةكاريطةةريةقةسةةرةشزَةش بيَة ةةةة
بةرهةة ويَوانةوةةةو 1993اسةاقسةةةقةةةةيةةوكيميةاةكةنطن ية ةةكةةة

 مة ةزاة ةيةش غةكنى.ةهةقسطن ا
 ةاو يةيةة ةةةة وىنايةكوطة اةهةيةةةقةةةةةة كة رتي ةشئةةقة ةزاة 

رِيَةةةثيَشة ةوةةةةكاريطةريةمة ةزةاة ةقةةةةةوةوقة ةةو10اةوقة ةبةة
ش بيَ ةةةهةةيةةةة كةمةنوى ةةهةناسةو ةش بيَ  ةقةةةشوىيةهةقسمةىي ةة

وةةبةةةة اسةةوقكةكانةةكةمةنةةوى ةةهةناسةةةةمياليةكنشنةةةةةوكةةان
 مة ةزاة ةش بيَ ةةهةيةنابيواية.ة شوىيةهةا ةية ةقةبةركةو ا

زةاةيةسةاري ةكةارةش كا ةةةةةةةة يةكانةةشيكةةةيو  ةزاة ةش  ارةهةر
قةةةزوىسة وةو ةةةةسةرةكةمةنوى ةةش  ارةوةش سة يَو رشىنةش كةاطةة

 .يةكانوىيش  ار
 
  vxةةزاةيةظةةميَكصةة3

 ناويةةىنشيت

 وO-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl] methylphosphonothioateاة

 

 

 
 
 
 
 

ةو1952اهنيَكةةةةةئرةبةةةهيَز  ةقةةةةسةةاقسةةةة مةةة ةزةةاةةةةةاو نةةةة
ةوبةرهةة ويَونىو ةةو ةو كانةةمة ةةريكاةوقةاليةنةويالية ةةيةةكطن ة

ةةياننى ةشةةبةةةشىنيظة وىنةوةهاونيظة مانةةةكانوىة يَاقةةساقسةةهةط 
نزيكةةةةيةة و  ةقةةةةةطةةةاريةهةقسةجبةةةة ةكاريويَوةةةاو كةةةورشةبةةةةة

 ةو .نهاونيظ مانةةكورشةرِووبةرِوويةمة ةزاة ةبوةو250,000ا
بةةةةش كنيَ ةقةةريزبةنوية ةكةةكة ةقسكوة كان ةةمة ةزاة ةثةقيَ 
ةو1993اقةةةسةةاقسةةةةىيوكيميةاةةىقةةةكةةنطن ية ةةكةةةهة انظةيَو ةة
ةىن وبةرهةةةة ويَوانةوةهةةةةقسطةة كانة ةةةةو ةيةةةةكطن ةةقةاليةةةةنةن
 .ىيةش غةكن

ةوةش  وىنيَةة ةقةةةةةيوطةةةشىةبةةةةةة وىنةةايةبوونةةةةهةةةقسمةةةئرةنز ةةةةة
و  ةزةاة ةةةهةرةوvxةةةةظةةميَكصازاةية.ةبةرش وى ةةمبيَويَ ةو .

ةمةةةةةةنزى ةةرسةةةةةةةش كا ةةةةةةةيةةةةةةكانةةشيكةةةةةةةكةةةةةارةيش ار
قةةةةزوىسةة وةو يةش ةةار ةرِىزةيانونةةةكانةةو Acetylcholineا
ش بيَ ةةةةة كة رتي ةشئةةقة ةزةاة ةكةوة ر ةةة.كةمةنوى ةةش  ار.ةقة

 هةية نشن.
ووطةةقةةرةي ةوةة ة قةةنيظانةكانةةبةركة اةكةسةكانةبة ةزاة 
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 و2.5اةةظ ةيةة ار   
كا ةةةشىبةطكنشنةة ة ةنةةمةنوى انةةرِىثنسيكنىوةقة

 وىوة1988ابةركةو ويانةبةة ةكةةكيميايةةقةةساقسةة
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة تةمةى

ضاَل 10 ـ مانط 1  18 26.86% 

ضاَل 20ـ  11  20 29.85% 

ضاَل 30 ـ 21  22 32.83% 

ضاَل 40 ـ 31  5 7.46% 

ضاَل و شياتس 41  2 2.98% 

 %100 67 كؤي طشيت

ةهةة ووة ة ةنةةكانة ةةكةةةةة كنيَ ةقةةةظة ةكةشىة  ياةشو  ة يَ
ةئر ةةةني ة ة ةةةةنةكةةةةةةة آلبةةةةة يةةةةكانيانةبةركةةةةو ووةويكيميا

مةةةويعة ةةةنوةة بةةوو ةو30ةةةةة21ا ة ةةةنةةة رِووبةةةرِوويةبوبيَ ةةة
بةةرة ةةكاكانةةةةةةش زنيَة  ةريَةى كانةةشيكةةةكةةةةةةةزن انةية ةقة

 ةةكةكانةبوبيَ ةةةةةة ساقسةةو20ا وونةبة اي ة ةةةوىرة ة ةنةةوكة
بةةةهةيةوةيانةبةةةهةيةكةةة ةة ة ةنيانةةةو ةيةطةةةهيوكنشنكةةارهة

نةةيةا ن ةةآليةةكانةقةسةةرة وةوىةةةويكيمياةمةو يةكاريطةرية ةةكةة
ةو.ةبةطةةةة يةةةرية ويَىيوةو كةةةشىةما ةةاة يةثيَكةةنىو .ةةةو  ةقةةة

هةةةقةةرِةزاربوونيةةانةباطةةرتةةوةسةةاقسى 30اسةةةرووية ة ةنةةةكانةة

 .بووبيَ 
 و2.6اةةظ ةيةة ار 

رِىثنسيكنىوةبةثيَةةش ركةو اةشىبةطكنشنةةمةنوى انةة
  ش ناقسيوبةنيظانةكانةةمةوةنةةةطيانةيةثيَو 

نيشانةكاني 
 نةخؤشيةكاى

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة

 %83.58 56 يةناضةداى

 %56.71 38 ضاو بيهايي

 %31.34 21 ثيطت

 %13.43 9 ضةزةئيشةي توند

 و2.2ةظ ةيةة ار ةا
 ة ار يةزظيتةاةر ةةشىبةطكنىوةوةزوجناوةوةريَى يةسةشي

 
ذمــازةي 
ــيت  طشـــ
 فؤزم

ذمــازةي 
فـــؤزمي 
 طةِزاوة

ذمــازةي 
فـــؤزمي 
 نةطةِزاوة

ذمــازةي 
فـــؤزمي 
 نةطوجناو

ذمــــــازةي 
ــؤزمي  فـــــ
 طوجناو

زَيـــــــرةي 
ــةدي  ضــــــ
ــازةي  ذمــــ
ــؤزمي  فـــــ
 طوجناو

67 67 0 0 67 100% 

 
 و2.3ةظ ةيةة ار ةا

 مةنوى انةةرِىثنسيكنىوةبةثيَةةبنِوىنا ةشىبةطكنشنةة
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة بِسوانامة
تونــاي خوَيهدنــةوةي   
 نوضيين نية

26 38.80% 

 %22.38 15 ضةزةتايي
 %11.94 8 ناوةندي
 %7.46 5 ئامادةيي
 %19.40 13 ثةميانطاو شانلؤ
 %100 67 كؤي طشيت

 
 و2.4ةظ ةيةة ار ةا

 رِىثنسيكنىوةبةثيَةة ة ةنشىبةطكنشنةةمةنوى انةة
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة تةمةى

ضاَل 35ـ  25  15 22.38% 

ضاَل 45ـ  36  32 47.76% 

ضاَل 55 ـ 46  14 20.89% 

ضاَل 65 ـ 56  5 7.46% 

ضاَل و شياتس 66  1 1.49% 

 %100 67 كؤي طشيت
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يةةةكانةويكيمياة ةةةكةة بةةةثيَةةمةةةوة ويَىيوةوىنةةةيةمةجنا ةةورىو ة  
قةةةكا ةةوةهةناسةةةةةكاريطةةةريةةئريةش بيَةة ةقةسةةةرةكةمةنةةوى ة

بةةةةش ركةةةوطةة كةكنشنةةةو يةةىنياريةةةكانةقةسةةةرةبةركةةةو ووىن
مةةةةوةريَى يةةةةيةةقةةةةةة ةثلةةةةيةيةكة ةةةقةةةةةةو%83.58اةرِيَةةةى ي

ما ار كةةةةشىةما ةةةةاة يةثيَكةةةةنىو  ةنةةةطةةةةيةة ياوىة كةةةةانةةة
هةيةةة ةو  ة ةنطةةةةنةاشةةة ةكةكةةة ةةةةةكةمةنةةوى ةةهةناسةةةيانة

ةىر كةةانةةيةةورِر ةزناةة ةقةةةةش نطةةةةةيَيةكانةةوى ةوةهةنةةويَكيانةةما
ةةش سة وىو  ةكةةةثيويشة يانةةةةقبةطيَ ةقةةطانةكانةةسيةكانيانة

 بةة ار سةركنشنةهةية.
قةةرىثنسيةكةشىةبةةةةة%وةة 56.71اةريَى يكةة اوةةىنةةةطيةكان

 يَيةةةوىةمةنةةةوى انةةبةطةةةوىربووةقةةةةةةةثلةةةةيةشوو  ةشيَةةة  ةكةةةةة
ةكانةة ةةاويانةهةةةبوو ةو  ةبيةةونيةوةقةةةةةة ويَىيوةو كةةةشىةزنا ةةة

 ثيَلسو كان ةزنايتةكةرنيةكانةة او.ةش س وىنةةبيواية ةزنايت
بةش س ةهيواو ةوةبةةةة%وة31.34اةريَى ي ةثيَش ةىنةةةطيةكان

ة نوى انةةبةطوىربووةبةثيَةةمة ةرِيَى يةةةمةةثلةيةسيَية ةشيَ  ةكة
كيانةزنايتةثيَشة يانةهةةبوو ةو  ةهةسة ياريةثيَشة ةوةهةنةويةةةةة

 .ش ةب وونيَ ووطةةطيَوىشنةةث
ةبةةثيَةةرِىثنسةيةكةةةة سةرميَظةية ونويانةهةيةةةةيَظةبكهةر ىة

 وةبوو.%13.43رِيَى يانةقةةا
 

 و2.7اةةظ ةيةة ار 
شىبةطكنشنةةمةنوى انةةرىثنسيكنىوةبةثيَةةش ركةو اة

نيظانةكانةةنةةةطةةكةمةنوى ةةهةناسةةوةمةوةنةةةطيانةية
  .ش ناقسيَوبةكةةثيَو ة شيكة

 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة نيشانةكاني نةخؤشيةكاى

 %20.89 14 يةناضةداى بةتةنًا

 %37.31 25 يةناضةداى  وضاو

 %7.46 5 يةناضةداى و ثيطت
 17.91% 12 يةناضةداى  وضاو و ثيطت

 83.58% 56 كؤي طشيت
 

 و2.8اةةظ ةيةة ار 
بةثيَةةش ركةو اةة كنىوقةسةرةشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

نيظانةكانةةنةةةطيةكانةة اوةوةمةوةنةةةطيانةيةشيكةةكةة
  ش ناقسيَوةثيَو 

 
 ِزَيرةي ضةدي ذمازة نيشانةكاني نةخؤشيةكاى

 %1.99 1 ضاو  بةتةنًا
 %37.31 25 وضاو يةناضةداى
 0 0 ضاو   وثيطت

يةناضةداى و ثيطت وضاو   12 %17.91 
 %56.71 38 كؤي طشيت

 
 و2.9اةةظ ةيةة ار 

بةثيَةةش ركةو اةة كنىوقةسةرةشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة
نيظانةكانةةنةةةطيةكانةةثيَش ةوةمةوةنةةةطيانةيةشيكةةكةة

  ش ناقسيَوبةثيَو 
 

نيشانةكاني 
 نةخؤشيةكاى

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة

 %5.97 4 ثَيطت بةتةنًا

 %7.46 5 ثَيطت و يةناضةداى

 0 0 ثَيطت وضاو

ضاو و يةناضةداى و 
 ثَيطت

12 %17.91 

 %31.34 21 كؤي طشيت
 

 و2.10اةةظ ةيةة ار 
كنىوةبةثيَةةة ار يةمةوةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

  يانة ووينةيةكةةقةبارآل ووى
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة ذمازةي مهداَهي هة بازضوو

مهداَل يةن  18 26.87% 

مهداَل دوو  3 4.47% 

مهداَل و شياتس (3)  7 10.44% 

 %41 28 كؤي طشيت
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 و2.11اةةظ ةيةة ار   
كنىوةبةثيَةةبوونةة ووىقسةةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

 نةةةطيةكةينةةةطةةةياوةقةةةيانوىةوة ةرية
  

ِزَيرةي  ذمازة جؤزي نةخؤشي مهداَل
 ضةدي

 %13.43 9 ئيفويجي مَيشم
 %1.49 1 شةق بووني هَيو و مةاَلشو

 %1.49 1 مهداَهي داوى

 %1.49 1 شَيسبةجنةي خويو

 %1.49 1 دَهلونبووني شطناكي

 13.43% 9 مهداَهي كةم توانا

 32.83% 22 كؤي طشيت

 
 و2.13اةةظ ةيةة ار 
كنىوةبةثيَةةبوونةة ووىقسةةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

 نةةةطةة نشوو
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة تةمةني مهداَهي مسدوو

ضاَل 10 -مانط 1  11 16.41% 

ضاَل 11-18  0 0 

 %16.41 11 كؤي طشيت
  

 و2.14اةةظ ةيةة ار 
كنىوةبةثيَةةباريةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

ةنةةشوو  يانةبةسةرةها وو ةيانةة ةكة ةةيآلكة ة
   يابونة ةو 

  

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة يةتيآلبازي كؤمة

 %8.9 3 ذني دووةمي بةضةز ياتووة

 %7.4 5 جيابوةوة)تةاَلقدزاو(

 %11.94 8 كؤي طشيت
 

 و2.15اةةظ ةيةة ار 
كنىوةبةثيَةةو رزن اةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

  ار سةر
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة جؤزي ضازةضةز

 %25.37 17 نةشتةزطةزي ضاو

نةشتةزطةزي 
 ثَيطت

2 2.98% 

 %28.35 19 كؤي طشيت

ةو%25.37اريَةى يةةةثنسةيةكةشىةبةةةةىرةمةوةبةطوىربووىنةيةكةةةقةةةة
و  ةةةيةانةما اة يةانةةة ةنةط ةرزةريانةمةجنا ةشىبووةبةة اويان

 انونةةكةرنيةةوةنةط ةرزةريةكونةةان يَشكيانةبةةةةة  وثيَكنشو
 مةجنا ورىو .

 
 و2.16اةةظ ةيةة ار 
و رزن اةةبةثيَةةكنىوقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة
  نةةةطةةشريَىةايةنة ار سةريةبةرش وى ةبة

 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة جؤزي نةخؤشي

 %68.65 46 يةناضةداى

 %14.92 10 ضاو وبيهني

 1.49% 1 ثَيطت

 %85.6 57 كؤي طشيت
 

 و2.17اةةظ ةيةة ار 
كنىوةبةثيَةةو رزن اةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

   ار سةر
 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة جؤزي ضازةضةز

 %25.37 17 نةشتةزطةزي ضاو

 %2.98 2 نةشتةزطةزي ثَيطت

 %28.35 19 كؤي طشيت
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 و2.18اةةظ ةيةة ار    
كنىوةبةثيَةةشىنانةةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

  كنىوة ار سةر يةثيَظويا
 ِزَيرةي ضةدي ذمازة جؤزي ضازةضةز

 %14.92 10 ضاندني ضيةكاى

 %23.88 16 ضاو

 %7.46 5 ثَيطت

 19.40% 13 كؤي طشيت

قةةةةةة%وة14.92اةرِيَةةةةى ية انةكبةةةةةثيَةةرِىثةر ةةةةةةثزيظةةةةكيةة
ةوبةطةةوىربووىنةةرىثنسةةيةكةةزنا يةةانةهةةةبووةقةةةةسةةيةكاكانيانوىة

وةةطةانةكانةةسةيةكانيانةقةةةش سة وىبووةةةةةهةنةويَكيانةبةطةيَ ةقةةةةة
ة%و7.46اةزنايتة اويانةهةبووةوةرِيَى يةقةةة%وة23.88اريَى ية
  ارسةريةثيَش ةهةية.ةانةبةيثيويش 

 
 و2.19اةةظ ةيةة ار 
ةكنىوةبةثيَةة ووىزَقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

وة9شوىيةاةينيويةبةركةو ةةبةة ةكةةكيمياةنةبوونةقةوةةنان
 قةةهاوسةرز يسازَة

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة

4 5.97% 

 
 و2.20اةةظ ةيةة ار 
كنىوةقةسةرةرِ ةى ةنويانةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

يةةيةة ياوىة كانةقةةةةةز ة طوةىريقةةبوونةةثشثةري
  ةنوروس يةكانةقةةنةةةطخانةكانةةثاريززايةهةقسةجبة

بووني ثصيشلي 
 ثطجؤز

بةشدازبوو ذمازة ي ذناني 
هة ِزاثسضي تايبةت بة  
ِزةشامةندي  هةبووني 

 ثطجؤزيةكاى

ِزَيرةي 
 ضةدي

 100% 67 ثصيشلي  طشيت

 0 0 ثصيشلي ضاو

ثصيشلي 
 مهداَهبووى و ذناى

0 0 

ثصيشلي نةخؤشي 
 ثَيطت

0 0 

ىآلثصيشلي مهدا  0 0 

 

ثنسةيةكةةثيَيةانوىبووةكةةةةةةىقةةةبةطةوىربووىنةةرةة%وة100اةريَى يةقةةة
يةة ةنوروس يةكانةة ةنواةقةةبةوىريةزظة يوىةهةيةة ةةةةيةز ة طوةىر

ةووة وةةةةوىقس وونةوةةنةةةةانةة ةةةةاوة ةكانةةو يبةةةةوىر ةثشةةةةثةري
هةةيضةرِيَى يةةةكةةبةش سةة ةةة نآلوة وةةوىةثيَشةة ةةكانىنةةةطةةي

  وىننيَ ةشىبونيَ ةكةةقةةماس يَكةةالوىةشىية. نةهيواو  ةش
 

 و2.21اةةظ ةيةة ار 
كنىوةقةوةةنانةةقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

ييةكان ةوةنيظانةية ةس ةييانةو ةكةةكيميابةبةركةو ة
 قةسةرةنية

 

 ِزَيرةي ضةدي ذمازة
9 13.43% 

 
 و2.22اةةظ ةيةة ار 
 كنىوةبةثيَةةباريةمابوريقةسةرشىبةطكنشنةةمةنوى انةةرِىثنسةة

 
 بازي ئابووزي ذمازة ِزَيرةي ضةدي

 الواش 45 %67.16

 ناوةند 20 %29.86

 باش 2 %2.98

 كؤي طشيت 67 %100
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 وةثيَظوياة كانةرِىسثارش *ة 
مةةة ةة..رىوقةةةةش رمةةةجنا ةةمةةةوة ويَىيوةةةو يةكةةةةبةةةةمةةةجنا ةزةيةنةةةة

 ىنةةش كةي :ةثيَظويا
ةئريَ ةقةةبنيووىر كانةقةةشئةيَكةةةةئرةناقةةبارية ةنوروسةيتةةيةانةةةةةةة1

وةثيَويش يانةبةةة ار سةةركنشنيَكةةةئرةبةثةقةةةهةيةةةةةةةبةسةرةش بةنة
ةمةوةةنانةةيةكةةةةة ةهةرو هاةكانةوةنةط ةرزةرية اويو  ة انونةةسي

ثيَويشةةة ةةنةطةةة ةرزةريةةة  وطةةةةةطةةةيَوىنونةثيَشةةة ةبوونة ةةةةو ةة
  وىنكاريانةبةةبكنيَ .

مةةويعةةيةة ةةقةةةماسة يَكةةةئرةالوىةشىةةةانباريةمابووريةةئربةيةةنةةكةةة2
بارزنىنةيةيةكةةقةسةرةطانيانةةبةةةكةنِياة ار سةةر كانةةةةبةهةيةمةوة

وةةةةةاو نةمةةةابووريةسةةةةربةةةننيةوةكةسةةةانةةشيكةةةةةو  ةبةةةنىوةوةةة
 .هاوسةر كانيانةبىيَويةرِئةىنةيانةبةةشىبنيةش كةن

ة  اقسةةو ةبةةةشىنةنىو ةةةةهةنويَ ةقةةبنيووىر كانةما يَنيةثزيظةكيانةقةةةةةة3
 ةآلةاةسةةهةا وون ةبةةةةبةة اي ة ةةمةوىنةية ووطةةنةةةطةة ةنطةةن

مة ةما يَنىنةةثيَويشة يانةبةكةسةةةطةار ةىةهةيةةةبةةةميظةثيَكنشنيان ةةةةةةة
ةنانةةيةمةا يَن ةةةةثنسيةكة انوىةش ركةةوطةكةةةمةةوةةةى ونكةةقةة يانةيةرِ

نةةاةىن ةبةةةكاريةبويَةةو  ةقةةة ةرِوىنطةةةو ةةةةة..ثزيظةةكيةكانيانةثيَةةورىو ة
يَة ةبةةةةةثيَظويارةش كةةي ةكةسةيَكةةثشةثةرية ةنوروسة يانةبةةةشىبونةةةةة

 نةيةما يَن ةثزيظكيةكان.ىميظثيَكنشنةةرِئة
 ةةوىو  ةةةةثيَةةرِىثة ةةةثزيظةكيةكان ةبةةةةةبةةةيةكيَ ةقةةبنيووىر كانةةة4

مةةة ة ةةةر ةبنيووىرىنةةةةثيَويشةة ةةكةسةةةةةةةةة ش سةة وىو ةبيوةةايةةقةةةة
 اي ة يانةبةةشىبي كنيَ ةبةةيار ة يوىنيانةقةةبةرِيَكنشنةةةيةانةةماسةايةةةة

 رِئةىنة.

و ةاريةفاقسةة ةة يابوونةةو ةةةةويةةنانةكةةةشيةاريكنىو ةوةشةةمةوةريَى ةة5
وةةطويَاةنيظ ة يَ وونةة اي ةطةبةةةةةيةانةنيةةةةةة ا ةال وةبوونة ةو 

زةةنايتةنةةةبوونةةطةةويَاةفةوىنةةةويانةهةيةةة ةقةةةةكا يَكةةوىةمة انةةةةةةةةة
وةةوطةةكيانةش ةيةة ةوةةقةسةةةرةكةسةةانةةنزيةة ةو  ةبةةنىةوةنةةةطةة ة

مةوىنةةغةكةةةةنةةةشوو يةانةةةةةةثيوىويشيتة اي ة ةةنةةةطيانةش ويَة  ة
ة ية ةةشةوىرشىةةيةانةبةسةةرش بةنةةآلها وو ةقةةشئةيَكةةكة ةةشىبةسةر

اليةةكةةةقةةةةنةونيانةبةش سة ةنةةةطةيةةشريَىةايةنةةكانةوةةةةةآلقةالية ةنا
ثيَويشة ةة ار سةةريانةبةةةةةةةيةة يانةهةيةةةوةةآلشيكةةزنايتةةئريةكة ة

 بكنيَ .
 ةةثزيظةكةةبةةة ةةكةةةةةرِيَى ي ةقةةةنةةةنةةةطةةكانةبةةثيَةةرِىثةةرةةةةةة6

 ة اميَشة اةش راةة يانةثيَوةةشرىو ةقةاليةةنةةةةةآلبةةةة كيميايةةبنيووىربوون
ة ار سةةةةركنشنةة ةةةةكةةةقيىنةةةةةثزيظةةةكيةكانةةثةيو نويةةةوىرةبةةةةةة

 .بيويويانةبةةبكنيَ ةةكانييوكيميا
قس وونوىة وووطةةزةنايتةهةناسةةشىنةةةىريَى ية ةقةوةةنانةةقةكا ةة ووةة7

يانة اي ةة ةةي ةقةةةكةا ةة ووىقس وونةوىةزننطةةةةةةبوونة ةو  ةثيَظويارةش كة
 ثيَ وريَ ةوةخبنيَوةةةينة اوشيَنيةثزيظكةةثشثةريةةنانةو .

يةةةةيثةثيَةةمةةوةريَى يةةيةكةةةرِ ةى ةنةويةةنةانةقةةةةز ةةطةزوةىرةةةةةةةةة8
 ةنوروسةة يةكانةقةةةةنةةةطةةخانةكانةةثاريززةةايةهةقسةجبةةةةبةةةثيَةةةةةةة

 ة%وةةةةة100قةةةةاةةثشةةثةريةكانة ةةةنو  ةثشةةثةرريةزظةةيتةريَةةى يةةةة
وةةقس وونةوةثيَشةة ىةكانةةو  ة ةةاوةوةةنةةانةوة وةةويقةكا يَكةةوىةثشةةثةري

ةيةةةمة ةةغةمةةوةما اة ةةة..هيضةريَى يةكةةبةش س ةنةةهيَواو ةة نآل ووى
ثاريززةةايةقةةةةةثنسةةيةكةشىىرةقةةةةبووكةةةةةنةةانةةبةطةةوىرةة ش ةا ةةةرِوو
يةةة ةنوروسة يةة اي ة ةةكانةبةةةةةةةينةارِىةي ةقةةةةز ةةطةزوةىرةةةةهةقسةجبة 

 ةنان.
ةيةةةكان ةوة ة نسةةةةقةةةويمةةةوةشىيكانةةةيةبةركةو ةةةية ةةةكةةكيمياةةةة9

ثيَويشةة ةة يةةةزماكيكانيةةانةقيَةةو كنيَ ةيشىيك ةةوونةةة وةةوىقسةةثظةةيَوة
ةبةةةةبة ةبةسةةةيتةرِيَطةةن  ةةة ثظةةكوياةثيَظةةو ة ةيانةبةةةةةبكنيَةة ةةة
 قةشىيك وونةة ووىقسةةثظيَويةةةزماكيةكان.

 :سةر او كان*ة
1-http://en.wikipedia.org/wiki/Tabun_(nerve_agent( -\ 

http://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent2 -  
3- LONG-TERM HEALTH EFFECTS OF- 

NERVE AGENTS AND MUSTARD(FREDERICK R. SIDELL, M.D. 

* ANDCHARLES G. HURST, M.D. 

4- http://www.alnssabon.com/showthread.php?t=869 

5- http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_mustard 

6- LONG TERM HEALTH EFFECTS OF LOW DOSE EXPOSURE TO NERVE 

AGENT David H. Moore, DVM. Ph.D., Medical Toxicology Programs Batelle 

Edgewood Operations, 2012 Tollgate Road, Suite 206 Bel air, MD 21015, USA 

7- The Effect of Chemical Warfare Agents on the Immune System of 

Survivors in Halabja(JZS) Journal of Zankoy Sulaimani, December 2008, 11(1) 
Part A(41-52) 

8- LONG-TERM HEALTH EFFECTS OF NERVE AGENTS AND 

MUSTARD(FREDERICK R. SIDELL,)  M.D.*; AND CHARLES G. HURST, M.D.† 

9- COMMON HEALTH COMPLAINS AMONG CHEMICAL 

BOMBARDMENT SURVIVORS IN HALABJA(The 2nd Kurdistan Conference on 

Biological Sciences J. Duhok Univ. Vol.12, No.1 (Special Issue), Pp 312-316,2009 
University of Duhok 6-8 May, 2008 

10- Case Report: Victims of the Long Term Effects of Chemical Weapons on 

Health in Kurdistan of Iraq (MODELS AND SYSTEMS OF CARE) Kawa Dizaye. 

11-SARIN NERVE GAS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (NORTH Dakota. 

department of health). 
12- HEALTH EFFECTS OF PROJECT SHAD CHEMICAL AGENT: Prepared for the 

National Academies by The Center for Research Information, Inc. 9300 
Brookville Rd Silver Spring, MD 20910 http:// www.medresearchnow.com (301) 
346-6501 cri@ix.netcom.co 

13- TOXICOLOGICAL PROFILE FOR SULFUR MUSTARD (UPDATE) 

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry September 2003 

14- Examining Long-term Severe Health Consequences of CBW Use Against 

Civilian Populations  : ON-SITE INSPECTIONS: COMMON PROBLEMS, 

DIFFERENT SOLUTIONS  1999 

15- Abolghasemi et al. Conflict and Health 2010, 4:13 

http://www.conflictandhealth.com/content/4/1/13 RESEARCH Open Access 

Childhood physical abnormalities following paternal exposure to sulfur 

mustard gas 

in Iran: a case-control study  
Hassan Abolghasemi1, Mohammad H Radfar2*, Mehdi Rambod3, Parvin 

Salehi1, Hossein Ghofrani1, 

Mohammad R Soroush4, Farahnaz Falahaty1, Yousef Tavakolifar1, Ali 

Sadaghianifar1, Seyyed M Khademolhosseini1, 

Zohreh Kavehmanesh1, Michel Joffres5, Frederick M Burkle Jr6, Edward J 

Mills7 

Abstract   research open access 

16- Long-term Effects of Exposure to Mustard Gas on Male Infertility Iranian 

Red Crescent Medical Journal RESEARCH Open AccessS Shakeri1*, M 

Yazdani2, E Kheradpezhouh3 

Departments of 1Urology, 2Obstetrics and Gynecology, and 3Pharmacology, 

Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tabun_(nerve_agent)
http://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_mustard
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1366&bih=667&nfpr=1&site=webhp&q=sarin+nerve+gas+frequently+asked+questions+(+NORTH+dakota+,+department+of+health&spell=1&sa=X&ei=pk9YVe_KHqvjywPxmIGIBw&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1366&bih=667&nfpr=1&site=webhp&q=sarin+nerve+gas+frequently+asked+questions+(+NORTH+dakota+,+department+of+health&spell=1&sa=X&ei=pk9YVe_KHqvjywPxmIGIBw&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1366&bih=667&nfpr=1&site=webhp&q=sarin+nerve+gas+frequently+asked+questions+(+NORTH+dakota+,+department+of+health&spell=1&sa=X&ei=pk9YVe_KHqvjywPxmIGIBw&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.iq/search?espv=2&biw=1366&bih=667&nfpr=1&site=webhp&q=sarin+nerve+gas+frequently+asked+questions+(+NORTH+dakota+,+department+of+health&spell=1&sa=X&ei=pk9YVe_KHqvjywPxmIGIBw&ved=0CBgQBSgA
mailto:cri@ix.netcom.co
http://www.conflictandhealth.com/content/4/1/13


 15 (2722نةورؤزى  25( بةرانبةر بة )14/4/2022) (ـى5ذمارة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بةلَطةكان فؤتؤ ... زماني  
 

 ئيرباهيم هةورامانى
 ذةرتويَنووسةر و 



 طؤظاريَكى تايبةتة بة ثرسى جينؤسايد و ئةنفال

 ئيرباهيم هةورامانى نووسينى: .............................................              بةَلطةكان فؤتؤ ... زماني 

25 

 وػُ دوو.. يُك  
ََجارس  ٌ  بؤ ئةُو ٌ  ويَنةُاري ٌ  تةروني ُ  اًمًربةرسني ظة َُُج ٌ  و ه  دميةُي
ٌ  ػُهًذبىويٌ ٌ  هروآلتًةري َ  ػةرسَاُ  بةً , بة      طةًيًي  َةُو
 ويَنريةةُير  ئةةُ  بةة  اةة  فؤتؤطشنفُسنيةةُ ئةةُو ئةةر ؤ دَاةةشدَوَ

ُ  ئُو ثًَنرطٍُ سِووٍ  ظتنُ و ضشاريذوَ؟ يرطني  فؤتؤطشنفُسنية
 و اةشد   ثرَججؼيت بؤ صيرتش هُيُ جذٍ طشيطًُاٌ َُ  ؤيذن  ؤٍ

 ػةةرسٍ اًمًربةةرسنيٌ تةةرونيٌ حُقًقةةُتٌ و سِنطةةيت سِووٍ  ظةةتنُ
ظةةُ, َُُج  دَبًَتةةُ و ئةةُرررسدَاشيَ  جًنؤطةةريذ بةةُ تةةرونيٌ اةةُ ه

 اًمًربةةرسنيٌ ٌاُيظةة طُس ظةةت  بةةؤ طةةشي  طُسضةةروَيُاٌ
ظُ َُُج ُ  دنيجًريةر   بةؤ  اةُ   اليٌ ترونيُار , برالٍ َُ دندطرٍ ه  بة

اليةةُ  ػةةرسَاُ جًنؤطةةريذاشديٌ  و عًَشنقةةٌ بُعظةةٌ سِريَمةةٌ َُ
 .جًنؤطريذ بُ دؤطًًُاُ يرطريذيٌ

 بىيةةُ بةةؤر  دونجةةرس تةةر بةةىو بةةُسدَون  ب اشديُوَيةةُ  ئةةُ 
ئةُو   ..اةشد  تًًَذنبُارساشد   دَطتم و سِؤريررُيىطٌ ثشؤرَيُاٌ

ظُ  رؤيؤرًَنيت بُسيىَبُسٍ ثؤطيت ارتٍُ َُُج طةجًَشدسن,   ثٌَ ه
ك ثًنج طًى و يريضَ) يروٍ بُ اتًَبم يُاُرني  بةُ هُسطةٌَ  (  ىَُ
ٍ  و عُسَبٌ و اىسدٍ) صرريٌ  طُيريةذ, بُضةر    بُضةر   (ئًنطيًةض
 بُرُبُطةةيت طُػةةتُاُرِ اتًبةةُ , ئةةُ  بآلوبىيةةُوٍَ و بةةىو 

طةةةةُس صيةةةةرتش صنيًةةةةرسٍ بُدَطةةةةتاًَنريٌ  فؤتؤطشنفةةةةُسَار  َُ
 ضةةةُيذي  طُػةةةتُرذن َةةةُ  تةةةىنيًم ئةةةُوَبىو دَطةةةتجًَ،شد,
 ئًَةةشن  ئًظةةيرٌ اؤرةةرسٍ َةةُ  جةةُي  يرطةةشنوٍ فؤتؤطشنفةةُسٍ

 .بًَ  تر هُيىواُ بُسدَون  وثُيىَيذمير  بنرطم
ٌ  طُػتريُ  ئُو اؤٍ َُ تىنيًم  ؤػبُ تريُ  و بةرؾ  صنيًرسيًةُا

طةةُس دَطةتب،ُويَ   طةشيطم  ٌ  ويَنريةةٍُ ئةُو  َُ  اًمًربةةرسنيٌ تةروني
ظةةُ َُُج  سِيَطُػةةُوَ بآلوبىيُتةةُوَ, هةةُس َةةُ    ترئًظةةتر اةةُ ه
طةةةةُ َ سِؤريررُيىطةةةةٌ ديةةةةذنسٍ ضةةةةُيذي  تىنيًةةةةىو   ئةةةةُو َُ

ٍ  و بةذَ   ئُجنر  سِؤريررُيىطريُدن َُجطةُ ُ  صينةذوو  ب ٍ  َة  دؤطةًًُ
ظُ اًمًربرسنيٌ َُُج  .خبُ  بُدَط  يرطريذيٌ بُجًنؤطريذ بؤ ه
 صورةةٌ َةةُسِيٌ فؤتؤطشنفُسنيةةُ ئةةُو بةةُ سِنطةةيت  بيجةةًم رروَتةةُوَ

 َ ُ  و طُسضةةروَ تىنيًىيريةةُ اررًَشناريًريةُو َُجطة َ،ٌ ب ًَُ  فةةشنون  طةة
 دؤطةةًًٍُ بةةُ طةةشن  طةةُوسَ و طةةىديَ،ٌ و خبةةُ  بُدَطةة 
ظُ اًمًربرسنيٌ َُُج  .بطُيُي  ه

ُ  ئُو سِنطتُ ٍ  وَك فؤتؤطشنفُسنية ٌ   جةُي   فؤتؤطشنفةُس  بةُ ئةُسا
 ارسيةةر  و هُطةةترو   ؤيةةر  رًةةذيريٌ اةةرسٍ و طةةٌسِؤريررُيى

َ  هُرىو سِيَطرار ) ونتُيٌ اىسد وَك ئُجنررذنوَ, بُآل   دَضةنُو
 فؤتؤطشنفُسنيةةُ سَِجنةةٍُ و رريةةذوبى  ئةةُ  َةةُ دونجةةرسدن ( بريةةُ

ظةةةةُ اًمًربةةةةرسنيٌ اُيظةةةةٌ بُطةةةةىدٍ َُُج  سَِوٍن دؤصٍ و ه
اُرر  َُُ  .بىو ط

َشَدن َ  اةُ َةُ    دَصنمن بةُ ثًَىيظةيت   بيجةًم  دَرةُويَ   ًَ  سِنثؤستةُو
 اُيظةةٌ َةةُ فؤتةةؤ بةةىويٌ رُيفُعةةُتٌ و طشيطةةٌ دي،ةةُ جةةرسيَ،ٌ

ظةةُ اًمًربةةرسنيٌ َُُج  بةةُ طةةىديَ،م خبُرةةُسِوو, اةةُ بةةُهًىن    ه
 .طُيريذبًَ  دؤصَاُ

 فؤتؤ بىويٌ * طشيطٌ
اتًَبُاةُ  بةُ    ثًَؼُاٌ َُ عُبذوَجآل" " ُبرت سِويراب  و يىطُس
َة  ( هةُرن   ديًريةر   ويَنريٍُ ئُو) يروّ ًََج َ  :د ُ  "هُسضةُيذ  ويَنة

ٌ  صرر , بةُآل   َُ ئرطتُاريٌ ئرطتًَ،ُ  اؤرُيً،ُيؼة   ئةررشِنصيَ،
ُ  صرةةريٌ و ثةةُييني دَسَوٍَ ٌ  ئر روتنًؼةةُ, ويَنةة  اةةُ تةةى 
 ٌ ٌ  ئةةةررشِنصَ بنةةُسَِت ٍ  بةةةىنسٍ يىيًَةةُاري ،يؤيٌ رًةةذير ًَُ  و ئةةة

ٌ  رؤديَشيُ, جًر َُ هةُس  اؤرُيً،ُيؼ  ٍ  دٍ ئةررشِنصيَ،  ارسيطةُس
جةةةٌ  طةةةُسدَرُوَ ريةةةريٌ بُطةةةُس طةةةُوسٍَ  قىسطةةةريًُاٌ و

ض  ضاًَؼةةةتىوَ, سِنطةةةتًًُاٍُ  يةةةُاارس َةةةُ بُػةةةًَ،ٌ طيؤبةةةرًَ
ُ  بشيتًًُ طُوسَيذن ٍ  َة ٍ  دونتةشيؽ  و اؤرُيً،ُيؼة   دويًةر  ديًةر

 . "..ويَنُ
َُجطُيررُاريٌ بُ ضرويَك ئُطُس ٌ  ترونيٌ دؤطًٍُ يًَى ب  اًمًربةرسني

ظُدن َُُج ُ  دَطةُي ,  سِنطتًًُ بُو خبؼًَنني ه ُ  صؤستةشي   اة َُجطة  ب
 يةةر  بًَةة  بًنةةشنو يةةر  يىطةةشنوبًَ  ض) دَاةةُويَ  بُسضةةرورر 
َُجطُيررٍُ صيرتش( بًظينبىيَ  ٌ  ويَنُيًُ, ئُرُؾ ب بُس ئةُجنرر َُ 

ُ  ديَ , فؤتؤطشنفُسنيُوَ ئُو اؤػؼٌ و هُو َ ٌ  اة  هًَةشؾ  َةُارت
 بُرُبُطةةةيت دونتةةةش سِؤرنيةةةٌ ترونيُاةةةُدن يةةةر   ئُجنررةةةذنيٌ و

اريٌ طىنطتنُوٍَ ُج ظُدن ترونيُاُ و جُي  هُوَن َُُج  .بىو  َُ ه
ٍ  بىويٌ ديرسَ َُجطُيررةُ ٌ  ب  بُتريبةُت  هةُس دؤطةًًُك   بةؤ  ويَنةُي

ُ  دنينةر   بةؤ  طشي  طُسضروَيُاٌ بىويٌ ونتُ ترون  دؤطًًٍُ  بة
َةةشَوَ ئةةُو ئُجنررةةذنيٌ َُجطُيررةةٍُ بيجةةني دَتةةىنيني ترونيةةُ, ًَ  ب

َُجطُ ثشِ و ػرهًذ صينذوتشي  ويَنُيٌ ُ  و ب ُ  دي،ؤرًَنتًًة ٍ  اة  طةىد
َىَسبط يَ , ئُ  َُطريُ ًَ ك بُ ب  اةُ دَتةىنيني   طىدرُيذ , ػ،يًج

َُجمر  صينذوو ئًنظريًَ،ٌ وَك ط ذن و بذوآ َُ ًَُج ط  .بذويَ  َُ
َ  بشونرةر   وندَاةرت  هؤارسَػُ هُس ئُ  ُ  هةُبً   بةُو ٌ  اة  بةىوي
َُجطُيررُيٌ ويَنٍُ ُ  يُاً،ُ ب َُجطُيررةُار   طةشيطيي   َة ُ  ب ُ  اة  َة

ٌ  وَك بتةىني   اؤتريًذن ،َ َُجنُطش  و سِنطةتطؤ  ػةرهًذحرًَج و  حرػةره
َُجطُ  .بشِونرر  جٌَ ب،شيَنُ و ب،شيَ  ثُطُيذ ب

اليُاٌ ٍ  دَتىنيني تشَوَ َُ ٌ  بةُهؤ ُ  ئةُو  بةىوي ٍ  ويَنة َُةُ ُ  ط  اة
ظُيًةةةةُار  قةةةةُتيجىعررٌ دميةةةةُيٌ َُُج  و اًمًربةةةةرسني،شد  و ه
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 ئةةُوَ سِنطةةتطؤيريُئرػةة،شندَاُ ,  بةةؤ ػةةرسَاُرر  ويَشني،شديةةٌ
ُ  بظةةةُنًَنني ٍ  اةةة ُ  دؤطةةةًًُ ظةةة َُُج ٍ  ه ُ  َةةةُ سِوو َُجطةةة  و ب
َُجطُيررةةةُوَ رُيةةةذتشي  ب  اُيظةةةُاريٌ َةةةُ يًَةةةى اُيظةةةُ دَوَُج
َُجطُيررُ َُ سِووٍ يُتُوَاُرر  جًنؤطريذٍ  .حُقًقًُاريُوَ ب

ٍ  دَتىنيني بؤيُ َ  بةُهؤ ٌ  ويَنُاريةُو ٍ  ديةىيَ، َُجطُيررةُار   تةش  ب
 صورةةٌ َةةُ سِيَةةٌ اةةُ فؤتؤطشنفُسنيةةُ  ئةةُو ئةةُويؽ خبُينةةُسِوو,

 ئةةةةةُ  ضةةةةةشاريذوَ, ديةةةةةرسَ ويَنةةةةةُاريًر  اررًَشناريًريةةةةةُوَ
رُيذ  طُسضروَيُاٌ تش و طررريًَ،ٌ فؤتؤطشنفُسنيُؾ  بةؤ  دَوَُج

رُيذاشديٌ صيرتش يف دَوَُج َُُ َُجطُيررُاريٌ ر  .دؤطًًُاُ ب
ٌ  اؤررسٍ طؤظرسَاريٌ سِؤريررُ و بُ ضرويَك ئُطُس  ئًَةشن   ئًظةير

ٌ  هًَشػٌ و ئُجنررذن  سِؤرنيٌ بُتريبُت ٍ  بةؤ طةُس   اًمًةري  ػةرس
ظةةةةُ َُُج َةةةةذون  و ديةةةةذنس ب،ةةةةُي , ضةةةةُيذي  ه  يردنػةةةةيت و ًَ

 ديرستشينًةةةةةر  دَاةةةةةُويَ , بُسضةةةةةرو ئُوفؤتؤطشنفُسنيةةةةةُرر 
ٍ ) سِؤريررُيىطِ سِؤريررٍُ يردنػتُاريٌ ٌ  مجاةىس بةُ   ,(ئًظةير

يةةُ "هًةةذنت يةةروّ باةةُ.. حي بةةُ طةةفش بُيرويًؼةةريٌ بابةةىدٍ" َن
َُبىرريةةٍُ ئةةُو يةةر ىد اليةةُ  ئ  َةةُارتٌ فؤتؤطشنفُسَاريةةُوَ َُ
 نيقةةي  نطةةنرد "رشاةةض و طةةشوؾ ضةةرثٌ دَصطةةرٍ َةةُ و  ؤيةةذن
 و جةن   ع،رطةر   نجنمة   و فةت   سطرَ  رىطظُ و نيشن  نطيرٌ
 ئةةُ  اةةؤٍ اةةُ بآلواشنويُتةةُوَ, و ضةةر  هتةةذ"... رقةةذغ دفةةر 

َُجطُيررُيُاٌ طُسضروَ و دَبًَتُ ئًَمُ بؤ بآلواشنونيُؾ طةشي    ب
ظُ. اًمًربرسنيٌ بؤ دؤطًٍُ و بُطىود َُُج  ه

ٌ  دَبًَتُ ويَنُ اُ سِنطتًًٍُ ئُو بطُينُ هُس بؤيُ دَتىنيني  صرةري
 بُتريبةُت  دويًةر  جًرونصَاريٌ يُتُوَ و ئًنظر  يًَىن  هروبُػٌ

 دي،ةةُ َةةُ يُتةةُوَاريٌ وجًةةر جًةةر بةةُصرريٌ اةةُ يُتُونيةةٍُ ئةةُو
 خبُينةُسِوو,  رُبُطتُاُرر  فشنونيي مبريُويَ  ئُطُس. دَئر رف 
ني ئُوَ دَبًَ  َُجطُيررُيٌ يًَىن  جًرونصٍ بيًج  بًظةينو  يىطةشنو  ب
طةةُ َ َُطُيررةةُيٌ َُ  يًؼةةريذنيٌ َةةُ َةةُوٍَ بشيتًةةُ ويَنةةُيٌ ب

َُجطُيررةةةُيٌ  و ثةةةُير  طُيريةةةذيٌ بةةةؤ يىطةةةشنودن و بًظةةةين ب
 اةةُ دَبًَةة  طةةًَاُ  اُطةةٌ بةةُ ثًَىيظةةتمر  رُبُطةةتُارنر ,

َُجطُيررةةُار  يىطةةشنوٍ صرةةريٌ وَسطًَشنيةةٌ ئةةُساٌ  صرةةريٌ يةةر  ب
َُطُيررُيٌ ئر رفت  ٌ  بًظينو ب ُ  بُسنربةُس  بؤ اُطة  وَسبطًَشيَتة

  ٌ ٌ  طةُس صرةري ُ  بةُآل   بُسنربةُس,  اُطة ٌ  َة َُجطُيررةُي  ويَنُيًةةذن ب
ُ  سِنطةتُو ؤ  و يربًة   طًَاُ  اُطٌ بُ ثًىيظتمر  ٌ  َة ُ  سِيَة  ويَنة

 َ َُجطُيررُيًُاةةُو  و ثةةُير   دَتةةىنيني  ػةةرسنوَيُك  هةةً   بةةٌَ  ب
 .خبُينُسِوو رُبُطتُاُرر 
 ُ َُجطُيررةةُاريٌ ضةةرو  ارتًةةك هةةُس ئُرُػةة ٍ  يًَةةى  بُب  رُجًذ اشميًر فؤتؤ:  دؤطةةًُ
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ظةةةُدن اًمًربةةةرسنيٌ   َُُج  و صؤسٍ بةةةُ هُطةةة  دَ ؼةةةًَنني, ه
رُيذيٌ َشَػةذن  دَاُي , دؤطًًُاُ صينذوييَت و دَوَُج ًَ  ٍ  هؤاةرس

رُيذيًةةُ ئةةُ   بةةىويٌ بةةؤ دَطُسِيَتةةُوَ دي،ةةُ جةةرسيَ،ٌ دَوَُج
َُجطُيررةةٍُ ٌ  ب  وَك سِنطةةتُ ؤ اةةُ ويَنريةةُ ئةةُ  وينةةُيٌ, بةةىي

ٌ،  قةةُتيجىعرر،شديٌ دميةةُيٌ سِنطةةتطؤ وَ صينةةذوو ػةةرهًذحرًَج
ُ  هروآلتًةةةةريٌ ظةةةة َُُج  يُتُوَاةةةةُرر   جًنؤطةةةةريذاشديٌ و ه

َةُ   يربًَة   صيةرتش  ػرهًذيَك بُ ثًَىيظتمر  دَ رتُسِوو.. بُجؤسيَك
 بةةةُ عًَشنقةةةٌ بُعظةةةٌ طةةةُسنيٌ ترونيبةةةرساشديٌ طةةةُنريذيٌ
ٌ  ترونيٌ ئُجنررذنيٌ اةُرر   جًنؤطةريذاشدي َُُ ُ  هةُسوَهر  و ط  بة

ُ  ػرسٍ اًمًربرسني،شديٌ اُيظٌ جًنؤطريذيرطريذيٌ ظة َُُج ُ  ه  َة
 دندطةةةر يةةةر  بًَةةة  عًَةةةشن  ض ترونيةةةُاريٌ بةةةرالٍ دندطةةةرٍ يًَةةةى

تًُار   .يًَىدَوَُج
 

 * فؤتؤطشنفُسَار 
َُجطُيررةةُيٌ ويَنةةُيٌ ظةةُ, اًمًربةةرسنيٌ دؤطةةًًٍُ َةةُيًَى ب َُُج  ه
َُجطُيررُ رررسٍَ صؤستشي  ُ  ئةُ   ثًَ،ذَهًَن , بةُ جؤسيَةك   ب  ويَنرية
رُيذٍ رريٍُ بىيُتُ ٍ  بةؤ  طشي  طُسضروَيُاٌ و دَوَُج  دؤطةًُ

ُ  اًمًربةةرسنيٌ  ويَنريةةُ ئةةُ   روَيةةذنسييَت سِنطةةتًذن ػةةرسَاُ, َةة
ٌ  يةر   فؤتؤطشنفةُسيَك  تراُ بؤ بُتُيًر ، ٌ  اةُيرًَج  يةر   سِؤريررةُوني

َُج،ى يرطُسِيتُوَ ئررنيظًك ُ  بةؤ صيةرد   ويَنريُ ئُ   روَيذنسييَت ب  َة
 و جًرجًةةر وآلتةةريٌ فؤتؤطشنفةةُسٍ َةةُ صيةةرتش و فؤتؤطشنفةةُسيَك

ُ  دَطُسِيَتُوَ, اُ يربًَ  جًرجًرار  يُتُوَ َةشَدن  ئًَمة ًَ  ٌ  ي،ةىَج
 ٌطةةُس بةةُ وآلتةة  فؤتؤطشنفةةُسَار  صؤسينةةٍُ اةةُ ب،ةةُي , َةةُوَ

ُ  ئًظيرٌ اؤررسٍ ٌ  و ئًَشن  بىوية ٌ   اةُرًر   سيزَيةُا  َةُ وآلتةري
ٍ  طُػتىيُتُ تشَوَ ظةُ و  ػةرس َُُج ضةشاريذووَ..   وينةُاريًر   ه
فؤتؤطشنفةةُس  صؤسينةةٍُ دَطُسِيتةةُوَ ئةةُوَ بةةؤ هؤاةةرسَؾ ئةةُ 

 طةةُسبرصيًُاريٌ ئؤسطريًًةةُ بةةُ بةةىو  ثُيىَطةة  ئ نيًةةُار 
ُ  بةىو   ثُيىَطة   ير  ئًَشن  ئًظيرٌ اؤررسٍ ٌ  بة  رًةذير  اةُيرَج

 اؤرةةةرسٍ سؤرنيُيًةةةُاريٌ سِؤريررةةةُ و دَوَجةةةُت سَمسًةةةُاريٌ
َ  ئُرُؾ ئًَشنيُوَ.. ئًظيرٌ َ   صيةرتش  وني،ةشدوو  َةُ فؤتؤطشنفةُس
ر  بًريًةةُار  ًَُج  بُػةةذنسي،شديًر  ػريظةةٌ و بشَِ ظةةًَ  بةةؤ هةة
ٌج طُيريذيٌ َُ هُبىبً  ٌ  هًَشػٌ و ئُجنررذنيٌ هُوَن  اًمًربةرسني
 .ػرسَاُ
ُ  بؤ ئُوٍَ ُ  ئًمة َ  طشيطة ٌ  دَبًَة   َة َو َ  هةُوَج  و طةر ،شديُو

ُ  بةذَي ,  فؤتؤطشنفُسنيُ ئُو يرطريذيٌ ُ  اة ٌ  َة ٌ  طؤسَثةري  جةُيط
ٍ  ػةةرسَاُدن اًمًةةرويٌ  ويَنةةُاريًر  اررًَشناريًريةةُوَ َةةُ سِيَطةةُ

 ُ  يةةةةروٍ دؤصينةةةةُوٍَ و طةةةةر ،شديُوَ طىنطةةةةتؤتُوَ, بةةةة
َُجطُيررة  طُسبرسٍ دي،ُ جرسيَ،ٌ دَتىنيني فؤتؤطشنفُسَار ,  ٍُب

ُ  رررسَيُك ػةرهًذحر َ   روَيٌ ببًنُ ويَنُيٌ ٍ  اة   ؤيةر    ةىد
َُجطُيررٍُ دَير   روَ   صنسَاًني. صينذووٍ ب

َُجطُيررةةٍُ َةةُ سِنطةةتًذن َُجطُيررريةةُ َةةُو بةةُ يةةُاًَك صنسَاةةٌ ب  ب
ٍ  دندَيشيَةة  ،ٌ دَبًَتةةُ اةةُ  روَيُاةةُ  ئرػةة،شنو ػةةرهًذحرًَج
 دَبًَتةةُوَ, ترونيُاةةُ ئُجنررةةذَسنيٌ و ترونيبةةرسن  سِووبةةُسِووٍ

ٍ  فؤتؤطشنفةُسَار   يرطريذيٌ بؤ هُوَجذنيُ ئُ  اُونتُ  تةش  هًنةذَ
َُجطُيررُ ٌ  دؤطًٍُ و ويَنُيٌ ب ُ  اًمًربةرسني ظة َُُج رةُيي  ه  دَوَُج
 ئُسػةةًفًَ،ٌ و طُسضةةروَ  ةةروَ  دَبًنةةُ ئةةُو اةةرت و دَاةةرت

رُيةذ و   ػةةرسٍ اًمًربةةرسني،شديٌ َةةُ دؤطةةًٍُ صنيًةةرسٍ ثةةشِ دَوَُج
ظةةُ, َُُج  اةةُ دَاشيَةة  ئةةُرررس دؤطةةًًريُ َةةُو يةةُاًَكبةةُ  اةةُ ه
 .بظُنًَنني ثٌَ يُتُوَاُرريٌ جًنؤطريذاشديٌ دَتىنيني
َةةشَوَ  دؤطةةًًٍُ َةةُ فؤتؤطشنفُسنيةةُ ئةةُو اةةرساشديٌ دَتةةىنيني ًَ

ظُ اًمًربرسنيٌ َُُ ٌ  طُسبرسٍ ه ُ  تريبةُتًر   طشيطة ُ  بة  دؤطةًُا
ٌ  بيجةًني  دَتةىنيني   ؤيةذن  َُ  ؤٍ ٌ  ئةُساً،  بةؤ  دي،ةُير   طشيطة

ٌ  بُسوثًَؼُوَضىيٌ ُ  ئُساةُاري َ  صيةرد  دؤطةًًُا  ئةُويؽ  اةشدو
ٌ  بىيٌ َ  و صؤسوصَوَيةذ  طُسضةروَيُا ٌ  ت ونيةً   فةش  جًرجًةري

ضروٍ يُتُوَيٌ َ  اررًَشنيٌ َُ ُ  فؤتؤطشنفُساريةُو  هُسيُاةُير   اة
 اةرسَدن  َةُ   بُػةذنسيًر   جًرجًر بُصرريًَ،ٌ و يُتُوَ و والت َُ

 دميةةُيٌ طىنطةةتنُوٍَ و وينةةُار  ضةةشاريذيٌ ئةةُويؽ اةةشدوَ
َُ،ٌ قةةُتيىعرر،شديٌ و ػةةُهًذاشد  ضةةؤيًُتٌ  بًةةذيفت ٌ  ةة
اُرر  َُُ ُ  ػرسبىويٌ طًمرٍ  رثىساشديٌ و ويَشن  و ط  ػةرسَاُي

 فؤتؤطشنفُسنيةةُ ئةةُ  اةةرسٍَ ئةةُ  وَك ضُػةةنًك اةةرس يراشيةة . 
 فؤتؤطشنفةةُسَار  بنرطًنني,سنطةةتُ سنطةةىصَس و طةةردَ بةةُارسيَ،ٌ

هةةُرىو  و سِؤريررُيىطةةٌ اةةرسٍ قًةةُتٌئُ ي وَك ػةةتًَك بُسَُ
ٌ  هُطةترو    ؤير  رًذيريٌ  ئُساةُاريًر   و اةرس  بُجًَبةُجً،شدي
بنةةًنَي ضةةروٍ تشيةةذن بُديىيَ،ةةٍُ ئًمةةُ ئُطةةُس دونجةةرس بةةُال  ًَ 

 ئةةةُ  رةةةُهررٌ و ئةةةُسك اةةةُ دَبًَتةةةُوَ سوو  بةةةؤ ئةةةُوَرر 
اؤتريًةةةذن فؤتؤطشنفُسنيةةةُ  دؤطةةةًًٍُ رُيفُعةةةُتٌ بُطةةةىدو َُ
َُجك اًمًربةةرسني،شديٌ ظةةُ ػةةرسٍ و  ةة َُُج  جًنؤطةةريذاشديٌ و ه

برػىسٍ يُتُوَاُرر  ُ .ثًَةذي   اؤتريٌ اىسدطتر  َُ ُ  بؤية  طشيطة
 ُ ُ  ارسَارنةةةر  و هةةةُو  ئًَمةة  طةةةر ،شديُوٍَ و دؤصينةةةُوَ َةة

َُجطُيررُيًُاريةةذن ويَنةةُ  ةةروَ  فؤتؤطشنفةةُسٍ  و ضةةشِاُينُوَ ب
ُ  بىيٌ بطُيُيني,سِنطتُ بُئُجنر  ارسَرر  ئُ  صوتش هُسضٌ  ويَنة

َُجطُيًنررُار  ٌ  طشيطًًُاٌ َُ ؤيذن  ؤٍ ب ُ  تريبةُت َُجر   هُية  بة
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 َةةُسِووٍ دَتةةىنيني ويَنةةُار   روَيةةذنسييَت طةةر ،شديُوٍَ بةةُ
رُيذب،ةُي   وينُار  صيرتش دي،ؤرًَنترسيًُوَ ُ  دَوَُج َُجطُيررة  و بُب

سِنطةةتطؤيٌ ثةةشِ ديةةىٍ دوو وَك  اًمًربةةرسنيٌ دؤطةةًًٍُ بةةؤ َُ
ظةةةُ َُُ َىَسبط يةةة  طةةةىدٍ ه اليةةةُاٌ و ًَ  وَك دي،ةةةُوَ َُ

 ٌ ،  ونقً ةةُتٌ سِووٍ  ظةةتنُ و ئًظةجرت  بةةؤ سِنطةةتطؤ ػةرهًذحرًَج
َةةشَوَ.سِوو خبشيَنةةُ ترويُاةةُ سِودنوٍ  بةةىيٌ طشيطةةٌ دَتةةىنيني ًَ

َُجطُيررُيًُار   روَيذنسييَت  .بظُنًَنني هُسدؤطًًُك بؤ ويَنُب
َةةةشَو فؤتؤطشنفُسنيةةةٍُ ئةةةُو ررةةةرسٍَ صؤس  وَجرتةةةُ َةةةُوٍَ ًَ َُ 

 جًراريةةُوَ ئررنيظةةُ و رًةةذيريٌ اُيرَجةةُ و دويًةةر جًرجًراةةريٌ
ٍ  و هةُون َ  سوررَج،شديٌ بُرُبُطيت ٌ  طىنطةتنُوَ  يًَةى  هُوَجةُاري

ظةةةُ ػةةةرسٍ َُُج بةةةُسونسٍ ه  دونتةةةش سِؤرنيةةةٌ و 16/3/1988 َُ
 ئًمةةُ ئُوَيةةذٍَ رررسَيةةٍُ اشدوَ,َةةُو ػةةرسَاُير  طةةُسدنيٌ
 ويَنةةُ َةةُو صؤسيَةةك بةةؤ  روَيةةذنسييَت هُوَجمريةةذنوَ تىنيًىرريةةُ

َُجطُيًنررريةةةةُ رةةةةُؾ صيةةةةرتش و طةةةةر ب،ُينُوَ ب  ديةةةةذنسٍ َُ
طةةةُ َ سِؤريررُيىطةةةًًر  اؤتريًةةةذن اةةةُ بةةةذَي  ئةةةُجنر  دن َُ َُ 
َُجطُيررةةةةةٍُ وَك ئُوديذنسنيةةةةةُؾ  طُسضةةةةةروٍَ صنسَاةةةةةٌ ب

َُجطُيررُيٌ رُيذتش دؤطًًُاُير  ب  .اشدووه دَوَُج
َُج،ٌ فؤتؤطشنفُسنيُ ئُو ٌ  اؤررسٍ  صؤستشينًرخن  و ئًَةشني   ئًظةير

ئؤسطريةةُ  ويَنةةُطشيٌ تريبُتةةُاريٌ دَصطةةر و ئةةررنيع و رًةةذيريٌ َُ
ونيُؾ ارسدَاُ  َُ: 

 يرتقٌ, ئُمحُد داتؤس
 ؿردقٌ طُعًذ
 جريبضسطٌ ط ًذ ػُهًذ
 جُرؼًذٍ راذٍ
ٌَُ  فُسَيذويٌ ع

 غىالرشَصنػ حممذثىس
   رؤئًذٍ طرير 

 ضشنغٌ يُدوَيجرٍ
 ثُروهُيذَ ثُسويضٍ
 بُيُاؼرهٌ ئُمحُد

 تره ٍ طُيفىَيجرٍ
 سَِجُبٌ ئًحظريٌ
 غـبريجىس جرطم
 اُسميًر  رُجًذ
 طىَجظتر  اروَ  ئؤصتىسك سَرُصن 
 َُ    بُيرت ئُبرط
   طشنرٌ يىطفٌ

 رُعشَفُتٌ رُمحىدٍ
 ثىس فًح  راذٍ

 ػُعبريٌ رىستُصٍن
 اؤاًٌ عضَت
 (ظًذيؤ عُبرغ) عُبذوسَصن  عُبرغ
 ظؤتًَي يىطٌ

 فؤتؤ: ئُمحُدّ يرتقٌ

 فؤتؤ: ئُمحُدّ يرتقٌ

 طُعًذ طردقٌفؤتؤ: 
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 ايجرػ  ئُسطتؤ
 رر  طخر  اًع

 هًَشت  طتًير 
 ئروي  رشتُصٍن ػاًذ+

 دناليٌ رظتُفر
 طن ُتٌ حمُرُد

 تُيفىس تُهر
 ويَنةةُ ضةةُيذي   روَيةةذنسييَت فؤتؤطشفُسنيةةُ يرونيةةُ ئةةُ  اةةؤٍ
ُ  بؤ اُ دَاُ  ُ  ئًمة ٍ  بةؤ  ونتة ٌ  دؤطةًًُ ُ  اًمًربةرسني ظة َُُج  و ه
َُةةُيف اةةُرر  جًنؤطةةريذاشديٌ ر َُُ برػةةىسٍ ط  َةةُ اىسدطةةتر  َُ
َُجذَطشيَ ,سنطةةتُ صيةةرتش رريريةةُك  َةةُو رةةرو  صؤس دي،ةةٍُ يةةروٍ ه

ضةُيذي   فؤتؤطشنفُسنيٍُ َُ  ٌ ٍ  وَجةرت َ  جًرجًةر ٌ  دويًةرو  طةُسدني
 يةةُرريتىنيًىَ ئًَظةةتر تةةر بُدن ةةُوَ اةةُ اةةشدوَ ػةةُسَاُير 
 وينةةُاريًر  بةةؤ  روَيةةذنسيتًر  و خبةةُي  بُدَطةة  يروَاريًةةر 

و َُةُرريًر  و بةُستريًر  والتريٌ وَك والتريُ بطًَشينُوَ,َُ  يربةر   و ئ
َُزيك و  . هتذ............. و طىيظشن و ب
 رةُيض َ  و سِيطر هُيطروٍ دون ئًمُيُطُيؼتىينُتُ هُسضُيذَ  آلبُ

 رررسَيةُك   روَيذسنييَت تىنيًىرريُ اُ  اليٌ  ؤػبُ تريُ بُال 
 .ب،ُينُوه طرخ ويَنُاريًر  بؤ فؤتؤطشنفُسَار  َُ

 ثُير  دون و ئررريج
ٌ  ويَنُ ُ  هؤاةرسيَ، ُ  ئرطةرييي   و طشيطة َتًَطُيؼة   بةؤ  سِيطُية  و ًَ

َ  وبُهةُس  ثُيررًَك هُسجؤسَ طُيريذيٌ هةُس  بًَة   صرريًَةك  جةؤس َُ 
 دَتةةىنيني ويَنُاريةةُوَ َةةُسيٌ ئًَمةةُ دويًردن,اُونتةةُ وَجةةرتًَ،ٌ

َ  بُئرطرييي   ثُيررةُارنر   اةرت  و دَسفةُت   ًَشنتةشي   و ػةًَى
َةةةةشَدن بؤيةةةةُ رُبُطةةةة  جًَةةةةٌ بطُيُيًنةةةةُ  بُرُبُطةةةةيت ًَ
ََجر  وَسطشتنُوٍَ  ترضةُيذ  ئريةر .دَطتجًَذَاُي  ثشطًرسَ بُ  و

ظُ اًمًربرسنيٌ دؤطًًٍُ َُُج ُ  دَبىو  رٌَج ه َُجطُيررة ب  ئُطةُس  َُ
ََجررٌ وينُار  َ  ئُ  سنطيت يُبىنيُ ؟و ُ  ثشطةًرس  دَرريطُيُيًَتة
ك ُ  دَطةُي   حُقًقُتُ بُو سِنػ،رونيُ اُ  رًَج ََجةني  اة ٌ  د  ويَنةُي

َُجطُ صينذوتشي  دي،ؤرًَنترسٍ ،   سِنطةتطؤتشي   و ب ُ  ػةرهًذحرًَج  بة
ُ  دَتريىيَ  ٌ  هةُرىو  و صرةر   هةُرىو  بة َ  سَِيطةُاري  رشؤظريُتًةُو

 بُسرربةةةُس بةةةؤ دميُيُاةةةٍُ سِودنيةةةٌ و سِنطةةةتطؤيٌ ونقً ًةةةُتٌ
ََجررٌ.بطىنصيَتةةةةُوَ بًَةةةة  هُساُطةةةةًَك  ثشطةةةةًرسَاٍُ َةةةةُو
 ويَنةةُ ئةةُو اةةؤٍ ئُطةةُس ونيةةُ ثًَمةةر  ئًمةةُؾ طةةُسَوَرريذن
َُجطُيررُيًريةةُ  دؤطةةًًٍُ ئرػةة،شن و صؤس ترسِندَيةةُاٌ يُبىيريةةُ ب

ظُ اًمًربرسنيٌ َُُج  اةُ   دي،ؤرًَنترسٍ طُسضروَيُاٌ  روَيٌ ه

َُجطُيررةةُيٌ و صنيًةةرسٍ ك ويَنةةُار  بةةُال .دَبةةىو ب  ثةةشِ بُػةة،يًج
 ٌ َُجطُيررةةُيني و صنيًةرسي  َةةُيًَى تىنيًىيريةةُ بيجةةًني دَتةىنيني  اةةُ ب
ُ  اًمًربرسنيٌ دؤطًًٍُ ظة َُُج اةُرر   ذاشديٌجًنؤطةري  و ه َُُ  ط
ٌ  َةةُ صؤسيَةك  ػةىيَ   َُطُيررةُاري َ  دي،ةةُؾ ب   ؤيةةر  و ثشِب،ُيةُو
َُجطُيٌ صَوَيذٍ صؤسو طُسضروَيُاٌ ببنُ بُتُيًر  ئًظةجرت،ُس  ب

ٌ  سِنطةيت  دَتىني  اُ ٍ  و تروني،ةرسي ٌ  دوررن،رسنيةُ ٌ  سِرمية  حًضبة
ُ  دَسهةُ   عًَشن  بُعظٌ اةُرر   بة َُُ ُ  ط ُ  ئةُ  .سِوو خبُية  وينرية
ونقً ًةةُتٌ طىصنسػةة  تىنيًىيريةةُ بةةُتراًؽ و بةةُاؤ  تةةرونيٌ َُ

ظةةةُ اًمًربةةةرسنيٌ َُُج  16/3/1988 ضىنسػةةةُ ٍُ سِؤرٍ َةةةُ ه
 اةةُ يُهًَيجنةةُوَ اُطةةًك هةةً  َةةُالٍ طىرةةر  بُػةة،يًك ب،ةةُ 

اةةةةةُرر  َُُ  ايتةةةةةىسٍ ررفةةةةةُ بُدَطةةةةةتاًَنريٌ َةةةةةُثًَنرو ط
ٌ  ضُيذي  ويُتُوَيًُاريًذن اؤتريًةذن .دنوَ قىسبةري ُ  بةُ   َُ  وينرية

َُجطُيررةةُيٌ ويَنةةٍُ بةةىيٌ طشيطةةٌ دَتةةىنيني  و بؤطُس ظةة  ب
 بظةةُنًنني,  ةةؤ  ترونيةةُار  طةةُنريذيٌ بشديةةٌ بُسوثًَؼةةُوَ

 يُررتةةذَتىنيٌ ئًمةةُؾ يةةُبر  ويَنريةةُ ئةةُ  اةةُرٌ اليةةٌ ئُطةةُس
ٍ  بُ ػريرصٍ ٍ  ثةشِ  طُسضةروَ رُيةذ  و صنيًةرس ََُج ٍ  د َُجطُيررةُ  بُب

َُجنُطش   ةةروَ   ؤػةةبُ تريُ بيجةةني بتةةىنيني و ب،ةةُي  حرػةةره
َُجطُيررُيٌ دؤطًًُيًُاٌ رُيذي  ب  .دَوَُ
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 :ثيَؼةكيةكى كوست  
 طةٍوسي  لةة  ويَزة لة و كوسدُ ٌةتةوةي ثيَكّاتةيةكي فةيميةكاُ

 كةوسدُ،  ٌةتةوةيي طشوثي يةكةً ٌيؼتةجيََ، كوسدطتاٌذا خاكي
ي لةاليةةةُ كةةة  و ضةوطةةاٌذٌةوة توػةةي عرياقةةةوة دةطةةةدتذاسٌا

 .بوٌةتةوة جيٍؤطايذ و قةالضؤكشدُ
 خةةاوةُ كوسدييةةة، صواٌيةةاُ ئةةةوةي ويَةةشياي فةيميةةةكاُ، كةةوسدة

 سيووي لةةة و خؤيةةاٌَ صاسةكةةي ئةةةدةبي و فةسِةةةٌ  و دابوٌةةةسي 
يةةةوة  ػةةيَوة وةك باػةةوسُ كةةوسدي بٍضاسيَكةةي بةةة طةةةس صواٌةوٌا

 .كشواٌج و طؤسُا كةلَّوس و و لوسي و لةك صاسةكاٌي
 ػةةةةسةفٍاوةي ويَةةةزووي كتةةةيَي ثةةةؤليَيبةةةة  بةثؼتبةطةةةن
 لةة  فةةيمي  صاساوةي صواٌٍاطةاُ،  بشيواي بة و بةدليع ػةسةفخاٌي
 كيَوةكةاٌي  ٌيؼةتةجيَي  لةوسيي  ِةؤصي  كؤوةلَيَك صاسي لة بٍضيٍةدا
 .ثيَكّاتووة صاطشؤغ ضياكاٌي صجنرية ثيَؼكؤي و ثؼتكؤ
 سيووي لةةة فةيميةةةكاُ كةةة ئةوةيةةة، لةبةةةس تةةةٌّا بؤضةةوٌة ئةةةً
ُ  بةة ِةةسيَىي   طةةس  يَشيييةوةكاسط ُ  بةؤ  واتةا  بةوُ،  لوسيطةتا  خؤيةا

ي ديةةاليكتيكي بةةةلَكو لةةوسٌي ،  ػةةويَي كةةة باػةةوسُ، كةةوسدٌا
 وةك عيَشاقةةةةة باػةةةةوسي و ٌاوةساطةةةة  لةةةةة ٌيؼةةةةتةجيَبوٌياُ

 خاٌةةةق ، جةطةةاُ، بةةةدسة، صسباتيةةة، وةٌةةذةلي،) ٌاوضةةةكاٌي
 سورِةةةدتي ِةةةسوةِا لةةة  و( بةغةةذاد بةطةةشة، عةةةواسة، كةةوت،
 .ٌيؼتةجيََ كوسدطتاُ باػوسي لة دجيمة سوباسي

ئةةابوسي،  بواسةكةةاٌي لةةة ِةةةبووة كاسايةةاُ بةػةةذاسي فةيميةةةكاُ
ظةة ،   ػةةاعري و ٌوطةةةس و  بةةةدةياُ و سيؤػةةٍبريي ئةةةدة ، صٌا

ُ   صواٌضُا و يبيَةز و ويوطةيكضا ُ  و ػةاٌؤكاس  و طؤسٌا  وةسصػةكاسييا
 عيَشاقةةذالةةة  وةةةدةٌي ريةةاٌي بواسةكةةاٌي تيَكةةشا لةةة ِةةةبووة و بةةة
 دياسةكةةةاٌي ِةةةةبووة.. لةةةة كةطةةةايةتية ِةةةةسة   بةػةةةذاسيياُ
ي بةطةةةري،  حةطةةةةُ كاوةةةن.فةةةةيمي،  د كةةةوسدي سوٌةةةاكبريٌا

ُ  ئيظىاعين.د طةاسي،   داسي عةةباغ،  عةودة  قوواٌذاس، د.عةةدٌا
، ووحةوةد حوطيََ بةدسي، عةباغ ى    وةسدُا بةةدسي  و ضةةٌذٌا
 ديكة.

 يةكةً بةػي
 :فةيمي كوسداٌي ٌةتةوةيي ويَزووي

 كةةوسد، دةكةوٌةةة  لةةة ٌةتةةةوةي  ثيَكّاتةيةةةكَ فةةةيمي كةةوسدي
 كوسدطةتاُ و ويَزووييةةكي   باػةوسي  و سيؤرِةةدت  بةػةي  ِةسدوو

 و ٌةتةةةةوةيي، وةصِةةةةبي جيةةةاواصي بةةةةِؤي ِةيةةةة، ديَشيٍيةةةاُ
 كيَؼةةةي طةةتةً بوٌةتةةةوة.. بةةة جؤسيَةةك  جؤسةِةةا سيووبةةةسيووي
ي  سيةطةةي عيَشاقةةذا دةولَةةةتي دسوطةةتبووٌى لةطةةةهَ فةةةيمي كةةوسدٌا
 داكوتاوة.
ُ  دةولَةتي ٌيَوُا طٍوسي دياسيكشدٌي لة دواي و عيَةشا  ولةة    ئيَةشا

 بةؤ ئةةو   تةةٌّا  دايكبووٌى دةولَةةتى عيَةشا ، صاساوةي  فةةيمى ،   
ة  دةولَةةتي  ٌاوضةكاٌي طةٍوسي  كة ٌيؼتةجيَي بةكاسديَ ، كوسدٌا

يٍيَكةةي ئةوةةةؾ ػةةينةُ، وةصِةةةبى بةةة عيَةةشاقَ و طةةةس   تيَشيوٌا
ً  فةيميةةكاُ ثيَياٌوايةة   ةية، ضةوٌكة ِةلَ يٍةة  ئةة  بةسِةةوي  تيَشيوٌا

ةةةة عةةةةقمَي  طةةةاختةيةياُ ٌاطةةةٍاوة ئةةةةً ئةةةةوُا و داطريكةسٌا
 طشٌطةةي بةػةةيَكي فةيميةةةكاُ دةٌةةا طةةةثاٌذووة بةطةةةسياٌذا، 

 و (لةكيةةة يةةاُ لةةوسيي  كةةةروسيي)و صواٌيةةاُ  كةةوسدُ ٌةتةةةوةي
 كةسكوكةةةوة لةةة طةةٍوسي عيَشاقةةذا لةةة ٌيؼةةتةجيَبوٌياُ طةةٍوسي
 و لةة  ديَة   ييكؤتا فاو و عةسةبي و بة كةٌذاوى ثيَذةكات دةط 
يؽ  كةٌةذاوي  تةاوةكو  ثيَةذةكات  دةطة   طةسدةػةتةوة لة  ئيَشٌا
 فاسغ.

ة بةو فةيمي ِةس بؤية لةة   صةواٌةةوة  ديَش لة كة دةطوتشيَ ، كوسدٌا
ُ  ٌيؼتةجيَبووٌة، بةػَةيَكي  دجيمةدا  سيوباسي سيؤرِةدتي ةةبشياو  دٌا

ةةة ِةٌةةذيَك   تةةشيؽ كةةوسد، بؤضةةووٌى ٌةتةةةوةيلةةة  ِةيةةة، لةوٌا
كةةة  لةةوسي دةوتشيةة ، ِةةؤصةي كؤوةلَةةة بةةةو فةيميةةةكاُ ثيَياٌوايةةة

 سياي و بةةووُ صاطةةشؤغ ضةةياكاٌي صجنةةرية ثؼةةتكؤي ٌيؼةةتةجيَي
ُ  عيالوةي  بةسيةضةةلَةك  فةةيمي  ثيَيواية لةباسةياٌةوة ويَزوويؽ  يةا
 .ُرياو عيَشا  باػوسي و و لة ٌاوةسياط  طؤت 

 ويَزووٌوطاُ: * بؤضووٌى
 صاساوةي ثيَيوايةةة سيوطةةي، سؤرِةدتٍاطةةي ويٍوسطةةكي، فالدميةةري
 لةوسيي ) وريٌؼةيي  بؤ جياكشدٌةوةي ػاصدةوة لة طةدةي فةيمي
َ  بةكاسِاتووة، كة (بضوك .. ِةسضةى  (طةةوسة  لةوسيي )لةة   بةػةيَك
 ِةلَطةةسياوة  بةة واتةاي  ( فةةيمي ) وػةةي  كشوصُ ، ثيَيوايةة   جوُ
 .ديَ  ياخي ياُ

 ئيظةةىاعين .د)كةةوسد  تويَةةزةسي و بةةشاوُ( وةةالكوُ بةةةدً )جةةوُ
ُ   فالدمييَةش  بؤضوٌةكةي ثؼتطريي ،(قوواٌذاس  ويٍوسطةكى دةكةة

 لةةو  صاساوةيةة  ئةً ئةوةي كة طةسةسياي دةكةٌةوة، و ثؼرتياطيت
 تةةةٌيا ٌةةؤصدة لةةة طةةةدةي بةةةدً بةةةكاسِاتووة، كةةةً ٌاوضةةاٌة
ي لةاليةُ يؼتوٌا  .ِاتووة بةكاس( ثؼتكؤوة) دٌا
ي : ػةةسةفٍاوة  ثؤليٍَكشدٌي بةثيَي ِةسوةِا يؼةتوٌا  خاٌةةق   دٌا

 بةؤ ٌاطةاٌذٌى   صاساوةية ئةً طةسوةطيَشُ، كة كوسدي وةٌذةلي، و
ةة   صاساوةية ئةً بةلَكو ٌاِيٍََ، بةكاس خؤياُ  بةةكاسديٍََ،  بةؤ ئةوٌا

ُ  وةصِةةبي  كة طةس بة سييَبةاصي  لةطةةس   واتةا ٌاوِيٍَاٌةكةة   ػةينة
 ٌةتةوة. ٌةوةك وةصِةبة بٍةواي

 بٍةسيةتةةذا كةةة لةةة دةكةٌةةةوة، ثؼرتياطةة  ئةةةوة طةسضةةاوةكاُ
 ٌضيةك  و ٌويٍَةسايةةتي  كاسديَة   بة(كةروسي لوسيو)بؤ  فةيمي صاساوةي
 .دةكةُ كوسد ٌةتةوةي لة ٌيوةي

 
 :ئايٍيةوة * لة سووي
ي  لةة  بة صؤسي فةيميةكاُ ئيظةمً و وةصِةةبى    ئةايٍضاي  ثةةيشةوٌا
و  ياسطةةاُ صةسدةػةةيت ػةةافني و ووطةةولَىاٌي بةةةدً ػةةينةُ،
 فةةيمي  خاٌةقيٍةذا  طةٍوسي  لةة  عةلةوي ِةية و ِةةسوةِا  كاكةيي
 و ثةسطةةيت ػةةويَي و دةكةةةُ جةةوو ئةةايي ثةةةيشةوي ِةيةةة

 .ليَية جوػي ثةسططاي
ي   بريكشدٌةةوة  ئةةو  ديكةي بةػيَكي  بةؤ  فةةيمي  ِةلَةيةةى كةوسدٌا
بةةة كؤوةةةلَيَكى  كةةة كشدوويةةاٌَ داطريكةةةسُا دةطةسييَتةةةوة، ثالٌةةي

 وةك بةخؼةةةيووة ثيَيةةةاُ جياجيايةةةاُ جيةةةاواص و ٌاطةةةٍاوةي 
ِةةاودتيبوُ  وةةاي ليَظةةةٌذٌةوةي بةةة ػةةينة و  ٌاوصةٌةةذكشدٌياُ

 ليَياُ.
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 عيَشاقذا لة فةيمي * كوسداٌي  
ُ  كةوسدة  كيَؼةيةكى بة ئاوارة ليَشةدا َ  فةيميةةكا  لةطةةهَ  دةدةية

كيَؼةةية بةووة    كة دواتش ِةس ئةةو  دسوطتبووٌى دةولَةتى عيَشا ،
بٍةوايةك بؤ لةة ٌةاوبشدُ و جيٍؤطةايذكشدٌياُ.. ئةةويؽ لةطةةهَ      

ذٌي طةسةتاى ئةو كيَؼةةية طةةسيّةلَذا،    عيَشا  دةولَةتي داوةصسٌا
عيَشاقةةي،  ِاودتيةةاٌي بةةؤ ياطةةايي بشييةةاسي يةكةةةو  بةةةوةى لةةة

 عيَشاقيةةكاٌي  كةة  دةسكةشا،  (1924) طةالَي  ةي(42)رواسة  ياطاي
بةةة  عومسةةاٌي عيةةة دابةػةةكشد، تةبةعيةةةي دوو تةبة بةةة طةةةس

ي تةبةعيةي يةك و ثمة ِاودتي طةيَ   و دوو ثمةة  ِةاوتي  بة  ئيَشٌا
ي ديةةةاسيكشد و  )كةةةوسدي عيَةةةشا ، ئةةةةو كةةةاتي  دةطةةةةدتذاسٌا
يةةوة  تةبةعيةي خاٌةي خظتة فةيمي(ةياُ  بةة  واتةا طةةس   ةة  ئيَشٌا

َ  .ئيَشٌا
 

 دووةً بةػي
 فةيميةكاُ كوسدة سيؤلَي

 و ئابوسى عيَشاقذا طياطي طؤسيةثاٌي لة
 

 :طياطيةوة لة سيووي فةيميةكاُ كوسدة * سيؤلَي
ى فةةيمى   سووي لة  ضةاالكاٌةي  بةػةذاسييةكي  طياطيةوة، كةوسدٌا

 كوسدطةةتاٌي و عيَشاقةةي بضووتٍةةةوةكاٌى دميوكشاطةةي مجوجةةؤلَي
ُ  ئاطةيت  تةا  بووُ،  لةة  بةاد  بةسثشطةاييَت  ثؤطةيت  بةة  طةيؼةتٍيا

ةة  ئةةو  سيضةكاٌي  كةوسدي  بةػةذاسيكشدٌي  بةة وووٌةة  . .بضوتٍةوٌا
ي لة فةيمي ُ  دميةوكشاتي  ثاستي داوةصسيٍَةسٌا طةالَي   لةة  كوسدطةتا

 ،(1975) طةالَي  ئةاصاسي  ثةيَؽ  كة تةا . بةغذا. ػاسي لة (1946)
 الوُا يةةكييَت  قوتابياُ، يةكييَت ئافشةتاُ، يةكييَت طةسؤكةكاٌي

 كةوسدي  لةة  كوسدطةتاُ،  دميةوكشاتي  ثةاستي  خودي طكشتيَشي  و
 .بووُ فةيمي

ي  ػؤسيػةي  و ئةةيموه  ػؤسػي ِةسدوو لة فةيمي ِةسوةِا كوسدٌا
بةةة  دسيَةةزةيياُ كوسدطةةتاٌذا، طياطةةيةكاٌي ثاستةةة لةةة ٌةةاو ٌويَةةذا

ُ   خةةلَكي  و ضةٌذيَ داوة خؤياُ طياطي خةباتي ايةا لةة   بةة توٌا
 ٌاو ثاستة كوسدييةكاُ دةسكةوتَ.

ي ةةةةوة(1975)طةةالَي  دواي لةةة ةةذٌي لةةة فةةةيمي كةةوسدٌا  داوةصسٌا
 دميةةةوكشاتي طةةةةلي ثةةةاستي و كوسدطةةةتاُ ٌيؼةةةتىاٌي يةةةةكييَت
   بووُ.. بةػذاس ةذا(1981)طالَي  لة كوسدطتاُ

ي بةسضاوي و دياس سؤلي ِؤي بة  كايةةي  ريةاُ و  لةة  فةيمي كوسدٌا
 و عيَشاقةةةةي بةسِةلَظةةةةتكاسيي سيضةكةةةةاٌي لةةةةة ٌيَةةةةو طياطةةةةي

بةةةسدا ػكظةةتّيٍَاٌى  لةةة بةةةععحيضبةةى  كوسدطةةتاٌيذا و لةةة بةسٌا
 بةسرةوةٌةةةةذي بةةةةؤ فةيميةةةةةكاُ ثؼةةةةتطريي بةدةطةةةةتّيٍَاٌي

ي و صةبةةش ئاوةةاجني ببٍةة  فةيميةةةكاُ دةطةةدتياُ، وايكةةشد   ليَةةذٌا
 ِةةس . عيَشاقةذا.  لةة  سيريَىةى بةةعع   دةطةةدتي  لةاليةُ طةسةكي

( 50) ساطواطةةتٍى بةةة صؤسةومةةيَ بةةة كةةشد دةطةةيت دةولَةةةت بؤيةةة
ي سؤلَةي ِةصاس ثةجنا ُ  لةة  فةةيمي  كوسدٌا  ةة  1969)طةادٌي   ٌيَةوا
 .ئيَشُا ودتي بؤ( 1972

 وةك ػةةؤسيؾ طةةةسكشدايةتي لةةةو ضواسضةةيَوةيةدا، ئةجنووةةةٌي 
 روةاسةي  بشييةاسي  عيَةشا ،  طةسدةوةي ئةو دةطةدتي طةوسةتشيَ

 لةةة ( دةسكةةشد، كةةة1980 ئايةةاسي ةةةي7) لةةة سيَكةةةوتي (ةةةي666)
 ةةي 26) سؤري (ةةي 2776) روةاسة  ةي(النشاقية الوقائع) سؤرٌاوةي
بموكشاوةتةوة.. كة ئةةو بشييةاسة بةة طةةسةتاى      (ةذا1980ئاياسي 

ى فةةةيمى لةةة طةةةسدةوى سريَىةةى    ثشؤطةةةى جيٍؤطةةايذى كةةوسدٌا
 ِاودتيةةكي  بةعع دادةٌشيَ  و تيَيذا بشيياسى ئةوة دسا، كةة ِةةس  

 عيَشاقةةةي سةطةصٌاوةةةةي بيَةةة ، بيَطاٌةةةة سةطةةةةُ بةةةة عيَشاقةةةي
 .ليَذةطةٌشيَتةوة

 
 :لة ثيَطةى ئابوسي فةيميةكاُ كوسدة * سيؤَلَي

ي ئةوةي طةسةسياي دوو  ثمةة  عيَشاقةي  ِةاودتي  فةيمي، بةة  كوسدٌا
، ذٌي لة بةدً دةرويَشدسُا  سووي لةة  عيَشاقةةوة،  دةولَةتي داوةصسٌا

 بؤيةةة ِةةةبووة، بةػةةذاسياُ تايبةتةةذا ئةةابووسي و خاوةٌةةذاسييَت 
 دةسطةةاي ضةةوٌكة تايبةةةت، خاوةٌةةذاسييَت سيَطةةاي لةةة دةلَةةيَ 

ذُد  .ٌةبوو سةوا داخشاو و طةسياٌذا بة طؼتيذا كةستي لة اوةصسٌا
ي  سابةةشدوودا، طةةةدةي ثةةةجناكاٌي طةةادٌي لةةة فةةةيمي كةةوسدٌا
يةةاُ  بةغةةذاي لةةة باصسطةةاٌي تايبةةةتي كةةةستي بةطةةةس دةطةة  توٌا
 باصسطاٌيةذا  كةاسي  و مجوجةؤهَ  لةة  سووةوة لةةو  و بطشُ ثايتةخ 

 .بووُ طةسكةوتوو
 و باصسطةةاُ طةةةوسةي بةػةةيَكي كةةوسد خةةةلَكي وةك فةيميةةةكاُ
بةةوو، بةةة ِاوػةةيَوةى  بةدةطةةتةوة بةغةةذاديياُ بةةاصاسي ئةةابوسي

ي        جووةكاٌى ئةو طةةسدةوةى عيَةشا ، كةة بةة ضةػةٍى ساطةويَضٌا
دةولَةةةتى  لةاليةةةُ ٌةةاصيي ئةةةلَىاٌيا،  طةةةسدةوي جوولةكةةةكاٌي

 و طةةةسةوةت و و وولَةةك وةةاهَ عيَشاقةةةوة، دةطتبةطةةةس ِةةةووو 
. طاواٌياٌذا  طريا و دةسبةدةس و بيَظةسوػويٍَكشُا

 
 بةػى طيَيةً

ى فةيمى  جيٍؤطايذى كوسدٌا
 

 * ويَزووى جيٍؤطايذى كوسداٌى فةيمى
ُ  لة عيَشاقذا، سيابشدوودا طالَي( 100)لة دسيَزايي ويَزووي   فةيميةةكا

و  سياطواطةةةن جيٍؤطةةةايذ و ِةلَىةةةةتي ضةةةةٌذيَ سيووبةةةةسيووي
ً . بةةؤ .بيَظةسوػةةويٍَكشدُ بوٌةتةةةوة   ثشؤطةةةي وووٌةةةي يةكةةة

ي سياطواطةةتي  لةةة طةةةسدةوي (1936)لةةة طةةالَي  فةةةيمي كةةوسدٌا
ُ   دةطيت ئةرامشي، تةِا ياط  حكووةتةكةي  ثيَكةشد و ثاػةا

ً  دوباسةبويةةوة..  طةيالٌي عالي سيةػيذ حكووةتي قؤٌاغي لة  لةة
ُ  بةلَطةٌاوةة  ٌةبوٌي بة بياٌوي ثشؤطةيةدا ُ  ِةةصاس  دةيةا  كةطةيا

ُ  . بةد.ثيَكشد كؤض  لةة  ً بة دياسيكشاوى دواى ئةةوةى بةعظةيةكا
بةؤ   بةسٌاوة طتةويَكي طشتة دةط ، دةطةدتياُ( 1968) طالَي

َ  داسييَةةزساوي بةةةس  قؤٌةةاغي بةةة ضةةةٌذي  فةيميةةةكاُ جيةةاواص بةسٌا
بيَظةسوػويٍَكشدُ(، بةة   و سياطواطن و ثيَكشد )دةسكشدُ دةطيت

ة   1969)طةالَي   لةة  بةةكش  حةطةُ ئةمحةد جؤسيَك لة طةسدةوي
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 دةدايةةة داساييةةاُ ياسوةةةتي فةيميةةةكاُ كةةوسدة ئةةةوةي ِؤكةةاسي
 بةةةة ئاوةةةاجنى تريؤسكشدٌةةةي و كوسدطةةةتاُ دميةةةوكشاتي ثةةةاستي

 طةةةسدةوي طياطةةيةكاٌياُ.. كةةة دواجةةاس تةةةٌّا لةةة كةطةةايةتية
ى بةعظةةذا، دةطةةةدتي  ثشؤطةةةيةكي سووبةةةسووى فةةةيمي كةةوسدٌا

 ساطواطن بووٌةوة. و ضشيى لة ٌاوبشدُ و دةسكشُا
ُ   عيَةشا   جةةٌطي  يكبوٌةةوةي ٌض ِاوكات بةة   وةتشطةيةكة  ةة ئيَةشا

ةي بؤ بوو، بةتايبةتي صؤستش  خةاكي  لةطةس وابوٌةوة ِيَؼتا ئةوٌا
يؽ خؤيةةاُ،  سةطةةةٌي صيَةةذي لةةة ساطةةويَضسُا و دةسكةةشاوُ ئةةةوٌا
 دةسكشدٌيةةاُ و ساطةةويَضُا ػةةيَواصي ئةةةراسةياُ بةةةدً خؤيةةاُ،
 ثيةةةاو و و وٍةةةاهَ و رُ و بةةةة جؤسيَةةةك خةةةةلَك ٌةةةةبوو، ئاطةةةايي

ُ  و طةجنةكاٌياُ دةطتطريكشُا ُ  و دةطتبةطةةسكشا  طةجنةةكاٌيا
ةوة و ، و لة ٌاوبشُا دواتش جياكشٌا ِةسضةى ثةري    بيَظةسوػويٍَكشُا

 لةطةةةس طةةةسباصي واػةةيَي بةةة وٍالَيةةاُ و رُ ثةككةوتةةة و و
ُ   طٍوسي ُ  عيَشا  ة ئيَةشا ً  و فشييَةذسا ُ  بةةدة  تةقةكشدٌةةوة  و ليَةذا

 .دةسكشُا عيَشا  طٍوسي لة بةطةسياٌذا
ةية كاسة ئةً ذٌا ى  بةساوبةةس  دسٌي  ٌةةبوو،  طةةيش  صؤس فةةيمي  كةوسدٌا

ً  بةوو  كوسدي ٌاطٍاوةياُ ِةً فةيميةكاُ ضوٌكة  لةة سووي  و ِةة
ُ  بؤيةة  بووُ، ػينة وةصِةبةوة  ٌةتةةوة ثةسطةيت   سريَىةي  لةاليةة
 يةةاخود بكةةشيََ جيٍؤطةةايذ دووجةةاس دةبةةوو طةةوٌٍةوة عةةةسةبي
ً  دواتةش  بكةشيََ،  ئةةٌااه  دووقات  و خةاك  و وولَةك  و وةاهَ  طةةسجة

 بةتايبةةةتي ػةةينة طةةوٌٍة و بةطةةةس عةةةسةبي ِةةةبوو ِةسضةةيياُ
 بةعظيةكاٌياُ دابةػكشا.

 
 * جيٍؤطايذى كوسداٌى فةيمى لة طةسدةوى بةعع

وةك ثيَؼةةةرت ئاوارةوةةةاُ ثيَيةةةذا، طياطةةةةتى ثةساويَضخظةةةن و  
ى فةيمى بؤ طةسةتاى دسوطةتبووٌى دةولَةة   تى ساطواطتٍى كوسدٌا

عيَشاقةةى دةطةسييَتةةةوة، بةةة تايبةةةت لةةة دواى ئةةةوةى ياطةةاى      
ى فةةيمى( لةة ٌاطةٍاوة       سةطةصٌاوةى عيَشاقى، ئةوُا واتةا )كةوسدٌا

وطتاُ خةسيكي عيَشا  حكووةتي كاتةدا ، كة لةو(1972  بةوو  دٌا
ي   كوسد طةلي سيصطاسخيواصي بضوتٍةوةي لةطةهَ  حةوكىي  بةؤ ثيَةذٌا

ً  ئؤتؤٌؤوى،  كةؤض  فةةيمي  كةوسدي ( 7000)ِةةس لةةو كاتةةدا     بةةد
. ثيَكشُا  بؤ ئيَشُا

ً ( 1980)ِةسوةِا لة طالَي  ً  دري طةتة  طةيؼةتة  ثيَكّاتةيةة  ئةة
يكشُا صؤسبةياُ و لوتكة  وةاهَ و وولَكياٌةذا   بةطةس دةط  و صيٍذٌا

بةة   ،(ئيَشُا و عيَشا ) ٌيَوُا بؤ طٍوسةكاٌي طريا و دةسبةدةسكشُا
بة سةضةلَك ئيَشٌا ، ئةوةؾ تةٌّا لةبةس ئةةوةى   ئةوةي ِؤكاسي

ى وةصِةبى  .كوسديية صواٌياُ و ػينة لة ثةيشيةوٌا
 ػةةةِيذ و سةيروةةا لةطةةةس ٌييةةة دسوطةة  ئاوةةاسي ِةةةس ضةةةٌذة

ى فةةيمى،     بيَظةسو ةى كةوسدٌا ً  ػةويََ كشاوٌا  خةومٌةذٌي  بةة  بةةد
 باسةيةةةوة لةةةو كةةة تويَزيٍةةةوةياُ كةطةةاٌيَك، سييَكخةةشاو و ضةةةٌذ

 كةغ دياسيكشاوة.. ِةةس  (22,000)كشدووة، رواسةى قوسباٌيةكاُ 
 قةدةغةةة لةةيَ كوسديةةاُ صوةةاٌي ػةةادوةدا، ئةةةو ضواسضةةيَوةي لةةة

 ليَظةٌذساوةتةوة. و ٌاطٍاوةياُ كشاوة
 

 * جيٍؤطايذى فةيميةكاُ لةبةس ػينةبووُ ياُ كوسدبووُ
 ِةةةس لةةة  وةصِةةةبى عيَةةشا ،  طةةوٌٍة ٌاطويٍَاليظةةتى دةولَةةةتى
ي  درايةةتي  كةوتةة  طةسةتاوة  ئةةوةي  بيةاٌوي  بةة  فةةيمي  كةوسدٌا
بةةةدً ئةوةةة ثاطةةاويَكى الواص بةةوو، ضةةوٌكة     وةصِةةةبَ، ػةةينة
ُ  ِةس بؤية بووُ،وةصِة  لة عيَشاقيؽ  ػينة عةسةبي  فةيميةةكا
 داطريكةةسي  ووٌةة  بةؤ  وةصِةة ..  ٌةةك  داوة كوسدبووٌياُ باجي

 كةةةشداسي فةةةةسواٌشيةوايي كةةةة ،(١٩٣٠)طةةةالَي  تةةةا بةةةةسيتاٌيا
ةذا  دةطةيت  ريَةش  لةة  ثاػةايةتي  دةولَةتي دةكشد و عيَشاقياُ  ئةوٌا
 لةاليةةةُ بةةةسيتاٌياوة  كةةة عيَةةشا  ياطةةاييةي ئةةةو بةةةثيَي بةةوو،

يةةاُ كةةشدة      داسييَةةزسابوو، بابةةةتى تةبةعيةةةى عومسةةاٌى و ئيَشٌا
ةٌيَ  سيةطةُ ِاودتي بة فةيميةكاُ ئةوةي بؤ بياٌويةك بةة   و دٌا

ةةي ػةةويٍَكةوتةي سايةةاُ  ثاػةةاُ و بةةذةُ لةةة قةلَةةةً ػةةينة ئيَشٌا
 وولَكياٌذا بطشُ. و واهَ بةطةس دةط  و بطويَضُ
 دواتةش  و ثاػةايةتي  دةولَةةتي  بةؤ  طشٌ  بٍةوايةكي بووة ئةوةؾ
ً  ِةةس  بكةةُ،  لةطةةس  صيةاتشي  كةاسي  كةة  كؤواسي، طةةوة  لةة  سوٌا

ي ووٌةةة بةةؤ ئةجناوةةذسا، فةيميةةةكاُ جيٍؤطةةايذي  دةطةةةدتذاسٌا
ى فةةيمى وةك    سياطواطتٍياُ طياطةتي عيَشا  بةةس كةوسدٌا  لة بةسٌا

ى     تؤلَةكشدٌةةةوة بةةةكاسِيٍَا، ئةةةويؽ بةةةِؤى بةػةةذاسى كةةوسدٌا
بؤيةةة بةةة  ِةةةس كوسديةةذا،فةةةيمى لةةة بضوتٍةةةوةى سصطةةاسخيواصى  

 .د) لةةةة ٌاطةةةٍاوةياُ ياطةةةايى سةطةصٌاوةةةة، بةةةة بةثؼتبةطةةةن
 وةكتةةةبى طياطةةى ئةٌةةذاواٌي( فةةةيمي كةةةسيي و حمىةةذ جةعاةةةس
ةةةوة و طةةةٌذةوة و كوسدطةةتاُ دميةةوكشاتي حيضبةةي بةةؤ  دوسخشٌا

.. ِةةةسوةِا لةةة طةةادٌي    كاتيَكةةذا ، لةةة(1974ة    1968)ئيَةةشُا
وطةةتا خةةةسيكي عيَةةشا  حكووةةةتي  بضوتٍةةةوةي لةطةةةهَ بةةوو ُدٌا

ي   كوسد طةلي سيصطاسخيواصي ئؤتؤٌةؤوى، بةةدً    حةوكىي  بةؤ ثيَةذٌا
 ِةةصاس  (70بةؤ   60)بةة ديةاسيكشاوي    فةةيمي  ِةصاس كةوسدي  دةياُ
ي ي      خيَضٌا يؼةتووٌا ، كةة لةة دٌا و  بةغةذا  دةسبةةدةس و ئةاواسةكشُا

 و عيَشا  ثيَكّاتبووُ، ئةوةؾ تةةٌّا بةة تؤوةةت    تشي ػاسةكاٌي
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 ضواسةً بةػي  
اٌةي ئةو  كوسداٌى فةيمى ئةجناوذسا بةساٌبةسياُ تاوٌا

 
 طؼيت: بة كشا، كوسداٌى فةيمىبةساٌبةس  تاواٌاٌةي * ئةو

. سياطواطتٍياُ ٌاطٍاوة و ة طشييٍةوةي1  بؤ ئيَشُا
 طواطةةةرتاوة و طةةةاواٌة و طةةةةسوةت بةطةةةةس دةطةةةتطشتَ ةةةة2

 ٌةطواطرتاوةكاُ.
ياُ. لة بيَظةسو ػويٍَكشدُ و ة3  طيَذاسةدٌا
 كةة لةة طةجنةةكاٌياُ،    (15000)ٌضيكةةى   ة بيَظةسو ػةويٍَكشدٌي 4

 ػويٍََ. بيَظةسو كة تائيظتاؾ
 لةاليةةةُ (7/5/1980)لةةة  (666)روةةاسة  بشييةةاسي ةةة دةسكشدٌةةي5

 كةوسدة  لةةٌاوبشدٌي  سيريَىةةوة بةؤ ضةوطةاٌذٌةوة و    بةادي  دادطاي
 لةةة طةةةسجةً ِةةاودتيبوُ وةةاي بشييةةاسة ئةةةً بةةةثيَي فيميةةةكاُ،

ةةي  باصسطاٌيؼياُ( 400)و  فةيميةكاُ دةطةٌشيَتةوة كوسدة  سيةوٌا
كةةشُا طةةٍوسةكاٌي  وةك دةكشيَةة  طةةاواٌياُ تةةادُ و وةةاهَو  ئيَشٌا
 .جةٌ  غةٌيىةي

ي6 سريَىةى   لةة بةٌذخياٌةةكاٌي   كةةغ  ِةصاس( 160) ة لةطيَذاسةدٌا
 بةعع.

 فةيمي. كوسدي (2500)لةطةس  كؤكور ضةكي ة تاقيكشدٌةوةي7
 تايبةةةت سييَطةثيَةةذُا وةسطةةشتي لةةة فةيميةةةكاُ ةةة بيَبةػةةكشدٌي8

 و باصسطاٌي ِاوسدةكشدُ بةكاسي
 ئيٍتةذابي  ةةى دةطةةدتي  (23/8/1922)بشيياسي  ثةيشةوكشدٌية 9

بةػةةةى  كةةةة ِةةةاودتى عيَشاقةةةى دابةػةةةكشد بةةةؤ دوو بةةةةسيتاٌيا،
ي . تةبةعيةي عومساٌي و  تةبةعيةي  ئيَشٌا

ي طواطةةتٍةوةي صؤسةومةةيَ بةةة جيَةةى بريِيٍَاٌةوةيةةة، كةةة  كةةوسدٌا
 باصسطاٌةةة لةةة طةةةسةتا (ةةةذا،1980) ٌيظةةاٌي (ةةةي4) لةةة فةةةيمي

 .كةشد.  بةةسدةواوي  (1990) تاطالَي و دةطتيجيَكشد طةوسةكاٌةوة
و  ليَظةةةٌذسايةوة عيَشاقيةةاُ سةطةصٌاوةةةي ئةةةوةي دواي ئةوةةةؾ

و  ساطةةةةةويَضساو  وةةةةةولَكي  و وةةةةةاهَ ِةسضةةةةةي  دةطتبةطةةةةةةس
ةطويَضساوةكاٌةةذا  و دؤكؤويٍةة  و طةةةٌةد طؼةة  و ِةيةةة طةةريا سٌا

 ِةةةصاسةِا بةةة و ليَظةةةٌذُ ٌافةسويةةةكاٌياُ و فةةةسوي بةلَطةٌاوةةة
 طةةةالَي (30 تةةةا 11) ٌيَةةةوُا تةوةةةةٌي لةةةة فةةةةيميياُ كةةةوسدي

، و دةطتةطةةةسكشُا  (20) لةةة رواسةيةةاُ كةةة بيَظةةةسو ػةةويٍَكشُا
 ٌةوسي  وتةةي  ئةوةةؾ بةةثيَي   ..صياتش دةبةوو  كةغ ِةصاس بيظ 
ي طةسؤك والكي  لةوياٌةةي  فيذسياهَ، كةة  عيَشاقي ثيَؼووي وةصيشٌا

 بةغةةذا لةةة يةكاٌةةذافةيم تايبةةةت بةةة ثشطةةى كةةوسدة   كةةؤٌطشةي
 .ثيَؼكةػيكشد

 و بةة صؤس سياطواطةن   كةيظةي  لةة  طؼيت داواكاسي ساثؤستى بةثيَي
ي عةبةةةةذول ادس فةيميةةةةةكاُ، كةةةةوسدة كوػةةةةتي  و ئةحلىةةةةذٌا

ياسييةةةكاُ بموبوٌةةةوةي  لةةة ٌيوص(ةةةذا )ػةةةفة  سؤرٌاوةةةي لةةة صٌا
 فةةيمي  كةوسدي  لةة  ِةةصاس  (600)، صياتش لة (4/8/2012)سيَكةوتي 

ة عيَشاقةوة اليةكي ِةووو لة  كؤكشدٌةةوة  طةٌتةسةكاٌي ساكيَؼشٌا
 .ئيَشُا طٍووسةكاٌي بؤ طةس ساطويَضسُا يةكظةس و

 ً  ئةةةو بيَبةػةةكشد بةةة بيةةاٌوى ئةةةوةى تةبةعيةةةى ئيَةةشٌا ، بةةةد
سوخاٌى طيظتةوى ثاػايةتى و ِاتٍة كايةةى   لة دواي طياطةتة

ً  وةطةتيٍَشا، ( 1958)طيظتةوى كؤوةاسى لةة طةالَي     دواتةش   بةةد
حيضبةى بةةعع    كودةتةاي  دواي بةتايبةةتي  ِةس صوو كاساكشايةوة

 .(1968)لة طالَي 
ى فةةةيمى لةةة  ػةةادوةي  ثةةاؾ ساطواطةةن و لةةة ٌةةاوبشدٌى كةةوسدٌا
 :قؤٌاغ دابةؾ دةبيَ  بؤ دوو( 1968)طالَي  كودةتاكةي

 كةوسدي  خةةلَكي  ِةةصاس  ، دةياُ(1974ة   1968)طادٌي  :يةكةً
ةي  ِةةصاس  (70بةؤ   60)بةة ديةاسيكشاوي    فةيمي دةسبةةدةس و   خيَضٌا

ي يؼتووٌا ، كة لة دٌا عيَةشا    تةشي  و ػةاسةكاٌي  بةغةذا  ئاواسةكشُا
 كةوسدة  ئةةوةي  ِؤكاسي و ثيَكّاتبووُ، ئةوةؾ تةٌّا بة تؤوةت

 دميةةةوكشاتي ثةةةاستي دةدايةةةة داساييةةةاُ ياسوةةةةتي فةيميةةةةكاُ
 كةطةةةةةايةتية بةةةةةة ئاوةةةةةاجنى تريؤسكشدٌةةةةةي  و كوسدطةةةةةتاُ

 طياطيةكاٌياُ.
 (500) ػةةادوةدا لةةةً ،(2003ة    1980)سيَككةةةوتى  لةةة :دووةً

ليَظةةةٌذسايةوة.. بةةةثيَى  ِاوٌيؼةةتىاٌيبوٌياُ وةةاي ِةةةصاس كةةةغ
 ػةةةةةادويَكي (1980)طةةةةةالَي  بةلَطةٌاوةةةةةةكاُ لةةةةةة ٌيظةةةةةاٌي

ػةاسةكاٌى   ثيَكةشدةوة لةة   دةطةيت  سيةػبطريي دةطتطريكشدُ و
 و عةةلي  و حيمةة  وةٌذةلي و و خاٌةق  و عةواسة كوت  بةغذا و
و  بةةدسة  طةويشة و  صسباتيةة و  و كوفةة و  غةةسبي  عةلي و ػةسقي

 كةوسدي  ِةةصاس  (600) كة بة ٌضيكي تش، ػاسي جةلةوال  و دةياُ
ةةةكاُ ٌةةاو و سياثيَضةةي دةطةةتطريكشُا فةةةيمي ، صيٍذٌا  وةك كةةشُا

ةةةكاٌي  بةةؤ بٍكةةةي  و دواجةةاس ئةلاةديمةةة  غشيةة ،  ئةةةبو صيٍذٌا
ي و ضةةةٌذيَ ٌوطشةطةةةناُ دةطتبةطةةةسكشدٌي كةةة  تةةش، صيٍةةذٌا

 ػويٍََ. بيَظةسو تائيظتاؾ
 داواي عيَشاقةةةةةي،  باصسطةةةةةاٌي رووسي( 4/4/1980) ِةةةةةةسوةِا

بةةةؤ  بؤطةةةةيةكي كؤبوٌةوةيةةةةدا و لةةةةو كةةةشد كؤبوٌةوةيةةةةكي
ةةابوو، فةيميةةةكاُ كةةوسدة باصسطاٌةةاٌي بةةة  ٌضيةةك كةةة رواسةيةةاُ دٌا

ياسييةةاُ داتةةا و ئةةةوةي كةةة دواي دةبةةوو، باصسطةةاُ( 1500)  صٌا
ُ  بة طةةسواية و  طةباسةت ليَوةسطشتَ ُ   ثاسةكاٌيةا و  لةة باٌكةةكا

 ٌاطةةٍاوةي ثاطةةجؤست و ٌاطةةٍاوة و ِةةةووو ثاػةةاُ خؤيةةاُ، الي
اوةةةي و باصسطةةاٌي رووسي و وؤلَةةةتى  عيَشاقةةي سيةطةصٌاوةةةي بشيوٌا

 طةةةةسوايةكاٌياُ و ديكؤويٍَةةة  ػةةةؤفيَشى، ئةةةةو كةةةات ِةةةةووو 
 ئةةةةةاواسة و خؤػةةةةةياُبةطةةةةةةسداطريا،  دةطةةةةةيت صةوتكةةةةشاو 
يؼةةياُ وةةاهَ و بةةؤ طةةٍوسةكاُ و دةسبةةةدةسكشُا  ئةةاواسةي خيَضٌا
، طٍوسةكاُ  طةالَي  (30 بةؤ  11)تةوةٌي  لة وٍذالَةكاٌيؼياُ كشُا

.  دةطتبةطةسكشُا
ُ  )الجوسة(ةةى  وةك لة سؤرٌاوةةي  بةعظةذا لةة    حيضبةي  حةالَي  صوةا

حوطةيََ، طةةسؤكى    طةداً بموكشاوةتةوة،( 26/2/1981)سؤري 
ً    رسيَىةةى  لةةة عيَةةشا   تويَةةزة ئةةةو كةةاتى عيَةةشا ، دةلَيَ : ئةةة

 ثةةيع  سيةطةةةٌةكاُ عرياقيةةة  بةةا خةةويَي  بكةةةُ، سييؼةةةكيؽ
ُ  فةةسواٌي  واتا ٌةكةُ ، بةؤ   ساطةياٌذٌةةوة  لةة  جيٍؤطةايذكشدٌيا
 .دةسدةكات
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ُ  و وٌبةوو  ضاسةٌووطي باسةي   ئاػةكشا   دةطتبةطةةسةكشاوةكاٌيا
ُ  لةة ٌةاوي   بةعع سريَىي ػيَوةيةك ض بة كة ٌةكشدووة،  و بةشدوو

 .كويَ كةوتؤتة ثشوطكياُ و ئيَظك
 سووبةةةسيووي فةةةيمي كةةوسدي( 2013)طةةالَي  دواي داخةةةوة بةةة

 لةطةةةةس ئةةةةراسةياُ تاصةبووٌةةةةوة، ٌاوشؤظاٌةةةةي كاسةطةةةاتي
ي و طةلةي و بةعع ضةتةكاٌي دةطيت  دواتةش  و تةش  بةكشيَطرياوٌا

ي بةدةطةةيت لةةة ٌاوضةةةكاٌى   لةةة داعةةؽ، بةتايبةةةت  ضةةةكذاسٌا
 ػةاسةباُ،  وةٌةذةلي،  خاٌةةق ، )وةك  طةٍوسى ثاسيَضطةاى ديالةة   

َ  و بةغةذا  و( جةلةوال و طةعذية ُ ) وةةدائ  ضةةٌذ  و( ثةاك  طةةنا
 .تش ػويٍَيَكي
 ثةيَ بكشيَة ،   ئاوةارةي  دةبيَة   طةةسجنة و  جيَةي  ليَةشةدا  ئةوةي
 بةةةة بةةةووُ ػةةةينةكاُ ةةةةةوة(2003)طةةةالَي  لةةةة دواي ئةوةيةةةة

ُ  كةضةي  عيَةشا ،  دةطةدتذاسي  كيَؼةة و  توػةي  صيةاتش  فةيميةةكا
ي واهَ  كؤوةةلكور  كةوسدةوة  بة ٌاوي ئةراسةياُ بوٌةتةوة، ويَشٌا

َ  دةسبةةدةس  و دةكشيََ ُ  و بةةتشغ  و دةكةشي  و كوػةن  و تؤقاٌةذ
 لةةةيَ صةوييةةةةكاٌياُ و وولَةةةك و وةةةاهَ ليَيةةةاُ، ِةسةػةةةةكشدُ
ى بةغةةذا و حكووةةةتي بةسضةةاوي بةةة داطريدةكشيَة    دةطةةةدتذاسٌا

 .كوسدطتاٌةوة حكووةتى ِةسيَىي ػينة و
ُ ) كوسد ٌةتةوةي طشٌطةي بةػة ئةً خةسيكة  بةةسةو ( فةيمييةةكا
 ديَة   ِةةتا . عيَةشا   لةة  ِةً و ئيَشُا لة ِةً دةسيؤُ، ضووُلة ٌاو

 كةةوسد طةةةلي ثاكةةةي و سةطةةةُ خةلَكةةة ئةةةً بةةؤ صيةةاتش كيَؼةةةي
َ  فةةساوؤؾ  صيةاتش  سؤر لة دواي سؤر و دةكشيَ  دسوط   و دةسكةشيَ
 لةةة ريَةةشي بةةةسدةواً و ليَةةذةكشيَ  تشيةةاُ جيٍؤطةةايذيَكي وةتشطةةي
ٌاطةٍاوة   طشييٍةوةي ِةولَي ئاػكشا و بة ِةسيةػةدُا و وةتشطي

 دةدسيَ . سةطةصياُ و
 

 و داخواصى كوسداٌى فةيمى: ى* داواكاس
 سيؼةةةةيي ضاسةطةةةةسيَكي داواي عيَشاقةةةذا لةةةة فةةةةيمي كةةةوسدي

 سةواكاٌيةةاُ وافةةة بةةة داواى طةيؼةةن و دةكةةةُ كيَؼةةةكاٌياُ
ي تائيَظةةتا بةةةعع سووخةةاٌي دواي لةةة دةكةةةُ، بةةةدً  ضةةاوةسيوٌا

 ِةيةة  عيَشاقةذا  لةة  طؼةيت  ئيَظتاي سةوػةي ئةو و كيَؼا دسيَزةي
تيَيةذا   فةةيمي  كوسدي وافةكاٌي وةسطشتي بؤ سووٌاكي تشوطكةي

 ٌاكشيَ . بةدي
 ئةجناوٍاوةةةي لةةة فةةةيمي كةةوسدي طةةةسةكيةكاٌي داخواصةييةةة

ظةةي يةكةةةً  بشيؤكظةةمي لةةة كةةة فةةةيمي، كةةوسدي جيّةةاٌي كؤٌاشيٌا
َ . بةطةرتا.  ةةذا (2016 ئاياسي ةي2)لة  بةجليكا ثايتةخيت  ضةةٌذي

 سابةةشدوودا لةةة بةطةةةسِاتاٌةي بةةةو ثةيوةطةةن داواكاسيياٌةةة لةةةو
ي بةطةةةس  لةةة (8 ةةة 1) بةٌةةذةكاٌي لةةة و ِةةاتووة فةيميةةذا كةةوسدٌا

ةةةوةي بةةة ثيَويظةةيت داواكاسييةةةكاُ عيَشاقةةى  حكووةةةتي ودوذٌا
   ِةية.

ي صؤسيٍةةةي  بةةة ووردةبةةووُ خةةؤؾ و خؤػةةلاهَ فةةةيمي كةةوسدٌا
ى ظي طاصدٌا  فةةيمي  كوسدي لةطةس ٌيَوٌةتةوةيي يةكةوي كؤٌاشيٌا

 كةشد  ئةجناوٍاوةكةة  لةة  ثؼتطريياُ دلَخؤػيةوة و بة بشؤكظن لة
ُ  بةدواداضةووٌي  و جيَبةجيَكشدُ داواي و ُ  داواكاسييةةكا  ..دةكةة

 بٍةةةواكاٌي بةةةثيَي كةةة بةةذةيَ، بةةةوة ئاوةةارة ئةواٌةةةويَ ليَةةشةدا
بةة صؤس سياطةويَضساو، بةة     فةةيمي  كةوسدي  رواسةي كؤي طةسرويَزي،

 دةبةوو، كةةغ   ػةطةةد ِةةصاس   و وميؤٌيَةك  (1,600,000) ٌضيكةى
ُ  صيةادبووٌي  سيَةزةي  بٍةةواي  ئةوةؾ لةطةس يؼةتووا  بةاسي  ةة  دٌا

 .ةة دياسيكشاوة(%2.8)كة بة لة  عيَشاقذا لة كةطييَت
 

 :دادطا بشيياسي جيٍؤطايذى فةيمى و * دؤطيةي
 ديكؤويٍَتةةةةكاٌي بةلَطةةةة ئاوةةةادةكشدٌي كؤكشدٌةةةةوة و ثةةةاؾ

 بةادي  دادطةاي  طةيةٌشايةة  دؤطةيةكة  فةيمي، كوسدي جيٍؤطايذي
ةةةكاٌي و  طؼةةيت داواكةةاسي ليَكؤلَيٍةةةوة و و دادوةسي عيَةةشا  تاوٌا
ي دةطتةي    كشُا دياسي لةدؤطيةكةدا كاس بةسطشي ثاسيَضةسٌا
ةكةةة و ليَكؤلَيٍةةةوة ثةةاؾ  و ػةةايةلالَةكاُ ديةةاسيكشدٌي لةةة تاوٌا

، يؼةةتي  يةكةةةً طةةكادكاسُا داطةةا تايبةةةت بةةة دؤطةةيةى     دٌا
 لةة  بةسييَوةضةوو و صيةاد   (26/1/2009) لة جيٍؤطايذى فةيميةكاُ

كةةة دواى  بةةووُ، دادطةةا ػةةايةلاهَ ئاوةةادةي طةةكادكاس و(100)
يؼةةن،   خؤيةةذا و بشييةةاسي (29/11/2010)لةةة  دادطةةا ضةةةٌذيَ دٌا

ي  ئةجناوةةةةى ئةةةةو طةيؼةةةتٍة  لةاليةةةةُ فةةةةيمي كةةةة كةةةوسدٌا
ي جيٍؤطةةايذكشاوُ.. كةةة   ئةةةو كةةاتى عيَشاقةةةوة   دةطةةةدتذاسٌا

ي باسٌا  بشيتى بووُ لة:دؤطيةكة  تاوٌا
 ِادي خضس ة وضبا1ُ
 وةمحود ػاكش طةعذوُ ة2
 عيظا عةصيض ة تاسيق3
 خضةيش حوطيََ ة ئةمحةد4
 حةطةُ طالَح ة عةصيض5

باسي صؤس تائيظتا سياطتية ئةوةي ُ  دؤطيَية ئةو تشي تاوٌا كةة   ِةة
 دةسةوةؾ ٌةةةةاوخؤ و ئاطةةةةيت و لةطةةةةةس دةطةةةةتطريٌةطرياوُ

ي ِاوػةةةيَوةي يك و ئةةةةٌااه تؤوةةةةتباسٌا  ِةلَةظةةةة و يىيابةةةاسٌا
 دؤطيةكاٌى تش.

ةةكاٌي  بةادي  لة دواى بشييةاسى دادطةاي   سيَكةةوتي   لةة  عيَةشا   تاوٌا
ى فةةةيمى و ديةةاسيكشدٌى    (29/11/2010) لةطةةس دؤطةةيةى كةوسدٌا

ةكة بة لةة سؤرى   لة بشيياسيَكيةذا  عيَشا  جيٍؤطايذ، ثةسيلةواٌي تاوٌا
ى فةيمى ثةطةٌذ(8/1/2011)  كشد. ةذا جيٍؤطايذى كوسدٌا

ي ِةسوةِا ئةجنوووةٌي لةة سؤرى   (426)عيَشاقي، روةاسة   وةصيشٌا
بشييةةاسيَكى دةسكةةشد و تيَيةةذا ئاوةةارةى ِةةةلَطشتَ و    (9/12/2010)

 لةطةةةةس ٌةطةةةةتي ي ئاطةةةةواسيَكي ِةلَوةػةةةاٌذٌةوةى ِةةةةووو 
ي  .كشد فةيمي كوسدٌا

 بةػى ثيٍَجةً
ى فةيمى لة دواى سوخاٌى سريَىى بةعع  كوسدٌا

 :فةيمي كوسداٌي طشييٍةوةي بةعع * دواي
ي ( 2003)طالَي  لة عيَشا  لة بةعع سريَىي سووخاٌي دواي  كةوسدٌا
ً  رواسةيةةكي  تةٌّا فةيمي ى ديكةة    كةة ي  ٌةةبيَ ، ئةةوٌا  ٌةةياٌتوٌا

 وةا   ئةةوةي  بؤ ٌاوضةكاٌياُ، و وولَك و واهَ طةس بؤ بطةسييٍَةوة
 تائيَظةةتاؾ بطةسييَتةةةوة و بةةؤ وولَكيةةاُ و وةةاهَ بةلَطةٌاوةةة و و

يةاسي  ِةي   عيَةشا   فيةذسيالَي  حكووةتي  لةة  سوٌكشدٌةوةيةةكي  و صٌا
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 ئةجناً و ساطجاسدة: 
 بةةة ثةيوةٌذيةةذاسةكاُ بشييةةاسة و ياطةةا طؼةة  وةطةسيخظةةتي ةةة1

ي  و دةسضةةووُ ةةةةوة(2003)دواى طةةالَي  لةةة كةةة فةةةيمي، كةةوسدٌا
ةى ثةيوةطن  ٌاطةٍاوة،  ثشطةي  بةة  جيَبةجيَكشدٌياُ، وةك ئةوٌا

 .دةطبةطةسداطرياودا وولَكي و واهَ و خؤطةناٌذُ بةلَطةكاٌي
ي جيَكشدٌةةةوةي ةةة3  لةةة بشييةةاس لةةة ٌاوةٌةةذةكاٌي فةةةيمي كةةوسدٌا

اُ دةطةدتي ِةسدوو ذُ و ياطادٌا  لةة  ةذا( جيَبةجيَكشدُ) ساثةسيٌا
 .ِةوليَش و بةغذا

ي لة ة داوا4  بكشيَة ،  باػةووس  ةة  كوسدطتاُ ِةسيَىي دةطةدتذاسٌا
ي ٌةةاوي كةةة  و ػةةةبةك و ئيَضيةةذي ِاوػةةيَوةي فةةةيمي كةةوسدٌا

ئاوةارةى ثيَةى    كوسدطةتاٌذا  ِةةسيَىي  دةطةتووسي  لة كاكةييةكاُ
ُ  كوسطي بكشيَ  و و  ثةسيلةةواٌي  لةة  بكشيَة   وظةؤطةس  بةؤ  كؤتايةا
 .كوسدطتاُ

ي ةةة6 ي ِاٌةةذٌا  تةةؤُ بةةة ئةةةوشيكي، كةةة و عيَشاقةةي دةطةةةدتذاسٌا
 بةؤ  (ةةةوة 2003) طةالَي  دواي لة ثيَؼووياُ سريَىي بةلَطةٌاوةكاٌي

 بةةةة تايبةةةةت بةلَطةةةةكاٌي ئةةةوةي  بةةةؤ طواطةةةتؤتةوة، ئةةةوشيكا 
َ  ئاػةكشا  و ديةاس  فةةيمي  كوسدي سؤلَةكاٌي ضاسةٌووطي  كةة  بكةشيَ
بيَظةةةةةسو  و دةطتبةطةةةةةسكشُا بةعظةةةةةوة سريَىةةةةي لةاليةةةةةُ
 .ػويٍَكشُا

ي لة داوا ة7 ُ  دةولَةةتي  و عيَةشا   دةطةدتذاسٌا  كةة  بكشيَة ،  ئيَةشا
ياسي ي رواسةي بة طةباسةت صٌا  لةةو  يةةك  ِةةس  لةة  فةةيمي  كوسدٌا

 .خبةٌةسيوو ودتةدا دوو
ي كةةةةةلتووسي و صوةةةةاُ ثاساطةةةةتٍى ةةةةة8  و فةةةةةيمي كةةةةوسدٌا

ُ  ثشؤطةةي  دابيٍكشدٌي و كةلةثووسةكةياُ  ثةةسوةسدة  و فيَشكةشد
 .دايك صواُ بؤياُ بة

ي قوسباٌياٌي بة صيٍذوو سياطشتي بايةخذُا ة9  فةيمي. كوسدٌا
َ   ة ثيَويظةتة 10 ي  لةطةةس  كةاس  كةات  بةة صووتةشي  ٌاطةٍاوة و  ثيَةذٌا

ُ  سيةطةصٌاوةي  فيةذساهَ  عيَشاقةي  و دةولَةةتي  لة ِةسيَىي كوسدطةتا
ى فةيمى بكشيَ .  بة كوسدٌا

 
 :طةسضاوةكاُ

ي ة     عةبةةذولَم كوسطةةتاُ ة فةةاتيح    ديَةةشيي ويَةةزووي ةةة1 ػةةوٌا
 .2016 طميَىاٌي ة كاسوخ ضاثخاٌةى

 ،2014ضةةاثى طةةييةً  طةةابري ة   مل ة سةفيةةق   ةةة ئيىجشاتؤسيةةاي2
وغ،  طميَىاٌي. غةصةٍل

 عةبةذولَم  ة فاتيح  1977ة   1957 طادٌي لة كةسكوك ثاسيَضطاي ة3
ي ة  طميَىاٌي. ،2000ضاثى يةكةً  ػوٌا

 ة تةِا طميَىاُ. عيَشا  لة فةيمي كوسدي جيٍوطايذية 4
 ةةة فةسةيةةذوُ كةةةلتوس( ٌاطةةٍاوة، )صوةةاُ، فةيميةةةكاُ ةةة ثشطةةي5

 طاواُ.
ي طةسوةطيَشي سييَكخشاوي ساطةيةٌشاوي ة دةقي6 لةة   فةيمي كوسدٌا
(8/5/2021) 
 ئةةوسمحاٌي  ةة  ٌوطةشاوة  كوسديةةوة   صوةاٌي  لةةباسةي  ضي. ة د7

 .1974 ة بةغذا، طالَى واس  حاجي
ياسي ة كؤسيي كوسدي صواٌي ة وػةي8  .1979ة 1975كوسد  صٌا
 الفيلو   جعفور  زكو   وو  املسوقبل   وافوا   الفيليون   الكرد تاريخة 9

 العلني.
 .2003 و العساوي علاس و الفيلية تاريخة 10

 طةةس  لةة  ثيَؼةكةوتٍيَك  ِةةس  كةة  بكةيٍةوة ثؼرتياطيت ئةواٌةويَ
 طةةةسيكاسي فةيميةكاٌةةذا، كةيظةةي بةطةةةس ٌيَوٌةتةةةوةيي ئاطةةيت

 ريةةاٌي و دةسووٌةةي بةةاسي لةطةةةس دةبيَةة  ئةةةسيَي و ساطةةتةوخؤ
ي  ساطويَضساوةكاٌيةاُ لةة   ثةٌاِةٌةذة و  و عيَةشا   لةة  فةةيمي  كوسدٌا

ةيؽ ِةووو و ئيَشُا  .بةطةسدةبةُ رياُ تش لة ودتاٌي كة ئةوٌا
ظةةذا  ئةجناوٍاوةةةةي (ةةةى 12) خةةةالَي لةةة   كةةةة ِةةةاتووة، كؤٌاشٌا

رت  ئاطتيَكي لةطةس ِاوكاسي كاسو لة بةسدةواوي  لةطةةهَ  بةةسفشاوٌا
كةةة بةطةةتٍى   (ةةةذا،KNK) كوسدطةةتاُ ٌةتةةةوةيي كةةؤٌطشةي
ع و مسيٍةةاس  كؤوةةةلَكوري لةطةةةس ئةةةوسيوثا ودتةةاٌي لةةة كةةؤٌاشيٌا
ي  لةةة بةػةةيَك ببيَتةةة ٌيَودةولَةةةتي ئاطةةيت لةطةةةس فةةةيمي كةةوسدٌا

 ٌةتةةةةوةيي كةةةؤٌطشةي خةةةةباتي كةةةاس و طةةةادٌةي بةسٌاوةةةةي
ظةةكة وةك   . كة ليَشةدا .كوسدطتاُ دةقى ساطةجاسدةكاٌى كؤٌاشيٌا

 خؤى دادةٌيَ .
 

 كةوسدة  ٌيَوٌةتةوةيي كؤٌاشياٌظي يةكةً ساطجاسدةكاٌي ةة دةقي
 فةيمييةكاُ

 دةطةةتوسي لةةة ٌوطةةيٍةوةي كةويٍةةةكاُ وةةاي ضةطةةجاٌذٌي ةةة1
 ئيَىةة  دةبيَة ، بؤيةة وةاي    ٌةتةوةيية ئةسكي كوسدطتاٌذا ِةسيَىي
ي وةك  وةك ئيَىةةةةؾ ضةةةوٌكة بضةطةةةجيٍَشيَ ، فةةةةيمي كةةةوسدٌا

ي  لةةة و دةبيَةة  كةةوسد لةةة ٌةتةةةوةي  بةػةةيَك  فةةةيمي كةةوسدٌا
 ثيَبذسيَ . طشٌطيىاُ (ةذا140) ضواسضيَوةى وادةي

 وةصاسةتةي  بة ِاوكةاسي  كوسدطتاُ ِةسيَىي حكووةتي دةبيَ  ة2
 حكووةةتي  لةطةةهَ  ِةواِةةٌطي  بةة  ئةٌااه و كاسوباسي ػةِيذُا

ِةةصاس لةة    (22) لةة  صيةاتش  ضاسةٌوطةي  لةطةس بكةُ فيذسالَذا، كاس
 ػويٍَى فةيمى. بيَظةسو خةلَكي ػةِيذ و

كةؤ  تةاوةكو  يةكةوةوة لة باصٌةي خويٍَذُ ثشؤطشاوةكاٌي لة ة3  صٌا
ي  بةة جيٍؤطةايذي   ئاوارة  بةةو  ئاوةارة  وة بةذسيَ   فةةيمي  كةوسدٌا

ي  كةةة بةةذسيَ ، طةوسةيةةةؾ قوسباٌيةة   لةةة داويياٌةةة فةةةيمي كةوسدٌا
 كوسددا. طةلي سيةواي دؤصي ثيٍَاو

كشدٌةةةوةي ثةةشؤرةي ضواسضةةيَوةي ةةة لةةة4  كوسدطةةتاٌذا، ئاوةدٌا
ي  طةسوةطةيَشي  دسوطةتكشدٌي داوةةصساوةي   بؤ ثاسضة صةوي ثيََذٌا

ي  بةةةةو تايبةةةةت وؤصةخاٌةةةةى و دسوطةةةتكشدٌي فةةةةيمي كةةةوسدٌا
اٌةةةةي بةةةةس لةةةة سريَىةةةى بةةةةعع تاوٌا  فةيميةةةةكاُ كةةةوسدة بةسٌا

 بةةةةةؤ تايبةةةةةةت بودجةةةةةةي دابيٍكشدٌةةةةةي ئةجناويةةةةةذاوُ و
 جيٍؤطةايذةي  ئةو قوسباٌياٌي و صياٌميَكةوتوُا قةسةبوكشدٌةوةي

بةس ي بةسٌا  كشاوة. فةيمي كوسدٌا
 و بكشيَتةةةوة باصسطاٌةةاُ بةةؤ ِةةةووو  وةبةةةسِيٍَاُ ةةة دةسطةةاي 5

ي طةسوايةي  ريَشخةاٌي  بوٌياتٍةاٌي  بةؤ  كاسبيَة   بةة  فةةيمي  كوسدٌا
اي ئابوسي  ودت. بٍياتٍاٌي بؤ بةكاسبّيٍَشيَ  وشؤياُ و توٌا

ي بةكاسوباسي طشٌطيذُا ة6  ضةاالكي  سيووةالَكشدٌي  و فةةيمي  كوسدٌا
 ئيةذاسي  كيَؼة و طشف  خظتٍةسيووي و ِوٌةسييةكاٌياُ و ئةدةبي

 سياطةياٌذُ. بؤ دةصطاكاٌي ياطايةكاٌياُ و
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 ئافسةتةاى  دذي غة ز   ية   ضة نيَو  وةى نة   1ضيَهطي توندوتيريي  
 دوذَهةة   ويَسانهسدنةةي ء داز وخانةةدى ييَةة  ئاَةةا ي بةة نازديَ  

يةةداى ء ئافسةتانيةةاى ضةة ز دةضةةردزيَريهسدن  ي وانة    بةة  ب زدةوَا
 دةدةى. ئ  اَي ئ وان ي بؤ ج نط ي يَُ تي

 بةةة نازيَهي ًَُالنيَ نانةةةدا غةةة ز و يةةة  ضيَهطةةةي القةةة نسدني
 و غةةةيًَنةان ي  ضةةةياتيري ني بةةة يَهو سيَةةة  دانان ي ز ةَةةة ني

 ي الية ى  داز يَةرزاو  بةؤ  ب زناَة   غةيَوةي ني  بة   جيَب جيَهسدنيػي
 و تونةةدز ةو زيَهخةةساوة ة   ياخيبووةنةةاى دةضةةر  ة   َيًػةةياناى

 ي اليةةةةة ى يةةةةة تا ي وان يةةةةة  ئيطةةةةةالَي ناى  زاديهايييةةةةة 
 .2ب ز يَوةدةضيَ  غ ز دا ناتي ي  حهوَ ت نانيػ وة

 ء نةةانؤني و غةة ز  نةةاتي يةة  شؤزي بةة  ضيَهطةةي توندوتيةةريي
 ية   وةى بة نازييَهساوة   ئيَطةراَاى  ضة زدةَ ي  ي م ًَُالنيَ ناى

 ضةسي  زوانةدا   )نػُة(  ييهد ضةاييؤى  ثيَػوو  "يؤططالفياي
 نةؤ   ضةووداى   ئة ننؤال   دميةونساتي   نؤننةؤي  نؤَةازي  النها 
 زووضةيا  يتية نيَ  ج شائة  ء ييبةيا زؤذي آل   ت ميوزي ديظواز 

 ثيَةدزا   ئاَاذةيةاى  وآلتانة ي  ي م ئؤط ندا".. بانووز  ء )ضيضاى(
 جة نط  تةانريهيَهي  وةى ضظيٌ ئافسةتاني نؤَ يَي ب  الق نسدني

 و بؤضةه   و "نسواتيا ض زبازي ئ  اَدزاوة  و بسدزاوة بؤ ث ناي
 .3ي زضو"ةيؼ

 ئةةاَساشيَه  وةى ئةةافسة  القةة نسدن  ثيَةةدا  ئاَاذةَةةاى ي وانةة  
 تةوانساوة  جؤزيَةو  بة   ثيَهساوة  ناز  ب زبآلو غيَوةي ن  ب   ىض
 يةةة  جةة نط  بةة   ث يوةضةةة  القةة نسدني  حايَةة تي  يةة شاز  (60)

 (64 بةؤ  50) نيَةواى  ية   نة   بهسيَة    ب يَنة   ب  و تؤَاز ضةاييؤى
 ية   ضيَهطةي  القة نسدني  نةسدازي  قوزبةاني  بوونة   ئةافسة   ي شاز
 شؤز َاوةية ني  نة    وآلتة   ية و  ض ندازي غ ز ي و نيَػ  َاوةي
 ًَيةؤى  نيةو  ط يػةر   ذناى الق نسدني زوانداؽ ي  نيَػا  دزيَرةي
 نؤَةةازي يةة  .4(1994) ضةةايَي يةة  نةة ذادي ثانرةةاوي يةة  ئةةافسة 
 ضيَهطةةي القةة نسدني ثايرةة خيت بةة  نةة  دميةةونساتيؼ نؤننةةؤي
 جيًاى. ي  ناضساوة

 
 الق نسدى: *

 ء داطةنةةةسدى واتةةةاي بةةة  القةةة نسدى عةةة زةبي شَةةةاني يةةة 
 ء بةةةةةةسدى واتةةةةةة  ديَةةةةةة   غةةةةةةريَو دةضرب ضةةةةةة زداطستي
 بةة بيَ غةةريَو بسدنةةي وةى شؤز  بةة  غةةريَو دةضرب ضةة زداطستي

 بةة ثيَي يةة زوةيا نةةاز ةوا.. غةةيَوةي ني بةة  ء وةزطةةستو َؤيَةة  
 ء دةضرب ضةة زداطستو يةةاى القةة نسدى شَةةانيؼ ف زي ننةة ناني

 ي : بسيري  داطةنسدى
 ي طة ٍَ  شؤزة بة   هطةيي ضيَ ض زجيَيهسدني ض ثاندني الق نسدى:

 بةؤ  خةؤي  ضةصاي  ياضةا  ء دادةنسيَ  تاوانيؼ ب  ذنيَو  ياى نضيَو
 ء ئ نك ضة   ب  دةضردزيَريهاز" ة  "تاوانباز ئ وةي ي ب ز داناوة 

 نةسدووة   ضيَهطةيي   تاوان  ئ و ناضازي قوزبانيي ن ي شؤزةًَيَي

 نةةةاز ةواي ئةةةاَساشي جؤزةيةةةا الق نسدنةةة ؽ نةةةسدازي ئةةة م بةةةؤ
 ضيَهطيي ناني. ئازةشووة تيَسنسدني بؤ ت نًا  ب نازييَهاوة

 ضيَهطي: توندوتيريي غويَه وازةناني ء نازين زي *
 ضة زجيَييهسدني  نة   بهسيَة    ب وة الق نسدى ثيَهاض ي دةنسيَ 

  5ديهةةة  ن ضةةةيَهي ب زانبةةة ز ن ضةةةيَه  شؤزةًَيَةةةي ضيَهطةةةيي
 بة   نة   نةاز ةوا   ي يَطةون وتي  و زةفراز جؤزةناني ي  ي نيَهيػ 

 ئةة و ء نازينةة زي ديةةازتسيو  6ناضةةساوة ضيَهطةةي" توندتيةةريي"
 بةة جيَي "زشطازبووةنةة " قوزبانيي نةة  ي ضةة ز غةةويَه وازان ي

 دواي ثةة ذازةي و ئةةاشاز ء "خةة م دةطوتسيَةة  ثيَةةي دةييًَيَةة  
 غةةةويَه وازة  ء نازينةةة زي ي وان يةةة   نةةة  ب زن وته ن يةةة " 

 نصيةو  ئاضةيت  ي ضة ز  ث ذازةية   و ئاشاز ء خ م ئ و ن زيَهيي ناني
 دةنةةةةسيَ بؤيةةةة  دةزبهةةةة وى.. دووزَةةةة ودا يةةةةاخود َةةةة ودا

 نؤَ آليةة تيؼ ء دةزوونةةي زشطازبووةنةة  ضةة ز نازين زييةة ناني
 وةى: بو 
 ئاضةايي  ي يَطةون تي  ء ئ  اَةداى  بؤ ط ز ان وة شةمح   ب  ة1

 ذياى.

 ية   َؤت نة   ء خة وشز اى  ء خة وتو  ي  شةمح تي ء ئاضر نني ة2
 خ وتهدا. ناتي

 زوودانةي  و بيًَةؤ  و ثاضةا  بةيَ  غ ز اننيَصيي ء تووز ةبووى نؤزة ة3
 نةةة َونووز يي ء نؤَ آليةةة تي دووزةثةةة زيَصيي ء طؤغةةة طةي

 نؤَ آلي تيي ناى. نازَا يي 

 ء تةسع  ء ب زدةوام ي ضريازيي ء زووذاى و خيَسايي ء دووديَي ة4
 نائوَيَدي. ء خ َؤني ي  ئازةشوو ء َ يٌ

 بةنسدنةةة وةي  ي ضةةة ز خؤنةةةوذي بةؤنةةة ي شايَبةةةووني ةةةة5
 نؤنوذان . ي ويَي ئاضيت بنات  ي وان ي  ن  قوزبانيي ن  

 قوزبانييةةة  زةفرةةةازي يةةة  زةفرةةةازي الدانةةةي دةزنةةة وتي ةةةة6
 ي طةة ٍَ ث يوةنةةديهسدى يةة  شؤز ئاضةةر نني ي طةة ٍَ زشطازبووةنةة 

 ب ضةةري يةة  تةةسع ء دابةةس اى ء نصيهةة ناى ن ضةة  ء ياوز يَيةةاى
 ية   غةازاوة  ء قةووٍَ  ي ضةرهسدني  ء نةويَ  ياوز يَي تي ث يوةنديي

 ب خؤن َصاني.

 ء شؤزةًَيَةي"  "زاز ايةي  وةى دةزوونيةي  غًَ ذاني دةزن وتي ة7
 قوزباني ن . الي خود دةزبازةي ن زيَي باوةز ي ض ضثاندني

 زيَنة ي  ية   ن خؤغةي ناى  ثة تاي  ء ظةايسؤع  بة   ب زنة وتي  ة8
 ية   تةؤق   ء تةسع  ء )ضةي(  ظايسؤضي و ئايدش وةى الق نسدن وة
 .7ضيَهطي ث يوةنديي

 ية   االغرصةا""  ة  "القة نسدى  وغة ي  بةدةى  ئة وة  ي ويَي ئ ط ز
 ب وثةةة ز ي وغةةة ن  ناتةةة  ئةةة و دابهةةةيَ   تاوانةةة ناى ث يةةةرةي

 ء زةوغةةريي ناى تاوانةة  ث يةةرةي يوتهةة ي يةة  غايطةةر يي وة
 ب زانبة ز  َةسؤظ  تاوانانة ي  ئة و  نةاو  ية   دادةنسيَ   قيَصةونييهياى

 .8دةييَهو ب نازي َسؤظاي ت  نؤَ يَن   و َسؤظ
 ء طةةة وزةتسيو يةةة  ضيَهطةةةي دةضةةةردزيَريي يةةةاى القةةة نسدى
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 ئافسةتةةاى َةةاي بةة  دةزيةة م نةة  تاوانان يةة  ئةة و قيَةةصةونييي  
 ئ نك ضة   بة   ضونه  غ زةي  ء ن زَا   ثازاضري ي  دةنسيَ 

 ضةة ز بةةؤ غةة ز اننيَصان  نسدازيَهةي  بةة  ء دةنسيَةة  ب زانب زيةةدا ية  
 دةبيَرة   ب َة ؽ  دادةنسيَ   غهؤَ ندي يهدازنسدنيبس ء ئابس ووي
 و واتةا  نة   ئ نديَػة    ء خ م ض زضاوةي و ييَبوون وة زم َاي ي

 ء ثةانيصةيي  ية   ثازيَصطازيهسدنيػة   و ي ي  ضيَهطي ب يَن ي ني
 .9ض زب زشيي ن ي ء غهؤَ ندي

 
 ء الق نسدى ب نازييَهاني   نانيئاَا *

 ج نن ناى: ي  ض نيَو وةى ضيَهطي دةضردزيَريي
 شؤزبة ي  ية   غة ز   نةاتي  ية   ضيَهطةي  دةضةردزيَريي  ء الق نسدى
 دةدزيَو: ئ  ام خوازةوة ئ َا ان ي ب م نات ناندا

 ء خيَةةصاى غةةةاشةي تيَهةةداني ء دانيػةةرواى تؤقانةةدني بةةؤ ةةة1
 نؤَ يَنةةة  نةةةاويهسدني ء خانةةة وادةناى بونيةةةادي ويَسانهسدنةةةي
 خؤجيَي ناى.

 طةة شاف ء الف ء خؤي يَهيَػةةاى يةة  جؤزيَةةو دةزخطةةري بةةؤ ةةة2
 ثيَهًاتةة   طةةؤز يي ء خةة يَهي تسضةةاندني َ ب ضةةيت بةة  ييَةةداى

 داياتوو. ن وةناني ئيرهيهي

 ن ذادي. ثانهسدن وةي و ثانراو بؤ ة3

 بةةؤ ئ نك ضةة  بةة  غةةيَوةي ني بةة  القةة نسدى بةة نازييَهاني ةةة4
 ق دةغة نسدني  و ئايدش ظايسؤضي و ث تا ب  ئافسةتاى تووغهسدني

 ضةووناي تيهسدى  ء غهاندى وةى َهدايَبوونياى  ء بووى وطياىدو
 بةة  ناضةةازنسدنياى ثيَضةة وان وة بةة  يةةاخود نؤَ يَنةة نانياى  بةة 

 بةؤ  بةايؤيؤذي  ناوةنةديَهي  ببهة   تةانو  شؤزةًَيَيةي   دووطيانبووني
 ثياواى. نازاي ن ذادي طواضره وةي

 َةسؤظ  بة   باشزطانيهسدى زيَن ي ي  دازايي نويَي ض زضاوةي ني ة5
 )حة قي  فيديية   داوانسدني ء اجلهظ" اضوام ة  ضيَهطي "باشاز ي

 زشطازبووى(ةياى.

 .ض زن وتوو و بساوة تؤيَ ض ندن وةي بؤ ئاَساشيَو ة6

 ء ثيةاواى  ية   ن ضةونازيياى  ء خةصم  زيطةوانسدني  ء غةهاندى  ة7
 بةة  ئ َةة ؽ وزةيةةاى  زووخانةةدني ء داث نةةدى ء ض زغةةؤز نسدى

انيئ  و ياوض ز بؤ ي ن م ثً ي  دةبيَ . خيَصان نانياى ندَا

يةداى  ثيَهةاوي  ي  ئايو ب ط ز خطري ة8  توندوتيةريي  بة   ب زدةوَا
 ء خةةودايي نةةازيَهي نسدؤتةة  القةة نسدنياى ب َةة ؽ ضيَهطةةي 
 ء زةطةة شي نؤيًةة نسدني دةزبةةازةي نريَبيةةاى و ب يَنةة  ضةة نديو
 فسؤغةةري بةةؤ تايب تيػةةياى بةةاشاز ي ء ئاَةةادةنسدووة ضيَهطةةي
 بةة  دةدةى  ثةةيَ زةواجيػةةي و ئاَةةادةنسدووة و شضةةا ئافسةتةةاى

 ء نةةس يو ئافسةتانةة ي بةة و تايبةة   خػةةر ي ني بةة  ثػرب ضةةن
 ئةة و ء ثةةانيصةيي ء ت َةة ى بةة ثيَي دةنسيَةة  ثيَةةوة فسؤغةةرهياى
 ياتووة. ييَوة قوزباني ن ي نؤَ يَ ي ي

 ج نط ض ني وةى ضيَهطيي توندوتيريي 10داعؼ *
 ب نازييَهاوة:

 ئيطةةالَ  دةويَةة ت  دةضةةردزيَريي ناني قيَةةصةونييو ء شؤزتةةسيو
 بةة نازيانًيَها  ئافسةتةةاى دذي بةةوو ض وضةةاندن وةي  ئةة و داعةةؼ
 ضةوزيا  ئافسةتةاني  ي ض ز ت نًا داعؼ دةضردزيَريي ناني ضونه 

 ئافسةتةةاني ضةة ز بةةؤ ث ييًاويػةة  بةة يَهو ن َايةة وة  عيَةةسام و
 ئافسةتةاى  ضة ز  دةضةردزيَريهسدن   داعةؼ  ئ وةي ي ب ز ييبياؽ 

 ء خيَصانة ناى  زاطواضةري  ء تؤقاندى ء تسضاندى بؤ ض نيَو وةى
 ب نازدةييَهيَ . غةاشةياى ي يَوةغاندن وةي

 يةة َوو ي نةة َي قوزبةةانيي ي َيػةة  ئةةافسة  نةة  ئاغهسايػةة 
 زيَهخةةةساوة ي اليةةة ى نةةة  توندوتيرييان يةةة  ئةةة و غةةةيَوةناني
 ئة  اَي  وةباوةز يانة   ب وث ز ي توندةز ةوةنان وة تةؤزيطريي 

 ب نازيدةييَهو. ء دةدةى
 ج ننة ناى   ي  ي ن َ  ئاَا ي ء الواش ئ يَك ي ئافسة  ي َيػ 

 توندوتيةةريي يةة  جؤزيَهةة  القةة نسدنيؼ ئةة وةي ضةةؤنن ي يةة 
 بة زبآلو  ديازدةيية ني  ء ضة نيَو  وةى بؤي  ضيَهطي  ء زةط شي

 يةةة  دةزةنييةةة ناى ء ناوخؤييةةة ناى ًَُالنةةةيَ ء جةةة نط يةةة 
 ء تسضةةهاى ضةة ن  يةة  ء بةة نازدةييَهسيَ  شووةوة يديَسشةَةةانيَه

 بيَدةنن نانيػ .
 ئافسةتةاى  دذي توندوتيةري  بة   ث يوةضة   تايب تي بس يازدةزيَهي

ة شزاوة   (ة وة1994) ضايَي ي  َسؤظ َاف ناني ييَرن ي ي الي ى  دَا
 نةة  طػةةيت  ئ َيهةةدازي بةة  تايبةة   نويَه زاي تيةة ني يةة زوةيا
 و نيَػة   حايَة تي  ية   زةط شي ييتوندوتير ب  ث يوةضر  ئ ويؼ

 توندوتيةةريي ثسضةةي ب دواداضةةووني ثيَهةةاوي يةة  ًَُالنيَةة ناى
 ء ضةة ندازيي ناى ًَُالنةةيَ و نيَػةة  يةة  تايبةة تي بةة  زةطةة شي 

 بازةي وة. ي م زاضثازدة ثيَػه غهسدني
 وةزطةةستي بةةؤ ي يةة  خةةؤي ض زضةةاوةي تايب ت نةة  بس يةةازدةزة

 ي اليةة ى نةة  ذنةةاى  ذيد توندوتيةةري دةزبةةازةي شانيازييةة ناى
 زيَهخةةةةةةساوة ء ث ميانهاَةةةةةة ناى دةضةةةةةةر ي ء حهوَةةةةةة  

 ضةهاآل  وةزطستي ي زوةيا دةنسيَو  ئازاضر ي ناحهوَيي نان وة
 ي الية ى  نةساوة  دةزية م  دةضةردزيَريياى  الي نانة ي  ء نة ع  ي و

 َيًيػةةةةةةةيا ء تةؤزيطةةةةةةةيت زيَهخةةةةةةةساوة ء حهوَةةةةةةة  
 زةطةة شي  يتوندوتيةةري  تائيَطةةراؽ بةة آلم  ضةة ندازيي نان وة..

 َسؤظ . َاف ناني نيَودةويَ تيي ياضاي ثيَػيًَهسدنيَهي
 نيَػةة  ء ًَُالنةةيَ زةوغةةي يةة  زةطةة شي توندوتيةةريي ناتيَةةو

 ي زيَُاي تيية ناى  ء نةاوخؤيي  يةاى  نيَودةويَ تيية ناى  ض ندازيي 
 ء القة نسدى  ية   زيَنة   ثيَويطةر   وآلتةاى  ي ضة ز  دةدزيَو  ئ  ام

 غةةيَوةناني يةة  غةةيَوةي ى زيةة  ء زةطةة شي دةضةةردزيَريهسدني
 ياضةةةا و و ثةةة يَس ة نةةةاو يةةة  ء بنةةةسى زةطةةة شي توندوتيةةةريي

 ق يَة َي  ية   تاواى ب  ء به ى ق دةغ ي خؤياندا نيػريُاني ناني
 نيَودةويَةة تيي ياضةةاي يةة  زيَصطستهيَةةو وةنةةو ئ َةة ؽ بةةدةى 
 َسؤظ. َاف ناني
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 ضة نيَو  وةنو نؤيً نسدى ء ضيَهطي توندوتيريي ضؤى ئيطالَي
 بةةةة نازييَهاوة" ئيَصيةةةةدي نؤَ يَنةةةة ي دذي نؤَةةةة يَهوذي بةةةةؤ

 بةة نازييَهاني نةة  بةةوو  ب زئ  اَنةيانةة ي ئةة م و ةوةبآلونةةسد
 َةةاوةي بةةؤ ج ننةة ناى يةة  نؤَةة ٍَ بةة  ضيَهطةةي توندوتيةةريي
 ي تايةة  يةة تا بةةؤ ي وان يةة  ء بةة نازييَهساوى ضةة دة ضةة نديو
 بيَ . ب زدةوام
 تاوانانة   ئة و  ء دةبس يَة   زفيَهةدزاوةناني  قوزبانيي  ض زي داعؼ
 ضةة ز دةناتةة  ييَةةسؽ و بآلودةناتةة وة ئيهرةة زنيَريؼ ي ضةة ز
 ئةةابووزيي ذيَسخةةاني ويَسانهسدنةةي ء نةةاويهسدى ء ضةةظيٌ ن ضةةاني
 ن َيهة    ن ييَػةري  ء شايَبةووى  ية   نيةاشي  ضة زبازي  َ دةني 

 زةط شيية ناني  ء ضيَهطةي  ييَسغة   َياني ي  ئيَصيديي ناى  ئايي
 توندوتيةريي  ء ئيَصيةدي  ية زشةنازي  نضةاني  ء ئافسةتةاى  ض ز بؤ

 ء يياوضةة زطة ء شؤزةًَيَيةةي طةةؤز يي ء زفانةةدى ء زةطةة شي
 ء زةطةةةةة شي نؤيًةةةةة نسدني ء شؤزةًَيَيةةةةةي زووتهسدنةةةةة وةي

 ضة نيَو  وةى داعػة وة  ي الي ى زةط شي ء ضيَهطي شةييًهسدني
 ئيصيدييانةةة ي ئةةة و الي ئ َانةةة ؽ ي يَب تةةة  بةةة نازييَهساوى 

 ء بهة ى  دةزبةاش  داعةؼ  ثياوةناني دةضيت ي  خؤياى توانيويان 
 اليةاى  ةزوونةي د ء ج ضةر يي  بةسيي  ء شام غةويَه وازي  ي يَبيَو 

 ئاشازيةاى  و ناضةؤز  ء خة م  تووغةي  بو ذياندا ي  تا و دةَيَهيَر وة
 دةنا .

 ضة زب خؤي  نيَودةويَة تيي  ييَهؤيَيهة وةي  ييَرنة ي  زاثؤزت ي ئ و
 بةة   (2016 ئؤنرؤبةة زي ةةةي16) يةة   1ضةةووزيا بةة  ث يوةضةة 
 طسوثة   تاوانة ناني  بهة ى:  ويَسانةي  ئة وةي  بةؤ  "ياتو ناونيػاني
 ثيَيوابةةةوو ييَرن نةةة  ئيَصيدييةةة ناى"  دذي يئيطةةةالَ دةويَةةة تي
 نؤيًةة  وةنةةو يةة ويَ ء زفيَهةةدزاوى ضةةوزيا بةةؤ نةة  ء ذى ضةة نديو

 ضةةة ندازاني ي اليةةة ى ضيَهطيػةةة وة زووي يةةة  ء فسؤغةةةساوى
 نساوةت ضةةةة ز.. ضيَهطةةةةيياى دةضةةةةردزيَريي زيَهخساوةنةةةة وة

 و زيَهخساوةنة   بةوباوةز ةنةاني  بة   نةوز انيؼ  وان داني ي زوةيا
 غ ز نسدى. نازي ب نازييَهاني ي ض ز زاييَهانياى َ غلء

 ئيطةالَي  نيَودةويَة تي  زيَهخةساوي  ن  ئ وةي ط يػر  زاثؤزت ن 
 نؤَةة يَي بةة  نؤَةة يَهوذي تةةاواني داعةةؼ  ة   غةةام و عيَةةسام يةة 

 ء نوغةن  زيَنة ي  ية   ئيَصيديية ناى  نةاوبسدني  ية   ب  ئ  اَداوة
 غةةه   وئ  ء نؤيًةة نسدى ء زةطةة ش  ء ضيَهطةةي نؤيًةة نسدني
 ء زيَنسيهةسدى  ء َهةداآلى  طواضةره وةي  ء شؤزةًَيَةي  زاطواضري

 ئيَصيدي. َهداآلني دايهبووني ي  ق دةغ نسدني
 ةةي 25) زيَهة وتي  ية   14َةسؤظ  َافة ناني  نيَودةويَ تيي فيدزاييصَي

 نؤننسةيةةةة ني نةةةةاو يةةةة  زاثةةةةؤزتيَهي ( 2018 ئؤنرؤبةةةة زي
 زوونهةسدةةوة   ئ وةي تيايدا زاط ياند  ثازيظ ي  زؤذناَ نووضي

 زيَنة ي  ية   ضةؤى  داعةؼ"  ة   ئيطةالَي  "دةويَة تي  زيَهخساوي ن 
 بة   باشزطانييةاى  ثالندانانة وة  ء زيَهخطةن  ء تايبة    ياضاداناني
 ياونةةةا  ضةةةوزيا.. ء عيَةةةسام يةةة  نةةةسدووة ديًةةة ناى ئيَصيدييةةة 

 دةضردزيَريي ء الق نسدى ي  11داعؼ ضياض تي ي ن م:
 نؤَ يَ : ب  ن ذاديي ثانراوي نؤَ ٍَ  ب  ضيَهطي

 شانايةةةةاني بةةةةؤ نيَودةويَةةةة تي دةضةةةةر ي (2016) ضةةةةايَي يةةةة 
 غةازةشاياني  نيَوةديَ تي زيَهخساوي ط وزةتسيو "ن   11جيهؤضايد
 ء ية ننستووةناى  ن تة وة  زيَهخةساو   ء جيًةاى"  ي  جيهؤضايدة
 ئة و  نة   ئ وةدا  ي ض ز بس يازياى تيايدا  ئ ندام وآلتاني ض زج م
 داعةؼ  ة  ضةوزيا  ء عيَسام ي  ئيطالَي دةويَ تي ي الي ى تاوانان ي

 ثيَػةيًَهسدني  ء ق يَة م  دةدزيَر  ن ذادي ثانراوي و جيهؤضايد ب 
 تةاواني  ضةصاداني  ء ق دةغة نسدى  نيَودةويَة تيي  زيَهه وتههاَ ي
 نؤَ يَهوذيي .

 يةة  داعةةؼ )ضياضةة تي ةضةةر ن د باننًيَػةةيت ب يانهاَةة ي يةة 
 نؤَة يَهوذي  نةازيَهي  بة   نؤَة ٍَ   بة   دةضةردزيَريي  ء الق نسدى
 نؤَ آلي تيية    ض وضةاندن وةي  جةؤزيَهي  و غةيَواش  ء دادةنسيَ 

 ناوشةنةدي  نةافس  بة   ء داوى ئة  اَي  نؤَ يَ ناى دذي داعؼ ن 
 َيَرووييةةة ناني غةةةيَواشة ي طةةة ٍَ ئ َانةةة ؽ يةةة َوو نةةةسدووى 

 نؤَةة يَي بةة  نوغةةري تايبةة تي بةة  ةطةةو يَو د نؤَ يَهوذيةةدا
 ء القةةةة نسدى ء يةةةة زشةنازي ت َةةةة ني يةةةة  الواى ء ثيةةةةاواى

 يةة  نضةةاى ء ئافسةتةةاى نؤيًةة نسدني ء ضيَهطةةي دةضةةردزيَريي
 َهداآلنيؼ(. زفاندني ء ي زشةنازي ت َ ني

 ء غةةةازةشاياى يةةة  نيَودةويَةةة تي ديهةةة ي غةةةانديَهي يةةة زوةيا
 بةة   12جيهؤيايةةد شانطةةيت ازيبةةو ئ نادمييطةةر ناني ثطةةثؤز اىء
 ئة  اَي  داعؼ ن  تاوانان ي ي و َ يداني تويَريه وةي ئاَا ي
 ية و  طويَيةاى  و نسد غ ننايياى و ن يه وا دةغيت ض زداني داوى 

 نؤَ يَهوذيية نان   و نوغةرازط   ط واييةدةزي  نة   طس   ن ضان 
 داعةؼ  ثيةاواني  ضةهني  ية   ئافسةتانة ي  ئ و ي وان  بووى  داعؼ
 ح قيكة تي  ي ضة ز  ي يَوةضةر نسدى  بةؤ  ئ َ ؽ ببوو  اىزشطازي
 ء نؤيًةةة نسدى يةةة  زةطةةة شي توندوتيةةةريي ء نؤيًةةة نسدني بةةة 

 بة   باشزطةانيهسدى  و بؤداز يَةرزاو  ب زناَة   ء نؤَة ٍَ  بة   الق نسدني
 ء...تاد. َسؤظ
 ية   ية نيَو  ية   ضةرانرؤى   طسينةؤزي  دنرؤز ئ وةغدا ئ  اَي ي 

 يةة   داعةةؼ  :"ضياضةة تي بآلونسدبوةوة ئ َةة ي  نووضةةيه ناني
 غةيَواش   ئة و  دادةنسيَة    )نؤَ يَهوذي( ب  نؤَ ٍَ ب  الق نسدني

 َسؤيية ناى  نؤَ يَة   دذي داعةؼ  نة   ضيَهطيي ي ض وضاندن وة
 نافسيػةةياى بةة  ء دةدا  ئةة  اَياى دذيةةاى يةة  و دةينسيَر بةة ز
 نؤَ يَهوذييةةةةدا َيَرووييةةةة ناني غةةةةيَواشة ي طةةةة ٍَ دادةنيَةةةة  
 نؤَة يَي  بة   نوغةري  تايبة تي  بة   نة وة  ي ندةطس ء دةطو يَو
 ي طةةة ٍَ ياونةةةا  ء يةةة زشةنازي ت َةةة ني يةةة  الواى ء ثيةةةاواى

 و يةة زشةناز نضةةاني ء ئافسةتةةاى نؤيًةة نسدني بةة  ء القةة نسدى
 َهداآلى". زفاندني

 نؤَة يَهوذي  ق آلضةؤنسدني  نؤَ يَ ي دؤخ دا  ء زةوؽ ي و ي ز
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 ضةةةوود ياوتةةة زيي يوغةةةيازي دةنةةةسيَ ضةةةؤى نةةة  نةةةسدووة  
 .دةضريَوةزدانيدا ناتي ي  بيَ  ثيَن ياندني

 توندوتيةةريي غةةيهسدن وةي ي ضةة ز ي يَوةضةةر نسدى نةةاتي يةة 
 يةةؤدا دوو نيَةةواى يةة  جيةةاواشي دةنسيَةة   17ضيَهطةةي ء زةطةة شي
 وةى )القةةةة نسدى ء ي يَطةةةةون و ( وةى )القةةةة نسدى بهةةةة يو:
 بة   ي نة م   غةسؤظ ي  غة ز ةناى(   ء ًَُالنيَ ناتي ي  ضياض  
 تيَةدا  القة نسدني  شؤزي بة   ن  دةنسيَ   ثايَثػيت ئ وة طسميان ي
 بةة بيَ ضةة ندازةناى زيَهخةةساوة ضةة ندازاني نيَةةواى يةة  زوودةدا 
 غةسؤظ ي  بة آلم  ض زدةضةر ن يان وة   ية   زاغهاوان  ف زَانيَهي

 ية   غةيَوةي ى  وةى القة نسدى  نة   دةنات وة زووى ئ وة م دووة
 ية   جيانة نساوة  ب غيَهي و زةط شيي ناى توندوتيريي  غيَوةناني
 شانةيي  بة   تة نًا  ن ى طسوث ن ي   ياخود زيَهخساوةن  ضياض تي

 بة نازييَهاني  بةؤ  فة زَاى  ثيَةداني  َيةاني  ية   ب يَهو ض زنسدةن  
 ي اليةةةة ى ري تيَه ضةةةةياتي ن واتةةةة  زةطةةةة شي.. توندوتيةةةةريي
 بةة  دةب ضةةييَ  ثةةيَ ثػةةيت ضةة ندازةناني وة و زيَهخساوةنةة 
 وةنةةةو ئةةة وةي شيَةةدةبازي  ئةةةابووزي  ء زيَهخطةةةن َ ب ضةةيت 
ةة شزاوةيي غةةيَوةي ني  يةةاى ق زةبونسدنةة وة  َ ب ضةةيت بةة  دَا

 دةينسيَر ب ز. ء دةب ضييَ  ثيَ ثػيت ض ندازاى ثاداغيت
 يةةة  جيةةةاواشة يَوةغةةة دوو بةةة و دزنثيَهةةةسدى ء ثةةة ي دى بةةة 

 دةنسيَةة  "القةة نسدى"  زةطةة شي توندوتيةةريي ثيَهاضةة نسدني
 وةى )داعةةةؼ(  ال  زةطةةة شيي توندوتيةةةريي نةةة  بنوتسيَةةة  
 ضةةونه   18ي يَطةةون و  وةى نةة ى جيَبةة جيَهساوة  ضياضةة تيَو

 دةضةةيت زشطازبووةنةةان  ييَةةدواني و غةةاي تيداى و ب يَنةة  يةة َوو
 داعةؼ   زيَهخةساوي   نة  دةن نة وة   ئة وة  ي ض ز ج خ  داعؼ

 تةةس  جؤزةنةةان  يةة َوو ء زةطةة شي توندوتيةةريي بةة نازييَهاني
 ثةة يس ةو ضياضةة ت نان  بهةة ز ت  ئةةاَساشيَه  وةى توندوتيةةريي 

 ضوازضيَوةي غةدا  ية و  ية ز  ء جة ننو  ض ني ثيَي ي ب و دةنسد 
 تووغةةي عيَةةسام يةة  ئيَصيةةدي ئةةافسةتي ء ئيَصيةةدي نؤَ يَنةة ي
 ء القة نسدى  ء ييَةداى  ء زفانةدى  سدازين قيَصةونييو ء دذوازتسيو

 نةةةازي ء زةطةةة شي نؤيًةةة نسدني شؤزةًَيَيةةةيء ياوضةةة زطةيي
 ديهة ي  غةيَوةناني  ء شؤزةًَيَيةي  دووطيةانبووني  ء ب دز ةوغةيت 
 بوون وة. َ تسضيداز زةط شي توندوتيريي

 وةنةةو شؤز  بةة  ج نةةدةزي ء زةطةة شي توندوتيةةريي بؤيةة  يةة ز
 ئةايي  ن َيهة ي  ضة ز  بةؤ  داعةؼ  ييَسغةي  ية   ج نط غيَواشيَهي
 ب زناَة   ء نؤَ ٍَ ب  الق نسدني ب َ ؽ بوو  ب زج ضر  ئيَصيدي

 نؤَة يَهوذيي  تةاواني  زةطة شةناني  ي  زةط شيَو وةى داز يَرزاو  بؤ
 بة   ئيَصيةدي  نؤَة يَناي  ويَسانهسدنةي  دذي تايب   ب  ئيَصيديي ناى
 .ب ز يَوةضوو و ئ  اَدزاو ي نديَهياى ياى طػيت  غيَوةي ني
 ب نازييَهسابو يؤغب ز َادةي ب نازييَهاني ب  تاوانان  ئ م دةنسيَ 

 خؤب دةضةر وةدانياى   ء ب زطسيهسدى ن َهسدن وةي َ ب ضيت ب 
 ئاغهسا ئيَصيدييان وة نض  ء ذى ي و شؤزيَو ييَدواني ي  شياتس ئ َ ؽ
 بووة. زشطازياى داعؼ ضهني ي  ن  بوو 

 بيةانيي  ضة ندازاني  ب دوادضووني ء زاوةدووناى داواي زاثؤزت ن 
 نيَودةويَ تيية وة   ء نيػةريُاني  دادطا  ىي الي دةنا  داعؼ ناو
 ئاضةةيت دةطاتةة  تةةا زةطةة شي تةةاواني ئ  اَةةداني تؤَةة ت  بةة 

 ئة و  نة   ثيَويطةر   شؤزيؼ َسؤظاي تي  دذي تاواى ء نؤَ يَهوذي
 زيةةةصي  يةةة   و ئ  اَةةةداوة  تاوانيةةةاى  بيانييانةةة ي  ضةةة ندازة 

 ء نؤَةة يَهوذي تةةاواني بةة  ضةةوزيا ء عيَةةسام يةة  زيَهخساوةنةة داى
 ضةونه   بهةسيَو   دادطةايي  َسؤظاي تي دذي تاوانهازي َدانيئ  ا

 نةةاوبسدني يةة  ضياضةة تي ئ نك ضةة  بةة  )داعةةؼ( زيَهخةةساوي
 ئاَةةةا   بةةة  ئةةة وةؽ داز غةةةرووة  ئيَصيةةةدييان  نؤَ يَنةةة ي
 ذنةاى  دذي زةطة شيياى  ء ضيَهطي تاواني ء زةط شي نؤيً نسدني

 ئيَصيدي. نضاني ء
 ذنةاى  نؤيً نسدني ن   دةن ويَ دةض  ئ وةَاى باضهسا  ي وةي
 زيَنة ي  ي  ئيَصيدي نؤَ يَن ي دذي نؤَ يَهوذي ضياتيريي وةنو

 ئ  اَةدزاوى  ئيَصيةدي  نضةاني  ء ذنةاى  نؤيً نسدن  ب  بؤ نسدازي
 ئة وة   دواي ئ َ ؽ ناوبسدنياى  ي  و دوزخطره وة ئاَا   ب 

 ة   ئيطةةالَي دةويَةة تي زيَهخةةساوي ئةة َة  ب غةةدادي  ئ بوبةة نس
 دةبةيَ  زاط ياند:"نة   ئة وةي  ثيةاواني  بةؤ  ياَيَهيةدا ث  ية   داعؼ

 زةط شييةة وة دةضةةردزيَريي ء القةة نسدى زيَنةة ي يةة  خةة يَهي
 ذنةاى  طستي دواي ضونه  بهسيَو"  ئيطالم ئايي ض ز ث يهيَػي

 غةةة زيي تي زيَطةةةاناني و ياضةةةا بةةة ثيَي ئيَصيةةةدي  َهةةةداآلني ء
 نة   ساى داب غه ئيطالَيدا دةويَ تي ض ندازاني ب ض ز ئيطالَي

 ئ َةة ؽ بةةؤ ب غةةدازبووى  غةة ننايدا داطةنسدنةةي نةةسدةي يةة 
 ء ئةةايي يةةؤذيهي ثاضةةاويَه  وةنةةو 15فيكًةةي" "غةةسؤظ ي ني

 نؤيًةةة نسدن  بةةة  شيهدونسدنةةة وة  بةةةؤ نؤَ آليةةة تي ضةةةوودي
 ب نازييَهسا. ئافسةتاى
 دابةوو  بة وة  ئاَةاذة   زيَهخساوةنة   بة   ضة ز  "دابل"ةي طؤظازي
 نؤيًة نسدني  بةبيَة    ي  ئ وةي ثيَويطر  ن ضيَو ي ز :"ي ض ز
 و نة طؤز   بهة َا  ية   ذنة نانياى  ن نيصةنسدني ء نافسةناى خيَصاني

 ئيطالَيي ". غ زيي تي جيَنةةناني
 ء ذنةةةةاى القةةة نسدني  ثةةة يس ةونسدن   )داعةةةةؼ(  بؤيةةة   يةةة ز 

 ضة ى  طةسننييو  ب  ج نندا ي  ذناى ض ز ضيَهطيي دةضردزيَريي
 بة   زيَنةا   ية   ئ َة ؽ  دانةاوة   16اىضة زباشيي ن  ضةياتيريي   ي 

 ء زةطةةة شي ء ضيَهطةةةي توندوتيةةةريي زةفرةةةازي نسدازيهسدنةةة 
 ء شؤزةًَيَةةةي دووطيةةةانهسدني ء ياوضةةة زطةي و باشزطةةةانيهسدى

 ء بةةةايؤيؤذي ذيَسخةةةاني ويَسانهسدنةةةي بةةةؤ شؤزةًَيَةةةي  طةةةؤز يي
 بيهسا. ئيَصيديي ناى نؤَ آلي تيي ء زؤغهبةي
 نانةا    بيَب غياى ج ضر يي وة زووي ي  ت نًا ذناى نؤيً نسدني

 ء زؤغةةةهبةي زووي يةةة  ئاضةةةريؼ و ي َانػةةةيَوة بةةة  بةةة يَهو
 نةةة  دةنةةا    بيَب غةةةياى نؤَ يَنان غةةياى  ء ئازةشووةنانيةةاى 

 نة   ئاغهساغة   وةى نؤَ آلية تي..  َسدني َاي ي ببيَر  ي وان ي 
 زةوتيَهةةةي ئيَصيدييةةة ناى نؤَةةة يَهوذيي زةطةةة شيي ضسووغةةةيت
 ئاغةهسا  ئ وةيػةي  طستؤت بة ز   ئ زَ ى هوذيينؤَ يَ ياوغيَوةي
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 دووةم شيَةدةنساوي  ثسؤتؤنةؤيي  (ء76 )َادةي ي ن م شيَدةنساوي  
 ًَُالنةيَ  و نيَػة   ي  ثيادةنساو عوزفيي ياضاي ء ضواز( )َادةي

 نةةا ضة ندازيي   ًَُالنةةيَ نيَػة و  ء نيَودةويَ تييةة ناى ضة ندازيي  
 نيَودةويَ تي ناى.

 بس يةةازيَهي زوانةةدا دؤضةةي   يةة  يَودةويَةة تي ن تةةاواني دادطةةاي
 (1998) ضايَي ي  َوضيُا ثسضي ء ئ نادييطؤ ثسضي دةزبازةي
 ج ضةةر يي توندوتيةةريي القةة نسدىء دةيَيَةة : تيَيةةدا و دةزنةةسد

 َ زجةةةة  ئ طةةةة ز نؤَةةةة يَهوذ   جؤزةنةةةةان  يةةةة  جةةةةؤزيَهو
 دادطةاي  ب َ ؽ بيَ   تيَدا نؤَ يَهوذيياى دةضرهيػانهساوةناني

 ء القةة نسدى نيَودةويَ تيةة  دادطةةا  ي نةة م نيَودةويَةة تي   تةةاوان
 نؤَة يَهوذي  زةفرةازيَه   وةى زةطة شي  ء ضيَهطي دةضردزيَريي

 نؤَ يَ ية ني  ويَسانهسدني ء ناويهسدى ييَ  ئاَانج ضونه  دابهيَ  
 .1طػيت ب غيَو  ئاَا هساوة ب 

 دؤضةةةي   يةةة  نيَودةويَةةة تي دادطةةةاي بهةةة ز ةتيي ث ميانهاَةةة  
 القة نسدى  تةاوان   نة   زاط يانةدبوو   ئ وةي ثيَػوو  الفياييؤطط
 ديهةة ي تاوانةة ناني ياوتةةا  بةة  َسؤظاي تيةة  دذة تةةاوانيَه  وةى
 ًَُالنيَةةي يةة  ناتةة ي يةة و ثانرةةاونسدى  ء ئ غةةه   داى وةى

 ئة  ام  َة دةني  دانيػةرواني  دذي ئازاضر نساوةناى ض ندازيي 
 دةدزيَ .
 تةاوانيَه   وةى نؤيًة بووني   يثيَهاضة  دادطانة   ئ وة  شيَدةبازي

 نؤيًةةة نسدني بةةة  بةةة وة  نةةةسد  فةةةساواني َسؤظايةةة تي دذة
 نة   ثيَػةوو   ثيَضة وان    بة   ئ َة ؽ  دةطسيَرة وة   زةط شيي ؽ

 دذة تةاوانيَهي  وةى دادةنسا  نؤيً نسدى ب  شؤزةًَيَي نازي ت نًا
 زوانةةدا  بةةؤ نيَودةويَةة تي تةةاواني دادطةةاي ثاغةةاى َسؤظايةة تي 
 .1به ز ةتي ن ي وة ضيطر َ  ناو خطره  الق نسدنيػي

 دادطةا  تانة   ء ي ن م نيَودةويَ تيي دادطاي (ة وة 2001) ضايَي ي 
 بة   تاوانبةاز  ن ضةي  نةسدازي  ن  داناوة  ئ وةي ئ َس ؤ تانو بووة

 تةاواني  بة   زةطة شي  دةضةرديَريي  ء الق نسدى تاواني ئ  اَداني
 هوذينؤَةةةة يَ تةةةةاواني بةةةةؤ )واتةةةة  دادةنسيَةةةة  نؤَةةةة يَهوذي

 ب نازدةييَهسيَ (.
ٍ  جةاى  دذ  ي  ثيَػووؽ  بس يازةي ئ و  دةزضةوو   ئ ناديطةؤ  بةؤ

 نةةةسدازي دوو زةطةةة شي دةضةةةردزيَريي ء القةةة نسدى بةةة وةي
 ويَسانهسدنةةي و نةةاوبسدى يةة  َ ب ضةةيت بةة  ضةةونه  نؤَةة يَهوذيو 

 بةة ؽ غةةيَوةي بةة  ء طػةةيت بةة  ئيرهيهةةي( )ايروتطةةي نؤَةة يَي
 ب نازييَهسابووى.

 يةاى  القة نسدى  نةسدازي  اليةاي   ية   نيَودةويَة تي  تةاواني  دادطاي
 يةةاى ي غفسؤغةةي  بةةؤ زانيَػةةاى شؤز بةة  ء زةطةة شي نؤيًةة نسدني
 ء شؤزةًَيَةي  َهةدايَبووني  ن ييَػةري  ء شؤزةًَيَةي  دووطيانبووني

 زةطةة شيي توندوتيةةريي غةةيَوةناني يةة  ديهةة  غةةيَوةي ني يةة ز
 داوةتةة   تيَسؤظايةة بةة  دذ تاوانةة ناني ياوغةةيَوةي َ تسضةةيداز

 زؤَةاي  ث ميانهاَة    ية   ح وتة م  َادةي ب ثيَي ئ َ ؽ ق يَ م 

 ًَُالنيَ و نيَػ  ي  زةط شي توندوتيريي بس يازي دووةم:
 ضيي ؟ نيَودةويَ تي ناندا ياضاي ي  ض ندازيي ناى
 توانةةاي نيَودةويَ تيةة نا ى زيَهه وتهاَةة  و ياضةةا ث زةضةة ندني
 دز ةنةةةدةيي ء طةةة وزة تةةةاوان  ئ  اَةةةدان  يةةة  زيَنسيهسدنيةةةاى

 ء ثيَػةةةةيًَهازي ئةةةة و نةةةةاو يةةةة  نةةةة بوو  ثيَػةةةةيًَهازيي ناى
 بًَةيَو  زووني ن بوو  زاطستي يتوانا ياضاؽ ي تا دةضردزيَرييان 

 دابهيَة    زةطة شي  توندوتيةريي  تاوان ناني بؤ ضهووزيَو ن يروان 
 ضة زدةم  بة ثيَي  تاوان  ئ و ضونه  الق نسدى  تاواني تايب تي ب 
 جةةةة نني ضةةةة نيَهي وةى و بةةةةووة بةةةة زدةوام ضةةةةاخ ناى ء

 جيًانيةدا   دووةَةي  جة نني  نةاتي  ي  منوون  بؤ ب نازييَهساوة..
 ء زووضةةةي ييَةةةصة ي اليةةة ى ئةةة يَُانيا ذنةةةاني شؤزي  نيذَازةيةة 

 وةى ئ َةة ؽ ضةة زياى  نسايةة  دةضةةردزيَريي ئ َ زيهي نانةة وة
 ذنةاني  دذي ئ يَُانية ناى  ييَةصة  ي الية ى  ئ وةي تؤيَ ض ندن وةي

 ذاثؤنيةة نانيؼ ييَةةصة يةة زوةيا ئ  اَةةدزابوو.. وآلتةة  دوو ئةة و
 ذاثةؤني  وثايضة  ئازةشووي خصَ تي بؤ ذنانياى شؤزي ذَازةي ني
 يةة زوةيا ضيَرب خػةة "  "ذنةةاني ييَهةةاى ناويةةاى و تةة زخانهسد

 ية تا  نسد  نانيهط ي  ضيهيي نانياى ذن  شؤزي ذَازةي ني الق ي
 ئاز اضةةر   تؤَة    نةة يانروان  تؤنيةؤؽ  ء نةةؤزَ   دادطانةاني 

 نة م  ذَازةية ن   ت نًا و به ى ثيَػيًَهازييان  ئ و ئ  اَدةزان 
 دادطةايي  بهة زاى  ية َوو  نة يانروان   نةساى   دادطةايي  نة   ن بيَ 
 به ى.

 نؤَةةةة يَهوذيي تةةةةاواني ئ  اَةةةةداني يؤططةةةةالفياؽ جةةةة نني
 نةة  ذنانيةةاى  شؤزي ذَازةيةة ني القةة نسدني يةة  بةة خؤوةبيي

 وةى ئةةافسة   يةة شاز (50 بةةؤ 20) نصيهةة ي ط يػةةر  ذَازةيةةاى
 ئةة و ئ  اَةةداني زوانةةدةؽ يةة  نةة ذادي  ثانرةةاوي بةةؤ ئاَساشيَةةو
 نةةسدازي ًَيةةؤى نيةةو بةةؤ يةة شاز (250) نيَةةواى يةة  وانةة تا جةةؤزة

 ئ  اَةةةدزا  زؤذدا (100) َةةةاوةي يةةة  تةةة نًا ذنةةةاى القةةة نسدن 
 بةة يَهو نةة بوو  بوونيةةاى َيَيهةة  ي بةة ز تةة نًا الق نسدن ن غةةياى

 زةط شييانةة وة ضسووغةةيت ء ئةةايي ء نةة ذادي به ضةة ي بةة يؤي
 .19نؤَ ٍَ(ةياى ب  )ثانراونسدني ئاَا   ب  بوو 
 بةةة  زةطةةة شي  توندوتيةةةريي ديهةةة ي غةةةيَوةناني ء قةةة نسدىال

 َسؤيية ناى  نيَودةويَ تية   ياضةا  ثيَػةيًَهسدني  طة وزةي  تاوانيَهي
 ضةة ندازيي ًَُالنيَةةي و نيَػةة  دؤخةةي يةة  ئ طةة ز دادةنةةسيَو 
 ي ضة ز  و بةو  نانيَودةويَ تي ض ندازيي ًَُالنيَي ياى نيَودةويَ تي

 ثيَويطةر    ندازيي نانيؼضة  ًَُالنةيَ  و نيَػ  الي ن ناني ي َوو
 يةة زوةيا و زةطةة شي توندوتيةةريي ق دةغةة نسدني بةة  ثاب نةةدبو
 ئة و  ئ  اَةدةزاني  دادطةايهسدني  بة   ثاب نةدبو  وآلتانيؼ ي َوو

 تاوانان .
 َةادةي  ذنيَف  ضوازةَي )زيَهه وتههاَ ي ث ميانهاَ ناى ياضاي
 دةضةردزيَريي  غةيَوةناني  ية   غيَوةي ى ي ز ياى الق نسدى ( 27

 ثسؤتؤنةؤيي  ضة زبازي  دةنةا    ق دةغة   زةطة شي  ياى ضيَهطي
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 يةاى  بة زفساواى  ييَسغةي  ية   ب غةيَو  وةى َ زجيَو ب   به ز ةتي   
 ء بةة نازبًيَهسيَ  ضةةظيٌ دانيػةةرواني دذي بؤداز يَةةرزاو ب زناَةة 

 بةة ثيَي نسدةوانةة ؽ ئةة و شانسابيَةة   ييَسغةة ن  بةة  ثيَػةةوةخر 
 جةة نط تةةاواني بةة  ث ميانهاَةة   ىيةة َا يةة  ي غةةر َي َةةادةي
 .1دادةنسيَ 
 بةة  تايبةة   نيَودةويَ تييةة نان  ث ميانهاَةة  و ياضةةا يةة زوةيا
 زةطة شي  توندوتيريي غيَوةي ني ي َوو ء الق نسدى َسؤظاي تي 

 ية   تاوانيَةو  نؤَ يَة   وةى زةط شي توندوتيريي و ق دةغ نسدووة
 ء ةويَة تي نيَود تةاوان   دادطةاي  بهة ز ةتيي  زؤَاي ضيطر َي ناو

 نيَودةويَ تييةةةة  تاوانةةةة  دادطةةةةا به ز ةتييةةةة ناني ضيطةةةةر َ 
 جيَنةنسدووة. تايب ت ناندا

 
 نؤتاييدا: ي  *

 دةضة آل   ئةاَساشيَه   و ثةسع  بة   غة ز   ية   القة نسدى  دةتوان 
 نؤَ يَة   ضة ز  ثة الَازي  ضونه  زةط شي  ثسضيَهي ن ى دابه يو

 و  جؤزي َةة ئاَا  نانيػةةي ن ضةةيَو  تةة نًا نةة ى ن ضةةيَه 
 شؤزجةةةازاى و نيَودةويَةةة تيي تةةةاوانيَهي ضةةةونه  ديةةةازيهساوى 

 ئاَةانج   دةناتة   َهةداآلنيؼ  ثيةاواى  ب آلم دةطسيَر وة  ئافسةتاى
 تاوانة   ية   ئ  اَيةدا  ئيَصيديية ناى  ب زانب ز )داعؼ(ةيؼ ئ وةي

 دذي زةطة شي  توندوتيريي تيَيدا ء دةذَيَسديَ  نيَودةويَ تيي ناى
 بةة  ثانرةةاوي تةةاوانيَهي وةى و بةة نازييَها ئيَصيةةدي نؤَةة يَناي

 ضة زج م  ء خؤَةاى  دةدا  يامنةاى  ئ َة ؽ  دادةنسيَة    نؤَ ٍَ
 بة   َةسؤظ   َافة ناني  بة زطسيهازاني  ء ذناى َاف ناني ثازيَصةزاني
 جووية   به ويهة   تاوان ناى قوزبانياني الي ننةيهسدني َ ب ضيت

 بة   و ىقوزبانيةا  ق زةبوونسدنة وةي  ب دةضةرًيَهان   ئاَةا    ب 
 بةةووة  دةزباشييةةاى داعةةؼ دةضةةيت يةة  ئ وانةة ي تايبةة تيؼ
 و ئوَيَدب خػةةةيه وة دووبةةةازة بةةةؤ بهةةة يو نؤغةةةؼ يةة زوةيا 

 و ئةةابس وو ئة وة   ثيَهةةاو ية   ناخيانةةدا ية   ييةةوا دزوضةرهسدن وةي 
 نؤدةيَنةا   نيَةو  بةؤ  بن ز يَهدزيَه وة دووبازة ء بثازيَصزيَ  غهؤياى
 ء ج ضةةر يي ء  ويَ عهةة َةةاديء ق زةبوونسدنةة وةي ئةة ويؼ
 دةبيَ . دةزووني

 ية َوو  ض ز ي  شةوتهساوةنانياى  َاف  بؤ ثػرنةيي نيؼ وةى
 توانةةاي بةة ثيَي يةة َووانيؼ ء بيَةة  ي ط يَيانةةدا ثيَويطةةر  اليةة ى
 ثػةرنةيياى  زةوغةريان   و ب زثسضةيازان   غيَوةي ني ب  خؤَاى

 تة واوي  ئة وة   بةؤ  به يه وة  ئاغ  غهاوياى ديَي ء به يو ييَ
 دابةة  بةةؤ ئ وةغةةياى ديَهيةةايي ء بهسيَةة  ثيَػةةه ؽ يازَةة تيياى
 بةة و تسضةةهان  ء قيَةةصةوى تةةاواني تووغةةي ضةةيي نةة  بهسيَةة  
 بةةةةؤ زاطوشةزيان غةةةةياى دادثةةةة زوةزيي و نابهةةةة وة ض غةةةةه 

 .بن ز يَهدزيَر وة
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ب نازديَ  ن  َؤزنيَهي ضيَهطيي ض ثيَهدزاو و ب  ييَص  ياى ب  شؤزةًَيَيي  ياخود طةستو  يةاى   
ض وضةةاندن وةي دةزوونةةي  يةةاخود خةة زاي بةة نازييَهاني دةضةة آلتي ئازاضةةر نساو دذي يةة ز  

ثيةاو يةاى ئةافسة   يةاخود نةوز  يةاى نضةي طة نج.  ية زوةيا ض وضةاندن وةي            -قوزبانيي ى
ًَيَةي ذيهنة   يةةاى بيَدةضة آلتيي قوزبةةاني دةطسيَرة وة ية  دةزبةةس يي زةشَا نةدي وةنةةو       شؤزة

غيَوةي ى ي  غةيَوةناني توندوتيةريي زةطة شي: القة نسدى  يةاى نؤيًة نسدني ضيَهطةي يةاى         
ي غفسؤغةةيي شؤزةًَيَيةةي  يةةاخود دووطيةةاى نسدنةةي ن ويطةةران  يةةاى ن ييَػةةري َهةةدايَبووني  

وةي ى ي  غيَوةناني توندوتيةريي ضيَهطةيي َ تسضةيداز. )ييَرنة ي     شؤزةًَيَيي ياخود ي ز غيَ
 نيَودةويَ تي ي  خاضي ضووز(.

 ئوضياييا.   -2012 -فازاضو بسيدطي –. توندوتيريي ضيَهطي دذي ئافسةتاى ي  ج نط  2
?q&versionId167042703https://trove.nla.gov.au/work/

182041856= 
1 جيفسضوى. ز. الغوى ئافسة   دذي توندوتيري ئاغريؼ: ي  ج نطء ي . 3
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 ئةافسة   ية شاز  (50000) نصيهة ي  زوانةدا  ية   ية ننستووةناى:  ن ت وة خ َآلندن ناني ب ثيَي. 4
 ية   1994 ضةايَي  ية   نة   نؤَة ٍَ  بة   ثانرةاوي  نسدازةنةاني  ناتي ي  ياتووى الق نسدى تووغي
 ية   ناضةساوى.  نة ذادي"  ثانرةاوي  "الق نسدنة ناني  بة   نة   ئ  اَةدزاوى  نازان دا ئ و ط زَ ي

 ية   نة   نةاوخؤ  غة ز ي  ناتي ي  ياتووى الق نسدى تووغي ئافسة  ي شاز (60000) ضةاييؤنيؼ
 ئ ندَا نانيػةياى  القة نساىء  ئةافسة   (40000) يي يةاؽ  ية   ياند خا (ي2002 -1991) َاوةي

 ضةاآلني  ية   ذى (60000) ئة زوثا  ية   بؤضةه   ية   ( 2003 -1989) نيَةواى  َةاوةي  ي  غيَويَهدزاى
 يةة  شيةةاتس دميةةونساتيؼ نؤننةةؤي نؤَةةازي يةة  يةةاتو. القةة نسدى تووغةةي (1995 -1992)
 جةة شائسيؼ َيامنةةازو يةة  يةة زوةيا .القةة نساى ئةة ويَ غةة ز ي َةةاوةي يةة  ئةةافسة  (200000)

 يف املفاا   ذد )العنف   ض زضةاوة  ئافسةتةاى.  ضة ز  نساوةتة   ضيَهطةي  الق نسدني دةضردزيَريء
 .17/1/2016 يايو  جيٌ اي يناني  اي وفيطوزة ،(والصااعات احلاوب حاالت

 بةؤ  ناضةازنسدني  ضيَهطةيء  ث يوةنةديهسدني  بةؤ  ن ضيَه  شؤزةًَيَيي نسدازيَهي الق نسدى .  5
 ناضةةازنسدى. غةةيَوةناني يةة  غةةيَوةي ى يةة ز يةةاى ييَةةص  شةبةةسي بةة  نةةازة ئةة و ئ  اَةةداني
 ية   القة نسدى  ي وان غة   دادةنسيَة    تةاواى  بة   وآلتاندا شؤزب ي ياضاي ضيطر مء ي  الق نسدى

َاى نيَواى  زووبدا . جياواشيؼ زةط شي ياى زةط ش  ي 
 زيَهةة وتي يةة  )اجلصيةةسة( َايَثةة ز ي يةة  القةة نسدى دةزبةةازةي بآلونساوةيةة  بابةة تيَهي.  6
10/3/2014.   

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine  
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   2016- اجلزائا يف البويا  جامعة–  صباح دراج الطالبة -احلقوق يف املاجشتري  رسالة. 9
 ضةة زةتاي ثةةييت يةة  نةة  داعػةة   تةة واوي نةةاوي غةةام... عيَةةسامء يةة  ئيطةةالَي دةويَةة تي .10

 ي ضة ز  بس يةاز  2013 ضةايَي  نيطةاني  ي9 ية   )داعةؼ(.  بؤت  ناوةن  نوزتهساون ت وةو وغ ناى
 بة   زاط ي نةدزا   غةام"  عيَةسامء  ية   ئيطةالَي  "دةويَ تي ياى "داعؼ" زيَهخطري زاط ياندني
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 نة   ئيطةالَي"  عيَساقةي  ويَ تي"دة زيَهخساوي ي زدوو ن  ب غدادي(  ب نس )ابو ض زنسداي تيي 
 قاعيةدةي  زيَهخطةري  بة   ضة ز  ضووزياي نوضسة"ي "ب زةي ي ط ٍَ دةنسد  غ ز ي عيَسام ي 

 تةؤزيطةريي   نؤَ يَة   طة وزةتسيو  ي  ي نيَو وةنو "داعؼ"  زيَهخساوي ببيَر  تانو تيَه يَهسد 
 ئةة و خةةؤيء دةضةة آلتي ذيَةةس ناوضةة ناني يةة  ناويهةةازي نوغةةنء نةةازي نةة  ضةة زةنيي ناى 

 دةضة آلتي  ناوضة ناني  دةزةوةي ية   ية زوةيا  دةنا   داطةياى ي ى دواي ي  ي ى ناوضان ي
 ئ َ زيها. ئ وزوثاو نيػوةزي ي زدوو ي  خؤيػي

 يكةي  بآلوبؤتة وةو  ضةووزيادا  عيَسامء ي  ض زةني غيَوةي ني ب  تةؤزيطريي  زيَهخساوة ئ م  
ء  َيطةسو  ضيهاي ييبياو ي َ ىء باغووزي ي  ديه ي ٍَا  شيَةدةبازي  ثانطةراى   نة ريةياو  ضةؤ
 ية   ئيطةالَيي ناى   وآلت  ي  شؤزيَو ئ زدةىء ضيودي و ي  نووضرووي غان ي و زيَهخساو بووني

ًاديػةة   زيَهخساويَهةةي وةيئةة  ضةةؤنن ي ةة ناني جي  جياواشةنةةاى ن تةة وة زةطةة شو يةة  ئ ندَا
 ئةة فسيكياو بةةانووزي يةة  شؤزبةة ياى نةة  بيةةاني تةؤزيطةةريي جةة نناوةزاني عيَساقةةيء )ضةةوزيء
 ياتووى. ق وقاشو......تاد(ي وة ناوض ي ئاضياو باغووزي ناوةز اض ء زؤذي آلتي ئ وزوثاو

 ثسؤفيطةةؤزي خامنةة  يةة  نةة  جيهؤضةةايد  شانايةةاني يَةة تيينيَودةو دةضةةر ي يةة  غةةانديَو. 11
 ثسؤفيطةؤزي  دةضةر و  ضة زةني  ةيهة َي  جةيَنةي  قةوزنو"  فؤى يودى "ئ ييطا ئ َ زيهي
َ ن نةةة دي  زيَهخةةة زي دةضةةةر ن و ضةةة زؤني دووةَةةةي جيَنةةةسي ئ ندزضةةةؤى" "نينةةٌة

  نةدجاَي ئ فيهرؤزيةا"  "ئةيهةا  ئة زذةنريي  ثسؤفيطةؤزي  خامن  جيهؤضايدو ييَهؤيَيه وةناني
 بةؤ  ي ناية ز  َةانني  ض زةتاي ي  ئ زذةنريي  ئايسضي يؤيهظ شانهؤي ي  َاَؤضرا دةضر ن و

 واتةس  نةسدود  نوزدضةراى  ية زيَُي  ية   زووياى (16/1/2016 -9/1/2016 )ي  ي فر ي ى َاوةي
ء ناوض ناني ض زداني  نةسدو  نؤَ يَة ناى  بة   طؤز ضةران   خيَوةتنة و  ن يه واو دةغيت غ ننٍا
 ضةاشدا   غة ب ى  نسيطةران ناىء  ئيَصيةديء  ئةاوازة  زشطةازبوواىء  ي طة ٍَ  ثيَه وتهياىضاو ديدازو
 جيهؤضةايء  بةؤ  ذنيَةف  -ية وييَس  "نةؤننسةي  ب دواداضةووني  ييَرنة ي  داواي ضة ز  ية   ئ وةؽ
 ناَةٌة َاَؤضةةراياى عيَةةسام"  يةة  نسيطةةران ناى ئيَصيدييةة ناىء ئايهةةدةي نةة ذاديء ثانرةةاوي
َاياو  يوزَي. ح ضؤ شو

ؤَؤ زيَهخةةساوي اليةة ى يةة  باننًيَػةةرهسدنياى بةة . 12  زيَهةة وتي يةة  ب ب يَنةة نسدى  بةةؤ غةًة
 خةوازةوة  ب ز يَصانة ي  ية م  نة   نوزدضةراى   ي زيَُي ط يػر  نيَودةويَ تي غانديَهي 5/1/2017

ًاتبووى:  دةضةر   ضة زؤني  ي نة َي  جيَنةسي  فةؤزنو   فؤى بودى ئ ييطا دنرؤزة ي ن م: ثيَه
 نة ذاديي  ثانرةاوي  ضةووتاندىء  نةووزةي  ية   َاَؤضةرا  جيهؤضةادو  يشانايان نيَودةويَ تيي ن ي

 دووةم: ئ َة زيها.  ية ننستووةناني  ويالي تة   ضةرؤنرؤى   ب زناَ ي شانهؤيي ناني ييَهؤيَيه وة
 ية   خؤثةازيَصي  جيهؤضةايدء  ييَهؤيَيهة وةناني  ية   تويَرةز َاَؤضراي ضرانرؤى طسينؤزي دنرؤز

 جيهؤضةايدء  ضةاوديَسيي  ضة زؤني  ئ َ زيهاو ةنانيي ننستوو والي ت  جؤزمجيطؤني شانهؤيي
 نؤتةايي  بةؤ  نيَودةويَة تي  ي يَُ تي دَا شزيَه زي ن َبؤديء نؤَ يَهوذيي ثسؤظ ي ب ز يَوةب زي

 شانهةةؤي َاَؤضةراي  َاضةةيُيؤى فيهرؤزيةا  ئةيهةا  دنرةةؤزة ضةيَي م:  نؤَةة يَهوذيي. بة   ييَهةاى 
 جيهؤضةةايدء شانايةةاني يةة  دةويَةة تينيَو تويَةةرةزي ثةةازيَصةزو ئةة زذةنرييء ئايسضةةي بةةؤيهظ
ي  يةةاى ياضةةايي غةةازةشاي ضةةوازةم: نؤَةة يَهوذي. شانايةةاني نيَودةويَةة تيي دةضةةر ي ئ نةةدَا
 نؤَةة يَهوذي. ب زةننازبوونةة وةي بةةؤ نيَودةويَةة تي ئيَصيةةديي دةشطةةاي ئ َيهةةدازي ظيَسَةةؤى
َايا ناٌَ ضاالنواى غ غ م: ؤَؤ  زيَهخةساوي  دةزةوةي ث يوةنديية ناني  ب زثسضةي  شو  بةؤ  غًة

 ب ب يَن نسدى.

 بنةةةةةة ز يَوة َةةةةةةازنصاى  نيهةةةةةةي زاثؤزت نةةةةةة ي تةةةةةة واوي ضةةةةةة ز داني بةةةةةةؤ. 13
http://combatgenocide.org/wp-بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ

-full-markets-dan-/Marriages2014/12content/uploads/

report.pdf 
 ئةا"/  ي22 ية   ضةوزيا  نؤَةازي  بة   تايبة    نيَودةويَ تي ض زب خؤي ييَهؤيَيه وةي ييَرن ي .14

ة شزاوة   S -1/17 َةسؤظ  َافة ناني  ئ  وَ ني بس يازي ثيَي ب  2011 ئؤططرؤضي  ية   نة   دَا
 هازيي نانيثيَػةةيًَ يةة َوو يةة  ييَهؤيَيهةة وةي ئةة زني تايبةة تي ح ظ دةيةة َي تايبةة تي خةةويي
 ثةةيَ عةة زةبي ضةةوزياي نؤَةةازي يةة  2011 ئةةاشازي ظًةة  َةةسؤ َافةة ناني نيَودةويَةة تيي ياضةةاي

 ئةة و زاضةةر يي ناىء ي ضةة ز ي يَوةضةةر  نةة  ئ ضةةرؤ خساوةتةة  ئةة وةي ييَرن نةة  ضةةثيَسدزاوة 
 نة   تاوانانة ي  ية و  ييَهؤيَيه وة ثيَػيًهازيي ناىء دةضردزيَريء َاي ي بوون ت  ي يوَ زجان ي

 بة   ب زثسضةانياى  نسدنةي  دةضرهيػةاى  ي زوةيا بيَ   توانادا ي  غويَهيَو ي ز ي  َدزاوى ئ  ا
 بةة و ئ  اَةةداوة  ثيَػةةيًَهازييان ياى ئةة و ي وانةة ي ييَثسضةةيه وة دابيههسدنةةي َ ب ضةةيت

 دادةنسيَو. َسؤظاي تيؼ دذة تاواني ب  ثيَػيًهازييان ي
15 .-/opinion2014/10/18https://arabic.cnn.com/middleeast/

slavery-women-isis-ghitis 
  2019.10.06 –حممد عبد الكايم يوس   -االغتصاب سمح يف احلاوب  .16
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 ئا/ ٍيَنً حةسيب

..................... 

بووة، كةة ةةة   دكتؤرة فائيزة خةتاب، ئةو خامنة كوردة ثزيظكة 
كةات  ثؤسسةةةكاى  ئةىداةةةؤ ، بةةؤ ثظةةكييي  دةسةةت  كؤ وةكاى   

 ئةىدال بؤدر وةتة سةربازطةي تؤثز وة.

ئةةةو ةةةةد دداىةةةد  باسةة  ددةةةكاى  ىةةاو سةةةربازطة  تةةؤثز وة   
دةكات و طوماٌ دةكات كة رةى ة جةؤرة دةرمةاٌ و خةؤر كيَك     

 زةٍارووياٌ بة ميؤ ةَةكاٌ د بيَت.

خةةةةتاب، كؤةيَةةةشي ثزيظةةةكؤ ةةةةة ز ىكةةةؤي   دكتةةةؤرة فةةةائيزة 
" ةةة  تصنرية   املسةآلحةديً تةو وكؤدووة، ثشجؤري ةة ز ىكؤي "

(ةةةوة دةيةيَتة وآلتة     1997بةغؤ  بةدةست ٍيَياوة، ةة سةاةَؤ   
ٍؤةَةىؤ  و ةة ثاغ رووخةاى  رييَنة  بةةدص دةطةرتيَتةةوة طةار       

 (ي كةركوك.1982  كةركوك.. بؤ يةكؤ ةة خؤثيظاىؤ ىةكةي

بةةوو ئيَوةيةةاٌ ٍةةَدةةش رد بةةؤ يارةسةةةركؤدىؤ ئةةةو     * يةةؤٌ 
 ىةخؤطاىة؟.

ةة ةةو كاتةد  مً ةة ىةخؤطخاىةي مياآلىؤ كةركوك  مقةيه قدةؤو(   
بةةووو، ةةةة ئيةةؤ رةوة باى يةةاىكؤدو و ثيَيةةاٌ ول، كةةة كؤمةةةةَيَ     
ىةةةخؤغ ٍةيةةة ةةةة دةرةوةي طةةار ثيَويشةةتة ثزيظةةكؤ ميةةؤ لَ    

ؤيَ  و بياىديييَةةةةةت بةةةةةؤ يارةسةةةةةةركؤدٌ، ئةةةةةي  موزةميةةةةة  
سةةةيؤةيىيةكياٌ ةةطةةةلَ ىةةاردو، سةةةيؤةيىيةكة ىةةاو   خاةيةةؤ(  
بوو، ئةةويع كةورد بةوو و خةةةَك  طةةرتةك  ئينةاو داسةه بةوو،         
دةرماخناىةةةةي ٍةةةةبوو، دةرماخناىةكةطةةة  ٍةةةةر بةةةة ىةةةاو      

( سةالَ ثةيَع ئيَشةتا كةؤي      10 خاةيؤ(بوو، بة د خةوة ىزي  بةة   
 دو يؤ كؤد.

ياريكؤ يةةت، بؤيةة  تةةؤ   * وتةةت ةةةة ئيةةؤ رةوة تةةؤ دةسةةت د   
 دياريكؤ يت، كيَ  بووٌ ئةو ىة  ةة ئيؤ رة تؤياٌ دياريكؤد؟

ةة مةبةسته بةرتيَوةبةر  ىةخؤطخاىة  مياآلٌ بوو، كةة دكتؤريَة    
(، ةة ىةتةوة  دةةرةب بةوو، بةةآلو زسر    ظاهة حامدبوو بة ىاو   

بة ثيظةةيياىة مامةةَةة  دةكةؤد و ٍةيا جياو زييةةك  ةةة ىيَةوٌ         

 ...دكتؤرة فائيزة خةتاب 
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اٌ ىةدةكؤد، مؤسظيَك  زسر ةة خؤبوردةبوو، بةرطؤ  ةةة  ثيَكَاتةك
ٍةةةةموو كارمةىةةةؤٌ  و ثزيظةةةكةكاٌ دةكةةةؤد، كاتيَةةة  تووطةةة   

 كيَظةيةك بوىاية ةةييةٌ ثياو ى  حكومةت و حيزب  بةدص.

( زسر متناىةةة  بةةة كارةكةةاو ٍةةةبوو، بؤيةةة ظنناهة حامننددكتةةؤر  
زسركةةات بةةؤ ئةةةو حاةَةتاىةةة  ثيويشةةت بةةوو، تينةةؤ ثزيظةةك      

يَؤدريَتة دةرةوة  ىةخؤطخاىة، مي  دةسةت ىيظةاٌ دةكةؤد،    بي
بؤيةةةة بابةةةةت  ٍةةَدةةةش ردى  مةةةً بةةةةو طةةةيَوةية بةةةوو، بةةةةٍؤ  
متناىةةةبووى  بةةوو بةةة كارةكةةاو، وةك دو تةةؤيع ثيَنةةوت كةةة      
ئيَنةياٌ بؤدووة بؤ سةةربازطة  تةؤثز وة، سةويَيؤ  خةو رد، كةة      

 ىةيز ىيووة بؤ ئةو طويَيةية.
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يةةاٌ ىةةةوت دةتاىدةةةٌ بةةؤ سةةةربازطة    * و تةةا سةةةرةتا ثيَتاى  
تةةةةؤثز وة يةةةةاخود ىةخؤطةةةةةكاٌ ةةةةةة دةسةةةةت  كؤ وةكاى  

 طوىؤةكاىً؟

ةة ىةخيَؤ، تةةىَا وتويةاٌ كؤمةةةَيَ  ىةةخؤغ ٍةيةة ةةة دةرةوةي       
طةار ثيَويشةتة ثزيظةكؤ ميةؤ لَ بياىديييَةت بةؤ يارةسةةركؤدٌ،        
تينيَكةة  سةةةرباز  ٍةةاتدووٌ، بؤيةةة دو   ىزيكةةة  ىيةةو كاتةةشميَؤ 

 ادةكؤدٌ، كةوتيية ريَ .خؤئام

 * بةي  رسيظنت و يؤٌ؟

ةة بة ئؤتؤمديَليَك  يىؤكؤسزةر  ىةخؤطخاىة  مياآلٌ رتسيظةت،،  
كة د و ودةرماىؤ تيَؤ بوو، خو ةيَخؤطدوو كاك خاةيؤ ةةة ثيَظةةوة   
و مً و موزةميؤةكةغ ةةة دو وة د ىيظةتدوويً، دوو ئؤتةؤمديَل     

ئيَنةةةغ بةةة ئؤتةةؤمديَل  سةةةربازييع ةةةة ثيَظةةةوة دةرسيظةةنت و 
ىةخؤطخاىة بةة دو يياىةؤ  دةرتسيظةت، بةةبَ  ئةةوة  بةز ى، بةؤ        
كويَ  دةي،، مً ثينو بوو، ميؤ ةَةكاٌ كةسوكار  ئةفشةةرةٌ،  
بؤية تينؤ سةةرباز  ٍةاتووة.. ئؤتؤمديَلةةكاىيع بةؤ ثاسةةو ى       

 ئيَنةية.

 * ثاطاٌ كة طةيظنت و ييتاٌ بيي ؟

تؤثز وة ٍيا بيكةيةةك  تةىؤروسةتيناٌ   ةة كة طةيظتيية ىاوية  
ىةبيي ، ةة ىاكاو ةة دةرطايةةكؤ طةةورة  سةةربازطةيةك يةويية     

( مةةتؤيَ ،  80بةؤ   70يورةوة، ثاغ رتسيظتين ئؤتؤمديَلةكةة بةة    
ةة ئؤتؤمديَلةكة د بةةزيت، و يوريَة  ةةة دةسةتة رت سةتؤ  ٍةةبوو،       

َيَةيً  ئةوةياٌ بؤ ئيَنة تةرخاىكؤدبوو، بؤ ئةةوةي ىةخؤطةةكاٌ ب  
بؤ ئةةويَ و بيةاىديي،.. يمارةيةةك سةةرباز بةة ثةةرغ و بة و         
ب وةياٌ ثيَكؤ بوو، ٍةىؤيَكياٌ ىزيكناٌ بةووٌ، زسر بةة توىةؤي و    
وردي ةةييةةةٌ ثاسةةةو ىةكاىةوة يةةاوديَؤي دةكةةؤ يً و ئيَنةةةغ   

 ىاز ى، بابةتةكة ييية.

 * ٍةستت بةي  دةكؤد و ي  روويؤ ؟

وت، ديةةةارة ىةخؤطةةةةكاٌ  ةةةةة بةةةة دةرماىشةةةاز كةةةاك خاةيةةةؤو 
كةسةةوكار  بةرثؤسةة  بةةاآلٌ، يةةوىكة ثيَنو بةةوو، ىةخؤطةةةكاٌ  
كةسوكار  ئةفشةرةكاىً.. ثاغ كةةميَ ، ئةفشةةريَ  بةة ثلةة      

، زسر ةةسةةرخؤ  و طةو رتةىط بةوو مويزو، كة باآلبةرزيَك  بةخؤ 
وت : وتؤ: كؤمةةَيَ  ىةخؤغ ٍةية بيةاىدييً و ئةةو يوورةغ بةؤ    

ٌ د ىؤ وة، يوورةكة دةكةوتةة ي  دةسةتة   ثظكييي  ىةخؤطةكا
ر سةةت، كةةة ةةةة دةرطةةا  سةةةربازطةكة يةةوويية يوورةوة، ةةةةو    

 كاتةد  طويَناٌ ةة طؤياىؤ ميؤ آلٌ و دةى ة دةى ؤ يىاٌ بوو.

 * دةتو ى، ويَيةيةكؤ طظتيناٌ بؤةيتآ ةةسةر ددةىةكاٌ.

ةة ةةو كاتة  كةة طويَنةاٌ ةةة طؤيةاىؤ ميةؤ آلٌ و دةى ةة دةى ةؤ        
ٌ بوو، ٍاو رياٌ دةكؤد "ئا  سةةرو تةةد ، ئةا  زى ةه، ئةا       يىا

د ية ئةا  د يةة"، ئيَنةةغ بةةبآ موةَةةت وةرطةؤتً بةةرةو ييةاٌ         
( مةتؤيَ  ةيَناىةةوة دوور دةبةووٌ،   10ٍةى اوماٌ ىا، كة ىزيكة   

بةة   10كة يوويية يياٌ، يةىؤ ٍؤةَيَكؤ طةورة، ٍةر ٍؤةَؤ ىزي   
يع، ثةؤت بةووٌ ةةة يٌ و ميةؤ لَ     ( مةتؤيَ  دةبةوو، رةى ةة زيةاتؤ   4

مجةةةياٌ دةٍةةات، يىةةؤ سكجؤتيظةةؤ تيَةةؤ بوو، ةةةة ٍةةةر ٍؤةَيَةة      
( دةبةوو، ةةة يىةاٌ و ميةؤ آلٌ، ةةة      80بةؤ   70يمارةياٌ ةة ىيَوٌ   

ييةكةي تؤيع ثياوٌ  ٍةبووٌ، كة جياكؤ بوىةوة ةةة يىةاٌ.. ةةة    
( سةالَ  11ىاو ثياوةكاٌ ٍةرزةكاريظؤ تيَؤ  ٍةبوو، تةمةىياٌ ةة  

بةةؤ سةةةرةوة دةبةةوو، ٍةةةمووياٌ ثةةيص و خةةؤآلوي بدةةووٌ، ىةةاو  
ٍؤةَةكاٌ خةةَكةكةة ةةسةةر زةوييةكةة بةووٌ بةةبؤَ رت خةةر، ٍةيا        
طةةتيَ  ىةةةبوو ةةةة ىةةاو يوورةكةةاٌ، ٍةةةموو رتووت و دةةووت. بةةؤىؤ 
ثيشةةايؤ ةةةةو ىةةاوة دةٍةةات، خةةَكةكةةة بةةة جاريَةة  سةةيناياٌ      

زسربةةياٌ   طؤر بوو، رتةى ةؤ مةةرطياٌ طؤتدةوو، دىيةا طةةرو بةوو،      
بة ٍؤيةةوة تووطة    تووطؤ ىةخؤطؤ سكضووىيَكؤ توىؤ بدووٌ، 

، ٍةىؤيَكياٌ بة طاوةَك  دةجويىةةوة  ٍاتدووٌ وطكدووٌحاةَةت  
ٌ   و بةطيَكياٌ خؤياٌ د بوو بةسةر يةكؤ ، وةك  بةطةيَك  ديكةةيا

حاةَةةةت  ةةةة دةسةةتؤ ى  كةةؤى تسلَ دةٍةةاتً و دةيةةووٌ، بةةؤى     
دةوو.. ددةىةةكاٌ زسر تؤ ييةؤ     ثيشايؤ و زكضووٌ ئةةوىاو  طؤت 

بووٌ، يوىكة ثيَظ  طت  و و ىةبيي  بوو، يٌ و ميةؤ لَ بةةجل    
كةةؤٌ و درت و، ٍةةةموو طياىيةةاٌ خةةوآلو  بةةوو، زسربةةةياٌ ةةبةةةر    
ثؤسةةيَت  يةةاويياٌ دةرثةةةرتي بةةوو، رةى يةةاٌ زةرد ٍةةَ ةةةرت بوو، 
بةطيَكياٌ تووط  وطكدووٌ بووٌ، دوو ةة يىةكاٌ ٍاو ريياٌ ةةة  

 ياٌ دةكؤد.زى 
ةةة ددةىةةكاو دةرتو ىة  و تووطة  طةؤك ٍةاتدووو، ىةمةؤةز ى         
يةةؤٌ مامةةَةةة بكةةةو، تووطةة  حاةَةةةتيَك  تةى ةىةفشةة  ٍةةال،   
ىةدةمز ى  ب ؤيَه ياخود ثؤسيار بكةو، بلَيَه ئةماىةة ية، و كيَة     
ئةماىة  ٍيَياوة بؤ ئيَؤة.. بؤي  بةمظيَوةية مامةةَةةياٌ ةةطةةلَ   

 دةكؤيَت.

ثياوةكةةاىؤ رتييَةةه يةةاوديَؤداىياٌ دةكةةؤد، ٍةةةروةٍا بةةؤ ئةةةوةي  
ثؤسةةيارياٌ ةيَيةكةةةيً و ز ىيارييةةاٌ ةيَوةرىةةةطؤيً، ىةياىَيَظةةت    
زياتؤ ىزي  بدييةوة و دشةياٌ ةةطةةلَ بكةةيً، ٍاو رييةاٌ دةكةؤد     

 سةر يىةكاٌ كة ب ةرتيَيةوة دو وة و ةيَناٌ ىزي  ىةبيةوة.
تةماطةةاي  لَ  كةةاك خاةيةةؤيعئيَنةةةغ طةر ييةةةوة دو وة و ةةطةةة

، بةةةبيَ  ئةةةوة  ٍةةيا  دشةةةماٌ ىةةةدةكؤد يةةةك ماٌ دةكةةؤد و  
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وطةيةك بؤ يةك  بلَيًَ، ةة يةك ماٌ دةرتو ى ، بة تةماطةاكؤدى     
يةك ، ةة تووط  طؤكدووى  يةةك  دةطةيظةت،.. ةةةو كاتةة      
دةطةرت يية دو وة، ٍؤةَيَك  تؤمةاٌ بيية  ةةة ي  دةسةتة رت سةت،      

تيَيةةؤ  ةةةة ٍةةةموو تةمةىةةةكاٌ، بةةةآلو ةيَيةةاٌ ىزيةة     كةةة ثيةةاو ى 
 ىةبووييةوة.

 * ىاز ى  ض كاتيَ  بوو ئيَوةياٌ بؤد، مةبةسته  رسي و ماى ة؟
ةة ىاوةةَ  بةة د خةةوة بة و ىةةماوة، ئةةو كةاتيع بة   ئةةوةو         
ىةةةبوو كةةة تؤمةةار  بكةةةو، يةةوىكة ددةىةةةكاٌ ئةوةىةةؤة طةةؤك  

بةةةآلو بةةة تةسةةةوةرت بةةووٌ، ٍةةةموو طةةت  ةةةة ب مةةاٌ بةةؤدةوة، 
 ماى   ثيَيج بوو، يوىكة كةغ وٍةو  زسر زسر طةرو.

 * دو تؤ يؤٌ دةستاٌ كؤد بة ثظكييي  ىةخؤطةكاٌ؟

ةةةة دو يةةؤ ثيَناىيةةاٌ وت ةةةةو يوورة د بييظةةً و ثظةةكيييياٌ بةةؤ   
بكةةةٌ، ئةةةوٌ  بةةؤ خؤيةةاٌ ىةخؤطةةةكاىياٌ ديةةاري دةكةةؤد و       

اٌ ديةةار  بؤماىيةةاٌ دةٍيَيةةا، بةةةب َ ئةةةوة  خؤمةةاٌ ىةخؤطةةةك 
بكةيً، زسربةياٌ ىةخؤطؤ سكضوىياٌ طؤتدوو،   ةتقيو( طياىيةاٌ  
وطةة  بدةةوةوة و ٍةةةروةٍا بةطةةيَكياٌ ىةخؤطةةؤ سةةةر ئيَظةةة و  
سةرسةةورت ىياٌ طؤتدةةوو، بةطةةيَك  زسريةةاٌ ٍاو رييةةاٌ ةةةة ئةةاز ر  
زسري ىاو زطياٌ دةكةؤد، بؤيةة ئيَنةة طومامنةاٌ بةؤ ئةةوة يةوو،        

 تووط  ىةخؤط  كوةيَؤ  ٍاتنب.

ٌ ةة يوورةكة بووٌ ياٌ سةرباز  * ةة كات  ثظكي،، بةض خوتا
 و ثياو ى  ئةمييع ةةوآ بووٌ؟

ةة سةةربازةكاىيع بةة ديارماىةةوة بةووٌ، بةؤ ئةةوة  ثؤسةيار         
 ٍيا طتيَ  ةة ىةخؤطخةكاٌ ىةكةيً.

* يةىؤ ىةخؤطتاٌ بيي ؟ تو ىؤ  ىةخؤطةكاٌ ٍةةموو  ةةةوآ   
 يارةسةر بكؤيًَ؟

ىةخؤمشاٌ يارةسةةركؤد.. بةةآلو ٍةةموو     ( 30بؤ  25ةة ىزي   
، دوو ميؤ لَ زسر ىةخؤغ بةووٌ، د و مةاٌ    ةةو  يارةسةر ىةكؤٌ 
كؤد ب و زريَيةوة بؤ ىةخؤطةخاىة، ٍةةر يةةىؤة دوو ئةفشةةر بةة      
ديار سةرماىةوة بووٌ، وةةؤَ يىةةكاٌ ٍةةر دةثارت ىةةوة و دةيةاٌ     
و  وت:"مياةَةكامناٌ ثيَويشتياٌ بةة يارةسةةرة ةةة ىةخؤطةخاىة    

ةيَؤة دو يةؤ دةمةؤٌ"، زسرو ةةة ئةفشةةرةكة كةؤد، كةة ئةةو دوو        
مياةَةةة تووطةة  وطةةكدووٌ ٍةةاتووٌ و دةبيَةةت ب و زريَيةةةوة بةةؤ    
ىةخؤطةةخاىة، يةةوىكة ثيَويشةةتياٌ بةةة موغةةةزي ٍةةةبوو، بةةةآلو   
ئةفشةركة كةة ثلةة  مةويزو بةوو، ثيَةؤ ىةاخؤغ بةوو ب دريَيةة         

 بؤ ىةخؤطخاىة. دةرةوة.. دو يؤ وتؤ باطة ئيَنة دةياىَيَي،

* ج ة ةة ميؤ َةةةكاٌ، يارةسةةرتاٌ بةؤ ئةةو ى  تةؤ كةؤد، بةؤ        
 منووىة بؤ ثياوةكاٌ؟

ةة ىةخيَؤ ثياوةكاىياٌ ىةٍيَيا، تةىَا يٌ و ميةؤ ةَياٌ ٍيَيةا، ب مةة    
دوو ث يَةةشى  زسر بةةة تةمةةةىياٌ ٍيَيةةا، طةةكيييناٌ بةةؤ ئةةةو ىيع  

 كؤد.

 * دو تؤ ي  روويؤ ؟
كاتةةشميَؤيَ ، كارةكامنةةاٌ تةةةو و كةةؤد و ةةةة بةةة ىزيكةةة  زيةةاتؤ ةةةة 

طةرت ييةوة بؤ ىةخؤطخاىة، ةة ىيَو ئؤتؤمديَلةكةةد  د ىيظةتدوويً،   
تووط  طةؤك ٍةاتدوويً ةةة ئاسةت ئةةو كارةسةاتة، يةةك وطةة         
يةةيية دشةةةماٌ ىةةةكؤد ةةطةةةلَ يةةةك  تةةا طةرت ييةةةوة بةةؤ ىيَةةو     
ىةخؤطخاىة.. ٍةةر يةةك ةةة ىةاخ  خؤمةاٌ ثؤسةيار  ئةةوةماٌ        

باطة بؤي  ئيَنة ٍةةَدةشيَؤدر يً بةؤ ئةةو كةارة تةا بضة،       دةكؤد، 
ئةو دسخة بديي،، تةىاىةت رسي ىؤ دو تةؤيع كةةناٌ دشةةماٌ    

 ىةكؤد ثيَكةوة ةةسةر ئةو بابةتة.

 * دوو ميؤ ةَةكةياٌ ٍيَيا؟
ةة بةةَ  ثاغ ئةةوة  طةرت ييةةوة، بةة ىيَةو كاتةشميَؤيَ  زيةاتؤ، بةة        

بةةؤ ىةخؤطةةخاىةي ميةةاآلىؤ  ئؤتةةؤمديَليَكؤ سةةةربازيؤ ٍيَيايةةاٌ  
كةركوك، كة ٍيَياياىياٌ ةة يووريَكؤ تايدةةتؤ د ياىياىيةا، تيَكةةلَ    
بة ميؤ ةَ  تؤ ىةكؤٌ  و بةردةو و ةةة ييَةؤ يةاوديَؤي توىةؤ  بةووٌ،      
ئةطةةةري ئةةةوةغ دةكةةؤ  توطةةؤ ىةخؤطةةؤ كةةوةيَؤة بةةووبينَت،    
بةٍؤي خو ردىةوةي ئةاوي ثةيص و طةةرما و ثيشةؤ يورةكةاٌ و      

، يوىكة ئةو ىة  ةةوآ زييةؤ ى  كؤ بةوو، ٍةةر ةةة ىةاو      دةرةباةَغؤ
يوورةكاٌ دةستياىيع بة ئاو دةطةياىةؤ. يةةكيَ  ةةة ميؤ ةَةةكاٌ،     
تووط  حاةَةتيَك  وطةكدووى  زسر ٍةاتدوو، مةً ٍةةر دةَةه ييةاٌ       
بةوو، ئةةةو رسية دةو مةةه تةةا كاتةشميَؤ يةةو ر  دةسةةؤ بةةوو، بةةةآلو   

ة بةةةردةو و  ( خوةةةةك  طةةةو، بةة   9.30مامةةةوة تةةا كاتةةشميَؤ    
دةرسيظةةته بةةؤ ييةةاٌ، د يكةةةكاٌ ٍةةةر دةىوز ىةةةوة، مياةَيَكيةةاٌ   
وةزدةةؤ زسر مةتؤسةةيؤ ر بةةوو، سةةةربازةكاىيع ثةةةةةياٌ بةةوو      
بياىدةىةوة بؤ سةةربازطةكة، بةةآلو مةً د و و كةؤد يةةىؤ رتسييَة        
مبيَييةوة و ثيويشتياٌ بة دةرماى   ئةىيت بايؤتي ( بوو، كة ةةة  

اٌ بةةةؤريَت.. دو ي دةريةةةووو ةةةةة   رتيَ ةةةاي دةمةةةارةوة ةيَيةةة  
ىةخؤطةةخاىة، ثزيظةةك  ئيَظةة ؤو ر سةةجارد ئاطةةايؤ ةيَيةةاٌ بيَةةت،  
بةبيَ  ئةوة  باس  بابةتةكة  بؤ بكةو، بؤ بةةياىيؤ طةرت مةةوة،   
كةسياٌ ىةمابووٌ و بؤدبوياىياىةةوة، كةة ثؤسةيارو كةؤد، وتيةاٌ      

(ةةةة  بةةةةياىؤ بةةةةبؤَ ثؤسةةةؤ ىةخؤطةةةخاىة   4طةةةةو كاتةةةشميَؤ  
ةوة بةةةةةةؤ تةةةةةةؤثز وة.. ئةةةةةةي  بةةةةةةةخؤياٌ و   بؤدياىياىةتةةةةةة

 ىةخؤطييةكةياىةوة رتسيظنت و ىةٍاتيةوة.
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 * تةىَا دوو ميؤ ةَةكة كا بووٌ ياٌ كورت؟

ةة ٍةردووكياٌ كورت بووٌ، ةةطةةلَ د يكيةاٌ ٍيَيايةاىً، و تةا يةو ر      
كةةةض، دوو ميةةؤ لَ و د يكيةةاٌ، ٍةةةر كاتيَةة  دةيةةووو بؤييةةاٌ،   

بةةة توىةةؤ  يةةاوديَؤيياٌ  سةةةربازةكاٌ دةٍاتيةةة سةةةرماٌ، زسر  
 دةكؤد.

* ىةتز ى  ىاويياٌ ي  بوو، بةو ثيَية  ثشوةة  دةرماىياٌ بؤ 
 دةكؤ ؟

ةةةة ىةةةخيَؤ ىةةةمز ى ، يةةوىكة سةةةربازةكاٌ وتيةةاٌ ىابيَةةت ٍةةيا    
ثؤسياريَك  تايدةتياٌ ةيَ  بكؤيَةت، تةىاىةةت ريَ ةةياٌ ىةةد  وةك     

يارييةاٌ  ىةخؤطةكاى  تؤ فايلؤ فةرمياٌ بؤ بكؤيَةت، تةا ىةاو و ز ى   
تؤمةةار بكؤيَةةت، ٍةةةموو ئةوةطةة  بؤيةةاٌ دةكةةؤ  ةةةة ثظةةكي، و   
يارةسةر، ةةسةر ثاريةة كاغةةز  سةج  دةميووسة  و ثاطةاٌ      
موزةميؤ و دةرماخناىةة كةار  خؤيةاٌ دةكةؤد.. ئةطةرية  ئةةو       
طةوة ٍةر ب و ةةوة دةكؤدةوة، كة بةياى  يوومةوة بؤ ييةاٌ،  

يظةياىياٌ ةيَة  بكةةو،    بة ٍةر طيَو زيَ  بووة، ثؤسيار  ىةاو وىاو 
بةةةآلو بةد خةةةوة تةةا مةةً طةرت مةةةوة، ئةةةو ىياٌ بؤدبةةوةوة بةةؤ      

 تؤثز وة.

* كةةة طةرت ىةةةوة ةةةة سةةةربازطة  تةةؤثز وة، رسيظةةت  بةةؤ ي    
 بةرتيَوبةر  ىةخؤطخاىة؟

ةةةة بةةةةَ  رسيظةةته، ٍةةةموو ئةةةوة  بييةةيه بةةؤيه باسةةكؤد، زسر     
طةةويَييَك  كةة ىةةةيز ىيووة بةؤ    دار بةةوو، سةويَيؤ  خةةو ر خةفةةتد 

ئاوٍاية و دةماىدةٌ بؤ سةةربازطة، بةرتيَوبةرةكةةماٌ ٍةةتا بلَيَة      
مؤسظيَك  خؤىةويشت بةوو، جيةاو ز  ىةتةةوةيؤ و ئةةو طةتاىة       

 ىةدةكؤد، خؤ  خةةك  موسلَ بوو.

* ئة  ةةطةلَ ٍاورتييةكاىت ٍيا باسيَك  بابةتةكةتاٌ ىةكؤد ةة 
 ثاغ ئةوة؟

ةةو بابةتة ىةكؤد، ض مةً و ض  ةة ىةخيَؤ، بةٍيا طيَوةيةك باناٌ 
كاك خو ةيَخؤطدوو كاك خاةيؤ، دوو كةسةكة  تؤ  موزةميؤةكةة  
و طؤفيَؤةكة( دةرةب بووٌ، بؤية ٍةةر ىةماىةؤةويَؤ  باسة  ٍةيا     
 بكةيً.. يوىكة ئةو كات و باو بوو، كة ديو ريع طويَضك  ٍةية.

* باطة رييَن  بةدص ئةو خةةَكاىة  دةبةؤد بةؤ كوطةنت و ةةة     
، بةة ر   تةؤ، بؤية  ب يةاٌ ةةة يارةسةةركؤدى  ئةةو        ىاوبؤدٌ

ىةخؤطاىة كؤدبوةوة، بة تايدةت كة ماوةيةك ميؤ ةَةكاىياٌ ةةة  
 كةسوكاريياٌ د بؤت  بوو ةةو سةربازطةية؟

ةة ثؤسيَاريَك  جو ىةة، ميةيع ئةةو بابةتةة تةا يةةىؤيَ  ميَظةك         
 ٌ  د ط كؤدبووو، كة مً ثيَنو ية، سيَ  ٍؤكار ٍةبووٌ كة د و ييةا
كةةؤد، ئيَنةةة بدةةةٌ بةةؤ ثظةةكييي  ئةةةىداةكؤ وةكاٌ، يةكةةةمياٌ     
رةى ة جؤرة دةرماٌ و خةؤر كيَك  زةٍاروويةاٌ ثيَيةاٌ د بيَةت و     
مةبةستياٌ بووبيَت بز ىً كاري ةةر  ية  بةووة و ية  ىةةبووة،      
دووةميةةاٌ  رةى ةةة مةتؤسةة  ئةةةوةياٌ كؤدبيَةةت ىةخؤطةةيةك     

ابينَت كوطةةةةيؤة ةةةةةة ىةةةةاو زييؤ ىيةةةةةكاٌ ب وبؤتةةةةةوة و تؤسةةةة
سةربازةكاىيع تةووغ بةنب، سةيَيةمياٌ، ئةةو ئةفشةةرة  ئةةو       
رسي ىة ةةوآ بةرثؤض بووة، ويشد ى  ئاز ر  د بيَةت و بؤيةة د و     
 تينؤ ثزيظك  كؤدبوو.. دةىا مييع بؤ خؤو سةيؤو ثيَ  ديَت.

* يةىؤ ساةَيَ  بةوو، بؤ يةةكت ةةة خؤثيظةاىؤ ىةكة  كةةركوك      
ؤ مةاةَ  خوتةاٌ بةاض كةؤد،     طةٍيؤ بدوو، كاتيَ  بابةتةكةةت بة  

 ٍةستياٌ يؤٌ بوو، كة تووط  ئةو دسخة بدوويت؟

ةة تا ماوةيةك  زسر ىزي  بة ساةَيَ  ةةطةةلَ ماةَةةوة باسةه ىةةكؤد،     
يوىكة مً تا يةىؤ مةاى يَط تووطة  طةؤك ٍةاتدووو، ٍةةروةٍا      
ىةمؤةويشت بة بابةتةكة بز ىً و ئي  بةردةو و دةيَياٌ يو بيَةت،  

تينةةة ٍاورتييةكةةةو باسةة  ئةةةو بابةتةةةماٌ     وةك يةةؤٌ ةةطةةةلَ 
 ىةدةكؤدةوة.

 فؤتؤ: ٍيَنً حةسيب
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ح فةرةجفاتيئا/ لةتيف   
......................... 

بةضرية يةكيَلة هةو خاتووُاُةى هة ثسؤضةكاُى ئةُفاهدا 
بساوُةتة ضةزباشطةى تؤثصاوا و دواتس ضةزباشطةى دوبص، 
خاتوُيَلى طةُخ و خويَِةواز بووة و هة ٓؤهَةكةى خؤى 
ضةزثةزغتيازى ذُةكاْ بووة.. ئةو بةَ جؤزة ضريؤكى 

زذيٌَى بةعظ دةطيَسِيَتةوة، كة دةقى ضتةًلازييةكاُى 
 طيَسِاُةوةكة بيَدةضلازى و دازِغتِةوة داُساوة.

 
؟  * ضؤْ و هة كويَى دةضتطريكسْا

ــ ئيٌَة كاتيَم كة هة ديَيةكاُةوة بةزةو زِيَطاى ضةُطاو بة 
زِيَلةوتني، ًّ خؤَ و خةضوَ و كوزِةكةَ كة ُاوى ٓةظايَ بوو، 

ى هةزِيَطا قواتى بازق دةضوويّ بةزةو ضةُطاو، ُةًاُص ُا
وةضتابووْ هة ديَى قةالَضؤغة، ٓيَصيَلى  شؤزى هيَبوو ئيٌَةياْ 
داطست و دةضتبةضةزكسايّ، ئيرت ئةوةى هة ديَيوة ٓاتبوو 
هةطةيَ ئيٌَة ٓةز ٓةًووياْ داطست و تساكتؤز و ٓةًووى 
دةضتبةضةزكسا، ذْ و ثياو و ًِدايَ و ٓةًووى ثيَلةوة تا ضىَ 

وويّ، ئةوةى ٓةبو هة ًةزِ و ًاآلت و ٓةزضيةن زِؤذ هةوىَ ب
ٓةًووى تاآلُلسا و بةز بةضاوى خؤًاُةوة بسا، بةآلَ هة دواى 
ة خةهَلٌاْ دةبيِى هة  ئةوةى دوو ضىَ غةو هةوىَ بوويّ، زِؤذُا
ديَيوة دةٓات ٓةًووى زِاثيَض دةكسا و هةطةيَ ئيٌَة 

.  دةضتبةضةزدةكسْا
 

 * دواتس بؤ طويَى ئيَوةياْ بسد؟
ــ ثاؽ ضىَ زِؤذ وتياْ دةتاُبةيّ شةويتاْ دةدةيِىَ، بسايِة 
هيواى ضةًضةًايَ، هةويَوة بة ئؤتؤًبيى كة هةضةزياْ ُوضسابوو 
عةًاْ، بةزةو ًةعةضلةز تؤثصاوة بةزِيَلسايّ، تا ُةضوويِة 
ى تؤثصاواية، ًةعةضلةزىَ طةوزة بوو،  ئيِحا  ئةوىَ ُةًاُصُا

ز يةكةَ غةو خةضوَ و ثيَياْ وتني ئةًة تؤثصاوةية، ٓة
ئةواُةى بةضاآلضووبووْ، ٓةز ٓةًووياُياْ هيٌَاْ دابسِْا و دواتس 

زِاثيَضى ُوطسةضةملاْ كسابووْ، كة دواى ئةوةى بةهيَبوزدُى 
ى  طػتى بةزبوويّ، شاُيٌاْ هةُوطسةضةملاُّ، دةُا ُةًاُدةشُا
ضياْ بةضةزا ٓاتووة،  ًِاهَى شؤزيػياْ هيٌَاْ جياكسدةوة، 

،  ًِداهَة كاْ دةضتياْ كسد بةطسياْ، شؤزياْ هة دايلياْ دابسِْا
دايلةكاُياْ ُةدؤشيةوة و ٓةًووياْ هيٌَاُطةُد، ئةوةى ضىَ 
ضايَ و ضىَ ضايَ بةزةو ضةزةوة بوو، ئيرت ثياوةكاُيؼ ئةواُةى 
هةوىَ بووْ ٓةًووياْ هة ٓؤهَةكاُى تسبووْ.. ُةيامناْ دةبيِى، 

ؤهَةكاْ، دةيامناُبيِى ضؤْ بةآلَ زِؤذاُة دةكساُة دةزةوةى ٓ
هيَياُياْ ئةدا و بة بةزبازاُةوة ًةغق و زاكة زِاكياْ ثيَياْ ئةكسد 

.  و ئاشازياْ دةدْا
 

 * ًاوةى ضةُديَم هة تؤثصاوة ًاُةوة؟
ــ ثاغئةوةى ثيَِخ زؤذ هةويَ ًايِةوة، ديطاْ ضةيازة ٓات و 
زِاثيَض كسايّ بةزةو ًةعةضلةز دوبص بسدزايّ، كة طةيػتيِة 
ئةوىَ شؤز ُاخؤغبوو، بةزِاضتى دةتسضايّ تا بةياُى 
ى كويَية، ًِاهَةكاْ شؤزياْ ُةخؤؽ كةوتبووْ، ض هة  ُةًاُدةشُا
بسضاْ ض هة ُةخؤغى ضوزيَرة و توغبووْ بة ئيطٔاي، شؤزى 
ًِاهَةكاْ ًسدْ، بةع هةو قاعةيةى ًّ هيَى بووَ، ضوازدة 

ياْ ًّ خويَِةوازيٍ ٓ ةية بة شؤز ًِدايَ ًسدْ، ثاغاْ كة شُا
ا  وتياْ دةبيَت ببيتة بةزثسضى ئةَ قاعةية، بة شؤز ًِياْ دُا
هةقاعةكة و وتياْ دةبيَت ًاُطاُة جةزدى ئةو ًِاالَُةى ض 
ةبوو  ئةًسْ و ض هة دايم دةبّ بيِوضى، بةٓةزحايَ جازى وٓا
شؤز ئئاُة دةكساَ، كة يةكةجماز بةعةزةبى قطةَ دةكسد، 

ُى، ًِيؼ ومت ئا، وتى تؤ يةكيَلياْ وتى تؤ عةزةبى دةشا
دةبيَت ئيرت بة كوزدى قطة ُةكةيت، ومت بؤ، وتى ضةزت 
دةغليٍَِ ئةطةز بةعةزةبى قطة ُةكةيت، ومت بؤ طاهَتةَ هةطةيَ 

 دةكةى.. وتى ُةوةهآل بةزِاضتٌة.
ئيٌَة ُصيلةى ثيَِخ ًاُط كةًرت هةوىَ بوويّ، بةآلَ يةكةَ ًاُط 

ضةيازةكاْ كؤًةهَىَ  كةوتِة ُاوًاْ، ضةيازةية شؤز ٓاتّ،
خةهَلياْ بسد و ضؤُيؼ بسدياُياْ بة هيَدْا و بةغةق، ئةواْ 

 ضريؤكى بةسرية...  ضريؤكى قاعةكانى سةربازطةى تؤثزاوة

جةيش شةعبيةكان دةيانوت، كيَى ئةيةويَت شوو بكات،  :بةشرية عةىل
 ئيَمة ليَرة دةري ئةكةين

 

 فؤتؤ: ٓيٌَّ حةضيب
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ثيَياْ دةوتسا قوات خاضة،  خةهَلةكةؽ هة دواى خؤى ٓةًوو  
غتياْ جيٌَا، شؤز بةداخةوة بوويّ، ئاوًاْ بؤياْ دةبسد و 
غةقياْ هة ئاوةكةؽ دةدا، ُةياُدةٓيَػت ئاوياْ بدةيِىَ، 

ؤذ زِؤذاُة بةزدةواَ بوو دواتس بووة ًاُط بة ئةًة ئاوٓا تا ضىَ زِ
ًاُط كؤتا ًاُط ئيٌَة بةزكةوتني، كة بةزكةوتني ئيرت 
ئيٌَةغياْ بسد بةزةو تلسيت، هة ئةًّ عاًةى تلسيت هةوىَ 

 ضواز زِؤذ ًايِةوة و دواتس عةىل حةضةْ ًةجيدًاْ بيِى.
 

 * عةىل حةضةْ ًةجيد بة ضاوى بيِى؟
ئةو و دازو دةضتةكةمياْ بيِى، كة ــ خؤًاْ بةضاو خؤًاْ 

دةًاُضة و كةهةثضة بةقةدياُةوة و جوى ئةو كاتة كة شةيتوُى 
بوو هةبةزياُا بوو، ٓاتّ بةزِاضتى شؤز تسضايّ، ئةوْا زِؤيػنت 
وتياْ يةهآَل ئاهَتوْ و ثازة ضيتاْ ٓةية دةزيلةْ، بة شؤز 
طوازةياْ هة طويٌَاْ دةكسدةوة و ُةياُدةٓيَػت كةع ٓيضى 

يَبيَت، ٓةتا جِطىَ و جِطىَ عيَساقيػياْ هيٌَاُطةُد، بةآلَ ث
ةى تسياْ بسد.  دواتس جِطيَلاُياْ دايةوة و ثيٌَاْ ئةوُا

ئيِحا ئؤتؤًبيوى تس ٓات و كسدًاُياُةوة ُاو ضةيازة و ٓةز هةو 
غويَِة هة ئةًّ عاًة ضاحةيةكى طةوزةى ٓةبوو ضوزِايِةوة و 

كى شؤز ُاخؤؽ و بة ضوكايةتى ٓةز هةوىَ بةهيَداْ و بةًاًةهَةية
ى غتيَم ٓةية هةبةز ئةوةى كةضيَم  كسايِة ضةيازةوة، دةًاُصُا
هةوىَ بوو، ٓات ثيٌَاُى وت وتى ئةتاُبةُة غويَِيَم جوجليَلى 
ى هةُاو ئةضني، بةآلَ  هيَِية، ٓيضى هيَِيية ٓةز خؤًاْ دةًاُصُا
 خواى طةوزة فسياًاْ كةوت و هيَبوزدُى طػتى ٓات، ٓةز ئةو 
اُياْ طست و وتياْ  غةوة  كة ٓةواهَةكة  طةيػت ثيٌَاْ،  دًا
هيَسةةًيَِةوة دوو ضىَ زِؤذتس، ثاؽ ضىَ زِؤذيرت ئيرت هيَبوزدُى 
طػتيةكة ئيٌَةغى طستةوة، هة زِؤذُاًة بآلوكسابوةوة )عةفوى 
طػتى بوو ًا عةدا جالي تاهَةباُى خائني( بةو جؤزة هة زؤذُاًة 

ة ئيٌَة بةزبوويّ و ضىَ ضواز زِؤذيَلى بآلوكسابوةوة، بةو عةفوو
 ثيَضوو ضةيازة ٓات بةغويٌَِاُا كةوتيِة زِىَ.

 
 * دواى ئةو ٓةًوو ُةٓاًةتية، 

ــ ئيٌَة ٓةز دهَِيا ُةبوويّ هةوةى بةزئةبني، ئيرت هةويَوة 
ٓيَِاًاُياُةوة بؤ غؤزِؽ و وتياْ ٓةز كةع خةهَلى كويَية بؤ 

، وتياْ كةزكون بةٓيض ئةوىَ بربيَت ئيٌَة ومتاْ كةزكون
غيَوةيةن ُيية و كةالزيؼ ُيية و ٓةًووى بسا بؤ ئؤزدوطاى 
شؤزةًوىَ هةوىَ ُيػتةجىَ كسايّ، بةآلَ ئيٌَة تاضويِة 
ى وةزةقةياْ بؤًاْ كسد  ى كاتيَلٌاْ شُا عةزبةتيؼ ُةًاُصُا
ُوضسابوو عةًةهيات ئةُفاي، ئيِحا شاُيٌاْ ئيٌَة بةز غاآلوى 

ةالًازةكة بةُاوى ئةُفاي ُاوُساوة.. ئيرت ئةُفاي كةوتويِة و ث
هةوة ودواؽ ٓةز هة كوهة ًةزطيا  بوويّ،  ئةوةى ئةُفاي 
طستبويةوة، بةٓيض غيَوةيةن بؤى ُةبوو عةقازى وةزطسىَ و 
بايةعى ُة ئةدزاثيَى،  ئةضوويّ بؤ ٓةز دائريةيةن ٓيض 
غتيَلٌاْ بؤ ُةدةكسا، هةبةز ئةوةى ئةو وةزةقةيةًاْ ثيَبوو 

ُصاُى ئيٌَة ئةُفاي بوويِة، ئيرت هة ُةوةت و يةن بةدواوة دةيا
تؤشيَم باؽ بوو، ئةًة بضوكرتيّ بةضةزٓاتة كة ًّ باضى 

 دةكةَ.
 

ني باضى قاعةكاُى تؤثصاوة بلةيت؟  * دةتوُا
ــ بة ُيطبةت ئيٌَةوة غةؽ قاعة بوو، غةؽ قاعةكة ثيَياْ 

ةهَم ئةوتسا قاتيع حةوجية، هةبةز ئةوةى جةيؼ غةعبيةكاْ خ
حةوجية بووْ و ضةزثةزغتى ئيٌَةياْ دةكسد، ئةوبةزيػةوة 
يؼ ثيَياْ ئةوتسا قاتع كةزكون،  غةؽ قاعةى تسبووْ ئةوُا
هةبةز ئةوةى جةيؼ غةعبيةكاْ خةهَم كةزكون بووْ و هةوىَ 
ضةزثةزغتياْ دةكسد، ئةوةُدة قاعةيةؽ ئاًس قاعةى ٓةبوو 

اتع بوو كة ئاًس قاعةكةيؼ هة خؤى ضةزوتسى ٓةبوو، ئاًس ق
ضةزثةزغتى ئةَ قاعاُةى دةكسد ، وةكو ئةوةى باضى خوازدْ 
بلةيّ،  قطعةى عةضلةزى ٓةبوو ئةيأُيَِا و خوازدُةكاُيؼ 
ٓةًووى ٓى عةضلةزى بوو، خوازدُىَ شؤز شؤز ُاخؤؽ بوو ٓةز 
ةبوو دوو  ى وٓا قاعةيةكيؼ بةُصيلةى ضى خيَصاُى تيابوو، خيَصُا

ًِاهَى هةطةيَ بوو، شؤزيػى ٓةبوو ( 10ًِاهَى ٓةبوو،  ٓةبوو )
حةوت ٓةغت ًِاهَى ٓةبوو و ضياُى دةًسدْ ثيَِحى ئةًا ئيرت 

 ئاوٓا بوو.
 * دوو غةؽ قاعة هة تؤثصاوة، خةهَلى تيَيدا دةضتطريكسا؟

ــ ُاُا، ئةوةَ بريضوو باضيلةَ، جطة هةواُةؽ، هة ُيَوْا ئيٌَةو 
ى تس ضؤآلى ٓةبوو، هة ضؤالَيةكة دةضوويتة ئةوبةز،  ئةوُا

قاعةى تس ٓةبووْ كة شؤزبةياْ كةالزى بووْ، خةهَلى ضِوزى  
يؼ دواُصة قاعة بووْ، ئةواْ  كةالز بووْ، تةقسيبةْ ئةوُا
ى  صة قاعة بووْ ئيٌَةيؼ دواُصة،  بةآلَ ئيٌَة ُةًاُدةتوُا دوُا
بضني ئةوْا ببيِني هةبةز ئةوةى بةيّ ئيٌَة و ئةوْا شؤز بوو 

ى ضياْ ئةواُيؼ شؤزياْ بةز غاآل وةكة كةوتّ، ئيرت كةع ُةيصُا
بةضةزٓات، ضوُلة ضةيازةكاْ ٓاتّ هةويَوة دةضياْ ثيَلسد 
ئةواُياْ بسد و ٓةُىَ هة قاعةكاْ ئيٌَةؽ بةزيلةوتّ، ئةواْ 

ى ضازةُوضياْ ضى بوو.  هةُاوضووْ ُةًاُصُا
 

* باضى دةضتدزيَرى ضيلطي هة قاعةكاُى تؤثصاوة دةكسيَت، 
 ْ؟ئةوةتاْ بيِى بؤ خؤتا

ة الى ئيٌَة ُةكسا و ُةًاْ  ــ دةزبازةى دةضتدزيَرى و ئةوُا
بيِى، بةآلَ وةكو ئةوةى كة ئةٓاتّ، وتياْ ضى كةضيَم 
ني هيَسة دةزيلةيّ، ئيرت  ئةيةويَت، غوو بلات ئةوة ئيٌَة ئةتوُا
ذُةكاْ ٓةًووياْ شؤز ثيَياْ ُاخؤؽ بوو، بةُةعى كةوتِة طياْ 

وو ئةكةيّ، ئةواْ جةيؼ غةعبى و وتياْ ئيٌَة ضؤْ غ
ئةياُوت ٓةز كةضيَم ئةطةز غوو بلات ئيٌَة دةزى ئةكةيّ، 
بةآلَ بةُيطبةت دةضتدزيَرى الى ئيٌَة ئةو غتاُة زِويى ُةداوة، 
ئةوةى بة بريةوةزى ًّ بيَت ئةو غتاُة الى ئيٌَة ُةبوو بةع 
بيطت بووَ هة غويَِيرت ئةكس، بةآلَ ضوكايةتيٌاْ ثيَدةكسا 

 خيَس.بةالََ تةعدا ُة
* ضؤْ بوو ًِاهَةكاُياْ جياكسدةوة، دةكسيَت دميةُيَلى 

 زوداوةكةًاْ بؤ باع بلةيت؟
ــ بةهَىَ ًِايَ جيادةكسايةوة هة دايلى، هة تؤثصاوا بوويّ 
ًِاهَةكاُياْ جياكسدةوة و ٓةًوو ذْ دةضتياُلسد بةطسياْ و قر 

د، بةآلَ  ًِاهَةكاْ الى زُِيِةوة و ٓةًوو ًِاهَةكاُياْ هيٌَاْ دابسُِا
ضووبووْ عةشيَتياُياْ دابوو بؤ ئةوةى بطسيّ و آلئةواُةى بةضا

داواى دايم و كةضياْ بلةْ، ئيرت بةطسياُةوة ٓاتِةوة تةُاُةت 
ٓةُيَلياْ كة هة دايلياْ دابسِابووْ ُةدؤشزاُةوة، ًّ خؤَ هةوىَ 
بووَ، ذُيَم ئةُاضٍ ًِاهَيَلى هةالبوو ٓةز بؤ خوا بةخيَوى ئةكسد 

واتس ُاشامن كةضوكازى دؤشيةوة ياْ ُةيدؤشيةوة، بةآلَ ئةواْ و د
كة ذْ طةجنياْ هة ًِايَ و ثري جياكسدةوة، ديازبوو ُيةتياْ 

 خساث بوو، بةع ئةوةى ًّ بيِيٌاْ ٓةز ئةوةُة بوو.
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ح فةرةجئا/ لةتيف فاتي  
.......................... 

، يةكيَلة هةو دايلاىةى هةطةلَ مياهَةكاىيذا رةمحاٌ ىةبات فايةق
بةر شاآلوى درِىذاىةى ئةىفال كةوتووة و هة دوبس كض و كورِيَلى 

 مردووٌ، كؤرةكة بة ىاوى )ديار( و كضةكة بة ىاوى )شارؤ(.
ئازار بةخصةكاىى ئةىفال،  ضريؤكى ىةبات، يةكيَلة هة ضريؤكة

ئةو بؤ طيَرِاىةوةى ئةو ضريؤكة و ئازارى دابرِاٌ و مةرطى 
مياهَةكاىى بة بةرضاوى خؤيةوة، هةمةوبةر شةرداىى وآلتى 

 شويذيصى كردووة.
ٍاورييى ىةبات ىاوى ىورى حمةمةد عةىل بوو، ميذاهَةكاىى 

هة  ـ ريَبوار ىورى و ديار ىورى 1986)شارؤ ىورى هة دايلبووى 
ـ شيؤ  1980ـ مَاباد ىورى هة دايلبووى  1985دايلبووى 

ةروةٍا بةختيار و خةتابيصى  1984ىورى هة دايلبووى   ٍ ـ
 ٍةية، كة ئيَصتا داىيصتوى كةركوكً(.

(ـة و يةكةو مياهَى هة شاهَى 1961ىةبات هة دايلبووى شاهَى )
( هة دايلبووة، ئةو هةو طفتوطؤيةماىذا هة طوىذى 1980)

 بةو جؤرة وةآلمى ثرشيارةكاىى دةدايةوة: باىطؤل،
 

؟  * هة كويَى و ضؤٌ دةشتطريكرٌا
ٍةموو ىاوضةى جةبارى هةو رِاشتةى قؤضةىل كؤماىياٌ  ــ

كردةوة و شةو و رِؤريَم  هةوىَ بوويً، ئيَنة ىةماىذةزاىى بؤ 
ئةوة ئةماىطرٌ، جاشةكاٌ جيَازياٌ كرد بو عةشلةر و هيوا، 

ةر ٍةمووماٌ ٍةرضى خوا هةو ئييجا ٍاتً ئيَنةياٌ بار كرد وٍ 
مةىتيكةية داييابوو، هةوىَ كؤبوبوييةوة و ئيرت بردماىياىة 
ضةمضةمالَ، جيَ ىةبوةوة، ٍةمووى ثرِبوو، طصتى خةهَم بوو، 
ئييجا بردماىياٌ بؤ تؤثساوة و ضوار شةو و ضوار رِؤر هةوىَ 
بوويً، ئةوةى ئةختيار بوو برِياٌ كرد و خةشو و غةزور و 

وو مياهَةكاىيصياٌ جياكردةوة.. طريا"دايلتاٌ مبرىَ ٍةم
 ياخوا"، مةطرى بةخوا وابلةى شةر ىادةمةوة.. ىووشةر.
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 نةبات فايةق رةمحان:
كة  اَلةكانيان جياكردةوة،ضوار شةو و رؤذ هةموو مندلة تؤثساوة 
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 * ثياوتاٌ هةطةلَ بوو؟  
ةر مً ثيَيج شوبراو هةطةهَه بووٌ، باوكه هةطةلَ بوو،  ــ بةهَىٍَ 
ةر حةوت مياهَةكةو بوويً، هة شيَخ حمةمةد بوويً بة  خؤو وٍ 

 ً.بةر باراىةوة بووي
 

 * ئةو كاتة ئةو كورِةى ئيَصتا هة طةهَتة، تةمةىى ضةىذ بوو؟
ــ تةمةىى شىَ شالَ تةواو ىةبوو، مياهَةكامن يةكى يةن شالَ 
بةييياىة، طةيصتيية ئةوىَ "شيَخ حمةمةد" جاط و 
مصتةشارةكاٌ هةشةر دوو دةماىضة و ضةكيَم بوو بة 

اٌ شةرِياٌ.. ضوىلة هة دةشت ٍةىذىَ هة ماهَةكاٌ ضةكي
 ٍةبوو، هةشةر ئةوة بوو.

 
 * هة تؤثساوة جياتاىياٌ كردةوة؟

ــ بةهَى طصتياٌ جياكردةوة، مياهَياٌ هيَناٌ شةىذ و يةن 
مياهَناٌ ثيَيةما، مييض تازة شةط حةوت رِؤر بوو، برايةكه هة 
شيَذارةدرا بوو، ثيَض ئةوةى بطريينَي، تةرمى براكةمياٌ 

اتيية ضةمضةمالَ ب  ٍ راكةمماٌ ىاشت و دايةوة ثيَناٌ،
طةرِاييةوة ديَى، شىَ رِؤر دواى براكةو، خؤماٌ ئةىفاهلرايً، 
ئيرت ئةوة بوو تةعسيَه بردة دوبس و تؤثساوة.. وةهآَل هةويَض 
ةر حةوتياٌ هيَه  ةبووٍ  مياهَياٌ هيَناٌ شةىذ، مً حةوت مياهَهٍ 
شةىذ، طةورةكةو مَابادة "دوو كورِو شلور ئيَصتا رىياٌ 

كةركوكً و ئةو دواىةط الى خؤمً"، ئيرت ٍاوردووة هة 
 بردماىياىة ئةوىَ ميذاهَة هيَناىياٌ شةىذ.

 
 * دواتر كةى ميذاهَةكاىياٌ ثيَتاٌ دايةوة؟

اوردياىياىةوة، كاتيَم ئةبييني   ٍ ــ ثاط شىَ رؤر و شى شةو
ميالَ طصتى زةردةوة ببووٌ، تؤقى بووٌ، مياهَى شريةخؤر 

ثيَناٌ، كضةكةو تيَلضوو، ٍةر داياىةوة ٍاوردياىياىةوة داياىةوة 
ثيَه هةوىَ ٍةشته كرد كضةكة تيَلضووة و موى الرةوة بوو، 
تةماشامى ئةكرد، شتى ىة ئةخوارد، ئةطريا، ضويية دوبس كض 
ةر جار ىاجارىَ ئةبورايةوة و ئةٍاتةوة   ٍ كةوتة ٍيالكةت،

 شةرخؤى.. دواجار بورايةوة، ئيرت بردياٌ.
 

 بس طياىى هةدةشتذا؟* ميذاهَةكةت هة دو
ةر شةيرمى ئةكرد و ئةيوت توخوا داية بةفر   ٍ ــ بةهَى..
ئةخؤو، خةيار ئةخؤو، هةو كاتةيصا دوو ئافرةت الماٌ 
رِاياىلردبوو، جاف بووٌ و خةهَلى شةىطاو بووٌ، ئيرت ٍةموو 
شتيَلياٌ هة خةهَلةكة قةدةغةكرد، دةياىوت دةبىَ ثيَناٌ بوَيًَ 

اٌ كردووة، ئىَ شةو رٌ ئاهَتوىى داوةتة ئةو دوو رىة ضؤٌ رِاي
حةرةس و دةريلردووة، ئيَنة ضوزاىني خؤ غةيبناٌ ثيَيية، 
ةموو خواردىيَلياٌ  ئيَنةيض ئةماٌ وت ىازاىني، بةو ٍؤيةوةٍ 

هيَناٌ طرتةوة و كض دوو شىَ جار ئةبورايةوة و ئةٍاتةوة 
اتة   ٍ ٍؤط، ٍةر ئةيوت توخوا داية خةيار ئةخؤو.. كابراية

ماٌ "ٍادية كويَرى" ىاو بوو، عةرةب بوو، بةس زؤر باط ىاو
بوو، خوشلةزايةكه هة كةركون شتى دابوو ثيَى، ثرِ فةردةية 
ادية   ٍ بةتاىى و تفاق و شتى تر، ئةو شتاىة فرياماٌ كةوت،
كويَر شتةكاىى ٍيَيا هة قةدماٌ داييا، فةردةيةن بوو ىةمئةويَرا 

ى تريصه ئةطرٌ، بةكارى بيَيه، ئةموت دواى كةشوكارةكة
ضوىلة بةردةواو ثرشيارى براو كةشياٌ ئةكرد، ئةياىوت برات 
ةتة ىاوى ىةشرةديية، ئةموت كةشه ىيية،  ٍةية ىاوى عوبيَذةٍ 

ةية كة طرياوٌ.  ئةوةىة كةشهٍ 
 

ةمووى الى خؤت بووٌ ئةو كاتة؟  * مياهَةكاىتٍ 
ةهَرِشاٌ، ئةوةى   ٍ ــ ئا ئا داياىةوة ثيَه، ئيرت فةردةكةو

لةزاكةو ىاردبووى، ئةو ماوة و ئيَصتاط ماهَياٌ هة خوش
ةر حةوت مياهَةكةو ثيآَلوى ىاردووة  كةركوكة، شةيرملرد بؤٍ 
ى ميالَ، شةيرملرد دوو  و ثيآَلوةكاٌ ئةوشاط شةبةكة بوو،ٍ 
جوت شةوزى تياية، مييض زؤر زؤر بيَتاقةت بووو و ضووو بؤ 

ة ثارضة الى جةيصى شةعبية عةرةبةكاٌ، ومت تؤكوَة شوتي
خةيارىَ ئةو مياهَةو وا ئةمرىَ، بة راشتى ئةمساىى ئةمرىَ و 
ىيَايةتى بوو، خوائاطاى هيَية شوتى و ميوةياٌ ثيَبووٌ بة 
بةرضاومةوة كردية باٌ شيييةن تيَلةلَ خؤهَةكةى كرد ٍيضى 
ةر شةيرى ئةكردو و   ٍ ىةداثيَه و طةرِامةوة الى كضةكةو،

 يار ئةخؤو.ئةيوت توخوا داية بةفر ئةخؤو خة
 

 ىاوى ضى بوو؟و * ميذاهَةكةت تةمةىى ضةىذ بوو 
ــ ٍةر وةن ئةو كضةو وابوو، بةخوا ىازامن تةمةىى ضةىذ بوو، 
ضوىلة خويَيةواريه ىيية، شارؤى ىاو بوو، ديصاٌ فةردةكةو 
ٍةهَرِشتةوة، كة خوشلةزاكةو ىاردبووى، ومت بةشلة شتيَلى 

ثيآَلوةكامن داية دةشتيةوة و تيابيَت، بةس ثيآَلو بوو.. ئيرت 
ةر قةثى ئةدا هيَى، هيَى بوو بوو بة خةيار،   بردى بؤ دةمى وٍ 
ومت بة قورباٌ ئةوة خةيار ىيية، ئةوة خاهَؤ ثيآَلوى بؤت 
ىاردووة، ئةيوت ىا داية ئةمة خةيارة و مً خةيار ئةخؤو، ٍةر 
ةتا رِوحى دةرضوو، ئيرت كض رِوحى دةرضوو   ٍ قةثى هيَ ئةدا

اوردياىةوة وتياٌ باط بووة، ومت  تةواو مرد، وةآل بردياٌ وٍ 
اوردٌ  كاتيَم شةير ئةكةو زةق زةق شةيرو ئةكات و ئيرت ئةوٍ 

(ـى شةو هةىاو باومشا 10و بردىة بووة دةى شةو، شةعات )
داميا، مردبوو، خؤمياٌ برد هةطةهَيا ئاوٍا كردياىة ىاوضاهَيَلةوة 

امتةوة و خؤهَةكةياٌ كرد بةشةريا، ىة قةب  ٍ يض..  ٍ ر و ىة
كورِدةن ديار ٍاورِيَى ئةو كورِةو "ئامارة بؤ ريَبوار دةكات" 
ميالَ يةن شةو و رِؤريَم بووٌ و دواىةبووٌ، ئةويض كةوتة 
ٍيالكةت، شىَ شةو و شىَ رِؤر بةس تةقةاليذا و ئةويض 
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خةالس بوو.. ئيرت ئةويصياٌ برد، ئةو رِيَبوارةشه هة  
رةوة بوو ومت بةخوا ئةميض باوةشبوو و ئةميض موى ال

خةالس بوو كةومتة خؤكوشنت، ومت برايةكةو بةر هةوةى 
ةر بةشةر   ٍ بطرييَه بةشىَ رِؤر ئيعذاو بلريَت براى ضى
ةشت شالَ   ٍ ىةيئةتواىى شةيرى ىازدارى بلات بةخوا
مواهيذةكةياٌ طةورة كردةوة ئييجا ئيعذاو طرتى، برا و ميالَ و 

ياٌ ىةماٌ بردياٌ ماييةوة شةر باوكياٌ و ثيَيج شوبرا طصت
خؤو و ئةو ثيَيج مياهَةو، كة ماوٌ دووامن الماوة و شىَ مياهَه 

داوةتة شوو خؤو و ئةو كض و دوو كورِو رىياٌ ٍيَياوة و كضيَله 
ئةماىيض بووىةتة ثةٌ بةدةمسةوة شةو  ،يًكورِة ثيَلةوة

تابةياىى ياٌ شةكرةو بةرز ئةبيَتةوة ياٌ زةخته ياٌ خةو 
يه، ئيَصتا ئةو كورِةو كاكة خةتاب هة كةركون ئةمة ئةبي

 ثيَيجةمني رِةفسى بذريَتىَ هةبةغا مامةهَةى زييذاىى بؤ ىاكةٌ.
 

 * تؤ بةس ئةو كض و كورِةت هةوىَ مردٌ؟
ــ ئةو كض و كورِة و باوكياٌ، باوكياٌ شىَ شةو ثيَلةوة بوويً 

و هة تؤثساوا و دواى جياياىياٌ كردةوة بردياٌ، مامةى ئة
 مياالَىةط.

 * تؤ مواهيذ ضةىذى؟
 (1961)ــ 
 

 شالَ بوويتة، كة شووت كرد؟ 19* واتا 
ــ ئىَ تةمةمن ٍةر ىةبوو، ئةتوت هةشاخ بةرتذاومةتةوة ئاطاو هة 

 دوىيا ىةبوو.
 
 ٍةر هةو ديَية دائةىيصنت؟ *

ــ ماهَناٌ هةبةردةو ديَيةكة بوو و ئيَصتا ضاوو بةراى ىادات 
 بضنة ئةوىَ.

 
 هةواىةى تؤ، ضةىذ ميالَ مردٌ هةوىَ؟ * جطة

ةبوو ) ( ميالَ 10ــ وةالٍَى كان هةتيف ميالَ زؤر مردٌ، رِؤر وٍا
 ئةمردٌ.

 
 * باشة ٍى برشيَتى بوو ياٌ ضى ئةو مياالَىة ئةمردٌ؟

ــ كاكة جياياىياٌ كردةوة و كةس ىةيئةزاىى ضياٌ هةو مياآلىة 
 كرد.

 
 ٌ؟* ضةىذ رِؤر مياهَةكاىتاٌ التاٌ ىةبوو

ةمووياىياٌ جياكردةوة هيَناٌ و  ةرٍ  ــ ضوار شةو و ضوار رِؤرٍ 
 شرية خؤرةشياٌ برد.

 * قاعةكةى ئيَوة ضةىذ كةشى تيابوو؟
ــ بةوخواية كان هةتيف وةن دةواجني وابوو ثرِ بوو هة ئةقآل 

 ىةبوو.
 

 * ٍةموويصى كورد بوو، توركناٌ و عةرةبت ىةبييى؟
توركناىيصى تيابوو ــ با بةخوا عارةبيصى تيابوو و 

هةشجيةكةيا، كة ئةضوويً بؤ شت وةرطرتً ئةيامناٌ بييى 
ةمووماٌ جةبارى   ٍ هةقاعةى ئيَنةيا ىةبووٌ، قاعةى ئيَنة

ةبووٌ.  بووٌ، بةآلوٍ 
 

 * دواى ئةو حةوت ماىطة ٍيَياتياىةوة هةكوىَ داتاىياٌ ىا؟
بةتةماى ــ بردماىياىة عةربةت و هة شةحرايةكا ئةو كاتة رِيَبوار 

ىةبووو ٍيالن بوو زؤر ىةخؤط بوو يةكصةر 
بردماىةخةشتةخاىة، شلور باط بوو، كان هةتيف ئةمةى 
بؤتؤى باشةكةو ٍيض ىيية ٍةشته ىةماوة شته هةبري 

 ئةضيَتةوة.
 

* شوهَتاٌ ٍامشى هة شويَييَم وتويةتى ئيَنة رٌ و مياهَناٌ 
ا ثيَصنةرطةماٌ ئةىفال  كردووة؟ ئةىفال ىةكردووة ئةهَىَ تةَى

ــ بابة بابيًَ مً بةرٌ بؤ الياٌ، مً ضووو بؤ شويذيض، هةويَض 
 ئةو ىةطبةتيةو باشلرد.

 
* برِياربوو يةكيَم بيت هة شايةحتاهَةكاٌ هة دؤشيةى ئةىفال هة 

 دادطا، بؤضى ىةضوويت؟
ــ بةهَىَ ىاو مييصى تيابوو، بةآلو ئةو كاتة عةمةهيات بووو 

 ىةمتواىى بضه.
 

بةشةرٍاتى تؤ زؤر باشلراوة و دةىطى داوةتةوة، * ضريؤكى 
كاتى خؤى هةىةوةدةكاٌ يةكةمني جار ئيَنة بامساٌ كرد و 

 ئةىوةر عومةر شةرةتا ىوشيتى؟
ــ بةهَىَ وابوو ٍاتة ماهَناٌ، بةآلو ئيصفادةى ىية، بةخوا 
ضواردة ثازدة كضياٌ هيَناٌ برِكرد بردياىياٌ خوا ئاطادارة وةن 

ةر هةىاو قاعةكة جياياىياٌ كردةوة و ماىط و خؤر وابوو  ٌٍ
ئيَصتاط كةس ىةيساىى بؤ كوىَ بردياىياٌ، كورة برا ئةزاىى 
ات، قةد باس ىاكريَت، رىيَلناٌ   ٍ ضى بةشةر ئافرةتى كوردا
هةطةالَ بوو خاهَذاىى بوو، ئيرت ىازامن كاو خاهَذٌا دوو كورِى 

رد،  ثيَبوو ئةمةىة جوٌا بووٌ ئةتوت ثةىريٌ، يةكيَلياٌ م
ئةوةكةى هةباوةشيا طياىى ئةدا و خؤيذا بةشةر مياهَةكةيا 
كاتيَم رِاشتناٌ كردةوة بةباٌ مياهَةكةيا خؤيصى رِوحى 

 دةرضوو.



 

 

 

 

 

 

 ( بة منوونة2003كةركوك لة دواى )ب... سياسةتيَكى بؤماوةيي بةعس.. تةعري

 جيَناكؤكةكان ناوضة لة جينؤسايد هةَلمةتةكاني نةتةوةيي رةهةندي
 منوونة بة خانةقني شاري

 تةعريب
 جيَناكؤكةكانو ناوضة 
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 تةعريب... سياسةتيَكى بؤماوةيي بةعس

 ( بة منوونة2003كةركوك لة دواى )

 هيَمن حةسيب نووسينى:
 نووسةر و رؤذنامةنووس



 58 (2722نةورؤزى  25( بةرانبةر بة )14/4/2022) ـى(5)ذمارة 

 

 :ثيَعةكي  
 تببب وا يَ ي بببب   يبببة دات ظبببراو وظبببةيةكي بةتبببة   ( عريببب ت)

 ك كراوةيبة  دةشبةةواذةيةكي  ببةَك    ببةسض   رِذيَمي دي ري راوي
 َببة كببة بةغبب ا  حبب كمرِا ي ت يبةمتة بب ي و تبب وا  ذم رةيببة  ببب 

 َبة  ببةردةوا   ببة  ببةسض   حيسبي ح  مرِا ي ش َكي( 35) م وةي
 تبببة    بببب  و ثيببب دةكراوة جيَن ك كبببةك     وضبببة و كبببةرك  
 .را ةطرياوة ي خ د ثيَنةهيَنراوة ك ت يي ت وا   ة ئة  رِؤذيَ يغ
 شبرِينةوةي ) ت وا بةك  ي  هة  ويب ا   َبة  كبة   (عريب  ت) شي شةتي

   طبببب رِيو دا طرا يبببب  تببببةرحي   و راط اشببببن   شببببن مة 
 زةوي و م َكب   و مب  َ  دةشةبةشبةراطرتو  زمب     قةدةغةكرد ي

 و دارِيَبباراوة ج ريَبب  بببة هببةَكترت وة  بببك كبب رد (هةبب .... وزار
 كبة  كبةَة ريَ    ظب ييَن  ة..  كبةَة ريَ ي  ببة  كراوة و ثي دةكراوة
 هبببةر َبببة" شي شبببةتة ببببة  ط ظبببةكراوة" ظببب ييَو كةشبببي

 ثيب دةكرد ي  بب   هبةو َ  دةر ةتب ا   بض كرتين َة و ضركةش تيَ  ا
 ئبة   شبرينةوةي  هةوَكبةك  ي  َبة  ريَتري ر  ي خ د شي شةتة ئة 

 ببب  هببةريَ  وةزيببري ظبب ا ي  خ َيبب  ئببةوةت .. دةدات ثرؤشببةية
 َبة  بب و   سيَبرا   ثةرَبةم  ة ري  ثيَعرت كة بةغ ا  ثةي ة  ييةك  

(ببك رؤذ   530ذمب رة )  َبة  ب ا  كة(هةوا َ) رِؤذ  مةي دا  ةيةكي
  صبةي   مب  سر  كضبيَ ي :"( بآلوكراوةتةوة  دةَكيَب  20/7/2013)

  بب وي بببة بببةسض  شببةردةمي َببة كببةرك   ث ريَسطبب ري ج شبب  
 ريَتبرة  دادة  وةزارةتبي  ي شب يي  بةرِيَ بةري كة م  سر(  )حة   

 طةرِا بةوةي  بب   وةزيبرا   ئةدم مبة ي  برِيب ري  جيَببةجيَ رد ي  َة
   وضببة و كببةرك   َببة كبب رد ج تيبب را ي ببب  زارةكبب   و زةوي

 ".جيَن ك كةك  
 ج ريَب   ببة  ببةسض  حيسبي َةالية ( تةسري ) شي شةتي كةواب و
 ببة  ثبةروةردةكراوة   َةشبةر  بةسصبيسمي  ك مبةَكت ي  و درِيَاراوة
 وة  شي شبببةتة ئبببة  ببببيغ (ببببةسض) دةشبببة تي  بببةم  ي

 سروببببة  م  بببةوةي ببببة ثةي ةشببب  جيَتريكبببراوي كبببةَة ريَ ي
 ثبةروةردةكراو  تب كيَ ي  هبةم و  َةشةر ثيَ ةشةة جيَبةجيَ رد ي

 .بةسض ح  مرِا ي ذينتةي بة
 َببة تببة    بببة شي شببةتة ئببة  دةبيببن   دةرئببةدم   ب يببة هببةر

 ببةسض  حيسببي  شي شبةتي  و بةر  مبة  و بريكرد بةوة  و خ شيةت
 سيَبرا   ح كمرِا ي ك مةَكت ي  يَ  ظ رِب تةوة بةَك    ةم وةتةوة 

 مب وةي  َبة  ج ريَب   ببة .. دةشبة ت اريَ   كبةَة ريَ ي  بة ب وة و
 ئببة  بببةسض  رِذيَمببي رووخبب  ي دواي ح بب مرِا ي شبب َكي( 19)

 . ةوةشة وة ضركةيةكيغ ب ( تةسري ) شي شةتة
 قصبةكرد   بب   بتةرِيَنبةوة    بيَ   ئةوةم   دةر ةتي ب شةدا َة 

 ث َكنببةرة و رةهة بب  و تببةسري  ثرؤشببةي شببةرةت ك  ي َةشببةر
 ببة  ط زةظبةيَ   دةدةين هةو َ بةَك   ك  ي بةسصيسمة و ظ ييَو

 دواي َبة  بةدي ري راوي و( 2003) ث ػ َة شي شةتةك  ك تةسري 
 بببة ضبب   كببة ب ببةين  كببةرك   َببة ئ كة بببةر( 16) روداوةكبب  ي

( 2003) ثببببيغ ح بببب مرِا ي سةقليببببةتي و  ة ببببةط هببببةم  
 .دةكريَ  ثي دة و شةري ةَك اوةتةوة

 بةسض روخ  ي
 تةسري  شي شةتي وبةردةوامي

 ح ب مرِا يَ ي  َةشبةر  هي اكب     (2003  يصب  ي  ببي 10) ثب ػ  َة
 كةرامبةت  و ئب زادي  و مب    ث راشةو َةشةر بني د راو و دروش 

 زؤري ببة    داي بب و   َبة  زي  ليَ بةوت وا   بب   م   طيَرِا ةوةي و
 حب كمرِا ي  زوو هبةر  و ئ وذيَرب  بةوة  شةرةث  هي اي  ة ئة   ةبرد
 بببة بةشببرتاوة يبب خ د دريَاثيَبب ةر شي شببةتيَ ي ببب وة بةغبب ا

 هب ت وة   بةشبةردا  ط رِا ي ئةوةي كة(.. 2003) ثيَغ شي شةتي
 و سةقليبببةت  بببة  حيسبةك  بببة   ببب وي و روخصببب رةك   تبببة   

 .شي شةتةك  
 تببر  ثيَ   تببةك  ي ه و يعببةم  ي  ي بةرا بببةر َببة ئةطببةر ئةمببة
 َبة  ئبةوة  بب بيَب    ثيَعب و  سةقليبةتي  و ضةظبن  هبةم    سيَراقي
 جيَن ك كبةك       وضبة  و كبةرك    ت يببةترت  ببة  و كب رد  بةرا بةر
 م  بةك  ي  ثةراويَسخصةو َةشةر ب وة داك تراوتر رةط و ت   تر
 .ك رد
  (2003 يصب  ك   ببي 10) ثب ػ  َة كة دةوتريَ   ئةوةي ب ية هةر

 و روخيَنبببرا  سيَبببرا  َبببة دةوَكةتببب اري ج متبببةك  ي تبببةواوي
 بنةم يببةكي بني د راو ةتببةوة   بب يَ َببة شببةر و هةَكةةكيَنبب را 

 دةط زةريَب   ببةسض  رِذيَمي ث ػ َة ئةوةي ض   ة  يية  راش 
 و شي شببببةتة  و سةقليببببةت هببببةم   دةكريَبببب   ثببببةيرِةو و

 .بةسض ح  مرِا ييةكك ثةروةردةكراوي
 دي بةي  ثرشبي  و ب بةتتبة   بب   ج ريَ  بة دؤخةكة برِوا ة ئةطةر

 ه تبيَبب   بةشببةردا ب ظببب و  ئ راشببةةي بببة ط رِا  بب ري سيَراقببي
  ببة  جيَن ك كببةك      وضببة و كببةرك   ثرشببي و كبب رد َةمببةرِ

 و ي شب   و برِيب ر  ئيَصبة ػ  ببةَك     بةه ت وة   بةشةردا ط رِا   ري
 ي شبب  و برِيبب ر و كبب رو بنببةم ي بببةسض  رِذيَمببي شي شببةتةك  ي

 .كةرك   بة بةرا بةر بةغ اية   يَيةك  ي
زؤريَب  َبة دامبةزراوةك  ك دةوَكبةتك سيَبرا   ببة        ت ئيَصة   ظ تةم

ة مي ( م مةَكة َةطة َ كةرك   دةكبة  و ثيَي   ايبة  ب وي       و  )َا
ث ريَسط كبة    بب    ةطةرِيَن راوةتبةوة  ي شب يي  ظبيَ ةي  بة كةرك  

َةك تيَ  ا َة ضة  ين ي ش يي بنةرِةتك وة  ي ش   ث ريَسط كب   و  
 تب   كةرك   ب  ث ريَسط كبة هب ت وة  ببة      دةشة ر  سيَرا    و 

ةبب مي ( يةكيَ ببة َببة كيَعببةك    كببة    هة  وكببة  ثرشببك  بب و  )َا
 بببة ت ركمبب  يغ بببةَك    ييببة  كبب رد خ اشبب  تببة    ئةمببةي  

 بببة ظبب رةكة  ببب ( كببةرك  )  بب وي َةطببة َ كبب رد  ه وظببيَ ةي
  ب وي  م  بةوةي  َةطبة َ  و دةكبة   دذايبةتي  سبةرة   ثيَضةوا ةوة

ة مي )  .بن(َا
 بب   وات ك  يبةوة  هبةم و  بة( تةسري ) شي شةتي ئةطةر ب ية هةر

 و ثيب دة  جيَن ك كبةك      وضة و كةرك   َة ديف كة  بة م وةية 
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   وضب  ة   َبة   كب رد  دةشبة ت اريَ   بةه ي  ةكرابيَ  جيَبةجيَ  
 شي شببةتةكة و بةر  مبة  ئبةوةي  ه كبب ري  ةب وةتبة  ئةمبة  ببة   

 ببة .. دةر بةكرابيَ   بب    ب يَي  بةرطي بة   يَ برِي ري و رِاطريابيَ 
 هةَكبببباارد ي ي شببب ي َبببة( 24) مببب دةي دةرضببب ا   ي من و بببة

 تيَيب ا  كبة   (2008 تبةم وزي  ببي 22) َبة  ث ريَسط كب    ئةدم مة ي
  يصب  ي  ببي 10) ثيَغ ب  كةرك   دؤخي طةرِا ةوةي َةشةر برِي ر
 طبةرِاوةك    ئ وارة ك ردة دةركرد ةوةي وات ي بة دراب و ( 2003

تةسري   ض   ة ببةثيَك ئبةو    شي شةتةك  ي هةم و طةرِا ةوةي و
َك ةظبيَنرايةوة          م دةية كبة دواتبر ببة ييةب   شبةرؤ  ك مب ر هة
برِيبب ردرا بببةوة  "ت مبب ر   فبب ط و ت مبب ر  دا يعببة وا  و      
ت مبب ر  دة ت ا "بببك كببةرك   بتةرِيَنريَةببةوة ببب  ثببيَغ شبب َكك 

(2003). 
 12 و مب     3 و شب  َ  5) ث ػ َة  ش ييةي م دةية ئة  درض و ي

 هةَكببايَردراو  ثةرَبةم  يَ ي    و َة بةسض  رِذيَمي روخ  ي َة رِؤذ(
 كب رد  دةبب و  كبة  بب و   مةترشي ارة ثةي مة ئةو طةَةوة  َةالية 
 بي ردايةتبببة و برِوا ي يبببة َيَبببي( اخلتبببر  ببب ق ط) زة تبببي وة 

.. بةغبب ا َببة م مةَكببةكرد  ببب   بب يرَت شببةرةت يةكي دةشببةجيَ ي
 كبةرك    كب ردا ي  سيَراقةي ئةو ك ت يي ب وة برِي رة ئة  ض   ة

 ثيَببب وة خبببةو ي  ( 2003) ثببب ػ َبببة جيَن ك كبببةك     وضبببة و
  (2008 تببببةم ز 22) دواي ميَبببباووي ب يببببة هببببةر.. دةبببببيو

 َبة  ج دايبة  تبةواو  و تبةسري   شي شبةتي  َبة    يَيبة  ميَاووييبةكي 
 بببي22 ببب  2003  يصبب  ي بببي10)  يَبب ا  واتبب  ثببيَغ ميَبباووي
 دوو بب   دابةظب رد   ب يَي  سيَراقبي  برِيب رة   ئة  ض   ة  (تةم وز
 كب رد  هبةَك رد ي  رووي َبة ( تةم وز بي22) ث ػ و ثيَغ ق   غي

 بب   سيَراقبي  داسبغ   شبةرهةَك ا ي  ضب    وة    يَيب ا   سيَراقي َة
 .دابةظ رد( 2014 ح زةيرا ي بي10) ث ػ و ثيَغ
  ب يَي  ريَ  ري و برِي رةوة  ئ َيةت ئة  دواي َة ك رد دةب و ب ية
 خبب دي َةاليببة  بنيبب د راوةوة بةغبب اي َةطببة َ م مةَكببةكرد  ببب 

 هةَكةيببةكي و شبب دة روداويَ ببي وة   ببة  بترت يةتةبببةر كبب رد
 ببة  شب   يي  ببة  كبة  بةغب ا وةربترت يبة    دةشبة ت ارا ي  شي شي

 دةكريَةبببةوة  وة  راشببب  بببب ي ك مببب ر شبببةرؤكي يية يبببةكي
 ثبرِؤذةي  كبة  ي شب يية  مب دة  ئبة   دةرضب ا   ي  ض   ة بينيم   
 ثةرَبةم  ة را ي  زؤرينبةي  دة تي بة بة   ب و  ش  نةك   الية ة

 كب تي  ئبةو  ه وثبةا  ي  و دؤشب   ظبيعةي  و شب  نة  ببة  سةرة 
كبةمك ظبيعة    ثةَةم  ة ريَ ي ضة   و ك رد تة    و تيَجةرِي ك رد

 .كرد دا يعةنةكةي   ب ي  تي و مةشيخي
 شببةرؤكي ييةبب ي ك تببةدا َببةو كبب رد ئةطببةر ئةوةظبب ا َةطببة َ
 تبةسريب رد ي  ي شب   ببة  رةت رد بةوةي  بب   ك رتيَ  وة  ك م ري

 ئبةوةي  رةضب وي  دةبب و  بب بيَب    دةشبةةوة  ببة    وض  ةي ئة 
 بب   2006) خ َي ية  ب  تة    ك م ر شةرؤ  يية ي كة ب رداية 

 خب َي  دواي َبة  و ثيَ براوة  ئ م ذةي دةشة ري ا َة وة  بة(2010
 بب     ميَنيَب   ك م ريعبي  شبةرؤ   يية ي ك رتي ك رد يةكةمةوة 

 شبببةرؤ  ث شببب  ئةطببةر  تة   بببةت ي شببب ك    رةت رد ببةوةي 
 .البيَ  ك م ريعي

 
 ك رد طةورةكةي هةَكة

 كب رد    يَنبةرا ي  يب خ د  شبةركردايةتي  طةورةك  ي هةَكة َة ية 
 ق  ب غي  شبةرةت ي  رِؤذا بي  َبة  ديب ري راوي  بة و( 2003) ث ػ َة

 رِازيببب و   َببةوةي ببب و بببري  سيَببرا   دةوَكببةتي بني د   ببةوةي
 شبةركردايةتي  ئةدم مبة ي " ببةسض  رِذيَمبي  برِي رةكب  ي  تةواوي
 ببة  شب تةي  ئةو ت  مبيَنيَةةوة  ك رثيَ راوي و ك رايي بة" ظ رِػ
 و طبةورة  هيَنب ة  هةَكةيبةكي  ئةمةػ كة.. هةَك ةوةظيَةةوة ي ش 

 ببة  ط ظ راوةك  ي شي شية و سيَرا  دةوَكةتي ت  ب وة  ك ظن ة
 بب جي  دةبيَب   كب رد  بةسض ح  مرِا ك ب بة    سةقليةتي هةم  
 .هةَكةية  خ   ب ات ئة 
 َبة  سيَراقبي    وخ يي هيَسيَ ي هيض بةغ ا َة كة رِؤذا ةي َةو ك رد

 تبةواوي  ئبةوةي  ببري  َبة   بةب وة   ه وظب  ي  بةهيَسيب ا  تةرازووي
 بببب ظببب رِػ شبببةركردايةتي ئةدم مبببة ي" ي شببب ك  ي و برِيببب ر

 راط اشببببن و تببببةسري  بببببة ثةي ةشبببب  بببببي"هةَك ةظبببب وة
 كةضببببي هةَكب ةظببببيَنيَةةوة  وزار زةوي ودةشةبةشببببةراطرتو

 رةمحببةتي دةشبب  ذيَببر خصببةة برِي رةكبب  ي هةَك ةظبب    ةوةي
 ببري   ط اشبةنةوة  ق  ب غي  َة كة سيَرا   ي ش دا   ي دةشة تي

 دةشببة ريي بببةثيَي ث ظبب  يغ و  يعببةم  ي ك مةَكببةي َببة ببب و
 .سيَرا    يَنةرا ي ئةدم مة ي ب  ط رِدرا   وةكةي هةميعة
 ببةرِيَ برد ي  ي شب ي  َبة ( 26) مب دةي  َبة ( أ) برِطبةي  َبة  تةم ظ 
 كبب را بببة َةشببةر برِيبب ردراوة  ط اشببةنةوة  ق  بب غي ببب  و ت

 حب زةيرا ي  30) رِؤذي تب   ي ش يي  ةي ئةو شةرجة  هيَعةنةوةي
 ئةدم مبب ا  طةورةكببةي هةَكببة كبب رد بةمببةػ ب و ببة  كبب را( 2004

دةوَكببةت   بببةرِيَ برد ي ي شبب ي َببة دارِظببةنة بببةو رازيببب و ك تيَبب 
 دةركراوةكب    ي شب   و برِيب ر  تبةواوي  رِوو   دةقيَ بي  ببة  ض   ة

 بببة ثةي شبب " ظبب رِػ شببةركردايةتي ئةدم مببة ي" َةاليببة 
 ديب ري  هةَك اظبيَنراو  ببة  تةسري  َة ي ش   ببةرِيَ برد ك دةوَكبةت  

 ببة  تبةسري   ببة  ثةي ةشب   برِي رةكب  ي  تةواوي ض   ة ب رداية 
ةبب مي ) ببب  ظبب رةكة  بب وي طبب رِيو َببة ت وا ببةك  ي هببةم و  تبب ( َا
(.. القوم حح  تصححح  )  ةتببةوةيي   شببن مةي طبب رِيو دةط تببة

 بب وة   ظ رِػ شةركردايةتي ئةدم مة ي برِي ري بة شةرجةمي  
 و برِيب ر  ببةسض   شةردةمك رِذيَمي سيَراقي دةشة ريي بةثيَي كة

 بة     يَنبةرا ك  هةية  ي ش ي ح كمي ئةدم مة ة ئة  ي ش ك  ي
 ئ ينبب ة  سيَراقببي َببة وردب  ببةوة و خ يَن  ببةوة بببةبيَي كبب رد

هةَك ةظببب    ةوةي برِي رةكببب  ك )ئةدم مبببة ك شبببةركردايةتك   
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 شب َكي  َبة  كبة  بب و  ( العرب ح   قوم   الي القوم   التصح   قانون)
 .دةرض يَن را( 2001)

ة مي ) وظةي  شةرضب وةي  ديَب    خ مب َيَ رد   واتب ي  ببة  كبة ( َا
 برِيبب ري ببب  بببةسض ث شبب وي بببة كببةرك   َببة   وَيَن  ببة ئببة 

 دةشبب  َببة دةرهيَنبب  ي و كببةرك   َببة  ببةوت خ مبب َي رد ي
 ببة   .. ديَب  ( 1972حب زةيرا ي   ببي 1) َبة  بي  يبةك    ك مج  ي 

 و ظبب رةكة ببب  تةسريبببة بن غببةي دا بب  ي بببةسض  ئ م دمةكببةي
 برِيبب ري دة بب  ثيَ ببرد  دةشبب  ظ   شببةكةيةوة َببة شببةرةت ػ

 دةوَكةمة ب   ظب ريَ ي  وة  كبةرك كي  تبة      ةوت  خ م َكي رد ي
  ببةوتي د ةكببة خ م َكي ر برِيبب ري بببةَك    ةطرتببةوة   ببةوت بببة

 و   شببرِية و بةشببرِة ظبب رةك  ي وة  طرتببةوة  سيَراقببي هببةم و
 . ةكرا دي ري ظ را ة ئةو ب    وة ئة  ب ضي كةواب و هة  ...
 َببة( 41) ذمبب رة ك مبب ري مةرشبب مي بببة مةبةشببةة  ئببةو ببب 
 ببببةكر  حةشبببة  ئةمحبببةد َةاليبببة  ( واذووكبببراو29/1/1976)

 بب   كبةرك     ب وي  ط رِيو َةشةر برِي ر ثيَع و  ك م ري شةرِؤ 
ة مي )  هب ت وة   مةرشب مةكةدا  دةقبي  َبة  وة  كبة  دةدريَب   ( َا

 َةشببةر رِةزامة بب ي ظبب رِػ شببةركردايةتي ئةدم مببة ي ثيَعببرت
 .دةربري وة

 رِذيَمبي  رووخب  ي  َبة  شب  َ ( 19) ثب ػ  َة شةيرة  َيَرةدا ئةوةي
ةب مي  ) واتب     وة ئة  هة  وكة ت  بةسض   و وةزارةت َةاليبة  ( َا

 ببب  كببةرك   ثببةيرِةو مبب وة ببب  مبب وة سيَراقببةوة دامببةزراوةك  ي
و ي شبب  و مبب دة    برِيبب ر ضببة  ين ببب و ي شببةرةرِاي دةكريَبب  

ة مي )   وي هةَك ةظ    ةوةي دةشة ر  ب   :برِي را ة َةو(... َا
 كببةرك   ث ريَسطبب ي ئةدم مببة ي دا يعببةو يةكببة  َببة: يةكببة 

 كب رد  كبة  ثةرَةم  يَ   رةمحي دةش  ذيَر ظ رػ(بي   خصةة
 12 و مبب    3 و شبب  َ 5) دواي ئببةوةت  كةمينةيببة  تيَيبب ا خبب ي
 ثيَب ةري  ببة  سيَبرا   ثةرَبةم  ي  ببةسض   رِذيَمبي  روخ  ي َة رِؤذ(

 ي شببب ي َبببة ض ارضبببيَ ةي( 24) مببب دةي كةمينبببة  و زؤرينبببة
 و كبةرك    و كب رد  دذي َبة  ث ريَسط ك    ئةدم مة ي هةَكباارد ي
 دةرض ا  . تةسري  شي شةتي بةردةوامي

ه وك ت هةَكةيةكك دي ة    يَنةرا ك ك رد  رازيب و يب   بب و ببة    
( َة ي ش   هةَكبباارد ك ئةدم مبة ك ث ريَسط كب   ببة     23م دة  )
(  كببة تيَيبب ا ثرشببك ت م رةكبب  ك   2008بببك شبب َكك  36ذمبب رة )

دة تبب ا  و  فبب ط و دا يعببة وا ي   خصببةة بببةر رةمحببةتك      
 ك.. كة ببةه   ثيَ نبةه تنك   ثيَ اض و ةوة  َيا ةيةكك ثةرَةم 

ئببةو َيا ببة ثةرَةم  يببة  ث ريَسطبب   كببةرك   َببة هةَكببباارد ك       
 ( بيَبةػ ب و.2013و  2009ئةدم مة ك ث ريَسط ك   ب  ش   ك )

( 24( كبة َببة ئبةدم مك هةَك ةظب    ةوة  مبب دة  )   23مب دة  ) 
( هيضببك َببة مبب دة 23ه تببة بةرهببة   بببة   ئببة  م دةيببة واتبب  ) 

( كةمرت  ةب و  ضب   ة  24َك ةظ وةكة  )م دة  مةترشي ارة هة
كبب رد بببة دةشببةك خبب   ط مبب  ك خصببةة ت مبب رة بنةرِتيببةك  ك 
كةرك   "ت م رةك  ك دة تب ا  و  فب ط و دا يعبة وا "  وة     

( كب رد ببة دةشبةك خب   ئبة    وضب  ة        140ض   َة م دة  )
 كردة   وضة  جيَن ك  .

شبب   هةَكببباارد ك  ( هببةر َببة ي  23تةم ظبب  برِطببة و خ َكببةك  ك ) 
ئةدم مببة ك ث ريَسط كببب    ةم يبببةوة  ببببةَك   ثبببة  كيَعببب  بببب   

و  2010ي ش ك  ك هةَكباارد ك ئةدم مة ك   يَنبةرا  بب  شب   ك )   
 (.. هبببةم و ئةم  بببةػ ثيَمببب   دةَكيَببب    2020و  2018و  2013

 بب وة   ك رت و الواز هيَن ة ك تةدا َةو ك رد   يَنةرا ي من ين ةي
 بنبةم ي  َةشبةر  شي شيةك  ي و   يَ سيَراقي ب وةثيَي   ا بةوةي

بببة) طببب ازراوة دادطبببةري ثبببةيرِةوي و ي شببب  و مبببةدة ي ع َا  َا
 .دةكة  دةوَكةت اري م  خ را  ب  م   طيَرِا ةوةي و( اال ةق َية

 
ة مي (  ةكة  كةرك    وة تةسريب )َا

 و   حيبة  قبةزاو  و ظب ر  وة  ك رطيَرِييبةك  ي  يةكبة   ب وي  ط رِيو
 بب   )كبةرك      وي  يَ يي ا َة جيَن ك كةك     وضة َة ط   ةك  
ة مي  ب  ةب            طحو   بب   خ رم ت و َا ب دوببس بب  دببض ب ثبرد  بب  َا

ربيبب  ب           قبب ط ب قةرةهببةدمري ببب  َا كبب ثر  ب شببةرطةرِا  ببب  َا
 بب   ثرؤشبةية   وة  تر  ضة  ا ي و قةرةحةشة  ب  ا  املع ر (

 تببببةسري  ض ارضببببيَ ةي َببببة ظبببب ر   شببببن مةي شببببرِينةوةي
 مب رِكيَ ي  هبةَكتري  خب ي  بب     ويَب   هبةر  ضب   ة .. ثي دةكراوة
 .  شن مةكةيةتي و دا يعة ا  بنةضةي دةرخةري و ميَاوويية
 ثبةيرِةوكرد ي  دةشبةجيَ ي  بة وظ رؤض ةك    ظ ر   وي ط رِيو

 ضبب   وة .. دادة ريَبب  بةسصببةوة َةاليببة  تببةسري  شي شببةتي
  ةتببةوةيي راشببة رد ةوةي ي شبب ي بببةسض هببة ت وي دوايبب 
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 بب   سيَبرا     يَنبةرا ي  ئةدم مبة ي  هةَكبباارد ي  ي ش ي و( 2008)  
 ي شببب ي ضبببة  ين و (2018و  2013و  2010و  2006) شببب َكةك  ي
 دواي َبببة سيَبببرا  ب دجبببةي ي شببب ك  ي شبببةرجة  و طعببب 

 بببة  .. هبب ت وة ث ريَسط كببة ببب  كببةرك    بب وي بببةوة (2003)
و   ب وة   ب وة .. ي ش يي  ة و برِي ر و   شراوة ئةو هةم و شةرب ري

 دامببةزراوةي و وةزارةت هة بب يَ َةاليبة   جيبب  جيب   ث شبب وي ببة 
ةبب مي )  بب وي سيَراقببةوة  ث ريَسط كببة ببب  كببةرك   ظبب يَو َببة( َا
 :َةوا ة دةخةينةرِوو  من و ة دوو َيَرةدا كة... بةك رديَ 

 دةشبجيَ رد   َةطة َ ( 2016) دووةمي ك   و ي م  تي َة: يةكة 
ةبب مي )  بب وي  يعببةم  ي  كبب رتي دةرهيَنبب  ي ببب   برِطببةي َببة( َا

بب الدة حمبب ) داي ببب و  َببة ظبب يَو  ث ظببرت كببة.. بببةك ره ت( َا
 و دزييبةوة  َةشةرثيَضبيَةكة  خب ي  ث شب ويَ   بة   وخ  وةزارةتي
 .ض رةشةركرد كيَعةكةي

 َبة  خ  ةظين   زا ي ري ك كرد ةوةي ئ  اليو   رِمي َة: دووة 
ةب مي  )   وي( 2020) ش َكي  ك ردا بةوةك     ثب ػ  و ببةك ره ت ( َا
 .ض رةشةركرا ب بةتة ئةو

 برِيببب ريَ ي شةرشببب رِم  ة  و ثرشبببي ر جيَتببب ي ئبببةوةي ببببة  
 رِؤذي ك ب  بببةوةي َبببة كبببة سيَراقبببة  وةزيرا بببي ئةدم مبببة ي

ة مي )   وي ط ريو ي ش ي ثرِؤذة ( 6/6/2017)  كبةرك    بب  ( َا
 ببببب  دةكبببب ت ثةرَببببةم  ي رِةوا ببببةي و دةكبببب ت ثةشببببة  

  بب وي  ثةشببة  كرد ي  ببب   برِي رةكببة  راشببةة .. ثةشببة  كرد ي 
ة مي )   وي هةَك ةظ    ةوةي و كةرك كة  ببة    ي شب    ببة  ببة (َا
 رةهة بب يَ ي ضببة   وةزيببرا   ئةدم مببة ي هة ت وةكببةي خب دي 
 بببة وةزيرا ببة ئةدم مببة ي دا ببة   ي  يةكببةمي    َةوا ببة هةيببة 
 كبة .. سيَبرا   دةشبة ري  هةروةه  و ي ش يي  ة و برِي ر ئةو هةم و
 ببةوي  ئ م ذةدا ة  دووةمي  .. ك ره ت وة بة كةرك     وي تيَي ا

 بب    ةطةرِيَن راوةتبةوة  ي ش يي ظيَ ةي بة كةرك     وي ت ئيَصة 
ةبب مي )  بب وي ظبب يَو َببة ث ريَسط كببة   بب وي ثرشببي  شببيَية (.. َا

ةبب مي )  ئببة  هةَك ةظبب    ةوةي ب بببةتي و زينبب وكردةوة بببي(َا
 كبة .. كةمينةيبة  كب رد  تيَيب ا  كبة  ثةرَبةم     بة بةشةةوة   وةي
 .دةركةوت ثةرَةم   َة ب بةتة ئة  دواتر وة 
 روداوةكبببب  ي دواي مبببب    ضبببب ار واتبببب  (17/2/2018) رِؤذي

 طفة طبب كرد  بب   دا يعببةنيَ  سيَبرا   ثةرَببةم  ي  (ئ كة ببةر 16)
ة مي )   وي ط ريو ي ش ي ثرِؤذة َةشةر  دةكب ت  كبةرك    ب ( َا

 ببببةرةي ثةرَبببةم  ة ري تببب رِا   حةشبببة  َبببة جتبببة تيَيببب ا و
 تة   ببببةت و سببببةرة  ثةرَببببةم  ة رة تببببةواوي ت ركمبببب  ي 
ةب مي  )  ب وي  ظيعةك  يغ ت ركم  ة ثةرَةم  ة رة  ط دمب و  ببة ( َا

 بةظبب اري كبب رد ثةرَببةم  ة ريَ ي هببيض دا يعببةنة َببةو" دةزا ببن
 ببة ".. ك ردييبةك    الية بة  شي شبي  ب ي  تي بةه ي  ةكردووة 

 قصبةيةكي  هيض و بسركراوة ظ يَن ثةرَةم   َة ب بةتة ئة  دوايي ا

 ببببي23) َبببة  "ه وثبببةا     هيَبببسي َةاليبببة  هةَكببببايَردراو"
 رِذيَمببي ثبب ػ رووخبب  ي َببة مبب    دوو واتبب ( 2003حبب زةيرا ك 

 َةشبةر  دةدات برِيب ر  دة ب    كب ي  ببة  ئةدم مة بة  ئبة   بةسض 
ة مي )   وي هةَك ةظ    ةوةي  بب   كةرك     وي طةرِا ةوةي و( َا

 .ث ريَسط كة
 ببة  سيَبرا   مبةدة ي  حب كمي  برِاةر  ث   برِي ري بةثيَي: دووة 

 ي شببب ي يةكبببة  ببببة برِيببب رة ئبببة  كبببة ( 6/4/2004) َبببة( 71)
 ببب   كببةرك    بب وي  دادة ريَبب   (2003) دواي َببة  ث ريَسط طبب  
 .ه ت وة ث ريَسط كة
 ط اشببةنةوة ق  بب غي ببب  و ت بببةرِيَ برد ي ي شبب ي َببة: شببيَية 

  بب وي  ببة  بببةك ره ت وة كببةرك    بب وي  "كبب تي دةشببة ري"
ة مي )  (.َا

 ببة ( 2005) شب َكي  َبة  سيَبرا   هةميعبةي  دةشبة ري  َة: ض ارة 
 ب شببي ظببيَ ية  هببيض ببة  و هبب ت وة كببةرك    بب وي هةم  عبيَ ة 

ة مي )   وي  . ةكراوة( َا
 وةزيبرا    ئةدم مبة ي  ئةمينب اريَ    (2008) شب َكي  َة: ثيَنجة 

 ( 14/2/2008) َبببة (30/1/2/3354 /) ذمببب رة   شبببراوي ببببة
 و وةزارةت شبةرجة   ئ رِاشبةةي  ث ريَسط كب      وي بة خعةةية 

 دةك تبةوة   ئ ط دارييب    تيَيب ا  كردووة  دةوَكةتي دامةزراوةك  ي
 ث ريَسط كب    بب   هب ت وة  خعبةةكةدا  َبة    وا بةي  ئبةو  دةبيَ  كة

 بب   ببةك رب يَنراو ( كبةرك   )  ب وي  تيَيب ا  كبة  ب ريَب    ثيَي ك ري
 .كةرك   ث ريَسط ي
 ئةدم مبة ي  ئةمين اريَ   (2008) ش َكي َة تر ج ريَ ي: ظةظة 
 َبة  (42/689/اسمب    1/1/8ت/  ) ذمب رة    شبراوي  بة وةزيرا  

 و وةزارةت شبببببببةرجة  ئ رِاشبببببببةةي (  كبببببببة20/8/2008)
 دةك تبةوة   ئ ط دارييب    تيَيب ا  كردووة  دةوَكةتي دامةزراوةك  ي

( 58) مب دةي  َبة  ض   ة بةك رب يَنن ( كةرك  )   وي دةبيَ  كة
 برِيب ري  و سيَبرا   و دةشبة ري  و دةوَكبةت   يببةرِيَ برد  ي ش ي َة

 .بةك ره ت وة كةرك     وي  (2004) ش َكي بي(71) ذم رة
 َبة  (12/5/2008) َبة  كبةرك     ث ريَسطب ي  ئةدم مبة ي : حةوتة 

 بب   ح  مبةت  رِةزامة  ييةك  ي بة ئ م ذة  ةرمي ا بةي  ن مةيةكي
ة مي ) بري َة كةرك   بة ظ رةكة   وهيَن  ي  .دةك ت( َا
 ذمب رة  ببة  ث ريَسطب    ئةدم مة ي شةرؤكي   شراوي بة: هةظةة 

 تبببب رِا   حةشببببة  واذووي كببببة ( 22/10/2013) َببببة (6306)
 شبةرجة   ئ رِاشبةةي  َةشبةرة   ئةدم مبة ي  كب تي  ئةو شةرؤكي

 كببة كببراوة  بببةوة ئ مبب ذة تيَيبب ا و كببراوة سيَببرا  دامبةزراوةك  ي 
 .ب ة  ثةيرِةو   شراوةك  ي   َة ث ريَسط كة ب  كةرك     وي
 ي شب ي  َبة  ه وكب ت  ي شب ي  ة   و   شراو و برِي ر هةظ  َة  جي 

 ي شب ي  و (2008) شب َكي  بب   ث ريَسط كب    ئةدم مة ي هةَكباارد ي
 شبب َكي ببب  هةريَميَ بب ا َببة   ريَ خراوةكبب   ث ريَسطبب  دةشببة تي
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  ب م    ببيَةة ظ رةكة َة ك ردي زم  ي كة ب يَنيَ   بةرهة  رِؤذيَ 
 طر ةبة  ئبةوةي  ببة   .. ه وزم  ةك  يعي ا قصةكرد ي َة تة   ةت

( 2003) دواي سيَراقبببة ح  مرِا ببب  ي م مةَكبببةي شبببةرةكيةكةية 
 ضببة   بببةثيَي بببةج ريَ .. كببةرك   َببة كبب ردي زمبب  ي َةطببة َ

 سبةرةبي  زمب  ي  شبةر  بب   هةرِةظبة  بة ك ردي زم  ي   شراويَ  
 .دا راوة
 دامبببةزراوةك  ي و تة   بببةت بةغببب ا  ببب ج رةي م مةَكبببةي ئبببة 

 هببةم و َببة ج ريَ ببة  بببة كبب ردي زمبب  ي َةطببة َ كببةرك كيغ
 ض كب ردي   زم  ي ثةراويَسخصةو ب  ب شةدة  َة ضركةش تيَ  ا

   شبراوةك  ي  ئ شب   َبة  ض و ثةروةرد و خ يَن   ئ ش  َةشةر
 َبة  هبةم وي  ئةم  ة... هة ...  و  ةرم  تةك   ت بل ي و دةوَكةت

 وة  كبب ردي زمبب  ي بببة ئ مبب ذة دةشببة ردا َببة كببة ك تيَ  ايببة 
 َبة  سبةرةبي كبراوة و ث ظب  يغ    زمب  ي  تبة   َة  ةرمي زم  يَ ي
.. ثيَ ببراوة ئ مبب ذةي ب بببةت هببةم    ةرميببةك   زم  ببة ي شبب ي
ئ م ذة بة ث َكجعةية ي شب يي و دةشبة رييةك   بب  زمب  ك      َيَرةدا

 :ك رد  دةكةين
 دةشببة ري ضبب ارةمي مبب دةي َببة يةكببة  برِطببةي َببة: يةكببة 

 كب ردي   و سبةرة   زمب  ي  دوو هبةر :"ه ت وة سيَرا  هةميعةيي
 برِطبةي  َبة  ه وكب ت ".. تب دوايي .... دةوَكبةت   بةرمي  زم  ي دوو

  ةرميببةك   زم  ببة ي شبب ي:"هبب ت وة مبب دة هببةم   َببة دووة 
 :دةريَ  ئةم  ة رةض وي وتيَي ا دةردةكريَ 

 .زم   هةردوو بة  ةرمي رِؤذ  مةيةكي دةركرد ي بٲ
 و وةزيبرا   ئةدم مة ي ك ب  ةوةك  ي و ط زارظ  و طفة ط  ب  

 دوو َببةو يببةكيَ هببةر بببة ك  فرِا صببةك   و كبب  ترة و ثةرَببةم  
 .ريَتةثيَ راوة  ةرمية زم  ة

 هبةردوو  ببة  بةَكتة  مبةك    و   شبراوةك    تبةواوي  كليَعبةي  ب ج
 .دةبيَ  سةرةبي و ك ردي زم  ي

 .دةبيَ  زم  ة دوو بةو ق ت خب  ةك   خ يَن  ي ب د
 بب   تبر  ب ارةكب  ي  هبةم و  َبة  زمب    دوو هبةر  ثبةيرِةوكرد ي  ب هب

 ".دراو و ث   و "ث شج رت وة  يةكص  ي  بةرقةراركرد ي
 زم  بة  ي شب ي  َبة  زيب دةترةوة  بة ئةم  ة هةم و دووة : ه وك ت

 ئ مبب ذةي( 2014) شبب َكي بببي(7) ذمبب رة بببة سيَببرا   ةرميببةك  ي
 كبة  ه ت وة  بك ئةو ي ش ييةدا(3) م دةي َة من و ة بة ثيَ راوة 
 و دةوَكبةتن   بةرمي  زم  ي دوو ك ردي  و سةرةبي زم  ي هةردوو

 زامن رد بي  هةروةه .. بةك رديَن ح  مرِا ي ب ارةك  ي تةواوي َة
 .ح  مةت ئةشة ي خصة تة زم   دوو هةر بة خ يَن  
  بةرمي  زمب  يَ ي  سيَبرا    ئ شب   َةشبةر  ك ردي زم  ي كةواب و

 ئ شب   َبة  ب بةتبة  ئبة   تيَرِام  بة   جيَت ي ئةوةي بة   دةوَكةتة 
و  دةكريَب   ثيَعبيَ   ببةردةوامي  ببة  كبةرك     ث ريَسطب ي  شن ري
 (3) بب   ب شةكةم   تةوةري . َيَرةدا.دةدريَ  شرينةوةي هةوَكي
 :دةكةين دابةػ تةوةر

  بب وي بببة وةزارةتببةك    بب و  بب وة ئةطةرضببي   كريَبب   َةشببةر
ة مي )  .دةكة  كةرك   َةطة َ م مةَكة( َا

 ضببة   بةدةشببة يَن  ي و هببةو َ ضببة  ين ببب و ي َةطببة َ تةم ظبب 
 ئبة   هة  وكبة  تب   ببة    م دة  ي ش يي و دةشبة ر    و برِي ريَ 
 َبة  ئبةوةي  َةطبة َ  م وةتبةوة   هةَكبةشبرتاوي  ببة  ثرشة و ب بةت
.. دةكريَب   ثبةيرِةو  كبةرك      وي ديف كة  بة بةوة(2003) دواي
 ض رةشببةر بةغبب اوة ح  مرِا بب  ي َةاليببة  ب بةتببة ئببة  بببة  

 بببةَك    ببةب وة  كبب رد خ اشبب  تببة    ئةمببةي   كببة  ببةكراوة 
  بب وي طيَرِا ببةوةي َةطببة َ كبب رد  ه وظببيَ ةي بببة ت ركمبب  يغ

 دذايببةتي سببةرة  ثيَضببةوا ةوة بببة ظبب رةكة  ببب  بببة(كببةرك  )
ة مي )   وي م  ةوةي َةطة َ و دةكة   .بن(َا

 
 ك ردي زم  ي شرينةوةي هةوَكي

 رِذيَمببي برِي رةكبب  ي و هببة ت و ريسبة بب ي َةشببةر قصببة َيَببرةدا
   وضببة و كبةرك    َبة  كب ردي  زمب  ي  قةدةغبةكرد ي  بب   ببةسض 

 ضب    كبة .. روو بة  و ئ ظ را ب بةتيَ ي كة   كةين  جيَن ك كةك  
ةبب مي ) بببة كببةرك     وَيَنبب  ي دواي بببة  شببيَي بببة راشببةةوخ ( َا

 كبةرك    ث ريَسطب ي  َبة  كب ردي  زمب  ي  بة خ يَن   برِي ري ش  َ 
 تة   بةت  م مةَكةيبة    جب رة  هبةم و  دوايعبي ا  بة و قةدةغةكرد

 ئب يو  وت ري َة و ثرشة ال يةةي َةشةر ك ردي   وشينك زم  ي
 ك ردييببببةك  يغ طةرِةكببببة مسطةوتببببةك  ي هببببةيو رِؤذا ببببي

 ظب   ط  شبرِينةوةي  َةشبةر  كب ري  بةسض ض   ة.. قةدةغةكرد
 ط  ب ةك  يغ  ظ رؤضب ة و  و ظب ر    وي و ك ردي زم  ي دةكرد 

 ئبةوةي  ئ م دمي بة.. دةكرد َةطة َ م مةَكةي ض ارضيَ ةيةدا َةو
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كي   ت  خيَسا ةك    ب  ه   ا يَ    .. سبةرةبي  خ يَنب  ي  خبة بة  من َا
 ثرؤشببةي َببة كبب رد ه و يعببةم  ي  ي بيَئ ميَبب ب و ي ئةمببةػ ببب 

 طر ةبةك  ي  و كيَعة ض   ة ق شةةوة  ك ردي زم  ي بة خ يَن  
 .زي دب و ة َة رِؤذ دواي َة رِؤذ ك ردي خ يَن  ي بةردة 

  (ئ كة ببةر  16) روداوةكب  ي  دواي َبة  تبة     ض ارضيَ ةيةدا َةو
 ك ردييبةك    طةرِةكبة  َبة  ئةهلي   يَي ق ت خب  ةي( 71) بة  سي 

ح بب مي  كببة   ق ت خب  ببةي ذم رةيببة  َببة جتببة كراوةتببةوة 
 َبببة... شبببةرجةمي   خ يَنببب   تيَيببب ا ببببة زمببب  ك سةرةبيبببة   

 يبب خ د داخببراو  كبب ردي ق ت خب  ببةي ذم رةيببة  بةرا بةريعبب ا
 زمب  ي  ببة   يَرخب ازا   ذمب رةي  كةمب  ةوةي بةه ي تيَ ةَك راو 

 .ك ردي
َبببة  ئ م ريَببب  كبببة م َكجبببةر  "كبببةرك    ببب و"  برِوا بببة ببببةثيَي

 َببببة كبببب ردي ( بآلوي ردؤتببببةوة  َببببة خ يَنبببب  ي25/8/2021)
 ببب 2019) خ يَنبب  ي شبب َكك َببة تببة ي  كببةرك    ثببةروةردةي

 يةكبةمي  ثب َي   ب يَي  خ يَنب ك ري  هةزار شيَ  سي ةي (ب ا 2020
 شبب َكك خ ينبب  ك بببة بببةراورد بببة ت مبب ركراوة كببةمرت شببةرةت يي

 خيَسا ببي كببة ئببةوةي ببب  ئ م ذةيةكببة ئببةوةػ ( 2019 ببب 2018)
  بب وي ت مبب ركرد ي كردؤتببة روويبب   زيبب تر ث ريَسط كببة َببة كبب رد

كةك  ي    .سةرةبي خ يَن  ي َة من َا
 و   شبراو  َبة  كب ردي  زمب  ي  بةك رهيَن  ي ئ ش  َةشةر: دووة 

 ح  مةت: م مةَكةك  ي
 و   شبراو  َبة  ك رديية زم  ي بةك رهيَن  ي ئ ش  َةشةر هةرضي

 و جب ر  ضة  ين بة ك ردي زم  ي دذايةتي ح  مةت  م مةَكةك  ي
 ئيب ارةي  و سيَبرا   دةوَكبةتي  َةاليبة   ض هةية  بةردةوامي ظيَ از

 ببة (.. 2017 ئ كة ببةري  ببي 16) رووداوةكب  ي  ث ػ َة ظ رةكة
 كببة ئ كة بببةر  بببك17دواتببردا واتبب  ) رِؤذي ئيَبب ارةي َببة من و ببة
.. ببب و  خ دةرب زكرد بب ا هببةوَكي َببة كبب رد ه و تيبب  ي هيَعببة 

 روكبن  َيب ا ) شب زدرا   ث ريَسط  بين ي َة رِؤذ  مةوا ي ك  ترةيةكي
 رِؤذهببة تي ئ ثراشببي  ةك  ي  ةرم  بب ةي( سبب مرا   بب ز َ سببةَي

 بببب  دةكبببرد سيَراقبببي هيَسةكببب  ي شةرثةرظببب  كبببة دجيلبببة 
 بةرِيَ ببةري ( س مةر خةت  ) َة تريريَ كةرك    داطريكرد ةوةي

 بببة و ببب ات َيَب وا   كبب ردي زمبب  ي ببة  طببرت  كببةرك   ث َيصبي 
".. بب َ  ردي  الحتضبي :"وتبي  كة  َكةك  بةوة  بةرض وي بة ئ ظ را

 تبب رِةي هيَ ركرد ببةوةي ببب  وةهبب دا دؤخيَ ببي َببة ك تيَ بب ا َببة
 .ب  ت قصة ك ردي زم  ي بة ب و ثي يص  ه و يعةم  ي  

 ئبببةمو َيا بببةي مببب ري (15/11/2017) رِؤذي َبببة دوايببب ا ببببة
   يَيةكبةدا  مب رة  َبة  كب ردي  زمب  ي  و ط رِدرا كةرك   ث ريَسط ي

 .الدرا
 َبببة سبببةرةبي ك تلبببةي ئة ببب ام  ي( 5/12/2017) َبببة ث ظبببرت

 وةك َبةتي  ببة  ث ريَسطب ري  بب   ي داظةيَ  ا َة ث ريَسط   ئةدم مة ي

 َةشةر ئ شةك ثةروةردة و  يَركرد : يةكة :
 خ يَنب  ي  دابين رد بي   ةرميبةك     زم  بة  ي ش ي ئةوةي َةطة َ

 ئبة   ت ئيَصة  بة   دةوَكةت  ئةشة ي خصة تة ك ردي زم  ي بة
  ةضب وةتة  جيَن ك كبةك      وضبة  و كةرك   َة م دةيية ي ش يية

 بببة خ يَنبب  ي ح  مببةت ج ريَبب  بببة.. جيَبةجيَ رد ببةوة ببب اري
   وضببببة َببببة وشببببري  ي ت ركمبببب  ي و سببببةرةبي زم  ببببةك  ي
  ببة  ثيَضببةوا ةوة بببة بببة   طرتبب وة  ئةشببة  َببة ةك  جيَن ك كب 
 كبةرك    َبة  ك رد ه و يعةم  ي  ي ب  ك ردي زم  ي بة خ يَن  ي

 زؤر َبببة بببةَك     ببةكردووة    ةراهببة   جيَن ك كببةك      وضببة  و
 .دروشة ردووة ب  ئةشةة تي و َةمجةرِ ويَصةتةظ ا

 كب ردي  خ يَنب  ي  بةسصبةوة   رِذيَمبي  رووخب  ي  ث ػ َة تةم ظ 
 وة  كببراوة   ةراهببة  هببةريَ  ح  مببةتي َةاليببة    وضبب  ة َببة 

 و م م شبببة ي   ميالكبببي دابين رد بببي و ثبببةرت و  دابين رد بببي
 ببة  بةشبرتاوةتةوة  خ يَنب  ي    شيصبةةمي  تبة     و  ةرم  بةرا 

 ببةردةوا   ئةوةظب ا  َةطبة َ .. برِوا  مة و ت قي رد ةوة وة  بةغ ا
 بب   ئ شةة تي دروشة رد ي هةوَكي سيَرا  ثةروةردةي وةزارةتي
 دوايبن  من و ة بة داوة  جيَن ك كةك     وضة َة ك ردي خ يَن  ي

 كبب تي َببة ببب و كبب ردي زمبب  ي ثرِؤطرامببي الدا ببي ئ شببةة تي  
 ت قي رد ببةوةي َببة بةظبب ارب و ثرِؤطرامببةك  ي كةم رد ببةوةي

ب   2020) شب َكي  خ يَنب  ي  بب   ئ مب دةيي  ظةظبةمي  ث َي وةزاري
 ثبةت ي  ببةه ي  دةوا  كبةمي  ث شب وي  ببة  ح  مبةت  كة ( 2021

 وةزارةييببةك   ت قي رد ببةوة َببة ثرِؤطرامببي ك مببةَكيَ  ك رؤ بب  
 كب ردي   خ يَنب  ي  ب  ك ردي زم  ي  يَ ي   ا َة هةَك ةظ   ةوة 

 زمب  ي  ثرِؤطرامبةك  ي  ت ركمب  ي   و سبةرةبي  خ يَنب  ي  َة بة  
 .هةَكنةوةظ   ةوة

 ببب  داواكببرد  و هببةو َ ضببة  ين شببةرةرِاي ثيَعببرتيغ ه وكبب ت
 شبةر  بب   كب ردي  خ يَنب  ي  م م شبة ي  ي  ميالكي ط اشةنةوةي

 .رةت ردؤتةوة داواك رييةك  ي هةم و بةغ ا بة   بةغ ا 
 ببببببةردةوا  ثبببببةروةردةػ دامةزرا   بببببةك  ي ثرشبببببي َبببببة

( 2710) َببة من و ببة بببة ثببةيرِةوكراوة  روو  ثيَعببيَل  رييةكي
 بب   م م شة ي( 400) تة     (2019) ش َكي َة دامةزرا    ميالكي

 م م شبة ي ( 1893) بةرا بةردا َة دامةزرا  ووة ك ردي خ يَن  ي
 كببب ي َبببة هبببةروةه .. دامةزريَنببب راوة سبببةرةبي خ يَنببب  ي

( 560) تبببة    طريَبةشببب   م م شبببة ي( 10.500) دامةزرا ببب  ي
 ئةم  بة  هبةم و .. دامةزرايَنب راوة  ك ردي خ يَن  ي ب  م م شة ي

 خ يَنب ك را    ذمب رةي  و دا يعبة وا   ذمب رةي  ببة  ك تيَ  ايبة  َة
 .زي ترة سةرةبي ثيَ   تةي َة ك رد
 بببب  ئ شببب    ري شصبببةةم تي   ظبببيَ ةيةكي ببببة َةوا بببة جيببب 

   وضببة و طببةرِة  َببة سببةرةبي زمبب  ي بببة ق ت خب  ببة كرد ببةوةي
 وة  ئببةهلي  ق ت خب  ببةي ت يبببةت بببة دةكريَبب   ك ردييببةك  
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   شبراوةك  ي  َةشبةر  كب ردي  زمب  ي    شبراوةوة   ئبةو  دواي َة  
 تبةواوي    شبراوةك  ي  و بب ك ر   بةوتي  ك مج  يب ي  شةرؤك يةتي

 .الدرا ه بةك   و بةػ و دةشةة
 تببةواوي و شببةرؤك يةتي بببة كببةرك   زا  بب ي َببة َةم  ببة  جيبب 

   شببراوةك  ي   كلكيَعببةي َببة كبب ردي زمبب  ي ك َيَاةك  يببةوة 
 شبةرؤكي  ك تيَ  ايبة   َبة  ئبة   تيَرِام  ة  م يةي ئةوةي.. الدراوة
 .ك رد  ك َيَاةك   َة بةظيَ  راطري و زا   
 زمب  ي  ببة  بةرا ببةر  ثيَعبل  ري  تبري  ح َكةتي دةي   َةم  ة  جي 

 ئةطبةر  ب ية هةر بةرض و   ةكةوت  ةتة ت ئيَصة  كة هةية  ك ردي
  ةرم  تببةك  ي   شببراوي تببةواوي َةشببةر ب ريَبب  ئ م رشبب زيية 

 َببة كبب ردي زمبب  ي ضبب   دةردةكببةويَ  كببةرك    َببة ح  مببةت
 الدراوة.   شراوةك   كلكيَعةي
 و ه ت ضب   هيَم كب  ي  و  ةرم  تبة  ت بل ي ئ ش  َةشةر :شيَية 

 ريَتة يع    : ت بل ك  
 ئ شبب  َةشببةر كبب ردي زمبب  ي الدا ببي و شببرِينةوة هةوَكببةك  ي

 ريَتة يعب       ت بل كب    و ه ت ض  هيَم ك  ي و  ةرم  تة ت بل ي
 ببك 16)  ي ي و ش  َ ض ار م وةي َة . كة.بةردةوامة كيَعةيةكي
 مب وة  تبةسري   شي شةتيَ ي وة  ( ت  هة  وكة2017ئ كة بةري 

 .شةرهةَك ةداتةوة م وة
 ثيَعبيَل  ري  جب ر ( 30) ببة   سيب   ثيَي اوة  ئ م ذةم   م وةي َةو
 ببة  َيَبرةدا  كبة  دراوة  كب ردي  زمب  ي  الدا ي و شرينةوة ب  زة 

 :دةخةينةرِوو ذم رةيةكي   من و ة
  بب يَي بينبب ي تبب بل ي دا بب  ي ( َببة10/11/2018) َببة: يةكببة 

 و الدرا كبب ردي زمبب  ي ث شببج رت  و رةطةز  مببة بةرِيَ بةرايببةتي
 شببري  ي و ت ركمبب  ي و سببةرةبي زم  ببةك  ي بببة تببة    ت بل كببة
 .  شراب و
 تب رِيَ  تب بل ي    يَ رد بةوةي  كب تي  َبة ( 13/5/2020) َة: دووة 

 هبةر  ببة  ت بل كبة  هةم  عبيَ ة  بة كةرك    ك مة يةتي ض وديَري
 تببة    و   شببراوة شببري  ي و ت ركمبب  ي و سببةرةبي زمبب  ي شببيَ
 .الدراب و ك ردي زم  ي

  رِؤكةخ  بببةي تببب بل ي دا ببب  ي َبببة( 25/1/2020) َبببة: شبببيَية 
 و ثببةيرِةوكراوة سببةرةبي زمبب  ي تببة    كببةرك     يَ دةوَكببةتي

 بببة  ت يبببةت َ طبب ي  تة   ببةت و  ييببة تيَيبب ا  كبب ردي زمبب  ي
 زمب  ي  ت ئيَصبة ػ  و  ييبة  تيَيب ا  كب ردي  زم  ي  رِؤكةخ  ةكةػ

 . ةطةرِيَن راوةتةوة ب  شةر ت بل    رِؤكةخ  ةكة ك ردي
 َبة  ه ت ضب   هيَمب   ت بل كب  ي  دا ب  ي  َة( 2/1/2022) َة: ض ارة 

 و ئينتليبسي ) زم  بةك  ي  ببة  تبة     كةرك    ث ريَسط ي شة ةةري
 هببة ت وة ئببة .. الدراببب و كبب ردي زمبب  ي و   شببراب و( سببةرةبي
 بةرِيَ بةرةكببةي كببة جيَبببةجيَ را  كببةرك   ظبب رةوا ي َةاليببة 
 هيَنرايبةوة   ببةوة  ك ردي زم  ي الدا ي ث ش وي ث ظ   و ك ردة
 و دروشببة راوة ت ركيبب  و تببي ك رطةيببةكي َببة ت ثل كبب   كببة

 بببب   ببببةك رب يَنيَ   دةشبببة تةك  ي  دةكبببة    داوا كبببةرك    
 َببة دامةزرا بب   َببة كبب ردي زمبب  ي مببةرجي هةَك ةظبب    ةوةي

 . يَ دةوَكةتيةك   ريَ خراوة
 َببة كببةرك    وةك َببةتي بببة ث ريَسطبب ري جببب ري راكبب   ه وكبب ت

 شبةرجة   ئ رِاشةةي  ( 37) ذم رة بة   شراويَ  (12/12/2017)
 تيَيبب ا كببردووة   يَ دةَكةتيببةك   دةشببةة و ريَ خببراو و ئبب ذا ض
 َبة  دامةزرا ب    بب   كب ردي  زمب  ي  مةرجي كة كردووة   ةرم  ي

 زمبب  ي مببةرجي تببة    و هببةَكبترييَ   يَ دةَكةتيببةك   ريَ خببراوة
 .ب ريَ  ثةيرِةو ئينتليسي و سةرةبي

 جبب ري   راكب    برِي رةكةي و سةرةبي ك تلةي ي داظ  دوو هةر
 زمب  ي  سةرةبي ثيَ   تةي َة ه و يعةم  ي   ئةوةية  ث ش وي بة

 َبة  دامةزرا ب  ي    ببةردة   َة ريَتر ب وةتة ئةمة و   زا ن ك ردي
 ه و يعبةم  ي  شبةدا   ببة  َةك تيَ ب ا   يَ دةَكةتيبةك     ريَ خراوة
 دامةزرا ب  ي    طبر    هبةم    و  ب زا ن  سبةرةبي  زم  ي ك رديغ

 .هةية
 ئببةوة ث شبب وي بببة ببب كراوة ئ مبب ذة هببة ت وة دوو ئببةو ئةطببةر
 كب ردي  زمب  ي  سبةرة   ه و يعبةم  ي  ك  َبة  زؤريَب   كبة  ب وبيَ 
 ببة  كب ردي  زمب  ي    شراويَ  ا  َة  ةوت وةزارةتي ئةوة   زا ن 

 .  وبردووة سةرةبي زم  ي شةر ب  هةرِةظة
   شبببراوةك  ي كلكيَعبببةي َبببة ( 7/3/2019) رِؤذي َبببة ه وكببب ت
 ك ردا بةوةك     دواي كة الدرا  ك ردي زم  ي كةرك    ث ريَسط ي
 َببة كببة هيَنرايببةوة  بببةو ث شبب وةكة و ض رةشببةركرا ب بةتةكببة
 . ةم وة ك ردي      ك مجي تةرةك      رِم تي ئةدم مي
  بةوتي  وةزارةتبي  َبة  طعب   ثعب ة ةري    شبينتةي .. تةم ظ 

  ( َببببة10980/4011ع/3ذمبببب رة ) بببببة   شببببراويَ ي سيَببببرا  
 كبةرك    َبة  بب ك ر   بةوتي  ك مج  يب ي  ئ رِاشةةي (13/8/2018)

صب درة  املراشالت اغل  ا :"ه ت وة تيَي ا و كردووة  قبب   مبن  َا
 َا رديبة   ب َلػبة  املصبتلخ ت   ي   بعبض  مجب  مل ةبن   ظركة  
ف ي ق     اح    باَ  خم َف  لػبة  شبالمة  سلبي  َا عربيبة  َا  رقب   َا

   شببراوةك  ة   َببة واتبب   "دوايببي تبب (.... 1977 َصببنة 64)
 بةمببةػ دةبينريَبب   كبب ردي زمبب  ي بببة دةشببةةواذة هة بب يَ

 بب   ببي 64) ذم رة بة سةرةبي زم  ي ث راشةو ي ش ي شةرثيَضي
 .كردووة بة  (1977 ش َكي

 ك مج  ي كبةت    دةبيَب   كبة  هب ت وة     شبراوةدا  ئبةو  ك ت يي َة
 زمبب  ي ث راشببةو ي شبب ي"ئ مبب ذةب كراو ي شبب ي بببة ث بة بب بيَ 
 .يَ دةدر ي ش يي شساي شةرثيَضي  ر  ةرم  بةري و" سةرةبي

   شبراوة   ظ ييَو هيَن ة ظيَ ةيةكي بة دوايني     شراوة ئة 
 ببة  ثةي ةشب   م دةك  ي و برِطة هةم و شةرثيَضي تةواوي بة كة

.. كبردووة   ةرميةك  ي زم  ة ي ش ي و دةشة ر َة ك ردي زم  ي
و    شببراوة بببةو بةرا بببةر ريَ  ريَبب  هببيض هة  وكببةػ تبب  كببة

 .بةرثرشةك  ك  ةطرياوةتةبةر
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 .ك ردي زم  ي شرِينةوةي ب  ي ش  و دةشة ر ثيَعيَل رد ي
 

 ح  ميةك   ث شةة َة ك رد * دورخصةنةوةي
 ئ مبب دمي بببة ح  ميببةك   ث شببةة َببة كبب رد دوورخصببةنةوةي

 َبة  شي شةت  ةي َةو يةكيَ ة ك رطيَرِييةك   ا  ثيَتة َة الوازكرد ي
 و ببب   ئ شبب  َةشببةر( 2017) ئ كة بببةري روداوةكبب  ي دواي

 و سبببةرة  ببببة كبببةرك   تبببريغ ثيَ   تبببةك  ي هببب ورِاب و ي
 .ثةيرِةوكراوة ك رد بة بةرا بةر ت ركم  ةوة

 ئ كة بببةري 16) شبب َك ا دوو مبب وةي َببة بببةثيَك ئ م ريَبب   تببة   
 كب رطيَرِي  ثلبةي ( 119) َة زي تر  (2017 ئ كة بةري 30 ب  2017

 و َيا بة  ه بة و بةػ بةرثرشي و وبةرِيَ بةر طع  بةرِيَ بةري َة
 . كببة َببةو.ح  ميببةك    ةرم  تببة َببة وةرطرياوةتببةوة كبب رد َببة

 :َة ب و ة بري .. وةرطرياوةتةوة ك رد َة ك رطيَرِيي  ةي ث شةة
 ث شببةةك  ي َببة يببة  هببةر ب َكبب   ثلببةي ئ شبب  َةشببةر ببب١
   وة بب ي ق اقبب مي داقبب    ق اقبب مي كببةرك    ث ريَسطبب ري)

 .وةرطريا ةوة ك رد َة( دوبس ق اق مي كةرك   
 ئب و   تة  روشبي  )  ةرم  تبةك  ي  بةرِيَ ببةري  ث شب  ( 17) ب٢

 ضببب وديَر  ئ وييبببةك    شةرضببب وة والوا   وةرزػ كعبببة ك  َ 
 و خب را   دابةظ رد ي ئ وةرِؤ  مرؤي  م يف ئ  يصي ك مة يةتي 
 و كببةرك   ث  وطببةي بةرِيَ بببةري و خبب را   بب رِمي بةرِيَ بببةر
 .تر ضة  ا ي...  و" دا ةويَلكة و ك ض وك ضبةرا  ك مج  ي ي

 َبة  بةرِيَ ببةر  ث شب  ( 15) َبة  زيب د  ثب َيض   ئ شب   َةشةر ب3
 و داقب    ث َيصبي  بةرِيَ ببةرةك  ي :"َةوا ة شة  راوةتةوة  ك رد
 بةرِيَ بببةرةك  ي و كببةرك   تةشببفرياتي و سةببب وَكآل مببةال و م مببة

. كبة ببةثيَك   .تر ضة  ا ي....  و" دوبس و داق   ت وا ي  ةهيَع 
  شببراويَ ك ئةمينبب اريَةك ئةدم مببة ك   يَنببةرا   كببة بببة ذمبب رة 

( دةركراوة و ئ رِاشةة  ئةمينب رايَةك  25/11/2019( َة )12359)
ئةدم مببة ك وةزيببرا  كببراوة  تيَيبب ا داوا دةكبب ت ث ريَسطبب ر       
ظببب رةك   ئ طببب دار ب ريَنبببةوة  ببببةوة  دةشبببة تك طببب رِينك  

    ييبببببة  ضببببب   ة َةاليبببببة  بةرِيَ ةبببببةر   ةرم  تبببببةك  ي 
وةزارةتبببةك  ي   يببب خ د ئةدم مبببة ك ث ريَسط كببب   دا بببراو  و   

( 15)ث ريَسط رةك   دةشة تك ط رينيب    ييبة  كبةواب و الدا بك     
 َة دةرةوة  ي ش  ئةدم م راوة. بةرِيَ بةر ك رد َة ث ش 

( 72) َبة  زيب د  ه ببةك     و ببةػ  بةرِيَ ببةري  ئ شب   َةشةر ب4
 .وةرطرياوةتةوة ك رد َة ث ش 
  يَ دةَكةتيبةك    ريَ خبراوة  َة ك رد ك رمة  ي دةي   َةم  ة  جي 

بببب   كبببةرك   ئيببب ارةي  عببب ري ببببةه ي دوورخرا ةتبببةوة 
 ثب ػ  ئةمبةػ َبة   ك رمة ب ةك  ي     َة ه وشة تي دروشة رد ي
 بب   كب ردي  زم  ي مةرجي البرد ي بة ريَ خراوا ة ئةو   ض ركرد ي
 .ثيَ اوة ئ م ذةم   ثيَعر وة  ك رمة  ةك  ي   دامةزرا   ي

 . ةب وة ك ردي زم  ي      ك رطةكة
  ب يَي  تب بل ي  دا ب  ي  كب تي  َبة ( 10/6/2020) رِؤذي َبة : ثيَنجة 
 ئةدم مببة ي و كببةرك   ث ريَسطبب ي ديبب ا ي تببةالري  بب يَي بينبب ي

 زم  بةك  ي  ببة  تبة     و الدراوة ك ردي زم  ي دةركةوت ث ريَسط  
 دواي َببة ئةطةرضببي   شببراوة  ت بل كببة( سببةرةبي و ئينتليببسي)

 شبةر  بب   طيَرِايبةوة  كب ردي  زمب  ي  هبة ت وة   ئة  دة ت ا ةوةي
 .  شراوة  ةط دم و زؤر ظيَ ازيَ ي   بة   ت بل كة 
 ئ وييبةك  ي  شةرض وة بةرِيَ بةرايةتي  (14/5/2020) َة: ظةظة 
 تبب بل  َببة داقبب    ئ وييببةك  ي شةرضبب وة ه بببةي ببب كببةرك  
 سبةرةبي  زمب  ي  ببة  تبة     و الدةدات كب ردي  زمب  ي    يَيةكةي ا
 .  شراوة
 كبب  ترةي منصببةي و تبب بل ي َببة( 20/5/2021) َببة: حةوتببة 

 تبة     و الدةدريَب   كب ردي  زمب  ي  ث ريَسطب    دي ا ي رِؤذ  مةوا ي
 .دة  شريَ  سةرةبي زم  ي

كببةرك   َببة   دادطبب ي  بب يَي هةظببةة : َببة كرد ببةوة  بينبب ي  
 و الدراببب و دادط كببة تبب بل ي َببة كبب ردي زمبب  ي ( 30/3/2022)

  شببراب و  كببة ئةمببةي   زؤر  ( سببةرةبي) زم  ببةك  ي بببة تببة   
ترشبببن كة  ضببب   ة ئبببةوة  شبببسا  شةرثيَضبببي  را ك ي شببب  و 

 دةشة ر دةدات  ب  خ   ثيَعيَلك ي ش  و دةشة ر دةك ت.
 يب خ د  ك ردي زم  ي شرِينةوةي ب  تر هة ت وي دةي   و ئةم  ة

 يبةكيَ   هبيض  َة من و ة  بة كراوة  ك ردي زم  ي ثةيرِةو ةكرد ي
 زمب  ي  كبةرك     شبةرب زييةك  ي  يةكبة    شراوةك  ي و ت بل  َة

 . يية ب و ي ك ردي
  ببة و طعبب  داواكبب ري  ببة و دادطبب   ببة هة  وكببةػ تبب  وةَببيَ

 بةرا بببةر َببة  ةطرت تةبببةر ي شب يي    ريَ بب ريي كبب ردي اليبة يَ ي 
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 .دوورخصة تةوة
 ب شبيَ ي  َبة   راوا بة  و ئب َك ز  هيَنب ة  ب بةتة  ئة  َةشةر ئ خ  ن

 بب   بتةريَنبةوة  دةبيَب   ضب   ة ..   بيَةبةوة  جيَي ش   يي بة وادا
 ئبة   ق  ب    ضبة    ببة  و ضب    كبة  ثرؤشبة   ئبة   ريعةي و رِةط

 طب ريو  دواي َبة  ضب   ة .. كراوة ثةيرِةو   وض  ة َة  شي شةتة
 قةدةغببةكرد ي وث ظبب   ظ روظ رؤضبب ةك   و كببةرك    بب وي
 بببة دةشببةي ردووة بببةسض رِذيَمببي راشببةةوخ  كبب ردي  زمبب  ي

 ب ظبب ري و   وةرِاشبب    وضببةك  ي سببةرةبي هيَنبب  ي ثرؤشببةي
 ت يببةت  ببة  جيَن ك كبةك       وضبة  َة  يعةةجيَ رد ي   و سيَرا 

 ئبةو  تر  ئ َيةتي بة ئةوةػ ثيَغ ئةطةرضي.. كةرك   ث ريَسط ي
 سةرةبيبةك    ه زة  يعةةجيَ رد ي وة  جيَبةجيَ راو  ثرؤشةية

 شببةردةمي َببة ئيَصببة  حةوجيببةي واتبب  مةحلةمببة   وضببةي َببة
 شي شببةتي َببة دؤشببية ئبب َك زترين دوو ب يببة هببةر.. ث ظبب يةتي

 دؤشببيةك  ي جيَن ك كببةك      وضببة و كببةرك   تببةسريب رد ي
 زارة و زةويبببببي دؤشبببببيةي و هببببب وردة سبببببةرةبي هيَنببببب  ي

 و ئب َك ز  هيَنب ة  دؤشبيةية  دوو ئبة   ج ريَب   . بة.كعة ك َكيةك  ة
 ضبة  ين  ببة  بةسض  رِذيَمي شةردةمي َة تة    كة تيَ  ةَك يَعة 

 .ثي دةكراو  و ثةيرِةو ريَ  ر و ظيَ از
( 2003) شب َكي  دواي َبة  تةسريبة ثرشي مةبةشةة  َيَرةدا ئةوةي

 ئ كةببةري بببي16) رووداوةكبب  ي ثبب ػ َببة ديبب ركراويغ بببة و
 ببةه ي  دواييب     ريَ ةوتبةي  ئبة   ثبيَغ  ئةطةر ض   ة(.. 2017

 بيَبب     ببةية ا ي بةغبب ا كببةرك    َببة كبب رد دةشببة ت اريَ 
 ئبةوة  دةيبةويَ    ئةوةي وة  ب  ت جيَبةجيَي تةسري  ثرؤشةي

..  ببةم وة ريَترييببةػ ئببةو بببةوة(ئ كة بببةر بببي16) دواي َببة
 بببةه ي ببب وة  ديفبب كة  ريَتببري كبب رد ريَترييببةك  ي ئةطةرضببي

 و ي شببب يي ريَتبببري  بببة    وضبببةكة  َبببة دةشبببة ت ارييةكةي
 .دةشة ري
 زا بيو  بب    ييبة   َةبةردةشبة ا  درظ  و ورد ئ م ريَ ي هةرضة  
 ببة    كةرك    ه ت  ةتة( 2003) ث ػ َة كةش  ةي ئةو ذم رةي
 ثرؤشبةي  ريَت يبةوة  َبةو  كة دةخةينةرِوو  ريَ  ريَ  و ئ م ر ضة  
 .ثي دةكراوة كةرك   ب  سةرة  خيَسا ي ه تو
 برِيب ري  ببةثيَي : ببةسض  شبةردةمي  ه وردةك  ي سةرةبة: يةكة 

 ذمب رة    شبراوي  ببة  كبة   (29/32007) َبة  وةزيبرا   ئةدم مة ي
 تيَيببب ا و دةرضببب وة( 19/4/2007) َببة ( 6756/  27/  1/ 2/ )

 مب دةي  جيَببةجيَ رد ي  َيا ةي راشج ردةك  ي َةشةر رةزامة  ي
 دووةمبب ا  مبب دةي بببي(  أ و) برِطببةك  ي َببة دةبرِيبب وة  (140)

 كبة  ئ رةزوومة  ا بة   بة كردووة ه وردةك  ي سةرةبة طةرِا ةوةي
 زؤري بةظببببيَ ي ضببب   ة  ك ظبببن ب و   هةَكةيبببةكي  ئةمبببةي   

 بببة..  ببي  طةرِا ببةوة ئ مبب دةي ئ رةزوومة  ا ببة  سةرةبببةك  
هب وردة كبة َبة     هةزار خيَسا ك سةرةبك( 35147) ك ي َة من و ة

 خيَسا بي ( 25598) تبة     كةرك    شةردةمك بةسض هيَنراو ةتة

 ت ركمبب   و سببةرة  بببة كبب رد ثعبب ةك  ي هة ت وا ببةدا  َببةو
 .ب وة سةرةبي ثيَ   تةي ب  زي تري ثع ي كة ثرِكراوةتةوة 

 َيَبي  ئ مب دمي  بةردةوامبة   هة  وكبةػ  تب   كة ط رِا   ريي  ة ئة 
 ك رطيَرِييبببة ثيَتبببة َبببة كببب ردة الوازكرد بببي و ثةراويَسخصبببن
 تببةسري  شي شببةتي َببة بةظببيَ  وة  ئةمببةػ ح  ميببةك   
 .ثي دةكراوة

 ك رطيَرِييةك  ب ا   ثيَتبة  َبة  ك رد دوورخصةنةوةي ثيال ي تةم ظ 
 َببة وة  دةكريَبب   ثيَبب دة شصببةةم تي  هيَنبب ة ظببيَ ةيةكي بببة

 كبةرك    وةك َبةتي  بة ث ريَسط ري جب ري راك   هة ت وي دواي 
  (22/9/2020) َبة ( 5281) ذم رة   شراوي بة كة دةردةكةويَ  

 َيَبي  زا ي رييب    داواي  ب ردووة    ةرم  تبةك  ي  شبةرجة   ب  كة
 و بةرِيَ بببةر ي ريبب ةدةري و بةرِيَ بببةر  ةتببةوةي َةشببةر دةكبب ت

 ديبب ا ي رِةوا ببةي زا ي ريي  ببة ئببةو كببة بةظببةك    بةرِيَ بببةري
 .ب ة  ث ريَسط 
 روداواكب  ي  دواي َبة  دامةزرا     بةي  َبةو  ببةدةرة  ئةم  ة هةم و

( %80) َبة  َبة شبةرووي   ثعب ي  تيَيب ا  و ببةوة (ئ كة بةر بك16)
 .سةرةبي ثيَ   تةي بة دراوة دامةزرا   ةك  

 
 سةرة  هيَن  ي دوب رةب  ةوةي

 كةرك   َة  يعةةجيَ رد ي  و
 شي شبةتي  ض ارضبيَ ةي  َبة  بةسض رذيَمي ريَ  را ةي َةو يةكيَ 

 هيَنبب  ي كببردووة  ثببةيرِةوي جيَن ك كببةك     وضببة َببة تببةسري 
 َبة  بب وة   يعةةجيَ رد ي   و سيَرا  ب ظ ري و   ورِاش  سةرةبي
 ظبيَ از  بة ئةمةظ ا بةرا بةر َة.. جيَن ك كةك     وضة و كةرك  

 كببببةرك   َببببة رةشببببة ةكةي كبببب ردة جيبببب واز  ريَ بببب ري و
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  بب جيَتري بببةه ي: داسببغ هبب تو ثببيَغ   زةحببةك  ي: ضب ارة  
 و بةغبب ا) ث ريَسط كبب  ي َببة كبب ر هببةَي و ببةب و ي ئببةمو دؤخببي
 شببةر ظ رؤضب ةك  ي  و( شبة حةدين  و م شبب َ و دي َبة  و ئبة ب ر 
 شببةرهةَك ا ي تبب ( ٢٠٠٣) شبب َكي دواي َببة ث ريَسط ي  ببة  بببةو

 َبة  رووي   خيَسا  هةزارا  بة ( 2014) َة داسغ داطريك رييةك  ي
( 80) ببة     بةرمي  ئ مب ري  هة ب يَ   بةثيَي كة" كردووة كةرك  
 ببة  ظب رةكة  شبةق متريي  َةببةر  ض كبة   "دادة بريَن  كةط هةزار

 كبب ري هببةَي ببب و ي َةبببةر ض و خ يبب   ظبب رةك  ي بببة بببةراورد
 .كردؤتة كةرك  زي تر  رووي   

 كببةرك   شببة ةةري َببة ثةرظبب بآلو ظببيَ ةي بببة خيَسا   ببة ئببة 
 بببي١٦) ثببيَغ شببةردةمي َببة ئةطةرضببي ب و ببة   يعببةةجيَي

 َةمجبةرِة  ئبةو  بة    ةدةكرا بة   ويي    و زةوي خ   ( ئ كة بةر
 . ةم وة َة بةردةمي   (بةوة2017) َة

 دواي َبببببة: داسبببببغ شبببببةردةمي   زحبببببةك  ي: ثيَنجبببببة 
 ذم رةيبةكك زؤر   ش  نيةك      وضة ب  داسغ داطريك رييةك  ي

 خبةَك ي  ت يببةت  ببة  كبرد   كبةرك    َة رووي   ظ را ة ئةو ئ وارة
ئببببة ب ر و دي َببببة( و  و شبببة حةدين  و )م شبببب َ ث ريَسط كببب  ك 

كبة  .. ظ رؤض ةك  ك شةر ببةو ث ريَسط ي  بة و و قبةزا  حةوجيبة    
  بب  )م َكجبةر  رووداو(    بةثيَك َيَ وا يَ ك سةمي  شبةرحةد قب در  

تة    َة م وة  شآ م  تك ثبيَغ ئ ثراشبي  ك رزط ركرد بةوة     
( كبةط ثيَ  ب ت و     382( هةزار خيَبسا  كبة َبة )   80حةوجية  )

 دةشبة تك  هب تو  ك تب يي  ث ػ َة ئ وارة  كةرك   ب و ة.. كة
 ئببةو زؤري بةظببيَ ي هيَعببة  كةمجببةك  يغ  داخصببةو و داسببغ
 ثةَبةكرد ي  َيَبرةدا .. م و ةتبةوة  كبةرك    ظب ري   ب و  َة ئ وارا ة

 ثيَ يَنب  ي  ك تب يي  و كةمجبةك    داخصبةو  بب   سيَبرا   ح  مةتي

 كببردووة  ثيَعبب ةػ طةرِا ببةوةي   داواكبب ري هبب وردة سببةرةبي
و  ي شب   ببة  خيَسا بك سبةرةبك هب وردة    ( 9549)  سي ةي كةواب و

 َيا ببببةي راشببببج ردةك  ي و وةزيببببرا  ئةدم مببببة ي برِيبببب ري
ببب وة   كببةرك    َببة  م  ببةوةي     140 مبب دةي  جيَبببةجيَ رد ي 

 .هةميعةيي
 سةرةببة  طةرِا ةوةي ئةوةي دواي ثيَي ا  ئ م ذةم   وة : دووة 

 خيَسا ببي( 25598) تببة    ئ رةزوومة  ا ببة  بببة كببرا ه وردةكبب  
 ئبة   كبردووة   ثيَعب ةػ  طةرِا بةوةي  داواك ري ه وردة سةرةبي

 كةشبيَةي    ت مب ري  و خ را    رِمي ئةوةي شةرةرِاي خيَسا ةػ
 يَب  خيَسا  هبةر  ه وك ت ه ت و   َيَ ةي ظ را ةي ئةو ط اشةنةوة

 بيب   ي  بة دواتر بة   قةرةب كراتةوة  دين ر ملي  ( 20) برِي بة
 َبة  زؤريب    بةظبيَ ي    وضبةك  ي     َبة  ئبةمو  دؤخبي    جيَتري
 شب َكي  تب   خيَسا   بة  ئبة   ت مب ري  وتنبة   جيَبي  م  ةوة  كةرك  

 مةزة بب ة كببة  ةشببرِاب ةوة  دة تبب ةرا  ت مبب ري َببة ( 2017)
 .زي تر دة ت ةر( 150) بة دةكرا
 :دامةزرا    بي   ي بة كةرك   ب  سةرة  ه تو: شيَية 
 و ثيَ ببردووة دةشبب  بةسصببةوة شببةردةمي َببة ثرؤشببةية ئببة 

  ببب وي ببببة خيَبببسا  زؤر كبببة هةيبببة  ببببةردةوامي ت ئيَصبببة ػ
 شببن ري ئيةخ دييببةك  ي دامببةزراوة َببة كةشببيَ ي   دامةزرا بب  ي
 ئبببةو ديببب رتريو َبببة.. كببةرك    دةط از بببةوة مببب  َ كببةرك    

 ي ك مج  يب   و بب ك ر   بةوتي  ك مج  يب ي ) هبةردوو  دامةزراوا ةػ
 روو بي  ببة  هب ت و   خيَسا   بةي  ئبة   ذمب رةي  كة(.. ب ك ر غ زي
خيَبسا    شةرووي دوو هةزار بة دةكريَن مةزة  ة بة    يية  دي ر

 بةغب ا  ث شب وي ..  بةبن  زيب تر  ئةطةر (بةوة 2003تة    َة ث ػ )
 دامةزراوةيببة  دوو ئببة  شببن ري كببة ئةوةيببة  هببة ت وة ئببة  ببب 

 ئبة   دا يعبة ا ي  ب يبة  دةطةريَةبةوة   دي َةػ و ت ري  و م ش َ
 دواتبر  كبة  هةيبة   ك مج  ي يبة  دوو َبةو  دامةزرا   ي   م يف ظ را ة
 بببةوة ئ مبب ذة دةم  ببةويَ  َيَببرة.. كببةرك   دةط از ببةوة مبب  َ

 ب ريَةبة  بب ك ر   ةوتي ك مج  ي ي داواكراوة ضة  ينج ر كة ب ةين 
  بةوتي  ك مج  يب ي  ه وظبيَ ةي  ببة  كبةرك      بةوتي  ك مج  ي ي
 ئبةو  بب   بب و   ب ظب ر   بةوتي  ك مج  ي ي   وي ثيَعرت كة بةشرِة 

( 16/6/2015) َبة  كبةرك    ث ريَسطب ي  ئةدم مبة ي  مةبةشةةػ 
 برِيبب ريَ ي بنببةم ي َةشببةر كببرد  ثةشببة   ثيَعببني رةي ئببة 

 ئ شبب  ك مج  ي يببة  هببةر  دةَكيَبب  كببة وةزيببرا   ئةدم مببة ي
 مب يف  رِؤذيَ ب ا   َة بةرمي  هةزار( 100) َة ب و زي تر بةرهةم يَن  ي

 ث ريَسطبب ي بببة   هببةبيَ   ت يبببةتي ك مج  يبب ي هةيببة  ئببةوةي
 هببةزار( ٣٠٠) َببة زيبب تر رِؤذا ببة ئببةوةي شببةرةرِاي كببةرك   
 ك مج  يب ي  ئ م دة ييبة   بةغب ا  ببة    دةهيَنيَ   بةرهة  بةرمي 
  بةوتي  ك مج  يب ي  ببة  بي ب ت  و هةَكب ةظبيَنيَةةوة  بب ك ر   ةوتي

 .كةرك  
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 IQ( ببب  م َكجببةرِ  )28/7/2021و ك ضبببةرا ك كببةرك    َببة ) 

NEWS( هبببةزار خيَسا بببك ئببب وارة َبببة  45)  (  رايتةي  ببب ووة
شة ةةر  ظب ر  كبةرك   دةذيب  و  ةطةرِاو ةتبةوة ظب رةك  ك      

 خ ي  .
ةرهةَك ا ك داسبغ   شبةرةت   شب    وة    وبراو ئ م ذة  ثيَيب اوة 

( 80( هةزار خيَسا  روويب   َبة كبةرك   كبرد و ببة ق  ب   )      135)
هةزاريي   طةرِا ةوة ب  ظ يَنك خ ي    ئيَصة ػ تةواو  كبةمجك  

( هببةزار خيَببسا  َببة  بب و 45ئ وارةكبب   داخببراو   بببة   هيَعببة  )
ظببب ر  كبببةرك   و َبببة طةرِةكبببة جي جي كببب    يعبببةةجيَ  و   

  ةطةرِاو ةتةوة.
 دامبةزراوة  م مةَكبةي  كبة  بب ةين   ببةوةػ  ئ مب ذة  دةبيَ  ةداَيَر

 ت  ب   ج ريَ  بة ئ وارا ة ئةو   وضةك  ي َة سيَرا  شةرب زييةك  ي
 زؤري بةظبيَ يَ   ةطةرِا بةوةي  بب   ه   ةر ب وةتة كة  ةظي وة  و

ظببيعة    وضبب  ة ئببةو هيَسةكبب  ي زؤرينببةي ضبب   ة ئ وارةكبب   
 .جيَتريكراو  ش  نة عينةك   ئ وارة   وضةك  ي َة و مةزهةبن
 دواي َبة : شبةرب زييةك    و ئبةمو  دامةزراوة ريَت ي َة :ظةظة 

 كبببة زؤر  خيَسا يَ بببي ( 2017) ثببب ػ َبببة بةت يببببةترت و (2003)
 َبة  شبةرب زييةك   اية  و ئبةمو  دامبةزراوة  ريبسي  َة ئة  اميَ ي  
 تيَيببب ا و كبببةرك   بببب  دةط از بببةوة مببب  َ كبببةرك    شبببن ري

%( دامبةزراوة  60. بة ت يبةت كة شبةرؤ  َبة )  .دةبن  يعةةجيَي
ئةمنك و شبةرب زييةك    تة   بةت َبة سةرةببةك  ك كبةرك كيغ      
  ي   جتة َة ث َيصك كةرك    كة َة ثيَ   تةك  ك ظ رةكة .

  ف ط ط اشةنةوةي
 كةرك   خ را  ب    رِمكو

 و   رِمك خب را  يبةكيَ   (  ف ط) كةشيَ  ت م ري ط اشةنةوةي
 َبة  سبةرة   ذمب رةي  زيب دكرد ي  و تةسري  ئ مرازةك  ي َة ب وة

 َبة  وةزيرا  ئةدم مة ي برِي رةكةي بةثيَي ب يةػ هةر ظ رةكة 
( 6756/  27/  1/ 2/ ) ذمب رة    شبراوي  بة كة  (29/3/2007)

 َةشببببةر رةزامة بببب ي تيَيبببب ا و دةرضبببب وة( 19/4/2007) َببببة
.. دةبرِيب وة  (140) َيا بة  جيَببةجيَ رد ك مب دة    راشج ردةك  ي

َببة  شبب مة  ب و  ببب  ه وردةكبب   سةرةبببة داواكرد ببي مببةرجي
 ت مبب ري ثيَعببرت بببةوةي بةشببةةوة (140) مبب دةي قببةرةب وي
 ئةمبةػ .. هب ت و   َيَب ةي  ظب را ةي  ئةو ب  بت از ةوة  ف شي  

 .تةسري  شرينةوةي ب  هة ت ويَ  وة 
 ط اشبةنةوةيةكي  ج رة هةم و برِي ر  هةم   بةثيَي هةر ه وك ت
 بب  كبةرك     دي بةوة  ظب رةك  ي  َبة (  فب ط ) كةشبيَ   ت م ري

 (140) مببببب دةي ريَ  رةكببببب  ي َةوا بببببةي جتبببببة راطبببببرياوة 
 كبببة ك ردةكببب    ئببب وارة َيَبببرةدا مةبةشببب  دةي  تريَةبببةوة 

 .كةرك   طةرِاب  ةوة
 خيَسا بة  ئبةو  َبةوةي  ريَتبرتن  ه كب ري   بةب وة  برِيب رة  ئة  بة  

 دةببن    يعبةةجيَي  ظب رةكة  َبة  جيب واز  ريَ ب ري  ببة  سةرةب  ةي

 َبة  و  ةطةرِيَنبةوة  زؤريب    بةظبيَ ي  واي رد ئ وارةك    دؤشيةي
   شببراوي بببةثيَي تببة    كببة.. بببن  يعببةةجيَي ظبب ر شببة ةةري
( َبببة 231كبببةرك    ببببة ذمببب رة )   ظببب رةوا ي دووي كبببةرتي

( ئ رِاشةة  َيا ة  زي دةرِؤييبةك   كبراوة  ئ مب ذة    26/7/2020)
و ظبةػ مب  تك    2019و  2018َة م وة  شب   ك )   بةوة دراوة
(  زيبب تر َببة هببةزار خبب   و  زيبب دةرِؤيك َةشببةر   2020يةكببةمك 

ظةق مك ب زا ةيي كةرك    سي  ثر  َبةيال  دروشبة راوة.. كبة    
 شةرجةمي   َة ثيَ   تة  سةرةب .

ت بةثيَك دواي  َيَ وا ك سةم ر شبةب ،  بةرِيَ ةببةر  كب ض    ه وك 
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 هةَكبببة كببب رد بةمبببةػ هةَك ةوةظبببيَنريَنةوة  ي شببب  ببببة دواتببر   
 ي شبب ي َبة  دارِظبةنة  ببةو  رازيبب و  ك تيَب   ئةدم مب ا   طةورةكبةي 
 تبةواوي  رِوو   دةقيَ بي  ببة  دةب و ض   ة دةوَكةت  بةرِيَ برد ي

 شبةركردايةتي  ئةدم مبة ي " َةاليبة   دةركراوةكب    ي ش  و برِي ر
 َبة  ب رايبة  ديب ري  هةَك اظيَنراو بة تةسري  بة ثةي ش " ظ رِػ
 ".ك تي دةشة ري" دةوَكةت بةرِيَ برد ي ي ش ي

 زؤرينببةي طةرِا ببةوةي كبب رد    يَنببةرا ي هةَكةيببةي ئببةو دواي َببة
 كبب رد كببة سيَببرا   ثةرَببةم  ي دةشبب  كةوتببة زارةكبب   و زةوي
 وردب  بةوةي  بب  ..  بةكراوة  ض رةشةر ت ئيَصة  و كةمينةية تيَي ا
 :دةكةين دابةػ بةرِةطرا  دوو ب  ب شةم   ئة  زي تر 
 زارة و زةوي بةردةشبن   َبة  بةَكت  بةي  ئةو بةثيَي تة   : يةكة 

 شببةركردايةتي ئةدم مببة ي برِيبب ري( 32) بببة كعببة ك َكيةك   
 هببب زة ببببة بةخعبببراو  و شبببة  راو ةتةوة كببب رد َبببة ظببب رِػ

 كبب ردة ببب  زةويي  ببة ئببة  طيَرِا ببةوةي ب يببة هببةر سةرةبيببةك   
 ي شبب  بببة سيَببرا   ثةرَببةم  ي بببةوةي ثةي ةشببةة رةشببة ةكة  
 ظببببببب رِػ شبببببببةركردايةتي ئةدم مبببببببة ي برِي رةكببببببب  ي
 و شب  نة   بةب و ي  رازي ببةه ي  ت ئيَصة  كة.. هةَكب ةظيَنيَةةوة

 .ب ريَ  جيَبةجيَ هة ت وة ئةو  ةت ا راوة ظيعة 
 جيَبببةجيَ رد ي َيا ببةي راشببج ردةي َةشببةر مةبةشببةة  ئببةو ببب 

 ببب ( 30) ذمبب رة برِيبب ري وةزيببرا   ئةدم مببة ي  (140) مبب دةي
( 11/1/10 ز.ػ) ذمب رة    شبراوي  ببة  كة دةركرد ( 2012) ش َكي

 كبراوة  ثةية  يب ارةك    الية ي ئ رِاشةةي( 2021/1/25) رؤذي َة
 برِيبب ري( 9) كببراوة    يَنبةرا   ئةدم مببة ي بب   ثيَنعببي ر تيَيب ا  و

 ه وكب ت  و هةَكب ةظبيَنيَةةوة  ظب رِػ  شةركردايةتي ئةدم مة ي
 ثبرِؤذة  ئ م دةكرد ي ب  راشجيَ راوة  دةوَكةت ظ راي ئةدم مة ي
 .برِي رةكة بةَكتة  مةي برِوا ة.. مةبةشةة ئةو ب  ي ش ية 
 برِيب ري  ببة  كعبة ك َكيةك     زارة و زةوي تبري  بةظيَ ي: دووة 
 بب   شبة  راوة   َبة ك ردةكب     بةسض  ب ك ري ك روب ري َيا ةي
  (140) مب دةي  راشبج ردةي  َةشةر وةزيرا  ئةدم مة ي ئةمةي  
   شبراوي  ببة  كبة  دةركبرد  ( 2012) ش َكي بي(29) ذم رة برِي ري

 ئ رِاشبببببةةي( 2021/1/25) رؤذي َبببببة( 2/1/10 ز.ػ) ذمببببب رة
 ببب  زةوييببةك   طيَرِا ببةوةي ببب  كببراوة وةزارةتببةك   شببةرجة 
 ئببة  ثيَعببةكيَببة  ثيَعببرت وة  بببة   رِةشببة ةك  ي    خ وة ببة
 َببة ي شبب يي  ةرم  تببةي بةرِيَ بببةري ثيَيبب ا  ئ م ذةمبب   ب بةتببة

 مب  سر " كضي دةك تة كة( م  سر حة   )   وي بة داد  وةزارةتي
 ببب  1985) شبب   ي َببة كببةرك   ث ريَسطبب ري ج شبب    صببةي 
 ث شب وي  ببة  برِيب رة   ئبة   جيَبةجيَ رد ي َة ريَترة  (..."1989

 هةَك ةظببب    ةوةي دةشبببة تي وةزيبببرا  ئةدم مبببة ي ئببةوةي 
 َبة  ئبةوة  و  ييبة  بةسصبي  بب ك ري  ك روبب ري  َيا ةي برِي رةك  ي
 .  يَنةرا ة ئةدم مة ي دةشة تي

 فب ط   ط اشبةنةوةي  بب   وةر ةطر    وخ  وةزارةتي رِةزامة  ي
 دةشببةةب  ي بببةه ي بببة  .. كببةرك   ببب  و  بب رِمك خ راكيبب  

 برِي را بببة ئبببةو جيَن ك كبببةك      وضبببة َبببة كببب رد ح ببب مرِا ي
 ببةوة  (2017) رووداوةك  ي ث ػ َة بة  ..  ةدةكرا  جيَبةجيَي
 ط اشببةنةوةي بةر  مببةي كبب ردي  دةشببة تي  ببةم  ي بببةه ي
 ئ ظبب را ظببيَ ةيةكي بببة كببةرك   و  بب رِمك خبب را  ببب   فبب ط
 ئةدم مبة ي  برِي رةكبةي  بب و ي  شبةرةرِاي .. ثيَ بردووة  دةش 
 .وةزيرا 
 زؤر خببةَك يَ ي رِؤذا ببة بةردةشببة ا   َببة ئ م را ببةي ئببةو بببةثيَي
 ثضبرِ  بةظبيَ ةي  كبة  دةط از ةوة  كةرك   ب  كةشيَةي   ت م ري

 طعبب   بةرِيَ بةرايببةتي  تة   ببةت  كةشبب    ت كببة    شببراوي  و
 خب ي  ثةجيي َة ئ ظ را بة ط اشةنةوا ة برِي ري ئة  رِةطةز  مة 

 .بآلدةك تةوة  ةيصب و  َة
ه وك ت تة    بةثيَك يبة    شبراو  ئيب ارة  كبةرك    كبة ببة       

 ( ببة واذوو  راكب   شبةسي    2/5/2018( َة رؤذ  )4366ذم رة )
جببب ر   ث ريَسطبب ر  بببة وةك َببةتك كببةرك   دةركببراوة  تيَيبب ا  

( خيَبسا  َبة   20رةزامة    َة ط اشةنةوة   ب رِمك خب را  بب  )   
ث ريَسط كببب  ك شبببة حةدين و دي َبببة بببب  ث ريَسطببب   كبببةرك      

 دةربرِي وة.
 كيَعة 

 كعة ك َكيةك   زارة و زةوي
 ببةو  ظب رة   بنةضبةي  ط  ب   ئبةوةي  رةهة ب ي  َة بةسض رِذيَمي
 ببة  َةشةر ك ري وةرطرياوة  ط   ةوة َة ظ ر   شن مةي وات يةي
   وضبببة و كبببةرك   َبببة تبببةسري  ثرؤشبببةي طةي  ببب  ي ك تببب 

 و ئببة ف   ثرؤشببةي ثبب ػ َببة دةكببرد  تة   ببةت جيَن ك كببةك  
 تبةواوي   بةوةدةك     َةش   ي ط   ةك    تةواوي خ ث ركرد ي

 ي شب   ببة  خ ث ركراوةكب  ك ك رديية  ط   ة شن ري وزاري زةوي
 . يعةةجيَ رد تيَي ا سةرةبي و كردووة سةرةبةوة   وي بة

 زارة و زةوي و َيَصببة   ةوةي داطريكببرد  ثرؤشببةي ب يببة هببةر
سةرةببة   هب زة  ببة  بةخعبيو  و ثيَ ا  و ك رد َة كعة ك َكيةك  
 ئةدم مب راوة   شصبةةم تي   هيَنب ة  ظبيَ ةيةكي  ببة  ه وردةك   

 ئيَصبة    ح  مرِا ييبة  سةقليبةتي  ببةو  بة ا يَ  ك رد ئةشةة  كة
 .وةربتريَةةوة زارةك   و زةوي بةغ ا  ك ربةدةشة  ي

 ق  ب غي  َة ك رد   يَنةرا ي هةَكةي ثيَي ا  ئ م ذةم   ثيَعرت وة 
 هةَك ةظبب    ةوةي َببةوةي ببب و بببري  سيَببرا   بني د   ببةوةي

" هةَك ةظب وة  ظب رِػ ب   شبةركردايةتي  ئةدم مة ي" برِي رةك  ي
 َبة ( 26) مب دةي  َة( أ) برِطةي َة وة  كرد  ثةرَةم   رادةش 
 ئ مببب ذة ط اشبببةنةوة ق  ببب غي بببب  و ت ببببةرِيَ برد ي ي شببب ي

 بببك30) رِؤذي تبب  ي شبب يي  ةي ئببةو شببةرجة  كببة ثيَيبب راوة 
 تب   دةميَننبةوة   كب رثيَ راويي  ببة  ب و بة   ك را( 2004 ح زةيرا ي
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 ببرِي  سةرةبةكة بة ش   ك رةكة قةرةب كرد ةوةي بة شسادةدات
 .دين ر هةزار( 214,338,000)

 طعبب   ةرم  تببةي ك ردةكببة  دادوةرة برِيبب ر  ئببة  دواي بببة
ةنفيا دائرة) جيَبةجيَ رد   َبة ( 6716 ) ذمب رة  بة برِي ريَ ي  (َا

 بةرِيَ بةرايةتيبةك  ي  ببة   بةرم  ي  تيَيب ا  و دةركرد( 23/9/2020)
 بببة ثةي ة بب ي ب بةت  ببةي ئببةو تببةواوي جيَبببةجيَ رد  كببردووة 

 تيَيبب ا كبب ركرد  بةرِيَ بةرايةتيببةك  ي    ديَةببة و هةيببة وزار زةوي
 (.140) م دةي بة ثي يصةة  ب بةت  ة ئةو ض   ة رابتر  
 وةزيببرة َةشببةر ك ردا ببةوةك   دةرئببةدم مي َببة برِيبب رة ئببة 

 بب وة   دادوةر ك تبةي  َبةو  كة دةركرا  داد وةزارةتي ك ردةكةي
 َةشببةر شببة  ؤتةوة رةشببة ةكة كبب ردة َببة مبب يف دؤشببيةك ا َببة

 .ه وردة سةرةبيَ ي بة داويَ  و زارةك  ي و زةوي
 وزارة زةوي دؤخببي َببة هببيض   ت ا يَبب  برِيبب رة ئببة  ه وكبب ت

 دؤشبي  ةي ثةي ةشبن ببة    ئبةو  ض   ة بت ريَ   كعة ك َكيةك  
 دةضببنة وزار كبب ر  بةرِيَ بةرايببةتك ح   بةرةيببة و ك تيَبب   زةوي

 غةرامببةي بببة اليببة يَ  تيَيبب ا كببة جيَبببةجيَ رد   بةرِي بةرايببةتي
 جيَبببةجيَ  ييببة ئ مبب دة شببسادراوة اليببة ي و شببسادراوة دارايببي
 دةشةبةشبةر  جيَبةجيَ رد  بةرِيَ بةرايةتي ريَتةي َة ب ية ب  ت 
 .دةطرييَ  م َك ي و م  َ

 وزاري زةوي َبة  تبر  بةظيَ ي كعة ك َكيةك    طرِيَبةشةة: شيَية 
 برِيب ري  بة بةسض رِذاي كة ب و ة  كعة ك َكي طريَبةش  ك رد 

 كعبببببة ك  َ وةزارةتبببببي و كبببببةرك   ث ريَسطببببب ي ئيببببب ارةي
 سبببةرةبي ببببة داويَببب  و هةَك ةظببب   ؤتةوة كريَبةشبببةةك  ي  ي

 .ه وردة
  (140) مبب دةي َيا ببةي راشببج ردةي َةشببةر مةبةشببةة ئببةو ببب 

 َبة ( 6756/27/1/2 ) ذمب رة    شبراوي  بة وةزيرا  ئةدم مة ي
 برِطبةي  َبة  يةكة  خ َكي َة و برِي ريَ ك دةركردووة( 2007/4/19)

( مبب  سر حببة   ) كببة ي شبب يي  ةرم  تببةي مةبةشببةة  ئببةو ببب 
 َببببة( 1187/9/1/11) بببببة ذمبببب رة   شببببراويَ  بةرِيَ ببببةريَ   

  ةرم  تببةي و داد وةزيببري   شببينتةي ( ئ رِاشببةةي5/9/2012)
 بب   كبة  دةدات  ببةوة  ئ مب ذة  تيَيب ا  و دةكب ت ( تب ث  ) خ   بةرة

 وةزيببرا  ئةدم مببة ي بببي(29) ذمبب رة برِيبب ري جيَبببةجيَ رد ي
 ك روببب ري َيا ببةي برِي رةكبب  ي هةَك ةظبب    ةوةي بببة ت يبببةت
 برِيب ري  يب خ د  ي شب   دةرضب و ي  ببة  ثي يصبةة  ببةسض   ب ك ري
 ت مببب ري طعبب   بةرِيَ بةرايببةتي  دوايببب ا بببة .. دةكبب ت  دادطبب  

 َببة( 5835/2/6/5) ذمبب رة   شببراوي بببة  (تبب ث ) خ   بببةرة
 كبراوة   دادي وةزيبري    وشبينتةي  ئ رِاشةةي كة  (2/4/2013)

 كبردووة   ي شب يي   ةرم  تبةي    شبراوةكةي  ببة  ئ مب ذةي  تيَي ا
 َيا بببةي برِي رةكببب  ي هةَك ةظببب    ةوةي بببب  دةبيَببب  ببببةوةي
 برِيب ري  ببة  يب خ د  ب ريَب   ي شب   يب    ببةسض   ب ك ري ك روب ري

 .دادط  هةَكب ةظيَنريَةةوة
 طيَرِا ببةوةي ببب  كبب رد هي اكبب  ي هببةم و بةشببةر دةرطبب  َيَببرةوة
 كبب رد  ومتبب     وة  ضبب   ة  درا  كعببة ك َكيةك    زارة و زةوي

 دةرب بب ت مةبةشببةة ئببةو ببب  ي شبب ية  ثةرَببةم   َببة   ت ا يَبب 
.. شب  نة  و ظبيعة  زؤرينبةي   ب رِازيب و ي  و كةمينةب و ي بةه ي
 ثببيَغ كببة ه وردةكبب    سةرةبببة هبب زة واي ببرد  ئةمببةػ هببةر

 داواي كبببب رد دةشببببةةب  يي بببببةه ي( ئ كة بببببةر بببببي16)
شبة  ة   ببة  ريَ ةوتبةوة   ئبةو  دواي َبة   ةكة ةوة  زةوييةك  ي  
 بب   ب بة    زةوييةك  ي   و داواي بتةرِيَنةوة بةسض ي ش ييةك  ي

 هببة  و دةكبب ت ث َكجعببةي   كببةرك   ئيبب ارةي هببة  ئةمببةػ
 .شةرب زييةك   دامةزراوة
 ي شبب يي  ةرم  تببةي   شببراوةكة  َببة تيَرِام  ببة  جيَببي ئببةوةي

 وة  دادط ظبي  برِيب ري  دةرضب ا   ي  ريَ ب ري  كة داد  وةزارةتي
 َيا بببةي برِي رةكببب  ي هةَك ةظببب    ةوةي بببب  دووة  ريَتببب ي

 ريَ بب رةي ئببة  كبب رد ديبب ري ردووة  بببةسض ببب ك ري ك روببب ري
 دادطب   بب   ثبة  ي    سةرةببةك    هب زة  بةرا بةردا َة و  ةكردةبةر

 .برد
ببةو   داوة  ه وردةكب    سةرةبة بة م يف دادط  ض ارضيَ ةيةدا  َةو

 بب ك ري  ك روبب ري  َيا بةي  برِي رةك  ي ي ش  بة ثةرَةم   ثيَيةي
 ئةوةيبببة برِي رييببب    ك رةشببب ترتين كبببة.. هةَكنةوةظببب   ؤتةوة

َبة   كبة   (حمةمبةد  سةب وَصبة ر  ش الر)   وي بة ك رد ادوةريَ يد
 هب وردة  سبةرةبي  ش   يةكي دؤشيةي َة دادة  وةزيري ئيَصة دا

 ه وردةكبة  سةرةببة  ببة  مب     (خ شبيَن  مخبيض  شب )   وي بة
 بببة رِةشببة ةكةي خ وة ببة كبب ردة دوو َببة زةوييةكببة و دةدات

( شبب َك  حةشببة  كببةري  و  بب مي  حةشببة  ظبب م )   وةكبب  ي
 ببة ذمب رة   كبة  دادةوري برِيب ريَ ي  بةثيَي ئةمةػ دةشة يَةةوة 

هبببةر   بببة  دةرضببب وة  (23/1/2020) رِؤذي َبببة( 2018   41)
 كبب ردة خ وة ببة رةشببة ةكة  زةوييببةك  يغ دوو بببةَك   ئببةوة 



 اريَكى تايبةتة بة ثرسى ئةنفال و جينؤسايدطؤظ

 نووسينى: هيَمن حةسيب... ............................. بة منوونة 3002تةعريب... سياسةتيَكى بؤماوةيي بةعس.. كةركوك لة دواى 

85 

و  كبةرك    دامةزراوةك  ي َة دامةزرا     ةب و ي بةه ي ه وك ت 
 بببة( 2017 تبب ك  2003) شبب   ي َببة دي ببة  ه كبب ري ك مببةَكيَ 
 روويبب   َببة  كببةرك كي   جيَ يعببة وة و  تببر خيَسا ببي هببةزارا 
 .هةريَ  كردووة ظ رةك  ي
 كببة ك ردا ةيببة ئببةو ذمبب رةي مةترشببي ارةكةية  ئ مبب رة ئببةوةي
 ظب رةكة  َبة  كبة ( 2017 ئ كة ببةري  بي16) رووداوةك  ي بةه ي

 كببة ببب و   ك ردشببة   هببةريَمي ظبب رةك  ي ئبب وارةي و هببةَك  تن
 ئةدم مبة ي  ثيَعب وي  ت َكبةب  ي  شبةرؤكي   ريَب ار َيَ وا ي بةثيَي

 َببة كببة( رووداو م َكجببةرِي) راثبب رتيَ ي ببب  كببةرك   ث ريَسطبب ي
 خيَسا بببي هبببةزار( 12) بآلوكراوةتبببةوة   سي بببة ( 20/8/2018)

 َببةو كببة ب و ببة  هببةريَ  ظبب رةك  ي ئبب وارةي كببةرك   كبب ردي
 .طةرِاب  ةوة خيَسا ي   هةزار ظةػ ئةوك ت  ت  ذم رةية
 كب ض  بةرِيَ ةبةرايبةتيي  هةوَيَري َقي ئ م رةك  ي بةثيَي هةروةه 

 َبة  بآلوكراوةتبةوة  ( 18/9/2021) َبة  كبة  سيَبرا    ك ضبةرا ي و
 هبببةزار( 7)  سي بببةي  (ئ كة ببببةر ببببي16) رووداوةكببب  ي دواي

 َببةو و ب و ببة هببةوَيَر ئبب وارةي تببة    كببةرك   كبب ردي خيَسا ببي
 طةرِاو ةتبةوة  خيَبسا   هبةزار  ثيَبن    سي بةي  ك ت  ت  ئةو ذم رةية
 ئ وارةيبب ا َببة هيَعببة  خيَسا يبب   هببةزار دوو  سي ببةي و كببةرك  
 تبري  َة ظ رةك  ي رووي   ئ وارة ةي َةو جتة ئةمة.. م و ةتةوة

 .ضةمضةم  َ كردووة و شليَم  ي وة 
 

 مةترشي ارةكة زة تة  يعةجيَب و   ك رتي
 كببةرك    كبب ردا ي دةركرد ببي َببة بببةسض رِذيَمببي ضبب   وة 

 خ راكيببب  ي  ببب رِمي و(  فببب ط) كةشبببيَ  بببب ري ت مببب ري
 مةترشبي ارة  ئةوةي َةئيَصة ظ ا تر  ظ رةك  ي ب  دةط اشةةوة

 كبة   يعةةجيَب و ة  ك رتي ب بةتي  ةكردووة  ثيَي دركي ك رد و
  بب وي( زا يبب ري كبب رتي) بببة ك ردشببة   هببةريَمي ظبب رةك  ي َببة

 .دةبردريَ 
 ث ريَسط كبببة َبببة  يعبببةةجيَب و  بببب  بةَكتبببة وة  ك رتبببة ئبببة 

 خيَسا ببة زؤري ذم رةيببةكي ئيَصببة دا َببة كببة بببةك ردةهيَنريَ  
( ئ كة ببةر 16) رووداوةكب  ي  ه كب ريَ ي  هبةر  ببة  كة ك ردةك   
 كبببب رتي هببببةريَ   ظبببب رةك  ي ضبببب و ةتة ثيَعببببرت يبببب خ د

 زة تببة ئةمببةػ.. دةركببردووة ظبب را ةي   ئببةو  يعببةةجيَب و ي
 سيَبرا   ح  مبةتي  شب َكة   ثيَن  م وةي ض   ة مةترشي ارةكةية 

 هببةر ببب  يببةكج ر  يعببةةجيَب و  كبب رتي بببةوةي برِي ريبب اوة 
 بببة سيَببرا  ئ شبب  َةشببةر ضبب   ة دةربضبب يَن ريَ   خيَسا يَبب 
 بب   ه وكب ت .. شيصبةة   ية  بة كراوة ك ردشة  يعةوة هةريَمي

 هبةر  كبة   يعبةةجيَب و    كب رتي    يَ رد ةوةي ي خ د دةرض ا  
 دةبيَببب  َيا بببة ثي يصبببةة    يَ رد بببةوةي ج ريَببب  شببب  َ( 10)

 زؤري بةظبي  هبة ت وةػ  ببة  .. ب ب ت  خيَسا ةكة م َكي شةردا ي
  يعببةةجيَب و ي كبب رتي بةَكتة  مببةي َببة ك ردا ببة خيَسا ببة ئبب و

 َبة  م َكيب    و خب     زؤرينبةي    ضب   ة .. دةببن  بيَببةػ  كةرك  
 َببة ثيَب ةر  ب ريَةبة  ئةمبة  دةكريَبب  مةترشبي  كبة   ييبة   كبةرك   
 ث ريَسطب ي  دا يعبة وا ي  ثيَ   تبةي  َبة  مةَكةية م  هةر ب  ئ ين ة
 .كةرك  

ئبببةو  شبببةرجة  هةَك ةظببب    ةوةي ببببة برِيببب ردراوة ضببب ارةم ا
 تببةسري  ثرؤشببةي ض ارضببيَ ةي َببة كعببة ك  ي  ةي طرِيَبةشببةة

خ وة ةك  بببببة  بببببب  ئةدم مببببب راو   هبببببةروةه  زةوييبببببةك  
 .رةشة ةك  ي   بتةرِيَنريَنةوة

 كعببة ك  َ وةزارةتببي كببة ببب ةين  بببةوة ئ مبب ذة دةبيَبب  َيَببرةدا
 بببةه ي بببة   هةَك ةظبب   ةوة  سةرةبببةك  ي طريَبةشببةةك  ي

.. طريَبةشببببةةك     يَ رد ببببةوةي مةرجببببةك  ي و ريَ  رةكبببب  
 ببة  كب رد   ب وي  ببة  زةوييةك     يَ رد ةوةي طريَبةش  ت ئيَصة 
 طريَبةشب     يَ رد ةوةي بي  (%50) َة كةمرت و  ةكراوة تةواوي

 .كراوة ب  كعة ك َكي  
 َبة  هةَك ةظبيَنرايةوة   طريَبةشبةةك  ي    سةرةب  بةي  ئةو ه وك ت
 كببة.. كرا ببةوة مبب دةي قببةرةب وي بببةوة(140) مبب دةي ريَتبب ي
 قبةزاي  شبن ري  َبة  تبة     كةشبي   ( 275) بةَكتة  مةك   بةثيَي
 ببب  قببةرب كراوة ثبب رةي كبب ي كببة قةرب كراو ةتببةوة  داقبب  

 واتبب  دينبب ر( 1,458,807,750) َببة ببب وة بريةيببة شببةرجةمي   
 َبة  قةرب كرد ةوةي    شةرةرِاي بة   دين ر   ي يَ  و ملي ر  سي 
 زةوييببةك  ي   داواي سةرةب  ببة ئببةو( ئ كة بببةر بببي16) دواي

 .شةرطةرِا    حيةي و داق   شن ري َة ت يبةت بة دةكة ةوة 
 

 ك رد دا يعة وا ي ذم رةي كةمب  ةوةي
 و ظبيَ از  ئبةو  و كةرك   ب  سةرة  ه تو زي دب و ي بةرا بةر َة

 ثببب ػ َبببة ظببب رةكة هيَنراوةتبببة ثيَبببي سبببةرةبي ريَ  را بببةي
 ببةردةوامي  ببة  ظب رةكة  َبة  ك رد ذم رةي ه وك ت بةوة (2003)

 داي بب و ي  َة ئ م ري دواي  بةثيَي كة.. كردووة كةمي َة رووي
 ذمب رةي  كبةرك     طع   ةخ ظخ  ةي َة تة     (2020) ش َكي
كي داي بببب و ي َبببة ببببي كببب   َبببة  %(63) َبببة سبببةرة  منببب َا

 .داي ب  ةك  ة
 َبة  كبة  ئ وارةكب     ك ردة زؤري ذم رةيةكي هة  وكة ت  ه وك ت
  ةكراو ةتببةوة  مبب دي قببةرةب وي طةرِاو ةتببةوة ( 2003) ثبب ػ
 ثيَببي زةوييب    دةببب و قةرب كرا بةوة   كبة  َةوا ةظببي جيب   ئةمبة 
 . ةدراوة ثيَي   ت ئيَصة  و ب ريَ 
  (140) مبب دةي َيا ببةي كببةرك كي ئ  يصببي ئ مبب ري بببةثيَي
( 2013) شبب َكي ك تبب يي تبب  ك ردا ببةي خيَسا ببة ئببةو ذمبب رةي

 ببب  تببةرخ   راو ب دجببةي كببةمي بببةه ي قةرةب  ةكراب  ببةوة
 دواي َببة كببة خيَببسا  ( 68302) َببة ببب و بببري   (140) مبب دةي

 ترييبب   كببةمي ذم رةيببةكي( 2019) شبب َكي تببة    بببةوة (2013)
.. ظبة ت    تب   خ  بةق   ئ وارةكب  ي  َة جي  ئةمة قةرب كرا ةوة 

 هبيض ( 2022 تب ك   2014) شب   ي  ب دجبةي  ي شب ك  ي  َة ض   ة
 ديببب ري( 140) مببب دةي جيَببببةجيَ رد ي بببب  ث رةيبببة  ك ذمبببة
 (.2019) ش َكي َة جتة  ةكراوة 

 ت ئيَصبة   كبة  خيَسا   بةي  ئبةو  هبةم و  هةيبة   مةترشبي  ب ية هةر
 َبة  ب و يب    برِيب ري  ضركةشب تيَ  ا  هبةر  َبة  قةرب  ةكراو ةتةوة 

 َبة ( 24) مب دةي  َبة  وة  ب ريَ   قةَكة  َة   ي ش يي بة كةرك  
 .رووي ا( 2008 تةم وزي 22)
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 هةلَمةتةةااني  ،عيَساقةوة دةولَةتي دامةشزاندني ضةزةتاي لة هةز  
 دووضةازي  اةة  زابةسدوو،  ضةةدةي  دووةمةي  نيوةي لة جينؤضايد
 جيَنااؤاةةاا،،  ناوضة لة تايبةتي بة هاتووة، عيَساق اوزدضتاني

 ماجةةةزاي لةةة دةذميَسدزيَةة  ميَةةروو الثةةةزكةااني زةغةةنيي بةةة
 لةضةةز  بةةوةي  ةدا،(عيَساق ةة اوزدضتا،) نيَوا، ثةيوةندييةااني

 و دميةةواسا د دةزهاويػةةتةي  اؤمةآليةةةتي و ضياضةةي ئاضةةي
 لةمثةةةز  و  ديةةازتسيي  لةةة  هيَػةةتا اةةة  ليَكةوتؤتةةةوة،  خساثةةي

 اؤتةةةةايي و زيَطةضةةةةازةي بةةةةة اةيػةةةةن لةةةةة تةاةزةاانةةةةة
 .عيَساق لة اوزد ايَػةي دادثةزوةزانةى

 اؤمةةةةةلَكوذي هةلَمةتةةةةةااني لةضةةةةةز ليَكؤلَينةوةيةةةةة ئةةةةة 
 زااواضةن  اواضتنةوة و ثسكؤضةااني خؤى لة اة ةة،(جينؤضايد)
 زةاةةةةشي ثااتةةةاوي و بةاؤمةةةة َ اوغةةةتي و ئةةةاوازةاسد، و

 لةة اليةةب بةة    دةبينيَتةةوة،  خؤي عيَساق اوزدضتاني دانيػتواني
لةاليةةاد تةس بةة ئامةا د      اةوزد و  زيَةرةي  اةمكسدني مةبةضي

 لةةة .. اةةة  زشاةةازي نةتةةةوةيد  بصوتنةةةوةي بةزتةضةةككسدني
لةمةةزك هةلَمةتةةااند اؤمةةلَكوذى ثةةيسكةواساو لةة       ليَكؤلَينةويةدا

وةب منوونةة دةخةينةة   ( ناوضة جيَنااؤاةاا،، )غازي خانةةق  
كةوتةةةوة  هةلَمةتانةةة و دةزهاويػةةتة و ليَ   ئةةةو  زؤغةةنايي  بةةةز 

 .نةخواشزاوانةااني
ثيَطةةةةةى جةةةةواسا د غازؤضةةةةكةى )خانةةةةةق ( اسنطيةةةةةاد   
جيؤضةةةناتيرى بةةةة غةةةازةاة بةخػةةةيووة، ئةمةةةةؽ بةةةةهؤى  
هاوضةةنوزبووند لةاةةة َ والتةةد ئيَةةسا، لةاليةةةب و دةولَةمةنةةدى     
غةةازةاة بةةة اانصااةةا، لةاليةةةاد ديكةةة، بةةةو هؤيةةةوة غةةازى     

اوب، يةةايَ  بةووة   خانةق  لة هاوغاند غازةااند موضل و اةز
 لةو ضيَد ميحوزةى بة ضسكى بةز ضياضةتد تةعسيب اةوتووة.

 دزيَةرايي  بةة  دةاةا   تةةعسيب  ضياضةةتي  لةة  باع ليَكؤلَينةوةاة
 بةة  ضةةبازة   دميؤاسا ييةةااني  دةزهاويػتة و زابسدوو ضةدةي

 غةةازي لةةة اةةوزد دانيػةةتواني زيَةةرةي بةةةزدةوامي اةةةمكسدني
 بةةةة عةةةةزة ، نيػةةةتةجيَكسدني بةزذةوةنةةةدي لةةةة خانةةةةق 

 ضياضةةةتي بةةة تايبةةة  ضةزضةةاوةي ضةةةندي  بةةة ثػتبةضةةن
 لةاةةةة َ ضياضةةةةتة  بةةةةو تايبةةةة  بةلَطةنامةةةةي و تةةةةعسيب

 و عيَةةةةساق دانيػةةةةتواني ضةةةةةزذميَسي ئامةةةةاز و ئة امةةةةةااني
 .  مةيداني ليَكؤلَينةوةي

 
 : ثيَػةاد* 

 بةة  عيَساق اوزدضتاني اة( جينؤضايد) اؤمةلَكوذي هةلَمةتةااني
 لةة  زةغةة  ثةزكةيةةاي  ال بةوو،  دووضازي زابسدوو ضةدةي دزيَرايي

 و عيَةةةساق ضةةةةزاسدةااني نيَةةةوا، ثةيوةندييةةةةااني ميَةةةرووي
 لةةة  ناوضةةانةي لةةةو تايبةةة  بةةة اةةوزد، نةتةةةوةيي بصووتنةةةوةي

 ديةازتسيي  اةة  ثيَناضةةاسا،،  جيَنااؤاةةاا،  ناوضةة  بةة  دواييةدا
 خةلَكةةةة دةزاسدنةةةي و زااواضةةةن هةلَمةتةةةةااني: نيػةةةانةااني
 ئةةناا   ثسكؤضةااني باوباثريانيانةوة، شيَدي جيَصا و لة زةضةنةاة

 عةةةزةبي بةةة غةةويَنةاانيا، ثسكاسدنةةةوةي و زةاةةةشي ثااتةةاوي و
ئةة  ناوضةانة    دميواسا د ثيَكهاتةي اؤزكيي مةبةضي بة هاوزدة

 .  عةزة  نةتةوةي بةزذةوةندي لة
 دامةشزانةةدني لةضةةةزةتاي هةةةز هةلَمةتانةةة بةةةو بةزدةواميةةدا،

 اةةة تةةةعسيب(، بةةة )ضياضةةةتي  نةةاونساوة عيَساقةةةوة دةولَةةةتي
 بةة  اةيػةن  لةبةزدة  تةاةزةية اةوزةتسي  ئيَطتاؽ و ئةواا 

 عيَةساق،  لةة  اةوزد  ايَػةةي  دادثةوةزانةة بةؤ   زيَطةضازةي تةواو و
 بةةؤ ياضةةايي و دةضةةتووزي بسكيةةازي ضةةةندي  دةزاسدنةةي ويَةةساي
ئيةةةدازةى  ياضةةةاي لةةةة( 58) مةةةادةي وةب ةضةةةةزاسدنيا،،ضاز

 مةةادةي و( 2004) اواضةةتنةوة لةةة ضةةالَي  قؤنةةا ي بةةؤ دةولَةةة 
 (.2005) ضالَي هةميػةيي عيَساق لة دةضتوزي ةي(140)

 زةهةنةةةةدة دؤشينةةةةةوةي بةةةةؤ هةولَيَكةةةةة ليَكؤلَينةوةيةةةةة ئةةةةة 
 استؤتةةوة و  جيَنااؤاةةااني  ناوضةة  اةة  تةةعسيب،  ضياضيةااني

 غةةويَنيَكي اةةة هيَنساوةتةةةوة، منونةةة بةةة خانةق (ةةةيؼ )غةةازي
 و اليةةب  لةة  ةةدا (ئيَةسا،  ةةة  عيَةساق ) نيَةوا،  لةة  ضنوزيية ضناتيري

 و ناوةزكاضةة  و اوزدضةةتا، غةةازةااني نيَةةوا، لةةة دةزواشةيةاةةة
 زةهةنةدي  ديةازي  ثيَطةي هاوباز. عيَساق لةاليةاد ديكة باغووزي
 تةةوةزي  ببيَتةة  ئةةوةي  هةؤي  بؤتةة  اةة  ئةتنؤاسا ية، و ئابووزي
 .تةعسيب ثسكؤضةي ضةزةاي

 
 اؤمةلَكوذى )جينؤضايد( ضةمكي* 

 دانيػةةتواني بةاؤمةةةلَي لةةةناوبسدني واتةةا اؤمةةةلَكوذي ثسكؤضةةةي
 بؤضةةووني بةةة جؤزاوجةةؤز، ثاضةةاوي بةةة ديةةازيكساو ناوضةةةيةاي
 ثسكؤضةةةي لةةة تةةةنها بةةة( جينؤضةةايد) اؤمةةةلَكوذي تويَةةرةزا،،

 بةةلَكو  نااسيَة ،  ضةنوزداز  ئاينيةدا  و ئةةتي  لةناوبسدني و اوغن
 يةا،  اةؤزكي   مةبةضةي  بةة  اةة  دةاسيَتةةوة،  زيَكازانةة  ئةو هةموو

 اةلةةثووزي  و مةشهةةبي  و ئةاييي  و نةتةوةيي زيػةي لةناوداني
 نةتةةةوة هةةز بؤيةة زيَكاةساوى    ..دةارييَتةبةةز  اؤمةلَطةة  تةةواوي 

 ثسكؤضةانةي  بةةو  جينؤضةايدي  ،(1948) لة ضةالَي  يةاطستووةاا،
 ئةاي ،  زةاةةش،  "نةتةةوة،  بة هةز اة بةزامبةز ناوبسد، زةوة خوا

 .بدزيَ  ئة ا  ...هتد" و مةشهة 
 .بةشؤزةمليَ زااواضتي ة1
 و جةضةةتةيي ثااتةةاوي بةةة اؤمةلَطةةة تااةةةااني لةةةناوداني ةةة2

 .دةزووني
اةةةوشةزاند  و بةةةريَوي و ئةةةابووزي بةةةازي بةزتةضةةةككسدني ةةةة3

 اسوثةاا،.
 خالَةةةةي ضةةةواز لةةةة  اؤمةةةةلَكوذي ديازةاةةةاني هةةةةزة نيػةةةانة

 :ديازيكساو، خوازةوةدا
 .ياضايي و وةشياي و ئةمي و ضةزباشي زااواضتي ة1
 .بةشؤزةمليَ دووزخطتنةوةي ة2
 .غازضتاني اةلةثووزي لةناوبسدني ة3
 .زيَطسيكسد، يا، اةمازؤدا، ة4
 

 :جيَنااؤاةاا، * ناوضة
 خةؤي  بةؤ  خاوةنةدازيَي  اليةةنيَ   لة شياتس دةوتسيَ ، ناوضانة بةو

 ضياضةةةةتي ئةةةةدةبياتي لةةةة شازاوةيةةةة ئةةةة  دةاةزكيَنيَتةةةةوة،
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 نصيةة  ةةةةوة(ئيَةةسا، ةةةة عيَةةساق) نيَةةوا، ضةةنوزي لةةة دواجةةاز اةةة
 بؤتةة  ضةناتيري  جيَيةةاي  وةب ثايتةةخ   بة ةداي  لة دةبيَتةوة

 لةة  هةز عيَساق يةاةااني لة دواي يةب حكومةتة نيطةزاني مايةي
 لةضةةز  ناوضةانة  ئةة   هةةزوةها  ئةةمسكؤ،  تةا  زابةسدووةوة  ضةدةي
اةسيَ   ثيَكةةوة  اوزدضةتا،  و عيَةساق  ضسوغةي،  و مسكؤيةي  ئاضي
 ثازيَصاااةاني  و اوزدضةتا،  هةةزيَمي  ثازيَصااااني نيَوا، لة دةدا 

 .  عيَساق باغوزي و ناوةزكاض 
 ئابووزي بايةخي ة1

 لةة  اة بةز ساوانة، نةوتي دةزيايةاي لةضةز جيَنااؤاةاا، ناوضة
 بةرية  بةة  و دةضةتثيَدةاا   نةينةةواوة  ثازيَصاةاي  ةةي (شالةة  ع )

 نةوتيةةةااني بةةرية لةةة و تيَدةثةةةزكيَ  اةزاواةةدا نةوتييةةةااني
 .ديَ  اؤتايي ديالة باغووزي لة( نة تاانة)
  ئةتنؤاسايف بايةخي ة2

 جيَنااؤاةةاا،  ناوضةة  اةة  ئةةتنؤاسايف  هةمةزةنطيةةاي  لة بسيتية
 نةتةةوةيي،  هةمةةزكةنطي  ئاضةي  ض لةضةةز  ثيَد دةناضسيَتةوة..

 ئةةةةةدةبياتي لةةةة  وايكةةةسدووة  ئةمةةةةؽ  مةشهةةةةبي،  ئةةةاييي، 
 ئةةو  لةضةةز . ناوبنسيَ ( ئةتنؤاسايف) مؤشةخانةي بة اؤمةلَناضيدا

 اساوةتةة  تايبةةتن  غةيَوةيةاي  بةة  جيَنااؤاةاا، ناوضة بنةماية،
 ئامةةةةا ي بةةةةة ،(تةةةةةعسيب ضياضةةةةةتي) ثيالنةةةةي ئامةةةةا د

 لةةةدواي يةةةب و بةةةزكيَوبسدند لةاليةةة، حكومةتةةة  اةةؤننؤلَكسدني
دوبةةازة بنياتنانةةةوةى ثيَكهاتةةةى   يةاةاانةةةوة، بةةة مةبةضةةتد 

دانيػةتواند   بةزذةوةنةدي  نةتةوةيي دانيػتواند ئة  ناوضانة لةة 
 .  عةزة 

 ضةةيَ لةةة  ناوضةةانة بةضةةةز  ثةةةيسكةواساوى تةةةعسيب  ضياضةةةتي
 :وةب ..دابةؽ دةبيَ  ضةزةاي تةوةزي

 .(نةينةوا..  دهؤب) موضلَ غازي تةوةزي ة1
 .دةوزوبةزي و اةزاوب غازي تةوةزي ة2
 (. ةيلييةاا، اوزدة) دجيلة زؤذهةآلتي تةوةزي ة3
 

 :ضياضةتد تةعسيب * ئاماذةااني
 بةة  اةوزد  بةةشؤزةمليَي  زااواضتي اواضتنةوة و هةلَمةتةااني ة1

ضةةدةى   دووةمي نيوةي لة تايبة  بة زابسدوو  ضةدةي دزيَرايي
 .زابسدوو

 بةؤ  غةوبا  ) مانطةةااني  نيَةوا،  لةة  ئةةناا   بةدناوي ثسكؤضةي ة2
 .(1988) ضالَي ةي(ئةيلو 

 جيَبةةةةةجيَكسدني خيَسااسدنةةةةي ياضةةةةاااني دةزاسدنةةةةي ةةةةة3
 عيَساقةةي، زةاةشنامةةةي ياضةةاي: وةب ضياضةةةتةااند تةةةعسيب 

 لةة  تةةنها  بة )قانو، تصحيح القومية( اة نةتةوة اؤزكيي ياضاي
 .ثيَدةدزا زيَطةي عةزة  بؤ اوزدةوة

 هةةةز وةب هةيةةة، بةزضةةاوي ديةةاز و ميَرووييةةةاي نيَودةولَةتيةةدا
و  عيَةساق  ضةودا، ة   ميطةس و ) نيَوا، لة جيَنااؤب ناوضةي ضةندي 
هةزوةها وياليةةتد موضةل    هةية،( و مؤزيتانيا مة سيب اوةي  ة 

ناوضةةةى جيَنةةااؤاد نيَةةوا، عيَةةساق و   " باغةةووز اوزدضةةتاني"
توزايةا بةةوو لةة دواى جةةةنطد يةاةةةمد جيهةاند، ثةةيَؼ ئةةةوةى    

 بةة  خةةو،  توزايةا  خبسيَتة عيَساقد نويَيةوة، هةةز بؤيةة تائيَطةتا   
 .موضلَ دةبينيَ  وياليةتي داارياسدنةوةي
( لةةة ياضةةاى بةةةزكيَوبسدند دةولَةةة  بةةؤ قؤنةةا د  58لةةة مةةادةى )

اضةةةتنةوة "دةضةةةتوزى اةةةاتد(، دةضةةةتةواذةى ناوضةةةةى     او
جيَنااؤب بؤ )ثازيَصااى اةزاوب و ناوضةةااند تةس( هةاتووة، اةة     

(ةةد دةضةتوزى هةميػةةيي عيَةساق     140ثاغا، ئةمة لة مةادةى ) 
جيَطرياساوةتةوة، بةبيَد ئةوةى ناوضةااند تس بة زوونةد ديةازى   

 بكا .
ئامةةاذةى بةةة  (ةةةد ياضةةاى بةةةزكيَوبسدند وآل ،  58لةةة مةةادةى ) 

تايبةمتةندييةةةااند ناوضةةة جيَنااؤاةةةاا، اةةسدووة، اةةة ئةةةو      
ناوضانة دةاسيَتةوة اة زووبةزووى ضياضةتد اؤزكيند دميةؤاسايف  
و غاآلوةااند ئةناا  و زااواضةن و هيَنةاند عةةزةبد هةاوزدة و     
نيػتةجيَكسدند بووة لة غويَند خةلَكة زةضةةنة دةزاساوةاةة..   

ذة بةةةؤاساودا، داواى اةزكانةةةةوةى هةةةةز بؤيةةةة لةةةة مةةةادةى ئامةةةا
دةزاساوةاا، بؤ غويَند خؤيا، دةاا  لةاة َ اةزكانةوةى مولَة   

 و مالَيا، و قةزةبواسدنةوةيا،.
(ةػدا دةضةآلتد جيَبةةجيَكسد، ثابةنةداساوة بةة    140لة مادةى )

ضةيَد قؤنةا د )ئاضةايكسدنةوة ة ضةةزذميَسى ة زاثسضةد( دؤخةد         
(ةةد  2007ة مؤلَةتد تةا اؤتةايي )  ئةو ناوضانة ئاضايي بكاتةوة، ا

 ديازيكسدووة.
هاواةةا  لةةة زاثةةؤزتد )ضةةتيؤا، دميطةةتؤزا( نيَةةسدةى نةتةةةوة     
يةاطستؤاا، بؤ اازوبازى عيَساق، ضنوزى ناوضةة جيَنااؤاةةااني   
نيَوا، حكومةتد عيَساق و هةزيَمد اوزدضتا، بة حةةو  ثازيَصاةا   

س ة اةةزاوب ة    ديازيكسدووة، اة بسيت  لة )دهؤب ة موضلَ ة هةوليَ  
 ضةآلحةدي  ة ديالة ة ضليَماند(.

 
 :جيَنااؤاةاا، ناوضة ضناتيري * بايةخي

 ياضةاي  ةةي (58) مةادةي  لةة  وزدةاازييانةةي  ئةو زؤغنايي لةبةز
 ئةمينةدازي  زاثةؤزتي  لةاةة َ  هةاتووة،  عيَساقدا دةولَةتي ئيدازةي
 ئامةاذةي  ثيَػةن  اةة  عيَةساق،  لةة  يةةاطستووةاا،  نةتةوة اػي
 دةضةةتوزي ثةةسؤذةى دووةمةةي مةةادةي بةةةثيَي و لةاليةةةب ثيَةةدزا
 ناوضةة  ،(2009 ةةة  2006) ضةاآلني  بةؤ  عيَةساق  اوزدضتا، هةزيَمي

 قةةشاي  لةة  اةة  دةاسيَتةةوة  اازايَسكيانةة  يةاةة  ئةةو  جيَنااؤاةاا،
 ناوضةةةااني و اةةةزاوب بةةة نةينةةةواوة ثازيَصاةةاي لةةة غةةةنطا 

 واضة   ثازيَصاةاي  بةةدزةي  قةةشاي  لة و تيَدةثةزكيَ  دةوزوبةزةدا
 . و بايةةخي (.1 ذمةازة  نةخػةةي  بسكوانةة ) دةبيَة   تةةواو ( او )

 :جيَنااؤاةاا،، بسيتية لة ناوضة ضناتيري
 يةةب  هةةز  جيَنااؤاةةاا،،  ناوضةة  دةوزي جواسايف: ضواز ثيَطةي

 زؤذهةةآل ،  باغةوزي  لةة  ئيَةسا،  ،زؤذئةاواوة  لة بااووزي ضوزيا لة
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زؤلَةةد ديةةازى  ،(1991 ةةةة 1961) ضةةاآلني مةةاوةي لةةة اوزدضةةتا،  
 زايَاةي  لةةذيَس  تايبةة   بةة  ناوضةةاة،  لة اؤزكيند دميواسايف هةبوو

 عيَةساق  يةاةةااني  لة دواي يةب حكومةتة اة تةعسيب، ضياضةتي
لةةة  زابةةسدوو مةةاوةى ضةةةدةي  بةةؤ دازكغةةتووة و لةةة  ثيالنيةةا، 

 .جيَبةجيَكسدنيدا بوو،
 

 تةعسيب * ضياضةتي
ناوضةة جيَنااؤاةةاا، اةسد لةة     بةضةةزهاتد   بة ئاماذةما، ثيَػن

بةةة  تةةةعسيب، اةةة  ضياضةةةتي دةزهاويػةةتةااني ضوازضةةيَوةى
 اةوزدي  لةة قالَبةداند بصووتنةةوةي    و اةوزد  بضواكسدني ئاما ي
 لةةة بةةووة يةةةايَ  ضوازضيَوةيةغةةدا غةةازى خانةةةق لةةةو  بةةووة،

 .ثيالنانة و ضياضة  ئةو بةزاةوتةااني
 

 غازةاة: لةضةز تةعسيب ضياضةتي * ئاماذةااني
 دامةشزانةةدني ضةةةزةتاي لةةة اةةة زااواضةةن، هةلَمةتةةةااني ةةة1

 غةيَوةي  بةة  تسدا ماوةيةاي ماوة بؤ نيَوا، لة عيَساقةوة دةولَةتي
 ثةيوةندييةةااني  ضةؤنيَي  بةةثيَي  ئةويؼ ثةيسكةواساوة، ثضسثضس
 اةةلي  بصووتنةةوةي  و عيَةساق  حكومةتي لةاليةب و ئيَسا، ةة عيَساق
 دووةمةي  نيةوةي  بة تايبةة  لةة مةاوةى    ديكةوة، لةاليةاي اوزد

لةاليةة، دةضةةالتدازاند    هةلَمةتةاانةدا  اةة لةة   ،زابةسدوو  ضةدةي
بةةة  دةزهةةةق نةةامسؤيي نةةاجؤز و مامةلَةةةي عيَساقةةةوة دةولَةةةتي
( زايةتظ ؤض  )زيَكاساوي هيومةا،  اسدووة، وةب اوزد دانيػتواند
مامةلَةةةااند دةضةةةآلتدازاند   اةةة ثػناضةةتكسدؤتةوة، ئةةةوةي

 ثسؤتؤاؤلَةةة و مةةسؤ  مةةايف بنةةةماااني لةةة عيَةةساق بةةةدةز بةةووة  
 .نيَودةولَةتييةاا،

 ،(1924) ضةالَي  عيَساقي لة حكومةتي اة جيَد وةبريهيَنانةوةية،
 و دازكغةة  عيَساقةةي زةاةشنامةةةي ياضةةاي نةةاوي بةةة ةايياضةةايي

 بةةة ضةةةز )بةغةةي بةغةةةوة، بةةة دوو اةةسد عيَساقةةي اؤمةلَطةةةي
 هةةز  ااتيَكةدا  لةة  ئيَسا،(، ثا َ خطتة تسي بةغةاةي و عومساني
 بةة  شؤز بوايةة  عومسةاني  زووخةاوي  دةولَةةتي  بةة  ضةز عيَساقيةب
 بةغةةاةي  بةؤ  لةبةزامبةةزدا  ثيَدةدزا، عيَساقي ناضنامةي ئاضاني

 لةمثةةزكو  بةوو،، ضةةندي    اةؤ،  ئيَسانةي  ناضةنامةي  بة ضةز اة تس
 خةةةاوة، نةبنةةةة ئةةةةوةي بةةةؤ بةةةةزدة  دةخطةةةتة ئاضةةةتةنطيا،

 نويَ. عيَساقي دةولَةتي ناضنامةي
 :(والنحيل التهجري) اواضتنةوة و زااواضن هةلَمةتةااني ة2

ناوضةةةةاةي و  خيَصانةةةي ضةةةةدا، بةةةةز ساواند هةلَمةتةاةةةة بةةةة 
لةةةةة دواى  تايبةةةةة  بةةةةة اونةةةةدةااند دةوزبةةةةةزى استةةةةةوة 

لةةة نيَةةوا، )ئيَةةسا، و    جةةةشايس جيَبةةةجيَكسدند زيَككةوتننامةةةي 
اة ئاماذة بة اسنطد ضؤلَكسدند هيَلَةد   ،(1975) عيَساق( لة ضالَي

 زيَككةوتنةاةة  ضنوزى نيَوا، هةةز دوو وآل  دةاةا ، اةة بةةثيَد    
 هةنةةديَ  لةةة و لَكساضةةؤ وآل  هةةةزدوو نيَةةوا، ضةةنوزيةااني ناوضةةة
 بةة  اةسا  ايلؤمةةتس ( 30) قةوآليي  بةة  ضناتيري هةضتيازو غويَي
 .قةدة ةاساو ناوضةي

ثاغا، تةواوى دانيػتواند ئةو ناوضانة اوشازانةةوة بةؤ اؤمةةلَطا    

 و غةةويَ  لةةةو عةزةبةةةاا، هةةؤشة و خيَةةصا، نيػةةتةجيَكسدني ةةة4
 .ضؤلَكسا، اوزدةاا، بة ناوضانةي

 و اونةد  و غةاز  اازايَسكييةةااني  يةاةة  نةاوي  عةةزةبكسدني  بةة  ة5
 .اةزكةاةاا، ناوضة و

 بةةة  ااتةةةزي بةةة اازايَسكييةةةاا،، جومطةةة لةةة اؤزكانكةةازي ةةة6
 .بووة تةعسيب ضياضةتي ئة امطةياندني

هةةةز بؤيةةة غةةازى )خانةةةق ( وةب منوونةةة وةزاةةرياوة، بةةؤ       
نةتةوةييةااند ضياضةتد تةةعسيب، بةةو   ئاغكسااسدند زةهةندة 

ثيَيةى غازةاة بةة ضةةزجة  قؤنا ةةااند ضياضةةتد تةعسيبةدا      
   تيَثةزكيووة.
 خانةق  * غازي
 زووةو اةةة ئيَةةسا،، ةةةة عيَةةساق ضةةنوزي لةضةةةز خانةةةق  غةةازي
 بةة  نيَوانيا، ماوةي و دةايَػيَ  دزيَرة عيَساق ثايتةخي بة داي
 ديَةةسيي ثةةسدي بةةة غةةازةاة دةبيَةة ، ايلؤمةةةتس( 180) تةةةنها

ناوبانطةةة، اةةة بةغةةة   لةضةةةز زوبةةازى ئةلَوةنةةد بةةة  ( ئةلَوةنةةد)
 ئةة  زوبةاز   زؤذهةآلتد و زؤذئاواييةاةى بة يةاةةوة دةبةضةتيَ ،  

 بةةااووزي لةةة استةةووة و ضةزضةةاوةي ئيَسانةةةوة بةزشاييةةةااني لةةة
 ئةلَوةنةد  ثةسدي  ضةريوانةوة،  زووبةازي  دةزذيَتةة  ديالةة  غازةديَي
 غةةازي دوو هةةةز اةةة خؤزاضةةا،، ديَةةسيي زيَطةةةي بةةة دةااتةةةوة
 دةبةضةتيَ   بةيةاةةوة  اةةوزة  ثايتةخي دوو وةب تازا، بة دا و

 ئابووزييةة  و اةغةتواوشاز  و باشزااني بايةخي جيَي هةز هيَػتا و
 لةةوةؽ  جطةة  ئيطةالمي،  زؤذهةةلَاتي  عيَةساق و وآلتةاني   نيَوا، لة

 لةةة اةةة ثنؤلَةةة، اةةةوزةي ثيَطةيةةةاي خانةةةق  لةضةةةز غةةازي
 دةضةتثيَدةاا   ةةةوة (ضياضةوز  ) نةوتيةااني برية لة بااوزةوة

 بةؤ . ديَة   اؤتةايي  باغةووز  لةة ( نة تاانةة ) نةوتةااني برية لة و
 (1927) ضةالَي  عيَةساق،  لة نةو  ثاآلواةي يةاة  وةبريهيَنانةوة

 دامةشزاوة. غازةدا ئة  دةوزوبةزي لة
جواسا يةاةةةى،  ثيَطةةةي تايبةمتةندييةةةااند لةبةةةز زؤغةةنايي 

 و باشزاةةاني بةةاآلي غةةازى خانةةةق  تةةواند ببيَتةةة ناوةنةةديَكي   
ئاوةدانكسدنةةةوة، اةةة تةةا ماوةيةةةاد شؤز نصيةة       و اةغةةتيازي

مةوداؽ ايرَبكاآ غةازى بةعقوبةة، ضةةنتةزى ثازيَصاةاى ديالةةى      
 دةاسد و يةايَ  بوو لة غازة اسنطةااند عيَساق.

 غةازةاة ثالَنةةزى   جةواسايف  ثيَطةةي  هةزضةندة تسةوة لةاليةاي
ذيةةةازي  و ئاوةدانكسدنةةةةوة،  و ضةةةاالاد باشزاةةةاني بصويَنةةةةزةي

 ذيةةاني  و ئةةازامي  لةضةةةز  نةخواشزاويػةةي  هاواةةا  اازيطةةةزي  
 و اةةؤ، ميَةرووي  دزيَةرايي  بةةة ضةونكة  هةةبووة،  دانيػةتوانةاةيدا 
.. زؤذئةاوا  و زؤذهةةآل   نيَةوا،  لة بووة هيَسغةاا، نوي َاؤزكةثاني

 عومسةاند و ضةة ةوييةاا،،   نيَةوا،  لةة ملمالنيَةةااني   تايبة  بة
لةة   هةةز وةب . هةةبووة  نةهامةةتي  ثسك لةة  دزكيَري ميَرووييةاي اة

 ضةاآلني  لة( ئيَسا، ةة عيَساق) نيَوا، ضالَةي هةغ  دواتسدا جةنطي
 ، اةةة اازيطةةةزى شؤز ضةةامنااد لةضةةةز ذيةةاند(1988 ةةةة 1980)

دميواسا يةةوة   و بووزيئا و دانيػتوانةاةى لة زووى اؤمةآليةتي
 دزوضتكسد.
 لةةةة عيَةةةساق ضةةةوثاي جوولَةةةةي دةزهاويػةةةتةااني هةةةةزوةها
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 تةعسيب: ضياضةتي نةتةوةييةااند * زةهةندة
ضةةةةةةزذميَسيية ضةةةةةةزجة   خالَةةةةةة نيَطةتيؤةةةةةةااند  ويَةةةةةساي

 ضةالَي  ضةةزذميَسي  لة "جطة عيَساق دانيػتواني ئة امدزاوةااند
هةةموو   بةةآل   و ليَكةوتةى نةخواشزاوي، لة دةزة ا  ("،1957)

 دانيػةةتواني  زيَةةرةي بةةة اةمبوونةةةوةي  ئامةةاذة  ئة امةةةاا،
زابةسدوو   ضةدةي هةغتاااني و حة تااا، لة تايبة  بة خانةق 

 زيَةةرةي بةةة ئامةةاذة اةةة ،(2) ذمةةازة نةخػةةةي دةاةةة،، بسكوانةةة
 ، لةة نيَةوا، ضةاآلني   %(7 ةةة  5) زيَةرةي  بة دانيػتوا، نةغومناي

ةةةة  1965) ضةةاآلني لةةة دواتةةس دةاةةا ، بةةةآل   (1965ةةةة1947)
 زيَرةاةةة هاوبةةاز%(. 2) اةمبؤتةةةوة بةةؤ لةةة ( ئةةةو زيَرةيةةة1977
 %(.4ةة) خواز اةيػتؤتة (1987) ضالَي ضةزذميَسي بةثيَي
 قةةةةبازةي اازيطةةةةزى نةةةةزيَند لةضةةةةز   اؤزكانكازييانةةةة ئةةةة 

دزوضتكسد لة زوويةد ثيَكهاتةةى نةتةةوةيي     غازةاة دانيػتواني
وةب ثيَػةن   ثسؤضةةااند تةعسيبةةوة   غازةاة، ئةمةةؽ بةةهؤي  

 ثازيَصاةاي  لةة  اوزد اة بووة هؤى ئةوةى زيَرةي ئاماذما، ثيَيدا،
ضةةالَد  %(ةةةد اةةؤى دانيػةةتووا، لةةة ضةةةزذميَسى  27لةةة ) ديالةةة

 لةة ضةةزذميَسى ضةالَي    %(11(ةةوة دابةشيَ  بؤ اةمن لة )1977)
 بةةة زيَةةرةى ثيَكهاتةةةى عةةةزة  ماوةيةغةةدا لةةةو هةةةز (،1987)

 ةةي %(88) اةيػتؤتة زيَةرةى لةة   شؤزبؤتةوة و بةزضاو زيَرةيةاي
 غازةاة. دانػتواني اؤي

بةة   خانةةق   غةازي  اةمبونةوةى ذمازةى دانيػتوواند اوزد لة
لةة   نةتةوةى اوزد (1947) ضالَي ضةزذميَسي بةثيَي ة،غيَوةيةا

لةةةة  بةةةةآل  ثيَكهيَنةةةاوة، دانيػةةةتواند غةةةازةاةي  ةةةةي%(80)
%( و ثاغةا، لةة   27( دابةشيووة بؤ لةة ) 1977ضةزذميَسى ضالَي )

، %(3.27)لةةةة  بةةةؤ اةمبؤتةةةةوة (1997) ضةةةةزذميَسى ضةةةالَد 
 (1977) لةةةة ضةةةةزذميَسى ضةةةالَي عةةةةزة  هاوتةةةةزيب زيَةةةرةي

بةزشبؤتةةوة بةؤ    (1997) لةة ضةالَي   و%( 68)لةة   بةزشبؤتةوة بةؤ 
 دانيػتوا،. ةي%(72)شياتس لة 

 
 ليَكؤلَينةوةاة: * ئة امةااني

 بةةةؤ تايبةةةةتد بايةةةةخيَكي جيَةةةي جيَنااؤاةةةةاا، ناوضةةةة ةةةة1

شؤزةمليَةةةاا،، اةةة لةةة غةةازةااند ناوةزكاضةة  و باغةةوزى عيَةةساق 
زيَطةبةةةةدزيَ  دزوضةةةةتكسابوو،، هاواةةةةا  وابسكيةةةةازبوو ثاغةةةةا، 

بطةزكيَنةةوة غةويَند خؤيةا،، بةةةآل  نوضةساوى ديةواند ثازيَصاةةاى      
(، ئاوازةااند خةةلَكد ناوضةةاةى   1988( لة )8ديالة بة ذمازة )

 لة اةزكانةوة بؤ غويَند خؤيا، بيَبةغكسد.
 وشاز: شةوي و ما َ ومولَ  دةضتبةضةزااستي ة3

خانةةق ،  دةضتبةضةزااستند شةوى و شازى اػتواالَد خةةلَكد  
 اػةةةةتواالَي خةلَكةةةةة شازي و شةوي بةةةة غةةةةيَوةيةب هةزضةةةةي 

و  بةضةةزدااريا  بة غيَوةيةاد اةاتد دةضةتيا،   زااواضناوةاانة
 (ةةي 1981) ضةالَي  ةةي (89) ذمازة بسكيازي بة دواتس اوذيَنسانةوة،
 نوضةةةساوي و ئةةةةودة  ضةةةةزاسدايةتد غؤزكغةةةي  ئة ومةةةةني

( 1996) ضةةالَي لةةة ةةةي(244) قاميقاميةةةتد خانةةةق  بةةة ذمةةازة
 هاوزدةاا، دابةغكسا،. عةزةبة هؤشة بةضةز

 ما َ و مولَ   سؤغتي ة4
 و مةا َ ومولَة     سؤغةتي  بةؤ  تايبةة   ليرنةة و دةضةتةي   ضةندي 

 بةةثيَي  ثيَكهيَنةسا و  زااواضةناوةاا،  خيَصانة اوزدة خانووبةزةي
 قةةشاي  قاميقامييةةتي  ةةي (1999)ضالَي  ةي(32) ذمازة نوضساوي
 .عةزةبد هاوزدة بةضةز بةغكسا،دا خانةق 

 :خاثووزاسدند ناوضة و اوندة اوزدييةاا، غاآلوي ة5
اةزكةب و ناوضة و اوندانةى ضنوزى خانةق ، اةة شؤزينةةى    ئةو

دانيػتوانةاةى لة نةتةوةى اوزد ثيَكةديَ ، زووبةةزووى غةاآلوى    
 نةخػةةةى غةةاز  خةةاثوزاسد، و ضةةسكينةوة بوونةةةوة و لةضةةةز   

دوبةةازة ديصاينكسدنةةةوة و  بيةةانووي ئةمةةةؽ بةةة اوذيَندزانةةةوة،
 جةلةةوة، )وةب  ميلليةةااني  اةزكةاةة  دزوضتكسدنةوةيا،، لةوانة

 .(اازيَص و ئةزاةواشي بط، عبداهلل
هاوتةةةةزيب لةاةةةة َ ئةةةةو هةةةةنطاوةدا، ضةةةةندي  اؤمةةةةلَطاى      
نيػتةجيَبووند تايبة  بة نيػتةجيَكسدند عةةزةبد هةاوزدة لةة    

 العطةكسي،  حي )التأميم، اؤمةلَطةااني بةناوي خانةق  بنيادنسا
اة خيَصانةد عةةزةبد هةاوزدة،     ،هتد(...املل  و تل الػساة، حي

 و غازضةةتاني بةةازي ناضةةنامةي و اواضةةتي مانةةةوة بةةة مةةةزجي
قةةةشاى خانةةةق ، دةيتةةواند لةةةو     ضةةةز بةةؤ خةةؤزاب  ةةؤزمي

 اؤمةلَطايانة ضودمةند بيَ .
 ناوضةةةةااني و اازايَسكيةةةةاا، يةاةةةة نةةةاوي تةةةةعسيبكسدني ةةةة6

 خانةق . لة نيػتةجيَبوو،
 اةازاسد،  بةؤ  بةزثسضا، لةة هةةموو ئاضةتةاا،    ئازاضتةاسدني ة7

 وةب خانةةق ،  غةازي  لةة  اةوزد  ذمةازةى  اةمكسدنةوةي لةضةز
 اؤمةةازي ئةةةو اةةاتد  ضةةةزؤب جيَطةةسي زةمةةةشا،، ياضةة  تةةةها

 غةازةاة  لة اوزد زيَرةي اةمكسدني عيَساق، لة نوضساويَكدا داواى
 ذمةازة  نوضةساوي  ئةمةؽ لة دانيػتوا، دةاا .. ةي%(20)لة  بؤ
 خانةةق   قةةشاي  قاميقاميةةتي  (ةةي 1999) ئادازي ةي(25/363)
ااتةة   ئةةو  دةضةةآلتدازي  بةعطةي  بةاآلى حيصبةي   بةزثسضةاند  بؤ

 .ئاماذةى ثيَكساوة
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 لةة  اوزديةة  بصوتنةةوةي  ضةةزاسدةااني  و عيَةساق  نةي  حكومةتةاا
 ثيَطةةةي زؤغةةنايي ئةمةةةؽ لةبةةةز عيَةةساق، اوزدضةةتاني هةةةزيَمي
 اةةة ئابووزيةاةةةي، نةتةةةوةيي و اسنطيةةة و ثيَكهاتةةةي جةةواسايف

 جيَبةةجيَكسدني  لةضةز هةزدووال وةزاستي هةلَويَط  هؤي بووة
 .(2005) عيَساق لة ضالَي دةضتوزي هةميػةيي لة( 140) مادةي

 تايبةة   بةة  زابةسدوو  ضةدةي دزيَرايي بة جيَنااؤاةاا، ناوضة ة2
 اواضةتنةوة و  هةلَمةتةةااني  لة ش ريةيةب دووةميدا، نيوةي لة

 اةةة بينيةةووة، خؤيةةةوة بةةة جينؤضةةايدي و ئةةةناا  و زااواضةةن
 نيػةتةجيَكساوة، ئةمةةؽ بةة    هاوزدة لة غويَنيا، عةزةبي دواتس

ناوضةةةةاةدا و  لةةةة اةةةوزد اةمكسدنةةةةوةى ذمةةةازةى  ئامةةةا ي
 و ثيَػةةيلكسدند مةةايف  لةاليةةةب و بةزتةضةةكسدنةوة  ضةةسكينةوةيا،
 .لةاليةاد تس اوزد نةتةوايةتي

 بةةةجيَكسدني جيَ بةةؤ زوونةةة منونةيةةةاي خانةةةق  غةةازي ةةة3
 اسنطةةي جيَنااؤاةةةاا،، لةبةةةز  ناوضةةة لةةة تةةةعسيب ضياضةةةتي

 اازيطةةزي  بةة جؤزيَة    ئةةتنؤاسايف،  و ئابووزي و جواسايف ثيَطةي
 عةزةبةةة بةزذةوةنةةدي دانيػةةتوانةاةى لةةة  نةغةةومناي بةضةةةز

 اةوزدة  حطةيابي  ئةمةؽ بيَطومةا، لةضةةز   هةبووة، هاوزدةاا،
 .زااواضناوةاةى خانةق  شؤزةمليَ بة
 اةوزد،  نةتةةوةي  زةواي مايف ثةزاويَصخطتي بة بةزدةواميدا، ة4

 نةتةةةةةوة زيَكاةةةةساوي وةب نةتةوةيةةةةةاد بيَدةولَةةةةة ، اةةةةة  
 نةةةةماني هةةةؤي دةبيَتةةةة لةضةةةةزداوة، بسكيةةةازي يةةةةاطستووةاا،

 اةةة واثيَويطةة  دةاةةا  ناوضةةةاة، لةةة ضةةةقامطريي و ئاضةةايؼ
 غةيَواشي  بةة  زةاةشثةزضةي،  لةة  عيَةساق دووز  حكومةةتي  لةضةز
 لةة  بكسيَتةةوة، بةتايبةة    اةوزدا  زةواااني ما ة زووي بة ئةزيَي
 .جيَنااؤاةاا، ناوضة

 
 :* ثيَػنيازةاا،

 ثيَػةنيازانةي  ئةة   دةاسيَة   ليَكؤلَينةوةيةة  ئةة   زؤغةنايي  لةبةز
 :بطرييَ  لةبةزضاو خوازةوة

 ميَةروو  ئةشموونةااني لة ضوود عيَساق ااتد هاتووة حكومةتي ة1
و لةة   عيَةساق  لةة  د اةوز  دؤشى لةاةة َ  مامةلَةاسدني وةزبطسيَ ، بؤ

 دزيَةرايي  اةوزد بةة   قوزبانيدانةااني ئاضي مامةلَةاانيدا زةضاوى
 زيَطسيكةةسد، لةةة ثيَػةةوو بكةةا ، بةةة ئامةةا د  دةيةةةي ضةةةندي 

 .ويَسانبوو، دووبازة ااولكازى و
 حكومةةتي  و عيَةساق  حكومةتي هةزدووال واتا لةضةز ثيَويطتة ة2

 و ئةابووزي  و ضياضةي  هةزيَمد اوزدضتا،، زةضاوى اؤزكانكازيية
 دةاوشةزيَة ، و اسانةةوةي   ناوضةةاةدا  بكة،، اة لةة  ئةمنيةاا،

 بكة،، بةة  ئةزيَي زؤحيةتي اس تةااند نيَوانيا، بة بةضةز جدي
 ضةقامطريي. و ئاضايؼ بة اةيػن مةبةضي

 ةةةي(140) مةةادةي جيَبةةةجيَكسدني بةةؤ بةثةلةةة زاسدنةةياةةا ةةة3
 بةةةةو غةةةيَوةيةى لةةةة بسكاةةةةااند مةةةادة  عيَةةةساق، دةضةةةتووزي

 بةةةةةؤ دةبيَةةةةة  زيَطةخؤغةةةةةكةز هةةةةةاتووة، دةضةةةةةتوزييةاةدا
 ميللةةةتي بةةةوةؽ اس تةةةااند ديكةةة  هةةةموو ضازةضةةةزاسدني

 نيئازاضةةةةتةاا بةةةةة شينةةةةدوو هاوبةغةةةةيَكي دةبيَتةةةةة اةةةةوزد
 و ئةابووزي  ثةزةثيَةداني  و ضياضةي  ضةةقامطريي  جيَبةجيَكسدني

 .وآل  لة ذيازي
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  بؤ
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 هاورِيَ ئةمحةد
 نووسةر و ليَكؤَلةر



 701 (2722نةورؤزى  25( بةرانبةر بة )14/4/2022) ـى(5ذمارة )

 

 شةةكرردايةتي  بةة  و بةةعض  حيسبي منايهدةي بة عيَراق دةولَةتي  
 زؤك ئيَطجةاك  يةظةااراندا  مااكةيةةري   شاآلني لة حوشيَو شةدام

دمة  تةةةةاواني و جةةةةةن  تةةةةاواني لةةةةة ئةجنااةةةةدا  ظةةةةاتاواني
 كِووي لةةةة جيهؤشةةةايد  تةةةاواني يةةةةتا بطةةةرة ارؤظايةتييةةةةوة

 بةة  بؤ ايكانيسايَكي ييض جيًانيي ئةو راتي شيصامي ياشاييةوة
 باآلرةةةاني فةكاانةةةداكة و شةةةةكرردة طةيانةةةدني دادثةةةةكوةكي

 رةا   ئةةو  شياشةييةوة  كِووي لة راتدا لةيةااى نةبوو  دةولَةتاى
 ئةةةو ئةجنااةةداني لةةة كيَطريكةةردى بةةؤ نةةةبوو بةةووني شيصةةاةايَ 

 خةؤي  كِيعةةي  ارؤيي و ييَعاا دةشايَوةكداني بهةااي و تاوانانة
 ظةايةني  و ثةؤؤز  تيؤكةيةةري  دةولَةة   شةكوةكي و بوو نةئاموو

 نةبوو. دةشت ليَداى
 دواي دةيةةي  ضةواك  ئةةو  اةاوةي  لةة  يةةولَيَ   جةؤكة  ييَعاا يةةك 

 دادثةةةكوةكيي  شةكثيَخصةةاي بةةؤ دووةاةةج جيًةةاني  جةةةنطي
 ثةةةةك  شةةةؤظيةتةوة يةةةةريَي و ئةاةةةةكيكا لةاليةةةةى جيًةةةانيي
 و بةووى  جةنطةدا  لةة  يةة   لةطةة َ  شةاكدي  بةة  ئةةواى  دةدكايةوة 

 ئةةوي  شةهووكداكرردني  و خؤيةاى  يةةماووني  شةثاندني تةقةالي
 .دةدا ديياى

 رؤتةةايي و شةةؤظية  يةةةريَي يةلَوةظةةانةوةي شةةالَي يةةةااى لةة 
 عيَةةراق جةنطةرةةةدا  لةةة ئةاةةةكيكا بردنةةةوةي و شةةاكد جةةةنطي
 ئةابي  (ي٢كؤمي ) لةة  داطؤيكةرد   و روةيايدا دةولَةتي ثةالااكي

 لةيةةااى  روةياةةوة   وآلتةي  ضوونة عيَراق شةكبازةراني (١٩٩٠)
 لةشةةةك ئاشةةايغ ئةجنواةةةني راتةةيايَريَ  ضةةةند ثةةاػ و كِؤمدا
 و رؤبةووةوة  شاكد جةنطي دواي ثالَةواني تارة ئةاةكيكاي داواي
 و دةكرةةةرد ةةةةي(٦٦٠) ماةةةاكة برِيةةةاكي دةنةةة  تيَكةةةرِاي بةةةة

 رةرد  عيَةراق  لةة  داوايةاى  و شةةكرؤنةررد  عيَراقيةاى  ثةالااكةراني
 ئةةابي (ةةةي١) لةةة رةةة بطيَرِيَاةةةوة ظةةويَهانة ئةةةو بةةؤ ييَسةرةةاني

 خؤيةةدا خةةاري نةةاو لةةة ييَرظةةةراى  ثةةيَغ كِؤميَةة  واتةةة ( ١٩٩٠)
 .رردبووى جيَطؤيي
 و دايةةوة  ئاشايعي ئةجنواةني داوارةي ثةكضي حوشيَو شةدام

 ثةيَ  ثاظةرعةة  ييَسةراني و روةيت داطؤرردني لة بوو بةكدةوام
 ديصةةانةوة (١٩٩٠) ئةةابي (ةةةي٦) لةةة و دواتةةر كِؤم ضةةواك نةةةررد 
 و رؤبونةةوة  ئاشةايغ  ئةجنواةةني  ئةاةكيكا  بانطًيَعي لةشةك

نةتةةةةوة  بهةكِةتهااةةةةي حةةةةوتي بةنةةةدي لةةةة ميَةةةر  ئةةةةةاكة
 ئابلؤقةةي  و دةكرةرد  ةةياى (٦٦١) ماةاكة  برياكي يةرطرتووةراى 

 بةةكواكي  لةة  و دواتةر  كِؤم شةيَ  عيَةراق و  شةةك  خصةاة  ئابووكيياى
 لةشةةةك ئاشةةايغ ئةجنواةةةني ديصةةانةوة (١٩٩٠) ئةةابي (ةةةي٩)

 لةةم  دةكرةرد   ةياى(٦٦٢) مااكة برِياكي و رؤبونةوة اياك يةااى
 كِيَكخةةةراوة و نيَودةولَةةةةتي رؤاةلَطةةةةي لةةةة داوايةةةاى برِيةةةاكةدا
 عيَراقةةدا بةةة روةيةةت ثيَوةلكةةاني بةةة داى رةةرد يةةةراىنيَودةولَةت

 .نةنيَو
 لةة  بةوو  بةةكدةوام  و نةةبوو  برِياكانة لةو يةريَ  ييض ثيَملي عيَراق

 ةةةي٢٥ و ١٨) لةةة روةيةةت  شةةةكوةكي دمي ظةةةكةنطيَسييةرةي
 لةشةةك  ئاشةايغ  ئةجنواةةني  تةري  رؤبونةوةي دوو (١٩٩٠ ئابي

 رؤبونةةوةي  لة ئةجناادكا  عيَراقةوة لةاليةى روةيت داطيَررردني
 عيَةراق  لةة  داوايةاى  و دةكرةرد  ةةياى (٦٦٤) مااكة برِياكي يةرةادا

 بةدا   كِيَطةةياى  و بثاكيَسيَةت  عيَةراق  ناو بيانيةراني ديثلؤااتة ررد

 دووةاةةدا رؤبونةةةوةي لةةة بةةةجيَيًيَلَو  بةغةةداد شةةةالاةتي بةةة
 رؤاةلَطةةةي لةةة داوايةةاى و دةكرةةرد ةةةياى(٦٦٥) برِيةةاكي ماةةاكة
 داطؤرردنةةي ثيًَيَهةةاني رؤتةةايي لةةة بةظةةداكبو رةةرد نيَودةولَةةةتي

 .ضةرداكييةوة ييَسيي كيَطةي لة عيَراقةوة لةاليةى رويت
 و دةبةوو  فراوانرت دةيا  تا نيَودةولَةتيةراى ناكِةزايةتيية بازنةي

 لةةو  روةيةت..  لةة  نةرردني ثاظةرعة لة بوو بةكدةوام عيَراقيغ
 بةةةة تاييةةةة  برِيةةةاكي (١٢) ئاشةةةايغ ئةجنواةةةةني ااوةيةةةةدا

 لةةو  يةةريَ   يةيض  ثيَملي عيَراق و دةكررد عيَراق داطؤراكييةراني
 .نةبوو برِاياكانة

 ئاشةايغ  ئةجنواةني (١٩٩٠ دووةاي تعريي ةي٢٩) بةكواكي لة
 دةشةايَوةكداني  بةة  كِةوايةةتي  و دةكررد ي(٦٦٧)مااكة  برِياكي

 دووةاةةي رةةانووني ةةةي١٥) بةةةكواكي تةةا عيَةةراق ئةطةةةك ارؤييةةدا
 ئةةو  تا عيَراق نةرا   ثيَ ثاظةرعة روةيت لة ييَسةراني (١٩٩١

 (ةةي ١٦) بةةكواكي  لةة  و دواتر كِؤمي و نةررد ثاظةرعةي بةكواكة
 دةولَةةة  شةةي لةةة رةةة ياوثةةةناناى ييَةةسي دووةم  رةةانووني

 رةنةةداويياى جةةةنطي ئةاةةةكيكا شةةةكرردايةتي بةةة ثيَكًةةاتيووى
 بةةكواكي  تةا  و نيَويَكةدا  و اةان   نسيكةي ااوةي لة و دةشاثيَكرد

 روةيةةةت لةةةة عيَراقييةةةةرانياى ييَةةةسة (١٩٩١ ظةةةوباتي ةةةةي٢٨)
 .وةدةكنا

 تةاواني  ئةجنااةداني  و عيَةراق  ظةةكةنطيَسييةي  يةةاوو  ئةةو  ثاػ
 بةة  بةؤ  كِةخصا لةباك دةكفةتيَكي روةيادا  داطؤرردني لة جةن 

 و شةةكؤ   بؤظةي  جةؤك   عيَراق  فةكاانداكاني طةياندني دادطايي
لةةة  ئةوكوثيةةةراى وآلتةةة لةةة يةنةةديَ و ئةاةةةكيكا راكبةدةشةةااني

 شةةدام  دادطةاييكردني  بةة  ئااةامة  ضةةندجاكيَ   جةنطةرةدا ثيَغ
 و (ةةةدا١٩٩١ دووةاةةي رةةانووني ةةةي٢٣) لةةة دةرةةةى  حوشةةيَو

 رؤنطريَصةةي  رةنةةدا   جةةةنطي دةشةةاثيَكردني  دواي يةفاةيةةة 
 ئيةداكةي  لةة  داوا و دةدا  و بةةكباط  ياشةاية   ثةرؤمة  ئةاةكيكا

 لةبةةك  بكةريَو   دادطةايي  عيَةراق  تاوانيةاكاني  دةرةا   بةؤػ  جؤك 
 شةةةكبازيي دادطةةاي يةةةكدوو لةةة جطةةة ئةةةورا  يةةةتا ئةةةوةي

 لةة  نيَودةولَةةتيي  شةكبازيي دادطاي و نؤكاييَرط لة نيَودةولَةتيي
 تاييةة   دادطةاي  تةري  منوونةيةةري  ييض ( ١٩٤٥) شالَي ة تؤريؤ

 نةاو  طفاوطؤراني لة بؤية نةبوو  طؤكيَ لة نيَودةولَةتيي تاواني بة
 ثيَعةةهياك دادطةةا ظةةيَوة شةةيَ ةةةدا(شةةيَها ) ثةةؤاى ئةجنواةةةني

 دةرريَت٪
 نةتةةةوة يةرطرتووةرانةةةوة   كيَطةةةي لةةة ئةاةةةكيكا يةرةةةاياى٪
 دامبةزكيَهيَت. رةنداو جةنطي تؤاةتياكاني بة تايية  دادطايةري
 ئةاةةةكيكا شةةةكرردايةتي بةةة ياوثةةةنانهاى ييَسيةةي دووةايةةاى٪

 و نةؤاييَرط  دادطارةةي  يةةكدوو  وة  يةةك  دامبةزكيَهيَت دادطاية 
 .تؤريؤ

 نةاو  دادطارةاني  لةة  بًيَهريَةت  جةنطةرةة  تؤاةتياكاني شيَييةاياى٪
 .بكريَو دادطايي ئةاةكيكادا
 جةاكيَكي  (١٩٩١ نيصةاني  ةي١٨) كيَكةوتي لة ثرؤمةرة رؤنطريَض

 جيَيةةةةةجيَكردني) لةةةةة ناوةرةةةةةي و دةراتةةةةةوةيةةةةةاواك  تةةةةر
 تاوانيةةاكاني دادطةةاي) بةةؤ دةطةةؤكِيَ ةةةةوة(منةةيَغ ثةنانهااةةراني 

 و دةدكيَةةةت لةشةةةةك دةنطةةةي بةةةة زؤكيهةةةة و( رةنةةةداو جةةةةنطي
 رةاكي  شةثي  رؤظةكي  بةةآلم  دةرريَت  شثي رؤظكي ثيَعكةظي
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 تةري  فةكااكنداكةراني و حوشيَو شةدام ارؤظايةتيدا دمة  تاواني  
 ..بكةريَو  دادطايي جيهؤشايد تاواني ئةجنااداني ثاي لة عيَراقيغ

 بةؤ  طةةوكة  بةالَويَسي  ناوي بة ئؤفيصيَ  ئةاريكا (١٩٩٧) شالَي لة
 ئةةةةم دادةاةةةةزكيَهيَت  نيَودةولَةةةةتيي تةةةاواني و دادثةةةةكوةكيي

 كِيَطاضةاكةي  دؤزيهةةوةي  و بةلَطةة  رؤرردنةةوةي  ئةكري ئؤفيصة
 يةرةةم  وة  ظيفةك ديَعد ظاتاوانةراى و بؤ ديثلؤااتيية و ياشايي
 دةرا . ئؤفيصة ئةو شةكثةكظي بالَويَس

 شةةكداني  بالَويَس خودي شةكثةكظي بة تيميَ  (١٩٩٨) شالَي لة
 رؤرردنةةوةي  اةبةشةي  بةة  دةرةى  عيَراق روكدشااني يةكيَمي
 دادطةةاييكردني بةةؤ ياشةةايي كِيَطاضةةاكةي دؤزيهةةةوةي و بةلَطةةة
 طفاوطةؤ  ثةاػ  عيَةراق..  تةري  فةكاانةداكةراني  و حوشيَو شةدام
 بةة  و نيَودةولَةةتيي  ئاشايعةي  ئةجنواةني تري ئةنداااني لةطة َ

 ئةجنواةنةرةةة  تةةري يةايعةةةييةرةي ئةندااةةة ضةةواك تاييةةة 
 ضةظةةهة لةةةم يةةةولَيَكي يةةةك برِوايةةةي ئةةةو دةطاتةةة ئةاةةةكيكا
 و دةرريَةةت ظياةةؤ ئاشايعةةةوة ئةجنواةةةني ئةنةةداااني لةاليةةةى

 بةةةؤ دادطايةةةة  دااةزكانةةةدني بةةةؤ يةولَةةةةرانج دةشةةةايةكداكي
 .دةبيَت راتةدا لةو عيَراق فةكاانداكاني تاوانةراني
 دةكئةةةجنااي نةطةيعةةاهة و نيَودةولَةةةتيي رؤاةلَطةةةي ظكصةةي

 امشةةةد دةشةةةآلتي رؤتةةايج ثيًَيَهةةاني بةةؤ ئاشةةايغ ئةجنواةةةني
 لةة  طةةكوة  كِةوايةتييةةري  ئةوةي شةكةكِاي راتةدا  لةو حوشيَو
 تةةا رؤدةنطييةةةري و يةةةبوو ثيًَيَهانةةةوة رؤتةةايي ئةةةو ثعةةي
 بيةوو   اصةؤطةك  ئاشايعةدا  ئةجنواةةني  لةةناو  طرنطيغ كِادةية 

 بةة ظةيَوةيةري   عيَةراق  داطؤرردنةي  بؤ ريَعاا شةكي دةكئةجنام
 نةتةةةوة يةةةرطرتووةراى  كِةوايةةةتي دةكةوةي لةةة نةةا ياشةةايي 

 و اعةةاوارِ ثةةرِ دادطايةةةري دااةزكانةةدني و ئةاةةةكيكاوة لةاليةةةى
 .ثرشياك جيَطاي

 
 عيَراق لة تاوانةراى باآلي دادطاي دااةزكاندني

 ئةاةةكيكا  ( ٢٠٠١) شةالَي  شيَثاةايةكي (ي١١) ييَرظةراني ثاػ
 بةةة بةةرِوا نةةةياواني ئةاةةةكيكا كِاطةيانةةد  تةةؤؤك بةةة دم جةةةنطي

 جةنطةرةةة  بةةة كةوايةتيةةداى بةةؤ بًيَهيَةةت ئاشةةايغ ئةجنواةةةني
 و تةةا  اليانانةةة و ئاشةةايغ ئةجنواةةةني كِيَطةثيَةةداني لةةة بةةةدةك
 شةةك  رةردة  ييَرظةي  (٢٠٠٣) شةالَي  لةة  ياوثةنانةرانيةدا  لةطة َ

 شةةةدام البردنةةي و عيَةةراق داطؤرردنةةي ثرؤشةةةي ثةةاػ عيَةةراق 
 و عيَةةةةراق فةةةةةكاانرِةوايي لةةةةة بةةةةةعض حيسبةةةةي و حوشةةةةيَو

 عيَةراق   تةري  فةكاانةداكةراني  و حوشيَو شةدام دةشاطؤرردني
 .طؤكِيَ ياتةوة دادطا دااةزكاندني اياكي
 و شياشةةيي ضةةيي لةةة بةظةةيَ  و عيَةةراق داطؤرةةةكةراني وآلتةةة

 بةةةةؤ دادطايةةةةةرياى دااةزكانةةةةدني داواي عيَراقةةةةي ضةةةةاالرواني
 فةةراوانرتي بةكةيةةةري وةلةةيَ دةرةةرد  عيَةةراق فةكاانةةداكةراني

 بةةة دم بةةةكةي بةةووى  دادطارةةة دااةزكانةةدني دمي نيَودةولَةةةتيي
 رةةةة دةرةةةرد ئةةةةوةياى ئةةةاكطوايَهي دادطارةةةة  دااةزكانةةةدني
 دةشةةةآل  ثيَةةداني لةةة بةةةدةك و ناياشةةايية عيَةةراق داطؤرردنةةي
 يةةك  دةرةا   وةيةا  ئةاةةػ  ئةجنااةدكاوة   ئاشايغ ئةجنواةني
 نييةة   ياشايي كِةوايةتي بكا  دكوشي داطؤراك ييَسي دادطاية 

 جيهؤشةةايدي باشةي  ثرؤمةرةةدا  لةةة يةكضةةندة . نارةا .  لةشةةك 
 ثؤانةدا   ئةجنواةةني  ناو طفاوطؤراني لة بةآلم يية ن تيَدا روكدي

 رةةةوكد جيهؤشةةةايدي و ايحهةةةةتيي لةةةة جةةةةخت ضةةةةنديهجاك
 .دةرريَاةوة

 و ئةاةةكيكا  شةةكؤري  بةة  دةبيَت رليهاؤى ويليةم (١٩٩٢) شالَي
 بةؤ  نيَودةولَةةتيي  تةاواني  بةة  تاييةة   دادطةاي  دااةزكاندني دواي

 تةةاواني بةةة تاييةةة  دادطةةاي و (١٩٩٣) شةةالَي لةةة يوطوشةةيظيا
 ئةجنوواةةني  لةاليةةى  (١٩٩٤) شةالَي  لةة  كِوانةدا  بؤ نيَودةولَةتيي
 بةةؤ دادطايةةة  دكوشةةاكردني اةةياكي تةةر جةةاكيَكي ئاشايعةةةوة 
 بةةةكباط  ديَاةةةوة عيَةةراق دةولَةةةتي فةكاانةةداكاني تاوانةةةراني
 ئةجنوواةةةني كيَطةةةي لةةة دةيةةةويَ رليهاةةؤى ئيةةداكةي ئةةةةاكة

 عيَةةراق بةةؤ كِاشةةايدا دواي بةةة طةةةكِاى رؤاياةيةةةري ئاشايعةةةوة
 دادطارةة  دكووشةاكردني  ثةيَغ  ئةوةي وة  يةك دكووشت بكريَت

 دةييَةهو   ظكصةت  يةولَةةراني  بةآلم دكووشاكرا  يوطوشيظيا بؤ
 يةايعةةةةييةراني ئةندااةةةة لةةةة زؤكيَةةة  راتةةةةدا لةةةةو ضةةةونكة

 لةطةة َ  شياشةيياى  و ئابووكي بةكمةوةندي ئاشايغ ئةجنواةني
 .يةبوو عيَراقدا

 ثؤانةةي ئةجنواةةةني تةةر جةةاكيَكي (١٩٩٨ ااكشةةي ةةةي٢) لةةة
 دادطةاي  ياشةاي  ثةرؤمة ) نةاوي  لة ميَةر  ياشاية  ثرؤمة ئةاةكيكا 

 لةةة و دةرةةا  طةآللَةةة( حوشةةيَو شةةةدام بةةؤ جةنطيةةةراى تاوانةةة
 شةةةالَيادي دةيةةةةان لةةةة و شةةةا َ يةةةةااى ااكشةةةي (ةةةةي١٦)

 ئةجنواةنةرةةة دةنطةةي تيَكةةرِاي بةةة يةلَةجبةةةدا ريميابةةاكانكردني
 لةةة دةرةةا  رليهاةةؤى ئيةةداكةي لةةة داوا و تيَدةثةةةكيَت ثرؤمةرةةة

 و حوشةيَو  شةدام بؤ دادطاية  نةتةوة يةرطرتووةرانةوة كيَطةي
 ثرؤمةيةة  ئةةم  ئةةاكة دااةزكيَهيَت  عيَراق تري فةكاانداكةراني

 تاوانةةةةةراني لةشةةةةةك دكيَةةةةيي دووك و بةةةةة و ضةةةةرِوثرِترة زؤك
 ئةةةو شةةةكجةم رةةردووة و يةلَوةشةةاةي عيَةةراق فةكاانةةداكةراني

 بةةؤ ياشةةايي كِيَكةةاكي و ئةجناايةداوى  حوشةةيَو شةةةدام تاوانانةةي 
 عيَةراق  بؤ نيَودةولَةتيي تاواني بة تايية  دادطايةري دااةزكاندني

 بةكباط رردووة.
 بةؤ  نيَودةولَةةتيي  تةاواني  بةة  تاييةة   دادطاي يةكدوو راتةدا لةم

 ئةاكطوايَهي  يةولَةةراى  رةةوتيوو   شةةكثيَ  كِوانةدا  و يوطوشيظيا
 تةةةري تاوانةةةةراني ثةةةا َ لةةةة بةةةوو  لةثعةةةت ثاةةةةوي ياشةةةايي

 اووظةة   و رويت داطؤرردني ضةظي لة عيَراق فةكاانداكةراني
 بيانيةةةراني ديثلؤااتةة  باكااةةطرتي  بةة  و ئيصةرائي   بةاكانكردني 

 و حوشةيَو  شةةدام "دةلَيَةت٪  ثرؤمةرةدا بةظيَكي لة عيَراقدا  ناو
 دمي شيصةةاماتيكياى ظةةاآلويَكي عيَةةراق  تةةري فةكاانةةداكةراني

 ضةةةري ئةجنااةةداوة  شةةرِيهةوةياى اةبةشةةي بةةة روكدةرةةاى
 لةةة بةةةراكييَهاوة  رةةوكد بيَاةةاواني خةةةلَكي دمي لةةة ريمياوييةةاى
 ( يةةزاك ١٥٠) لةة  زيةاتر  (١٩٨٨ بةؤ  ١٩٨٧) شةاآلني  ظاآلوةراني

 طونةةدياى يةةةزاك ضةةواك رةةراوى  بيَصةكوظةةويَو رةةوكد يةةاوآلتي
 لةة  ضيَهراوة  خارةرةياندا لة ان اليؤى (١٠) رراوة  تةفروتوونا

 رراوى". كِةضةلَةري ثارااوي رةكرو  ظاكي
 تةةاواني يةرةةةةاك بةةؤ (١٩٩٨) شةةالَي برِياكةرةةةي ثةةرؤمة لةةة

 و جةةن   تةاواني  ثةا َ  لةة  دةرةى داوا و ييَهراوة ناوي جيهؤشايد
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 لةاليةةى  دادطةا  دااةزكانةدني  لةة  دةطريَةت  كِيَطةة  منةيَغ  ضواكةاي  
 لةة  لةوةػ جطة داطؤرراو  دةولَةتيي بؤ داطؤرةكةوة دةولَةتي

 تةاواني  دادثةكوةكي نةتةوة يةرطرتووةرانةوة دااةزكاندني دواي
( International Criminal Justice) نيَودةولَةةةةتيي

 بةةةةياكدةي و بيهيةةةةووة بةةةةةخؤوة زؤكي بةةةةةكةو ثيَعيةةةةووني
 بياكدةيةةةري( Retributive Justice) بةةراوة دادثةةةكوةكي

 لةة  شةةدة  نيةو  لةة  زيةاتر  دواي و (٢٠٠٣) شةالَي  لة نةبوو طوجناو
 زيهةدوو  تةر  جةاكيَكي  تؤريةؤ  و نةؤكاييَرط  دادطارةي دااةزكاندني
 بةؤ  دةشةاددى  شياشةييةوة  كووي لةة  يةاانكاتةدا  لة بكريَاةوة 
 بةكيةلَصةاكاكة  و نيَودةولَةةتيي  نةةياكة  ضةظةهة  لةةو  دادطايةري

 دمايةةةتيي  تةةا  دةدا يةةاى  زيةةاتر  ئةاةةةكيكا  دمي عيَراقييةةةراني
 .بكةى ئةاةكيكا
 تةاواني  بةة  تاييةة   دادطاي يةكدوو اؤديلي دااةزكاندني بياكدةي

 تاييةة   دادطاي و (١٩٩٣) شالَي لة يوطوشيظيا بؤ نيَودةولَةتيي
 و بةكبةشةت  (١٩٩٤) شةالَي  لةة  كِوانةدا  بؤ نيَودةولَةتيي تاواني بة

 جةؤكةي  ئةةم  دااةزكانةدني  بةؤ  ضةونكة  يةةبوو   خؤي ئةشاةايي
 كِةزااةنةةدي بةة  ثيَويصةي ( Ad Hoc) بةة  ناشةراوى  رةة  دادطةا 

 و كِيَطةثيَةداى  بةيَ  ئةاةةكيكا  وةلةيَ  يةيةة   ئاشةايغ  ئةجنوواةني
 ئةاةةػ  داطؤرةرد   ئاشةايغ  عيَراقةي   ئةجنواةةني  بؤ طةكانةوة

 رؤاةلطةةي  لةاليةى كِةنطة ضةظهة لةو يةولَيَكي واي دةررد يةك
 ئةجنواةةةةةةني يةايعةةةةةةييةراني ئةندااةةةةةة و نيَودةولَةةةةةةتيي

 يةايعةةيي  ئةنةدااي  شةيَ  ضونكة بدكايةتةوة  ثةك  ئاشايعةوة
 خةاوةني  رةة ( كوشةيا  و ضةن  و فةكةنصا) ئاشايغ ئةجنوواةني

 بةةؤ خؤيةةاى دمايةةةتي ياوبةظةةدا كِاطةيانةةدنيَكي لةةة ظياةةؤى  اةةاي
 .بوو دةكبرِي ئةاةكيكاوة لةاليةى عيَراق داطؤرردني
 دادطةةاي ضةظةةي لةةة( Hybrid) تيَكةلَةةةراى دادطةةا بةةياكدةي
 نةةةاوازةي دادطةةةاي و( SCSL) شةةةؤاليؤى وآلتةةةي لةةةة تاييةةةة 
 دادطةاييكردني  بةؤ  بةوو  بةياكدة  طوجناوتريو  (ECCC) رةايؤديا
 ضةظةهةي  ئةةم  عيَةراق   تةري  فةكاانةداكةراني  و حوشيَو شةدام
 نةتةةوة يةةرطرتووةراى   و دةولَةة   يةةاانطي  بة ثيَويصي دادطا
نةتةةوة   بةة الي  يةايعةةي  دادطارةة  دةشةةآلتي  شةنطي و يةية

 تيَيةةدا زيةةاتري شةةةآلتيَكيدة ئةةةو و ثاكشةةةنطة يةرطرتووةرانةةدا
 لةشةةةك رةةاكي ئةاةكيكيةةةراى الي بياكدةيةةة ئةةةم وةلةةيَ يةيةةة 
 .بوو ثةشةندتر ال عيَراقياى دادطايةري و ئةواى نةرراو

 لةة  نااةيةة   بةة  عيَةراق   داطؤرردنةي  ثةاػ  بةكياانيا و ئةاةكيكا
 ئاشةايغ  ئةجنواةةني  لةة  داوايةاى  (٢٠٠٣ ئايةاكي  ةةي ٨) بةكواكي
 و داطؤرةةةراو دةولَةةةةتيَكي وة  عيَةةةراق شااتوشةةةي رةةةة رةةةرد 

 نيَودةولَةةتيي  ياشةاي  بةثيَي داطؤرةك وة  بةكياانيا و ئةاةكيكا
 ئايةةاكي ةةةي٢٢) كيَكةةةوتي لةةة ئاشةةايغ ئةجنواةةةني بهاشةةيَهو 

نةتةةوة   بهةكِةتهااةةي  حةةوتي  بةنةدي  لةةميَر  و رؤبونةوة (٢٠٠٣
 برِياكةرةةدا  لةة  دةكرةرد   ةةياى (١٤٨٣) برِيةاكي  يةرطرتووةراندا 

 و ناشةةاند داطؤرةةةك دةولَةةةتيَكي وة  بةةةكياانياياى و ئةاةةةكيكا
 بةة  بةخعةي  عيَراقيةاى  حكةوارِاني  و برِيةاك  دةكرردني دةشةآلتي

 Coalition" )ياوثةةةةةةةناناى رةةةةةةاتيي دةشةةةةةةةآلتي"
Provisional Authority - CPA ) ئةةةو راتةةةي   تةةا 

 .دادةاةزكيَهو يةلَيياكدى بة دنورراتي حكواةتيَكي عيَراقيةراى

 دمي ياشاناشةةةاى لةةةة بةظةةةيَ  ئاكطوايَهاانةةةةدا  ئةةةةو ثةةةا َ لةةةة
 لةة  واي رةة  يؤرةاكةي  ئةةو  ضةونكة  بةووى   دادطارةة  دااةزكاندني

 دةشةةآلتةرةي  و داطؤبكةةى  عيَراق ررد  رة داطؤراكةراى ييَسة
 شةةدام  دواتر رة نةبووى يؤراكانة ئةو برِوخيَهو  حوشيَو شةدام

 رؤروميةاى  ضةةريَكي  جةؤكة  ييض و ررا دادطايي لةشةك حوشيَي
 .نةدؤزييةوة

 بةةوو  دادطارةةة دااةزكانةةدني لةطةةة َ بةكةيةةةي ئةةةو رؤتاييةةدا لةةة
 ئااةةادةيي نةتةةةوة يةةةرطرتووةراى  نةةة و دااةزكانةةد دادطارةةةي
 رؤاةلَطةةةي نةةة و دادطارةةة دااةزكانةةدني ياورةةاكي بةةؤ ثيعةةاندا

 عيَةةراق داطؤرةةةكي وآلتةةي ضةةواك يةةةك لةةة جطةةة نيَودةولَةةةتيي 
 دوو تةةةنًا ئةةةوا  (ثؤلَةنةةدا و ئوشةةرتاليا بةةةكياانيا  ئةاةةةكيكا )

 ئااادةييةةاى شةةهووكداك زؤك( ضةةي  و ئيصةةثانيا) تةةر دةولَةةةتي
 دااةزكانةدني  ياكاةتي ظاكةزاييةوة و لؤجيصي كِووي لة نيعاندا
 كيجةاكيَ  دكا  دادطارةة  دااةزكانةدني  برِيةاكي  رة ..بدةى دادطارة

 دادطاييكردنةة  بةؤ  ثيَويَصةاة  وا دادطايةةي  ئةةو  ظيَوةي و جؤك تر
 بياكدةيةة   ضةةند  راتةدا لةو اعاوارِ  جيَطاي بوةوة دامبةزكيَت

 .بةكباط خرانة
 دادطةةةاي وة  نيَودةولَةةةةتيي شةةةةكبازيي دادطايةةةةري يةرةةةةم٪

 داطؤراكةرةةاني ييَةةسة بةةة دةشةةةآل  رةةة نةةؤكاييَرط  شةةةكبازيي
 دادطةايي  بةدا  ( ثؤلَةندا و ئوشرتاليا بةكياانيا  ئةاةكيكا ) عيَراق
 .بكةى جةنطةرة دؤكِاوي بةكةي

 يةةكدوو  وة  نيَودةولَةةتيي  تاواني بة تايية  دووةم٪ دادطايةري
 .دامبةزكيَت كواندا و يوطوشيظيا منوونةرةي
 شيصةةامي كِةضةةاوي رةةة عيَراقةةي نةةاوخؤي دادطايةةةري شةةيَيةم٪
 .دامبةزكيَت ثيَكًاتييَت.. عيَراقي دادوةكي لة و عيَراق ياشايي

 و دااةةزكابوو  نيَودةولَةتيي تاواني دادطاي راتةدا لةو يةك ضةندة
 دادطايةةةة ئةةةةو بةةةةآلم راكثيَكردنيعةةةةوة  بةةةواكي ضةةةوو بةةةووة
 بةةةثيَي ضةةونكة دادطايكردنةرةة   بةةؤ نةةبوو  طوجنةةاو بياكدةيةةري 

 دادوةكيةةي دةشةةةآلتي رةةاتي دادطارةةة  اةةةوداي  بهةكِةتهااةةةي
 (ةةي ١) ثةيَغ  رةة  نةادا   تاوانانة ئةو دادبيي بة كِيَطةي دادطارة

 لةاثةةةةكة ئةاةةةةػ. ئةجنااةةةدكاوى. (٢٠٠٢) شةةةالَي تةةةةاوزي
 كيَطةظةي  طةةك  يةكضةةندة  بةوو   دادطاية ئةم بةكدةم طةوكةرةي

 تائيَصةااػ ) نةبوو دادطارة ئةندااي ئةاةكيكا ئةوةي لةبةك بداية
 دادطايةة   ئةةو  شةكشةخاةراني نةياكة لة يةريَكة و( نيية ئةندام

 ئةةةو كِةوانةةةي عيَراقيةةةرانج تؤاةةةتياكة ئةاةةةكيكا بةةوو اةةةحا َ
 .بكرداية دادطايةي

 تائيَصةااػ ) نةةبوو  دادطايةة  ئةةو  ئةنةدااي  عيَراق راتدا يةااى لة
 خؤويصةةاانة طةةر   دادطارةةة لةة  كيَطةةةي ئةاةةةػ  (نييةةة ئةنةدام 

 عيَةةةةراق راتةظةةةةدا لةةةةةو بكةةةةا   ياشةةةةايي دةشةةةةايَوةكداني
 دادطارةة  بانطًيَعةي  باوانيَةت  تةا  لة دةشادابوو شةكوةكييةرةي

 بةدكيَت  دادطةا  بة كِيَطة دادطارة ئةندااي نا دةولَةتيَكي وة  بكا 
 شةةةكةكاي بكةةا   ثةةيَ دةشةةت دادبيهييةةةراني و ليَكؤلَيهةةةوة
 تةاواني  دادطةاي  دادوةكيةي  دةشةةآلتي  رةاتي  اةوداي بةكبةشي

 .نيَودةولَةتيي
 نيَودةولَةةةتي شةةةكبازيي دادطةةاي اةةؤديَلي ياشةةاييةوة كِووي لةةة

 ثةنانهااةةةي ضةةونكة يةةاتووة  رؤتةةايي تؤريةةؤ و نةةوكاييَرط
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 رةةة رةةرد ئةةةوةياى ثيَعةةهياكي بيانييةةةراى كِاويَةةيراكة بةةوو  رةةرا 
 ثلةةةة تؤاةةةةتياكة بةةةة و بيةةةوورةرانةوة رةيصةةةة لةةةة دادطارةةةة

 ئةةوةي  بةؤ  ئةاةةػ  بكةا    راكةراني بة دةشت اااهاوةندةراى
 باآلرةةاني ثلةةة فةةةكاانرِةوا و طةةةوكة و ئةةالَؤز رةيصةةة دةطاتةةة تةةا

 .رؤرردبيَاةوة باظي ئةزاووني دادطارة عيَراق 
 رةاكي  شةرتاتيية  ئةةم  (٢٠٠٥) شةالَي  ناوكِاشةي  تةا  شةةكةتادا  لة

 ظةةةياةرانةوة  شياشةةةي فعةةةاكي بةةةةيؤي بةةةةآلم لةشةةةةكررا 
 دةشةةةاثيَكردني  ثةةةيَغ اانطيَةةة  ضةةةةند عيَةةةراق حكواةةةةتي
 حوشيَو(ةةيغ  )شةدام رردةوة  رة بآلوي دوجةي  دادبيهيةرةي

 دةييَهريَاةةة و دوجةيلةةدا رةيصةةي لةةة تؤاةةةتياكةراى لةةة يةريَكةةة
 دمي ئةاةكيكيةةةةراى ظةةةاكةزا . يةكضةةةةندة.دادطارةةةة بةةةةكدةم
 دوجةةي   تةاواني  ئةجنااةداني  لةة ثةاي   حوشيَو شةدام ئةوةبووى
 لةة بةةكدةم   دةكرةةوتي  يةرةةم  دانابوو  واياى و بكريَت دادطايي

 .بيَت ئةنفالدا تاواني دادبيي لة دادطارةدا
دمة  تةاواني  ئةجنااةداني  ثةاي  لةة  حوشةيَو  شةةدام  ئةوةي ثيَغ

 رةانووني  ةةي ٣٠) كيَكةةوتي  لةة  دوجةيلةدا  رةيصةي  لة ارؤظايةتيي
 وة  ئةنفالةةدا رةيصةةي لةةة بةةدكيَت  شةةيَداكة لةةة (٢٠٠٦ يةرةةةاي
 تؤاةةتياكي  ظةةػ  ثةا َ  لةة  شةةكةريةراى  تؤاةةتياكة  لةة  يةريَ 
 .دةبيَت شةكةتا دانيعاهةراني ئااادةيي تردا

 (٢٠٠٦ ئةةابي ةةةي٢١) كيَكةةةوتي لةةة ئةنفالةةدا رةيصةةي لةةة دادبةةيي
 لةة  طةويَطرتو  بؤ تةكخاى دةرا  دانيعنت (٢٣) و دةشاثيَدةرا 
 كيَكةةوتي  لة شكاآلراك  (٧٧) لة طويَطرتو دواي و شكاآلراكةراى

كيَكةةوتج   لة و دادةخا  شكاآل قؤناغي دووةم  تعريي (ةي٢٧)
 قؤنةةةاغي دواي كِؤميَةةة  واتةةةة دووةاةةةةوة  تعةةةريي (ةةةةج٢٨)

 ثسيعةةةكي و طةواييةةةدةك لةةةة طةةةويَطرتو قؤنةةةاغي شةةةكاآلراكاى 
 كيَكةةةوتي لةةة دانيعةةنت ثيَةةه  دواي و دةشةةاثيَدةرا  دادوةكيةةي

 .دادةخا  قؤناغةػ ئةم يةرةم رانووني (ةي٧)
 رهةوثعةةةكهيي بةةةة تةكخانةةةة دادبيهيةرةةةة شةةةيَيةاي قؤنةةةاغي

 يةرةةم  تعةريي  (ةةي ١٨) كيَكةةوتي  لةة  بةلَطةةراى   و دؤرؤايَهت
 نسيكةةي  لةة  ليَكؤلَيهةوة و دانيعنت (٩) دواي و ثيَدةرا  دةشت
 (٢٠٠٧ دووةاةي  تعةريي  ةةي ٢٩) بةكواكي لة بةلَطة  يةزاك ثيَه 
 لةةة  طةةويَطرتو قؤنةةاغي  و ديَةةت ثةةيَ  رؤتةةايي قؤناغةةةػ  ئةةةم

 (٢٠٠٧ ظةوباتي  ةي٢٠) كيَكةوتي لة و دةشاثيَدةرا  تؤاةتياكاى
 تةةاواني ئةجنااةةداني بةةة رةةرد تؤاةةةتياك تؤاةةةتياكةراني دادطةةا

 ثاظةةاى دمةارؤظايةةةتي  تةةاواني و جةةةن  تةةاواني و جيهؤشةةايد
 لةةة بةةةكطري دانيعةةاهدا ثيَةةه  لةةة بةةةكطريكاك ثةةاكيَسةكاني تيمةةي

 و دادطةا  كِةوايةةتيي  لةة  كِةخهةة  تيمةرةة  و دةرةى تؤاةتياكةراى
 بهةةااي  بةةثيَي  ياشةارة  بةووني  ناياشةايي  و بةلَطةةراى  لة طوااى

 دةكفةةتي  ثيَهةةداني  و( Non-retroactivity الرجاية عدم)
 بةاآلي  دادطةاي  . دواتةر .دةطةرى  بةكطريكاك ثاكيَسةكاني بة طوجناو

 برِيةاكي  دوايةن  (٢٠٠٧ حةوزةيراني  ةي٢٤) لة عيَراق لة تاوانةراى
 (ةةي ٤) لةة  ثيَداضوونةوةرةظي دادطاي و دةكدةرا  دادبيهييةرة

 .دةرا  ثةشةند برِياكةرة شا َ يةااى ئةيلولي
 

 بةةة لةشةةةك جةةةخت ئاشايعةةدا ئةجنوواةةةني برِياكةرةةةي لةةة
 عيَةةةراق ثيَعةةةووي فةكاانةةةداكةراني طةيانةةةدني دادثةةةةكوةكي

 نةتةوةيةةرطرتووةراى  ئةندااةراني دةولَةتة لة داوا و رراوةتةوة
 .نةبةخعو تؤاةتياكةراى بة ثةنابةكي ااي رة دةرا  
 بةؤ  بةوو  ثيَويصةت  ئاشايعةي  ئةجنواةةني  برِياكةي ئةم ئةاةكيكا
 ضةةةند دةكيةةدةرا   رةةة بةةدا  ياشةةايانة بةةةو كِةوايةةةتي ئةةةوةي
 كِؤظةةهايي لةبةةةك ياوثةةةناناى رةةاتيي دةشةةةآلتي دواتةةر كِؤمي

 يةرةةةةم ئاشايعةةةدا  ئةجنواةةةةني برِياكةرةةةةي دةشةةةةآلتثيَداني
 و ئيةةداكيي و شياشةةيي دةشةةةآلتة و دةكدةرةةا  خةةؤي برِيةةاكي

 رةةاتيي دةشةةةآلتي دواتةةر را  ودياكيةةدة خةةؤي ياشةةاييةراني
 Iraqiعيَةةةةراق ة      ئيةةةةداكيي ئةجنواةةةةةني" ياوثةةةةةناناى

Governing Council     لةةة  الاراقةةي"  احلكةة   ة ةلةةض 
 ثيَكًةاتيووى  رة دادةاةزكيَهيَت  (٢٠٠٣ تةاوزي ةي١٣) كيَكةوتي

 (٢٠٠٣ شةةالَي  يةرةةةم رةةانووني ةةةي ٩) لةةة ئةنةةدام و (٢٥) لةةة
 ئيةداكيي  ئةجنواةني بة دةشةآل  ياوثةناناى راتيي دةشةآلتي

 فةةكاانرِةواراني  بةؤ  دادطايةة   دااةزكانةدني  بؤ دةبةخعو عيَراق
 .عيَراق ثيَعووي
 دادطارةةةي بهةكِةتهااةةةي كِةظهووشةةي برياكةرةةة  بةةة يةةاوثيَض
 تيمةي  شةكثةكظةايي  بةشةووني  ظةةكي   ثرؤفيصةؤك  رة تيَداية 

 ةةةي١٠) كيَكةةةوتي لةةة دواتةةر كِؤمي و رردبةةوو نووشةةيهةوةرةي
 ثرؤمةرةةة عيَةةراق ئيةةداكيي ئةجنواةةةني (٢٠٠٣ يةرةةةاي رةةانووني

 حةةةارمي بريَمةةةةكي ثةةةؤ  كِؤم يةةةةااى يةةةةك دةكدةضةةةويَهيَت 
 لةةةم دةرةةا .. لةشةةةك وامؤي ياوثةةةناناى رةةاتيي دةشةةةآلتي
دمة  تةاواني  بةة  تايية  تاواني دادطاي" دادطارة ناوي ثرؤمةيةدا

 .ةة"عيَراق لة ارؤظايةتيي
ديةةاكي  عيَةةراق رةةاتيي حكواةةةتي (٢٠٠٤ حةةوزةيراني ةةةي٢٨) لةةة

 و ياوثةةةناناى رةةاتي دةشةةةآلتيي كِؤمدا يةةةااى لةةة و دةرريَةةت
 ةةي ٣) لةة  ثاظةاى  يةلَدةوةظةيَاةوة   عيَةراق  ئيداكيي ئةجنواةني

 حكواةةةتي ظةةويَي عيَةةراق كاطةةوزةكي حكواةةةتي (٢٠٠٥ ئايةةاكي
 .دةطريَاةوة عيَراق راتيي
 دادطارةة  بهةكِتهااةةي  نووشةيهةوةي  لةة  دوو شةا َ  نسيكةي دواي

 ئةجنواةةةةني ياوثةنانانةةةةوة  رةةةاتيي دةشةةةةآلتي لةاليةةةةى
 ثةرؤمةي  بةة  تةر  جةاكيَكي  (٢٠٠٥) ئةةيلولي  لةة  عيَراق نيعايماني

 كِةوايةتييةةةري ئةةةةاكة و دةضةةيَاةوة دادطارةةةدا بهةكِتهااةةةي
لةةو   و ثيَةدةدكيَت  عيَراقةدا  نيعةاماني  ئةجنواةةني  ناو لة ياشايي

 لةةةميَر "رةةة دةطةةؤا دادطارةةة كِةوايةةةتيي لةشةةةك وا كةخهانةةةي
 .دةرةى كزطاكي دةاةزكاوة" داطؤرةكدا دةشةالتي
 و ثيَعةووة  بهةكِتهااةةي  يةةااى  نسيكةيي بة نويَيةرة بهةكةتهااة

 بةةةآلم دةايَهيَاةةةوة  خةةؤي وة  طةويةةةكي طؤكِانكاكييةةةري بةةيَ
" عيَةراق  لةة  وانةراىتا باآلي دادطاي" بؤ دةطؤكِيَت دادطارة ناوي

 كؤمنااةةةةي لةةةة (٢٠٠٥ يةرةةةةاي تعةةةريي ةةةةي١٨) كِؤمي لةةةة و
 لةةة دادبةةيي دواتةةر كِؤمي و بآلودةبيَاةةةوة عيَراقةةي( وةقةةاياي)

 .دةشاثيَدةرا  ةدا"دوجةي " رةيصي
 تيَةدا  دادبةيي  دوجةةي   رةيصةي  ئةةنفا    رةيصةي  دادبيي ثيَغ
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اُشِةوايي    ئةُفاي ئةو تاواُةية هةاليةْ سريٌَي عيَشاق بة فةسًا
حيضبى بةعع بةساًبةس بة ُةتةوةى كوسد ئةجناًذسا.. كة هة 
سووى رًاسةوة، دووةَ ثيَلٔاتةي دةوهَةتي عيَشاقة وةن هة 

عيَشاقى طةسدةًى سريٌَي بةعظيؽ ئاًارةي دةطتوسي 
 ثيَلشابوو.

دةوهَةتى عيَشاق هة كؤتايي جةُطي ٓةػت طاهَةي هةطةيَ ئيَشاُي 
دساوطيَيذا، بشياسي هة ُاوبشدُي ُةتةوةيي كوسد هة كوسدطتاُي 
عيَشاق دةسدةكات، ٓةس بؤية ئةجنوًةُي طةسكشدايةتي ػوسؾ، 

( هة 160ياسي رًاس )بة بشو  بة وارووي فةسًي طةداَ حوطيَّ
اُي عةهي حةطةْ 29/3/1987سيَلةوتى ) ( بشياس دةدات بة دُا

ًةجيذ ُاطشاوة بة )عةهي كيٌياوي( بة طةسؤكي ُووطيِطةي 
سيَلخظتِى باكوس )سئيع ًلتب تِظيٍ اهؼٌاي( و دةطةآلتى 

 سةٓا ثيَ دةبةخؼيَت بؤ ٓةًوو فةسًاْ و بشِياسيَم.
ةكاسبووُي.. دةطت عةهي حةطةْ ًةجيذ هة دواي دةطت ب

دةكات بة دةسكشدُي رًاسةيةن بشياس بةساًبةس بة ُةتةوةي 
( هة سيَلةوتي 106309كوسد، هة دياستشيِياْ بشياسي رًاسة )

طةسؤكي (، كة بشياسيَلى ُٔيين و تايبةتي 1/5/1987)
ُووطيِطةي سيَلخظنت باكووسة و بة ئاطاداسي خودي طةداَ 

اق دةسكشاوة.. وةن هة حوطيَّ طةس كؤًاسي ئةو كاتى عيَش
بشِياسةكةدا ٓاتووة، فةسًاْ بة هة طيَذاسدْا و ئةػلةجنةداُي 
كةطوكاسي ثوة يةكةي ثيَؼٌةسطة كشاوة بيَ هيَلؤهيِةوة و 

( دةسدةكات، كة بة رًاسة 4008سيَلاسى دادطا، ثاػاْ بشِياسي )
(ـة، ئةَ بشِياس بؤ 20/6/1987( هة سيَلةوتي )28/8004)

 و دوو و ثيَِجى طوثا بووة. فةيوةقةكاُي يةن
بةثيَى بشياسةكة، ٓةًوو طوُذةكاْ بة ُاوضةي قةدةغةكشاو 
)حمشَ( دادةُشيَت و هة سووي ئةًِيةوة بة تةواوتي قةدةغةي 
ٓاتؤضؤى تيَيذا ثةيشِةو دةكشيَت و بشِياسةكة ُةن بةغ بؤ ًشؤظ، 
تةُاُةت ئاراهَيؽ دةطشيَتةوة، وةن هة بشِياسةكةدا ٓاتووة؛ ٓةس 

ةطيَم هة ُاوضةُةدا دةطتطريبلشيَت ثيَوطيتة هيَلؤهيِةوياُة ك
( 70ـ  15هةطةهَذا بلشيَت بة تابيةت ئةواُي تةًةُياْ هة ُيوْا )

ياسييةكاُياْ وةسبطرييَت و ثاػاْ  طاهَذاية و طوودة هة صُا
.  توُذتشيّ طضا بذسيَّ تا دةطات ئاطتى هة طيَذاسةدْا

ساوة دةطت دةكات بة ثاػاْ بة ػيَوةيةكي ثالْ بؤ داسيَز
لشدُي طِوسي ٓةس طيَ  كاسٓيَِاُى ضةكى كيٌياوى و توثباسُا
ثاسيَضطاكةي ٓةسيٍَ طويٌَاُي و ٓةوهيَش و دٓؤن، كة هة سيَللةوتي 

( دةطت ثيَذةكات هة ُاوةضةكاُي طةسطةهَو 15/4/1987)
بةسطةهَو و طوُذكاُي دؤهَي باهظاْ و ػيَخ وةطاُاْ ...ٓتذ، كة 

( هة طِوسي دٓؤن بةسدةواَ بوو، كة 1/5/1987تا سيَلةوتى )
( 17/6/1925ضةكي كيٌياويي بةثيَى بشؤتؤكؤهي جِيف هة )

 قةدةغةكشاوة.
(ـذا، ثشؤطةي ئةُفاي بة فةسًاُي خودي 1988هة طاهَي )

طةداَ حوطني و طةسثةسػيت عةهي حةطةْ ًةجيذ دةضيَتة 
سوكّ  بواسى جيَبةجيَلشدُةوة، ُاوُاُي ثشؤطةكة هةاليةْ فةسيق

)كاًيى طاجذ عضيض ئةجلةُابي(بوو، كة ثياويَلي ػاساص هة ئايّ 
بوو، ُاوبشاوة بة فةسًاُي قوطةي كوس بضووكي طةداَ هة 

 ( هةطيَذاس دةدسيَت.26/4/1998سيَلةوتى )

ُاوي ئةُفاي هة ٓةػتةًني طووسةتي قوسئاُي ثريؤصة ٓاتووة، 
ت هة ( طووست ثيَلٔاتووة و ئةَ طووسة114كة قوسئاْ هة )

( ئايةت ثيَلٔاتووو.. ئةُفاي هة صًاُةواُيذا كؤكشاوةي 75)
ووػةي )ُفى( واتا دةطتلةوت، كة ًةبةطت هيَى ًايَ و طاًاُي 
بيَباوسْا بوو. ئةَ طوةستة هة طاهَي دووًي كؤضيذا هة غةصاي 
بةدسي طةوسةدا ٓاتؤتة خواسةوة هةطةس ئةو دةطتلةوتاُي 

 تياْ ٓيَِابوو.ًوطوٌَاُاْ هة ػةسي بةدسدا بة دةط
ئةَ ثشؤطةية بة ٓةػت قؤُاغ ئةجناًذسا، كة بةطةس ػةؾ 
ُاوضةوي جوطشايف هة طِوسي كوسدطتاْ دابةػلشابوو.. 

( دةطيت ثيَلشد 23/2/1988طةسةتاي ثشؤطةكة هة سيَلةوتي )
هة طِوسي ُاوضةكاُي دؤهي جافايةتي و بِطشد و ضواستا و 

( بةسدةواَ بوو، كة 6/9/1988قةآلضوالْ و ًاوةت تا بةسواسي )
كؤتا قؤُاغ طِوسي ُاوضةي باديِاْ و بةسصْا بوو، هةَ 

 ثشؤطةيةدا صياُةكاْ بةَ ػيوةية ئةرًاسكشاوْ:
( ٓةصاس ٓاوآلتي كوسد هة ثياوة و رُة و ًِذايَ و ثريو و 182* )

.  الوة "كض و كوس" صيِذة بة ضاهَلشْا
( *4732.  ( طوُذ ويَشْا و خاثوسكشْا

.* ضواس قةصا ٓةهَ ةوة و تةختلشْا  وةػيَِشُا
( *30. لشْا  ( طي ُاحية ويَشُا
( *3100.  ( ًةصطةوت و ػؤيين ثةسطنت سوخيَِشْا
( *100.  ( طةد كوَيظا سوخيَِشْا

ئةًة طةسةسِاي ئةو صةسةسوصياُة ئابووسيية طةوسةييةي بة 
داُيؼتواُى ُاوضةكة كةوت و بوة ٓؤي هة ُاوجووُي ًويؤُاْ 

لشدُي ًويوُاْ دؤمن ئاراهي ًاهَي و كيَوةي  و هةُاوجووُي ويَشُا
 صةوي كؼتوكاهَي و سةصو و باخ.

( يةن 1.5000000ٓةسوةٓا ئاواسبووْ و طةسطةسداُي ُضيلةي )
ًويؤْ و ثيَِج طةد ٓةصاس ٓاوآلتي كوسد هة دواي ثشؤطلة، كة 
تيَيذا ٓةبوو تةُٔا خوي هة بِةًاهَةيذا سصطاسى ببوو.. طة 

سووى كؤًةآليةتي و فةسٓةُطي و كاسيطةسى ئةَ ثشؤطةية هة 
طياطي و تةُذسوطيت ٓيَضي كةًرت ُةبوو هة تاواُي 

 ٓؤهؤكؤطت.
 

 * ثشؤطةي ئاصادي عيَشاق
(و 9/4/2003هة دواي سوخاُذُي سريٌَي بةعع هة عيَشاق هة )

ي عيَشاق و  ئةجناًذاُي ٓةهَبزاسدْ بؤ ئةجنوًةُي ُويَِةسُا
ـى طاهَي 10رًاسة )دوسطتبووُي ئةجنووًةُةكة بة بشياسي 

ةكاُي 9/10/2005(، هة سيَلةوتي )2005 (، دادطاي باآلي تاوُا
عيَشاق ثيَلٔيَِشا بؤ دادطايلشدُي طةساُي سريٌَي بةعع هة سؤري 

 (.1/5/2003ـ   17/7/1968هة سيَلةوتي )
ي سريٌَي  ةكاُي عيَشاق بؤ دادطايلشدُي طةسُا دادطاي باآلي تاوُا

و ٓاوسِيَلاُي هةطةس ثشؤطةى  بةعع بة خودي طةداَ حوطيَّ
( دةطتبةكاسبوو، كة ثاؾ 21/8/2006ئةُفاي هة سيَلةوتي )

ي جيِؤطايذ ُاطاُذ 61) ى ئةُفاىل بة تاوُا ( داُيؼنت دادطا تاوُا
دووًي  1( بة بشياسي رًاسة )24/6/2007و هة سيَلةوتي )

ي عيَشاق بة 2006ج/ (.. هة دواي ئةويؽ ئةجنوًةُي ُويَِةسُا
( 10/9/2008( هة سيَلةوتي )2008ـى طاهَي 26سة )بشياسي رًا
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ةكاُي 11ادةي )(، بةثيَى 24/6/2007ً)  ( دادطاي باهَاي تاوُا
 عيَشاق، بشيتى بووْ هة:

 ـ ؿابري عبذاهعضيض اهذوسي.1
 ـ طوطاْ ٓاػٍ امحذ اهطائي.2
 ـ حظّ سػيذ حمٌذ.3
 ـ عةهي حظّ جميذ.4
 ـ فشحاْ ؿاحل ًووم اجلبوسي.5

ٓةس يةن هة )عةهي حظّ جميذ و طوطاْ ٓاػٍ امحذ اهطائي(، 
طةسةكي هة ثشؤطةي ئةُفاي وةن دوو تاواُباسي بةسثشطي 

.  ُاطيَِشْا
ى  هة دواي بشياسي دادطاي باآلي تاواُةكاُي عيَشاق، كة تاوُا
ئةُفاي بة جيِؤطايذ ُاطاُذ، ئةوةى ثيَويظتة هةطةس حلوًةتي 
ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و ثةسهةًاُي كوسدطتاْ، ُاطاُذُي ثشؤطةي 

ي بة دةطتٔيَِاُى ثؼتطري وآل تاُى ئةُفاهة بة جئاْ و ٓةوهَذُا
جئاُة بة حلوًةت و ثةسهةًاُةوة بؤ ُاطاُذُى ئةُفاي وةن 

 جيِؤطايذ.
ي  ٓةسوةٓا قةسةبوكشدُةوةي قوسباُياْ و صياُويَلةوتوُا
ثشؤطةكة بة ػيَوةيةكي طوجناوة و دادثةسوةس، وةن هة ًادةي 

ى ُيودةهَةتيذا ئاًارةى ثيَلشاوة 75) ( هة ياطايي دادطاي تاوُا
ذُةوة ـ قةسة بووكشدُةوة ـ دهَِيايي و ساصًةُذي(، كة بة )طةسُا

ني هة ضةُذ خاهَيَلذا بة ػيَوةيلةي كوست ئاًارة بةوة  دةتوُا
بلةيّ، كة هةئيظتادا ضي بلشيَت بؤ ُاطاُذُي صياتشى 

 ثشؤطةكة:
ـ ُاضاسكشدُي حلوًةتي عيَشاق، كة داواى هيَبوسدْ هة ُةتةوةي 1

تاواُةكاُى تشى كوسد بلات، هة بةساُبةس ثشؤطةكاُى ئةُفاي و 
 جيِؤطايذى كوسد.

ظيت و ئاكادميي ثيَؼلةوتوو هة 2 ـ دسوطتلشدُي طةُتةسيَلي صُا
اُة بلات، كة سريٌَي  كوسدطتاْ، كة كاس هةطةس ٓةًوو ئةو تاوُا

 بةعع بةساًبةس بة كوسد ئةجناًيذاوة.
ـ دسوطتلشدُي هيَزُةي ُيَوةدةوهَةتي و ُاخؤيي تايبةت بة 3

و بِيادُاُةوي ئةو ُاوضاُةي هة  دووباسة دسوطتلشدُةوة
 ئةجناًي ثشؤطةكة صياُياْ خاثوس و ويَشْا بووُة.

ـ ثيَؼلةػلشدُي داواي فةسًي بة ُةتةوة يةكطشتووكاْ تاكو 4
 هة كوُطشةكاُي تابيةت بة جيِؤطايذ بٔيَِشيت كوسدطتاْ.

باساُي كة ًاوةْ ياخود بةثيَى ًادةي 5 ـ دادطايلشدُي ئةو تاوُا
قةدةغةكشدُي جيِؤطايذ، كة بشيتية هة )بلةس ـ  ( هة ياطايي3)

ا( هة كوسدطتاْ.  ٓاُذْا ـ ٓاوكاس ـ ثالُذُا
ـ كاسكشدْ هة سيَطاي كاسي ٓوُةسي وةن )فيوٍ طيِةًايي و 6

كوست فيوٍ و ػاُؤ و ثيَؼاُطاى ويَِةى ...ٓتذ( و وةسطريِاُى بؤ 
 طةس صًاُةكاُى تش.

يَلةوتوْا و ـ ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ سصطاسبوْا و صياُو7
 ػايةحتاهَةكاُى ثشؤطةكة و ديلؤًيَِتلشدُي وتةكاُياْ.

ـ دسوطتلشدُي ًؤُؤًيَِيت تابيةت بة ثشؤطةي ئةُفاي و 8
 ديَلؤًيَِتلشدُي طةسجةَ بةهَطة و جى وبةسطى قوسباُياْ.

ـ طاآلُة يادكشُةوةى تاواُةكة بة ػيَوةيةكي ػايظتة و 9
ةوسةيى تاواُةكة طوجناوة بيَت، بة جؤسيَم هةطةس ئاطيت ط

 بيَت.
ظيت خبشيَتة 10 ـ ثشؤطةي ئةُفاي بةػيَوةيةكي ئاكادميي و صُا

ى خويَِذْ هةطةس ئاطتى كوسدطتاْ و عيَشاق.  ثشِؤطشًا

ي ئةُفاىل بة جيِؤطايذ ُاطاُذ.  تاوُا
( ثشؤطةي ئةُفاىل 14/4/2008ثاػاْ ثةسهةًاُي كوسدطتاْ هة )

بة تاواُي جيِؤطايذ ُاطاُذ و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاُيؽ 
( ثشؤطةي 2/6/2008( هة سيَلةوتي )13بة بشياسي  رًاسة )

 ي جيِؤطايذ ُاطاُذ.ئةُفاي بةتاواُ
ة ُيودةوهَةتيةكاْ ئةرًاس  ي جيِؤطايذ بة يةكيلة هة تاوُا تاوُا

 سافايى هيٌلّدةكشيَت، كة هةاليةْ                      
( بؤ يةكةجماس بةكاسٓات، كة 28/8/1959ـ  24/6/1900)

 ياطاُاطيَلي جوهةكةي ثؤهةُذي بة سةطةص ئةًشيلي بوو.
ؾ طةدو حةفتا الثةسةييةكةيذا هة كتيَبة بة ُاوةباُطة ػة

)ياطاي ًيخوةسي هة داطريكشدُي ئةوسوثادا(، ُاوي ٓيَِشاوة هة 
(   Genocideضةًلي جيِؤطايذ ) (ـذا،1944طاهَي )

ضةًليَلي هيَلذساوة و هة دوو دةطتة ووػة ثيَلذيَت.. ئةواُيؽ 
(Geno وػةيةكي طشيليية بة ًاُاي وةضة يا ُةو ياْ سِةطةص )

( وػةيةكي التيِيية و بة ًاُاي cideت و وػةى )ياْ ترية ديَ
كوػنت يا هةُاوبشدْ ديَت.. ٓةسدوو دةطتة ووػةكةؾ 
بةيةكةوة بةكوسدي بة ًاُاي ُةو كوري ياْ وةضةكوري ياْ 
سةطةصكوري ديَت و بة فاسطيؽ)ُظى كؼي( و بة عةسةبيؽ 

 )االبادة اجلٌاعية( ديَت.
 

 ثيَِاطةكشدُي جيِؤطايذ:
ةَ ػيَوةية ثيِاطةي جيِؤطايذ دةكات، سافايى هيٌَلّ ب

جيِوطايذ بة ًاُاي دةطتبةجي تيَلؼلاُذُي ُةتةوةيم ُايةت، 
اُي ُةتةوةكة  جطة هةو كاتةي كة كؤًةهَلؤري ٓةًوو ئةُذًا
دةطشيتةوة، بةهَلو بة ئاًاجني هة ُاوبشدُي خودي طشوثي 
طياطي و كؤًةآليةتي و كةهتووسي و صًاْ و ٓةطيت ُةتةوي و 

 ئابووسيؽ ديَت. ئايين و
ي جيِوطايذ بةثيَي ًاددةي دووي  * ثيَِاطةي ياطايي بؤ تاوُا
سِيَللةوتِِاًةي ُةتةو يةكطشتووةكاْ بؤ قةدةغةكشدُي 

ي و ًادةي ) لاسُا (ـي دادطاي 6جيِوطايذ و طضاي طةس تاوُا
ي ُيوةدةوهَةتي بشيتية هة:"جيِؤطايذ ٓةس يةكيَم هةَ  تاوُا

وة، كة بة ًةبةطيت هة ُاوبشدُي كشدةواُةي خواسةوة دةطشيَتة
ٓةًوو ياْ بةػيَلي طشوثَيلي  ُةتةوةيي ياْ سِةطةصي ياْ 

ةؾ:  ُةرادي ياْ ئايين بةكاسديَت.. ئةو كشدةوُا
اُي طشوثةكة.1  ـ كوػتين ئةُذًا
اُي طشوثةكة.2  ـ صياُجيَطةياُذُي جةطتةيي و ٓضسي بة ئةُذًا
اُي طشوثةكة هة باسودؤخيَلي طةختذا بة 3ً ةبةطيت هة ـ دُا

 ُاوةبشدُي ٓةًوو ياْ بةػيَلياْ.
اُي طشوثةكةدا.4  ـ سِيَطشيلشدْ هة ًِذاهَبووْ هةُاو ئةُذًا
 ـ سِاطواطتين ًِذايَ هة طشويَلة و بؤ طشوثيَلي تش بة صؤس.5

ٓةس ٓةًاْ ثيَِاطة هة دادطاي كؤًةهَلورى يوطظاليف 
ذا بة 9ثيَِاطةكشاوة بة ًادةي رًاسة ) ًادةي ( و هة دادطاي سوُا

( ٓاتوو و هة دادطاي باآلى تاواُةكاُي عيَشاقيؽ بة 8رًاسة )
 ( ٓاتووة.11ًادة )

ةى بة تؤًةتي كوػنت و هة ُاوبشدُي كوسد هة  ئةو تاواُباسُا
ثشؤطةي ئةُفاهذا دادطايلشْا و طضاي هة طيَذاسداُياْ بؤ 

( هة سيَلةوتي 2006/ج 1دةسضوو بة بشياسي رًاسة )
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 نايي   شاةرتاي  كاة  كوردشاايى   جيهؤشاييي   نوشةراني يةكَييت  
 ي لَيهرابااوي اااي"ئااةنلي  ي جيهؤشااييي نوشااةراني يااةكَييت"

 طااااؤِردرا  نييتكااااة  دامةزراناااايى كؤنلرِانصااااي لااااة ثيظاااايى
 يياااااة( ِرؤذدا 5 ي ماااين   5) مااااييت  لاااة  بااااوي بريؤكةياااة  

 ياي   بَيي كةشي  ظةػ ئيميدتكير  دتشاةيةكي كة.. بةريةم
 اوانياايى  خااود   اوانااي   بااة حيسبااي  ي ماايد  ثيَلثعااايةكي

 .بةريةم بيًَيههة
 بااؤ ئيميدتشاايز  بااة دتشاااكرد ضركةشااياي لااة رَيكخاارايت ئااةم

 كؤنلرِانصااااي شاااايزداني اااااي( 13/6/2021) لااااة دامةزراناااايني
 ئيميدتشايز   كؤبوناةيت   يةظا    (18/11/2021) لاة  دامةزرانيى
 ئاااؤن يو ظاااَيواز  باااة كؤبوناااةيت  ثَياااه  كاااة ئةدميمااايا 

 باااااؤ ِرؤذنيماااااةياني كؤنطرتياااااةكي لةطاااااةَ .. بةِرَيوتضاااااوي
 .لة ظيرى يةَلةجبة (25/9/2021) لة ثِرؤذتكة رِاطةيينيني
 كةشاايةكة  شااَيي دتشاااة  نيمااة  يةكااةم لااة يت  يييكااي 
 نوشااةراني ئيرِاشاااة  دامةزراناايى "كااة  كؤبونااةيت  يةكااةم
 لاااة دتياااة  شاااَي ديا "ياااياويت  كااارايت"  جيهؤشاااييي باااوار 

 زتريرتااااي نيعاااا ين  ي .. جيهؤشاااييي باااوار  لاااة نويشااان
لااة  اوَياا ت ئااةم اوانيكاايني كااة دتكااي   ياثَيويصاا  قؤنيغةكااة

 رَيكخرايَيكااي ضوارضااَيوت  نوشااةران  بااوارى جيهؤشااييي  لااة 
 ".رَيكبخرَياةيت ثيعةيي

( بااؤ 13/6/2021ئةطةرضاا  يةكااةم كؤبونااةيتى كااردارى لااة )    
دامةزرانين  ئةم رَيكخارايت دتشاا  ثَيكارد  باةةم لاة ضاةني       
شااايَل  ثَيعاااويار ضاااةني ياااةيلَيك  يييظاااَيوتػ لة ياااةى      
كؤمااةلَين نوشااةرى ديكااةيت نرابااوي  بااةةم ئااةي كؤبونةيانااة   

 نةطةيعابويى بة ئةدميم.
 

 نيمةكيىبةر دانيني ي كؤبونةيت يةكةم
 ي ئةمحااةد شاايي  ظااَي ) لااة يااة  يااةر( 13/6/2021) رؤذ 
 لاة  ديايلؤ   كاَيبخيناة   لاة ( حةشيب يَي و ي مةمحود عةلي
 بريؤكاة   ايياوَيي اَيييا ي شيزدا دانيعاهَيكييى كةركو  ظير 

 نوشااةراني بااة اييبااة  ثيعااةيي رَيكخرايَيكااي دامةزراناايني
 .كرا جيهؤشيييييى بوار 
 ظااَي ) يااااي خؤييناايا نَيااواى لااة بريؤكةيااة ئااةم ثَيعاار دياايرت
( حةشااايب ياااَي و ي ماااةمحود عاااةلي ي ئةمحاااةد شااايي 

 دانايني  ي دانيعا   يةكةم بةةم كرابوي  ايياوَيي ضةنيجيرَين
( 13/6/2021) ِرؤذ  لااة كاايركردى بااة دتشاااكردى بااؤ بةرنيمااة
 .ئةدميميرا

 كاير  بةرنيماة   شاَيي  كةشاية   شَيي دتشاة كؤبونةيت  ئةم لة
 :لة بويى برييت كة دانرا 
 نوشااةراني يااةكَييت ناايي  شااةرتاييي ظااَيوتيةكي بااة: يةكااةم
 .بكرَي  ديير  جيهؤشييي بوار 
 دريشااا  ئاااي ( ئةثليكةيعاااه  )ياااااض لاااة طريثَيااان: دييتم
 جيهؤشااييي بينكًَيعااا   بااوار  نوشااةراني يااةموي ي بكرَياا 
 مةبةشااة  ئاةي  بؤ ثِرؤذتكة  ايياوَيكردني بكرَيو بؤ طريثةكة

 .راشثَيردرا( حةشيب يَي و)
 نوشااةراى اااةياي  ئيرِاشاااة  ي بهوشاارَي  نيمةيااة : شااَييةم

 .ثِرؤذتكة ئيظهيكردنييى بة بة مةبةش  بكرَي  
 ئةنايامبويى  ماةرجي  يت  شاةرتاييي  خيَلَيكي ضةني: ضوارتم
 :لة بويى برييت كة كرا  ديير 

 .يةبَي  جيهؤشييي بوار  لة كاَييب ديي نويشةرَين يةر ا1
 يااايخود دكاؤراكاااة  اَياااس  كاااة ئةكيدمييصااااَين ياااةر اااا2

 .بَي  جيهؤشييي لةشةر ميجصاَيرتكة 
 باة  اييباة   ِرؤذنيماة   ي طؤظاير  بةِرَيوباةر   ي شةرنويشاةر  ا3

 .جيهؤشييي ي ئةنلي 
 ِرؤذ  لااة كردتيااي يااةنطيي  يةكااةم دانيعاااهة  ئااةي ديا  لااة
 لاااة ئاااي  ياااااض طريثَيكاااي دريشااااكردني باااة( 14/6/2021)

 نيمةياة   ثيظايى  ي ثَيكارد  دتشيت بوارى جيهؤشييي نوشةراني
 ماةمحود  عاةلي  ي ئةمحاةد  شيي  ظَي ) كةط ضوار نيي  بة
 ئيرِاشااااة   (حةشااايب ي لاااةايح فاااياي  فاااةرت     ياااَي و ي

 :نيمةكةية دتقي خوارتيت ئةمة .. كرا بوارتكة نوشةراني
 

 جيهؤشييي بوار  نويشةراني بؤ كرايت نيمةيةكي
 بؤضي؟( جيهؤشييي بوار  نويشةراني يةكَييت) ثِرؤذت 

 دتشايت  لةشاةر  كاورد  طاةلي  رابارديي   شاةدت   دييتمي نيو لة
 ثيكااايي  ظاايةي  ضااةنييو رييبااةريي  عَياارا   ِرذَي ااةكيني
 كااة بؤاااةيت  كي ييباايراى ي كؤمااةَلكوذ  ي نااةذاد  ي رتطااةز 

 باة  ييشاييييا  باةرتطَيكي  لاة  اييانيناة  ئاةي  ياةموي  دترئةدميمي
 نيودتيَلةايةكينايا  ثةميينهيماة  ي ييشاي  لاة ( جيهؤشاييي  اايياني )

 .ثَيهيشةكرايت
 ي لَيكةياااة ي اييانينااة ئااةي دترئااةدميمي لااة... ئيظااكراية يت 

 اوَيااا َيكي كوردشاااايى  كؤماااةَلطي  لةشاااةر دترييييعااااةكيني
زانيايريي   كؤكردناةيت   ئاةركي  كورد  نويشةراني لة خةخمؤر

 ي كاورد  طاةلي  جيهؤشاييي   ايياناةكيني  لةشاةر  ي بةَلطةكةكيى
 ئااةم دترئااةدميمي.. طاار  ئةشاااؤ لااة ديكؤمَيهاكردنياايى بااة

 لاة  بةريةمايار   اوَي يهاةيت   ي كاَياب  ضاةنييو  يةياةنةظة
 كاة ... بةرياةمًَيهي  كاورد  طاةلي  جيهؤشييي  اييانةكيني بوار 
 .دتمَيهَياةيت دايياوي بؤ طرن  ئةرظيلَيكي يت 

 جيهؤشاييي   باوار   لاة  نويشان  لة دتية  شَي ديا ... بةِرَيساى
 (1991) بااةيير  رِاثااةريي ثاايػ بااؤ شااةرتايكة  دتاااوانن كااة

 جيهؤشااااييي بااااوار  لااااة نويشاااان ئااااةمِرؤ.. يتربطااااريو
 بااااوارتػ ئااااةي نويشااااةراني ي يترطراااااويت اييبةمتةنااااي 
 نيعااا ين  ي قؤنيغةكااة  زتريرتاااي كااة.. بوينااة اييبةمتةنااي
 ضوارضاااَيوتيةكي لاااة اوانيكااايى ياااةموي دتكاااي  ياثَيويصااا 
 ي كاورد  نويشةراني يةكَييت ضةظي بة ثيعةيي رَيكخرايَيكي

 .رَيكبخرَياةيت اييبةاةكيى ئةكيدمييصاة رَيكخراي
 ئاةم  ياياويت   نييمايى  خوارتيت لة كة ئَي ة ضوارضَيوتيةدا  لةم

 خصااااهةِريي  ئيمااايدمي باااة دتكاااةيو  ئيرِاشااااة نيمةياااةايى
 كؤكااةرتيت  ببَياااة كااة ثيعااةيي كاايرَيكخرايَي دامةزراناايني

 جيهؤشاييي  ايياناةكيني  باوار   اوَيا تراني  ي نويشةراى اةياي 
 لاااة( جيهؤشاااييي باااوار  نويشاااةراني ياااةكَييت) نااايي  باااة

 .كوردشايى
 رَيكخرايَيكااي دامةزراناايني بريؤكااة  لااة ئيمااين ... ئاايزيساى
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 لاااة جيهؤشاااييي باااوار  نويشاااةراني باااة اييباااة  ثيعاااةيي  
 :لة برياية..كوردشايى
 لاااة باااوارت ئاااةم اوانيكااايني ااااةياي  كؤكردناااةيت : يةكاااةم

 بةرتيثَيعااايدني زيااايار ئيمااايدمي باااة ثيعاااة  رَيكخرايَيكاااي
 .بوارتكة لة نويشن
 باوارَيكي  ياةر  يت  باوارت  ئاةم  اوَي تراني ي نويشةراى: دييتم
 كؤببهاةيت   رَيكخرايَيكايا  ضوارضاَيوت   لاة  كة خؤيينة ار  مييف

 كااة اييبااة  بااة.. كيرتكينياايى ي مااي  داكؤكيااير  ببَياااة كااة
 جيهؤشااييي بااوار  لااة نويشاان بااؤ خؤياايى ذياايني زؤرَيكياايى
 .كردييت اةرخيى
 نوَيطاةر   باؤ  كيركردى ي يةيَلةكيى بةرجةشاةكردني: شَييةم

 نويشان   ياةني  زيايار   رييضاونة  ي باوارتدا  لةم نويشن لة
 .بوارتدا لةم

 لااة نويشاان بااوار  بااة درَياا تداى بااؤ بهيغااة داناايني: ضااوارتم
 .دايياوي نةيت  نَيو لة جيهؤشييي اييانةكيني بوار 

 بهااةمي  ي شااايي  داِرظاااهةيت  لةشااةر كاايركردى: ثَيهجااةم
 .ار بوارتكيني يييظَيوت  بوارتكةدا لة نويشن
 بريؤكااة  خصاااهةِريي  ئيماايدمي ااار  خاايَلي دتياايى ي ئةمااة

 .اة(جيهؤشييي بوار  نويشةراني يةكَييت) دامةزرانيني
 ئةماة  باة  كاة  دتكاةيو   ئيظاكرا    يةكيغ يةموي بؤ يييكي 
ًي  قاايبيلي بااةَلكو نييااة  كؤاااييي بِرؤذتيااةكي ي بريؤكةيااة اااةن
 يياااواداريو كؤايييااايا . لاااة.فرايانكردناااة ي طؤرِانكاااير  ياااةر

 باؤ  كاير  ثَيكاةيت  ي بلاةرمويى  قباو َ  نيمةياة  ئاةم  خةخمؤرانة
 .بكةيو ئيميدمة ئةم

 :ثِرؤذت ئيميدتكيراني
 شيي  ظَي  -1
 مةمحود عةلي -2
 حةشيب يَي و -3
 فةرت  فياي  لةايح -4
 

 دياار * يةنطييتكيني
 نَياو  لاة  رايبؤضاويى  طؤِريهةيت  ي كيركردى لة ِرؤذ( 10) ديا 

 ِرؤَلاي  كاة  ئي   يااض لة( جيهؤشييي بوار  نوشةراني) طريثي
 ِرؤذ  ثِرؤذتكاااة  دتيَلةمةنااايكردني لاااة ياااةبوي بةرضااايي 

 لاااة ئاااؤن يو ظاااَيوت  باااة دييتم  كؤبوناااةيت ( 24/6/2021)
 لااة يااة  يااةر ي ئةدميماايرا( ZOOM) بةرنيمااة  رَيطااة 

 زادت  ماة   ئيايايي   دكااؤر  حةشيب  يَي و مةمحود  عةلي)
 اَيياايا بةظااياريييى( يااةيراميني ئياايايي  شااةنطيي   فااياي 
( فااةرت  فااياي  لااةايح ي شاايي  ظاَي  ) لااة يااة  يااةر ي كارد 

 .بكةى بةظيار  نةييناواني شةفةكردنةيت بةيؤ 
 :دييراريهييى دانرا  كيرَين بةرنيمة  ضةني كؤبونةيتدا لةم

( ماااةمحود عاااةلي ي شااايي  ظاااَي ) لاااة ياااة  ياااةر: يةكاااةم
 .بكةى نوشةران  بوارتكة بة ثةيوتني  راشثَيردراى 

 ثاةيِرتيَيكي  ِرتظهويشاي  راشاثَيردرا ( حةشايب  يَي و: )دييتم
( شاااةنطيي  فااياي  ) لة ياااةى دياااار  ي بكاااي  ئيماايدت  نااييخؤ 

 .بكرَي  بؤ ثَيياضونةيتى
 باااة اااار كؤبونةيتياااةكي( 1/7/2021) ِرؤذ  بِريااايردرا: شاااَييةم
 .شيزبيرَي  ئؤن يو ظَيوت 

 ِرؤذ ظاةػ  ياااي ( 30/6/2021) ِرؤذ  لاة  كؤبونةيت  ئةم ديا  لة
 ناااييخؤ ثاااةيِرتي  ِرتظهويشاااي دييتم  كؤبوناااةيت  ديا  لاااة

 .طري  لة ئةنيام نوشةراني بةردتم خراية
 كؤبونةيتياةكي ( 1/7/2021) ِرؤذ  باوي  بِريايردرا  ئةيت  لةطةَ 
 ئيميدتكاير   دتشااة   ئيلاساماياي  بةيؤ  بةةم شيزبيرَي   ار

 ظاةي  ( 9) كياا مَير  لة ثيظيى.. دياخرا كؤبونةيتكة ثِرؤذتكة 
 ئةدميماااايرا ي لااااة  ديكااااة كؤبونةيتيااااةكي اااااي(12/8/2021)

 دييراريهياايى  دراى  نااوَ  بِريااير  ذميرتيااة  كؤبونةيتكااةدا 
 ثِرؤذتكاة  شةرثةرظايت  دتشاةى دامةزرانايى  كاة   دييريكردني

 كؤنويشااي خااوارتيت  ئةمااة .. بكااةى يةميعااةيي ظااَيوت  بااة
 :شَييةمة كؤبونةيت 

 
 شَييةم كؤبونةيت  كؤنويشي

 كير يبةرنيمة 
 ظاَيوت   باة  دييتم جير  بؤ  (12/8/2021) ظةممة ثَيه  ظةي 

 اااار جااايرَيكي اَييااايا.. ئةدميمااايرا كؤبونةيتياااة  ئاااؤن يو
 باة  كارا ( جيهؤشييي بوار نوشةراني يةكَييت) ثِرؤذت  ايياوَيي

 يااَي و مااةمحود  عااةلي ئةمحااةد  شاايي  ظااَي ) بةظاايار 
 رَيكاااير ياااةيراميني  ئيااايايي  شاااةنطيي   فاااياي  حةشااايب 
 :بة بِرييردرا كؤبونةيتكةدا لة(.. مسير 
 ظااَي ) بةِرَيسانااة لااةم دياايريكرا دتشاااةى دامةزراناايى: يةكااةم
 ئياايايي  فااةرت   فااياي  لااةايح حةشاايب  يااَي و   شاايي 

 يةميعااةيي  ظااَيوت  بااة  كااة  (شااةنطيي   فااياي  يااةيرامي 
 .دتكةى ثِرؤذتكة شةرثةرظيت

 ثاااةيِرتي  ي بةرنيماااة ِرتظهويشاااي باااة ثَيياضاااونةيت: دييتم
 .ئيميدتكراي نييخؤ 
 فاراياى  كؤبونةيتياةكي  شايزداني  باؤ  ئيميدتشايزيكردى : شَييةم

 باوار   نوشاةراني  شاةرجةم  كاة  ئةيلوي   مينطي نييترِاشيت لة
 مؤنااؤمَيهيت لااة كؤبونةيتكااة ي دتكاارَيو بينطَيعاا  جيهؤشااييي
 .شيزدتدرَي  يةَلةجبة لة ظةييياى
 ضواظاااةممة ِرؤذ  لاااة مةياااياني كؤبونةيتياااةكي: ضاااوارتم

 ( لة مؤنؤميَنتى ضةمضةمال12/8/2021َكؤبونةوةى )
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 راطةيينايى  دتزطيكايني  باؤ  جيهؤشييي بوار  نوشةراني يةكَييت
 ِرؤذ يااااااةميى لااااااة يااااااةر ي رابطةيااااااةنَي  طعاااااايت را  ي

دتشااةى دامةزرانايى باة ئيمايدتبوين       ديكة  كؤبونةيتيةكي
 .بةِرَيوتبضَي  ذميرتية  نويشةرى بوارى جيهؤشييي

 باااوار  نوشاااةراني ياااةكَييت) لاااة ثِرؤذتكاااة نااايي : ثَيهجاااةم
 ي جيهؤشااييي نوشااةراني يااةكَييت بااؤ بطؤِردرَياا  جيهؤشااييي

 (.ئةنلي 
 ي كاي   لةشاةر  بايرَي   بِرياير   (25/9) كؤبوناةيت   لة: ظةظةم
 يااةكَييت دامةزراناايني كؤنلرِاشااي يةكااةمن شاايزداني ظااوَيي

 .جيهؤشييي نوشةراني
 بااة ثةيوتنااي  كااة رِاشااثَيردرا ( حةشاايب يااَي و: )حةياااةم
 لؤطاااؤ  ئيمااايدتكردني باااؤ بكاااي   ظااايرتزا كةشاااَيكي ضاااةني

 ..رَيكخرايتكة
 نَياو  لاة  طلاوطؤكايى  ي ياةنطييتكيى  كؤبونةيتياة   ئاةم  ديا  لة

 ذميرتياةكي  ي باويى  يطاؤِرار  طاةرم  زيايار  ئاي    ياااض  طريثي
 .كرد بةظياريييى طريثةكة لة نويشةراى زييار

 
 (18/9) كؤبونةيت 

بة مةبةشا  ئيميدتشيزى بؤ كؤبونةيتكاةى ظايرى يةَلةجباة ي    
دتشااااةى ( 18/9/2021) ظاااةي  كؤنلرِانصاااة رؤذنيمةيانيةكاااة 

 دامةزرانيى  باة ظاَيوازى ئاؤن يو كؤبونةيتياةك  ئةدميمايا..     
 :كؤبونةيتكةية كؤنويشي ي بِريير دتقي خوارتيت ئةمة 

 
 دتشاةى دامةزرانيى كؤبونةيت  كؤنويشي

 ئؤن يو ظَيوت  بة
 ئيميدتكااااير لي نااااة   (18/9/2021) ظااااةي  اااااي(9) كيااااا مَير

 بِرييرانااة  ئااةم اَيياايا ي ئةدميماايا ئااؤن يي كؤبونةيتيااةكي
 :دتركرد
 لاةايح ) لة ياةى  ئيمايدتكراي  ديبيجاة  باة  ثَيياضونةيت: يةكةم
 .كرا نييخؤ ثةيِرتي  بؤ( فةرت  فياي 
 اييباة  باة دتشااةى دامةزرانايى لاة ياااض       طريثَيكي: دييتم
 .بكرَي  دريش  ئي 

 ئااااةدميم باااايرَي    ئااااةنلي  مؤنااااؤمَيهيت لااااة( 25/8/2021)
 بااااؤ ئيميدتشاااايز  ي كيرتكاااايني رِاثةرِاناااايني بةمةبةشاااايت
 .طعيت كؤبونةيت 

 جايرَيكي  ئيمايدتكرايت   ثاةيِرتي   ِرتظهويشي مةبةشاة ئةي بؤ
 ئةناياميني  بةِرَيساني شةرجةم اي بلَييدتكرَياةيت  طري  لة ار

 .زَيردا لةطةَ .…خبةنةِريي خؤييى بؤضوي  راي طري 
 

 ضةمضةميَ  لة ئةنلي  مؤنؤمَيهيت لة كؤبونةيت
 لاة  دادنرَيا   مةياياني  كؤبونةيت  دييتم بة كؤبونةيتية ئةم
 يةكااةم بااة يييكااي  ي( 13/6/2021) كؤبونااةيت لااة يةكااةم ديا 

 لااااة دادتنرَياااا   كااااة دتشاااااةى دامةزراناااايى كؤبونااااةيت 
بِرياااايرى لةشااااةر  ( 12/8) ِرؤذ  ئؤن يهةكااااة  كؤبونااااةيت 

 .درابوي
 طريانةباااةر  بِرياااير ي ياااةنطيي كؤماااةَلَين كؤبونةيتكاااةدا لاااة

 بااوار  نوشااةراني يااةكَييت) لااة ثِرؤذتكااة ناايي  دييراريهياايى
 ي جيهؤشاااييي نوشاااةراني ياااةكَييت طاااؤِردرا باااؤ  جيهؤشاااييي

 :كؤبونةيتكةية كؤنويشي دتقي خوارتيت ئةمةى  (ئةنلي 
 

 دامةزرانيني ئيميدتكير  لي نة  كؤنويشي
 (ئةنلي  ي جيهؤشييي بوار  نوشةراني يةكَييت)

 
 باااااةييني  (11) كياااااا مَير ( 25/8/2021) ضوارظاااااةممة ِرؤذ 

 باوار   نوشاةراني  ياةكَييت ) كؤبونةيتى دتشاةى دامةزرانين 
 باةِرَيساى  ئيمايدتبويني  باة  بةِرَيوتضاوي  ( ئاةنلي   ي جيهؤشييي

 لااةايح - شااةنطيي  فااياي  ميمؤشاااي - ئةمحااةد شاايي  ظااَي )
 باةِرَيس  يةيراميني(  ئييايي  - حةشيب يَي و - فةرت  فياي 

 ية  دترتيت  بااؤ  شااةفةر  بااة يؤكااير     (مااةمحود  عااةلي )
 حااايجي . لاااةم كؤبوناااةيتدا )ييبيااا .بةظاااياربَي  ناااةياواني

ئةمحةد( يت  بةِرَيوبةرى مؤنؤمَيه  بةظايارى كؤبونةيتكاة   
 :طريانةبةر يةنطييانة ئةم كؤبونةيتكةدا لة. بوي.

 يثِرؤطراماا  بااةيِرتي ِرتظهويشااي بااة ثَيياضااونةيت: يةكااةم
 ي اَيباايي شااةرجةم ضااييطراي لةبااةر بااة كاارا ئيماايدتكرايت
 ئااااي  يااااااض طريثااااي لااااة كااااة رتخهااااةكيى ي ثَيعااااهيير

( فاااةرت  فاااياي  لاااةايح) باااةِرَيس يييكاااي ... خرابوناااةِريي
 .بكي  ئيميدت ديبيجةية  ِرتظهويشي راشثَيردرا 

 ظاَي   - فاةرت   فاياي   لاةايح ) باةِرَيساى  لاة  ياة   يةر: دييتم
 شاااهور  لاااة ثيرَيسترَيااان راشاااثَيردراى   (ئةمحاااةد شااايي 
 باؤ  بةدياداضويى مةبةشيت بة بكةى  ديير  يةيلَير ثيرَيسطي 

 .رَيكيرت ييشيييةكين  اييبة  بة دامةزرانين  رَيكخرايتكة
 نوشااةراني شااةرجةم بينطااةيازكردني بااة بِرياايردرا: شااَييةم
 بكاةى  ثةيوتني  كة بوارت  ئةم اوَي تران  ي جيهؤشييي بوار 
 .اوانيكيى يةكخصاي مةبةشيت بة يةنطييت بةم

 لاة  دتشاةى دامةزرانايى ( 25/9/2021) ِرؤذ  بِرييردرا: ضوارتم
 ثاِرؤذت   ِرؤذنيماةياني   كؤنلرِانصَيكي لة يةَلةجبة مؤنؤمَيهيت

 هةلَةجبة( لة مؤنؤميَنتى 25/9/2021كؤبونةوةى )



 ايبةتة بة ثرسى ئةنفال و جينؤسايدطؤظاريَكى ت
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 .كيرَين يةموي
 نوشااةراني لااة ليصاااَين بِرياايردرا كؤبونةيتكااةدا  لااة: ضااوارتم
 .بكرَيو كؤنلرِانض بينطًَيعيت كة بكرَي   ئيميدت بوارتكة
 ظاَي   فاةرت    فاياي   لةايح) لة ثَيكًَيهرا لَي نةية : ثَيهجةم
 فاياي   ماةمحود   عاةلي  اؤفيا    شايَل   محاة  حمةماةد  شايي   

 ليصايت  باة  ثَيياضاونةيت  باؤ ( ياةيراميني  ئيايايي   شةنطيي  
 ئيميدتكاير   يت ( حةشايب  ياَي و ) كة كؤنلرِانض  ئةنياميني
 .دتبَي  يييكيريييى ليصاةكة
 كؤنلرِانصاَيكي  كؤبونةيتكاة   ثايػ  لاة  ِرؤذدا ياةميى  لاة  ثيظيى

 اَييااايا ي شااايزدرا يةَلةجباااة مؤناااؤمَيهيت لاااة ِرؤذنيماااةياني
 بينطةيازتكاااة دتقاااي ي خراياااةِريي طعااايت را  باااؤ ثِرؤذتكاااة

 لااة بااويى باارييت ئيماايدتبوي كةنيَلااةكيني كااة.. خوَيهيرايااةيت
طااةط طوردشااايى ا ميَلثااةرى ظاايرثرَيض ا كااةركو  اي اا  ا         )

ميَلثااةرى ئَيصاااي ا كوردشااي  نيااوز ا ميَلثااةِرى رؤذنيااوز ا               
جةمييتر نيوز ا ميَلثةرى يَيصاطة ا كاةنيَل  زاطارؤط ا كاةنيَل        

 خاوارتيت  ئةماة  (... شثَييت ا راديؤى دتنطا  طاةط كوردشاايى    
 ِرؤذنيمةيانيااااة كااااؤنطرت لااااة كااااة كةيااااة بينطةيازت دتقااااي

 .خوَيهيرايةيت
 

 بؤ بينطةيازَين
 جيهؤشييي بوار  نويشةراني

 (جيهؤشييي بوار  نويشةراني يةكَييت) دامةزرانيني ثِرؤذت 
 دتشايت  لةشاةر  كاورد  طاةلي  رابارديي   شاةدت   دييتمي نيو لة

 ثيكااايي  ظاايلَيي  ضااةنييو رييبااةريي  عَياارا   ِرذَي ااةكيني
 كااة بويااةيت  كي ييباايراى ي كؤمااةَلكوذ  ي نااةذاد  ي رتطااةز 

 باة  ييشاييييا  باةرتطَيكي  لاة  اييانيناة  ئاةي  ياةموي  دترئةدميمي
 نيودتيَلةايةكينايا  ثةميينهيماة  ي ييشاي  لاة ( جيهؤشاييي  اايياني )

 .ثَيهيشةكرايت
 ي لَيكةياااة ي اييانينااة ئاةي  دترئااةدميمي لااة... ئيظكراظاة  يت 

 اوَيااا َيكي كوردشااايني   كؤماااةَلطي  لةشااةر  دترييييعاااةكيني 
 خؤبةخعااينة ي خةخمؤرانااة كااورد  نويشااةراني لااة خااةخمؤر
 اييانااااةكيني لةشااااةر زانييرييااااةكيى كؤكردنااااةيت  ئااااةركي

 ئةشاااؤ لااة ديكؤمَيهاكردنياايى بااة ي كااورد طااةلي جيهؤشااييي 

 كؤبونةيتكااااة  بااااؤ ئيميدتشاااايزييةكيى ااااايياوَيي: شااااَييةم
 ِرؤذدا يااةميى لااة ِرؤذنيمةيانيةكااة كؤنلرِانصااة ي( 25/9/2021)

 .كرا
 باؤ  كةمكراياةيت  كاَيبةيت ديي لة ئةنيامَييت مةرجي: ضوارتم
 بااااوار  كاَيبااااةكيني يترطَيااااِر  مااااةرجي ي كاَيااااب يااااة 

 .كرا زييد جيهؤشييييغ
 

 يةَلةجبة كؤبونةيت 
 ِرؤذنيمةياني كؤنلِرانصي يشيزداني

 
 لااااااة كؤبونااااااةيتى مةياااااايان  شااااااَييةم( 25/9/2021) ِرؤذ 

 ِرييتكيناةيت  ياةموي  لاة  اَييايا  ي شايزدرا  يةَلةجبة مؤنؤمَيهيت
 كؤنويشاااي  دتقاااي  خاااوارتيت  ئيماااة  .. ثِرؤذتكاااة  اااايياوَيي 

 :كؤبونةيتكةية
 

 يةَلةجبة كؤبونةيت  كؤنويشي
 دتشااةى  كؤبونةيت ( 25/9/2021) ِرؤذ  بةييني( 10) كيا مَير

 بااوار  ديكااة  نوشااةر  ثَيااه  بةظاايار  بااة دامةزراناايى 
 - شاايي  ظااَي ) لااة بااويى باارييت كااة ئةدميماايرا  جيهؤشااييي

 - شاةنطيي   فاياي  . م - فاةرت   فياي  لةايح - مةمحود عةلي
 - ظااايخي ماااة  - ياااةيراميني ئيااايايي  - حةشااايب ياااَي و
( يةَلةجباةيي  داناي  - حمَياييو  ئييايي  - اؤفي  شيَل  حمةمةد

 :بِرييردرا اَيييا ي
 ياااةكَييت دامةزرانااايني كؤنلرِانصاااي( 11) ماااينطي لاااة: يةكاااةم

 .شيزبكرَي  ئةنلي  ي جيهؤشييي نوشةراني
 كؤنلرِانصااةكة  شاايزداني بااؤ دياايريكرا كااةركو  ظااير : دييتم
 لاة  ي باويت  جيهؤشاييي  ثرؤشاة   ضاةقي  ظايرتكة  ثَيياة   بةي
 ظاايةيَيكي رييبااةريي ( ئؤكاؤبااةر اااي16) رييدايتكاايني ديا 

 .بؤاةيت اةعريب بةفراياني
 لااة كاؤنلرِانض  ئيميدتشاايز  باؤ  مةيااياني لي نةياةكي : شاَييةم 

 ثَيياااة  باااةي ثَيكًَيهااارا ( حةشااايب ياااَي و شااايي  ي ظاااَي )
 ديايريكرا  اايغ (ماةمحود  عةلي) ي كةركو  ظير  دانيعاوي 

 باؤ  لي ناة  ئاةم  دراياة  ااةياي  دتشاةةاي .. بَيا   يييكيريييى كة

 هةلَةجبة( لة مؤنؤميَنتى 25/9/2021)لة  كؤنفسِانطى زؤذنامةوانى 

 ( لة شازى ضليَنانى18/10/2021كؤبونةوةى )
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 يةيراميني ئييايي  -6  
 مسير  رَيكير -7
 ظيخي مة  -8
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 كؤبونةيت 
 كؤنلرِانض ئةنياميني دييريكردني لي نة

 
 لي نااااة ( 14/10/2021) ِرؤذ  نَيااااوتِرؤ  ثاااايػ( 3) كيااااا مَير

 ِرؤظااهبري  نييتنااي  لااة كااؤنلرِانض ئةنااياميني دياايريكردني
 حةشايب   ياَي و ) بةظيار  بة كؤبونةيت  شلَي يني لة رتيةني
 مااةمحود  عااةلي اؤفياا   شاايَل  محااة حمةمااةد شاايي   ظااَي 
 بااة ثَيياضااونةيت ي( يااةيراميني ئياايايي  شااةنطيي   فااياي 

 ي نوشاااااةر( 123) ي كااااارا كاااااؤنلرِانض ئةناااااياميني ليصااااايت
 باؤ  ثةشاةنيكرا  جيهؤشييي بوار  ِرؤذنيمةياني ي ئةكيدمييص 
 .كؤنلرِانض ئةنيامَييت

 
 مةيياني لي نة  كؤبونةيت 

 لااة ثَيكًَيهاارا يةَلةجبااة كؤبونااةيت  لااة كااة مةيااياني لي نااة 
 بااةي  (مااةمحود عااةلي ي حةشاايب يااَي و ي شاايي  ظااَي )

 لااة دامةزراناايى كؤنلرِانصااي ي كااةركو  دانيعاااوي  ثَييااة 
كؤبوناةيتى خاؤى   ( 19/10/2021) ِرؤذ  دتدرَيا    شايز  كةركو 
 كاااااااؤنلرِانض شااااااايزداني باااااااؤ بةرنيماااااااةكيى ي شااااااايزدا
 :دييراريهييى..دييريكرد
 ملياؤني   ثَياه   بودجةيةكي دابيهكردني مةبةشيت بة: يةكةم

 دتشااة   شاةرتكيةكي  ئةنيامةكاة   ظاةػ  نيي  بة نيمةية 
 ماةمحود   عةلي ي حةشيب يَي و ي شيي  ظَي ) دامةزرَيهةر

( شاةنطيي   فاياي   ياةيراميني   ئييايي  فةرت   فياي  لةايح
 ياةرَي    شاةرؤكييةاي : )حكوماة    ييناة   ئاةم  بؤ بهوشرَي 
 يتزياار  حكومااة   شااةرؤكي جَيطاار  حكومااة   شااةرؤكي
 (.ِرؤظهبري  يتزير  ئةنليلكراياى  كيريبير  ي ظةييياى
 .كؤنلرِانض شيزداني بؤ دييريكرا(  18/11/2021) ِرؤذ : دييتم
 يت  ااار لؤجصااايةكيني كاايرت اااةيايى لةشااةر بِريااير: شااَييةم

 .درا كؤنلرِانض بةرنيمة  ي كؤنلرِانض يؤَلي دييريكردني
 

 دياخرا كؤنلِرانض بؤضي
 كااااؤنلرِانض( 6/11/2021) ِرؤذ  بِرياااايربوي ئااااةيت  لةطااااةَ 

بِرياايرى لةشااةر يت  لااة كؤبونااةيتى يةَلةجبااة  بةِرَيوتبضااَي  
 بكرَيااا   دابااان ناااةاوانرا بودجاااة باااةيؤ  دراباااوي  باااةةم

 (.18/11/2021) بؤ دياكةي  كؤنلرِانض
( 20/11/2021) ِرؤذ  لااة بكرَياا   بااةيت ئيماايذت دتبَياا  لَياارتدا
 بااااؤ حكومااااة   يةنااااةكيني يااااةموي طةيةنرايااااة نيمةكااااة

 ئيميذتمااايى ثَيعااار يت  كاااؤنلرِانض  بودجاااة  دابيهكردناااي

 ي كاَياااب ضاااةنييو يةيةنةظاااة  ئاااةم دترئاااةدميمي.. طااار 
 جيهؤشااييي  اييانااةكيني بااوار  لااة بةريةماايار اوَي يهااةيت 

 بااؤ طاارن  ئةرظاايلَيكي يت  كااة... بةريااةمًَيهي كااورد طااةلي
 .دتمَيهَياةيت دايياوي
 جيهؤشاييي   باوار   لاة  نويشان  لة دتية  شَي ديا ... بةِرَيساى

 (1991) بااةيير  رِاثااةريي لااة دياى شااةرتايكة  دتاااوانن كااة
 جيهؤشااااييي بااااوار  لااااة نويشاااان ئااااةمِرؤ.. يتربطااااريو

 بااااوارتػ ئااااةي نويشااااةراني ي يترطراااااويت اييبةمتةنااااي 
 نيعااا ين  ي قؤنيغةكااة  زتريرتاااي كااة.. بوينااة اييبةمتةنااي
 ضوارضاااَيوتيةكي لاااة اوانيكااايى ياااةموي دتكاااي  ياثَيويصااا 
 .رَيكبخرَياةيت ئةكيدمييصيت ي ثيعةيي رَيكخرايَيكي

 ئاةم  ياياويت   نييمايى  خوارتيت لة كة ئَي ة ضوارضَيوتيةدا  لةم
 جيهؤشاااييي باااوار  نوشاااةراني ي طعااايت رِا  باااؤ ثِرؤذتياااة

 دامةزراناااايني خصاااااهةِريي  ئيماااايدمي بااااة دتخةيهااااةِريي 
 ااااةياي   كؤكاااةرتيت   ببَيااااة  كاااة  ثيعاااةيي  رَيكخرايَيكاااي 

 نايي   باة  جيهؤشييي اييانةكيني بوار  اوَي تراني ي نويشةراى
 كاة ... كوردشاايى  لاة ( جيهؤشاييي  باوار   نويشاةراني  يةكَييت)

 :لة دتبو برييت ئيميدمةكيني
 لاااة باااوارت ئاااةم اوانيكااايني ااااةياي  كؤكردناااةيت : يةكاااةم

 خسماااةاكردني زيااايار ئيمااايدمي باااة ثيعاااة  رَيكخرايَيكاااي
 .جيهؤشييي دؤشية 
 لاة  زانصايت  اوَي يهاةيت   ي نويشن بوار  بة برتيداى: دييتم
 .مرؤظ مييف ثَيعَيلكير   ي جيهؤشييي دؤشيةكيني بوار 
 جيًايني  ثرشاَيكي  بكرَيااة  ئةنلي  جيهؤشيييي ثرشي: شَييةم

 بؤناة  ي كاؤنطرت  ياةموي  بةظايار   اوَي يهاةيت  ي نوشن بة ي
 جيهؤشاييي  لة دتربيزبويى ضؤنَييت ي مرؤظ مييف ي مرؤييةكيى

 .بكي 
( رَيكخاارايت) ئااةم ئااةيت  بااؤ كاايركردى ي يةيَلااياى: ضااوارتم
 يلَياايى  لاة  خاؤ   يييظاَيوتكيني  ئةدمومةناة  ي رَيكخراي لةطةَ 

 .بيا  طرَ  ثةيوتني 
 باوارَيكي  يةر يت  بوارت ئةم اوَي تراني ي نويشةراى: ثَيهجةم

 كاة  كؤببهاةيت   رَيكخرايَيكايا  ضوارضاَيوت   لة خؤيينة مييف ار 
 زؤرَيكيايى  كة اييبة  بة.. كيرتكينييى ي مي  داكؤكيير  ببَياة
 اااةرخيى جيهؤشااييي بااوار  لااة نويشاان بااؤ خؤياايى ذياايني
 .كردييت
 بريؤكااة   خصاااهةِرؤ  ئيماايدمي ااار   خاايَلي دتياايى ي ئةمااة

 .اة(جيهؤشييي بوار  نويشةراني يةكَييت) دامةزرانيني
 قباااوَ  نيمةياااة ئاااةم خةخمؤراناااة يياااواداريو كؤايييااايا لاااة

 .بكةيو شةرتيت ئيميدمينة  ئةم بؤ كير ثَيكةيت ي بلةرمويى
 :ِرؤذنيمةيانيةكة كؤنلرِانصة بةظياربوياني

 شيي  ظَي  -1
 ودمةمح عةلي -2
 فةرت  فياي  لةايح -3
 شةنطيي  فياي . م -4
 حةشيب يَي و -5
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 باؤ  ئيمايدتيي  ِرؤظاهبري   يتزيار   ِرؤذ ياةميى  لة يةر  ثَييايت  
 دترخصااة   داياكردناي  ديا  ي دترباِر   بودجةكة دابيهكردني

( 3/11/2021) ِرؤذ  لاااة( 2/3/5293) ذمااايرت باااة نوشااارايَيكييى
 بودجةكاة   خاةرجكردني  باؤ  كارد  داراياي  يتزارتاي ئيرِاشاة 
 دارايااااي يتزارتاااااي لااااة زؤر  ريايهااااياي بااااةيؤ  بااااةةم

( 28)كااة يتزارتااا  نااييبراي ثاايػ  دياكااةي .. رتزامةنيييةكااة
 بااة( 15/12/2021) ِرؤذ  لااة لااة بةِرَيوتضااوين  كااؤنلرِانض ِرؤذ

. كااة دياااار   .دتربااِرى  ِرتزامةنااي  ( 13223) ذماايرت  نوشااراي 
لةشااةر داياى دتشاااةى دامةزراناايى  يتزارتااا  رؤظااهبريى بااة 

َلوتظاينينةيتى  (  داياى ية3/1/2022( لاة ) 30نوشرايى ذمايرت ) 
بااِرى بودجااةى اااةرخينكراييييى كاارد  ضااونكة لااة  يااةنَيك    

 ديكةيت  بودجةى كؤنلرِانض دابيهكرايت.
 دتكارا  داراياي  يتزارتااي  يتةماي  ضاييتِرياني  كاة  مييتيةدا لةي
 شاةرؤكييةاي  دياواني  كاؤنلرِانض   بودجاة   خاةرجكردني  بؤ

 ِرتزامةناااييييى( 8/11/2021) ِرؤذ  لاااة كوردشاااايى  ياااةرَي ي
 باِر   ي دترباِر   كاؤنلرِانض  خاةرجي  ئةشااؤ   طراهة لةشةر
 .كرا خةر  كؤنلرِانصةكة بؤ ديهير مليؤى ثَيه 

 
 كؤبونةيت كؤاي

 ياةر  ئيمايدتبويني  باة  دامةزرانايى  لي ناة  ( 8/11/2021) ِرؤذ 
 ظااَيوت  بااة خااؤ  كؤبونااةيت  دياياان ئةنيامةكااة  ظااةػ
 :دتركرا بِريير ذميرتية  اَيييا ي ئةدميميا ئؤن يو
 كاؤنلرِانض  باؤ  ئيمايدتكراي  ليصيت كؤاي ثةشةنيكردني: يةكةم
 .ئةنيام( 123) لة ثَيكًايابويى كة

 رَيسلَيهايى  قاةَلاينَيكي  ثَيعكةظاكردني  لةشاةر  بِرييردرا: دييتم
 بةرانباااةر لاااة كاااؤنلرِانض  نااايي لاااة( حةشااايب ياااَي و) باااة

 .كيرتكيى زؤر  بةظَيكي رايكردني ي مينييبويى
 بةرنيماااةكيى ي ثةشاااةنيكرا كاااؤنلرِانض بةرنيماااة : شاااَييةم
 :بةمعَيوتية دابةظكرا 

 كاورد   زمايني  باة  كاؤنلرِانض  يااير   ئةمحةد  شيي  ظَي  أا
 .بكي  ثَيعكةػ

 عاةرتبي  زمايني  باة  كاؤنلرِانض  يااير   اا  شةنطيي  فياي  ا  
 .بكي  ثَيعكةػ

 .دييريكرا كؤنلرِانض ياةبَي   بة حةشيب  يَي و ا  
 قاةَلايى  ثَياياني  ي يايرَيان  ثَيعكةظكردني مةمحود  عةلي ا د
 .حةشيب يَي و بة
 اا  فاةرت   فاياي   لاةايح  اا  ماةمحود  عاةلي ) لاة  ية  يةر ا يا

 دانيعااي  باةِرَيوبردني  باؤ  ديايريكراى  ( ياةيراميني  ئييايي 
 .كؤنلرِانض بة اييبة 
 كردناةيت   دانيعااي  لة بةظيار  بؤ ميوانيى ليصيت: ضوارتم

 ي دتزطاااي ي حياااس ( 120) لاااة كاااة.. ثةشاااةنيكرا كاااؤنلرانض
ًيابويى كةشييةاي ي رَيكخراي  .ثَيك

 

 وتازى كؤنفسِانظ بة شمانى كوزدى لةاليةن شيَخ ضديق ئةمحةد

 وتازى كؤنفسِانظ بة شمانى عةزةبى لةاليةن فاتيح ضةنطاوى

 هيَنن حةضيب دامةشزيَنةز وتةى عةىل مةمحود ضةبازةت بة زيَصليَنانى دةضتةى

 لة هيَنن حةضيب زيَصليَنانى دةضتةى دامةشزيَنةز



 123 (2722نةورؤزى  25( بةرانبةر بة )14/4/2022) ـى(5ذمارة )

 

  

 بةِرَيوتضوين  كؤنلرِانص  دامةزرانيى
 ياااؤَلي  لاااة   (18/11/2021) ِرؤذ  باااةييني ااااي (١٠) كياااا مَير

 ياااةكَييت كؤنلرِانصاااي كاااةركو   ظاااير  لاااة( اااايي  طؤَلااايى)
 كاة  كارد   كيرتكايني  باة  دتشيت ئةنلي  ي جيهؤشييي نوشةراني

ًيابوي دانيع  شَي  لة  .ثَيك
 باااة كاااؤنلرِانض كردناااةيت  دانيعااااي: يةكاااةم دانيعااااي
 كاة  بةِرَيوتضوي  كؤنلرِانض ميوانيني ي ئةنياميى ئيميدتبويني

 خوَيهيناةيت..  كؤنلرِانصاي  يااير   ئةمحاةد  شيي  ظَي  اَيييا
 .كؤنلرِانض ياير  بِريانة
 فاياي   لة ياةى  عاةرتبي  زمايني  باة  كاؤنلرِانض  يااير   ثيظيى

( ماااةمحود عاااةلي) ديايااايا باااة ي خوَيهيراياااةيت شاااةنطيي 
 ئيمااايدمي باااة ئيميذتيااايا اَييااايا ي كااارد ثَيعاااكةػ ياااايرَيكي
 باة  رَيسلَيهايى  قةَلايني ثَيعكةظكردني لة دامةزرانيى دتشاة 

 قاةَلايني  ديايايا  . بة.دتق  يايرتكة بِريانة(.. حةشيب يَي و)
 ياااَي و) باااة ثَيعاااكةػ ماااةمحود عاااةلي لة ياااةى رَيسلَيهااايى
 .كرا( حةشيب
 ياااايرَيكي( طاااوَ  عوماااةر ماااير . د) خوالَيخؤظااابوي يييكاااي 
 كارد  دامةزرَيهاةر   دتشااة   شوثيشاي  اَييايا  ي كرد ثَيعكةػ

 .ثريؤزت كيرت ئةم ئةشاؤ  طراهة بؤ
 كياااا مَير لاااة ئةنااايام( 63) بةظااايار  باااة دييتم  دانيعااااي

 ماةمحود  عاةلي ) لة يةى دانيعاهةكة ي ثَيكرد دتشيت( 11.30)
شةرثةرظاا   ( فاةرت   فاياي   لاةايح  اا  ياةيراميني  ئييايي  ا

 . لةم دانيعاهة  كؤمةَلَين بِريير ثةشةنيكرا:.دتكرا
 ديا  كااارا  رَيكخاااراي نااايي  لةشاااةر ياوَيااا  شاااةرتاي: يةكاااةم

 نييتكاة  ئةناياميى   زؤريهاة   دتنطاي  بة ضِريثِر  طلاوطؤيةكي
 (.كوردشايى جيهؤشييي  نوشةراني يةكَييت) بؤ طؤِردرا
 بةردتشااا  خراياااة كاااراي ثَيعاااهيير لؤطاااؤ  ظاااةػ: دييتم

 لؤطااؤ  دتنطاياى   دترئاةدميمي  لااة كاة  كاؤنلرِانض   ئةناياميني 
 .كرا ثةشةني ئَيصاي
 ي باةربيط  خراياة  رَيكخاراي  شاةرتكي  بيرتطاي   ثرشي: شَييةم
 بيرتطااي  كااة بِرياايردرا ئةنااياميى  دتنطااي بااة ياوَياا    ديا 

 .بَي  يةيلَير ظير  لة شةرتكي
 كاؤنلرِانض  ئةناياميني  نييخؤ  ثةيِرتي  بة شةبيرت : ضوارتم

 مينطَيكاايا مااييت  لااة كااة دياايريكرد  كةشااييى( 11) لي نةيااةكي
 ي بكاةى  ناييخؤ  ثاةَيِرتي   ِرتظهويشي اةياي  بة ثَيياضونةيت
 ثَيكًايابويى  كاة .. لي نةكاة  ئةناياميني  بة درا اةياي دتشةةاي

لااة )بااةكر محااة حوشااَيو ا د. مااير  عومااةر طااوَ  ا يااَي و        
حةشاايب ا عومااةر حاايج  عهييااة  ا حمةمااةد محااة شاايَل         
اؤفي  ا لةايح فاياي  فاةرت  ا ئيصا يعي  ياةنيرتيي ا اايري          
كاايرَيسى ا مااة  ظاايخ  ا فااياي  شااةنطييى ا عةبااييلرحي            

 حةشةى ا شايرت عير (
 ِرؤذ يااةميى نَيااوتِرؤ ( 2.30) كيااا مَير لااة ةم:شااَيي دانيعاااي
 يةَلبااا اردني باااوي  اييباااة  دانيعااااهةكة ي ثَيكااارد دتشااايت

 .بية ئةدمومةني
ئاةيو    ضايي ) ثايرَيستر  شاَيي  يةر شةرثةرظيت بة دانيعاهةكة
نةيزاد شااير رتفيا  ا ياةردى ئيايايي  ظاةريح ا          ا خورظيي

 وتةى خواليَخؤشبوو )د. مازف عومةز طولَ( لة كؤنفسِانطى دامةشزاندن

 بةشيَك لة ويَنةكانى كؤنفسِانظ
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 دترطاااي  شاااةرتاي ي بةِرَيوتضاااوي( عااايمر ئةشااارةد غاااةريب   
 .كرد كينييي خؤييى كةط( 15) ي كرايةيت خؤكينييي
 ظااَيوتيةكي بااة كااة بةِرَيوتضااوي  دتنطااياى ثرؤشااة  ثيظاايى
 ذمااايردني باااة دتشااا  ئةدميمااايرا  ديااااار  ينًاااَيي ئيظاااكرا
 :شةركةياو بةِرَيسانة ئةم ي كرا دتنطةكيى

 فةرت  فياي  لةايح ا1
 مةمحود شي ر ا2
 شةنطيي  فياي  ا3
 مةمحود عةلي ا4
 حةشيب يَي و ا5
 نيمي  ضهير ا6
 يورمَي حةشؤ ا7
 يةنيرتيي ائيص يعي 8
 عةزيس طوَلهيز ا9
 يةيراميني ئييايي  ا10
 حوشَيو محة بةكر ا11
 

ثيظيى ئةدمومةن  بايةى يةَلبا َيردراي  ياةر ياة  لاة )شاي ر       
مةمحود( بة شةرؤ  ي )فياي  شةنطييى( بة جَيطار ي )ضاهير   

ى )ياااةكَيا  نوشاااةران  جيهؤشااايييى  نااايمي ( باااة شاااكراَير 
 كوردشايى( دييريكرد.

  
 كؤنلرِانض كؤاييي بة غي

 لااااة( 21/11/2021) ِرؤذ  نَيااااوتِرؤ  ثاااايػ اااااي(٣) كيااااا مَير
 بااااة شاااالَي يني  ظااااير  لااااة شااااورتكة ئةمهااااة مؤنااااؤمَيهيت
 ئةدمومااةني ئةنااياميني لااة بةظااَين ئةنااياميني ئيماايدتبويني

 ي شااايزدرا ِرؤذنيمااةياني  كؤنلرِانَيصاااكي يةَلباا َيردراي   بااية  
 دتقاااي بِرياناااة.. ثَيعكةظاااكرا كاااؤنلرِانض كؤااااييي باااة غي
 .بة غةكة

 
 كؤنلِرانص  دامةزرانين  كؤاييي دتق  بة غي
 كوردشايى جيهؤشييي  نوشةراني يةكَييت

 
 ظايرتزاييى .. ئةناياميني   ي بةِرَيس .. نوشاةراى  ييينيعا ينييني

 كؤنلراط
 

 طةرم شآليَيكي
 كاؤنطرت   كاةركو   ظاير   لة (2021) نؤظةمبةر  (اي18) رؤذ 

 كوردشاااايى جيهؤشاااييي  نوشاااةراني ياااةكَييت دامةزرانااايني
 جيهؤشاييي  باوار   ظايرتزايي  نوشةري ضةنييو بةئيميدتبويني

 ..بةشااارا جاااةن  اااايياني ي بةمرؤظيياااةاي دذ ايياناااةكيني ي
 خاؤ   باةكيرتكيني  كؤاييي بةشةركةياويي كؤنطرت رؤذ يةميى
 .  يَيهي

 ئااةم بريؤكااة  كااة بكةيهااةيت  ريينااي دتزاناان بااة ثَيويصاايت
 لةمةيبااةر  شايَلَين  ضاةني  باؤ  دتطةِرَيااةيت  نيعاا ينية  ثاِرؤذت 
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 بريؤكاة   باةكرداريكردني  كؤبونةيت  يةكةمن دياجير بةةم  
لاة نَياواى    كاةركو   لاة  (13/6/2021) لاة  نيعاا ينية  ثِرؤذت ئةم

ةمحود ا ياَي و حةشاايب(    )ظاَي  شايي  ئةمحاةد ا عاةط ما       
 شااايزدراي لاااة  كؤبوناااةيت  ياااةرديي ديااااار ي بةِرَيوتضاااوي
 لاة  يةَلةجباة  مؤنؤمَيهيت ي ضةمضةميَ  لة ئةنلي  مؤنؤمَيهيت
 يةكااةمن شاايزداني زتميهااة  ظااةييي  يةَلةجبااة  ثيرَيسطااي 
 .كةركو  لة بوي دامةزرانيى كؤنطرت 
 (63) بةظااايار  ي ئيمااايدتبويى باااة دامةزرانااايى  كاااؤنطرت 
 نوشااةراني يااةكَييت) لااة يةكَياَيةكااة  ناايي  طااؤِريي ئةناايام 

 جيهؤشااييي  نوشااةراني يااةكَييت) بااؤ( ئااةنلي  ي جيهؤشااييي
 شاثيردني  ي باةِرَيوتبردى  دتشااة   يةَلب اردني ي  (كوردشايى
 بااؤ ظايرتزاييى  لي ناة   باة  كااير بةرنيماة   ي ثاةيِرتي  ثارؤذت  

 دتشااااة  لة ياااةى ثةشاااةنيكردني ديااااار ي ثيياضاااونةيت
 كااؤنطرت  كيرتكاايني ثيياضااونةيتيت  لي نااة  ي بااةِرَيوتبردى

 .يَيهي ثَي كؤاييي بةشةركةياويييي
 بييةخااياى بااؤ كااةركو  لااة كؤنطرتكااة شاايزداني لااة مةبةشاا 

 ثاااة مير  اويظاااي جاااير ضاااةنييو كاااة ظااايرت  باااةي باااوي
 بةمرؤظييااااااةاي دذ ااااااايياني ي كااااااييلكردى ي كؤمااااااةَلكوذ 
 ضاوار  ماييت   ئَيصاايدا  لاة  كاة  بةاييباة  .. بؤاةيت مةارشييار

 ي عاااةرتبكردى باااة ناااوَيي شييشاااةاَيكي رييباااةريي  شااايَلة 
 تماااويھ ئاااةطيهي..بؤااااةيت كورديياااةكيى طونااايت راطواشااااي
 كااير  بييااةخي جَيااي جيهؤشااييي دؤشاايةكيني ي كوردشااايى
 .دتبَي  يةكَيايةكة

 دتشاااة  بااة راشااثيردانة  ئااةم كااؤنطرت ضوارضااَيوتيةدا  لااةي
 :شثيرد بةِرَيوبردى
 ياااةموي ياااةكَييت جيهؤشاااييي  نوشاااةراني ياااةكَييت: يةكاااةم

 ي كي ييباااايراى ي ئااااةنلي  بااااوار  بةثةرؤظااااي قةَلااااةمَيكي
 ياااةموي كؤكردناااةيت  باااؤ كاااير. كؤمةَلكوذياااة ي راطواشااا 
 بااؤ طعاااطري ضااةارَيكي يت  ي دتكااي  بااوارت ئااةي اوانيكاايني
 يييكااير ي ثيَلثعاا  اااي  ي بةكؤمااةَ  كااير  ي نااوَ  ثاارؤذت 
 .دتبَي 
 دترتيت  نااااييتيت ي لااااة كااااؤنطرت كااااؤِري شاااايزداني: دييتم

 ي بياااايني ظاااايرتزاييني ثَيكردنااااي بةبةظاااايار  كوردشااااايى
 اييبااة  شاايةنة نَيودتيَلااةاي كااؤنطرت  بةشاااي ي نااييخؤيي
 .كوردشايى جيهؤشييي  بةنيشينيني
 رَيكخااااارايت لةطاااااةَ  ثةيوتناااااي  دريشااااااكردني: شاااااَييةم

 ئةكيدميياةكيى  نييتنيت  ي جيهؤشييي بوار  ثةيوتنيييارتكيني
 .مرؤظ مييف ثعايواني دتزطيكيني ي

 بااية خوَيهاايني ثااةريتردتي نييتناايتكيني يينااياني: ضااوارتم
 طااةلي ضيرتنوشصاايزت  ي نيعااا يني كةيصااة بااةم بةبييةخاياى 
 لاااة جَيكردناااةيت  اوَي يهاااةيتي باااؤ بةييناااياى كوردشاااايى

 .فَيركردى ي خوَيهيى ثرؤطرامةكيني
 ياةموي  كردناي  باةديكؤمَيه   بةَلطاة ي  كؤكردنةيت : ضوارتم

 كاااوردتيتي بةجيهؤشاااييي  باااَي ثةيوتشااا  شاااةرجييتية 
 ي ضاااي كي باااؤ َيهينيااايىھباااةكير ي لةنييضاااويى ثيراشااااهييى

 .مينةيت ي نيشينيى

 بةشدازى ئةندامان شاخةوان شؤزِش و حةضؤ هوزمى بة ئؤنالين لة كؤنفسِانظ



 ايبةتة بة ثرسى ئةنفال و جينؤسايدطؤظاريَكى ت
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( داعااغ) ظاايم ي عَياارا  لااة ئيصاا مي خة فااةاي دتيَلااةاي  
 باة  ظايةي   ثرؤشاة   دتشااثَيكردنةيت   . يييكاي  .ئةدميمايرا 
 باة  ديباس  قاةزا   ي كاةركو   ثيرَيسطي  شهور  لة عةرتبكردى
 ئيمااايدمي باااة عَيااارا  شاااةربيزييةكيني داماااةزرايت ثيَلثعااايت

 .كوردنعيهةكيى طونيت داطريكردني
 دترئااةدميمي لااة.... يااةموياى    ئيظااكراية يت ... بااةِرَيساى

 كؤماةَلطي   لةشاةر  دترييييعااةكيني  ي لَيكةياة ي اييانينة ئةي
 كاااورد  نويشاااةراني لاااة خاااةخمؤر اوَيااا َيكي كوردشاااايني 
 كؤكردناااااااةيت  ئاااااااةركي خؤبةخعاااااااينة ي خةخمؤراناااااااة
 ي كاورد  طاةلي  جيهؤشاييي   اييانةكيني لةشةر زانييرييةكينييى

 يةيلَينةظااة ئااةم ي طاار  ئةشاااؤ لااة ديكؤمَيهاكردنياايى بااة
 باااوار  لاااة بةريةمااايار  اوَي يهاااةيت  ي كاَياااب ضاااةنييو
 كااة... بةريااةمًَيهي كوردشااايى طااةلي جيهؤشااييي  اييانااةكيني

 خااؤ  طرنطااي دايااياوي قؤناايغي بااؤ طاارن  ئةرظاايلَيكي يت 
 .دتمَيهَياةيت يةيةي
 جيهؤشاييي   باوار   لاة  نويشان  لة دتية  شَي ديا ... بةِرَيساى
 بااااةيير  رِاثااااةريي ديا  لااااة شااااةرتايكة  دتاااااوانن كااااة
 جيهؤشاييي  باوار   لاة  نويشان  ئاةمِرؤ .. يتربطريو اةيت(1991)

 بااااوارتػ ئااااةي نويشااااةراني ي يترطراااااويت اييبةمتةنااااي 
 ياثَيويصااا  قؤنيغةكاااة زتريرتااااي كاااة.. بويناااة اييبةمتةناااي

 رَيكخرايَيكااي  ضوارضااَيوتيةكي  لااة  اوانيكاايى  يااةموي  دتكااي  
 .رَيكبخرَياةيت ئةكيدمييصيت ي ثيعةيي
 ي نوشااااةراى لااااة دتشاااااةية  يت  ضوارضااااَيوتيةدا  لااااةم

 دتشاااا  مينطااااة  ظااااةػ مااااييت  بااااوارت  ئااااةم اوَياااا تراني
 نااايي  باااة ثِرؤذتياااة  دامةزرانااايني باااؤ ثَيعاااخةرييةكةميى

 ئاةي  بؤ ي كردييت( ئةنلي  ي جيهؤشييي نويشةراني يةكَيايي)
 رَيكيرمااايى  ي ياااةنطيي  ي كؤبوناااةيت ضاااةنييو  مةبةشااااةػ

 ئااةم اوَياا تراني ي نويشااةراى لةطااةَ  طلاوطؤماايى ي طراةبااةر
 .كردييت بوارتػ

 شايزداني  لاة  باوي  بارييت  ياةنطييميى  كؤااي  ضوارضَيوتيةدا لةي
 اااةياي  ئاايزاددا  ييةيايااةكي كااةػ لااة اااي كؤنلرِانصااة  ئااةم

 دامةزرانايني  لةشاةر  ضارِ  طلاوطؤياةكي  بوارت ئةم نويشةراني
 دتشااةية   بة ما ينة كؤنلرِانصيا لة ي بكةى رَيكخرايتكةييى

 بطرَيااة  رَيكخارايت  ئاةم  داياياوي   ياةنطييتكيني  كة ببةخعو 
 .ئةشاؤ

 دتزانااان ئَي اااة كاااة بكةيهاااةيت  رييى ئاااةيتػ دتميناااةيَي 
 ظةشاااةكينةيت شاايلَيني كؤاااي  لااة كااورد نويشااةراني يااةكَيايي
 لااة خااةبياي لااة ثااِر ثرظااطهياري مَي ييييةكااة  ي دامااةزرايت
 بااةديلي بااة خؤماايى ئَي ااة ي بيهيااويت جيييازتكيناايا قؤنيغااة

 دتميناااةيَي  باااةَلكو نااايزانن  كاااورد نويشاااةراني ياااةكَيايي
 كااة نوشاان  خسمااةاي بااؤ باان يااةكر يييكااير  ي يييثعاا 
 كاردى  طوزارظا   بؤ طرنطة ثييةيةكي ظيرر ي ِرؤميى ي ئةدت 

 .ارِاذييييكيى لة
 لاة  بيظاي  ئاةزمؤنَيكي  كة ِرؤذنيمةنويشيى شةنييكي  يةريتيي

 خؤَيهايني  كردناةيت   يديااار  ِرؤذنيمةطةر  كير  رَيكخصاي

 ي كوردشاااايى ثةرلاااةميني ياااةرديي يييكااايريكردني: ثَيهجااةم 
 باة  حكوماة   ثيبةنايكردني  لة عريا  نوَيهةراني ئةدمومةني
 جيهؤشااييي  دؤشااية  راطااراي زيهااييي بااؤ ييشااييي رَيكااير 
 .عَيرا  طة ني ي كوردشايى طةلي

 نوشااااان يترطَيرِاناااااي بآليكااااارايتي دتركردناااااي: ظةظاااااةم
 .بيينيةكيى زمينة شةر بؤ بةجيهؤشييي اييبة  دؤكيؤمَيهيت
 ترَي ااايھ ي عاااريا  حكوماااةاي ياااةرديي ييناااياني: حةتااااةم
 جيهؤشااييي  دؤشااية  نااةكردني فااةرامؤػ بااؤ كوردشااايى

 اااةرخيى بوجااة شاايةنة.. عااريا  طااة ني ي كوردشااايى طااةلي
 ماااةزار  ي بةكؤمةَلاااةكيى طاااؤِرت ي مؤنؤمَيهااا  باااؤ بكااارَ 

 .قوربينييى كةشوكير  ذييني ي قوربينييى
 يياااوايت باااة كوردشاااايى جيهؤشاااييي  نوشاااةراني ياااةكَييت

 باااوار  نوشاااةراني ياااةموي ياااياي بةدتنطاااةيت دتِريانَيااااة
 يااياي بةدتنطااةيت دايا  ي ثَيكااةيتيي كااير  بااؤ جيهؤشااييي
 باؤ  دتكاةيو  نيحكومي ي حكومي  دامةزرايتكيني راشاةيخؤ 
 ئاااةي قةرتبوكردناااةيت  ي ايباااةػھ كاااير  ي يةميياااةنطي

 باؤ  دتشا   لاةنيي  دتش  ي اَيثةِريو بةكةماةرخةمي شيةنة 
 دتشاااااة  باااة  كاااؤنطرت  كاااة  ئةركيناااة   ئاااةي  راثةرِانااايني 
 .شثيرد كؤنطرت  ئةنياميني ي بةِرَيوتبردى

 
 كوردشايى جيهؤشييي  نوشةراني يةكَييت

21/11/2021 
 

 ثيظكؤى يةكةم:
 َيهةر بؤ كؤنلِرانضدتق  يايرى دتشاةى دامةزر

 كة لة يةى ظَي  شيي  ئةمحةد خوَيهيرايةيت
 

 ئيزيس ئيميدتبوياني... بةِرَيساى
 جيهؤشييي بوار  اوَي تراني ي نويشةراى
 شييشةكيى ثيراة نوَيهةراني

 ..ِرؤذنيمةنويشيى ي كةشييةايةكيى
 
 لةشااةر كوردشااايى طااةلي رابااردييتيت  شااةدت  شااةرتاي  لااة

 ظايلَيي   لاة  ظاةثؤلَين  رييباةريي   عَيرا   ِرذَي ةكيني دتشيت
 بؤااةيت   راطواش  ي نةذاد  ي رتطةز  ثيكايي  ي كؤمةَلكوذ 

 يةَلةجباة   كي ييبايراني  ي ئاةنلي   ايياناةكيني ) دييراريهييى كة
 كَي ييباايراني ي فااةيلي كااورداني ي بيرزانيااةكيى جيهؤشااييي 
....  ي رِاطواشاا  ي عااةرتبكردى بااة ثرؤشااةكيني ي شَيوتشااهيى

 بااة ييشااييييا بااةرتطَيكي لااة اييانينااة ئااةي يااةموي كااة  (ياااي
 ي جاةن   اايياني  مرؤظيياةاي   دذت اايياني  جيهؤشييي  ايياني)

 ثةميينهيماااااة ي ييشاااااي لاااااة( مرؤظيياااااةاي باااااة دذ اااااايياني
 اييةنويكااة بةداخااةيت كااة.. ثَيهيشااةكرايت نيودتيَلةايةكيناايا

 يةياة   باةردتيامي  كوردشاايى   طةلي بة بةرانبةر اييانينة ئةي
 كوردشاايى   طاةلي  باة  بةرانباةر  جيهؤشاييي  اايياني  دياين كة

 لةشاةر  (2014) شايَلي  كة لة بوي  ئَيسدييةكيى جيهؤشيييكردني
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 .جيهؤشييي بوار  نوشةراني اةياي  بؤ طعاطريت  
 ضااةنييو  رابااردييدا   شاايَلي ( 33) مااييت   لااة  يت  ئيظااكراية

 جيرَيان  لاة  زيايار  ياةبوي   ئاةيتييى  حاةقي  يةبوي  نوشةرميى
 ِرتئاو   ظاةييي  ياةمويييى  ثَيعاي  لاة  بكرَي   بؤ ِرَيسلَيهينييى
 ئاةنلي   جيهؤشاييي   باوار   لاة  كااَييب  يةكاةمن  كة ئيكرَيي 

 مااير . د يااةريتيي بيديهاايى  ئااةنليلي بااة اييبااة  نويشاايويت
 كؤنلرِانصاة  لاةم  لةطاةَل يى  ئاةمِرؤ  باةِرَيسييى  كاة  طوَ   عومةر

 ي كاارد  دتشاااثَيخةر ( 1991) رِاثااةريي  ثااَيغ لااة  بةظاايارت 
 نويشااي  كااورد طااةلي جيهؤشااييي  لةشااةر بيبااةاي ي كاَيااب
 نويشايي  باوار   لاة  كاة  نوشاةراى   ديكاة   ذميرتيةكي لةطةَ 
 بيظااييى دتشاثَيعااخةر  ئةنليلاايا ي جيهؤشااييي بااة اييبااة 
 حااايجي عوماااةر  كاااي  ي  خااايني رتمحااايى يت  كاااردييت 
 نةمجااةديو ي مااةمحود كااةري  آلعةبااييَل كااي  ي عيهييااة 
 طونااي بااة طونااي كااة ظاايخي  مااة  كااي  ي عةبااييَلآل فااةقَي
 ئةطاةر  كارد   ديكؤمَيها   ضاوار   ئاةنليلي  قؤنايغي  ااي  دتطةرِا 
 .زؤرى زؤر ب مَيريو  نييتكيى
 ثاِرؤذت   باة  دتشا يى كة مينطةدا  ظةػ مييت  لة ئَي ة بةةم

 كاارد  ئااةنلي  ي جيهؤشااييي نوشااةراني يااةكَييت دامةزرنااياني
 طاةدمر  ياةمويميى  لاة  اةماةى  باة  بوي  لةطةَل يى كة كؤِرَيكي
 ي ثاااِرؤذت ئاااةم ئاااةيت  باااؤ دتكااارد كاااير  ِرؤذ ي ظاااةي باااوي 

 حةشايب  يَي و كي  ئةييغ بَي   شةركةياوي كؤنلرِانصةميى
 ِرؤذ ي ظااةي ضااي كينة  زؤر ي خؤبردييانااة لااة زؤر كااة.. بااوي
 باة  ئَي اة  بؤياة .. دتكارد  ثِرؤذتياة  ئاةم  شةرخصااي  بؤ ئيعي

 كؤنلرِانصااةيت  ئااةم ئيميدتكاايراني ي دامةزرَيهااةراى دتشاااة 
 ئةيتيااة ظااييةني ضااونكة ئيماايدتكردييت  بااؤ  رَيسلَيهينَيك اايى

 .  بكرَي  بؤ زييار 
 لااةي ااار يااةكَيكي باايتم  بااةيت ئيماايذت دتمااةيَي  يااةريتيي
 باااوارر لاااة كيرتكيمنااايى لاااة رابااارديي شااايةني لاااة طةدميناااة 
  باوي   حةماة  ميماة  شاؤراى  ظاةييي  باوي   لةطاةَل يى  جيهؤشييي

 .دادتَين طؤِرتكة  بؤ نةيازػ ي ِرَيس شةر  لَيرتيت كة
 بااة ييواياايى بااة بااةِرَيس ئَيااوت  بااؤ شااوثيط زؤر كؤاييياايا لااٌ

 .شةرخبةيو كؤنلرِانض  كيرتكيني يةموياى  ثيَلثعيت
 

 ثيظكؤى شَييةم:
 

 خوالَيخؤظبوي ياير 
 طوَ  عومةر مير . د

 ...بيػ كياةايى ئةم بةِرَيساى
 لاااة لَيااارتدا ئاااةمِرؤ كاااة دتزامن  خؤظااا يَ  باااة خاااؤم زؤر

 ي بيباة   لةشاةر  قصاةكردى  رِاشيت بة دتكةم  قصة خسمةاينيا
 ذياايني بااة ثةيوتنااي  ضااونكة طرنطااة  زؤر جيهؤشااييي بااوار 
 .يةية ميلةاةكةمينةيت دايياوي  ي ئَيصاي ي رابرديي
  ماو  بَلاَي   كاة  باةِرَيسايى   حسيِر  لة نةبَي  زييدتِرؤيي ئةطةر
 ياةر  كاة  ااةيت (1998) شايَلي  لاة  باويم  دتشااثَيخةر  زيي زؤر مو

 كؤكردناةيت   ي نوشان  بة كرد دتشا  ثَيكرد  دتشيت ئةنلي 
 يَلاي   دترتيت  ضاومة  ثيظيى.. جيهؤشييي لةشةر زانييرييةكيى

 ِرؤَلااي ِرؤذنيمةطااةر  كااة ديايااي  اااي...  ثااةميينطيي ي زانكااؤ لااة
 .جيهؤشييي اييانةكيني دؤكؤمَيهاكردني بة لة بيهيويت بيظي
 ثَيكااةيت كااة بااسانن  رِاشاااية ئااةي دتبَياا  يااةمويميى بؤيااة

 .يةمييةنطي بة بهَيَيو بيػ يةنطيي  ي بيػ كير  دتاوانن
 كاة  ثيعاةيي  رَيكخرايَيكي دامةزرانيني... بةِرَيس ئيميدتبوياني

 باوارت  ئاةم  اوَيا تراني  ي نويشةراى اةياي  كؤكةرتيت  ببَياة
 لااة( ئااةنلي  ي جيهؤشااييي نويشااةراني يااةكَيايي) ناايي  بااة

 :لة بريان ئيميدمةكيني كوردشايى 
 لاااة باااوارت ئاااةم اوانيكااايني ااااةياي  كؤكردناااةيت : يةكاااةم

 خسماااةاكردني زيااايار ئيمااايدمي باااة ثيعاااة  رَيكخرايَيكاااي
 .جيهؤشييي دؤشية 
 لاة  زانصايت  اوَي يهاةيت   ي نويشن بوار  بة برتيداى: دييتم
 .مرؤظ مييف ثَيعَيلكير   ي جيهؤشييي دؤشيةكيني بوار 
 جيًايني  ثرشاَيكي  بكرَيااة  ئةنلي  جيهؤشيييي ثرشي: شَييةم

 بؤناة  ي كاؤنطرت  ياةموي  بةظايار   اوَي يهاةيت  ي نوشن بة ي
 جيهؤشاييي  لة دتربيزبويى ضؤنَييت ي مرؤظ مييف ي مرؤييةكيى

 .بكي 
( رَيكخاارايت) ئااةم ئااةيت  بااؤ كاايركردى ي يةيَلااياى: ضااوارتم
 يلَياايى  لاة  خاؤ   يييظاَيوتكيني  ئةدمومةناة  ي رَيكخراي لةطةَ 

 .بيا  طرَ  ثةيوتني 
 باوارَيكي  يةر يت  بوارت ئةم اوَي تراني ي نويشةراى: ثَيهجةم

 كاة  كؤببهاةيت   رَيكخرايَيكايا  ضوارضاَيوت   لة خؤيينة مييف ار 
 زؤرَيكيايى  كة اييبة  بة.. كيرتكينييى ي مي  داكؤكيير  ببَياة
 اااةرخيى جيهؤشااييي بااوار  لااة نويشاان بااؤ خؤياايى ذياايني
 .كردييت

 اااةياي  شوثيشااي دامةزراناايى  دتشاااة  يت  كؤاييياايا لااة
 نوشاةراني  يياوايو  بة ي دتكةيو كؤنلرِانصة ئةم ئيميدتبوياني

 لااة بةشااويد ي ضااِر ياوَياا َيكي ئااةنلي   ي جيهؤشااييي بااوار 
 ي شااةركةياو ئيماايدمي بااة بكااةى  ثِرؤذتيااة ئااةم خسمااةاي
 .كؤنلرِانض شةرخصاي
 ي جيهؤشااييي  نويشااةراني يااةكَيايي دامةزراناايني دتشاااة 
 :ئةنلي 

 شيي  ظَي  -1
 مةمحود عةلي -2
 حةشيب يَي و -3
 شةنطيي  فياي . م -4
 فةرت  فياي  لةايح -5
 يةيراميني ئييايي  -6
 

 ثيظكؤى دييتم:
 

 اييبة  مةمحود عةلي ياةى
 رَيسلَيهين  دتشاةى دامةزرَيهةر بة

 بؤ )يَي و حةشيب(
 يااةموي.. خؤظةييصاا  ئيماايدتبوياني.. بااةِرَيس ئيماايدتبوياني

 بَيو بةخَير  ية 
 ي طاارن  كاايرَيكي بااؤ كؤبويهةاااةيت لَياارت ئااةمِرؤ ئَي ااة دياايرت

 رَيكخرايَيكاي  دامةزرانايني  ئةييغ كة مَي يييي  ي نيعا يني



 ايبةتة بة ثرسى ئةنفال و جينؤسايدطؤظاريَكى ت

 ئا/ تؤثزاوة ....................................................     يةكيَتيى نووسةرانى جينؤسايدى كوردستان ضؤن دامةزرا؟

128 

 

 

 نيماة   كاة  باويم   كاورد  يةكاةم ( 1990) شيَلي لة ي خوَيهيى بؤ
 باة  ثيظار  كاة .. باوي  كاورد  جيهؤشاييي   لةشاةر  ميجصاَيرتكةم
 ئَيصااااايػ ي ضاااايثكرايت جااااير ثَيااااه  شااااةربةخؤ كاَيبَيكااااي

 .دتكرَياةيت ضي  ظةظةم جير  بؤ خؤظبةخاينة
 ديير نةفةشااَيكي يااةم جيهؤشااييي  لةشااةر كاايركردى رِاشاا  بااة

 زؤر  ميناااايييبوينَيكي ي قورباااايني يااااةم دتيَياااا   يدرَيااا   
 لااة ي بااةِرَيس كؤمةَلااة ئااةم كااة بيظااة زؤر كاايرَيكي.. .دتيَياا 

 ثِرؤذتيايى  ئةم ي ية  دتشيت نيي كردؤاة دتشاييى خؤبردييانة
 ئااةم  بااؤ  كااردييت بينطَيعااا ينييى  ئَي ةظااييى  ي دامةزراناايييت
 .بكةيو ثِرؤذتية ئةم ثيَلثعيت ي بكةيو قصةية  اي.. كؤنلرِانصة

 ضاؤى  يةكاةم   بكرَيااةيت   لاةيت  بري دتبَي  ظاَين يةموي ثَيغ
 ثعااطرييكردني  رِاشايت  باة  دييتم  شاةردتخرَي    ثِرؤذتية ئةم

 بَياا   بااةردتيام ئااةيت  بااؤ.. طرنطااة زؤر خااؤ  بااؤ ثِرؤذتكااة
 ظاَيكي ديا  ي بكةيو اةياي ظاَين يةموي ئةمِرؤ ئَي ة ئةطةرني
 مو ضونكة دتَلَي   ئةمة بؤية.. ببَي  دريش  نةبةكيم ي ئيللي 

 حكوماةاي  رتمسياةكيني  دتزطاي  نايي  لاة  ياةم  يةياة   ئةزمونَيك 
 لاة  زؤر رِاشايت  باة  ضاونكة  دترتيت  لة يةم كوردشايى  يةرَي ي
 داماةزرايى   جيهؤشييي بوار  لة رَيكخرايانة  ي طري  ي لي نة

 باةلَيم  بكاةى   بيظيغ زؤر كير  ي بكةى كير اوانيويينة مييتية 
 ميينةاااةيت  دارايااي بااةبَيي ميينةاااةيت  ثعاااطري  بااةبَيي ديا 
 باة  يةكاة  ياةر  نيضايربوينة  بؤياة  ميينةاةيت  ئييِردانةيت بةبَيي
 .بِرؤى  يةكيا
 ضاونكة  قصاينةم   باةم  بكاةم  دريشا   شيردبونةيتية  نيمةيَي 

 ي دَلصااااؤز  ئااااةدميم لااااة كؤبونااااةيتكيى ي كااااؤِر شااااةرجةم
 لةشااةر كااير طرنطااة  زؤر زؤر بؤيااة.. ثَيكًااياويت لااةخؤبرديييي

 دتشااةية   بكرَيا    ديير  دتشاةية  ئةمِرؤ كة بكرَي   ئةيت
 ثِرؤذتيااة  ئااةم بةجَيطةييناايني ئااةركي باوانَياا  كااة بَياا  
 .يةبَي 
 نييخؤ  ثةَيِرتي  ِرتظهويشي لةشةر اَيبيهي  كؤمةَلَي يةريتيي
 بِرطاةكيني  كياي لة كة يةية  كؤنلرِانض كيرنيمة  ي ئيميدتكراي

 ئَياوت   لاة  زييار كياي نيمةيَي  ي دتخيةمةِريي كؤنلرِانض ار 
 .بطرم بةِرَيس
 ئاةم  ييوادارم ي دتردتبِرم خؤم خؤظ يَلي مو ار جيرَيكي بؤية

 باوانَيا   كاة  يةَلبا َيرَي    دتشااةية  ئاةي  باوانَي  كؤبونةيتية
 ئَي اااة ضاااونكة بَيااا   باااةردتيام دتيَلَي اااةيت.. بَيااا  باااةردتيام

 ظاوَيو  زؤر لاة  كاة  بةِرَيسيعاةيت   ئَياوت   بة يةية ئةزمونَيك يى
 .بَي  بةردتيام نةاوانرايت ي دريشاكرايت ثِرؤذت
 يةياة  بةِرَيس ئَيوت  بؤ خؤظةييصاي  حورمة  ي رَيس جيرَيكي

 .دتكةم شوثيشايى زؤر ي
 
 

 ئةجنومةنى بةزِيَوبسدنى هةلَبريَسدزاوى كؤنفسِانظ
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  ...ضوار بةياننامةى تايبةت
 بة ثرسى جينؤسايد...

 بًيَههةوة ئازيسامناى روفاتي
 

 

 بكريَت قةدةغة جيهؤشايد تاوانباراني و رذيَمةكةي و حوشيَو شةدام شتايشكردني دةبيَت

 يةية طةلَيدا لة جيهؤشاييدماى يادةوةري تةنًا عيَراقدا، دةولَةتي شالَةي( 100) يادي لة
 

 كةركوك يتؤثساوة طؤندي لة شةربازطة دانانةوةي دووبارة بؤ نارِةزايي



 جينؤسايدئةنفال و طؤظاريَكى تايبةتة بة ثرسى 

 بةياننامةى ريَكخراوةكان و نوسةران و ضاالكوانانى بوارى جينؤسايد ضوار
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 ( بآلوكزايةوة23/10/2021* رؤذى )
................................ 

 َةة  صةةرباسةةية  داىاىةةوةي  صةةرااَي   عيَزاق، صوثاي ماوةيةكة
 ٍةةةماٌ َةةة، كةةةركو  ثاريَشةةةاي صةةيووري َةةة تةةزثشاوا ةوىةة ي

ٌ  كة ثيَغوو، ة (تزثشاوا) صةرباسةةي  كةورد  رِؤَيةةي  ٍةةسار  دةيةا
 بةةة ةةةزرِي َةةة ثاعةةاٌ و كزكزايةةةوة تيَةة ا ئةىفاَةة ا ثزؤصةةةي َةةة

 .سيي ةبةضاَيلزٌا كزمةَي ا
 بةعضةةة  رِذيَنةةة  دةرِىةةة ةي  ٍيَنةةةاي تةةةزبشاوة، صةةةةرِباسةةي
 صةةةرباسةةية، ئةةةو جيَطةيةةةك  و عةةويًَ ٍةةةر بةةووةٌ فاعيضةة 
 دةرِةى ةيةيةة  تاواىةة  ئةو بةَيطةي و ئةىفال تزاذي ياي ضريؤكيَل 

 ئةةةو ..ئةجنامةة را كةةورد ةةةةَ  بةةة قدةرٍةةة دةةيَزِيَتةوة،كةةة
 بزِيارةكةةاى  سةاةة  ثيَغةةيَالارييةك  عيَةةزاق، صةةوثاي ٍةوَيةةةي
 تيَية ا  كةة  ئةىفاَةة،  دؤصةيةي  َة عيَزااة تاواىةكاى  باآلي دادةاي
 و دةركةةزدووة اورباىيةةاى  مةعيةةةوي اةرةبوكزدىةةةوةي بزِيةةاري

 اةةةربووة ئةةةو ضوارضةةيَوةي َةةة صةةةرباسةةية  ئةةةو ثاراصةةتي
 ٍةةَيطزتووة و  تاواىةكةةي  يادةوةرييةكاى  كة، ديَ  مةعيةوييةدا
 مزىةةزميَيي بةةةعط رذيَنةة  رووخةةاى  َةةة دواي ٍةةةر دةبوايةةة

 .بلزاباية دروص  تيَ ا ئةىفاَلزاواى 
 ئةةو  مزسةخاىةةكزدى   بة داواي صةداجنار رابزدوودا َة ئةةةرض 

... ئةةىفال  اورباىيةاى   مزسةخاىةيةةك   وة  كةزاوة،  صةرباسةةية
 بةة  ٍةةريَه،  حلزمةةت   ىةة  و عيَةزاق  دةصةآلت  ىة مةخابً وةَ 
 ريَلخزاوةكةةاى  َةةة ئيَنةةة. ىةٍاتووىةةة داواكارييةةةوة ئةةةو تةةةى 
 كاردةكةةٌ،  بةوارة  َةةو  كةصةايةتياىةي  ئةةو  و جييزصةاي   بواري
 راةةزتي  عيَزاق، داواي صوثاي ٍةوَيةكاى  صةركزىةكزدى  ويَزاي
 عةةويَي صةةةرباسةةكزدى  بةةة دووبةةارة بةةز دةكةةةيً ٍةوَيةةة ئةةةو

 رِةعةة  ثةَيةيةةةك  وة  كةةة كوردصةةتاٌ، ةةةةَ  ئةةةىفاَلزدى 
ٌ  َة بز بةعضة ديلتاتزري ميَذووي  دووبارةىةبوىةةوة  و بريىةةكزد

 بةبريٍيَياىةةةةوةي و مزىزميَيةةة  وة  عةةةويَيةكة ثاراصةةةتي و
اتوو ىةوةكاى  بز تاواىةكاٌ  (.تزثشاوا صةرباسةةي) َة دٍا
 صياصةية  اليةىةة  و ثةارت  و ٍةةريَه  حلومةةت   بيَة ةىط   ٍاوكات

ً  صةةركزىة  بابةتة ئةو َةمةرِ كوردييةكاٌ ً  داوا و دةكةةي  دةكةةي
 بةسيية وي   بةز  ثيَب ريَ  ةزىط  و بجاريَشريَ  ئةىفاَلزاوٌا عويَي

 بلزيَتةةةة دووبةةةارة ىةةةة  ئاسيشامنةةةاٌ يةةةادةوةري ٍيَغةةةتيةوةي
ٌ  بزييةكاى  كوالى ىةوةي ٍزي دةبيَتة كة، صةرباسةة  و اورباىيةا
 .ئةىفال بووى  بةردةواو بز ٍيَنايةكة

 َةة  صةةرباسةة  داىاىةةوةي  دوبةارة  دةكةييةوة جةخ  كزتاي  َة
ٌ  كةصةوكاري  مةا   بةة  بةرامبةةر  ثيَغيَالاريية تزثشاوا  و اورباىيةا

 و مةعيةوييةةةةةة اةرةبووكزدىةةةةةةوةي سةاةةةةة  ثيَغةةةةةيَالزدى 
 دةكةويَتةةةة ئةةةةخ ا  و ميَةةةذووي  و ياصةةةاي  بةرثزصةةةياريَي

 دادةةاي  َةة  ئةةىفال  كةيضة   ضةوىلة ، عيَزاق حلومةت  ئةصتزي

 .وةرةزتووة جييزصاي ي بزِياري عيَزاا  تاواىةكاى  باآلي
 ريَلخزاو و ىوصةرٌا و ضاالكواىاىى بوارى جيَيزصاي :

 KWGة جييزصاي  ب َ كوردصتاٌ ريَلخزاوية  1
 مزؤظ ما  ثيَ اى  ةةعة ريَلخزاوية 2
 ئةىفال بز كار ريَلخزاوية 3
 كوردصتاٌ ئةىفاَةكاى  ريَلخزاوية 4
 كوردصتاٌ ضا ة كوردؤصاي  ضاوديَزي ريَلخزاوية 5
 ئةىفال ضريؤكةكاى  ريَلخزاوية 6
 تةةاواى  دادةةةاي بةةز كوردصةةتاىيييةكاٌ ريَلخةةزاوة تةةزرِيةةة 7

 ة   konciccة  ىيَودةوَيةت 
 ة  ojc دادثةروةري ٍةَينةت  ريَلخزاوية 8
   ئةىفاَلزاوٌا و عةٍي ٌا ثزص  بز ماىةوة ريَلخزاوية 9
 مزؤظ ما  بز جيَاى  ئاعي و دادثةروةري ريَلخزاوية 10
 ضا ة كوردؤصاي  ضاوديَزي ريَلخزاوية 11
 ئةىفال ثزص  بز بارٌا ريَلخزاوية 12
 جييزصاي كزاوٌا و اورباىياٌ بز ثغ ةر داكزك  ىاوةى ية 13
 ikn – كوردصتاٌ ئايلاٌ تزرِية 14
ٌ  َةة  كزكةوذ  ضةةك   اةدةغةةكزدى   ريَلخزاوية 15  –  كوردصةتا

oawmd  ة 
 مزؤظ ما  ثزص  و ياصاي  راويَذي و ثاريَشةرٌا ريَلخزاوية 16
 ٍةَيةجبة كينياباراى  اورباىياى  كزمةَيةية 17
 ئةىفال ثزص  َة داكزك  كزمةَيةية 18
 بايزَزج  و كينياوي ضةك  ب َ جيَاىيَل  ريَلخزاوية 19
 كوردصتاٌ َة ئيع او بة دذ ذياٌ ٍةَينةت ة 20
 جييزصاي  بواري ة ضاالكواى  حةصيب ٍيَنًة 21
 جييزصةةاي و بةةواري ةةة ضةةاالكواى  عةةار  فايةةةق حيلنةةةتةةة 22

 كزكوذ و كينياوي ضةك 
 بةةواري ضةةاالكواى  ىووصةةةرو بةةارساى  ة    رةمةةةسٌا ريَبةةوارةةة 23

 جييزصاي 
 ثزصة   َةةبواري  تويَةذةر  ة ىووصةةرو  صةىطاوي فاتيح دكتزرة 24

 ئةىفال
 عيَزاق ثةرَةماى  ة ئةى ام  حمةمةد عوٌاة 25
ةتة 26  جييزصاي  بواري َيَلزَيةري ىووصةرو عومةر ة عةدَا
 ئةىفال بواري تويَذةري ىووصةرو عةب وَيآل ة ئي ريطة 27
   ئةىفال بواري َيَلزَيةري ة ىووصةرو بةى ي عةَ ة 28
 ثةرَةةةماى  ثيَغةةووي ئةىةة ام ةةة   حمةمةةةد حةةاج  ديةة ةةة 29

 َةةة داكةةزك  كزمةَيةةةي دامةسريَيةةةري دةصةةتةي و كوردصةةتاٌ
 ئةىفاَلزاوٌا

 ئةىفال جييزصاي و بواري َة ة ىووصةر ص يق عيَخة 30
 ئةىفال بواري َة ة َيَلزَةر اورباى  عار ة 31
 جييزصاي  بواري ة ضاالكواى  حمةمةد دميةٌة 32
 جييزصاي  بواري واى ة ضاالك حمةمةد مةمحود عةَ ة 33
 جييزصاي  بواري َة ىووصةر ة عاخ  مةالة 34
 مافياظ و ضاالكوٌا ة عةب وَيآل بزكاٌة 35
 

 

 كةركو  تزثشاواي ةزى ي َة صةرباسةة داىاىةوةي دووبارة بز ىارِةساي 
 ئؤشفيتسي، ئةنفالكراوان كؤكردنةوةي شوييَن( تؤثساوا شةربازطةي) هةولَبدين هةموومان

 .شةربازطة نةك مؤنؤميَنت بكريَتة ئةنفالكراوان
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 ئيصةة ة لةصةةةر عيَةةزا   دةولَةةة   فةرميةةةكي   دامةةةسراوة
 رِؤشةبرييي  و صييصة   جؤراوجؤري ضيالك  بة جييواسةكين 

 صةةيلَةي( 100) يةةيدي ه ةة  ...  و وصةةةربيسي كؤمةلَييةةة   و
 .سيَزِين يوبيم  وةك دةكةن عيَزا  دةولَة   دامةسرا    

 طةةةل  دةولَة ةةة  ئةةة   ةمةةة   لَةيصةةي (100) مةةيوةي لةةة
 و  يوبزدن لة و كؤمةلَكوذي رووبةرووي بةردةوا  كوردص ين
( 100) مةيوةي  لةة  دةولَةة يَ  . بؤ ةوة راطواصنت و صزِيبةوة
  ةيوا    و مةزؤ   مةي   ثيَشةمكيرييةك   جؤرة هةموو  ةمة ي ا
 و كوردصةةة ين طةةةةل  بةرا ريةةةةر لةةةة  يَودةولَةةةة    سةقةةة 

 و ثةةةيزِةو مةسهةبييةةةكين و  ة ةةةوةي  و ئةةييي كةميي ييةةة
 لةةة ئيراصةة ة هةةةمين ئيَض يشةةةوة بةةة و.. كةةزدووة ثيةةيدة
 و هةيةة  بةوو    جيةي  مةسهةةب   و  كوردص ين طةل  بةرا ريةر

 . ةكزاوة ببربِ و بةردةوامة
 دةكي ةةوة   صةيلَةي ( 100) ييدي لةكي يَك ا عيَزا   دةولَة  
 طةةةةل  جةصةةة ةي صةةةةر بزيبةةةةكي    ةةةةي وا يووة هيَشةةة ي

 لة و صيريَذبكي ةوة  ز كةميبةكي   و  ييرية   بة كوردص ين
 داواي ئةجنيميةة اوة  بةرا ريةةةرييين  يوا ي ةةةي ئةةةو بةرا ريةةةر
 .بكيت فةرم  ليَريورد  
 بة  ةبووة ثيبة   عيَزا  دةولَة    يئيَض ي.. لةوةش جييواس

 بةةةةؤ عيَةةةةزا    يوا ةةةةةكي   بيلَةةةةيي دادطةةةةيي بزِييرةكةةةةي  
 قوربي يي   كةصوكيري  مةعبةوي و ميدي قةرةبوكزد ةوةي

  ةز   دؤصيةكي    ةواوي و كينييبيران و ئة فيل شيلَيوةكي  
 كؤ يييةةةين حةةةوكن  بةةةؤكزاوة  ئيمةةةيذة دادطةةةيي لةةةة كةةةة

 برييَ ةةة  ييةةة ئيمةةيدة  طةةز  ر هةمووشةة  لةةة  وةرطز ةةووة
 بةةؤ دلَبةواييةةة وةك دةولَةةة    يَةةو  ةةيوا   دادطةةيي ئة ةة ام 
  ةيوا    و جةة     يوا   و  جيبؤصيي   ةبوو ةوةي دووبيرة

 .وآل ةدا لة  ئييب ةدا لة مزؤ يية   بة دذ
 جيبؤصةةيي ي بةةواري ريَكخزاوةكةةي    لةةة بةشةةيَ  وةك بؤيةةة
 لةة   يرةسايةة    بوارة  ئة  خةخمؤرا   و  كوردص ين طةل 

  كي ةةةي ئةةةو  ةةي دةردةبةةزِين ييدكزد ةوةيةةة ئةةة   بةرامريةةةر
 و دةكزيَ ةةةوة قوربي يةةين مةعبةةةوةي و مةةيدي قةةةرةبووي

  يَودةولَة ييةوة  يوا   دادطيي بة دةبيَت ثةيوةصت عيَزا 

  داهةي وو  عيَزاقة    دةدريَةت   هةةمووان  بة  ةواو  دلَبةواي  و
 .رابزدوو عيَزاق  لة دةبيَت جيي

 ريَكخزاوة بةش اربووةكين:
 جيبؤصيي  ب َ  كوردص ين ريَكخزاوية 1
 ئة فيل  ضيؤكةكي   ريَكخزاوية 2
  يَو  يوا   دادطيي بؤ كوردص ي ييةكين  ريَكخزاوة  ؤرِية 3

 دةولَة  
 مزؤ  مي  طةشةثيَ ا   ريَكخزاوية 4
  ؤبشاوا طؤ يرية 5
  وطزةصةملين رؤذ يمةية 6
  كوردص ين لة ئيع ا  بة  دذ ذيين هةلَنة  ة 7
 دادثةروةري هةلَنة   ريَكخزاوية 8
 

 

 :جينؤسايد بواري ريَكخراوةكاني بةياننامةي
 هةية طةلَيدا لة جينؤساييدمان يادةوةري تةنوا عيَراقدا، دةولَةتي سالَةي( 100) يادي لة
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 تككِر ة و راطةياُكك ْ كةُاهَككةكاُ  هككة ًاوةيةكككة وةن ئاظككلراية 
بككككارُا  شتايعكككك  بةرثرشككككاُة ُككككا كًِةآليةتييككككةكاْ  تاوُا

 بككة ض فاظيصككي رذيٌَكك  و كوردشككتاْ طككةه  جيِِشككاي  
 ضكؤؤك   داتاظيين بة ًي ياكاْ  هة ٓةُ يَم جِريَم بة دةكريَت 

لردُ  ٓككةوهَ    جِراوجككِر  حوشككييَن شككةداَ شككيٌا  جككوُا
بككار  و دادثككةروةر كةشككيَل  بككة ُيعككاُ ُا  وةن دةدةْ  تاوُا
َ  كاتيَلك ا  هة ٓت   ...و ياشا بة ًولةض بكار  حوشكييَن  شكةدا  تاوُا

 هكة  ًويُِيَكم  ُسيلكة   خكوييَن  بكة  شكوربوو  دةشتياْ ور ذيٌَةكة 
ْ  رؤهَككةكاُ   ْ  طككةيُ   هككة  طةهةكككةًا  ذًارةيككةك   و كوردشككتا
 . يَراق طةيُ  هة ٓاوتاػ

 ٓككةوهَ  هككة دةبيِريَككت  ًيكك يا ٓةُكك يَم هككة ئككةوة  بةداخككةوة
لردُ  َ  و بكة ض  شكةرُا   روخصار  جوُا ّ  شكةدا  بكة .. حوشكيَ
اُكككة  يكككاخود بيَكككت ئةُقةشكككت  ُيَطكككةتي   زؤر كاريطكككةر  ُةزُا

 تكا  بكردووة   ٓةهَك يَر  بةرةو طةجناُياْ هة زؤريَم و دروشتلردووة
ْ  بكةب َ  ككةط  ٓةُك يَم  ئةوة  ِ  حيصكابلرد  شكِز   و ٓةشكت  بك

 ويَِكككة .. ظكككةٓي ْا و جيِِشكككاي  قورباُيكككاُ  كةشكككوكار 
 شككةر خبةُككة  ًيكك يا شِظككياي هككة شككةداَ وةن ديلتككاتِريَل 

 باهَيكك ا ظككاْ بككة و دةكككةْ هةشككةر ثِشككي و ثرؤفايوككةكاُياْ
 هةييككةْ ديلتككاتِر شككةدًا  كاتيَل ايككة  هككة ئةًككة.. ٓةهَبكك ةْ
ةكاُ  باآل  دادطا  ّ  بكة   يَراقكةوة  تاوُا  تكاوُا   كةيصك   ضكةُ ي
 بككة دذ تككاوُا  جككةُ   تككاوُا  جيِِشككاي   تككاوُا  وةن طككةورة

بار ًرؤظايةت   .كرا تاوُا
 هكة  شكةرئةهَ اوة   ككورد   ًيك يا   ٓةُك يَم  ُكاو  هكة  دؤخة  ئةَ

بكككارُا  شتايعكككلردُ   و ترشكككِاكة زؤر بكككة ض  ر ذيٌَككك  تاوُا
 شتايعككلردُ  بككِ ثةهبليَعككيَت ئايِكك ة بككِ دةكريَككت  ًةترشكك 
ْ  ككة  ديلكة   تؤؤريصتيةكاُ  ريَلخراوة و قا ي ة و دا غ  دةيكا
بكةر  جيِِشاي ياْ تاوُا  ْ  و ئيَسيك    بةرًا  و كاككةي   و كريصكتا
 .داوة ئةجناَ ٓت ....  و ظةبةن

كة  جكِرة  ئةَ ْ  كارُا ِ  شكةرجةًيا ْ  بك ِ  خِيكا  دةضكِة  راشكتةوخ
ِهَيلردْ بوار  ْ  كة جيِِشاي ةوة  هة ُل  طكةيُ   و ُةتةوةككةًا

ّ  خكاوةُ   كوردشتاْ ْ  كةيصك   زؤرتكري  ًيَكووو   هكة  جيِِشكاي 

 .جئاُ ا ُويَ 
ْ  و جيِِشكاي   ثرشك   بوار  ريَلخراوةكاُ  وةن ئيٌَة ا  ضكايكوُا
 :دةكةيّ داوا  بوارة ئةَ ُووشةرُا  و
ْ  ثةرهككةًاُ  ككك 1 ِ  ياشككايةن  كككا   زووتككريّ بككة  كوردشككتا  بكك

ِهَيلكككارْا تكككةجردلردُ   قةدةغكككةكردُ  و جيِِشكككاي  هكككة ُل
داوا  شككاهَة (15) هككة زيككاتر كككة دةربلككا   تًِككةتبارْا شتايعكك 
 .دةكريَت

 شكسا   رؤظكِبؤ   وةزارةتك   ياشكاكة    ثكر ؤذة   تادةرضووُ ك 2
ِهَ  كة ب ا   كةُايُة ئةو ٓةًوو  ككورد  طةه  جيِِشاي   هة ُل

بكككارْ ككككة كةشكككاُيَم شتايعكككلردُ  بكككة دةككككةْ   هكككة تاوُا
 .كوردشتاْ طةيُ  جيِِشاي   هة بةظ اريلردْ

ٍ  ٓةًووك 3 ْ  و ًةراشكي  ٓكةًوو  هكة  شياشك   ككار   و شتايعكلرد
 ثرؤشكككة  هككة  بةظكك اربووُة  ككككة بصككةُريَتةوة   كةشككاُة  ئككةو 

  يَراقك   حلوًةت  كةيصةكاُ  ض كوردشتاْ  طةيُ  جيِِشاي 
 .د  طروثةكاُ  قا ي ةو و دا غ كةيصةكاُ  ض و

قةدةغككةكردُس شتايعككلردُس بككة ض و تككةجردس   " كككةًنيين
ِهَيلردْ س جيِِشاي  هة ُل  "تاوُا

 ئةُفاي هة ثرش  داكِك  كًِةهَة ك  1
 ٓةهَةظة  كيٌيابارُا  قورباُياُ  كًِةهَة ك 2
 جيِِشاي  ب َ كوردشتاْ ريَلخراو ك 3
 ًرؤظ ًايف طةظةثيَ ُا  ريَلخراو ك 4
 ئةُفاهلراوْا و ظةٓي ْا ثرش  بِ ًاُةوة ر يَلخراو ك 5
 دادطككا  بككِ كوردشككتاُييةكاْ ريَلخككراوة ٓاوثككةداُ  تككِر  ككك 6

 ُيَودةوهَةت   تاوُا 
 وئةُفاهلراوْا ظةٓي ْا ثرش  بِ بارْا ريَلخراو ك 7
 ًرؤظ ًايف بِ جئاُ  ئاظي و دادثةرور  ريَلخراو ك 8
 دادثةروةر  ٓةهٌَةت  ريَلخراو ك 9
 كوردشتاْ ضان كوردؤشاي  ضاوديَر  ر يَلخراو ك 10
 وجيِِشاي كراوا بِقورباُياْ  ثع ةر داكِك  ُاوُ  ك 11
 تِبساوة طِظار ك 12
 ئةُفاي ثرش  بِ شةهَباتوو ر يَلخراو ك 13
 كوردشتاْ ئايلاْ تِر  ك 14
 كوردشتاْ هة ئيع اَ بة دذ  ذياْ ٓةهٌَةت ك 15

 بكريَت قةدةغة جيهؤسايد تاوانباراني و رذيَمةكةي و حوسيَو سةدام ستايشكردني دةبيَت
 

 (جيهؤسايد تاوانةكاني لة نكؤلَيكردى قةدةغةكردنى) ياساي بؤ بةلَيَ
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لِ   زُا
 ُاشككاُ ُ  بككوار  ضككايكوُا  ُووشككةرو ك   ًسويككر  ريَلككار َككك 44

 كورد طةه  جيِوشاي ا
 ثةرهككةًاُ  ثيَعككوو  ئةُكك ًا ك حمةًككةد    حككاج   اديككىككك 45

ةزريَِككةر  دةشككتة  و كوردشككتاْ  هككة داكككِك  كًِةهَككة  دًا
 ئةُفاهلراوْا

 ئةُفاي جيِوشاي و هة بوار  ُوشةر  ك ؼ يق ظيَخك 46
 ئةُفاي كةيص  ثاريَسةر ك زيَبار    ةب اهر ةمحاْ ثاريَسةرك 47
 جيِِشاي  ثرش  ضايكوُا ك   حمةًةد ًةمحود  ةه ك 48
يٍك 49 اُ  ئيربٓا  شاي جيِِ بوار  هة ُووشةرك   ٓةورًا
ْ ك    بةُ    ةه ك 50  و جيِِشكاي   بكوار   هكة  ُووشكةر  و ضكايكوا

 ئةُفاي
 

 ئةُفاي ضؤؤكةكاُ  ريَلخراو ك 16
 شةملاْ ُوطرة رؤذُاًة ك 17
 كوردشتاْ هة كِكوذ ضةك   قةدةغةكردُ  ريَلخراو ك 18
 كوردشتاْ ئةُفاهةكاُ  ريَلخراو ك 19
ج  و كيٌياو  ضةك   ب َ  جئاُيَل ك 20  بايةِه
 بِئةُفاي كار طروث ك 21
    جيِِشاي  بوار  هة ُووشةر و ضايكوْاك   حةشيب ٓيٌَّك 22
  بِةًاهَككة  و ئككةُفاهلراوك     امحكك  حمٌكك  ئككاراَ ثككاريَسةرككك 23

 ئةُفاهلراو
 ثرشككك  ضكككايكوُا ك     زرُككك   حمةًكككةدةًن  حمةًكككةدكككك 24

 جيِِشاي 
   ثةرهةًاُ  بِ شةركةوتوو كاُ ي   ك ر ؤشتٍ حمٌ  ظوْاك 25
 جيِِشاي  هةبوار  تويَوةرك جبارامح  ك 26
 ظةٓي   كور   ُووشةروك شةهيٍ  شةي  ٓيواك 27
 ضككوارةً  خككوه  ثةرهككةًاُتار ك    بككارزُا  زوبيَككر ٓككةدارككك 28

  يَراق  ثةرهةًاُ 
 ظكةٓي   ١٠ خكاوةُ   ضكايكوْا و  ك   كار   فكائق  حيلٌكت كك  29

 ٓةهَةظة ظار  كيٌيابارُا 
ِهَةر ك قورباُ   ار ك 30  ئةُفاي بوار  هة هيَل
 ثاريَسةر و  ئةُفاي كةشوكار ك  ٓةُارةي  ئيصٌا يىك 31
 ئككةُفاهلراوو كةشككوكار  و ضككايكوْا  ك   ثيَعككر ةو  ٓككاور  َككك 32

 ديَريّ ثيَعٌةرطة 
 ئةُفاي بوار  ضايكوُا  ك حمٌ  ددةْك 33
لِ ًاًِشتا ك  ُاًق ضِارك 34  جيِِشاي  هةبوار   ُوشةر و زُا
ِهةرك  فةرةج فاتيح هةتيفك 35  جيِِشاي   بوار  هة  هيَل
 جيِِشاي  هة بوار  ضايكوْا و ُووشةر ك  ةب ة زةًاْك 36
 بككوار  ضككايكوُا  و ُووشككةر ك   بككارزُا  رةًككةزْا ريَبككوارككك 37

 جيِوشاي 
يٍك 38 ِ  ًاًِشكتا  ك   ًكةيزادة  ئيربٓا لك ِهكةر   زُا  بكوار   هكة  هيَل

 جيِِشاي 
 جيِِشكاي    كةيصك   ضكايكوُا   ك   ظكيَروُا   اشكع   ُكازدار كك  39
ييةكاْب  ارزُا

 بِةًاهَكة   و جيِِشكاي   بكوار   ضايكوُا   ك  ًةجي  ئةمحةدك 40
 ئةُفاي تاوُا  قورباُ 

 جيِِشاي  بوار  ضايكوُا  و ُوشةر ك بوةي  حمٌ  ئازَك 41
لككِ ًاًوشككتا ك ًةٓكك       ٓوظككيار ٓككةذارككك 42  تويَككو  و زُا

 جيِوشاي 
 ًاًِشكتا   و ئةُفاهك ا  هكةبوار   تويَكوةر ك شةُطاو    فاتيح.دك 43
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 ( بآلوكسايةوة9/2/2022* زؤذى )
.................................... 

 جا   باازاى   ئااوي  زِيَسِةوي بةيؤي (2019) ضالَي ضةزةتاكاني لة
 شاخيخة  كااة  يسدؤلَااةي لاة  ئااةنلالاساواى لاة  ذمازةيااة  باةزيي  و
 و بخابااى  قاالييي  لاة  ضةماوةية و ثازيَصياي لة دةزةوةى (كم40)

 ياؤزِي  (3) لاة   ناليسةضاةااى  زِيَطااي  لةضةز ئاوةداني  لة دووز
 دؤشزايةوة. ئةنلالاسواى زوفاتي بةكؤمةلَدا

 و (2006) ضاالَي  (اي5) ذمازة ياضاي بةندةكاني بة ثشتبةضتالو
 يؤزِانااة ئااةو شاااليَي تالاناادزا زِيَهخشاااندةزيَ   ضااةند زيَطاااي لااة

 بااة عخَااسا  شااةيخداني دةشياااي باااسيَث ثاشاااى نخشاااى دةضاا 
 وة  (22/7/2019) زِؤذي ضاااااةماوة  ثازيَصياااااازي ياوكاااااازي
 .زِايةياند يؤزِانةياى ئةو يةلَدانةوةي دةضتجخَاسدني ضةزةتاي

 نخشااتماني تخمااي (2019) ضااالَي تااةمالشي مااانطي كؤتااايي لااة
 كازمةناداني  ثخَاًاتبالوى لاة  كة بةكؤمةلَةكاى  يؤزِة يةلَدانةوةي
 و عخَااسا  شااةيخداني دةشياااي بةكؤمةلَااةكاني يااؤزِة فةزمانطااةي
 وةشازةتااي بةكؤمةلَااةكاني يااؤزِة بةزياَلةبةزايااةتي كازمةنااداني
 و كالزدضاااتاى ياااةزيَمي ئاااةنلالاساواني و شاااةيخداى كازوباااازي
حاالمااةت   تةندزوضااي وةشازةتااي بااة ضااةز دادوةزي ثصيشاااي
 يةلَدانااةوةي (  دةضااتخاناسد بااة icmp) زيَايااساوي و فخاادزا َ
 .بةكؤمة َ يؤزِي يةكةم
 نصيااةي  ضالازضاخاَلةيةكي  كةوتبالوناة  بةكؤمةلَاة  ياؤزِة  ضايَ  ئةو
 دووز لخَا   ماةتسيَ   (200) نصيااةي  يةكاةياى  ياةز   كخلالماةتس  نخال

 و ماةتس  (9) دزيَاري  و ضاانختمس  (75) قالييي بة يؤزِةكاى بالوى 
 ضااةز كةتبالونااة زِوفاتااةكاى يةلَاةناادزابالوى  مااةتس (5) ثاااني
 باة  شاةيخدكسدني  دزِنادةيي  شاخاَلاشي  بؤ نخشانةية  وة  يةكرت 

 .بةعطةوة تاوانبازي زِذيَمي لةييةى كؤمةلَخاى
لااة  ئااةنلالاساواى كةضااالكازي و كةضااايةتي و زِيَايااساو ضااةنديو
 ياااةزوةيا باااالوى  يؤزِةكاااة يةلَداناااةوةي ضااااوديَسي نصيااااةوة
 .زِوومالَخاناسد بخاني و عخَساقي و كالزدي زِايةياندني كةنالَةكاني

 زؤذي (7) مااوةي  لاة  تالانخهااى  نخشاتماني  تخمي يؤزِدا يةكةم لة
  يةلَبطسنااةوة ئاشيصماااى ئااةنلالاساوي (171) كازكسدناادا  زوفااات 

 و ضااا َ دةبااالوى  (50 بااؤ 18) نخااالاى لااة ذنااةكاى تةمااةني كااة
 باالوى   ضاانندة  (17) باؤ  ضاا َ  ياة   نخَاالاى  لاة  مهدالَةكانخشخاى

 تااكال  بةغادا  دادي ثصيشاي بؤ يالاشزانةوة زوفاتانة ئةو ضةزجةم
 .وةزبطرييَ  ليَ ئخطاخاى منالونةي

  مانطاادا (2) لااة ماااوةي بةغاادا دادي ثصيشاااي ثااةنانطاي لااة
 يااةمالو ئخَطاااي منالونااةي  شانطااي شااخاَلةيةكي بااة تالاناادزا

 كؤياكااى  لاة  خؤيااى  تايباةتي  كؤدي بة و وةزبطرييَ  زِوفاتةكاى
 و جاا  بةكؤمةننااةدا يااؤزِة لااةو زِوفاتةكاناادا لااةثا َ بجااازيَصزيَو 

 .دؤشزانةوة ثة َ و كة َ و شتالمة  و بةزط
 كاااز كالزؤنااا نةخؤشااي بااالوني بةيانااةي بااة تائخطااتا بةداخااةوة
 لةكاتخاادا   كالزدضاتاى  باؤ  زوفاتةكاى يةزِاندنةوةي بؤ  نةكساوة
 لايَ  ئخَطااخاى  منالونةي تةنًا نة   شةنطا  بةكؤمةلَةكاني يؤزِة

  و وةزيارياوة  كةضالكازيشاخاى  خاليَي ضةمجلَي بةلَاال وةزيرياوة
 بؤياة ئخَماة    ناضاساونةتةوة  خاوةنةكانخشاخاى  و بةزاوزديشاساوة

 زِوفاتاةكاني  يخَهاناةوة  دواكاةوتي  باؤ  بةيانةية   يخض ثخَمانالاية
 لةضاااةز اىجةختاسدناااةوةم ويَاااسِاي لخَاااسةدا. نخخاااة ضاااةماوة
 ئااةو  قالزبانخخااة (171) ئااةو زِوفاااتي يخَهانااةوةي لااة ثةلااةكسدى
 و عخَااسا  حاالمااةتي بةزدياادي دةخةيهااة داواكازيخااة  ضااةند
 :يشي زاي و كالزدضتاى يةزيَمي

 و ئةياةزي  بخابااى  زةشاةباي  و ياةواو  و كة  يؤزاني بةيؤي ا1
 باسيَا   ثةلاة  بةكؤمةلَةكاى  داواكازيو يؤزِة شاليَي ونبالونةوةي

 تةلبةناد  يااخالد ( شخيخة ت ) تسي يؤزةكةي دوو يةلَدانةوةي لة
 .وى نةبهةوة يؤزِةكاى تاكال باسيَ 

 شؤز ذمازةياةكي   ناوضاةية  ئاةو  شاايخدحالَةكان   وتةي بةثخَي ا2
 ضااةند بااالوني جاااي ض يةيااة  بااالوني دياااة بةكؤمااةلَي يااؤزي
 داواكااازيو ناليسةضااةااى  قااةني نصياااة لااة بةكؤمااة َ يااؤزيَاي
 يخَهاناااةوةي و دؤشيهاااةوةي ئاااةو يؤزِاناااة  لاااة باسيَااا  ثةلاااة

 .زِوفاتةكانخاى
 تةماةنخاى  ئاةنلالاساواى   كةضاالكازي  شؤزيهةي ئةوةي بةيؤي ا3

 باسيَا   ثةلاة  ثخاَلضاتة  بؤياة  مسدووى  شؤزبةيشخاى ذووزةو بةزةو
 تااكال ( DNA)خاليَو  منالونةي وةزيستي نخشتماني يةلَمةتي لة

 زِوفاتاناااةي ئاااةو ئخَطااااي ضاااامجلي لةياااة َ باسيااا  باااةزاوزد
 دةدؤشزيَتااااةوة  داياااااتالودا لااااة ئةوانةشااااي و دؤشزاونةتااااةوة
 .ناضخهةوةياى بةمةبةضي

 دةدؤشزيَتااةوة يؤزانااةي ئااةو ناااو كةلالثااةلي و بااةزط و جاا  ااا4
 و كاة   ئةو دةبخَ  خبسيَ   ثشتطاليَ ناكسيَ بايةخو  ثسِ ضاماني
 نخشااتماني مؤشةخانةيااةكي لااة و كالزدضااتاى بًخَهسيَهااةوة ثةيناة 
 .باسيَو منايش ئةنلا  بة تايبةت

 

 بويَننةوة ئازيسامنان روفاتي
 بةياننامةى تايبةت بة هيَنانةوةى روفاتى ئةنفالكراوان
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 جخهؤضايد لة بالازي تاليَرةز جةباز ئةمحةد اا 36 
 بهةمالَاةي  و جخهؤضاايد  باالازي  ا ضايكالاني مةجخد ئةمحةدا 37

 ئةنلا  تاواني قالزباني
 بااالازي ضااايكالاني و ااا نالوضااةز بااازشاني زةمااةشاى زيَبااالازااا 38

 جخهالضايد
 جخهؤضايد بالازي ضايكالاني و ا نالضةز بلةيي حممد حاشما 39
   ئةنلالدا لة بالازي تاليَرةز و نالوضةز ضةنطاوي ا فاتخح.دا 40
 عخَسا  ناليَهةزاني ئةجنالمةني ئةندامي ا زِؤضتم حممد شالاىا 41
 ئةنلا  بالازي لة لخَاؤلَةزا  قالزباني عازفا 42
 و جخهؤضاايد  باالازي  لاة  نالوضاةز  و ا ضاايكالاى  بةندي عةليا 43

 ئةنلا 
 جخهؤضايد بالازي ا نالضةز و ضايكالاني عةبدة شةماىا 44
 جخهؤضايد بالازي لة تاليَرةز ا ضديق شخَخا 45
 ئةنلالاساو كةضالكازي و ا ضايكالاى ثخَشسِةو ياوزِيَا 46
 جخهؤضايد ثسضي ا ضايكالاني شزنط حمةمةدةمني حمةمةدا 47
 شةيخد كالزِي ا نالوضةز و ضةلخم ضةيد يخالاا 48
 كةضااالكازي و نالوضااةز ثااازيَصةزو يااةنازةيي ا   ئخطااماعخ ااا 49

 ئةنلا 
 جخهؤضايد بالازي ضايكالاني و كةضايةتي جةي  ا وةشيسةا 50
 جخهؤضايدكسا كةضالكازي و ا ثازيَصةز بازشاني شوبخَس يةدازا 51
 شاةيخد  ١٠ خااوةني  عاازف ا ضاايكالاى و     فاائق   حخاما اا  52

 يةلَةجبة كخمخابازاني
 يشي داواكازي دادوةزي ا حاتةم فةزياد. دا 53
 شاناؤ مامالضتاي و ا تاليَرةزي مةيدي يالشخاز يةذازا 54
 ئةنلالاساو ا بهةمالَةي امحد حممد ئازام ثازيَصةزا 55
 جخهؤضايد بالازي نالوضةزي و ضايكالاى ا مصوزي زيَاازا 56
 عخَسا  ثةزلةماني ئةندامي ا زةشخد حمةمةد ضسوةا 57
 و جخهؤضااايد بااالازي لااة ااا لخَاؤلَااةز شادة مااةي ئخااهايخم .دااا 58

 شاناؤ مامؤضتاي
 بازشاني و ئةنلا  دؤضخةي لة ثازيَصةز كاكةيي ا ئةيادا 59
   كالزدضتاى ثةزةماني ئةندامي ا زة  حةمة شةيخد زؤذاىا 60
 شاناؤ مامؤضتاي ا زةشخد عةلي حةمة حمةمةد. دا 61
 جخهؤضايد ثسضي بالازي لة نالوضةزا    يةوزاماني ئخهايخما 62
 جخهؤضايد بالازي ضايكالاني ا فةيلي ئةمحةد شةيابا 63
 جخهؤضايد بالازي ضايكالاني ا حمةمةد مةمحالد عةليا 64
 ئةنادامي  و جخهؤضاايد  باالازي  نالضاةزي ا    ماةمحالد  ضاايز  اا 65

 .كالزدضتاى ثةزلةماني ثخَشالوي
 

 زيَايساو و نالضةزاى و ضايكالانان  بالازى جخَهؤضايد
 بةكؤمةلَةكاى يؤزِة قالزبانخاني مايف لة بةزيسي زيَايساويا 1
 ئةنلا  لة ثسضي داكؤكي كؤمةلَةيا 2
 يةلَةجبة كخمخابازاني قالزبانخاني كؤمةلَةيا 3
 جخهؤضايد بيَ كالزدضتاى زيَايساويا 4
 ئةنلالاساواى و شةيخداى ثسضي بؤ مانةوة زيَايساويا 5
 ضا ا كالزدؤضايد  ضاوديَسي زيَايساويا 6
 مسؤظ مايف يةشةثخَداني زيَايساويا 7
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