
 

1 

 
 
 
 

(ي دةستووري (ي دةستووري 041041ماددةي )ماددةي )
  عَيراقعَيراقهةميشةيي هةميشةيي 



 

2 



 

3 

 
 

(ي دةستووري 041ماددةي )
 عَيراقهةميشةيي 

 ةتي، تةطةزةكاني و ئاسؤي ئاييندةيناوةزؤكي، بنةزِ

 د. ئازاد عومسان



 

4 

 

 ح
 
  خانةي موكرياني بؤ ضاث و بآلوكردنةوة  
 

 (ي دةستووري هةميشةيي عَيراق041ماددةي )   ●    
 ناوةسؤكي، بهةسِةتي، تةطةسةكاني و ئاسؤي ئاييهذةي             

 يمامؤستا لة كؤليَزي ياسا و سِامياس د. ئاصاد عومساى نووسيين: ●    
 ش(يةوليَ –صانكؤي سةآلحةديو )                     

 طؤساى جةمال سوانذصينةخشةساصي ناوةوة:  ●
 سيَناى عةبذوجلةباسبةسط:  ●

 ديهاس 0011نشخ:  ●
  3102ضاثي يةكةم  ●
 دانة 011 تريار:  ●
 )يةوليَش( موكشيانيضاثخانةي  ●

 ي ثيَي دساوة.2013( طاَهي 2531بةسِيَوةبةسايةتي طؼيت كتيَبداُةي طؼتييةكاْ رًاسةي طجاسدُي ) ●      

 
 (770) صجنريةي كتيَب

 هەموو مافێکی بۆ دەزگای موکریانی پارێسراوە

 www.mukiryani.comماڵپەڕ: 

 info@mukiryani.comئیمەیل: 



 

5 

 ناوةرؤك 

 .....( 2005) عيَشاقسي ٓةًيؼةيي و(ي دةطتو140ُاوةسؤكي ًاددةي )
 وةبشدُي(ي ياطاي بةسِي58َُاوةسؤكي ًاددةي )

  .................................... بوَ قوَُاخي طواطتِةوة عيَشاقدةوَهةتي 
 عيَشاق دةطتووسي ي(140) ًادةي ٓةَهظةُطاُذُيَطي

  .................................. (Rojev) سؤرةظ طؤظاسي بة  تايبةت
 بةسثشطيي ًيَزوويي دةطتةي طةسؤكايةتي كؤًاس هةباسةي

  ............. داهة ًاوةي دسيَزكشاو 140ي ًاددةي جيَبةجيَلشدُي جةوٓةس
  ................. (140دةوس و ئةسكي  دميظتؤسا هة ضواسضيَوةي ًاددةي )

  .................... ( و ُاوضة دابشِيَِذساوةكاُي كوسدطتا140ًْاددةي )
  ..................................... (140) واقيع و ثاػةسِؤري ًاددةي

  ........... (140ضةُذ ثشطياسيَلي طاييت )طبةي( طةباسةت بة ًاددةي )
 

7

8

11

21
27
38
46
59

 



 

6 



 

7 

 
 (5112) عيَساقي هةميشةيي وزدةستو(ي 041ناوةزؤكي ماددةي )

ي جيَبةجيَلشدْ ]واتة حلوًةتد ٓةُطاوي ثيَويظت دةطةآلت: يةكةَ
طةكاُي و بشِدةٓاويَت بوَ تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ثيَذاويظتةكاُي ٓةًو

ُاخي ؤق بؤ عيَشاقي دةوَهةتوةبشدُي ( هة ياطاي بةسِي58ًَاددةي )
 طواطتِةوة.
 لشدْجيَبةةجيَ ي دةطةةآلت ةتة طةسػاُي : ئةو بةسثشطييةي كةوتوودووةَ

وةبشدُي (ي ياطةاي بةةسِيَ  58دا و هةة ًةاددةي )  هة حلوًةةتي طواطةتِةوة  
ي دةطةآلتدسيَزدةبيَتةوة بوَ  ٓاتووةبؤ قوَُاخي طواطتِةوة دا عيَشاقي دةوَهةت
ئةَ  لشدْ ]واتة حلوًةتيد ٓةَهبزيَشدساو و بةسدةواًذةبيَت بة ثيَيجيَبةجيَ
دةكشيَةت )ئاطةاييلشدُةوةس طةةسرًيَشيي و    واوي جيَبةجىَ ة تا بةتةدةطتووس

ِاُةي ديلةة كةة   بةة سِاثشطةيي هةة كةةسكوون و ئةةو ػةويَ       كوَتايي دةٓيَت
كيَؼةةةياْ هةطةةةسة بةةوَ ديةةاسكشدُي ويظةةيت ٓاووَ تياُيةةاْ( هةةة ًاوةيةةةن 

ي طةاهَ ُي يةكةةًي  وئةوثةسِةكةي ]سوَريد طةي و يةكةةًي ًةاُطي كةاُو    
 دووٓةصاس و حةفتة.

________________________ 
وةبشدُى (ي ياطاي بةسِي58َؤكي ًاددة)كةواتة بِةسِةتي ًاددةكة: ُاوةس

 بوَ قوَُاخى طواطتِةوةية عيَشاقى دةوَهةت
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 عيَساقوةبسدني دةولَةتي (ي ياساي بةزِي25َناوةزؤكي ماددةي )

 بوَ قوَناخي طواستنةوة
 (2004ئاداس  8)

يبةتي دةطتةي باَ ي يس بةتاعيَشاقطواطتِةوةي  حلوًةتي (أ)
ضاسةطةسكشدُي كيَؼةكاُي ًوَهلذاسي عةقاسي و  يةُة ثيَوةُذيذاسةكاُي 

ّ دةكةْس بوَ  بشدُي ئةو طتةًةي يَشاييس ثيَشِةوي سيَوػويَديلةس صؤس بةخ
سي يين باكشدةوةكاُي سِريٌَي ثيَؼوو بووُةتة ٓوَكاسي و كةخؤي هة طوَسِ

نس هة وذا كةسكوتس هةُيَواُياُيَِيَُودا دةداُيؼتوواُي ُاوضةي دياسيلشاو
بووُياْس ي هة جيَطةي ُيؼتةجيَخةَهلضاْ و دووسخظتِةوةي يَسيَطةي سِاطو
و  دا ياْ بوَ دةسةوةيةُاو ُاوضةكةلشدُي بةصوَس هيَبةٓوَي كوَضج
و بيَبةػلشدُي  ي ُاًوَ )غةسيب( هة ُاوضةكةخةَهل ُيؼتةجيَلشدُي

ضاسةطةسكشدُي ئةَ  تلشدُةوةي ُةتةوة. بؤيَطةي سِاطسِداُيؼتوواْ هةكاسس هة
ي ئةَ ٓةُطاواُةي خواسةوة عيَشاقطتةًةس دةبيَت حلوًةتي طواطتِةوةي 

 بٔاويَت:

خشاوة و كوَضجيَلشاو و وسوهةباسةي داُيؼتوواُي سِاطويَضساو و د .1
شدُي و بةطوجناويي هةطةيَ ياطاي دةطتةي باَ ي ضاسةطةسك كوَضلشدوو

و سيَوػويَِة ياطاييةكاُي ديلةس ثيَويظتة  قاسيكيَؼةكاُي ًوَهلذاسي عة
داس ٓةَهبظتيَت بة طةسِاُذُةوةي ةطةس حلوًةتس هة ًاوةيةكي ثةطةُذه
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و ئةطةس ئةوةؾ ُةسِةخظا  لي خوَياًْوَه وداُيؼتوواْ بوَ ُيَو ًايَ و طةس
 ياُبلاتةوة.ودةبيَت حلوًةت بةػيَوةيةكي دادثةسوةساُة قةسةبو

واصساوُةتةوة )ٓاوسدساوُةتة( جيَطة و هةباسةي ئةو كةطاُةي ط .2
( ياطاي دةطتةي 10صةوي دياسيلشاوس دةبيَت حلوًةت بة ثيَي ًاددةي )

بشِياس هةطةس باَ ي ضاسةطةسكشدُي كيَؼةكاُي ًوَهلذاسي عةقاسي 
ًظوَطةسكشدُي ُيؼتةجيَلشدُةوةياْس ياْ وةسطشتين  ثشطةكاُياْ بذاتس بؤ

وي ديلة ثيَياْ هة  يةْ دةوَهةتس هة ُضيم قةسةبوو هة دةوَهةتس ياْ داُي صة
بووُياْ هةو ثاسيَضطاياُةي هيَياُةوة ٓاتووْس ياْ ًةطشةيف جيَطةي ُيؼتةجيَ

 ضووُةوةياْ )طةسِاُةوةياْ( بوَ ئةو جيَطةياُة ثيَبذسيَتةوة.

هةباسةي ئةو كةطاُةي بيَبةػلشاوْ هة داًةصساُذْ وةن فةسًاُبةس  .3
لة بوَ ُاضاسكشدُياْ بة كوَضلشدْ هة جيَطةي ياْ هة ئاًشاصي طوصةساُي دي

بووُياْ هة ُاوضةكاْ و هةطةس صةوييةكاُياْس ثيَويظتة هةطةس ُيؼتةجيَ
حلوًةت كةوا ٓاُي ثةيذاكشدُي دةسفةتي ُويَي كاس بذات بوَياْ هةو 

 جيَطةو صةويياُة.

طةباسةت بة سِاطتلشدُةوةي ُةتةوةس ثيَويظتة هةطةس  بةآلَ .4
تةوةس و سيَطة يَِيَبوةػبشِياسة ثةيوةُذيذاسةكاْ ٓةَه وحلوًةت كة ٓةًو

تٌاُي و ي صةسةسًةُذس هة ًايف بشِياسداُي ُاطِاًةي ُيؼخةَهلبذات بة 
 صوَسهيَلشدْ و فؼاس. ئيِتيٌاي ُةتةوةيياْ بيَ

سِريٌَي ثيَؼوو دةطتلاسيي طِووس و ػيت ديلةي كشدووةس   (ب)
ة هةطةس طةسؤكايةتي و بةًةبةطيت بةدئيَِاُي ئاًاجني طياطي. ثيَويظت
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بة كوًَةَهةي  ثيَؼليَؽاطجاسدة ي سعيَشاقطتِةوةي حلوًةتي طوا
ئةطةس ي ئةو طوَسِيِة ُادادثةسوةساُة.ُيؼتٌاُي بلةْ بوَ ضاسةطةسكشدُ

ًةَهيَم سِاطجاسدة ةتي ُةيتواُي بةكؤدةُطيي هةطةس كؤ]دةطتةيد طةسؤكاي
ت بة داًةصساُذُي بظيَسِيَلبلةويَتس دةبيَت دةطتةي طةسؤكايةتي ٓةَه

لي)حملٍ( بيَاليةْ و بة كؤدةُطيي بةًةبةطيت تاوتوَيلشدُي يَُاوبزيلاس
طةس دةطتةي طةسؤكايةتي هة ئة لشدُي سِاطجاسدة.ثيَؼليَؼتةكة و بابة
ذا ُةبوو هةطةس ُاوبزيلاسيَم سِيَلبلةويَتس دةبيَت دةطتةي تواُاي

بلات بوَ  طةسؤكايةتي داوا هة طلشتيَشي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ
ظاْ بة دةطتِيؼاُلشدُي كةطايةتييةكي ُيَودةوَهةتي ُاوداس بوَ ٓةَه

 ُاوبزيلاسي داواكشاو.

ذا ؼةهةطةسةكاْس هةُيَواُياُضاسةطةسيي كوَتايي صةويية كيَ ( ج)
و طةسرًيَشييةكي  ت تا خاَهةكاُي طةسةوة تةواودةبّنس دوادةخشيَوكةسكو

دةكشيَت.  س ثةطةُذوتا دةطتو اْ دةكشيَت وودادثةسوةساُة و سووُي داُيؼتو
باوةسِي دةبيَت ئةَ ضاسةطةسيية بة جوَسيَم ئةجناًبذسيَتس كة هةطةيَ بريو

ِاُة يَاُي ئةو ػووو ويظيت داُيؼتو ذا بطوجنيَتدادثةسوةسيي
 هةبةسضاوبطشيَت.
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 عيَساق دةستووزي ي(041) مادةي طيسةنطاندنيَهةلَ

 (Rojev) زؤذةظ طؤظازي بة  تايبةت

 2007 صيووتةمم هة

 

 كوسد طياطي طةسكشدايةتي ويظتةثيَ

 ؟140 ًاددةي لشدُيبةجيَجيَ بؤ بلات ض

 

 ئةةَ  سعيَةشاق  ةتيدةوَه ؤريثاػةسِ و كوسد ٓاوضةسخي ًيَزووي ُاطلةي كاتة هةَ
ةسِ ًاددة ًيؼةيي يدةطتووس ةتييةيِب  و ذوْاهيَة  طشُطي ليبابةتيَ بووةتة سعيَشاق ٓة

ةةةوةلؤَههيَ ُيؼةةيبةجيَجيَ سعيَةةشاق سةوةيدة و  هةةةُاوةوة ِي  ًةطةةةهةي بووةتةةة لشد
 ذاسفيذساَه يعيَشاق ةتيدةوَه وةيضواسضيَ هة كوسدطتاْ ٌيٓةسيَ طِووسي: يةكالكةسةوةي

ةسِ ضاسةطةسي واتة  سيودةطةتو  ٓةًواسكشدُي و بةتايبةتي عيَشاق هة كوسد دؤصي ةتيِب
ًيؼةيي سيودةطتو كاساكشدُي و دةطتووس ي( 142) ًاددةي يبةثيَ عيَشاق  ًةييو ٓة

 داسدةطةتاُي  و بةعظةي  كؤُةة  هة يةْ) ِذساووةطتيَ طياطي ؤطةيثشِ ُذُةوةيوآلجو و
ُيَ ضةُذ وُيَ هة دساوطيَ تاُيوآل يُويَ ئةجنوًةُي ليفشاكظيؤ  يعيَشاقة  هة( عيَشاق ِةسُا
 .طؼيت بة ُويَ

ني بةضاكي طةسةتادا هة  :  تةوةػيبلشيَ ًاددةكة هةباسةي مػتيَ ضةُذ دةصُا

ًيؼةةيي  سيودةطةتو  ي( 140) ًاددةي -  هة يةةْ  ثةطةةُذكشاو  يعيَشاقة  ٓة
ُيؼتو سبةيصؤ يودا ُيا ُةن سعيَشاق ُا  خان هة كشاو صؤسي و صومل ًةطةهةي ضاسةطةسي تة
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 و  - فاػي بةعظي ٌيريَسِ هة يةْ – سوًةمخو قةصاي و نوكةسكو ضطايثاسيَ يخةَهل و
 ٓةةس  باػةووس  كوسدطةتاُي  ديلةةي  كاُيِةذساوة يَدابشِ ُاوضةة  هةة  مٓةُذيَ ًةطةهةي
ذُي هةطةسةتاي ةصسُا  دةكةاتس ( ػةةُطاي  و داْػيَ و خاُةقني) ةوةعيَشاق ثاػايةتي دًا

ذُيدابشِ ًةطةهةي ضاسةطةسي لوبةَه  - يؽعيَشاق اطيتُاوةسِ خاكي طةوسةي ليبةػيَ ُا
 سطةت اُاوةسِ ٌيٓةةسيَ  طِووسي دياسكشدُي بؤ طشُطة كة دةكاتس - كةسبة  بةتايبةتي

 .ايَفيذسِ يعيَشاق ةتيدةوَه هة سوباػو ياْ

ًيؼةةةيي سيودةطةةتو ي(140) ًةةاددةي طةةةيبشِ ٓةةةسدوو  -  عيَةةشاق ٓة
 ةتيدةوَهة  ئيةذاسةي  كةاتي  ياطةاي  ي(58) ًاددةي طةيبشِ طيَ ٓةس بة تةوة بةطرتاوُة
 ٓةةسدوو  هة يةةْ ( 58) ًةاددةي  ُةاوةسؤكي  لشدُيبةةجيَ جيَ بةة    وةطنتيةث و عيَشاق

ةوة حلوًةتي ًيؼةيي و( ابشدووسِ)  طواطِت  (.ظتائيَ) ٓة

ُيضًي -  ضاسةطةةسي  كةة  س(58) ًةاددةي  ي( ب) طةيبشِ لشدُيبةجيَجيَ ًيلا
 دةكةاتس  بةعع ٌيريَسِ  يةْ هة" طياطي ًةبةطيت بة اوةكاْطؤسِ"  ئيذاسيية طِووسة

ةيػةيَ  طِووسة ئةو ًةطةهةي دةبوا لذاهةكاتيَ.       ضةثةُاوثيَ بة ذساوُا  ضطةاي ثاسيَ يَطة  وُا
 ةتلشدُةةوةي سِ طةييَسِ هة كةسبة  ضطايثاسيَ و( شٓةوهيَ و دٓؤن و نوكةسكو) كوسدطتاْ

 كةة  تسبلشيَة  ضاسةطةةس  بةةعع    ٌةي ريَسِ تايفةطةسيياُةةي  و ةطةصثةسطتسِ ياسةبشِ ئةو
ي هةطةسدةًي ةي حوكٌشُا  رًاسة ياسيبشِ بةتايبةتي) داويةتي ًةبةطتة بةَ طتةًلاسُا

 و نوكةةسكو  ضطةاي ثاسيَ دابةػلشدُي و ثاسضةثاسضةكشدْ هةباسةي 1976 يطاَه ي 41
ًيَ  بةئاػلشا س(ُاوي يينطؤسِ ُيض :  زساوةيَة داسِ ذاتيَة  ؤصيئةاهَ  ضاسةطةةسكشدُي  ليًيلةا

 بةةععس  ٌةي ريَسِ فاػيظتاُةي طياطةتي ِةواسيػويَ  بشدُي طةختلشُي بةًةبةطيت
يبةطشيَةة اُي ايشِلةةتيَ لةةةوتينسيَ ًةةةسجي بةةة ضاسةطةةةسييةكة ذُا  دةطةةتةي ئةُةةذًا
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ِياسيَثيَ هةطةس طشةكةيجيَ ٓةسدوو و طةسكؤًاس واتة – كؤًاس طةسكشدايةتي  يةاْ  مؼ
ًيَ ُيَ ياْ – محةكة  !ةًةطةهةك كشدُي  (تذويى) ةتيودةوَهبة

 كؤتةايي  ضاسةطةسكشدُي دواخظتين هة باغ( 58) ًاددةي ي( ج) طةيبشِ هة  -
ةةةي" ئةةةو  لشدُيبةةةجيَجيَ ثةةاؾ تةةا  " كةةةوةووكةسك بةةة هةطةةةسة ؼةةةياْكيَ ئةسدُا

ًيَ طةس و كشدُةوة ئاطايي طةسةوةي ٓةُطاوةكاُي ةة  شييةكير  تةا  و سووْ و دادثةسوةسُا
ا . تدةكشيَة  سودةطةتو  ثةطةةُذكشدُي  ثاؾ  ضاسةطةةسكشدُي  هةطةةس  جةةخت  ٓةةسوٓة

 تسبطوجنيَة  دادثةةسوةسيي  يبريوبةاوةسِ  هةطةيَ كة س  تةوةدةكشيَ وةيةيةنػيَ بة ًةطةهةكة
ُيؼتو ويظيت ضاوكشدُيةسِبة يودا ةةوةي ُةطةسِ ئةطةسي ئاػلشاية واتة: ُاوضاُة ئةو ُا  ُا
ي سبةيصؤ ظتائيَ كة كوسدطتاْ ِاُةيػويَ ئةو ُيؼتووُا  وةيضواسضةيَ  بةؤ  ُةني  كةوسد  دا
 و طةةعذية  و جةهةةو   و صسباتية و جةطاْ و بةدسة: وةن كوسدطتاْ ياَهفيذسِ ٌيٓةسيَ

 ثشطةةياسي ئةطةةةس سئاػةةلشاية و ووْسِ...  صًةةاس و ؤصبةهةةةدس و وتةةاوةتيَ و ػةةاسةباْ
ة بة تبيَ وةطتثيَ اثشطييسِ هة ئاساطتةكشاو  . كوسدطتاْ ٌيٓةسيَ ُاو ٓاِت

ِيؼاُلشدُي كةوا  (تةوةلذةدسيَهيَ) وادياسة -   دووةًي طةيبشِ  هة قؤُاخ طيَ دةطت
ًيَطة و ئاطاييلشدُةوة –(  58) ةي ًادد لشدُيبةجيَجيَ بؤ( 140) ًاددةي  و شييسر

ُيضًي ( 58: )  ًةاددةي  ي( ج) طةيبشِ ُاوةسؤكي ؤػِاييسِ هةبةس  - اثشطييسِ  ًيلةا
 كاتةذا  هةٓةةًاْ  و دةكات ضان( 58) ًاددةي ي( ب) طةيبشِ لشدُيبةجيَجيَ ؤصيئاَه
 هةطةةس  ذاطشّتثيَة  هةطةس: تدةكشيَ طاصؾ( 58) ًاددةي ي( ج) طةيبشِ ضاوكشُيةبةسِ

 و جةوطشايف  و زووييًيَة  طةةي بةَه شةيطةويَ  بة كوسدطتاْ ٌيٓةسيَ طِووسي دياسكشدُي
ًيَ  ي( 58) ًةاددةي  ي( ج) طةةي هةبشِ ُة ضوُلة س(1957 و 1947) كؤْ شييطةسر
 سيودةطةتو  ي( 140) ًةاددةي  هةة  ُةة  و( 117) ًةاددةي  هةة  ُةة  و كاتي ياطاي
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ًيؼةيي ُيا. تدةكشيَ ًةطةهةية هةَ باغ ٓة ٓيَ  وةسيثيَة  تة  (:ج) طةةي بشِ هةة  ِشاوُةاو
ةس ويظيت هةبةسضاوطشتين ُيؼتووُا  هةطةةس  ؼةياْكيَ ِاُةيػويَ ئةو" ئةسدي هةباسةي دا

ي  ثاؾ س" كةوةوكةسكو بة ٓةية ةذُا ًيَ  و ئاطةاييلشدُةوة  ئةجنًا   ٓةةسوةٓا .  شييطةةسر
 -  "ٓةيةة  هةطةس ؼةياْكيَ" كة ُةٓاتووة ديلة ِةكاُيػويَ ُاوي نوكةسكو هة جطةبيَ

 ةتيدةوَه بة باػوسة كوسدطتاُي بةصؤسهلاُذُي ئاكاًي ةؼةيكيَ ئةَ ليبةػيَ ٓةسضةُذة
 كةوسد  طةةهي  دري ئاػةلشا  طتةًي بة بةعع حلوًةتي يؼيدووةً بةػي و  عيَشاق

ُيَ و كوسد طةهي وْاُيَ هة ؼةكيَ كةكشاوةتة طةيشة و كشدووة دسوطيت  هةة  ديلة لي ية
 ئةةجناًي  و  واصػةيَ  بةة  اصيبووُةة سِ و طاصػة ياطاييةوة بواسي هة ضوُلة! ُويَ يعيَشاق

ُجيَ ؼةيكيَ ياطايي ضاسةطةسكشُي  جةؤسي  ٓةةسوةٓا .  يةةْ  دوو وْاُيَة  هةة  ِةشاو ٔيَدا
 .ةدياسُةكشاو سووُي بة تسدةكشيَ يخةَهل اطتةيئاسِ  ذااثشطيسِ هة كة ثشطياسةكةؾس

 ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ طةييَسِ هةطةس تةطةسة مٓةُذيَ ؼتآيَ ؾ ئةًاُة هةطةي 
 – دةسةكةي  و ُةاوةكي  لةي ثيَطشوو ضةةُذ  ٓةْس خؤيذا دياسيلشاوي ةيًاو هة  (140)

 ئةجنوًةةُي  ُةاو  هةة  كوسدطةتاْ  دابةػةلةسةكاُي  اتةة وهَ داسدةطتاُي و بةعظي كؤُة
يُويَ ُييةكاْ عةسةبيية  اتةوهَ و توسكيا ٓةسوةٓا سعيَشاق ِةسُا  -لةةس بيَ دةطةتةي  و طو

ًوتؤْ ةةوةي لؤَههيَ ثيوطشو" ياْ ٓا  وثةي وطش"و(  Iraq Study Group" )عيَةشاق  ِي
 و جؤساوجةؤس  بةةبياُووي  -( International Crisis Group" )ةتيودةوَهُيَ تةُطزةي

 ًاددةي يينطؤسِ ياْ ٓةًواسكشدُي ياْ لشدُيبةجيَجيَ ًاوةي دواخظتين داواي ةواُاسِ
 .دةكةْ( 140)

 ٌيٓةةسيَ ثةسهةةًاُي   و حلوًةةت  و كةوسد  طياطةي  طةةسكشدايةتي  ٓةسضةُذة
 واتة: دا خؤي دياسيلشاوي ًاوةي هة ًاددةكة لشدُيبةجيَجيَ هةطةس  طووسْ اْكوسدطت



 

15 

ًبةسي ديَ ًةاُطي  كؤتةايي  تا  بةدواداضةووُي  بةؤ  هيزُةيةةكياْ  ضةةُذ  و س2007 ظةة
ٔيَثيَ كة ًاددة لشدُيبةجيَجيَ ةي و كؤطح ئةو هةبةس بةآلَ. ِاوةل  واقيعةذا  هةة  تةطةسُا
ي: بة  بةُذة  (140) ةيًادد تةواوي لشدُيبةجيَجيَ ضوُلة و ٓةْ  طةيَ   هةة  ئةجناًذُا
ًيَ و ئاطاييلشدُةوة) قؤُاخ ةةسِ  طةةس  هةة   س(اثشطةيي سِ و شييطةسر  خؼةتةيةكي  ةتيِب

 طةةي بشِ هةة  ديةاسيلشاودا  ًاوةي وةيضواسضيَ هة  مسقؤُاخيَ ٓةس بؤ دياسيلشاو صةًةُي
ةشاو  ًةاوةي  ضةوُلة  2007 يطةاهَ  كؤتةايي  تةا  واتةة  – ةًاددةكة  دووةًي  بةؤ  دُا

ةةُي  خؼةتةي  هة (ئاطاييلشدُةوة )يةكةَ قؤُاخي لشدُيبةجيَيَج  لشدُيبةةجيَ جيَ صًة
 ًةاُطي  كؤتةايي  هة عيَشاق ئيئتياليف شدساويبزيَٓةَه حلوًةتي بةسُاًةي هة ًاددةكة
ي  يةكةًي طةيبشِ ي 3 و 2 و 1 ةكاُيخاَه ؼتآيَ بةآلَ  بةطةسضووس 2007 حوصةيشُا
ّ  ايسِ بةة  كة س(ب) طةيبشِ و اوِْةكشبةجيَجيَ بةتةواوي( 58) ًاددةي ّ  ًة  طةشُطرتي

ةةوةي طةسِ هةة  بشيتييةة  و( طشُط ٓؤي صؤس هةبةس) ةًاددةكةي طةيبشِ  ُاحيةة  و قةةصا  ُا
 ًةاُطي  كؤتةايي  تةا  دةبواية   دٓؤنس و شٓةوهيَ و نوكةسكو ضطاكاُيثاسيَ هة  ةكاْدابشِاو
ًبذسيَ 2007 ئاداسي ا . ِةكشابةجيَجيَ تسئةجنا  بةؤ  كاسييةةكيؽ ئاًادة ٓةي   ٓةةسوٓة

ي ًيَ )دووةَ قؤُاخي ئةجناًذُا  2007 هيوئةةيوو  كؤتةايي  تةا  تدةبيَ كة س( شييطةسر
 وةيةكيػيَ بة كوسد طياطي طةسكشدايةتي تدةبيَ بؤية. ُيية ئاسادا هة تسبلشيَبةجيَجيَ

 كةاتي  هة ًاددةكة لشدُيبةجيَجيَ هةطةس ذاطشتينثيَ هةتةن دياس ليواصيَػيَ و واقيعي
ِيؼاْ ويظتيؽثيَ ٓةُطاوي ؤيذاسخ دياسيلشاوي ةادةكشدْ : بةؤ  بلات دةطت  بةؤ  خؤئًا
 يةكةةةَ قؤُةةاخي لييَخةةاَه ضةةةُذ تةةةواوي لشدُيبةةةجيَجيَ دواكةةةوتين ئةطةةةسي

ًيَ) دووَة قؤُاخي هةطةيَ( ئاطاييلشدُةوة)  س(اثشطةيي سِ) يةَطةيَ  قؤُاخي و( شييطةسر
 ئةطةةس  ضةوُلة  خةؤ  ةتة وا يةَسطةيَ  قؤُةاخي  هةطةيَ يةكةَ قؤُاخي لييَخاَه ضةُذ ياْ
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ِيَسيَ يةةاْ سمثالُيَةة  يةكةةةَ قؤُةةاخي ثامشةةاوةي لشدُيبةةةجيَجيَ هةطةةةس ملةةةوت
 دووةَ قؤُةةاخي و س (ةتةةةواوبوو ديةةاسيلشاوي كةةةًاوةي) تُةةةبيَ  (ئاطةةاييلشدُةوة)
ًيَ)  خؤيةذا  دياسيلشاوي هةكاتي ةُطةسِ و ِةكشدثيَ دةطيت صووتةمم ًاُطي هة( شييطةسر
ةية ةتةداسحاَه هةو. تتةواوُةبيَ( يوئةيوو ًاُطي كؤتايي تا واتة)  ويظةت ثيَ كاتي هةوُا
ي بؤ ًبةسي ديَ ًةاُطي  كؤتةايي  تةا ( اثشطييسِ) يةَطيَ قؤُاخي ئةجناًذُا  2007 ظةة

ًيَ ِيَسيَ ئةطةس  تسدوادةكةويَ ًاددةكة تةواوي لشدُيبةجيَجيَ ئاواؾ و تسِيَُة  ملةوت
ًباسةيةوة مثالُيَ و ًبووْ بؤ ُةّب هة  ةًاددةكة  تةةواوي  لشدُيبةجيَجيَ طةسهة بةسدةوا

 ؤصتشئةاهَ  ًةطةةهةكة  ئةةوا  س 2007 يطةاهَ  كؤتايي ثاؾ واتة دياسيلشاوس ًاوةي ثاؾ
ُيضَ و تدةبيَ  و سووْ   ًاددةكةةؾ  ثامشةاوةي  لشدُيبةجيَجيَ صةًةُي خؼتةي و ًيلا

 .ُاّب يةكالكةسةوة

 ميَة خاَه ضةُذ( وسدك دؤصي بواسي هة ثظجؤس ئةكادميي ليزةسيَتويَ وةن) ًّ شةداهيَ
ِيؼاْ  دةكةةَ  كوسدطتاْ ٌيٓةسيَ هة كوسد طياطي هةطةسكشدايةتي داوا و دةكةَ دةطت

ًيَة وةَه وةن - و بذةْثيَ بايةخي كة  ثشطةة  بةؤ  كوسدطةتاْ  ي ثةةمياُطا )  داواي بةؤ  ما
 طةةسؤكي  جةُابي ئاساطتةي  -سودؤخةكة با ظةُطاُذُيٓةَه بؤ( شٓةوهيَ هة طياطيةكاْ

ي دوًةطعو ضداسيَسِ  تاْسكوسدط ٌيٓةسيَ  :دةكةَ باسصُا

ِياسثيَ و طةسُج باطلشدُي ؽثيَ  بةتةواوي تؼت طيَ تدةبيَ ةتسحاَه ٓةسدوو بؤ ؼ
ُبلشيَ ذُي  :ِةوةسوو ةصسُا  صووتشّي بة ًاددةكة لشدُيبةجيَجيَ زُةيهيَ يُويَ طةسؤكي دًا
ُيضًي ػيلشدُةوةي يةكالكشدُةوةي كاتس  قؤُةاخي  طةيَ   ٓةةس  لشدُيبةةجيَ جيَ ًيلا

 بةةة فيةةذسايَ يعيَشاقةة حلوًةةةتي ثابةُةةذبووُي هةطةةةس جةختلشدُةةةوة و ًاددةكةةة
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 ٌيٓةةسيَ  طةسكشدايةتي وْاُيَ هة هةطةسي للةوتووسيَ دياسيلاوي صةًةُي خؼتةيةكي
 .ذافيذساَه يعيَشاق حلوًةتي طةسؤكايةتي و كوسدطتاْ

 دياسيلشاو ًاوةي هة ًاددةكة تةواوي لشدُيبةجيَجيَ ِاويهةثيَ  - يةكةَ ةتيحاَه
 :دا

 تا واتة خؤيذاس دياسيلشاوي هةًاوةي طؼيت وةيةكيػيَ بة ًاددةكة ئةوةي بؤ  -أ
ًيَ ) دووَة قؤُاخي تدةبيَ تسبلشيَ بةجيَجيَ 2007 يطاَه كؤتايي  بةة ي ( شييطةةسر
 ًةةاُطي كؤتةةايي هةةة و بلاتدةطةةتجيَ 2007 هيوئةةةيوو ًةةاُطي هةطةةةسةتاي كةةةَ

 لشدُيبةةجيَ جيَ لشدُيدةطةتجيَ  ِاويهةةثيَ  ٓةسضةةُذة  .تتةةواوبيَ  2007 ئؤكتؤبةسي
ًيَ) 140 ًاددةي دووةًي قؤُاخي  ِةةكشدُي بةجيَجيَ ًةطةةهةي  تدةبيَة ( شييطةسر
 قؤُةاخي  واتةة  –( 58) ًةاددةي  يةكةةًي  طةيبشِ ي 3 و 2 و 1 ةكاُيخاَه تةواوي
 و دةكةاسيي ئاًا طةةي يَسِ هةطةس تةطةسة ياْ سبياُوو تةُةبيَ  –  (ئاطاييلشدُةوة) يةكةَ
ًيَ ) دووَة قؤُةاخي  لشدُيبةجيَجيَ بة لشدْدةطتجيَ  ؽثةيَ  تدةبيَة  بةةآلَ  س(شييطةةسر
ًيَ لشدُيدةطتجيَ  ؽثةيَ   واتة تسبلشيَبةجيَجيَ( 58) ًاددةي ي( ب) طةيبشِ شييطةسر

ي ًيَ ئةجناًذُا ا . )ضطاكاْثاسيَ طِووسي ُاو ِةوةيَبطةسِ ُاحيةكاْ و قةصا شييطةسر  ئةةطِي
ًيَ ثاسضةثاسضةةةكشاوي بةةة -منووُةةة بةةؤ - نووكةةةسك ضطةةايثاسيَ  زةييَةةسِ و تةةةوةِيَدة

ي ُيؼتووُا  بةةعع  ٌةي ريَسِ هة يةْ بضووكلشاووة كيوكةسكو قةواسةي هة كوسديؼي دا
ًيَ بةكةًلشاوةيي ًيَ ئاكاًي و تةوةِيَدة  تدةبيَ طويب لوبةَه تسُابيَ دسوطت شيطةسر

 ُةةن  كةسكووكةس ضطايثاسيَ طؼت ًةطةهةي ًةطةهةكة ضوُلة كوسدطتاْس و كوسد بؤ
ُيا  (.نوكةسكو ػاسي تة
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ًبةس طةسةتاي هة( اثشطييسِ) يةَطيَ قؤُاخي تدةبيَ  -ب ًبةسي ديَ يةاْ  ُؤظة  ظةة
ًبةسي ديَ كؤتةايي  هة و بلاتس ثيَ دةطت 2007  ئةةَ  لشدُيبةةجيَ جيَ  2007 ظةة
 يةةكي  طةةي بشِ ةكاُيخاَهة  ثامشةاوةي . تتةةواوبيَ  طؼيت بة( 140) وًاددةي قؤُاخة

سبةجيَجيَ كاتةؾ ئةو تا ئةطةس – يؽ(58) اددةيً ةاتوو  يطاَههة تدةبيَ ِةكشْا  و دٓا
 .تبلشيَبةجيَجيَ هةطةسي لةوتوويَسِ و طوجناو هةًاوةيةكي

 هةة  ًاددةكةة  قؤُةاخي  ٓةسطةيَ  ِةةكشدُي بةجيَجيَ ئةطةسي بؤ  - دووةَ ةتيحاَه
 :دا دياسيلشاو ًاوةي

 قؤُةةاخي واتةةة –( 58) يًةةاددة يةكةةةًي طةةةيبشِ ةكاُيخاَهةة ئةطةةةس - أ
 بةتةةةواوي 2007 ئةةابي يةةاْ سصووتةةةمم ًةةاُطي كؤتةةايي تةةا- ئاطةةاييلشدُةوة

سبةجيَجيَ  تةا  واتةة  - ًاددةكة طؼت لشدُيبةجيَجيَ بؤ دياسيلشاو ًاوةي هة با ِةكشْا
ًبةسيديَ كؤتايي ةي ئةَ كةَ بة ي - 2007 ظة  ئةجنَا يةكةَ طةيبشِ هة  خواسةوة كاسُا
ي و ّبذسيَ ِيَيَسِ يثيَ بة ثاػاْ ديلةؾ ئةوُا  طياطةي  طةةسكشدايةتي  وْاُيَة  هة ملةوت
 2008 يطةاهَ  هةة  دي دياسيلشاوي ًاوةيةكي هةطةس بةسثشغ يعيَشاق  يةُي و كوسد
 ّ:بلشيَ تةواو

 ًةاددةي   يةكةةًي  طةةي بشِ يةكةةًي  يخةاهَ  لشدُيبةجيَجيَ وةيضواسضيَ هة -1
 ضطةاي ثاسيَ هةة  تايبةةتي  بةة  – خؤيةاْ  طوُةذةكاُي  و ػاس بؤ اوةكاْطةسِ ئاواسة س(58)

 ّبلشيَ ُيؼتةجيَ ظايَئةً تاكؤتايي – ًةُذةهي ُاحيةي و ػةُطاي قةصاي و نوكةسكو
 .تبذسيَثيَ ًةبةطتة ئةَ بؤ داسايياْ كؤًةكي و ئةسص ياْ

 س(58) ًةاددةي   يةكةةًي  طةيبشِ دووةًي يخاَه لشدُيبةجيَجيَ وةيضواسضيَ -2
ة ئةو ُيؼتووُا ة ُاًؤ عةسةبة دا ةيؼتةجيَُي و ٓاوسدُا ةوئاسةصو لشاوُا  كؤتايي تا ًةُذُا
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 ي( طجى)  تؤًاس و تةًوّي كاستي يةكظةس ِةوةسدةكشيَوقةسةبو و ِةوةيَدةطةسِ ظايَئةً
 بؤيةاْ  و ٓاتووُةة  يةاْ هيَ كة ؼوياْثيَ ِاُةيػويَ ئةو ِةوةبطواصسيَ ذاهةطةَه ُفوطيؼياْ

 .ِةوةيَدةطةسِ

 ًةاددةي   يةكةةًي  طةةي بشِ يةًيطةيَ  يخةاهَ  دُيلشبةجيَجيَ وةيضواسضيَ هة -3
ُياْ  ئةجناًي هة هةدةطتذاوة كاسياْ كةطاُةي ئةو س(58)  هةة  بةتايبةةتي  دةسبةةدةسبوو

 ُضيلةي  كةطةاُي  واقيعي ليبةديويَ وةن ُةًاوْس ياْ بةتةًةُّ ظتاكةئيَ و نوكةسكو
ا و وْا ُياي هة طوجناو ليثالُيَ يبةثيَ و بةسةبةسة بةتوُا ًجا  ظتاؾئيَ تا كة – ُةفت كؤ

 .ّدامبةصسيَ - كاسدةكةْ يذاتيَ كوسد كاسًةُذي كةَ يةكجاس رًاسةيةكي

 كةةةًاوةي س(58) ًةةاددةي( ب) طةةةيبشِ تدةبيَةة لةةذاةتيَحاَه ٓةةةًوو هةةة -ب
 بةةجيَ جيَ دا 2007يطةاهَ  هةة  بةطةسضةووةس  ئاداس ًاُطي كؤتايي هة لشدُيبةجيَجيَ

 2007 هيوئةةةيوو ًةةاُطي اييكؤتةة تةةا صؤسطشُطةةة طةةةبشِ ئةةةَ واضةةاكة تسبلشيَةة
 هة نوكةسكو ضطايثاسيَ دابةػلشدُي و هةتلشدْ هةت بة كؤتايي تدةبيَ  .تبلشيَبةجيَجيَ
 ييندابةشِ  و س1975 يطةاهَ  هةة  دٓةؤن  ضطةاي ثاسيَ قةصايةكي ييندابشِ و 1976 يطاَه

ٔيَ بةعع ؼويثيَ ٌيريَسِ  يةْ هة 1991  يطاَه هة شٓةوهيَ ضطايثاسيَ قةصايةكي . تِشيَب
 ثشديَ ُاحيةكاُي و كة س و ضةًضةًايَ و كفشي و دوصخوسًاتوو قةصاكاُي تدةبيَ واتة
ُياْويَ طوُذة ٓةًوو و ْاطةسطةسِ و قةسةٓةجنري و ػوْا و لشاوةكا  واقيعي و بةفةسًي شُا

 ٓةةسوةٓا . 1968 يطةاهَ  وةن كةةسكوون  ضطةاي ثاسيَ ئيةذاسي  سيوطِو ُاو ِةوةيَبطةسِ
 ضطةاي ثاسيَ ئيةذاسي  سيوطِو ُاو تةوةيَبطةسِ واقيعي و فةسًيبة سوًةمخو قةصاي تدةبيَ
و  ُاو تةوةيَبطةسِ بةفةسًي ئاكشيَ قةصاي و س1990 يطاَه وةن شٓةوهيَ  ئيةذاسي  سيوطِة
ُجيَ كوسدطتاُي ٌيٓةسيَ دا ةتةحاَه هةَ. 1974 يطاَه وةن دٓؤن ضطايثاسيَ  هة ِشاؤيَدا
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رتدةبيَ دةطتووس اُيِب بة دةطت تدةكشيَ و تفشاوُا  هةة  ًةةصْ  تيُةو ثاآلوطةيةكي ياِت
ًيَ ئةطةس ٓةسوةٓا. تبلشيَ سوًةمخو ّ  اثشطييؽسِ و شييطةسر  اثشطةيي سِ يةاْ  دواكةةوت

ةكة ئةجناًي س2007 يطاَه ثاؾ بؤ دواكةوت  هة  كوسد طةهي بؤ ةتةداحاَه هةَ دواكةوِت
 ُلةضةو  تسدةبيَة  ئيجةابي  ٓةةس  كاتةؾ ئةو لوبةَه تسُابيَ طويب نوكةسكو ضطايثاسيَ

ًيَ ئةطةس ُيؼتووْا شييطةسر ةوةيطةسِ ثاؾ دا  ضطةاي ثاسيَ طِووسي بؤ ُاحيةكاْ قةصاو ُا
ُيؼةتوواْ  ي% 70 هة ثرت ئةوا سووبذاتس ئةطوي كيوكةسكو  تُابيَة  بؤيةة . كةوسدْ  دا
 .تدواخبشيَ 2007 يطاَه ثاؾ بؤ وةيةنػيَ ٓي  بة طةيةبشِ ئةَ لشدُيبةجيَجيَ

 و بةتةةةواوي( 58) ًةةاددةي يةكةةةًي طةةةيبشِ لييَخةةاَه ضةةةُذ ئةطةةةس - ج
ًيَ) دووةَ قؤُاخةكاُي  طةةي بشِ لييَخةاهَ  ضةةُذ  يةاْ  س(اثشطةيي سِ) يةَطيَ و( شييطةسر
 ٓؤيةةن  ٓةةس  هةبةس -( اثشطييسِ) يةَطيَ قؤُاخي و بةتةواوي( 58) ًاددةي يةكةًي

س  ئةةجناَ  تبيَ ِيَ يَسِ تدةبيَة  – دواخةشاْ  واتةة  ُةةدسْا  وْاُيَة  هةة  تطةاصبلشيَ  ملةةوت
ِيؼاُلشدُي بؤ بةسثشغ يعيَشاق  يةُي و كوسد طياطي سكشدايةتيطة ُيضَ دةطت  ًيلا
 .140 ًاددةي لشدُيبةجيَجيَ تةواوكشدُي بؤ ويظتثيَ صةًةُي ُةخؼةي و

 ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ بةدواداضةووُي  بةؤ  شدساواطةجيَ سِ كةطاُي ويظتةثيَ - د
ا و ػاسةصا( 140) ّ  ئاصا و بةتوُا ُيةاسي  تدةبيَة . بة ظةيت  و ياطةايي  سوطةيت د صا  صُا

ًيَ و جوطشايف و زووييًيَ و طياطةت  تٓةبيَ دياهؤطياْ ٓوُةسي يػاسةصاي و شييطةسر
 و كاسا ئةوةية طشُط ةسيُي طشُط رًاسةياْ. بضاُّ ضان عةسةبيؽ صًاُي كةَ بة ي و
س ثان و ٔاتووهيَ ي ػياوي اطيتبةسِ واتة ّب  ئاطةيت  هةة  و طةختة ئةسكة ئةَ ئةجناًذُا
 .ّب طةوسةية بةسثشطياسيية ئةَ ظيتويثيَ

 2007\7\25 – بةسهني
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 لسدنيبةجيَجيَ لةبازةي كؤماز سةزؤكايةتي دةستةي رووييميَ بةزثسسيي

 ركساودادزيَ ماوةي لة 041 ماددةي جةوهةزي
 

( جةعفةةةسي) طواطةةتِةوةي و( عةةة وي) كةةاتي حلوًةةةتي ٓةةةسدوو
 قؤُاخي بؤ عيَشاق ةتيدةوَه ئيذاسةي ياطاي ي(58) ًاددةي بةجيلشدُيجيَ

 بةسضةاوي  كةًوكوستييةةكي  تةةُيا  ُةن ئةًةؾ دظتسثؼتطويَ طواطتِةوة
ّ  ًةبةطةتذاسي  ليثةكدظةتِيَ  لوبةةهَ  حلوًةتةةس  ٓةسدوو كاسي  طةشُطرتي

 كؤػؼةةي و بةسُاًةةة ئاػةةلشاي ضةةييةكيطةسثيَ و كةةاتي ياطةةاي ًةةاددةي
 ٌةي سريَ تايفةطةسيياُةةي  و ةطةصثةطةتاُة سِ طياطةةتي  ئاطةواسي يِةوةيطشِ

ّ  خةاكي  تةعشييب هةبواسي: بةعظة ْ  يدابةشِاو  ُاوضةةي  ضةةُذي  و كوسدطةتا
 ثاسضةثاسضةةكشدُي  بةتايبةةتي  سةطةةُيياْس  داُيؼةتوواُي  ُةرادي ثاكتاوي

 ُاحيةة  3 تيلذاُي و قةصا ضواس ودابةػلشدُي يّدابشِ و نوكةسكو ضطايثاسيَ
 هةةة ةضاوثؤػيِيؼةة ٓةةةسوةٓا. ضطاكةةةثاسيَ كوسدُؼةةيين طوُةةذي طةةةداْ و
 ػيعةُؼةيين  ُاوضةةي  مٓةُةذيَ  واويػةيَ  ئيةذاسي  طِووسي اطتلشدُةوةيسِ

  .بةغذاد و كةسبة  ةه بةتايبةتي -يؽعيَشاق اطيتُاوةسِ

 كةةة ًاددةكةيةةةس ي(ب) طةةةيبشِ( 58) ًةةاددةي بةػةةي طةةشُطرتيّ
 هةة  بةاغ  و ؼةوو ثيَ ٌةي سريَ هة يةةْ  ئيذاسي طِووسي يينطؤسِ بة ثةيوةطتة

 ًةاددةي  يكةاكوَ  بةووة  دواتةش    طةيةة بشِ ئةَ. دةكات ضاكلشدُةوةي واصيػيَ
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 واُذُيػيَ ئاػلشا بة طةيةدابشِ هةَ. عيَشاق ٓةًيؼةيي دةطتووسي ي(140)
ّ "  ديلةي ػيت" و ئيذاسي طِووسي ُآةًواسي   يةةْ  هةة  ُاوضةة  ضةةُذي

 بةةؤ بةةةآلَ سدةطتِيؼةةاُلشاوة" طياطةةي بةًةبةطةةيت" ؼةةووثيَ ٌةةيريَسِ
 بةةةةعع ٌةةةيريَسِ ةوايةةةةيُاسِ كةةشداسة  ئةةةةَ ئاطةةةةواسي ضةةاكلشدُةوةي 

 طةوُين  عةةسةبي  ِةسيُويَ هة يةْ – ةواُاسِ و ؤصئاَه يةكجاس ليًيلاُيضًيَ
 كةاتي  كةة  ًاُةطةسطةوسِ  طةةي جيَ سضةطجيِذساوة طةدابشِ ئةَ هةُيو ٓةس –

 ئةةةوةي جيةةاتي هةةة  !ثةطةةةُذكشدووة ئةًةةةياْ كةةوسد ِةةةساُيُويَ خةةؤي
 واتةة  تسِذسيَبضةطةجيَ  – جوثةيَ  ُةا  ثةة  بيَ - ةواسِ و دسوطت ليًيلاُيضًيَ

 تايفةطةسيياُةةي  و ةطةصثةسطةتاُة سِ ياسةبشِ ئةو ةتلشدُةوةيسِ  :هة تبيَ بشييت
 يِةة طؤسِ ئةَ ٓؤي بووُةتة كة س"بةعع كودةتاي طةسكشدايةتي ئةجنوًةُي"
 طةتةَ  ًايةي بووُةتة و توةدةكشيَهيَ باطياْ طةكةبشِ هةطةسةتاي ةواياُةيُاسِ
 .ؤسص ئاصاسيلي و

 ئةجنوًةةةُي دةبوايةةة: ؤصةئةةاَه ًيلاُيضًةةة ئةةةَ يثيَةة بةةة بةٓةةةسحايَ
 هةةةباسةي ئاًؤرطةةاسي طواطةةتِةوة حلوًةةةتي و كؤًةةاس طةةةسؤكايةتي
" ُيؼةتٌاُي  ةيكؤًةَهة " بةة  ثيَؼةليَؽ  واوةكاْػيَ طِووسة ضاكلشدُةوةي

 و طةةسكؤًاس ) كؤًةاس  طةةسؤكايةتي  ئةُذاًي طيَ ٓةس ئةطةس بةآلَ بلةْ؛
 هةطةةةةسئاًؤرطاسييةكاْ الةةةشِتيَ ُةياُتواُيبوايةةةة( كةةةةيطشةجيَ ٓةةةسدوو 

 ئةطةةس  لبلةوْ؛يَسِ ميَ(حةكةَ)ُاوبزيلاس هةطةس لةوةثيَ دةبواية لبلةوْيَسِ
 كةةوا  بلةْ ُةتةوةيةكطشتووةكاْ شيطلشتيَ هة داوا دةبواية ُةكشابوا ئةوةؾ
 ُاوبزيلشدُةكةةة ًةطةةةهةي بةةؤ ٔةةاتووهيَ ةتيودةوَهةةُيَ ليُاوبةةزيلاسيَ ئةةةو
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 خةةؤي كةةاتي ويظةةتةثيَ و طةةشُط ٓةةةُطاوة ئةةةَ. بلةةات طتِيؼةةاْدة
 ٓؤكاسةكةاُي   بؤضي؟!  ؼرتاُةٓاويَ دا( طواطتِةوة حلوًةتي هةطةسدةًي)

 .دياسُيني

 ٓاوثةةةمياُي كةةة – ًةةاهيلي سيوُةةو ضداسيَةةسِ حلوًةةةتي ٓةسضةةةُذة
 بةةؤ طةةةسةتايي ٓةةةُطاوي مٓةُةةذيَ – طشُطيةةةتي ليبةػةةيَ  كوسدطةةتاُي

 ُواُةذ  دياسي كةًتةسخةًييةكي بةآلَ سةؼتووٓاويَ دةكةًاد لشدُيبةجيَجيَ
 و ئيئتةياليف  حلوًةةتي  ٓاوبةػةي  كاسي بةسُاًةي بة ثابةُذبووْ باسةي هة

 كشدس يعيَشاق ثةطةُذكشاوي ٓةًيؼةيي دةطتووسي بةسضاوي ضييةكيطةسثيَ
 كةاتي  هةة  دةطةتووس  ي(140) ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ تةواوُةةكشدُي  بة

 (.2007 يطاَه تاكؤتايي واتة) خؤيذا دياسيلشاوي

 ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ بةؤ  ديةاسيلشاو  ًةاوةي  ٓةاتين  كؤتايي ؽثيَ
 لشدُيبةةجيَ جيَ هة( بةسرةوةُذيذاس واتة) وةُذيذاسثيَ  يةُي دةبواية( 140)

 سكشدبوايةةة عيَةشاق  يفيةذساهَ  دادطةةي  ئاساطةتةي  لياْياداػةتيَ  ًاددةكةةس 
 كشدُةةي بةةةجيَجيَ تةواوُةةةبووُي ٓؤكاسةكةةاُي سووُلشدُةةةوةي  ِاويهةةةثيَ

  يةُةةة دةطتِيؼةةاُلشدُي  و ذاخؤيةة ديةةاسيلشاوي وادةي هةةة ًاددةكةةة
 حلوًةةتي  ثابةُةذكشدُي  بؤ و طشُطة دةطتووسيية ًةطةهة هةَ بةسثشطةكاْ

 ةوايةةيسِ يثيَةة بةةة  (140) ًةةاددةي تةةةواوي لشدُيبةةةجيَجيَ بةةة يعيَشاقةة
 س2008 يطةاهَ  هةة  كةات  صووتشيّ هة ًاددةكة ياطايي ضيٓيَ و دةطتووسي
 ةوايةةيسِ و ًةةةفعوي بةةة بةُةةذة ًاددةكةةة ةوايةةيسِ و ًةةةفعوي ٓةسضةةةُذة
 دةُطةذةساُي  صؤسي سبةةي صؤ هة يةةْ  ثةطةةُذكشاو  ٓةًيؼةةيي  دةطتووسي
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 دسيزكشدُةةوةي  ِاويثيَ هة بوو ويظتثيَ داواكشدُةكة ئةًةؾ هةطةيَ سعيَشاق
ّ سيَ بؤ و ووْس ياطايي وةيةكيبةػيَ ًاددةكة لشدُيبةجيَجيَ ًاوةي  طةةطشت

 وادةي تةةواووبووُي  بياُوي بة دسوطتلشدْ تةطةسة هة ًاددةكة ُةياساُي هة
 .لشدُيبةجيَجيَ دياسيلشاوي

 باػةي  ؼدةسييةكيدةطتجيَ ُةتةوةيةكطشتووةكاْ كة بوو ضان بةٓةسحايَ
 داواي كةةة س– وةُةةذداسةكاْثيَ  يةُةةة هةةةباتي -كةةشد باسةيةةةوة هةةةَ
 ًةاوةي  بةؤ  ًاددةكةةي  لشدُيبةةجيَ جيَ واوكشدُيتةة  وادةي زكشدُةوةيدسيَ

ْ  هةة  ًةطةهةكةي طويب ػيلشدُةوةي ًةجاهي و كشد ًاُط ػةؾ  ُاحةةصا
ّ  دا دآةاتوو  ًةاُطي  ػةةؾ  هةَ كةَ بة ي: ئةوةي بؤ بةآلَ. يبشِ  طةشُطرتي

 س تِةةكشيَ بةجيَجيَ ػةي وٓةًو ئةطةةس  – بلشيةت  بةجيَجيَ ًاددةكة بةػي
 هةةَ  باسةيةةوة  هةةَ  خةؤي  طةسػةاُي  يئةةسك  كؤًةاس  طةةسؤكايةتي  تدةبيَ

. تبطةيةُيَبةجيَ( 58) ًاددةي ي(ب) طةيبشِ يثيَ بة زكشاوةدادسيَ ًاوةيةي
 لشدُيثيَؼليَؼة  هةة : بشيتييةة  زووييةةؾ ًيَ بةسثشطيية و طةوسة ئةسكة ئةَ

 ٓةةسدوو  و طةةسكؤًاس  هة يةةْ ) اييلشِتيَ بة - مياسيَبشِ ياْ - ئاًؤرطاسي
 دةًةي  طةةس  هةة  ػيواوةكاْ ئيذاسيية طِووسة ةيضاكلشدُةو بؤ( طشةكةيجيَ
 طةةباسةت  سريٍ كاُيةواُاسِ بشياسة ةتلشدُةوةيسِ هة خؤي كة بةععس ٌيريَسِ
 كةاتيس  ياطةاي ( 58) ًةاددةي  كاكوي ئةوةي بؤ تسِيَدةُويَ واُذُةكةػيَ بة

 بةةجيَ جيَ عيَةشاق  ٓةًيؼةةيي  دةطةتووسي  ي(140) ًةاددةي  كاكوي واتة
 ةطةةُةكاُي سِ ئيذاسيييةة  طةِووسة  ضةاكلشدُةوةي  ٓةؤي  تةدةبيَ كة: بلشيت
 كودةتةاي  ثةاؾ  هةة  بةةعع  ٌيسريَ  يةْ هة واُذُياْػيَ هة بةس ضطاكاْثاسيَ
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 قةةصاي  ٓةسضةواس  اُةةوةي طةسِ ٓةؤي  تةدةبيَ واتة ؛1968يطاَه هة دووةًياْ
. ضةًضةةةةةًايَ) نوكةةةةةسكو ضطةةةةايثاسيَ هةةةةة يِةةةةذساودابشِ بةةةةةصؤس

 هةةة ِةةذساويَدابشِ بةةةصؤس يًةةةمخووس قةةةصاي و( سدوصخوسًاتووكةةة سسكفشي
 ضطةاي ثاسيَ هةة  ِةذساو يَدابشِ( ةمسةي سِ بةة ) يئةاكشيَ  قةصاي و شٓةوهيَ ضطايثاسيَ

 واْهةةةُيَ ػةةيٌاهيؽ بادييةةةي ةوايسِ ليدابةػةةلشدُيَ ٓةةؤي تةةةدٓؤنسدةبيَ
 ... .  وكةسبة  ئةُباس ضطايثاسيَ ٓةسدوو

 وةيةةدا زكشدُةدسيَ ًةاُطي  ػةةؾ  هةةَ  طشُطةة  ًةطةةهةية  ئةةَ  ئةطةس
 و تذةبيَبةجيَةةةجيَ( 140) ًةةةاددةي جةوٓةةةةسي ئةةةةوا يةةةةكالبووةوةس
 ةتةةدا حاَه هةةَ . تبلشيَة  تةةواو   2008 يطةاهَ  هة دةتواُشيت ثامشاوةكةػي

  - تبيَة  ًاُطةةؾ  ػةةؾ  ئةَ ثاؾ ئةطةس – اثشطيسِ و شيطةسرًيَ ئاكاًي
 يبةسثشط و ئةسن ُةيتواُي كؤًاس طةسؤكايةتي ئةطةس بةآلَ. تدةبيَ ئيجابي

 بلةاتس  بةةجي جيَ ًاوةيةةؾ  هةَ( 58) ًاددةي هة خؤي دةطتِيؼاُلشاوي
 ًةطةةةهةي و ُاكشيةةت بةةةجيَجيَ ديظةةاْ ًادةكةةة بةػةةي طةةشُطرتيّ ئةةةوا
 .تدةبيَ ؤصتشئاَه صؤس ًاددةكة تةواوي  لشُيبةجيَجيَ

 بةاصيلي يَسِ بةة ( 140) ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ ثشؤطةةي  بؤئةوةي جا
 ؽثةيَ  هةة  – عيَةشاق  كؤًةاسي  طةةسؤكايةتي  تةويظة ثيَ تسيَجةسِتيَ واقيعيذا
ْ بيَ ليكؤػؼةيَ  ةباُيتاَهة  جةة ي  ضداسسيَة  طةةسكؤًاس  ياُةةوة وٓةًو  و وضةا

ّ  جاسةياْ ئةَ تاوةكو سبلات ًةيذاُةدا  هةَ ٔاوتابيَ ْ : بتةواُ  لييةاسيَ بشِ يةا
 طةةِووسة ضةةاكلشدُةوةي ًةطةةةهةي بةةاسةي هةةة سوةساُةةة دادثةةة ٓاوبةػةةي

 ًاددةكةة  لشدُيبةةجيَ جيَ زُةيهيَ ٓةسوةن –عبةع هةطةسدةًي واوةكاْػيَ
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  هةَ طوجناو و دسوطت ئاًؤركاسييةكي ياْ بذةْس اييلشِتيَ بة - داوايلشدووة
 بةسثشطييةكي و ثريؤص ليئةسكيَ كاسة ئةَ. بلةْ ؽؼليَثيَ لةوةثيَ باسةيةوة

 ظةتادا ئيَ زكشاويدسيَة  ًةاوةي  هةة  ويظتةثيَ  سكؤًاسة طةسؤكايةتي زووييًيَ
 ًةةاددةي لشدُيبةةجيَ جيَ ثشؤطةةي  جةوٓةةسي  ئةةةوةي بةؤ  تسذسيَبة  ئةةجناَ 

 ًاُطةي ػةؾ هةَ ًاددةكةس تةواوي لشدُيبةجيَجيَ يبِاغة واتة س(140)
 زكشاوةؾدسيَة  ًاُطةة  ػةةؾ  ئةةَ  ئةطةةسُا . تبلشيَة  ًظؤطةس زكشاوةدادسيَ
 و  تةةوة زدةكشيَدسيَ ديلةةؾ  ًةاُطي  ػةةؾ  ابشدووسسِ يطاَه دوو ثايَ تةدةضيَ

 زكشاويدسيَة  ًةاُطي  ػةةؾ  هةة  ًاددةكةة  بةجيلشدُيجيَ بؤ كوسد كؤػؼي
 .  تذيَهيَ طةسابي بةدواي دواكةوتّ  وةن ديلةػذا

 ي(ب) طةةي بشِ ظةتادا ئيَ زكشاوةيدسيَة  ًاُطةة  ػةةؾ  هةةَ  ئةطةس بةآلَ
 واتةة  بةةجيلشاس جيَ كؤًةاس  طةةسؤكايةتي  كؤػؼةي  ٓؤي بة( 58) ًاددةي
 كةسبة  و دٓؤن و شٓةوهيَ و نوكةسكو ضطاكاُيثاسيَ واويػيَ طِووسي ئةطةس

 هةةةَ  ةكةةاْدابشِاو ُاحيةةة و قةةةصا  و سضةةاكلشاُةوة بةةةعع ٌةةيسريَ هة يةةةْ
 كوسدطةتاْس  ثاسضةةكشاوةكاُي  ضطةا ثاسيَ سيوطةِو  وُيَ وة اُذساُةطةسِ داًاوةية
 .دةبيت ًظؤطةس 2008 يطاَه هة( 140) ًاددةي لشدُيبةجيَجيَ ئةوا
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 (041) ماددةي وةييَضوازض لة دميستؤزا  ئةزكي و دةوز

 

 سيودةطةةةتو ي(140) ًةةةاددةي لشدُيبةةةةجيَجيَ وادةي ئةةةةوةي ثةةةاؾ
 ُةاوةسؤكي  ئةةوةي  بةيَ  بةووس  تةواو 2007 يطاَه كؤتايي هة عيَشاق ٓةًيؼةيي
 طةِووسة  ةواكاُيُاسِ اُةطؤسِ ئةوةي بيَ واتة تسبلشيَ بةجيَجيَ بةتةواوي ًاددةكة

 سيودةطةةتو وةيةكيبةػةةيَ و ًيبةفةةةس كوسدطةةتاْ ضطاكةةاُيثاسيَ ئيذاسييةةةكاُي
 بةفةةسًي  ظتاؾئيَ تا) ئاكشيَ قةصاكاُي اُذُيدابشِ: هة  بشيتيني كة ِةوةسضاكبلشيَ

 و ضةًضةةًايَ  و دوصخؤسًةاتوو  و سوًةةمخو  و( ًوطةوة  ضطةاي ثاسيَ بة طةس ٓةس
 هةة  س( دياهةيةة  ضطةاي ثاسيَ بةة  طةةس  ٓةةس  بةفةةسًي  ظتاؾئيَ تا)  كفشي و  كة س 

( ةواُةاسِ  و فةةسًي  وةيةكيبةػةيَ )و شٓةةوهيَ  و نوكةةسكو  و ندٓةؤ  ضطاكاُيثاسيَ
. دياهةة  و تلشيةت  و ًوطةى  كاُيُؼةيِة  طةوُين  عةسةبة ضطاثاسيَ بة  هلاُذُياْ
 طةوُين  عةةسةبي  ضطةاي ثاسيَ بةة  ػةيٌاهي  باديةةي  تةةواوي  هلاُةذُي  ٓةسوةٓا
 و بةساُبةةةس طةةةوسةي بةػةةي  ٓةسضةةةُذة س (ػةةيعة عةةةسةبي هةُاوضةةةي)ئةةةُباس

   كةشدةوة  و طياطةةت  ئاطةةواسي  ئةةوةي  بيَ و سكةسبة ية ضطايثاسيَ  وةيزكشادسيَ
 و تةةعشيب ) كةوسد  طةةهي  دري بةتايبةةتي  بةةعع  ٌةي ريَسِ كةاُي  ةطةصثةسطتةسِ

ْ  و يِةذساوْ دابشِ كوسدطةتاْ  هةة  ظةتا ئيَ تةا  ُاوضةاُةي  هةو( ئةُفاي  شهةةريَ  جةاسا
 بةغةذاد  ُاوةُةذي  حلوًوتي كؤُرتؤهي شريَ هة ظتائيَ و دابووْ بةعع يدةطةآلت
 .   تةوةبظشيَ بةتةواوي داْس
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 ديلةةؾ  لةي طشفتيَ ضاسةطةةسكشدُي  طشفتةةس  ئةةَ  ضاسةطةسكشدُي هة جطة
 ؼةةاُيثيَ اُةةيدابشِ طةةشفيت ئةةةويؽ(: 140) ًةةاددةي وةيضواسضةةيَ كةوتووةتةةة

 يةاْ سهيوا هةة ...  داْػةيَ  و ػةةُطاي  و جةطةاْ  و بةةدسة  و ًةُذةهي و خاُةقني
 و بضةووكشدُةوة  و ثاسضةثاسضةةكشدْ  طةتةًي  هةطةيَ كة كوسدطتاْس ضطاكاُيثاسيَ

 ُاوضةةة" ُةةاوي بةةة مطشفتيَةة تةةة بةةووة نوكةةةسكو ضطةةايثاسيَ دابةػةةلشدُي
 بووةتةة   (140) ًةاددةي  وةيةػيَ بةَ(. عوئا  املتِاصع املناطق " )ؼةداسةكاْكيَ
 هةطةةيَ . كوسدطةتاْ  يفيةذساهَ  ٌيٓةةسيَ  ئيذاسي طِووسي يةكالكشدُةوةي وةسيثيَ

 زُةةي هيَ ٓةسدوو  هة بةتايبةتي كوسديس هة يةُي وةُذيذاسةكاْثيَ دةصطة ذائةًةػ
 ِةةساُي ُويَ ئةجنوًةةُي  هةة ( 140) ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ بةدواداضووُةوةي

 وادةي تةةةواوبووُي ؽثةةيَ ُةةة كوسدطةةتاْس ٌيٓةةةسيَ ثةسهةةةًاُي هةةة و عيَةةشاق
  ٓةيَ  ادةكةةس و تةةواوبووُي  ثةاؾ  ُةة  و ًاددةكةة  لشدُيبةةجيَ جيَ دياسيلشاوي

 ُةةكشدس  عيَةشاق ( فيةذساهي ) ايباَه دادطةي ؼيؼليَثيَ باسةيةوة هةَ ايةكياْطلاَه
 دةطةتووسيية  ًةاددة  ئةةَ  ِةةكشدُي بةجيَجيَ بةسثشطةيي  و ٓؤ سووُلشدُةوةي بؤ

 ٓةسضةةُذة  دياسيلشاويةذاس  وادةي هةة  عيَشاق ُاوةُذيي حلوًةتي هة يةْ طشُطة
 ئيئتةياليف  حلوًةةتي  ٓاوبةػةي  كةاسي  بةسُاًةةي  يبةةثيَ  و دةطةتووس  يثيَ بة

 تةةواوي  لشدُيبةجيَجيَ بة بواية ثابةُذ بةغذاد حلوًةتي بوو ويظتثيَ ُاوةُذيي
 ٓؤكاسةكةاُي  كةةَ  بةة ي  يةاْ  سسودةطةتو  هةة  دياسيلشاويذا وادةي هة ًاددةكة

 هةة  بةوسدْ هيَ تلاي و   سووُبلاتةوة وسدي بة طةي بؤ لشدُيبةجيَجيَ تةواوُةكشدُي
 و عيَةشاق  ِةةساُي ُويَ ئةجنوًةةُي  هةة  ديلة دياسيلشاوي ًاوةيةكي ايداو و طةي

 هةة  وةُذيةذاسةكاْ ثيَ دةصطةة  ٓةةسوةٓا . بلةات  كوسدطةتاْ  ٌيٓةةسيَ  دةصطاكاُي
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 طشفتةكةة  ضاسةطةةسكشدُي  بؤ ليياْبةديويَ واتة ئةهتةسُةتيغ ٓي   كوسدي  يةُي 
 تةا  يةؽ  12/2007 ًةاُطي  هةة  ُاواقيعياُة وةيةكيبةػيَ لوبةَه ئاًادةُةكشدس

 ديةاسيلشاوي  وادةي هة ًاددةكة لشُيبةجيَجيَ هةطةس طووسبووْ وادةكة ؤريدواسِ
 ئةطةةسي  سدةبةوو  ؤصتشئاَه ًةطةهةكة ُةكشابواس ٓي  ٓةس ئةطةس ئاواؾس! دا خؤي
. دةبةوو  دسوطةت  ُاوضةاُة  هةةو  جيذدي وةيةكيػيَ بة ئاطايؽ باسي لضووُيتيَ

 هةةة برييةةاْ ُةتةوةيةةةكطشتووةكاْ و ئةةةًشيلا يةةةكطشتووةكاُي اتةةةوهَ بؤيةةة
. كةةشدةوة - ًاددةكةةة لشدُيبةةةجيَجيَ وادةي زكشدُةةةوةيدسيَ - ئةهتةسُةةةتيغ

 هةة ) ثظةجؤسِ  8 واْهةةُيَ  تايبةيتةذا  ُةوةيةةكي كؤبوو هةة  طوتةاسة  ئةَ ُووطةسي)
 طةةةسؤكي طةةشيجيَ و( جوطشافيةةا و ياطةةا و طياطةةةت صاُظةةتةكاُي بواسةكةةاُي
 وةن – دا 2007 ظةةةًبةسيديَ ًةةاُطي هةطةةةسةتاي كوسدطةةتاْس ثةسهةةةًاُي
 طشُطيةي  -اًياسيسِ و ياطا يزكؤهيَ هة  (140) ًاددةي واُةدةسةوةي ًاًؤطتاي
 ػةياو  ليثالُيَ ئاًادةكشدُي و  فيذساهي ايباَه دادطةي بة اطلاَه لشدُيثيَؼليَؼ

 وادةي هةة  ًاددةكةة  تةةواوي  ِةةكشدُي بةجيَجيَ ةتيحاَهة   بؤ( ئةهتةسُةتيغ وةن)
 ؤريسِ هةةة  كةةة باسةيةةةوة هةةةَ ليؽياداػةةتيَ هةةة و سووُلةةشدةوة داديةةاسيلشاو

 كيوكةةسكو  كةًاي يضداسسِ ثةسهةًاْ طةسؤكي طشيجيَ ئاساطتةي 16/12/2007
 جةةُابي  خواطةيت  هةطةةس  ٓةةسوةٓا . كةشدةوة  ًةطةةهةكة  هةطةس جةخيت  كشد

 هةة  بةاسصاُي  ضةريظاْ ُيَ ضداسيَة سِ كوسدطةتاْ  ٓةةسميي  حلوًةتي وةصيشاُي طةسؤن
 داس 2008 دووةًةي  كةاُووُي  ًةاُطي  كؤتةايي  هةة  تايبةةت  ليلةوتِيَوثيَضا

 ٍٓةةسيَ  دةسةوةي ُاوضةةكاُي  كاسوبةاسي  وةصيةشي  بةؤ  ًةطةهةي ٓةسدوو طشُطيي
   .دووثاتلشدةوة ئيخظاْ دةًةحم ضداسيَسِ
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 تةةواوي  لشدُيبةةجيَ جيَ وادةي تةةواوبووُي  ؽثةيَ  مؤريَة سِ ضةُذ بةٓةسحايَ
 بةؤ  كطشتووةكةاْ  ُةتةوةيةة  ِةساُيُويَ ؼِياسيثيَ طةسهة   وادةكة س(140) ًاددةي

 حةوصةيشاُي  ًةاُطي  كؤتةايي  تا واتة ديلة ًاُطي ػةؾ كوسدطتاْ ثةسهةًاُي
 ي(1770) يةةاسيبشِ يثيَةة بةةة( UN) كةةشداسةي ئةةةَ  .زكشايةةةوةدسيَ 2008

 ٍٓةةسيَ  ٓةةًوو  هة ئاطايؼة ضةطجاُذُي ِاويثيَ هة  : طوجناوة ئاطايؽ ئةجنوًةُي
 ِةاوي ثيَ هةة  ياسًةتييةة  لشدُيثيَؼليَؼة  بةؤ  و بةطؼةيت  ذاعيَشاق ُيُاوضةكا و

( 140) ًةةةاددةي ُةةةاوةسؤكي لشدُيبةةةةجيَجيَ طشفتةةةةكاُي ضاسةطةةةةسكشدُي
 .  بةتايبةتي

 طةةي بشِ لشدُيبةةجيَ جيَ ُةاكؤكي  ًيلةاُيضًي  تةطةسةي هة جطة ٓةسضةُذة
 دظةتين ثؼتطويَ هةة  جطة و( 140) ًاددةي يكاكَو واتة( 58) ًاددةي ي(ب)
  س ُةةويَ يعيَشاقةة حلوًةةةتي 3 ٓةةةس  يةةةْ هةةة ًاددةكةةة لشدُيبةةةجيَجيَ

 ئاطةةواسي  ؼةتين ُةٓيَ بةؤ  طةوُين  عةةسةبي   يةةُي  ئاػةلشاي  درايةتيلشدُي
 ةتةة دةوَه وةسداُيدةطةتتيَ  و كوسدطةتاْ  يخةةَهل  و خةان  دري بةةعع  طتةًي

 عةسةبةةة ةتةةةدةوَه و( طةةوسيا و ئةةرياْ و توسكيةةا) كوسدطةةتاْ دابةػةةلةسةكاُي
 هةة  دسوطةتلشدووة  طةةوسةياْ  تةطةةسةي  ًاددةكةةس  ُاوةسؤكي دري ِييةكاْطوُ
 ًةاددةي  لشدُيبةةجيَ جيَ تةةواوكشدُي  طةةي يَسِ  هةطةس ًاهلي حلوًةتي ؽثيَ
 بةتايبةةتي  كةوسدييؽس   يةةُي  وةُيذاسةكاُيثيَ دةصطة ةكاُيٓةَه بةآلَ س(140)

 ًةاددةي  ي(ب) طةةي بشِ ةواكةةي ُاسِ و ُةاكؤن  ًيلاُيضًة ثةطةُذكشدُي ةيٓةَه
 بةةؤ عيَةةشاق فيةةذساهي ايباَهةة دادطةةةي بةةؤ اطةةلاَه ِةكشدُيثيَؼليَؼةة و( 58)

 لشدُيبةةةجيَجيَ تةواوُةةةكشدُي هةةة بةةةسثشغ  يةةةُي و ٓةةؤ دةطتِيؼةةاُلشدُي
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 ًايةةةي و طةةةسباس تةطةةةسةي دوو ديةةاسيلشاوداس وادةي هةةة ًاددةكةةة
ْ  وةُذيةذاسةكاُي ثيَ دةصطة كةًتةسخةًي  صطةة دة تدةبيَة  هةبةسئةةوة . كةوسد

 ثةُةذي  و ّبِةيَ  ةداتاَهة  اطةتيية سِ بةَ داْ اػلاواُةسِ كوسد وةُذيذاسةكاُيثيَ
 .  باسةيةوة هةَ ُةبّ كوػِذة و يةَطيَ ةيٓةَه ػيوتو و وةسبطشْهيَ

 ّ ( 140) ًةةاددةي لشدُيبةةجيَ جيَ طةةي يَسِ هةطةةةس تةطةةسة  طةةوسةتشي
 ي(ب) طةةي بشِ لشدُيبةةجيَ جيَ ُةاكؤكي  و ؤصئةاهَ   ًيلةاُيضًي : هة بشيتيية
 ًةاددةي  هةة  كةة  ثةطةةُذكشاوس  كةاتي  ئيةذاسةي  ياطاي هة  ( 58) ًاددةي

 ئةةةَ يبةةةثيَ. ضةطةةجاوة يؽعيَةةشاق ٓةًيؼةةةيي سيودةطةةتو ي(140)
 كؤًةاس  طةةسؤكايةتي  ئةجنوًةةُي  ئةُةذاًي  مٓةسطةيَ  ئةطةةس : ًيلاُيضًة

 ٓاوبةةةؾ ٌِةةايييَسِ هةطةةةس الةةشِتيَ( طشةكةةةيجيَ ٓةةةسدوو و طةةةسكؤًاس)
 مُاوبةةزيلاسيَ هةطةةةس لةةةوةثيَ كةةةوا بةةذةْٓةوَه تبيَةةدة لِةكةةةوتّسسيَ
 هةطةةةس لةةةوةثيَ لياْطةةيَ ٓةةةس ئةطةةةس و لبلةةةوْيَسِ ( محةكةةةًيَ)

 هةةة داوا تدةبيَةة ئةةةوا لِةكةةةوتّسيَسِ ليؽُاوبةةزيلاسيَ ؼةةاُلشدُيدةطتِيَ
ْ  ُةتةوة شيطلشتيَ  كةطةايةتييةكي  ئةةو  ئةةوةي  بةؤ  بلةةْس  يةةكطشتووةكا

 شةداهيَة . دياسبلةات  ًةبةطةتة  ئةةَ  بةؤ  وبةزيلاس ُا وةن طوجناو ةتيودةوَهُيَ
 بةةعع  ةواكةاُي ُاسِ ةاُة طؤسِ اطتلشُةوةيسِ ةتلشدُةوةيسِ ًايف( سوهةدةطتو)
 هةة  طةوُين  عةةسةبي  ِةةسي ُويَ بةة  بةخؼةشاوة  طةيش وةيةكيػيَ بة( ظيتؤ )

 ًافةة  ئةةَ  ئةويؽ س(ٓامشي ية تاسق ضداسيَسِ ظتائيَ كة) كؤًاس طةسؤكايةتي
ْ  ةتلشدُةوةيسِ بةًةبةطيت و ًةبةطتة ئةَ بؤ( ةوايةُاسِ سييةودةطتو)  دةيةا
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ْ ُويَ ئةجنوًةةُي  ياسيبشِ و ياطا  ػؤظيِيظةتاُةي  بةسرةوةُةذي  هةة  كةة  ِةةسا
 .تبةكاسدةٓيِيَ  ُيني طوُِيذا عةسةبي

 داُةي  اػةلاوي بةسِ ةباُيتاَهة  جةة ي  ضداسيَسِ طةسكؤًاس دووايياُةدا هةَ
ّ   ًةاس كؤ طةةسؤكايةتي  دةطةتةي  كةةوا  داُاس بةًة  بطةُةة  لةةوة ثيَ ُةاتواُ

  س(ب طةةي بشِ واتةة ) ًاددةكةة  كةاكوي  لشدُيبةجيَجيَ بؤ ٓاوبةؾ ٌِايييَسِ
 هة داوا ةتةحاَه هةَ تدةبيَ س طةيةؾبشِ ئةَ لشدُيبةجيَجيَ ًيلاُيضًي يبةثيَ

  ةتيسودةوَهة ُيَ ليُاوبةزيلاسيَ  دةطتِيؼةاُلشدُي  بؤ بلةْ( UN) شيطلشتيَ
 هةة  ة(UN)شيطةلشتيَ  دةطتِيؼةاُلشاوي  ِةةسي ُويَ ادميظتؤسِ ضداسيَسِ ضوُلة
 لشدُيبةةجيَ جيَ وادةي زكشدُةةوةي دسيَ ؼدةسيدةطتجيَ هةبةسئةوةي  سعيَشاق

 ضداسيَة سِ ضوُلة و. دةكات كاسة ئةَ ادميظتؤسِ ضداسيَسِ جاسيَ بؤية ًاددةكةيةس
 سووْ بةةؤ ًاددةكةةةي ِةةةكشدُيبةجيَجيَ ٓؤكاسةكةةاُي و تةطةةةسة ادميظةةتؤسِ
 هةة   :كشدوةتةةوة  تايبةةت  ئةهتةسُةةتيعي  لةي ثالُيَ هةة  بريي بؤية بووةتةوةس

 طشفتةة  ٓةةسدوو  ضاسةطةةسكشُي  بؤ تةوافوقي وةيةكيػيَ ِاُيبةدئيَ ِاويثيَ
 طةةِووسي دةطتِيؼةةاُلشدُي و ًاددةكةةة وةيضواسضةةيَ وُيَةة طةةةسةكييةكةي

. قؤُةةاخ 3  بةةة و ُةةويَ ليًيلةةاُيضًيَ ةبةة كوسدطةةتاْ ٌيٓةةةسيَ ئيةةذاسي
 عايذيةةتي : تدةبةطةتيَ  ديةاسكشاو  ليوةسيَثيَة  ضةُذ بة ثؼت ًيلاُيضًةكة

 ةواكةاُي ُاسِ اُلاسيةة طؤسِ ؽثةيَ  واتة ضطاكاْثاسيَ بة ُاحية ياْ سقةصا ؼاُيثيَ
ْ  ظةتاي ئيَ داُيؼتوواُي فشةُةتةوةيي ًةطةهةي/  بةعع ٌيريَسِ /  ُاوضةةكا

 اْطةتيف  ضداسيَة سِ كاسي يكاكَو ئةًة. 2005 يطاَه بزاسدُةكاُيٓةَه ئاكاًي
 .ايةدميظتؤسِ
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( UN) ِةسايةةتي ُويَ طةسكةوتين ةتييبِةسِ ًةسجي مػتيَ وٓةًو ؽثيَ
 وةيةكيػيَ بة ِةسايةتييةكةيةُويَ ئةسكي و دةوس يةكالكشدُةوةي: هةكاسةكةي

 ثةسهةةةًاُي و عيَةةشاق ِةةةساُيُويَ ئةجنوًةةةُي واُْيَةة هةةة ئاػةةلشا و ووْسِ
 ٌيٓةةسيَ  حلوًةةتي  و عيَةشاق  ُاوةُةذي  حلوًةةتي  واُْيَ هة و كوسدطتاْ
( UN) كاسةكةةي  بةة  وةُذيةذاس ثيَ  يةُي ٓةسدوو تدةبيَ ضوُلة كوسدطتاْس

 وةيةكيػةيَ  بةة  س تبؤدةكشيَ ُاوبزيلاسيياْ كة ؼةكاْكيَ  يةُي ٓةسدوو واتة
 بة كوسدي  يةُي تةُيا تُاكشيَ و بّ اصيسِ ُاوبزيلشدُةكة بة دياس و ئاػلشا

 ديةاس  ؼةةكاُيؽ كيَ ديلةةي   يةُي ويظيتٓةَه و تبيَ اصيسِ ُاوبزيلشدُةكة
 بةةة ٓةةةس يةةاْ ستدياسُةةةبيَ ٓةةةس بةفةةةسًي دووةَ  يةةةُي يةةاْ ستُةةةبيَ

 . تُةبيَ اصيسِ ُاوبزيلشدُةكة

 وُيَة  ؼةةكاُي كيَ دووةًةي   يةةُي  ديةاس  و فةةسًي  وةيةكيبةػةيَ  كيَ
 ئةجنوًةةُي :  كوسدطةتاُي  هة يةةُي  جطةة  ةس(140) ًةاددةي  ضواسضيوةي

 دووةًةي   يةةُي  ئايةا  ؟عيَشاق ُاوةُذيي حلوًةتي ياْ سشاقعيَ ِةساُيُويَ
 اصيية؟سِ لاُييَٓاوسِ و ادميظتؤسِ ضداسيَسِ واتة( UN) ُاوبزيلشدُي بة ؼةكةكيَ
 ضداسيَة سِ ئةةسكي  و دةوس يبِاغة بةسدي ثشطياساُة ئةَ اًيوةَه ووُلشُةوةيسِ

 .ايةدميظتؤسِ طتيفاْ

 و ئةاكشيَ  هةةباسةي  كةة  سيةكةًةذا  قؤُةاخي  ؼةِياسي ثيَ هة سبةٓةسحايَ
 دةكةوُةة  ديةاس  ليييَُةاسِ  و ةٓةَه 7 س ية ًةُذةهي و سوًةمخو و حةًذاُيية
 :  بةسضاواْ
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ْ ثاسيَ اويطةؤسِ  ئيذاسي طِووسي ًةطةهةي اوكشدُيلةَهتيَ -يةكةَ  ضطاكةا
 و ئةاكشيَ  ًةطةةهةي  واتةة  1996-1975  طةاآلُي  ةه بةعع هةطةسدةًي

 كوسدطةةتاْ هيواكةةاُي هةةة ةكةةاْاودابشِ ُاوضةةة ًةطةةةهةي هةطةةةيَ سوًةةةمخو
-1918 اُيطةاهَ  هةة  عيَةشاق  ثاػايةتي ةتيدةوَه داًةصساُذُي هةطةسدةًي

 ؼةةةكيَ دوو شةداهيَةة. ًةُةةذةهي و حةًذاُييةةة ًةطةةةهةي واتةةة 1921
 هةة  مكةطةيَ  صةوي 4 وايةة  ئةوة وةن - لةيَُاسِ  وةسةكةثيَ و ّاودةكشيَلةَهتيَ

 س ثاػةةاْ دوواُةةيؽ و ؼةةاْثيَ اْدوو تسصةفتلشابيَةة ديلةةة ليكةطةةيَ  يةةةْ
ْ  زةهةًيَة  دوواُةكةةي  بةا : تيَبوَ ُاوبزيلاس  و تبيَة  صةفتلةةس  بةؤ  صةفتلةشاو
ْ  ةطةةُي سِ خةاوةُي  بؤ بةُاتةواوي صةفتلشاوْس تاصةؾ دوواُةكةي  صةوييةةكا

 ُاوبزيلشدُةكةة  ئةةجناًي  بة ُة صةفتلةسيؽ ؼتآيَ كةضي ِةوةسِذسيَيَبطةسِ
 ُاوبزيلشدُةكةة  ًةطةهةي بة داْ ٓةس بةفةسًي  تئاًادةبيَ ُة و تبيَ  اصيسِ
 .تبِيَ دا

 و قةةساج  ُاحيةي جياكشدُةوةي بة سوًةمخو قةصاي ثاسضةكشدُي -دووةَ
 هةة  زةيةةن يَسِ بةووُي  هةبةةس  طةوُينس   عةةسةبي  ضطايةةكي ثاسيَ بةة  هلاُذُي

 ئةةسكي  هةطةةيَ   وةيةنػةيَ  ٓةي   بةة  ئةًةياْ! ويَ هة عةسةب داُيؼتوواُي
ْ  و ُييةة  ةواسِ ليكةاسيَ  و تجنيَة ُاطو اظتؤسٌِديَ ضداسيَسِ  ؤصتشئةاهَ   ًةطةةهةكا

ْ  ؼةاُي ثيَ عايذيةةتي  وةسيثيَة  هةطةةيَ  ٓةسوةٓا دةكاتس  هةطةةيَ  و قةةصاكا
 .  تُاطوجنيَ دا 2005 بزاسدُةكاُيٓةَه ئاكاًةكاُي وةسيثيَ

 يدةطةةةآلت و ٍٓةةةسيَ يدةطةةةآلت وةيضواسضةةيَ ِاُيبةةةكاسٓيَ -يةَطةةيَ
ْ كيَ ُاوضة" عايذيةتي بؤ ُاوةُذي حلوًةتي  دةبوايةة  شةداهيَة ". ؼةةداسةكا
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ْ ثاسيَ ئيةذاسي  طةِووسي  وةيضواسضيَ ْ  و قةةصا  عايذيةةتي  بةؤ  ضطةا  ُاحيةةكا
 ضطةاي ثاسيَ طةةس   تةةوة يَبطةسِ بةفةةسًيؽ  ئةاكشيَ  قةصاي واتة تسِيَبةكاسبٔيَ
 طةةس  تةوةيَبطةسِ تةواوي بة سوًةمخو قةصاي ٓةسوةٓا و( ؼاْثيَ وةن) دٓؤن
 دابةػلشدُي وةن ظتائيَ وةيػيَ بة ضوُلة س(ؼاْثيَ وةن) شٓةوهيَ يضطاثاسيَ
ْ  ٌيٓةةسيَ  واُْيَ هة ُاوضة ضواس  عيَةشاق  ُاوةُةذيي  حلوًةةتي  و كوسدطةتا

 ِةةسة ُويَ تسوةدةسُاخشيَة  يفيةذساهَ  يعيَشاقة  واصيػةيَ  و بةسضاواْ تةدةكةويَ
 .  ْ دةكة در ثشؤثاطاُذةي جياكشدُةوة وةن ػؤظيِييةكاْ طوُِيية عةسةبة

 بةةعع  ٌةي ريَسِ اُلاسييةةكاُي طؤسِ ؽثةيَ  عايذيةةتي  وةسيثيَة   -ضواسةَ
 ضةوُلة  س ِشاوةبةةكاسٓيَ  ميَُاسِ وةيةكيبةػيَ حةًذاُيية و ًةُذةهي هةباسةي

 بةة  ًةُةذةهي  و خاُةقني هلاُذُي هة عيَشاق ثاػايةتي داًةصساُذُي كاتي هة
 و ويظةت  هةة  ضيَة سِ  ًوطةىس  هيةواي  ٓةةسوةٓا  سوياليةت ؤريثاػةسِ و دياهة

ْ  و ئاطةوسي  و كوذاْ و كوسد خواطيت  ٓةةسوةٓا . ُةةطرياوة  ويَ هةة  توسكٌةا
 ٌةي ريَسِ هةطةةسدةًي  ًةُةذةهي  هة تةعشيب و كوسد دةسبةدةسكشدُي طتةًي
 (.  ّخبشيَ ثؼتطويَ تُاكشيَ  فاكتةساُة دوو  ئةَ) اضاوُةكشاوةسِ بةعع

 يطةاهَ  كاُيبزاسدُةة ٓةَه ئاكةاًي  وةسيثيَة  ِاُيبةةكاسٓيَ  هةة  -ِجةَثيَ
 و دةسبةةةدةسكشاوةكاْ ًةطةةةهةي ُةةة حةًذاُييةةة و ًةُةةذةهي هةةة 2005
ْ  وٓةةًو  ظةتاي ئيَ خواطةيت  ًةطةهةي ُة و تةعشيب  و كةوسد ) داُيؼةتووا

 .  اضاوُةكشاوْسِ( ديلة ًيووةتاُي

 وثةي وطش 3 وةن كاكةيي و ػةبةن و ضديئيَ كوسدي ثالُةكة هة: ػةػةَ
 ٓةًاْ ةُطذاُةوةيسِ و ةةوايسِ ُة و تةاطسِ ُة ئةًةؾ داُشاوْس كوسد هة جيا
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 هةة  بةسيتاُييةة  كؤهؤُياهيظةيت  يدةطةآلت و بةعع ٌيريَسِ كؤُي طياطةتي
 و بلةة  ثاسضةياْ ثاسضة" تةكتيلي ةتيبِةسِ هةطةس كة س باػووس كوسدطتاُي

 ئةو ُةتةوةيي ُاطِاًةي. ُيية ثةطةُذ مجؤسيَ بةٓي  و داًةصساوة" بة صايَ
 . ديلة يخةَهل ُةن دياسيبلةْس اْخؤي تدةبيَ اُةخةَهل

 ؽثةيَ  واتةة ) ةطةةُي سِ داُيؼةتوواُي  خواطيت وةسيثيَ تدةبيَ -حةفتةَ
 ُاوضةة  طؼةت   و نوكةةسكو  ضطةاي ثاسيَ ُاحيةةكاُي  و قةصا طؼت( تةعشييب

 ضةاكلشدُةوةي  و طةتةَ   داُةي : بةؤ  تبيَة  وةسثيَة   يةكةَ ةكاْ"ؼةداسكيَ"
 ًةطةهةي ضاسةطةسكشدُي و بةعع ٌيريَسِ كاُي ةواُاسِ ئيذاسيية اُلاسييةطؤسِ
 كوسدطةتاُي  هيواكاُي هة داْػيَ و ػةُطاي و ًةُذةهي و خاُةقني اُذُيدابشِ

 هةة  تبيَة  وةسثيَة  طشُطرتيّ واتة بةسيتاُيذاس داطريكاسيي هةطةسدةًي باػووس
 .  ضةطجاوة دا( 140) ًاددةي هة ٓةسوةن س(UN) ِةساُيُويَ كاسي و ثالْ

 و كةوسد  يُويَ طياطي زوويًيَ ًاًؤطتاي وةن) ديلة يلجاسيَ  شةداسهيَ  
 لييَثظةجؤسِ  و اًيةاسي سِ و ياطةا  يزكؤهيَة  هة كوسدطتاْ طياطي جوطشافياي
 طةسؤكايةتي و كوسدي طياطي هةطةسكشدايةتي داوا س(كوسد دؤصي ئةكادميي
 ؽثةيَ  كةوا دةكةَس كوسدطتاْ ٌيٓةسيَ حلوًةتي طةسؤكايةتي و ثةسهةًاْ

 دووةًةي   يةةُي  اصيبووُيسِ و بووْ يةكالكشدُةوةي ةهةيًةط مػتيَ ٓةًو
 ضداسيَةةسِ ُاوبزيلشدُةكةةةي ثشؤطةةةي بةةة ئاػةةلشايي و بةفةةةسًي ؼةةةكاْكيَ
 و ديةاس   يةةُي  دوو واُْيَ هة ُاوبزيلشدْ ضوُلة بلةْس ًظؤطةس ٌظتؤساديَ
 طفتوطؤكشدْ هة كة دةكةَ تلا ٓةسوةٓا. تدةبيَ  يةْ ٓةسدوو ةصاًةُذيبةسِ

 بةة  ثؼةت  جيةذدي  بةة  داس( UN) وةفذي و ادميظتؤسِ طتيفاْ ضداسيَسِ هةطةيَ
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 و جوطشافيةا  و ياطةا  و طياطةةت  صاُظتةكاُي اُيثظجؤسِ هةطةيَ زكاسيياويَسِ
 بةدواداضةووُي  بةسثشطةاُي  و طفتوطةؤ  ِةساُيُويَ طشتينهيَ بؤ ببةطنت زووًيَ

ْ  هة صاُايي: وةسةكاُيثيَ كوسدطتاُي  يةُي  صًاُِاطةي   تواُةاي  و بابةتةةكا
 بطشُةبةةسس  دياهؤط بواسي هة ػاسةصايي و( ئيِطويضي و عةسةبي بةتايبةتي)

 بةؤ  ووْسِ و دسوطةت  واتة اػلاواُةسِ و وسدي بة  طشُطة ًةطةهة ئةَ تاوةكو
 ادميظتؤسِ يضداسسِ ُاوبزيلشدُي ًةطةهةي تسدياسبلشيَ و ػي م يةُيَ وٓةًو

   .تبيَ طةسكةوتوو دياهؤط ثشؤطةي و
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 ( و ناوضة دابسِيَندزاوةكاني كوزدستان041) ماددةي

 

( ًاددةيةكي بِةسِةتي دةطتووسي 140سِاطتةس كةوا ًاددةي )
ة و ػةسعييةتي خوَي هةَ دةطتووسة وةسطشتووةس كة عيَشاقٓةًيؼةيي 

ثةطةُذياْ كشدووةس بةبيَ  عيَشاقي خةَهلُضيلةي ضواس هةطةس ثيَِجي 
ت و ُة ٓةًواس دةكشيَت. ٓةسوةٓا سِةصاًةُذي طةهي كوسديؽ ُة دةبشدسيَ

ًاددةكة ٓيَضي ياطايي خؤي هةًةوة وةسطشتووة: ئةو كيَؼةيةي كة بؤ 
ضاسةطةسكشدُي داُشاوةس ٓيَؼتا ضاسةطةسُةكشاوة. بؤية ٓةسضةُذة ًاوةي 

دا بةطةسضووةس ٓيَؼتا ًةفعوهي ةجيَلشدُي دياسيلشاوي هة دةطتووسجيَب
كاُياْ هةَ اُة بةعظي و ٓاوسِتةواوي ًاوة و باهؤسة و باُطةػةي كؤ

سعي ٓي  بِةًايةكي ياطايي و ػة -كة طواية ًةفعوهي ُةًاوة–باسةيةوة 
ي جيَبةجيَلشدُي ئيتيخادي واتة حلوًةتي دةطةآلتُيية و ثيَويظتة هةطةس 

ضوُلة ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي  بةآلَجيَبةجيَي بلات.  عيَشاق
ووةتة طةوسةتشيّ كؤطجي دةطتووسي ( طةقةتةس ئةًة ب58)ب(ي ًاددةي )

ياطايي هةطةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي طشُطرتيّ بةػي ًاددةكةس هةبةس  و
ئةوةي ظيتؤي سِةصاًةُذي ئيجٌاعي بةخؼيوة بة جيَطشي عةسةبي طوُين 

ضوُلة ئةطوي كيَؼة هةطةس خاكة و كيَؼةكةؾ سِاطتةوخؤ سؤن كؤًاسس طة
س جيَطشي عةسةبي طوُين طةسكؤًاس ثاسيَضطاكاُي عةسةبي طوُِيية هةطةيَ

)سِيضداس تاسق ٓامشي( سِيَطشة هةثيَؽ جيَبةجيَلشدُي ُاوةسؤكي بشِطةي 
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ُاوبشاوس واتة سِاصي ُيية بة ضاكشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية ػيَواوةكاُي 
ن و ٓةوهيَش و دٓؤن(س جطة هة سِيَطشتّ هة وثاسيَضطاكاُي كوسدطتاْ )كةسكو
. عيَشاقطاي كةسبة ؾ هة باػووسي وي ثاسيَضضاكشدُةوةي طِووسي ػيَوا

ةباُي( و جيَطشة عةسةبة ضوُلة طةسؤن كؤًاس )سِيَضداس جة ي تاَه
 (سِيَضداس تاسق ٓامشي)ػيعييةكةي )سيَضداس عادي عةبذوملةٓذي( ُةياُتواُي 

ئيقِاع بلةْس بة طشُطيي ئيجٌاع بؤ سيٌَِايي ٓاوبةؾ بةثيَي دةطتووس بؤ 
اوةكاْس كة هة يةْ سِريٌَي بةعع وسة ئيذاسيية طؤسِسِاطتلشدُةوةي طِو

ئةجناَ دساوْس ٓةسوةن بةػيَوةيةكي ُاسِةوا و هة ثيَِاوي ًةبةطيت طياطي 
ضوُلة طؼت ٓيَضة طياطيية  هة دةطتووسدا طةمليَِذساوة و ضةطجاوة.

هة عةسةبيية طوُِييةكاْ هةطايةي برييَلي ػؤظيين و عةقوييةتيَلي 
رت داُاْس ُةن تةُيا دري طةسِاُذُةوةي ُاوضة و و خؤ بةصهداطريكشدْ سِآاتو

ضوُلة لو دورًين وػةي كوسدطتاُيؼّ. بةَهةكاُي كوسدطتاُّس دابشِاو
ي ُويَ )كاتي و طواطتِةوة وٓةًيؼةيي( ئريادةي عيَشاقٓةسطيَ حلوًةتي 

ضوُلة  ًاددةكة بةكشدةوة ُةبووة وُيية. طياطيياْ هة جيَبةجيَلشدُي 
دةوَهةتة دابةػلةسةكاُي كوسدطتاْ ٓةس هة طةسةتاوة  حلوًةتةكاُي

هة كاتي بةسبةسةكاُي ُاوةسؤكي ًاددةكة دةكةْ ... . بؤية ًاددةكة 
جيَبةجيَِةكشا  2007ي طاَهذاس واتة تا كؤتايي دةطتووسي دياسيلشاوي خؤي

ًْ"! ة تا ئيَظتا طشِكشاوة و هة واقيعو هةوكاتةػةو ذا خةسيلة ببيَتة "ًخًبش كا
ةكاُي كوسدطتاْس كة دةُاطشيَت دابشِاويةي ئةوةػةوة  كيَؼةي ُاوضة هةًا

لو جطة هة ئاَهؤصتش بووةس بةَهبة "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س ُةن تةُيا 
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ي ن هة ًوطى و دياهةؾ بةػيَوةيةكي درواس تةػةُةي كشدووةس بةتايبةتوكةسكو
ياُي هة يةْ "هيظيت حةدباي بشا دةطةآلتهة ًوطى ثاؾ طشتِة دةطيت 

كة هة –ُوجةيفي". بؤية كيَؼةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاُيؽ 
بووةتة طةوسةتشيّ و طشُطرتيّ كيَؼةي  -دةطتووس يةكالُةكشاوةتةوة

 ٓةَهجةطيَشدساو و ٓةَهواطشاو هة ُيَواْ حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و
تةُيا ثيَوةسي . هيَشةدا دةبيَت بضاُشيَت: كةوا ئيَظتا عيَشاقحلوًةتي ئيتيخادي 

دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي باػووس و باػووسي سِؤرئاواي ٓةسيٌَي 
 (ي طشِكشاوة.  140فيذساهي كوسدطتاْ: ًاددةي )

ئاػلشاية كة  يةُة عةسةبييةكاْس بةتايبةتي  يةُي عةسةبي طوُينس 
 ( و140تةطةسةي صؤسياْ خظتووةتة طةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي )

ذاس ضوُلة يؽ جيذدي ُيية هة جيَبةجيَلشدُيعيَشاقًةتي ئيتيخادي حلو
دةبواية ٓةَ ثابةُذ بواية بة دةطتووسي  عيَشاقحلوًةتي ئيتيخادي 

 ٓةًيؼةيي و ٓةَ ثابةُذ بواية بة بةسُاًةي كاسي حلوًةتي ئيئتياليف و
ذا هة دةطتووس جيَبةجيَ خؤيًاددة دةطتووسييةكةي هة كاتي دياسيلشاوي 

هةَ يةس كةضي حلوًةتي ئيتيخادي كةًتةسخةًي كشدو ئةسكي خؤي بلشدا
بؤ ئةوةي ٓةَهظةُطاُذُيَلي بابةتيياُة و دسوطت  بةآلَباسةيةوة بةجيَِةطةياُذ. 

بؤ ًةطةهةكاْ بلشيَّس دةبيَت سِاػلاواُة  واصي ئةداي  يةُي كوسدطتاُي و 
ي تا كاتي طوجناو ٓةَهةكاُي هةَ بواسةدا بة وسدي دةطتِيؼاْ بلةيّس بؤ ئةوة

 هةبةس دةطت داية ضاسةطةس بلشيَّ:
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ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم سِووْ و ئاػلشايةس كةوا ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي 
( دةبواية ٓةَهوةػاُذُةوةي بشِياسة ُاسِةواكاُي سريٌَي 140كشؤكي ًاددةي )

بةعع بووايةس كة بووُةتة ٓؤي دابشِاُذُي ُاوضةكاُي كوسدطتاْ و طةسضاوةي 
تبووُي كيَؼةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س بةتايبةتي بشِياسي رًاسة دسوط

س ُةن ئيجٌاعي 1989ي طاَه(ي 434و بشِياسي رًاسة ) 1976ي طاَه(ي 41)
ٓةس طيَ ئةُذاًاُي ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاس. ٓةسوةٓا ئةَ ًيلاُيضًة 

ًةُي جطة هة طةقةتيي ُاسِةواػةس ضوُلة ئيجٌاعي ٓةس طيَ ئةُذاًي ئةجنو
طةسؤكايةتي كؤًاس ًةسجيَلي تةعجيضيية و جيَطشي عةسةبي طوُين قةت 
ئاًادة ُابيَت و دةيلاتة بياُووي ساِصيِةبووْس بؤية ثةطةُذكشدُي ئةَ 

(ي ياطاي ئيذاسةي 58ًةبةطيت طةسةكي ًاددةي ) ًيلاُيضًة ُاكؤكة هةطةيَ
س ةيةكي يةكجاذا ٓةَهةطجاُذُيؼي هة دةطتووسي ٓةًيؼةييكاتي و ض

باسةيةوة تيَيلةوتووة. طةوسةبووةس كة  يةُي كوسدطتاُي هة كاتي طفتوطؤدا هةَ 
يَلي ياطايية" كاتي خؤي هة  يةْ ُويَِةساُي عةسةبي ذا ئةًة "فيََوهة سِاطتي

ووصي تةمم 20طوُين بةتايبةتي هة كوسد كشاوة. ُووطةسي ئةَ طوتاسة هة 
ْ طةسكشدايةتي  يةهة ذااُطلشدُيَلي سِاويَزكاسيي تايبةتهة ب 2005

بؤ ثيَويظتيي  حةدديّس طةسجنياُي سِاكيَؼا بؤ ئةَ ٓةَهةية وآلطياطيييةوة هة طة
ذا. ٓةسوةٓا جطة هةَ ٓةَهةيةس سةطةسكشدُي هة دةطتووسي ٓةًيؼةييضا

ٓةَهةيةكي طةوسةي ديلةؾ هة ُووطيين دةطتووسي ٓةًيؼةيي سِووي داوة و 
ويؽ بشيتيية هة ُةًاُي ئةو ًاددةيةي كة  يةُي كوسدي ثيَي سِاصي بووة!س ئة

دسوطترتيّ ثيَوةسي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي ٓةسيٌَةكاُي تيَذا بوو هة ياطاي 
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جيؤطشافيييةكاْس  (س واتة سِاطتيية ًيَزويي و4ذا )ًاددةي ئيذاسةي كاتي
ٓةسضةُذة ُووطةسي طوتاس هة داُيؼتين ُاوبشاودا جةخيت هةطةس طشُطي ئةَ 

رتكشدُي بؤ دةطتووسي ٓةًيؼةيي كشد بة جةختلشدْ هةطةس ضاك ًاددةية و
ًاُة كةوا ئةَ جيَطةي طةسطوسِ بةآلَةسيٌَيي )فذساهية ا قاهيٍ(س فيذساهيضًي ٓ

ًاددة طشُطة ٓةسُةًا هة دةطتووسي ٓةًيؼةيي! بؤية ئيَظتا تةُيا ثيَوةسي 
 (ة.140دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ًاددةي )

ٓةسوةٓا  يةُي كوسدي ٓةَهةيةكي صؤس طةوسةي ديلةي كشدس كة ًاددةي 
 31/12/2007دا واتة تا ةكاتي دياسيلشاوي خؤي هة دةطتووس( ه140)

جيَبةجيَِةكشاس ضوُلة ُة فشاكظيؤُي ٓاوثةمياُي كوسدطتاُي ئةجنوًةُي 
و ُة ثةسهةًاْ و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ٓي   عيَشاقُويَِةساُي 

اُةوةيةكي ياطايياْ هةَ باسةيةوة ُةبوو! ٓةسضةُذة ُووطةسي ئةَ طوتاسةس كاسد
بةسثشطي هيَزُةي بة دواداضووُي هة داُيؼتِيَلي سِاويَزكاسيي بةثةهة هة ُيَواْ 

ثظجؤسِ و  10(ي ثةسهةًاُي كوسدطتاْ و 140بةجيَلشدُي ًاددةي )يَج
ت و جيؤطشافيا هة حةدديّ هة بواسةكاُي ياطا و طياطةآلًاًؤطتاي صاُلؤي طة

جةخيت هةطةس  س بؤ ئةَ ئةطةسة كة ثيَؼبيِيي دةكشا15/12/2007سِيَلةوتي 
هة بةغذاد كشدةوةس  آلُاًةيةن بؤ دادطاي ئيتيخادي باآلئاسِاطتةكشدُي طلا
بةثيَي ياطا و هةبةس سِؤػِايي دةطتووس و بة  آلة دادطاي باضوُلة هةو حاَهةت

سيَلي يةكالكةسةوة حلوًةتي ئيتيخادي ياتاوتؤيلشدُي باسودؤخةكة بة بشِ
( هة كاتيَلي دياسيلشاوي 140ثابةُذ دةكشد بة جيَبةجيَلشدُي ًاددةي )
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ديلةدا. دةقي خاَهي يةكةَ هة ياداػتيَلي ُووطشاوي سِؤري ثاػرتيؽ بؤ 
 جيَطشي طةسؤكي ثةسهةًاْ هةَ باسةيةوة بةَ ػيَوةية بوو: 

)احمللٌة  عيَشاقفيذساهي ؽ بلشيَت بة دادطةى يَيةن ثيَؼلآلطلا "
ياْ فشاكظيؤُى ٓاوثةمياُيى  سهة يةْ ثةسهةًاُى كوسدطتاْ –ا حتادية( 

ى جيَبةجيَلشدُى آلياْ هيَزُةى با سعيَشاقويَِةساُى كوسدطتاْ هة ئةجنوًةُى ُ
ى عيَشاقهةثيَِاوى ضةطجاُذُى بةسثشطياسى ٓةسطىَ حلوًةتى  - 140ًاددةى 

ُى ةيي( هة كةًتةسخةًيى هة جيَبةجيَلشد)كاتى و طواطتِةوة و ٓةًيؼ
ياسداْ بؤ ًاُةوةى و هة ثيَِاوى بشِ 140و ثاػاْ ًاددةى  58ًاددةى 

( تا تةواوكشدُى سىوًةفعوىل ًاددةكة بةػيَوةيةكى ياطايي )دةطتو
بة تةواوكشدُى  عيَشاقهة ثيَِاوى ثابةُذكشدُى حلوًةتى  جيَبةجيَلشدُى

 .2008 ىطاَهجيَبةجيَلشدُى ًاددةكة هة 
(ةس ضةُذ كةَ 140ي ًاددةي )بِاغة( كة 58جطة هة ًاُةؾ ًاددةي )

ة ( دا: "خاك58وكوستييةكي تيَذاية. بؤ منووُة: هة بشِطةي )ج(ي ًاددةي )
ن ٓي  ون ...س جطة هة كةسكووذا كةسكوكيَؼة هةطةسةكاْ" هة ُيَواُياُ

ُةكشاوةتةوة ... ػويَِيَلي ديلة دياسُةكشاوة. ٓةسوةٓا ثشطياسي سِاثشطي سِووْ 
طشُطرت ٓةَهةي ضةطجاُذُي ضةًلي "ٓةًووػي  . هة املتنطزعاالرا ضي
" واتة "خاكة كيَؼة هةطةسةكاْ"ةس كة ٓةَ هة بواسي ياطايي و ٓةَ هة عليهط

ي آلُطابةعع ئةَ خاكاُةي بة صؤس هة  بواسي طياطي ُاسِةوايةس ضوُلة سِريٌَي
هة بواسي دةسبشِيِيؽ دابشِيوةس ن و قةواسةي كوسدطتاْ هة خا 1991و  1974
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صاساوةيةكي ُةطوجناوو ئيظتيفضاصي و ًايةي ُائاساًي و سِن و كيِةية. بؤ 
 ُةؾ هةبةسضاو بطرييّ.  آلُةوةي ٓةَهةكاْ ثيَويظتة ئةَ خاضاكشد

( بةكشدةوة جيَبةجيَبلشيَت: دةبيَت 140بؤية ئةطةس مباُةويَت ًاددةي )
( و كةَ وكوستييةكاُي ديلةي ًاددةي 58ًيلاُيضًي بشِطةي )ب(ي ًاددةي )

( 140(ضاكبلشيَِةوةس ئةًةؾ دةكشيَت هة سِيَطةي ٓةًواسكشدُي ًاددةي )58)
ي ٓةًواسكشدُي دةطتووسي بة ثيَي ثيَؼِياسي  يةُي كوسدي بيَتس هة ضواسضيَوة

(ي دةطتووسةوة ئةجناَ 142ذاس كة دةبيَت بة طويَشةي ًاددةي )ٓةًيؼةيي
 بذسيَت. 

ةكاُي كوسدطتاْ )كة دابشِاوبؤ ضاسةطةسكشدُي كيَؼةي ُاوضة ٓةسوةٓا 
سِريٌَي بةعع بة ُآةق هة قةواسةي "ُاوضةي ئؤتؤُؤًي" و "ثةُاطةي ئاساَ" 

ي كوسدطتاْ )كة هة َهةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي فيذسادايربِيوْ( و كيَؼ
ةتي: دةطتووسي ٓةًيؼةيي ثيَوةسيؼي يةكالُةكشاوةتةوة(س بة ػيَوةيةكي بِةسِ

(ي دةطتووسيؽ ٓةًواس و تةواوبلشيَتس ضوُلة هة 143دةبيَت ًاددةي )
يَلي ديلةي (ي ياطاي ئيذاسةي كاتييَؽ فيََو53بشِطةي )أ(ي ًاددةي )

داْ بة حلوًةتي "ياطايي" هة كوسد كشاوةس هةبةس ئةوةي هةويَذا ٓةسضةُذة 
سِؤري  هة طةس ئةو ئةسصاُةي كة هة بةآلَٓةسيٌَي كوسدطتاُذا ُشاوة: 

ذا بووْس واتة هة ضواسضيَوةي "ثةُاطةي ئاساَ يدةطةآلتهة ريَش  19/03/2003
– Safe Haven !داس واتة بيَي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة يةْ سِريٌَي بةعع "

ئةَ بشِطةيةؾ بووةتة بةػيَم هة ًاددةي ُاوبشاوي دةطتووس. ئةطةس 
وثي كوسدي هيَزُةي وةْ طشتيَبيِييةكاُي سِاويَزكاسييةكاُي ثيَؼووَ هة ي
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طةسؤكايةتي ثةسهةًاُي كوسدطتاْ و وةصاسةتي  ي وعيَشاقُووطيين دةطتووسي 
ةكاُي كوسدطتاْ طشُطياْ ثيَذسابوايةس بيَطوًاْ ئيَظتا ئةَ طشفتاُة دابشِاوُاوضة 

 ُةدآتِة ثيَؽ.
ي ياطا و زهيَشةدا ًّس وةن ًاًؤطتا و ثظجؤسيَلي دؤصي كوسد هة كؤهيَ

ي و عيَشاق( هة ضواسضيَوةي دةطتووسي ٓةًيؼةيي 140س كة ًاددةي )سِاًياسي
ةكاْ و طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هة دابشِاوبابةتي كيَؼةكاُي ُاوضة 

ي زؤهيَجيؤطشافياي طياطي كوسدطتاْ هة ك ضواسضيَوةي باسي دؤصي كوسد و
يية هة بواسي ًةطةهة طياط ُاوبشاو ػيذةكاتةوةس و وةن تويَزةسيَلي ئةكادميي

س ئاًادةيي تةواوي خؤَ دةسدةبشَِ: بؤ سِاويَزكاسي عيَشاقييةكاُي ٓةسيٍَ و زطرتاتي
بةًةسجيَم  بةآلَ –طة و كاتيَلي ثيَويظت بيَت صياتش هةَ باسةيةوة هة ٓةس جيَ

بايةخياْ ثيَ بذسيَت و وةن جاساُي ثيَؼوو ثؼتطويَ ُةخشيَّس بؤئةوةي هةًة 
يةكاُي كوسد هة ضواسضيَوةي زةهة طرتاتيباسةي ًةطي كوػِذة هةصياتش ٓةَهة
بؤ ئةوةي كؤػؼي ًِيؽ بةفريِؤ  و ي ُويَذا ُةكشيَّعيَشاقطياطي هة ثشِؤطةي 

ُةضيَت و ثاػاُيؽ ُةبيَتة ًايةي غةًباسي ثرتَ. ٓةسوةٓا ئاًادةػٍ بؤ 
( و 140بةػذاسيلشدُي سِاطتةوخؤؾ هة ئةسكي بةدواداضووُي ًاددةي )

ي كوسدطتاْ. ئةَ وةكاْ و طِووسي ٓةسيٌَي فيذساَهايَِذسكيَؼةي ُاوضة دابشِ
ئاًادةكاسييةػٍ بة ئةسكيَلي ثريؤص دةصامن بؤ خضًةتلشدُي دؤصي سِةواي كوسد 
هة ضواسضيَوةي بةسرةوةُذي ُةتةوةيي و ُيؼتٌاُي با  و هة ثيَِاوي 

واطشاوةكاْ هة ضاسةطةسييةكي ئاػتيدواصاُة و دةطتووسياُةي كيَؼة طشُطة ٓةَه
 .عيَشاقاْ حلوًةتي ٓةسميي كوسدطتاْ و حلوًةتي ئيتيخادي ُيَو
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 (041)  ماددةيثاشةزِؤذي و  واقيع

 
بؤ ضي بلة  دةبيَت طةسؤكايةتي ٓةسيٍَ و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ

 ؟عيَشاقهة  يةْ حلوًةتي ًةسكةصي )ئيتيخادي(  جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة
 

ةسِةتي دةطتوو140) ًاددةي ًيؼةيي ئيتيخادي سي ( ًاددةيةكي ِب ة عيَشاقٓة
ي خةَهلو ػةسعييةتي خوَي هةَ دةطتووسة وةسطشتووةس كة ُضيلةي ضواس هةطةس ثيَِجي 

ًيَز %( هة78) عيَشاق ًيَلي ئاصاد و  ذؤ ًةفعوهيؼي ثةطةُذياْ كشدووةس ذا وييوسِيفشُا
ًيؼةيي و  ةُذبةُذة بة ًةفعوهي دةطتووسي ٓة اووآلبةبيَ سِةصًا ةسيٌَييٓ   تياُيٓ 

ًيؼةيي  ة ٓي  ًاددةيةكي ديلة و دةطتووسيٓ  ُيؽ ئةَ ًاددةية و   عيَشاقكوسدطتا
ةًواس ُا  ٓ ُيضًي ًاددةي )س ضوُلة بة ثيَكشيَتبة طؼتيي ًيلا ( كة 142ي 

ُيَلي دةطتووسي ثةي ةًواسكشد  ٓ ٓي  ُابيَت  ةًواسكشدُي دةطتووسس   ٓ وةطتة بة
ًيؼةيي  ي ط عيَشاقٓة يَ ثاسيَضطا سِةتبلشيَتةوة. هة يةْ دوو هةطةس طيَي دةُطذةسُا

شاوة هةثيَِاوي طشفتةي بةُذة بة ضاسةكشدُي ئةوٓيَضي ياطايي ًاددةكة  ٓةسوةٓا  و دُا
ةسضةُذة ًاوةي جيَب .ٓيَؼتا ضاسةطةسُةكشاوة  ٓ ةجيَلشدُي دياسيلشاوي هة بؤية

ْ  دا بةطةسضووةسدةطتووس ضوُلة  يةُة ثيَوةُذيذاسةكاْ بة جيَبةجيَلشدُي ئةسكي خؤيا
 يباُطةػة و باهؤسة ٓيَؼتا ًةفعوهي تةواوي ًاوة و هةَ باسةيةوة بةجيَِةطةياُذووةس

اوسِا ُياْ كؤُة بةعظي وٓ  ِييةكا   –كة طواية ًةفعوهي ُةًاوة –هةَ باسةيةوة  ػؤظي
ُيية ةًايةكي ياطايي و ػةسعي  ٓةسكةطيَليَؽ باُطةػة بؤ بةَ ُاسِاطتيية  سٓي  ِب
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ة ي خةَهلهة خؤي و هة  ياْ بة ئاػلشا دةيةويَت فيَىَ سبلاتس يْا صؤس طاكاس و ُةصُا
ُياْ بذات! خؤ ئةطةس  ٓا ةًْا ًةبةطيت بةعظي فاػي دري طةهي كوسد  بلات و بؤٓ 

اددةي ) ةس هةطةسةتاي 142وابيَتس ئةواً  ًيَزتشةسٓ  (وةس 2006ي )طاَه(ؾ صؤس هة 
 بةآلَ سيَت ئةويؽ ًةفعوهي ُةًابيَتًاوةي جيَبةجيَلشدُي بةطةسضووة و دةب

ةًوو ًاددةكاُي ديلةي دةطتووسي   ٓ ة بة تايبةتي و ًاددُا بيَطوًاْ ئةَ دوو 
ِيَت تاوةكو ئةو ًةطة ُةي  ًيَ ةية و دة ئيتيخادي بةطؼيت ًةفعوهي تةواوي خؤيآْ 
ٓيَتس ئةطةس دةطتووسيؽ هة ضواسضيَوةي  شاْو كؤتايياْ ثيَذة ُياْ دُا بؤ ضاسةكشد

ةًاي ًاددةي  ذؤَ و هةطةس ِب ةًواسكشدُي 142)سيفشُا ةًواس بلشيَتس ضوُلةٓ   ٓ)
ةًواسكشدُي ُاوبشاو دةكشيَت. بؤية  ُيضًيٓ  ًيلا ُيا بةثيَي  ثيَويظتة هةطةس دةطتووس تة

اتوو  يعيَشاقئيتيخادي واتة حلوًةتي  ي جيَبةجيَلشدُيدةطةآلت  جيَبةجيَيدٓا
ٓيَؼتين طؼت تةطةسةيةكي طةس سِيَطبلات ة ةًوو كؤطح وُ  ةي س بةخؤ دْا هةٓ 

ةسيٌَيؽ   ٓ هيزُةيةكي ُويَي جيَبةجيَلشدُي. ثيَويظتة طةسؤكايةتي و حلوًةتي
ٔيَِيَتس هئَاتوو بؤ بةد ًاددةكة ثيَلب واداضووُي جيذدي و كاساي جيَبةجيَلشدُي 

ْ ئةسكة طشْا و طرتاتيز زُة كؤُةكاْ هة ئاطيت ئةَضوُلة بة سِاػلاويي هيَ يية ُةبوو
ُيني.   و

ُاوةسؤكي ًاددةي )ئيَظتاؾ با سِووُي بلةي (ي دةطتووسي 140ِةوة واقيعي 
ًيؼةيي  و دةبيَت ض بلشيَت تاس كؤطح و تةطةسةكاُي طةس سِيَطةي  ضيية؟ عيَشاقٓة

  بربدسيَّ واتةس جيَبةجيَ بلشيَت؟
ًيؼةيي جةخت هةطةس 140ي ًاددةي )ٓةسدوو خاَه ة  ٓ (ي دةطتووسي

اوةسؤك ًاددةي )تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُيُ  ي عيَشاقةتي طاي ئيذاسةي دةوَه( يا58ي 
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ةوة دةكةْس كة ضاسةطةسييةكي دةطتووسيية بة تايبةتي بؤ كيَؼةي  بؤ ًاوةي طواطِت
خاو بة صؤسي و وثاسيَضطا هة  يةْ سِريٌَي بةعظي سِو 8طؤسِيين طِووسة ئيذاسييةكاُي 

ؤي سِة ضطا ثاسيَ 4ةصثةسطتاُة و تايفةطةسيي واتة بةًةبةطيت طةوسةتشكشدُي طهةبةسٓ 
ُياْ عؤكة ص ُيؼتوا ةوا و طةسبةي دا حةددّي و دياهة و آلةسةبي طوُين بووْ )ُةِي
ُباس( ُياْ كوسدبووْ )كةسكوثاسيَضطاي صؤ 3ووكلشدُةوةي بة بض ئة ُيؼتووا نس وسبةي دا

ي عةسةبي ػيعةْ.  ُيؼتووُا ةوهيَش( و ثاسيَضطاي )كةسبة ( كة صوسبةي دا  ٓ دٓؤن و
ذيؼة ٓةسوةٓا ئةَ ضاسةطةسيية جطة ه ةوةي دةطتووسيةس ضاسةطةسيَلي ُاوُة
ُيَوْا طؼت  يةُة  ًيظي  ًجشؤ ي طؼت عيَشاق)كؤ ةُذي ُويَِةسُا ييةكاُة( و بةسِةصًا

شاوة و ثاػاُيؽ  عيَشاقثيَلٔاتةكاُي  ةوة دُا هة كاتي طاصكشدُي ياطاي ئيذاسةي طواطِت
ي طديظاْ هة  ًادةكشدُي يةْ ُويَِةسُا سِةػِووطي ؼت ثيَلٔاتةكاُةوة هة كاتي ئا

اددةي ) ًيؼةيي وةن بةػيَليً  ة ( ضةطجيَِذساوة و دواييؽ هة 143دةطتووسيٓ 
ًيؼةيي بة  ة  ٓ سِاثشطييةكي دياس بة ئاػلشا وةن بةػيَلي دةطتووسي ئيتيخادي

ةيةكي بةسضاو ثةطةُذكشاوة.   صؤسِي
ُيضًي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي ئاػلشاية كة بةآلَ (س كة 58ةي )ًادد ي)ب( ًيلا

بووةتة ٓةس هةطةسةتاوة  ُاكؤكيية ئةَبؤية س ًاددةكةية ُاكؤكة )طةقةتة(ي كاكَو
ي هةطةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي طشُطرتّي بةػي يطةوسةتشّي كؤطجي دةطتووس

بةًةبةطيت ضاكلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية  -كة هة دةطتووس ًاددةكةس 
ذساوةكاْ هة  يةْ سِريٌَي بةعظي فاػييةوة  اوةس بة تايبةتي ضةطجيَِذس -ػيَوُا

ةوةي ثاسيَضطاي كةسكو ةس ويةكطشِت ةوةيٓ  كي هةتوةتلشاو و كوسد هيَلةًلشاوة بة طةسُِا
ذاسي ثاسيَضطاي ئةطوي ةكاْ هيَي بؤ ضواسضيَوةي طِووسي ئيذابشِاوضواس قةصا بةصؤس هيَ
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ُيضًي جيَبةجيَلشدُي ئةَ بشِطةي )ب(اية هةبةسئةوةي  بةآلَخؤياْ.   ظيتؤيًيلا
ةُذ ضوُلة سيؽبةخؼيوة بة جيَطشي عةسةبي طوُين طةسكؤًاس ي ئيجٌاعيسِةصًا

هةطةس خاكة و كيَؼةكةؾ سِاطتةوخؤ هةطةي ثاسيَضطاكاُي عةسةبي  كةئةطوي كيَؼة
ِييةس  ُييةكاْ طوُ ةًوو قةصا و ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة ثاسيَضطا كوسدطتا هةبةسئةوةيٓ 

ًيَشيي ُياْ كوسد هةطةسر ُيؼتووا ةي دا بووْ( خشاوُةتة طةس كوسد 1957 )كة صؤسِي
ِييةكاْ )ًوطى و تلشيت و دياهة(س بؤية ثاسيَضطا عةس جيَطشي عةسةبي ةبيية طوُ

ٓامشي) طوُين طةسكؤًاس ي (سِيضداس تاسق  جيَبةجيَلشدُي  هةثيَؽ بيَت سِيَطشتوُا
اوبشاوس واتة سِاصي ُ  ُ لشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية كبةضا ةبووةُاوةسؤكي بشِطةي

ةوهيَش و دٓؤنوكةسكو) ثاسيَضطاكاُي كوسدطتاْ  اُيػيَواوةك  ٓ ةًيؼةس (ن و  كةٓ 
ُياْ تا ثيَؽ طؤؤص ُيؼتووا ْ.سبةي دا ة ُاسِةواكاُي بةعظي فاػي كوسدبوو بةَ  سِِي

امشي سيَ ػيَوةوية  ٓ طِووسي ػيَواوي ثاسيَضطاي  هة ضاكشدُةوةي ةػي طشتسِيَطضداس
و جيَطشة  (ةباُييَضداس جة ي تاَهسِ) سطةسكؤًا ضوُلة . عيَشاقكةسبة ؾ هة باػووسي 

ي  )سيَضداس عادي عةبذوملةٓذي )يةكةيعةسةبة ػيعي ُتوُا امشي)ُةيا  ٓ  (سِيَضداس تاسق
اوبةؾ بةثيَي دةطتووس بؤ   ٓ ايي اع بلةْس بة طشُطيي ئيجٌاع بؤ سيٌَِ ئيِق

ةكي اوةكاْس كة هة يةْ سِريٌَي بةعع بةػيَوةيسِاطتلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية طؤسِ
ذْ ُاسِةوا و هة ثيَِاوي ًةبةطيت طياطي ةسوةن هة دةطتووس بة دابشُِا ْسٓ  دا ئةجنَا دساو

ُِييةكاْ هةطايةي س طةمليَِذساوة و ضةطجاوة ٓيَضة طياطيية عةسةبيية طو ضوُلة طؼت 
اتوو و  اْبةصه خؤبرييَلي ػؤظيين و عةقوييةتيَلي هةداطريكشدْ سِٓا س هة كوسد رت دُا

ُيا دري طة ذُةوةي ُاوضة ُةن تة بؤ ضواسضيَوةي ثاسيَضطا  ةكاُي كوسدطتاُّدابشِاوسُِا
ُتيقي ةسيٌَي كوسدطتاْ بة بياُووي ُاسِةوا و ُاًة ُياْ وٓ   ُةياسيلو س بةَهئةطوييةكا
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ُيؼّ ٓاوػةي كوسدطتا ةسوة  ٓ ٓةسطيَ سبةي بةسثشطة عةسةبةكاُي ؤصضوُلة  .
ًيؼةيي ي ويكات) ي ُويَعيَشاقحلوًةتي  ةوة وٓة هة  ئريادةي طياطيياْ (طواطِت

ُيية جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة حلوًةتةكاُي  س جطة هةوةي كةبةكشدةوة ُةبووة و
اددةكة  اوةسؤكيً  ةس هة طةسةتاوة بةسبةسةكاُيُ  دةوَهةتة دابةػلةسةكاُي كوسدطتآْ 

ي طاَهذاس واتة تا كؤتايي ي دياسيلشاوي خؤييًاددةكة هة كاتي دةطتووس ةْ. بؤيةدةك
صؤس  يةْ و  طشِكشاوة وبة واقيعي جيَِةكشا و هةوكاتةػةوة تا ئيَظتا جيَبة 2007

ٓي   ابيَت  ةسضةُذةُ  بةسثشطي طياطي و حلوًي عةسةب بةئاػلشا درايةتي دةكةْسٓ 
ًيَلي ئةجنوًةُي ُويَِةسْا و ئةجنوًةُي ثاسيَضطاكاْ و  ٓي  ئةُذا ُيَلي طياطي و   ية

ٓي  ٓي  بةسثشغ و كاسبةدةطتيَلي حلوًي درايةت ًاددةية و ُة  يس ُة ئةَ 
ا دةكشيَت بة درايةتي دةطتووس  ًاددةيةكي ديلةيس دةطتووس بلاتس ئةطِي

ةؾ بة ثيَ ُباسبلشيَت و هةطةس ئةَ تاوُا ةًوو وآلتاوا تاُي ي ياطا طضا بذسيَتس وةنٓ 
  دةطتووسيي جئاْ.

يةْ و َ درايةتيية ُاسِةواية و طةسثيَضيية دةطتووسيية ئاػلشايةي  هةًايةي ئة
ِييةكاْ ُاطشيَت ِذسايَكيَؼةي ُاوضة دابشِ كةطة عةسةبة ػؤظي وةكاُي كوسدطتاْس كة دة

ُيَوْا سِريٌَي بةعظي فاػي و هةطةسةكاْ"  "ُاوضة كيَؼة بة )ٓةسضةُذة كيَؼةكة هة 
ًويَلشاو بووة(س  ُيا ئاَهؤصتش بووةس بةَهطةهي كوسدي طتة ثاسيَضطاي لو جطة هة ُةن تة

ةواثاسيَهة  سنوكةسكو بةػيَوةيةكي درواس تةػةُةي كشدووةس  و دياهةؾ ضطاكاُي ُةِي
ةوابةتايبةتي هة  ة دةطيت  ثاسيَضطاي ُةِي "هيظيت حةدباي ْ هة ية دةطةآلتثاؾ طشِت

ُيؽ"س بشاياُي ُوجةيفي ةسيٌَي كوسدطتا كة هة - بؤية كيَؼةي طِووسي باػووسيٓ 
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ةَهجةطيَشدساو و  طرتّيوةتة طةوسةتشّي و طشُبو -ة دةطتووس يةكالُةكشاوةتةو كيَؼةيٓ 
ةسيٌَي كوسدطتاْ وحلوًةتي ئيتيخادي  ُيَوْا حلوًةتيٓ   .عيَشاقٓةَهواطشاو هة 

شيَت  ُيا :هيَشةدا دةبيَت بضُا ِيؼاُلشدُي  كةوا ئيَظتا تة ثيَوةسي دةطتووسيي دةطت
ةسيٌَي فيذساهي كوسدطتاْ (ي 140ًاددةي ) :طِووسي باػووس و باػووسي سِؤرئاوايٓ 

ئاػلشاية كة  يةُة عةسةبييةكاْس بةتايبةتي  يةُي عةسةبي ة. عيَشاقتووسي دةط
اددةي  و( 140) طوُينس تةطةسةي صؤسياْ خظتووةتة طةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُيً 

ُي ةبووْجيذدي ُتا ئيَظتا يؽ عيَشاقئيتيخادي  ةكاُيحلوًةت  ذاسهة جيَبةجيَلشد
ًيؼةيي )واحلوًةتي ئيتيخادي  ذاهةكاتيَل دةبواية  تة حلوًةتي سِيَضداس ًاهلي(ٓة

ةَ ثابةُذ بواية بة بةسُاًةي كاسي   ٓ ًيؼةيي و ة ٓةَ ثابةُذ بواية بة دةطتووسيٓ 
ذا هة دةطتووس هةكاتي دياسيلشاوي خؤي ًاددة دةطتووسييةكةي حلوًةتي ئيئتياليف و

ًتةسخةًي كشدو ئةسكي خؤي هةَ  كةضي حلوًةتي ئيتيخادي جيَبةجيَ بلشدايةس كة
ُيَلي بابةتيياُة و دسوطت بؤ  بةآلَ .سةيةوة بةجيَِةطةياُذبا ةَهظةُطاُذ  ٓ بؤ ئةوةي

ة  واص ستًةطةهةكاْ بلشيَ  ٓةَهةكاُي ي ئةداي  يةُي كوسدطتاُي ويدةبيَت سِاػلاوُا
ةسوةٓا كةًوكوستييةكاُي هةَ بواسةدا اغةسٓ  (ي دةطتووسيؽ واتة 140ي ًاددةي )ِب
ةية (ي ياطاي ئيذاسةي ط58ًاددةي )  –واطتِةوةس كة ثيَويظتيياْ بة ضاكلشدْٓ 

ةًواسكشدُي دةطتووس بة ثيَي ًاددةي  ْ بة  - 142هةضواسضيَوةيٓ  ِيؼا وسدي دةطت
س بؤ ئةوةي تا كاتي طوجناو هةبةس دةطت داية بةدياهؤط هةطةأل حلوًةتي  بلةّي

اتووي  ضوُلة ئةطةسس ضاسةطةس بلشيَّ ةوة بة سِيَلوثيَليعيَشاق ئيتيخادي دٓا
اغة( و 140كةًوكوستييةكاُي ًاددةي ) ي كؤًظيؤُيَلي وكةي بة ثؼتيوِب ُا

ا وسِاويَزكاسيي باآلي كوسدطتاُي ضاكِةكشيَّ و هيَ ويَي  زُةيةكي صُا  ُ كاساي ػياوي
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ُي ُيؽ بةدواي جيَبةجيَلشد شيَتذا ُةضيتس كوسدطتا ةًوو كوسديؽ  با ضان بضُا ئةطةسٓ 
ِيَت و  ةًوو حضبة ٓاواس بلات  و خةوُي ثيَوة ببي يٓ  ي ئةُذًا ئةطةس طياطةتوُا

اتووضؤي بةغذاد بلةْس   ٓ ُيؽ كؤببِةوة و ُييةكا  يطاَه 140طياطيية كوسدطتا
ئةطةس جةسِيوة بةطةس بضيَت جيَبةجيَِاكشيَتس ضوُلة وةيةي تا ئيَظتا تيديلةؾ بةَ ػيَ

ةس طشفتيَلي هة رياُ ؤيةكًشؤظٓ  ِيؼاُلشدُي تةواويٓ  ُيا بة دةطت ةبيَتس تة اُي ذآ 
ي  طشفتةكة و بريكشدُةوةيةكي واقيعياُة و ثؼتبةطنت بة سِاويَزكاسيي طوجناوي ثظجؤسُِا

ا و بةجوسئةت دةطاتة ضاسةطةسيي دسوطيت طشفتةكة  :بة توُا
اُلشدةوة ًاددةي ) (ي دةطتووس جةخت هةطةس 140ٓةسوةكو هةطةسةوة ػٌي

دةكاتس  (ي ياطاي ئيذاسةي كاتيي58تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي )
اددةي ) ُيضًي جيَبةجيَلشدُي كشؤكيً  ًيلا ُيؼٌاُلشدةوة كةوا  ( واتة بشِطةي 58سِوو

امشي(س )ب( تةعجيضييةس ضوُلة جيَطشي عةس ةبي طوُين طةسكؤًاس )سِيَضداس تاسقٓ 
ُتيقي ئيجٌاعس سِيَطشة! جطة هةًةؾ بةثيَي ًاددةي ) (ي 138هة طايةي ًةسجي ُاًة

تي كؤًاس ثاؾ دةوسةي يةكةَس واتة هةَ دةوسةيةي دةطتووس ئةجنوًةُي طةسؤكاية
ِيَت و بةثيَي ًاددةي ) ًيَ (ي دةطتووسيؽ طةسكؤًاس يةن جيَطشي 75ئيَظتادا ُا

ُيضًة طةقةتةؾس جطة هة ُاكؤكي تووػي  ًيلا دةبيَت )ُةن صياتش(س كةوابيَت ئةَ 
ادياسيؽ دةبيَت و دةبيَت  يةُي كوسدطتاُي بة طؼيت و ط ةسؤكايةتي باسيَلي ُويَ وُ 

 . ةسيٍَ بة تايبةتي باؾ ئاطاداسي ئةَ ًةطةهةية ّب   و حلوًةتيٓ 
ُيضًي  ًيلا ًاددةيدسوطيت سِووْ و ئاػلشايةس كةوا   جيَبةجيَلشدُي كشؤكي 

اسِةواكاُي سريٌَي بةعع ( واتة بشِطةي )ب( 58)  ُ ةَهوةػاُذُةوةي بشِياسة  ٓ دةبواية
ذُي ُاوضةكاْ ؤي دابشُِا ُياْ بووايةس كة بووُةتةٓ  واتة بووُةتة  هة ثاسيَضطا ئةطوييةكا
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بشِياسي رًاسة "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س بةتايبةتي  طةسضاوةي دسوطتبووُي كيَؼةي
ذُي قةصاكاُي ضةًضةًايَ 1975ي طاَه(ي 608) و كة س و كفشي هة  تايبةت بة دابشُِا

ذُي قةصاي ت بة داتايبة 1976 يطاَه(ي 41)  بشِياسي رًاسةو  كةسكوونثاسيَضطاي  بشُِا
تايبةت  1976ي طاَه(ي 118ة )بشِياسي رًاسو  كةسكوونهة ثاسيَضطاي  دوصخؤسًاتوو

ُاحيةي ًضوسي هة ثاسيَضطاي دٓؤن و بشِياسي رًاسة ) ذُي  ي طاَه(ي 757بة دابشُِا
ذُي قةصاي ئاكشيَ هة ثاسيَضطاي دٓؤن و ئةو بشِياسةي  1980 ي طاَهتايبةت بة دابشُِا
ذةمخووسًكة قةصاي  1996 ةوهيَش ثيَذابشُِا ةس طيَ  سي هة ثاسيَضطايٓ  ُةن ئيجٌاعيٓ 

اُي ئةجنوًةُي ُيَلي ػؤظيين  سس ضوُلة كةطيَمطةسؤكايةتي كؤًاس ئةُذًا ياْ  ية
ذبيَت ضؤْ  سػتيَم بةصؤس صةفت بلات ٓيَض بؤيْا دابشُِا اوسِةطةصةكاُي بة صةبشي  يآْ 

ذُةوةي بؤ خاوةُي ٓةسوا بة ئاطاُي سِاصي دةبيَت هةطةس ئيجٌاعي ياْ ثاسيَضطاي  سطةسُِا
ُيضًة   ئةطوي؟ جا بؤية ئةَ ةس طيَ يةُاسِةواطةقةتة و ًيلا س ضوُلة ئيجٌاعيٓ 

ي ي  يةُي تةعجيضيية ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاس ًةسجيَلي ئةُذًا س ُويَِةسُا
ُيؽ هة دةطتووس  قةطت هة ياطاي ئيذاسةي كاتي و ثاػا عةسةبي طوُين بة ئُا

ةسبؤيةؾضةطجا  كشدي بةو  ةبووجيَطشي عةسةبي طوُين قةت ئاًادة ُ ُذووياُةسٓ 
ةبووْس دةطتووسيي بياُووي  ُتيقي و ُاكؤن ساِصِي ةًاي ياطايي و ًة بة ثاطاوي بيَ ِب
بؤية ثةطةُذكشدُي  !خودي ُاوةسؤكي بشِطةكة و ًةبةطيت دةطتووس هةَ باسةيةوة هةطةيَ

ُيضًة ُاكؤكة ًيلا (ي ياطاي ئيذاسةي 58طةسةكي ًاددةي ) ًةبةطيت هةطةيَ ئةَ 
ًيؼةيي ة  وود بةَ ػيَوة طةقةت و ُاسِةواية كاتي و ضةطجاُذُيؼي هة دةطتووسيٓ 

ي س كة ْٓةهةي يةكجاس طةوسةبوو ُووطيين ياطاي  يةُي كوسدطتاُي هة كاتي ُويَِةسُا
ًيؼةييؼئيذاسةي كاتيي و ه ة اُي دةطتووسيٓ   ووْ.يَيلةوتت ذا هةَ باسةيةوةةكاتي دُا
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ي عةسةبي طوُين  يَلي ياطايية""فيََو ذا ئةًةهة سِاطتي كاتي خؤي هة  يةْ ُويَِةسُا
ي  يةُي ُويَبةتايبةتي هة  ي 20هة بابةتة ُووطةسي ئةَ! )كشاوة يكوسدِةسُا

ُيَلي سِاويَزكاسيي تايبةتهة ب 2005صيوتةممو ةٓةواسيذا اُطلشد اوِي ّس آلطة هةٓ  حةددي
ةَهةية طةسجنياُي سِاكيَؼا بؤ ئ ضاسةطةسكشدُي  بؤ ثيَويظتيي وو بؤ ئاكاًةكةي ةَٓ 
ًيؼةييًةطةهةكة ثيَؽ ئةوة ة ٓةسوةٓا جطة هةَ ذا(. ي بضةطجيَت هة دةطتووسيٓ 

ًيؼةيي ة ووطيين دةطتووسيٓ  ةَهةيةكي طةوسةي ديلةؾ هةُ  سِوويذاوة و  ٓةَهةيةسٓ 
ي  جةوٓةسي ةًاُي س ئةويؽ بشيتيية هة ُْثيَي سِاصي بوو ي يةُي كوسدُويَِةسُا
ِيؼاُلشدُي  سياطاي ئيذاسةي كاتي ي (4) ًاددةي كة دسوطترتّي ثيَوةسي دةطت

ةسيٌَةكاُي تيَذا بووس واتة  ًيَزويي وطِووسيٓ   سِاطيتبة سجيؤطشافيييةكاْ سِاطتيية 
ةسُةًا هة دةطتووسي ثيَوةسي ًاُة كةوا جيَطةي طةسطوسِ  ٓ ئةَ ًاددة طشُطة

ًيؼةي ُي بؤية .يٓة ِيؼاُلشدُي طِووسي  ا ثيَوةسي دةطتووسييئيَظتا تة دةطت
ا  يةُي كوسدي(ة. 140) ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ًاددةي ٓةَهةيةكي صؤس طةوسةي  ٓةسوٓة

دا واتة تا ةكاتي دياسيلشاوي خؤي هة دةطتووس( ه140كشدس كة ًاددةي ) ديلةي
كوسدطتُاي ٓاوثةمياُي وُلة ُة فشاكظيؤُي س ضجيَبةجيَِةكشا 31/12/2007
ي ئةجن ٓي   يحلوًةتُة و ُة ثةسهةًاْ و  عيَشاقوًةُي ُويَِةسُا ٓةسيٌَي كوسدطتاْ 

ةوةيةكي ياطايياْ ٓةسضةُذة ُووطةسي ئةَ طوتاسةس هة ) هةَ باسةيةوة ُةبوو! كاسدُا
ُيَوْا ِيَلي سِاويَزكاسيي بةثةهة هة  ُيؼت بةسثشطي هيَزُةي بةدواداضووُي  دا

ثظجؤسِ و ًاًؤطتاي  10كوسدطتاْ و  ي ثةسهةًاُي(140ي )بةجيَلشدُي ًاددةيَج
لؤي طة  هة سِيَلةوتي حةددّي هة بواسةكاُي ياطا و طياطةت و جيؤطشافياآلصُا

ِيي دةكشا15/12/2007 ئاسِاطتةكشدُي  جةخيت هةطةس س بؤ ئةَ ئةطةسة كة ثيَؼبي
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 س ضوُلة هةو حاَهةتة(هة بةغذاد كشدةوة آلُاًةيةن بؤ دادطاي ئيتيخادي باآلطلا
بةثيَي ياطا و هةبةس سِؤػِايي دةطتووس و بة تاوتؤيلشدُي باسودؤخةكة بة  آلادادطاي ب

ًاددةي بشِ ياسيَلي يةكالكةسةوة حلوًةتي ئيتيخادي ثابةُذ دةكشد بة جيَبةجيَلشدُي 
س هةبةسئةوةي ئةَ دادطاية بةسصتشّي ًةسجةعي ( هة كاتيَلي دياسيلشاوي ديلةدا140)

ةو عيَشاقدادوةسيية هة  ُيَوْا حلوًةتي و هيَلذُا ةي دةطتووس و ضاسةكشدُي كيَؼة هة 
ةسمية ُييةتي )بةئيتيخادي و حلوًةتيٓ  ي  كاْ هة ثظجؤسيي و كاسةكا ًاددةكُا ثيَي 

ًيؼةيي  94و  93 ة ةَه(س بةَهعيَشاقي دةطتووسيٓ  ظةُطاُذُة طةؾ بؤ سِاطيت ئةَٓ 
اُي  ُجيذُا ظتيية: دا نطصر(قاصي صُا ي دادطاي ئيتيخادي )جعفر باآلية بةَ  ئةُذًا

(ي سِؤري 94كة هة دمياُةيةن هةطةيَ سِؤرُاًةي )سِووداو( رًاسة ) ًةطةهةيةس
كةغ ئةَ طشفتةي دا بة سِووُي دةسدةكةويَت و طوتوويةتي: " 28/01/2010

ا بة ثيَي دةطتووس ضاسةًاْ دةكشد ٓيَِاوةتة  ي ئيٌَةس ئةطِي ". بيَطوًاْ قاصييةن ُة
ة هةَ دادطايةس باؾ ه ة كاس و ثظجؤسييةكاُي دادطاي باآل تيَذةطات و ضاكرت كة ئةُذًا

ُيَت.  اوكاسةكاُي دةصا  هة كةطاُي ديلة بةسثشطيي و ئةسكي طةس ػاُي خؤي وٓ 
ُيضًي جيَبةجيَلشدُي ثوختةي ًاددةي ) ًيلا (ي دةطتووسس 140بةٓةسحايَ: 

ُاوةسؤكي بشِطةي )ب( ًاددةي ) م (ي ياطاي ئيذاسةي كاتي كة بووةتة بةػي58َواتة 
ةًواسكشدُي ة. تا ئةَ قفَو(ي دةطتووسس قفَو143هة ًاددةي ) ةؾ )هة ضواسضيَوةيٓ 

ةوهي طةسكشدايةتي طياطي  ُيَلي سِاويَزكاسي باآل وٓ  اوكاسي كؤًظيؤ دةطتووس و بةٓ 
ةسيٌَي كوسدطتاْ( ُةكشيَتةوةس طشُطرتّي بةػي ًاددةي )  ٓ ( كة 58و حلوًةتي

دةبيَت طؼت ثةيوةُذيذاسْا و  –شيَت (ةس جيَبةجيَِاك140جةوٓةسي ًاددةي )
ةسضةُذ تاَه  ٓ ةسوةٓا تاوةكو بةسثشطاُي كوسد باؾ هةَ سِاطتيية بطةْس  ٓ يؽ بيَت.
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اكشيَتس   ُ ُاوةسؤكي بشِطةي )ج( جيَبةجيَ ُاوةسؤكي بشِطةي )ب(ؾ جيَبةجيَ ُةكشيَتس 
ًيَشيي و سِا ُابيَت طةسر ثشطيي هةَ ضوُلة ئاػلشاية تا ئاطاييلشدُةوة ئةجنَا ُةدسيَتس 

ا هةطةس حظييَب كوسد و  باسةيةوة )وةن قؤُاخي دووَة و طيَيةَ( ئةجنَا بذسيَّس ئةطِي
. بؤية ثيَويظتة  يةُي كوسدي باؾ ئاطاداسي ئةَ ًةطةهةيةؾ بيَت.  كوسدطتاْ دةّب

اغة( كة 58ًاددةي )بشِطةي )ج(ي جطة هة ًاُةؾ  ضةُذ (ةس 140) ي ًاددةيِب
ْ "خاكاسةي صاساوةي ب: هة بؤ منووُة .يةتيَذاديلةي كةًوكوستييةكي  ة كيَؼة هةطةسةكا

ُياُ ُيَوا ِيَلي ديلة دياسُةكشاوةوجطة هة كةسكو ن ...سوذا كةسكو"هة  ٓي  ػويَ س ن 
نس ضوُلة ئةطوي ًةطةهةكة طؼت وئاًارةؾ ُةكشاوة بة صاساوةي )ثاسيَضطا(ي كةسكو

ُيا ػاسي كةسكووثاسيَضطاي كةسكو ةسبؤيةؾ وكةس ُةن تة  ٓ سِريٌَي بةعع ضواس نس
ذووة و بةَ ػيَوةيةي ئيَظتا بضووكي  ُتاييةكةي هيَذابشُِا ُيوةي ثا قةصاكةي واتة ثرت هة 

س )ضوُلة ُةكشاوةتةوة ي سِووْيسِاثشط ضواسضيَوةيٓةسوةٓا ثشطياسي  كشدووةتةوة.
دةبيَت هة ضواسضيَوةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ" هة بواسي طِووسي ئيذاسييةوة بيَت: 

كي ئةطوي و هة ضواسضيَوةي قةصاكاُي وهة ضواسضيَوةي طؼت ثاسيَضطاي كةسكو واتة
ُاحيةكاُي توليف و قةسةقوؾ و صًاس ...  خاُةقني و ًةُذةهي و ػيَداْ و طِجاس و
سيؽ بة جياو بة صووتشّي كات و هة دةسةوةي وبيَت( و دةبيَت ًةطةهةي قةصاي ًةمخو

س وطةس بلشيَتس هةبةس ئةوةي قةصاي ًةمخوذا" ضاسةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاًُةطةهة
ةوهيَش ُةبووة كيَؼة هةطةس تابعييةت 1996ي طاَهتا   ٓ دةبواية ئةَ ي بؤ ثاسيَضطاي

ةوةي قةصاي ئاكشيَ بة سِةمسي و هةطةس  ًةطةهةية و ًةطةهةي ضةطجاُذُي طةسُِا
ةس ثاؾ يؽ بؤ طةس ثاسيَضطاي ئةطَوعيَشاقةتي ُةخؼةي دةوَه  ٓ ي خؤي )دٓؤن(

.ثةط ًيؼةيي ضاسةطةس بلشابوْا ة ةيةكي ديلةي بشِطةي ٓةَه  ةُذكشدُي دةطتووسيٓ 
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"خاكة  واتة "األراضياملتنطزععليهط" ضةطجاُذُي ضةًلي (58)ج(ي ًاددةي )
ةَ هة بواسي طياطي ُاسِةوايةس ةس كيَؼة هةطةسةكاْ"  ٓ ةَ هة بواسي ياطايي و  ٓ كة

هة خان و  1991 و 1974ُي آطاَهة صؤس هة ضوُلة سِريٌَي بةعع ئةَ خاكاُةي ب
" هة  قةواسةي هة بواسي  و كوسدطتاْ دابشِيوة"ُاوضةي حوكٌي صاتي" و "ثةُاطةي ئاسَا

ةية ي و سِن و كِي ِيؽ صاساوةيةكي ُةطوجناوو ئيظتيفضاصي و ًايةي ُائاسًا بؤ س دةسبشِي
ةَهةكاْ ثيَويظتة ئةَ خاَه ي ت و ػيَوةيةكي ديلةهةبةسضاو بطرييَ ةؾضاكشدُةوةيٓ 

 طوجناو و كؤن بضةطجيَِذسيَت.

 :( بةكشدةوة جيَبةجيَبلشيَت140) ًاددةي  يةُي كوسدي بيةويَتبؤية ئةطةس 
ةًوو ػتيَم دةبيَت   ٓ ُيضًي بشِطةيثيَؽ  ( و كةَ و58ي ًاددةي ))ب(ًيلا

ضاكبلشيَِةوةس ئةًةؾ دةكشيَت هة سِيَطةي بشِطةي )ج(ي ئةو ًاددةية كوستييةكاُي 
ةوة 58ةي )ب( و )ج(ي ًاددةي )بشِطٓةًواسكشدُي  ( ياطاي ئيذاسةي قؤُاخي طواطِت

ًيؼةيي و كشؤكي 143بيَتس كة بووةتة بةػيَم هة ًاددةي ) ة ًاددةي ( دةطتووسيٓ 
ِياسي  يةُي كوسدي ةس(140) )فشاكظيؤُة كوسدييةكاُي ئةجنوًةُي  بة ثيَي ثيَؼ

ي  ُيَلي سِاو –(عيَشاقُويَِةسُا اوكاسي )كؤًظيؤ  ٓ (س كة كوسدطتاُي باآل يَزكاسيبة
( و طؼت كيَؼة 140دةبيَت بة صووتشّي كات هة ثيَِاوي ضاسةكشدُي طشفيت ًاددةي )

ُيَوْا حلٓةَه ذا هة  يةْ وًةتي ٓةسيٍَ و حلوًةتي ئيتيخاديواطشاوةكاْ هة 
ٔيَِشيَتس هة ثظجؤسِي هئَاتوو و  ةسيٌَي كوسدطتاُةوة ثيَلب طةسؤكايةتي و حلوًةتيٓ 

ظتدَه ًيَزووس كؤًةَهظؤصي صُا ِاطيي و ةكاُي طياطةتس ياطاس ئابووسيس جيؤطشافياس 
ًيؼةيي طوثايي. ئةَ كاسةؾ دةبيَت  ة  ٓ ةًواسكشدُي دةطتووسي  ٓ هة ضواسضيَوةي

اددةي )بلشيَت ذايعيَشاق  (ي دةطتووسةوة ئةجنَا بذسيَت.142س كة دةبيَت بة طويَشةيً 
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كة سِريٌَي ) كاُي كوسدطتاْساوةِذيَٓةسوةٓا بؤ ضاسةطةسكشدُي كيَؼةي ُاوضة دابشِ
ةق و  (دايربِيوْ "ثةُاطةي ئاسَا" و" ُاوضةي ئؤتؤُؤًي" هة قةواسةي بةعع بة ُٓا

ةسيٌَي فيذساهي كوسدطتاْ ًيؼةيي ) كيَؼةي طِووسي باػووسيٓ  ة كة هة دةطتووسيٓ 
ةسِةتية( ثيَوةسيؼي يةكالُةكشاوةتةو (ي 143دةبيَت ًاددةي ) :بة ػيَوةيةكي ِب

(ي ياطاي 53)  ًاددةي (أ  ) بشِطةي ٓةًواس و تةواوبلشيَتس ضوُلة هةدةطتووس 
)ياْ هة ئةجناًي فؼاسي  هة كوسد كشاوة "ياطايي" يَلي ديلةيئيذاسةي كاتييَؽ فيََو

ياْ كشدووة و ئاكاًةكةػي طشفتيَلي يةكجاس طةخيت دةسةكي ُويَِةسْا قبووَه
ةسيٌَي ة ٓةسضةُذ َ بشِطةيةداس هةبةس ئةوةي هةثةيذاكشدووة(!  ٓ دْا بة حلوًةتي

ةي )هة طةس ئةو  بةآلَةس ُشاو ذاكوسدطتاُ ةيخاكُا  19/03/2003كة هة سِؤري  (ئةسصُا
ْس واتة هة ضواسضيَوةي ذايدةطةآلتهة ريَش   Safe ثةُاطةي ئاسَا "قةواسةي  " بوو

Haven) –  "ئةَ  .داس واتة بيَي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة يةْ سِريٌَي بةعع
ًاددةي بشِطة س بؤية دةبيَت ئةَ دةطتووس (ي143)يةؾ بووةتة بةػيَم هة 

(ي 117ًاددةي )ًةطةهةيةؾس واتة كةًوكوستييةكةي ئةَ بشِطةيةؾس كة هة 
ةسِةتي و طشُطي دةطتووسيؽ سِةُطي داوةتةوةس ٓيٌَاكشدْ بة  ِب تةواوبلشيَتس بة 

ةسميي فيذساهي ًيؼةييٓ  ة كوسدطتاْ )هة  ثيَويظتيي دياسكشدُي طِووسي دسوطت وٓ 
ةسِةتي: سِاطيت بةَه ًيية طةس ِب ًيَشيية فةس ًيَزوويي و جيؤطشايف و طةسر طة 

 ييةكاُي ثيَؽ سريٌَي بةعظي طتةًلاس.عيَشاق

 وكشاوةتةوة.( بآل140ي طؤظاسي ) 2010ي طاَهي 28هة رًاسة  ەئةَ طوتاس
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 (041) ماددةي بة سةبازةت( سبةي) ساييت ثسسيازيَلي ضةند

 

                                                        6/12/2011 

 كةوسدو  ُيَواْ ُاكؤكي طةسةكي خاَهي كوسدطتاْس خاكي ًةطةهةي: طجيَذة -
 طةداَ سريٌَي خاُيوسو و( 2003) يطاَه دواي ػؤسِػةكاُذاس وهةٓةًو ةوبو بةغذاد
 كشدوة؟ دؤطيةية ئةو هةطةيَ ًاًةَهةي ضؤْ كوسد

 : كشابوا بؤ كاسي بواس طيَ هة دةبواية ًةطةهةية ئةَ -

 بةةعع  سريٌَي خاُيوسو ثيَؽ كوسد ُويَِةساُي دةبواية: طياطي هةبواسي –
 يةكالكشدُةةوةي  هةطةةس  ٓةةَ  سِيَلبلةةوْس  يعيَشاق ئؤثؤصطيؤُي  يةُةكاُي هةطةيَ

 ٓةَ ُويَذاس يعيَشاق هة فيذساهيضَ ثشُظيجي و دميوكشاتي طيظتةًي ثؼتطريييلشدُي
ةسِةتي ثيَوةسي ضةطجاُذُي هةطةس  – كوسدطةتاْ  ٓةةسيٌَي  قةةباسةي  ديةاسيلشدُي  ِب
 ثةيَؽ  ييةةكاُي عيَشاق سةمسيية طةسرًيَشيية و ًيَزوويي و جيؤطشايف بةَهطة و سِاطيت

 ٓةَ و -( 1957) يطاَه طةسرًيَشيي واتة طتةًلاسس بةعظي سريٌَي خؤطةثاُذُي
 ُيآطةاهَ هة ثاسيَضطاكةاْ  اوةكاُيػةيَواُذس  ئيذاسييةة  طةِووسة  ساطتلشدُةوةي هةطةس
 سبةةي صؤ ثاسيَضطاياُةةي  ئةةو  و بةطؼةيت  بةةعع  سِريٌَي هة يةْ 1976 و 1975
 ًةطةةهةي  ضوُلة. بةتايبةتي( دٓؤن و ٓةوهيَش و نوكةسكو) كوسدْ اُياْوداُيؼتو
 بةغةذاديؽ  و كةسبةة   ثاسيَضطةاي  ٓةةسدوو  ثاسيَضطاكةاْ  طةؤسِاوي  ئيةذاسي  طِووسي

 هةةَ  ػةيعييةكاْ  عةسةبييةة  طياطيية  يةُة اُيوثؼتيو تٔيَِاُيبةدةط دةطشيَتةوةس
 .بوو ئاطاْ باسةيةوة
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 سِاطةيت  دةطتِيؼةاُلشدُي  تةن هة دةبواية(: دةطتووسي) ياطايي هةبواسي  *
 س"طواطتِةوة قؤُاخي بؤ عيَشاق ةتيدةوَه ئيذاسةي ياطاي" هة جيؤطشايف و ًيَزوويي

 ثيَةوةسي  س(4) ًةاددةي  هةة  فيذساهييةكاْ يةكة قةباسةي دياسيلشدُي بؤ ثيَوةس وةن
 ُةدةبواية ٓةسوةٓا. بضةطجيَِذساية ًةبةطتة ئةَ بؤ يؽ(1957) يطاَه طةسرًيَشي
 ئةةو  ي(٣٥) ًةاددةي  ي(ا) بشِطةةي  هةة  كوسدطتاْ فيذساهي ٓةسيٌَي بة داُجيَذاُاْ
 تةطةم " ئةاساَ  ثةُاطةةي " ضواسضيَوةي هة( بوو كاتي دةطتووسيَلي كةوةن) ياطاية
ةةي  ئةةو  تةةُيا  واتة يَتةوةسبلش  سؤري هةة  كوسدطةتاْ  ٓةةسيٌَي  حلوًةةتي  ئةسصُا
 ضةطةجاُذُي  ئاػةلشا  بةة  ئةًةة  ضوُلة ٓةبووس بةطةسدا يدةطةآلت 19/3/2003

( ٣٥) ًةاددةي  ي(ب) بشِطةي ُةدةبواية ٓةسوةٓا سدابشِيَِذساوةكاُة ُاوضة وة ُاُي
 بةة  ئةًةؾ ضوُلة ذكشابوايةسثةطةُ كوسدةوة كاُيباآل بةسثشطة و ُويَِةسْا هة يةْ
 بشِطةي جةوٓةسي جيَبةجيَلشدُي هةبةسدةَ بوو ييطاَه دوو كؤطجيَلي داُاُي ئاػلشا

 طةِووسة  ضاسةطةةسكشدُي  بةة  ثيَوةطةتة  كةة  ياطةايةس  ئةَ ي(58) ًاددةي ي(ب)
 ئةَ جيَبةجيَلشدُي ًيلاُيضًي ُةدةبواية ٓةسوةٓا. ثاسيَضطاكاْ طؤسِاوةكاُي ئيذاسيية
 طةةسؤكايةتي  دةطتةي ي(امجاع) كؤدةُطي هة بشيتيية كة س(58) ًاددةي بشِطةيةي
 بةَ طةباسةت" بةعع قيادةي جموع" ياسةكاُيبشِ وةػاُذُةوةيٓةَه هةجياتي كؤًاسس
 كةةوسدةوة ُويَِةةةساُي هة يةةةْ خةةاوسوسِو سِريٌَةةي ُاسِةوايةةةي صؤسةًويَيةةة كةةشدةوة

ّ  و تةعجيضييةة  ًةةسجيَلي  ئةًةة  ضوُلة ثةطةُذبلشابوايةس  تةطةةسةي  طةةوسةتشي
ةةًاي  بووة ثاػاْ كة ةس(58) ًاددةي جةوٓةسي جيَبةجيَلشدُي بةسدةَ ياطايي  ِب
 ٓةةًوو  ئةةَ  ُةدةبواية ٓةسوةٓا. عيَشاق ٓةًيؼةيي دةطتووسي ي(140) ًاددةي
 جياتي هة - بضةطجيَِذسابووْا ٓةًيؼةييؽ دةطتووسي هة ثاػاْ ُاسِةوايياُة و ٓةهة
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 يةكةة  قةةباسةي  ديةاسيلشدُي  دسوطةيت  ثيَةوةسي  خةسابرت هةًةؾ ضاكلشدُةوةياْس
!! ُةةًا  ٓةس دةطتووسدا هة ٓةبووس دا ةتدةوَه ئيذاسةي ياطاي" هة كة ةكاْييفيذساَه
 كيَؼةة  ُاوضةة " ُاصُةاوي ( كوسدطةتاْ  ٓةةسيٌَي  هةة  يَِذساوةكاْدابشِ ُاوضة) ُةدةبوا

 )...( . وسدةطتو ُيَو بضيَتة ئاواؾ و بظةثيَِذسيَت بةطةسدا" هةطةسةكاُي

 ٓةةسدوو  ٓاوبةػي ٓيَضي بووُي هةطةس ثيَذاطشيي دةبواية: طوثايي بواسي هة* 
 تةا  كةةَ  بةة ي  بلشيَةتس  ُاوضةاُة  هةةو  كوسدطتاْ ٓةسيٌَي و يفيذساَه حلوًةتي

 ػؤظيِيظةتاُي  و تيَشؤسيظةتاْ   يةةْ  هةة  ةكةخةَهل تا ًةطةهةكةس يةكالكشدُةوةي
 و ئةاواسة  ديلةة  جاسيَلي و ُةتؤقيَِذسابووْا و ْاوُةبشدسابو هةُاو ضيذيلة عةسةبةوة
 ُاوضةة  ي(تةعشيب) بةعةسةبلشدْ سةطةصثةسطتاُةي ثشؤطةي و ُةكشابووْا دةسبةدةس

 .      ُةبيَت ُةبوايةو بةسدةوَا ديلة ػيَوةيةكي بة دابشِيَِذساوةكاْس

 هةكوسدطةتاْ  كةة  ُاوضةاُةي  ئةةو  كيَؼةةي  بة تايبةتة كة( 140) ًاددةي -
 طوجناو ئاهيةتيَلي ساثشطيةوةس سوودةطتو ًادةيةكي بة خان بةطتِةوةي وْسدابشِيَِشا

 بطشيَتةبةس؟ ديلة سيَطةي كوسد دةكشا ياْ سوبو

ةًاي سِاطتيذا هة*   طةشفيت  دةطتووسيي ضاسةطةسكشدُي بؤ( 140) ًاددةي ِب
 بةةؤ و طؼةةيت بةةة ةعيَشاقةة ثاسيَضطاكةةاُي ٓةةةًوو طؤسِاوةكةةاُي ئيذاسييةةة طةةِووسة

 تايبةةتيس  بةة  كوسدطةتاُة  ٓةسيٌَي دابشِيَِذساوةكاُي ُاوضة كيَؼةي ُيضاسةطةسكشد
 بةة  كوسدطةتاْ  ٓةةسيٌَي  قةباسةي دةطتِيؼاُلشدُي دةكشا. ُاكؤكة و ُيوةضىَ بةآلَ
يَلي ثيَي  بوايةس طشُط ةتيَليدةوَه ضةُذ ًظؤطةسيي و ػايةتي بة تايبةت سِيَلةوِت
 يةاْ  ديلةة  ًاددةيةكي سِيَطةي هة ياْ س"كاتي ئيذاسةي ياطاي" ثاػلؤيةكي وةن
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 طةسرًيَشي ثيَوةسي ضةطجاُذُي بة ةتحاَه ٓةسدوو هة: بواية دسوطت ًيلاُيضًيَلي
 .عيَشاق – كوسدطتاُي ٓةسيٌَي ُاوضةكاُي دةطتِيؼاُلشدُي بؤ س1957 يطاَه

 باَهةاو  زُةيهيَ ضةُذيّ كيَؼةية ئةو ضاسةطةسكشدُي و بةدواضوْ بؤ: طجيَذة -
 سؤَهي ثيَلٔيَِشاس ٓةسيٌَةوة و عيَشاق حلوًةتي هة يةْ زُةهيَ و يثةسهةًاُ زُةيهيَ
 هة يةْ دؤطيةية ئةو بةدواداضوُي بؤ ضيية تؤ ثيَؼِياسي دةبيِيتس ضؤْ زُاُةهيَ ئةو

 ٓةةُطاوةكاُي  هةبةغةذاد؟  كةوسد  ُويَِةساُي و كوسدطتاْ ٓةسيٌَي طةسكشدايةتي
 ؟ثيَؼةوة وُةتةوض ضؤْ ًادةية ئةو جيَبةجيَلشدُي

 سبةةياْ ؤص سؤَهي ٓةسوةٓا هةباسُةبووةس و طوجناو هيَزُاُة ئةَ كاسكشدُي بواسي* 
 ئةةَ  ًةي وةآل. ُةةبووة  ئةسكةكةة  بةسثشطياسييةتي و ًةطةهةكة طشُطيي ئاطيت هة

 ظةةةُطاُذُذآةَه يِةوةكةةةيهيَلؤَه يةكةةةًي تةةةوةسي هةةة وسدي بةةة ثشطةةياسة
 .  سِووُلشاوةتةوة

 سيَةزةي  ًةطةةهةي  ُاوةُذس هةطةيَ كوسد ةكاُيكيَؼ هة تش يةكيَلي: طجيَذة -
 بؤضةي  دةكشيَتس طةسرًيَشي بة ئةوةؾ بيَطوًاْ ذاسعيَشاقهة كوسدة ساطتةقيِةي

 سيَةزةي  وُيوئاػةلشاب  هةطةةس  ٓةيةة  ًةتشطي ُةكشاوةس طةسرًيَشية ئةو تائيَظتا
 ذا؟عيَشاق هة ثيَلٔاتةيةن ٓةس ساطتةقيِةي

ةيين  دسوطيت و صاُظيت ثيَوةسي*   و ُةتةةوةيي  ثيَلٔاتةة  طؼةت  يَةزةي سِ صُا
 طةةسرًيَشيية  عيَةشاق  ةتيدةوَهة  دةظةةسةكاُي  ٓةةًوو  داُيؼةتوواُي  ئاييِييةكاُي

 زُةةكاُي هيَ و دةطةتة  و دةصطا دةبيَت كة س(سِةوا واتة ضانس و ثان طةسرًيَشييةكي)
س دادثةسوةس و ٓاوطةُط و سِووْ يَوةبشدُيبةسِ و طةسثةسػتيلشدْ  ضاوديَشي هةريَش ّب

ّ  سِاي بةة  يَبةةهَ . بذسيَت ئةجناَ بياَليةْ ةتيُيَودةوَه اوديَشاُيض  طةةسةكي  ٓةؤي  ًة
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 و كةوسد  سِاطيت سِيَزةي ئاػلشاُةبووُي طةسرًيَشي ثشؤطةي دواخظتين و ثةكدظنت
 كيَؼةي هةبةس ػتيَم ٓةًوو ثيَؽ كوسدس تايبةتي بة ئاػووسيةس و كوذْا و توسكٌاْ
 سِاطةةتيِةي رًةةاسةي: ديلةةةؾ ٓةةؤي ةبةةةسه ٓةةةسوةٓا دابشِيَِةةذساوةكاْس ُاوضةةة

ٍ  واقيعةي  بودجةي سعيَشاق ُويَِةساُي ئةجنوًةُي كوسطييةكاُي  ًةتشطةيي  و ٓةةسيَ
 ئاييِييةكاْس و ُةتةوايةتي كةًةياتيية داُاُي بةعةسب و ُاتةواويةكاْ ئاػلشابووُي

 . بةعع سِريٌَي طةسدةًي طةسرًيَشييةكاُي هة تايبةتي بة

 وةسوكةشد  دؤطةيةية  ئةو هةطةيَ ًاًةَهةياْ ضؤْ شدةكاُيطةسك كوسدو: طجيَذة -
 ُاوةُذي؟ حلوًةتي هةطةيَ وةويَوةبشدبةسِ هةوباسيةوة داُوطتاُةكاُي ضؤْ

 قؤُاغي بؤ هةكاسئاطاُي دةبيَت سؤَهي كوسدس بؤ طشُطة ضةُذ طةسرًيَشية ئةو* 
 ئةةو  يةاْ  طةةسرًيَشية؟  ئةجناًةذاُي  كةة ( 140) ًةادةي  جيَبةةجيَلشدُي  دوةًي

 عيَشاق طؼيت بودجةي هة خؤي بةػي ضةُذ كوسد اُةطاَه كة يةكالدةكاتة ًةطةهةية
 وةسبطشيَت؟

 ُةاوبشاو  ظةةُطاُذُي ٓةَه طةيَيةًي  تةةوةسي  هةة  ثشطةياسة  دوو ئةَ ًيوةَ * 
 .دةسدةكةويَت

 بةة  ٓةيةة  ساطةتةوخؤي  ثةيوةُةذي  ذاسعيَشاقة هة كوسد ساطتةقيِةي سيَزةي -
 و تةػةشيعي  هةةدةصطا  ُويَِةسايةةتياْ  يَةزةي س كةوسدو  كوسطةيةكاُي  دياسيلشدُي
 كشاوة؟ كوسد هة فيَىَ ًةطةهةيةػذا هةو دةَهيَت باطيَلتذا هة تؤ تةُفيضيةكاْس

 باطةي  دووسودسيَةزي  بةة  ظةةُطاُذُةكة ٓةَه دووةًةي  تةةوةسي  هة تيَضة ئةَ* 
 .هيَوةكشاوة
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 ْ؟وبو وطةسكةوتو كوسد ُويَِةساُي تاضةُذ ٓةَهبزاسدُةكاُذا ياطاي هةداُاُي -
 ٓةسيٌَي كوسدو ُويَِةسايةتي سيَزةي و ٓةسيٍَ ثاسيَضطاكةي طيَ كوسطيةكاُي تواُيوياُة
 بلةْ؟ ًظؤطةس كوسدطتاْ

 .سِووُلشاوةتةوة دووةًذا هةتةوةسي ئةًةؾ* 

ّ  بةغةذاداس  هةطةيَ كوسد كيَؼةكاُي بةكؤي طةباسةت -  زُةة هيَ ػةاُذو  ضةةُذي
 كةةوسد ُويَِةةةساُي ئايةةا ُاوةُةةذيس يحلوًةةةت هةطةةةيَ داُوطةةتاْ بةةؤ ثيَلٔيَِةةشاوْ

 و داُوطةةتاْ ئيةةذاسةي تواُيوياُةةة ضةةةُذ طةةةسكةوتوبوْ؟ ضةةةُذ هةداُوطةةتاُةكاُذا
 هةو ػلظتةكاْ و صاسةكيةكاْ بةَهيَِة هة ثةُذياْ ضةُذ ياْ ببةْ؟ يَوةبةسِ طفتوطؤكاْ

 وةطشتوة؟ ةوةوسو

 ئيتيخاديس ةتيحلوً هةطةيَ طفتوطؤكاُياُذا هة كوسد ُويَِةساُي ًّ سِاي * بة
 طةةسةكي  ٓةؤي . ُةبووْ طةسكةوتوو جةطيَشدساوةكاْسٓةَه كيَؼة هةباسةي تايبةتي بة

 ثيَويظةتة  كةة ) بةا   سِاويَةزكاسيي  كؤًظةيؤُيَلي  ُةةبووُي  بؤ دةطةسِيَتةوة ئةًةؾ
 ياطاس طياطةتس: صاُظتةكاُي هئَاتووي و كاسا ثظجؤساُي و ػاسةصا هة ثيَلبٔيَِشيَت
 و ٓةةةسيٍَ طةةةسؤكايةتي سِاويَةةزكشدُي بةةؤ طةةوثاس جيؤطشافيةةاو ًيَةةزووس ئةةابووسيس

 و ئاػةةتيدواصاُة ضاسةطةةةسييةكي ثيَِةةاوي هةةة ٓةةةسيٍَ حلوًةةةتي طةةةسؤكايةتي
 هة طياطي ؤطةيثش سِيَشِةوي طشفتةكاُي طؼت و تايبةتي بة كيَؼاُة ئةَ دةطتووسيي
 . طؼيت بة ُويَ يعيَشاق هة و كوسدطتاْ ٓةسيٌَي

 


