َيٓةوةيةنى َةيساْى َيَصويى و جوططافى و ئابوضى و
ييَهؤي
نؤَةآليةتيية بؤ طوْسةناْى ْاذيةى تةقتةم
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ظيَوزةض

ناْووْي زووةَي 2014
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ضاثى يةنةّ
نوضزغتإ-غًيَُاْى

2

ثيَؿهةؾةبة:
*زاْيؿتواْى غٓوضى ْاذيةى تةقتةم و طوْسةناْى
* خويَٓةضاْى بةضيَع

َتى
َيٓةوةى َةيساْى َيَصويى وجوططافى وئابوضى ونؤَةال
ْاوى نتيَب :ظيَوزةض ,ييَهؤي
ْوغةض :ئاضاؽ ئيًٓحاغى
تايثْ :وغةض
ْةخؿةغاظى و بةضط :ئانؤ عبساجمليس
ْؤبةتى ضاث :ضاثى يةنةّ
ترياش500 :زاْة
ضاثداْة:
َى
شَاضةى غثااضزٕ :يةبةضيَوةبةضايثةتى طؿثتى نتيَبداْثة طؿثتيةنإ شَثاضةلَى غثاي

ظيَوزةض

3
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2014ى ثيَسضاوة.

4

ثيَؿةنى
َونطاوةناْى ْوغةض
يةبال

َى 2013ةوة ناضى يةغةضنطاوةو تةواوى بابةتثةناْى يثةضِووى
ظيَوزةض ,يةغةضةتاى غاي

-1تةقتةم ,ثةيهةظيَطِيٓةى نةْاض ظيَى بضوى ,ييَهؤييٓةوة ,غًيَُاْىَ ,ايػى .2007

ناتةوة ئةوةى تيَيسا ْوغطاوة بةتايبةتى شَاضةو زاتاناْى تا2013-12-31يثة ,وؾثةنة
ية نوضتهطاوةى نةْاضى ظيَى بضثوى و زةوضوبةضةنثةى يثإ ضِووْثو ئثةو طوْساْثةى نثة

-3ثاضتيعاْةناْى نةضنوى ,بةزوازاضوٕ وبريةوةضى ,غًيَُاْى,
 -4زنتؤض ضةئوف ,نةغايةتى ,غًيَُاْى,
َٖ ,ةضيَُى ئيسؤ ,غةضزاْى َةيساْى ,غًيَُاْى,
-5غاتوقةال

َبثة تثةْٗا ئثةو
نةوتوْةتة غةضظيَى بضوى و ئةواْةؾى نة يةنةْاضةنثةوة زووضٕٖ ,ةي
طوْساْةية نة يةضِووى ناضطيَطييةوة غةض بة ؾاضؤضهةى تةقتةقٔ.
ييَهؤييٓةوةيةنى َةيساْى َيَصويى و جوططافى و ئابوضى و نؤَةآليةتية ,يثة ثيَثٓخ

 -2ذاجى ,نطَادميَو يةوثةضى َةظْيسا ,ييَهؤييٓةوة ,غًيَُاْى,

َبةْثسى ْاذيةنثةو بةؾثى زووةَثيـ
بةؾسا خطاوةتةضِوو ,بةؾى يةنةَى تايبةتة بةَةي

-6غيَططزنإ وغيَبةضْؿيٓةناْى ,ييَهؤييٓةوةى َةيساْى ,غًيَُاْى,

طوْسةناْى خؤضئاوايةتى و بةؾى غيَيةَيـ طوْسةناْى بانوضيةتى و بةؾى ضثواضةَيـ
َتيةتى ,زوابةؾثيـ تايبةتثة بثةشَاضةى ؾثةٖيسإ و ئثةْاايهطاوى
طوْسةناْى خؤضٖةال

 -7ظيَوزةض ,ييَهؤييٓةوةى َةيساْى ,غًيَُاْى,

طوْس بةطوْسى ْاذيةنةية.
بةْسة ٖةض ئةوةْسةى ثيَهثطاوة يثةططز و نؤنطزْثةوة و ْوغثل يةغثةض طوْثسةناْى,
يةنةَونوضِى بةزةض ْيةو ٖةض ئاوةزاْى و طوْسيَو زةنطيَت ظيثاتطى يةغثةض بٓوغثطيَت و
بريوبؤضوْى جواْويـ يةغةضيإ ٖةبيَت ,ئةوة نؤتا ْوغل ْيثة يةغثةض ئثةو طوْساْثةو
َططٕ و نثاضى
َةَةناْتإ ٖثةي
َةيساْى ْوغيٓيـ ٖةض بؤَٔ قؤضر ْةنطاوة ,زةتوأْ قةي
جواْويإ يةغةضبهةٕ ,ناضي تةوايـ تةْٗا خوزا خاوةْيةتى.
ئاضاؽ ئيًٓحاغى
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2014-10-29
تةقتةم

6

ْاذيةى تةقتةمزاْيؿثثثثتواْةنةى ,ضِووبةضةنثثثثةى,َهةوتةنةىَ ,يَصوى ناضطيَطييةنةى
ٖةي
 ئثثثابوضى و نؤَةاليثثثةتى و ضِوةنثثثىغطوؾتى و غاَاْى غطوؾتى
َى
-تةقتةم ,وةى نةضتيَهى نؿتوناي

ظيَوزةض
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11

زاْيؿتواْى تةقتةم
بؤ شَاضةى زاْيؿتواْى تةقتثةم ثؿثت بثةزوو غةضضثاوة بةغثواوة يةنثةّ ئاَثاضى

ْاذيةى تةقتةم

َى 2013ى غثةضؤنايةتى ؾثاضةواْى تةقتثةم ,زواتثط
َةناْى تةقتةم بؤغثاي
شَاضةى َاي
بةثؿت بةغنت بةتيَهطِاى شَاضةى غثةضخيَعاْةناْى ؾاضؤضثهةى تةقتثةم يةْوغثيٓطةى

يةنةّ ْاذيثةى قثةظاى نوَيةيثة( ,)1بثةزووضىلَ23نيًوََثةتط يةباؾثوضى قةظانثة

ظاْياضى تةقتةم وةضطرياوة بؤ ٖةض خيَعاْيَولَ4غةضخيَعإ ئثةشَاضنطاوة ,واتثة 4جثاضاْى
َ4290اٍَ واتة تةقتةم ية 2013شَاضةى غةضخيَعاْةناْىلٖ17ةظاضو 160نثةؽَبووة,
وة بؤ طوْسةناْيـ ثؿت بة ئةدموَةْى طوْثسةنإ بةغثواوة نثة ٖثةضلَ23ئثاوةزاْى و

َهةوتووة,نثثة وةى زياضزةيثثةنى غطوؾثثتى
يةنثثةْاضى الى ضِاغثثتىلظيَى بضثثووىَ ٖةي
َى جيازةناتةوة,يةوثثةضِى
يةْاذيةىلؾوإَ وْاذيةىلئاغحةيثةضَى قثةظاى ضةَضثةَاي
َتى ثاضيَعطاى ٖةوييَطة بةزووضىلَ58نيًوََثةتط ,يةبانوضيثسا ْاذيثةى
باؾوضى خوَضٖةال

َى 2013شَثثاضةى غثثةضخيَعاْةناْىلَ3898نثثةؽ بثثووة
طوْثثسةناْى تةقتثثةم يةغثثاي

َتى ْاذيةىلئاؾثثثتىَو يثثثةخوَضئاواى
لْاوةْثثثسَى قثثثةظاى نوَيثثثة و يةخوَضٖثثثةال

َةزا ضثؤٍَ بثووٕ
َبة لَ2يةطوْثسةناْى بةتثةواوى يثةو غثاي
يةنؤىلَ773خيَعاْساٖ ,ةي
ئةواْيـ ٖةضزوو قوضِةبةضاظة بثووٕ ,و ضثةْس طوْثسيَهيـ شَثاضةى خيَعاْثةناْى نثةَو

ْاذيةىلغ ثيَططزنإَ ويثثةبانوضى خوَضئثثاوايى ْاذيةىلؾوَضفَغثثٓوضى زاوة ,تةقتثثةم
َى بةيةنطةياْسْى ٖةضغىَ ثاضيَعطاى نةضنوى وٖةوييَطوغًيَُاْى-ية.
خاي

َ ونوْثةطوضطَ ,تيَهثطِاى
يةثةدمةى زةغتإ بووٕ وةىلناْى يةية و طةضَهى غثاتوقةال

37فةضَاْطةى جوَضاوجوَضى خعَةتطوظاضى و نثاضطيَطى و 22قوتاخباْةوخويَٓسْطثةى
بٓثثثثثةضِةتى وئاَثثثثثازةيى و باخضثثثثثةى غثثثثثاواياْى تيَسايثثثثثة ,يثثثثثةططْطوئ

َةزا يةغثةضزاْة َةيساْيثةنإ زةغثت
زاْيؿتواْى ْاذيةنةو طوْثسةناْى وةى يثةو غثاي
نثثةتووٕلَ21058نثثةؽ بثثووة ول َ%81,49يةضثثةقى تةقتثثةم ْيؿثثتةجيَبووٕ واتثثة

فةضَاْطةناْىلبةضيَوةبةضايثثةتى ْاذيةوغثثةضوَنايةتى ؾثثاضةواْى و فةضَاْطثثةى ئثثاو و

ؾاضْؿثثل يثثةنحاض جيثثاواظى ٖةيثثة يةطثثةٍَ طوْثثس ْؿثثيٓةناْى نثثة ضِيَثثصةى طوْثثس
ْؿللَ%18,51بووة.
نةَبوْةوةى شَاضةى زاْيؿتواْى ْاذيةنة بة بةضاوضزى ئاَاضى 2001ى يوْػثيَ و

زابةؾثثهطزْى ناضةبثثا و خاْثثةى زاز و زازْثثوؽ وباْثثو وتيَبيٓةضايثثةتى توََثثاضنطزْى
خاْوبةضةوْةخوَؾداْةى تايث ئةى 50قةضِةويًَةيى و...تازَ.

وةظاضةتى ثةضوةضزةى ذهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ نة ئةونا شَاضةى زاْيؿثتواْةنةى
َى غةضةنى زةطةضِيَتةوة ,يةنةَيإ جيابوْثةوةى
ْعيهةىلَ24254نةؽ بووة بؤ زوو خاي
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َاثةضى ثاضيَعطثاى ٖثةوييَطو زواتثط
َىل َ2013بثؤ َاي
( )1ئةو بابةتةّ بؤ بةضيَوةبةضايةتى ْاذيةى تةقتةم ْوغيووة يةغثاي
َونطزةوة.
َاةضى نوضزيايَسيا بال
يةشَاضةلَ27ى تةمموظى 2013ى طؤظاضى نةنؤٕ و زواتطيـ ية َاي

10طوْثسى خؤضئثاواى ْاذيةنثة يثة2005بثؤ ْاذيةيثةنى تثاظة بةْاوىلغثيَططزنإَو
َى 2003شَاضةيثةنى ظؤض يثثة زاْيؿثثتواْى
زووةَيؿثيإ زواى ضِووخثثاْى بةغثساز غثثاي
َهى ْاو ؾوإ وؾيَذ بعيَٓى و نثةضنوى بثووٕ طةضِاْثةوة ظيَثسى
تةقتةم نة بةبٓةضة خةي
خؤيإ.
12

َى 2013
خؿتةى شَاضةى زاْيؿتواْى تةقتةم و طوْسةناْى يةغاي
ْاوى طوْس

ش

شَاضةى خيَعإ

غةضخيَعإ

4290

17160
45
35

1

تةقتةم

2

طةضَهى تةقتةم

12

3

َةباْى طةوضة
تاي

8

4

ناْى يةية

3

21

5

ئيًٓحاغى طةوضة

142

750

6

َةباْى طضهة
تاي

10

40

7

ؾيواؾؤنى خواضيَ

38

278

8

ناْى ضِةف

26

166

9

نوْة طوضط

3

26

10

باغةجٓيَط

52

250

11

ضؤحمةيسةض

29

157

12

َوخةضِةؽ

90

525

13

طةضَهى غاتوقةال
َ

3

31

14

غاتوقةال
َ

45

225

15

َةالظياز

58

180

16

ؾيوةجإ

26

145

17

تةنةيتو

9

49

19

قوضةبةضاظةى طةوضة

ضؤية

20

قوضةبةضاظةى طضهة

ضؤية

ضؤية

21

َةى
غةضنةي

172

650

22

َةضظاْى خواضيَ

10

40

23

َةضظاْى غةضيَ

25

100

5063

21058

نؤى طؿتى

ظيَوزةض
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18

ْاغطاغا

12

85
ضؤية

تيَبيٓى

14

ضِووبةضى تةقتةم

خؿتةى ضِووبةضى تةقتةم و طوْسةناْى

تيَهطايى غثٓوضى ْاذيةنثة يثةَطِوَزا لَ276نيًوََةتطضواضطوَؾثةية و 21نثةضتى

ش

َية و  23طوْسى بةغةضةوةية ,ضوْهة طوْسى ئيًٓحاغى طضثهة بثووة بثةزوو
نؿتوناي
َةىَيـ
طوْسىلَةضظاْى خواضيَ وَةضظاْى غةضيََو طوْسى تثاظة زضوغتهطاوىلغثةضنةي
نة يةنةضتى باغةجٓيَطةوة جيانطاوةتةوة.
َةَ ضِووبثثثةضى
َى 1977بثثثةض يثثثة جيانطزْثثثةوةى ْاذيثثثةى ؾثثثؤضِفلزيَطةي
غثثثاي
تةقتةملَ1073نيًؤَةتط ضواضطؤؾثة بثووة ,زواتثط بثةٖؤى ئثةوةى بةؾثيَهى زيثاضى
طوْسةناْى بانوضى خؤضئاواى خطاْة غةض ئثةو يةنثة ناضطيَطِييثة ْثويَ يثة و ضِووبثةضى
َى ْ1999عيهثةى 20طوْثسى
تةقتةم نةَبؤووة بثؤ ْعيهثةى لَ700نيًؤَثةتط ,غثاي
َتى نطا بةْاذيةىلئاؾتىَ و ظياتط يةلَ200نيًؤَثةتطى يةضِووبةضةنثةى بثطزو
خؤضٖةال
َى 2005ةوة ْاذيثةى لغثيَططزنإَ
زواتط ضِووبةضى تةقتةم بووةلَ474نيًؤَةتطويةغاي
َتى تةقتةقى بثؤ خثؤى بثطز ئثةويـ ْعيهثةىلَ200نيًؤَثةتطى
10طوْسيوى ضِؤشٖةال
زابطِى و بةَةف يةئيَػتازا تةقتةم ضِووبةضةنةى تةْٗالَ276نيًؤَةتط زووجاية.
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شَاضةى
نةض

ضِووبةض
بةزؤمن

ضِووبةض بة َةتط
زوجا

ْاوى طوْس

1

تةقتةم

1

2903

7257.5

2

طةضَهى تةقتةم

2

6822

17055

3

َةباْى طةوضة
تاي

3

7499

18747,5

4

ناْى يةية

4

10117

25292,5

5

ئيًٓحاغى طةوضة

30

9822

24555

6

ئيًٓحاغى طضهة

32

4261

10652,5

7

ؾيواؾؤنى خواضيَ

33

9180

22950

8

َةباْى طضهة
تاي

34

4186

10465

9

ناْى ضِةف

35

5357

13392,5

10

نوْة طوضط

36

6884

17210

11

باغةجٓيَط

37

10835

27086,5

12

ضؤحمةيسةض

38

1290

3225

13

َوخةضِةؽ

39

3304

8260

14

طةضَهى غاتوقةال
َ

40

3999

9997,5

15

َةالظياز

41

1248

3120

16

غاتوقةال
َ

42

3928

9820

17

ؾيوةجإ

45

6023

15057,5

18

تةنةيتو

46

3518

8795

19

ْاغطاغا

47

5166

12915

20

قوضةبةضاظةى طةوضة

48

1557

3992,5

21

قوضةبةضاظةى طضهة

67

2510

6275

110,409

276,121,5

غةضجةّ

16

تيَبيٓى

ٖةضزوو َةضظإ زةططيَتةوة

َةى -ى ييَ جيابؤتةوة
غةضنةي

ْاوى تةم تةم يةضيةوة ٖاتووة؟

1918بايةخىلتةقتةمَيثثةضووى ناضطيَطييثثةوة ظيثثازيهطزووة بةتايبثثة زواى ضِاثوَضتثثة
َْىلَ1919-1918نثة يةاليثثةٕ
ناضطيَطييثةناْى ْاوضثةناْى نثةضنوى يثةْيَوإ غثاال

زوو بريوبوَضوْى غةضةنى يةغةض ْاوى تةقتةم ٖةية:

ياضَةتيثثسةضاْى ئةفػةضةغياغثثيةناْةوة نثثة بثثةذانُى َثثةزةْى ْاغطابووٕ,ثيَؿثثهةف
زةنطإ,لناثيتإ ٖاىَ ذانُى َةزةْى ٖةوييَط ية 1918-12-15طةيؿثتوَتة نوَيثة و

َثةوة ٖثاتووة ,واتثة
يةنةّ :زاْيؿتواْى ضِةغةْى ؾاضوَضهةنة زةيئَ يةلتاى تاىََاي
تام تام ييَطةو يةوىَ ٖاتووٕ و ْيؿتةجيَبووٕ.

َال ئاغثاى ذثةويَعىَ
لذةَاغاى طةوضةى غةفوضىَ نطزووة بةقاميكاَى نوَية و لعةبسوي

زووةّ :بريواى زووةّ ثيَى واية تةقتةم ْثاويَهى غطوؾثتيية و ثةيوةغثتة بثةخاى-ى
ْاوضةنة ,نة ظةوييةنى بٔ بةضزو ضِةقة ,و ووؾةى تةقتةم يةظَاْى نثوضزى واتثةلظةوى
بةضزيٓثةَ ٖةضيثةى يةلجثةَاٍ بابثإَ يثةنتيَبىلْاوى ؾثاضةناْى عيَثطامَ ولئثاضاؽ

نطزووة بة بةضيَوةبةضى ْاذيةى تةقتةم.
تاوةنو 1986-10-2وةى يةنةى ناضطيَطى بةضيَوةبةضايةتى ْاذية بثووة ويةوبثةضواضة
بةبطياضيَهى غياغى ثاضيَعطاى ٖةوييَط نطاوةتةوة بةطوْس بةْاوىلطوْسى عةظيعيثةَ ,تثا

ئيًٓحاغىَ يةنتيَبىلتةقتثةم ,ثةيهةظيَطيٓثةى نثةْاض ظيَثى بضثووىَ ثةغثٓسى ئثةّ

زواى ضِاثةضيٓى  1991و زاَةظضاْسْى ذهوَةتى ٖةضيَِ ٖةضبة طوْسيَهى ئيساضى َايةوة
تثثثثا بطِيثثثثاضى ئةدموَثثثثةْى وةظيطاْثثثثى ذهوَثثثثةتى ٖثثثثةضيَُى نوضزغثثثثتاْى

بريوبوَضووْةياْهطزووة.

شَاضةلَ415/3/1/1ى 1995-6-20نطايةوة بثة بةضيَوةبةضايثةتى ْاذيةولنانثةخإ

َيَصووى تةقتةم ويةنةناضطيَطييةنةى

ْةغطةزئ ئةَلَ بووة يةنةّ بةضيَوةبةضى ْاذيةى تةقتةقى ذهوَةتى ٖةضيَِ.

َيَصووى ؾاضوَضهةى تةقتةم وةى ئاوايى و ئاوةزاْى َيَثصووةنى نثوَْى ٖةيثة و بثوَ

َهةوتةى جوططافياى تةقتةم
ٖةي

غةضةتاى غةزةى ذةظسةيةّلَ1600ي ظاييٓثى زةطةضيَتثةوة ,ضثوْهة تةقتثةقى ئثةَطِوَ

 -1ؾويَٓى طةضزوْى و ئاووٖةواى تةقتةم

بةغىَ قوَْاغى جياجياوة تيَاةضِى نطزووة ,يةنةّ قوَْاغى يةطوْسىلنوضو ْةخؿيٓةَةوة
َةنضثثَٔةو ئيٓحثثا غ ثيَيةّ قوَْثثاغى لتةقتثثةمَى
بثثووة ,زووةّ قوَْثثاغى يةطوْسىلنةي

زةنةويَتة ْيَوإ باظْةى ثاْىلَ36-35ثًثةى بثانوضى ْيوةطثوَى ظةوى و ْيَثو ٖيًَثى
َتى ظةوىٖ ,ةضضةْسة بةؾيَهة يةتيَهطاى ئاووٖةواى ْاوضثةنة,
زضيَصى لَ45_44ضِوَشٖةال

ئةَطِ وَية و غةضضاوة يةو ضِووةوة نةّ بةزةغت زةنةويَت تةْٗا طوَتثةو طيَطِاْثةوةى ثؿثتاو

َّ ئةوؾثويَٓة طةضزوْيثةى تةقتثثةم
نثة ئاووٖثةواى ٖثثةضيَُى زةضيثاى ْاوةضِاغثتة ,بثثةال

وثؿتة.
غةباضة بةَيَصوى يةنةى ناضطيَطى يثةْيوةى زووةَثى غثةزةى ْوَظزةيثةّل-1850

يةٖثثةضيَُى نوضزغثثتاْسا ئاووٖةوايثثةنى ضِاطثثويَعضاوى ْيَثثوإ طثثةضَئَ و نويَػثثتاْى

َى
و بةغثثساز طواظضاوْةتثثةوة يةضِيَطثثةى زوبةوقةياغثثةوة,زواى ٖثثاتٓى ئيٓطًيعغثثاي
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جةْسضَةوظةفتيثثةى ييَبثثووة ,ضثثوْهة يةنوَْثثةوة ْاوضثثةيةنى تطاْعيَثثت بثثووة بثثوَ
بةضووبوَةناْى ثؿسةضوبيتوئَ ونوَيةو ٖةوييَطيةضيَطةى ئاوى ظيَى بضوونةوة بوَنةضنوى

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

 ,َ1900فةضَاْطةىلضِيَثثصةَى نوَنطزْثثةوةى بثثاد وغثثةضاْةى عو اْيثثةنإ و بٓهثثةى

َْةى
ثيَبةخؿيووة,يةْاوضثثةى بثثاضاْى ْيُضثثة َػثثوَطةضزاية و بثثاضإ بثثاضيٓى غثثاال
يةْيَوإل ًََِ500-200زايةٖ ,اويٓى طةضّ و ووؾهةو ظغتاْيؿى فيَٓو وباضاْاويية.
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َْة ظيثثاتط يثثة 1000ت ثوَٕ غثثةوظةواتى ظغثثتاْة
نؿثثتوناييةناْسا يةبةضاوةناْثثسا غثثاال
َثثةط بةضٖثثةّ
وٖاويٓثثةى وةى تةَاتةوخثثةياضو نثثوز وباَيثثة وبيبةضوؾثثوتى وناي

ثيَهٗاتةى ضِووى تةقتةم نةوتوَتة ْاوضةى ظوضطاْةوة%60 ,ى ضووبةضةنةى ططزوَيهثة

زةٖيَٓطيَت,جطة يةبةضٖةَٗيَٓاْى زاْةويًَةى طةمن وجوَ ية ظةويية ثؿتاوةناْى غٓوضةنة,
ٖةضوةٖا َيوةناْى ٖةْاضوٖةدمريوقةيػثى وتثطىَ وَعةضةَثةْى يةغثٓوضةنة ضِةظوباخيثإ

و ظوضطاْة و%38زةؾثتى ظيَهثطزى نةْاضيثةو%2ؾاخاويية,غثٓوضى ْاذيةنثة بثةٖيًَى
ناْتوَضى بةضظييةنةىلََ750-350ةتط يةئاغثتى زةضيثاوة بثةضظة و بثةضظتطئ يوتهثة
َتوَة نة َ810ةتطبثةضظة و زواتطضثياىلطوَضقةضةدَى ظيَثسى طةوضةؾثاعريى
ضياىلتةنةي

َى
ٖةية و جطة يةزاضغتاْة ضيَٓطاوةناْى بةؾى ضِةظطةضى وزاضغثتاْى ٖوَبثةى نؿثتوناي
تةقتةم.

نوضزلذثثاجى قثثازضى نوَيىَيثثة بثثةزووضىلَ3نيًوََثثةتط يثثةخوَضئاواى تةقتثثةم
َةباْى طثةوضة
بةبةضظىلََ710ةتط يةئاغتى ضووى زةضياوةٖ,ةضوةٖا ٖةضزوو باْوَنةىلتاي

ضِووةنى غطوؾتى

وئيًٓحثثاغى طثثةوضةَ يثثةبانوضى خوَضئثثاواى تةقتثثةم-ة نثثة بثثةضظيإ يثثةْيَوإل-400
ََ500ةتطة يةضووى زةضياوة بةٖثةظاضإ زوَىثى زيَُثةناضى ثؿثتاوزةبٔ و وة يثةبانوضى
خوَضئثثاوازا ٖثثةضزوو ضووباضوَضثثهةى وةضظىلنوَيةَولزاضبةغثثةضَثيَسا طوظةضزةنثثا و

غةباضة بةضووةنى غطوؾتى بةٖوَى ظيَى بضوونةوة ٖةظاضإ زوَىثى نثةْاضاوى بثووة
بةييَطةواضو بيَؿةالٕ وزاضغتاْى ضطِى زاضبى و ثةضى وتثوتطِى وطثةظ,وة يةْاوضثة ظوضطثإ

يةْيَواْى طوْثسىلناْى يةيةَوطوْسىلئوََةضطوَبة َزةضشيَٓثة ظيَثى بضثوونةوة,جطة
يةطوظةضنطزْى ظيَى بضووى يةباؾوضيسا و بةٖوَؾيةوة ٖةظاضإ زوَىثى زةؾثتى ظيَهثطزى

َتوو زضةختيًثةى وةى زاضبثثةاليوى وطيَوشوَثوَضزوتطف,
وضثيايةناْى طوَضقثثةضةد وتةنثثةي
ٖةضوةٖا ثوف وثثةالف وثثاواْى ثاواْثةناْى غثٓوضةنة طثطْطوئ زضخثت و ثوَؾثانى
ضِووةنى غٓوضةنةٕ.

زضوغتهطزووة نةغةضضاوةى نؿتياضى وبصيَوى زاْيؿتواْى غٓوضةنةية.

غاَاْة غطوؾتيةنإ

باضى ئابوضى تةقتةم

غاَاْة غطوؾتيةناْى تةقتةم ئةوةى تا ئيَػتا ثةي ثثيَ بثطاوة بطيتيثة يةغثاَاْى

بةطويَطةى ئاَاضيَهى فةضَى وةظاضةتى ثةضوةضزةى ذهوَةتى ٖثةضيَُى نوضزغثتإ و

ناْعاى ْةو وطاظى غطوؾتى و نةضةغتةى خاْوبةضةى غةغايةناْى نةْاض ظيَى بضثووى

ضيَهدثثطاوى يوْػ ثيَ يةَايػثثى 2001شَثثاضةى زاْيؿثثتواْى ؾاضوَضثثهةى تةقتثثةم و
طوْثثسةناْى زةوضوبثثةضىلَ24254نثثةؽ بووة,بةزاخثثةوة ئاَثثاضيَهى تثثاظة يةغثثةض ئثثةو
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بةخيَونطزْى َاغى و 34ثطِوَشةى بةخيَونطزْى ثةيثةوةضى تيَسايثة ٖ ,ثةضوةٖا يةنةضتثة

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َّ يثةبواضى
ؾاضوَضهةية ْية غةباضة بةتواْاَطوَظيةناْى ؾاضوَضهةنة ية ئيَػتازا ,بثةال
َى ْعيهثةى ٖ10ثةظاض
َى و بثةضوبوَى نؿثتوناي
ئابوضييةناْى تطى وةى غثاَاْى ئثاشةي
غثثةضَةضوبعٕ وْعيهثثةى ٖ3ثثةظاض ضِةؾثثةوالخى تيَثثسا بثثةخيَوزةنطيَت و 74ذثثةوظى

وئثثاوى غثثةضظةوى و شيَثثطظةوى نةبٓثثةَاى غثثةضةنل بثثوَ ثيؿةغثثاظى وطةؾثثةنطزْى
يةزاٖاتووزا.
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َيةتى و ئايٓى تةقتةم
باضى نوََةال

غةضؤنايةتى ؾاضةواْى تةقتةم

يةؾاضوَضثثهةى تةقتثثةم زاْيؿثثتواْةنةى ٖثثةَووى َوغثثًُأْ و يةغثثةضَةظٖةبى

َى 1919ةوة نثطاوة بثة بةضيَوةبةضايثةتى ْاذيثة
ؾاضةزيَى تةقتةم يةغثةضةتايى غثاي

َى
ئيُثثاَى ؾثثافلل ويثثة6طثثةضةنى ؾاضوَضثثهةنةزا َ11عطثثةوتى تيَساية,يةغثثاي
2001شَاضةى زاْيؿتواْةنةى لَ24254نثةؽ بثووة و شَثاضةى ْيَثط تثةْٗالَ4نثةؽ

َةناْى تةْٗالََ15اٍَ بووة ,زواى 95غاٍَ ية بةْاذيثةبوْى شَثاضةى
ئةونا شَاضةى َاي
َثة,
َةناْى بةطويَطةى زوايل ئاَاضى غةضؤنايةتى ؾاضةواْى تةقتةم ٖ4ثةظاضوَ290اي
َاي

يثثةشَاضةى َثثىَ نثثةَوبووة ,شَثثاضةى ْيَثثطلَ12125نثثةؽ بثثووة و شَثثاضةى َثثىَ-
فلَ12129نةؽ بووة,شَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضيـ ظوَضتطبووة يةطوْسْؿثيٓاْى ,ضثةقى
تةقتةم لَ15001نةؽ بووة وطوْسْؿيٓاْىلَ9253نةؽ بووة.

يةغثثةضةتاى ؾةغثثتةناْي غثثةزةى ضابثثطزووةوة نثثطاوة بةؾثثاضةواْى و ئثثةَطؤ 6طثثةضةنى
غثثةضةني ٖةيثثة ئثثةواْيـلضظطاضى و غةضبةغثثتى وؾثثةٖيسإ و ضووْثثانى و ئاؾثثتى و
َبصاضزْثةناْى
طؤضقةضةد َ  ,نةظؤضتطئ ناضى خعَةتطوظاضى يةو ؾثاضةزيَية يثةزواى ٖةي
ؾوباتى 2000ةوة زةغتيايَهطزووة ,ية2000ةوة تا  2014واتثة َثاوةى 14غثاٍَ لئثاظاز

ثطِوَشة خعَةتطوظاضييةناْى تةقتةم

َاَةْس خاييسَ غةضؤنى ئةو ؾاضةواْيةبوو ,بةيةبةضضاوططتٓى ئةو َثاوة زووضوزضيَثصةى
ثؤغثثتةنةى بةثيَويػثثتيِ ظاْثثى يةْعيهثثةوة ضثثاوثيَهةوتٓيَهى يةطثثةٍَ غثثاظبهةّ و

َى 1995ةوة تثثا
يةطثثةٍَ طةضِاْثثةوةى بةضيَوةبةضايثثةتى ْاذيثثةى تةقتثثةم يةغثثاي

يثثةططْطوئ غثثيَهتةضةناْى خعَةتطةياْثثسٕ و نيَؿثثةناْى بثثةضزةّ خعَثثةتهطزٕ و

2012بةغةزإ ثطِوَشةى جوَضاوجوَض خعَةتطوظاضى يةْاذيةنة بوْياتٓطاوةٖ ,ةض يثةَاوةى

ثيَؿهةؾهطزْى خعَةتطوظاضييةناْسا بسويَل.
َسا تواْيوتاْثة خعَةتطوظاضييثةنى بةضضثاو ثيَؿثهةف
ثطغياض /يةَاوةى 14غاي

َْى ل َ2012-2000ظياتط ية 18فةضَاْطةى ْويَ يةؾاضوَضثهةنة نطاوةتثةوة
ْيَوإ غاال
َيةتى وخاْثةى
وةىلتاثوَ وباْو وزازطا وزاضايى وطواغتٓةوة ونتيَبداْة وضاوزيَطى نوََةال

بةؾاضةزيَى تةقتةم بهةٕ؟
ئاظاز َاَةْس :ظؤضتطئ ناضى خعَةتطوظاضى طؿتيُإ يةغٓوضى ؾثاضةواْيةنةَاْسا
َّ زياضتطيٓيإ:
ئةدماَساوة بةال

َٕ وٖثوَي غثيُٓاضونوَبوْةوة وبٓهثةناْى ثوَييػثى ٖاتوضوَوزاضغثثتإ
ضِوَؾثٓبريى َٓثاال
وبثثةضططى ؾاضغثثتاْى وغثثةْتةضى الوإ وضِوَؾثثٓبريى و ْةخوَؾثثداْةى 50قةضةويًَثثةيى
و...تازَ.وةٖةضوةٖا يةبواضى طةؾتوطوظاضةوة طاظيٓوَى طةؾتياضى تةقتةم ثاضنى ضثةَى

يةنةّ :زاْاْى ْةخؿةى بٓةضِةتى ؾاضةزيَى تةقتةم بةثيَى واقيع ذاٍَ و تؤَثاضنطزْى
ْويَى طةضِةنةناْى تةقتةم نة ية2000-12-30ةوة ثةغٓسنطاوة.

ضِةؾيس ونوَضْيؿى نثةْاضظيَى بضثووى وة يثةبواضى زابةؾثهطزْى ناضةبثا ويَػثتطةيةنى
33/11نةى ظى َ32يَطاواتى تيَسا زضوغتهطاوة.
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َى خويَٓسْى  2014-2013شَاضةى غاواو قوتابى و خويَٓسناضى ٖ7ةظاضو
تيَساية ويةغاي
819بووة.

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

11قوتاخباْةى بٓةضِةتى و 5ئاَازةيى و4خويَٓسْطةى ئيَثواضإ و2باخضثةى غثاواياْى

زووةّ :بةثيَى ْوغطاوى شَاضة 10523ية2002-6-29ةوة بة واشؤىلعو ثإ ضِةؾثيس
عثثةظيعَ بةضيَوةبثثةضى بةضيَوةبةضايثثةتى طؿثثتى زيثثواْى وةظاضةتثثى ؾثثاضةواْى ثًثثةى
َبثة
ؾاضةواْيةنةَإ بةضظنطاوةتةوة ية ؾاضةواْى ثًةلَ3ةوة بثؤ ؾثاضةواْى ثًثةلَٖ2ةي
22

ئةَثثةف زةغثثتهةوتيَهى طثثةوضة بثثوو نثثة بةٖؤيثثةوة خعَةتطوظاضييثثةنإ ظيثثاتط
ثيَؿهةؾهطإ.

َ و
َهةوتةى غٓوضى جوططافى تةقتةم تةْطةبةضةوة الى ضِؤشٖثةال
ئاظاز َاَةْسٖ :ةي
َٕ و ظووضطاْثة بثؤ زابةؾثهطزٕ ْاؾثئَ و
باؾوضى ظيَى بضونة و بةؾى بانوضيـ بةضزةال

غثيَيةّ :جيَبثثةجيَهطزْى بطِياضةنثثاْى تثثةًَيو نثثطزٕ بةضثثواض بطِيثثاضةوة بثثؤ ظةوى و
َى  1998و241ى
َتيإ ٖةض يةبطِياضىلَ121ى ئيثساضةى غثًيَُاْى غثاي
خاْوبةضةى ٖاوال

َية و ْاوضةيةنى غةوظايى ظيٓسووة و بثؤ
بةؾى ضؤشئاواف نةضتى 2ى طةضَهى نؿتوناي
َثةنطزْى
ظةوى ْيؿتةجيَبووٕ زةغثت ْثازةٕٖ ,.ثةضوةٖا جيانطزْثةوة ونوشاْسْةوةوخؤَاي

َى
َى 1999وياغاى شَثاضةلَ5ى ثةضيثةَاْى نوضزغثتإ بثؤ غثاي
ئيساضةى غًيَُاْى غاي

َتيثإ ئثةو قةْاعةتثةيإ بثؤ
ظةويـ ناضيَهة ناتيَهى ظؤضى زةويَت وتثا ئيَػثتاف ٖاوال

2002و جيَبةجيَهطزْى ضيَُٓايى وةظاضةتى زاضايثى بثؤ ئثةو ظةويياْثةى بةٖثةض ٖؤيثةى
بووبيَثثت شَثثاضةى تؤَاضيثثإ ْيثثة يةغثثٓوضى ؾثثاضةزيَ وؾاضؤضثثهةنإ تثثا ثيَؿثثيٓةى

زضوغت ْةبووة نةَافةناْيإ يةغيػتةَى ئيساضى ثثاضيَعضاو زةبيَثت بؤيثة شيَثط بثةشيَط
ظةوييةناْيإ زةفطؤؾٔ.

خاْوبةضةيإ ثيَبسضيَت و ططفتى ْيؿتةجيَبووٕ ضاضةغةض بهطيَت ,تا ئيَػتا  819شَثاضةى

ططفتى غثةضةنيـ ئةوةيثة جوتياضةنثإ ظةوييثةنإ بثةٖى خؤيثإ زةظاْثٔ نةضثى

َثثةتى بيٓازضوغثثتهطزٕ و 747تثثةًَيو تثثةجاوظَإ
ضِيَطةثيَثثساْى خثثاْوو وَ756ؤي
ئةدماَساوة تانؤتايى  ,2013يةغٓوضى ٖةضيَُى نوضزغثتإ تانثة ؾثاضةواْية نثة بثةو

ئةوضاقيـ ثيَضةواْةية ضوْهة ئةطةض ظةوى ططيَبةغثت و ذثةقى تةغثةضوف و تثةًَيو
َثثة  ,ططيَبةغثثت%3ى ظةوييةنثثةى زةزضيَتثثةوة و ذثثةم
َهى زةوي
ْثثةبيَت زةبيَتثثة َثثوي

َتيإ طةياْسووة و بؤ تثةًَيو نثطزْيـ
 4بطياضة ناضيهطزووة و غوزيَهى ظؤضَإ بةٖاوال

تةغطوفيـ  %12و تةًَيهيـ %20ى ظةوييةنةى زةزضيَتثةوة ,يةبثةض ئثةو ططفتاْةيثة

ْطخيَهى َةضنةظيياْة و ٖةضظإ وةضطرياوة.

نةنثثةّ ظةوميثثإ زابةؾثثهطزووة ,ئيَػثثتاف ييػثثتيَهُإ يةبةضزةغثثتة نثثةشَاضةيإ

غةباضة بةو ططفتاْةى نة ٖاتوْةتثة بثةضزةّ ناضةنثاْى ؾثاضةواْى تةقتثةم ضثةْس
ثطغياضيَهيوّ ئاضاغتة نطز

زةنا ضِووْو بؤ َاغتةضثالْتإ بؤ ؾاضةواْيةنة ْية؟
َى  2014بوزجثثة بثثؤ َاغثثتةضثالْى تةقتثثةم
ئثثاظاز َاَةْثثس :بطِيثثاضة يةغثثاي

َسا ْعيهةى  150ظةويت بةغةض فةضَاْبةضإ زابةؾثهطزووة,
ثطغياض :يةَاوةى 14غاي

َى زاٖاتوو َاغتةضثالٕ بثؤ ؾثاضةواْيةنةَإ زازةْطيَثت,
تةضخاْبهطيَت بؤَاوةى 25غاي

َبةْثسى
نةضى ضيعبةْسى 455فةضَاْبةض ٖةية ئةطةض ظةويتإ ئاَازةبوو ظةوييإ بةخاي
ثيَبسضيَت؟

َتيثثإ ظةوى وظاضى ويَٓثثةى تؤَثثاضنطاوى شَثثاضة 90ى
غثثةباضة بثثةفطاوإ بثثوْيـ ٖاوال
َل و ٖيَؿثتا ضِةطةظةنثةيإ
َهى ؾاضةواْى ْثل و نؿثتوناي
َوةؾاوة زةنطِٕ وئةواْة َوي
ٖةي
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ٖ14ثثةظاضوَ513ثثةتط ضواضطؤؾثثةى نثثؤالٕ وؾثثةقاَةناْى تةقتثثةم نثثؤْهطيَتهطاوة,
ٖ21ةظاض وَ 139ثةتط زضيَثصى ئثاوةضؤى غثٓسوقى و يويثةيى يةطةضةنثةناْى تةقتثةم
َى بةغةضةوةية.
زضوغتهطاوة تةْٗا 62نؤالٕ ئاوةضؤى ْية نة َ958اي

ٖةبوو وة زوباضة فةضَاْى ظةوى ثيَساْيؿيإ ٖةبيَت ئيٓحا زةتواْل ظةوييإ ثيَبسةئ.
ثطغياض /ؾاضةواْيةنةتإ ئيَػتا ضِووبةضى فطاوإ بووة و خثؤى يثةٖ3ةظاضنيًؤَثةتط
َثة يةطثةٍَ ئثةو فطاواْبووْثة
زةزةا ئايا ْةخؿةى بٓةضةتى 2000تا ئةَطؤ ضثؤٕ َاَةي
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َى ,2013
ضثثواضةّ :بثثةطويَطةى زوايثثل ئاَثثاضى ؾثثاضةواْيةنةَإ يثثةنؤتايى غثثاي

َبةْثسى زةياْططيَتثةوة ٖثةضنا ظةوييُثإ
455فةضَاْبةضة ئةواْة تةْٗا ضيعبةْسى وخاي
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ْةطؤضِاوة بؤ ْيؿتةجيَبووٕٖ ,ةضوةٖا يثة َاغثتةضثالْى ضثاوةضِواْهطاوزا ئثةو ططفتاْثة
ضاضةغةض زةنةئ و ظةوى ْيؿتةجيَبوْيـ بؤ فةضَاْبةضإ زابل زةنةئ.
َى 2000تا ئةَطؤ ْةيتواْيووة جطة يةؾةقاَى
ثطغياض /ئةو ْةخؿة بٓةضِةتيةى غاي
غةضةنى ؾاضةزيَيةنة ٖيض ؾةقاَيَهيوى غةضةنى ْيَوإ طةضِةنةنإ فطاوإ بها ؟
ئاظاز َاَةْس :نيَؿةى قةضةبوونطزْةوة نيَؿةى غةضةنية يةبةضزةّ ئةو فطاواْهطزْثة
َهى
يةضِووى ياغاييةوة ْةوةى يةضِووى بوزجةوة ضوْهة ٖةْسيَو يةو خاْو و ظةويياْة َثوي
َى زؤظيٓثةوةى
ؾاضةواْل ضؤٕ زؤغيةى قثةضةبوو زةيثإ ططيَتثةوة ,بؤيثة ئيَػثتا يةٖثةوي
َتيإ ظةضةض َةْثس ْثةبٔ وةى
ئاييةتيَو زائ نة ويَٓةى تؤَاضيإ بةْاوةوة بهطيَت تا ٖاوال
َى  2008يةؾةقاَى غةضةنى تةقتةم ئةدماممإ زا يةناتى فطاواْهطزْى.
ئةوةى يةغاي

* ئاظاز َاَةْس خاييس ,يةزايهبوى 1968ى طوْسى باغةجٓيَطى تةقتةقثةو بةؾثى ئةْثساظياضى
َى
َبصاضزْةناْى ؾاضةواْيةناْى غاي
َى ية 1992-1991تةواو نطزووة و يةٖةي
َيهاْيهى ظاْهؤى َوغً
2000ةوة بة بةزةغتٗيَٓاْى %98ى زةْطةناْى زاْيؿثتواْى تةقتثةم َتُاْثةى غثةضؤنى ؾثاضةواْى
تةقتةقى بةزةغتٗيَٓاوة و بؤَاوةى 14غاٍَ غةضؤنى ؾاضةواْى تةقتةقى نطزووة.

ْاوى بةضيَوةبةضى يةنة ناضطيَطييةناْى تةقتةم
َ ئاغاى ذةويَعى
-1عةويال
َ-2ةال ئةمحةز ئاغاى غةفوضى
-3فةحتويالئاغاى ذةويَعى
-4عةبسوياةتاح ئاغاى عةبسويال
َ

ظيَوزةض

-7ؾيَذ يوْؼ خاْةقا 1946
َةباْى 1951-1948
-8ؾيَذ فاظٍَ تاي
25
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-5بةٖحة ئاغاى ذةويَعى
َ-6وذةَةز ئةَل ئةمحةز ظةنى1932-1931

َةباْى 1959
-9ئيرػإ جةَاٍ َوذةَةز تاي
-10عةي ذةَازى
-11بوضِٖإ غًيَُإ
-12ضةئوف ذيهُة
-13نةَاٍ عةيةَساض
َ-14ةال ضةؾيس
َح
-15ؾيَذ ْوضى ؾيَذ غاي
-16عةي عةظيع بةضِاْى
-17غاَى ئةغلةز ْائب
-18قةذتإ حمةَةز
-19غةزاّ ؾيَذ ذالوى
َ-20وَتاظبيالٍ
-21حمةَةز ثاؾاى زظةيى 1970
-22خسضاغاى بًباؽ
-23ذةغةٕ ٖازى غًيَُإ 1979
-24غةباح حميَسئ
-25ئةبوئةمحةز1985
َ-26الظّ يةتي بةغسازى
-27نانةخإ ْةغطةزئ ئةَل 2000-1995
َح حمةَةز نًيَػةيى 2001-2000
 -28ذانِ غاي
-29نانةخإ ْةغطةزئ ئةَل 2010/7/4-2001
-30ذانِ فاتح ذوغئَ ذةَةزةَل 2013/2/10-2010/7/4
-31غةضنةو ضِةغوٍ عةظيع ية 2013/2/10
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َةتة زياضةناْى ؾاضِوَضهةى تةقتةم
ضِوواي

َىلطوْسَ
تةقتةم ,وةى نةضتيَهى نؿتوناي

 -1نيًَطةى ْةوتى تةقتةم 2014-1959

طوْسى تةقتةقى نؤٕ ئةَطؤ بووة بةضةقى ْاذيةنةو ْاوى ْاذيةنةف ٖثةض بثةْاوى

 -2ثطزى تةقتةم1958-1954
َى ؾويَٓةواض800-1230ث.ظ
 -3ططزى غاتوقةال

طوْسةنةوة ْاوْطاوة ,بةزوضى 23نيًؤَةتط بةضِيَطاى قريتثاو يةباؾثوضى قثةظاى نؤيةيثة,
َثثةباْى طثثةوضةو
ٖاوغثثٓوضة يةطثثةٍَ طوْسةناْىلطثثةضَهى تةقتثثةم-خؤضئاواَولتاي

 -4ضياى طوَضقةضةد ظيَسى ذاجى
َتو
 -5ؾاخى تةنةي
 -6ظيَى بضووى ؾازةَاضى شيإ وئاوةزاْى تةقتةم

َ يةطوْثسى نةثثةْو ويةباؾوضيؿثسا يثة
باغةجٓيَط-يةبانوضَولظيَى بضوى-يةضِؤشٖةال
()3
طوْسةناْى اقةوقةضةْاوى ْاذيةى ؾوإَى جيازةناتةوة.
َى تةقتةقثثثثة,
َى شَثثثثاضةلَ1ى ٖؤبثثثثةى نؿثثثثتوناي
نثثثثةضتيَهى نؿثثثثتوناي

َةباْى طةوضة
ٖ -7ةضزوو باْؤنةى ئيًٓحاغى طةوضةو تاي

ضِووبةضةنةىلَ2903زؤىة ,لَ1100زؤىى ذةضةَى طوْسةنثةبووة يثةضِابطزووزا ,ئثةَطِؤ

 -8طاظيٓوَى طةؾتياضى تةقتةم
 -9ثاضنى غايةى طةؾتياضى

تيَهطِاى طوْسةنة خةضيهة زةبيَتثة غثٓوضى ؾثاضةواْيةنةىَ339 ,ثةتط يةئاغثتى ضِووى
َتى ظةوى وْيَثو
َى زضيَثصىلَ44,58-44,35ى خؤضٖثةال
زةضياوة بةضظةو نةوتؤتة ْيَو ٖيًَ

 -10نؤضْيؿى نةْاضى ظيَى بضوى

َى ثاْىلَ35,88-35,53ى بانوضى طؤى ظةوى.
ٖيًَ

-11ثاضنى ضِةؾيسى طةؾتياضى

ئثثثةَطِؤ ظؤضبثثثةى ظةوييثثثةناْى تةقتثثثةم بثثثووٕ بةطثثثةضِةى وةى ظةوييثثثةناْى
َى ,بةغثتةنة=طةضِةنى
لزؤؾاوضِؾئَ=خواض باْهى تةقتثةم وْؿثيَوى ٖؤبثةى نؿثتوناي

()2

ضظطاضى ,طةظةضإ ئةَطِؤ زوضِوطةية يةْاو ظيَيةنة نة يةثايعاْسا طٓسؤضةى ضواض بيَػثتاْى
َ9ثثاْطى يثثيَ ييَثثسةزضا ,جثثؤْى بثثةضز= طثثةضِةنى ؾثثةٖيسإ وطؤضقةضةجثثة ,طثثطزى
ذيَُطِ=طؤضِغتاْى ؾثةٖيسإ ,طثطزى طيَوش=فةضَاْطثةى ثاضِاغثتٓى ضِووةى وزاضغثتاْة,
ئاوةظا= طةضِةنى غةضبةغتية ,نةضةنضل=ثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةى تةقتثةم-نؤيةَيثة,
جطة يةَاْة ضثةْس ثاضضثة ظةوييثةنيو َثاوة وةىلزةبثاغى طثةوضةو زةبثاغى طضثهة,

ظيَوزةض
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( )2زةتواْى بؤظياتط ظاْياضى يةغثةض اليةْثةناْيوى تةقتثةم نتيَبىلتةقتةم,ثةيهةظيَطيٓثةى نثةْاضظيَى بضثوى ,ئثاضاؽ
ئيًٓحاغىَ ,ايػى  ,2007ضاثداْةى ياز ,غًيَُاْىَ خبويَٓيتةوة.

َى طاَيَؿإ ,ططزخةضِا  ,نةْسةضاْةغؤض ,نؤظة ,غيَ َةيى,
غؤضةبإ ,ؾيوى يووية ,طؤي
قةضةقاجل ,نوْةْاو ,ططزةغؤض ,ططزخةضَإ ,عطوظة ,ؾاخة قووتثة ,ئاؾثةنة ,خثةضَإ
َح ,يةزايهبوى 1936ى تةقتةم ,ية.َ2013- 11- 9
( )3ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلوضيا عاضف غاي
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َثثثثى نةضةنضثثثثل ,ؾثثثثاخى قثثثثةالٕ ,باْةضِةقثثثثة ,ؾثث ثيَذ بثثثثايع,
غثثثثوتاو ,زؤي
نوْةنةَتياضة,بةضزةبةضزئَٖ ,ةضوةٖا ضثةْس ناْيًةيثةى يةَيَثصوى تةقتثةم ٖثةبووٕ

َهى تةقتةم َثطزوو يةطؤضِغثتاْى زنتثؤض ضةئثوف وطؤضِغثتاْى باْةضِةقثة
ئةَطِؤف خةي
زةْيَصٕ ,طؤضِغتاْى باْةضِةقة زنتؤض ضِةئوف وؾيَذ ضِةئثوفى خاْثةقاى يثيَ ْيَثصضاوة ,ؾثيَذ

ي َثثةيىَ ,يةطثثة ٍَ
وةى لنثثاْى ثيثثاوإ ,نثثاْى شْثثإ ,نثثاْى غثثاضز ,نثثاْى غثث َ
ئةؾهةوتىلغؤضةبإَ يةؾؤضِؾى ئةيًوٍ ثيَؿُةضطة وةى ثةْاطة بةناضياْٗيَٓاوة.

َى 1896يةؾثاضى نثةضنوى ٖاتؤتثة
ضِةئوف نوضى ؾيَذ غةعيسى ؾيَذ حمةَثةزة يةغثاي
شياْةوة,خواضظاى غةيس ئةمحةزى ؾيَذ ذوغيَٓى خاْةقاى نةضنونثةَ ,اوةيثةى ْوغثةضى

ذةَةزى وةغثتا عثاضف نثة ؾثاعرييَهى َيًًثى تةقتثةم بثوو ظؤض بثةجواْى ئثةو

بةضيَوةبةضايةتى ؾاضةزيَى تةقتةم بووة ,وة بةضيَوةبةضى نتيَبداْةى طؿتى نةضنوى بووة,

ئاقاضاْةى تةقتةقى زةٖؤْيةوة يةؾيلطزا ئةَة يةنيَو يةو ؾثيلطاْةية نثةلٖيوا بثةنط
عاضفَى بطاظاى ثيَيساووَّٓ ,يـ ييَطةزا زةخيةَةضِوو:

غةضؤنى يكى يةنيَتى ئةزيب وْوغةضاْى نوضز بووة ية نةضنوى ,زواى خاْةْؿل بووْى
بةغةضزاْيَو ٖاتؤتةوة تةقتةم ية1973-6-1ئةو ؾةوة ية تةقتةم نؤضى زواييهثطزووة

ططزى ططز خةضِا ططزيَهى نووْة

زوو غيدوضِى تيَساية ضاويإ ٖةض ووْة

َهؤنثةى زوو ضثواضيٓةى
و ية طؤضِغتاْى لباْةضِِِةقةَى تةقتةم بةخاى غايَطزضاوة و ية طً

يةالى ضةثيةوة ناْى َةياغة
يةالى ضِاغتيةوة ؾيوى جاْةية

يةلَطوةتلَيـ ئةَٔ بٓاغة
َْةية
َى طاَيَؿإ بةٖيَال
طؤي

ؾيلط ْوغطاوة ,ؾاضةظايإ ثيَيإ وايثة ئثةو ضثواضيٓاْة خثؤى ْوغثيويةتى ضثوْهة ظؤض
َيةتى الى َةجيسيةى نةضنوى غةضزاْى خثةضاباتى نثطزووة و ئثايوزةى
يةياْةى نؤَةال

يةالى خواضيةوة نةْسةضاْةغؤضة

َل و توضة
زةوضى ضةَةنة بةغً

َةى بووة(:)4

ئةجما ضِؤيؿتِ طةيؿتُة عطوظة

َوظة
نةضةنةّ ضةقيوة باضى خةي

نةغيَ ْةططييَ بةزةْط و ضِةْط

يةغةيطى َوغةْٓى وئاواظى جةْط

َةنضل
ئةجما ضِؤيؿتِ يةبؤ نةي

تاويَو زاْيؿل ثيَهةوة بضل

عوَط تيَاةضِيَٓة بةبةظَى ؾةضاب

بةزةٕ بابطيَطيَ بةنةيٌ وخةضاب

بةئايٓى َةغتاْة مبٓيَٓة خاى
يةناتيَ ئةمب َٔ َةبةغتى ٖةالى
يةضِيَطةى خةضابا زفِٓ بهةٕ
يةزاضى تطيَ زاضة َةيتِ بهةٕ
ناتى خؤى ؾيَذ بايع وباْةضِةقةى تةقتةم يةغةضزةَاْى ظوو ؾثويَٓى ئثاططى ْثةوضؤظ

ٖةوضاظوْؿيَو ؾيَذ بايع زياضة
ئةجما ضِؤيؿتِ بؤ نوْة نةَتياضة
نةتةَاؾازةنةّ ئةَة تةقتةقة
ئةجما ضِؤيؿتِ بؤ باْةضِةقة
َح
يةَيَصووى تةقتةم ضةْس ضانيَولؾثةخؼَٖةبووة وةىلؾثيَذ َػثتةفا وَةالغثاي

وغةضزاْى بةٖاضةى طةْخ والوى تةقتةم بووةَ.

َيَهيإ نؤخةضِةؾةى بواية ,ئثةوا
َهى نؤْى تةقتةم ئةطةض َٓساي
ونوْةْاوَ ,بةىوْة خةي
شْطثثثةٍ زةضثثثووْة نوْثثثةْاو و يثثثةويَ ؾثثثيويَهى ْيػثثثهيإ زةخػتةغثثثةض ئثثثاطط
َةنة ضاى زةبؤوةٖ ,ثةض بؤيثة
َةنة زةنطز وبةَةف َٓاي
َةقةَيؿيَهيإ يةًَى َٓساي
وتةي
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َح ,طؤضِغتاْى ؾةٖيسإ ,طؤضِغتاْى عطوظة ,طؤضِغتاْى ؾيَذ بثايعَ,
طؤضِغتاْى َةال غاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ْاوةْاوةف زةوتطا ؾةخػةنؤخةضِةؾة.
ٖةضوةٖا ضةْسئ طؤضِغتاْيـ ية تةقتثةم ٖةيثة وةىلطؤضِغثتاْى ؾثيَذ َػثتةفا,

َال عوَةضحمةَةزَى غةييسى بةضظدمى يةزايهبووى 1936ى عةيةغيَط ,ية2014- 6- 2يثة
( )4ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلعةبسوي
تةقتةم.
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طوْسى ناْى يةية

135زؤىى تايبةتة ,ذةضةَى طوْسةنةلَ85زؤىثة ,زوو نثاْى وضثواض نثاضيَعى ٖثةبووة
()6
يةطةٍَلَ63زؤمن يةضِةظطةضى.

ناْى يةية يةضيةوة ٖاتووة؟

َهةوتةى طةضزووْيةوة نةوتؤتثة ْيَثو ٖيًَثى ثثاْىلَ35,87-35,52ى
يةضِووى ٖةي
َثثى زضيَثثصىلَ44,52-44,31ى خؤضٖثثةال
َ
ْيثثوة طثثؤى بثثانوضى ظةوى وْيَثثو ٖيًَ

َهى ئاوايى ناْى يةية ظؤضبةيإ نؤنٔ يةغةض ئةوةى ْاوى طوْسةنثةيإ يثةْاوى
خةي
ناْيةنةوة ٖاتووة ,نةْاوىلناْى يةيًيََ بووةو زواتط ئةّليةيًيََية ,بةليةيًةَ ٖاتؤتة
غةضظاضإ و يةطوتٓسا بووة بةلناْى يةيةَ.

ولََ348ةتط يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة.

()5

يةططْطوئ ثاضضة ظةويية ثؿتاوةناْىلئاوةظا ,تةْطاْة ,ختويب ,بثإ ضةَةضِةؾثهة,
خاْهةَ وة يةزياضتطئ ثاضضة ظةويية بةضاوةناْىلذاوى ضثةَة ضِةؾثهة ,ضثةّ ذوغثئَ,

غٓوضى طوْسى ناْى يةية

َهثةوتووةٖ ,اوغثٓوضة
بةزووضىلَ9نيًؤَةتطولََ500ةتط يةخؤضئاواى تةقتثةم ٖةي

ضةّ خةيياة ,ضةَى ناْى يةية ,ضةَى ذاجي ئاغا ,ضةَى جةضزيؼ ,ضثةّ ئاغثياوَة,

َ وئؤَةضطوَبثثة و غثيَططزنإ
يةطثةٍَ طوْثثسةناْى طثثةضَهى تةقتثةم يةضِؤشٖثثةال

َثثةتيَٓى
ٖثثةضوةٖا نثثاْى وناضيَعةناْىلنثثاضيَع ونةوضخاْهثثة وبثثةغاضة و طثثةضَاوة وقوي
ثياوإَى ٖةية.

يةضِؤشئاوا ويةبانوضيـ زووباضة طوْثسةناْى طثةضَهى تةقتثةم و بةؾيَهيؿثى غثٓوضى
ئؤَةضطوَبةتة و يةباؾوضيؿسا ظيَى بضوى يةطوْسةناْى لجطيًثة وَةضظخيثةى غثةضوو

يةضِووى ؾويَٓةواضو َيَصوييةوة ضةْسئ ؾثويَٓةواضى طثطْط يةغثٓوضى نثاْى يةيثة

وخواضوو وناْى ضِةف و عةَسؤَٕى ْاذيةى ؾواْى ثاضيَعطاى نةضنونى جيازةناتةوة.

بةزيثثسةنطئَ,لناْى يةيثثة و طوضطثثة غثثيَهاْى و طؤضقثثةضةدَ ثثثيَـ ئاواييثثةناْيوى

َى تةقتةقة ,ضِووبثةضى طؿثتىلَ10117زؤىثة,
نةضتى شَاضةلَ4ى ٖؤبةى نؿتوناي

غٓوضةنةيإ ئاوةزإ بووْة ,ئةو ظةويية ؾويَٓةواضياْةى بثطيتل يثةلباْى ضةَةضِةؾثهة,

ضِووبةضى ؾياوى ضاْسْىلَ2643زؤىةولَ5774زؤىى ثثاوإ ويةوةضِطايثة ,ضِووبثةضيَهى

نةوضضةّ ,بةغاضة  ,نثةوض ِضيَ ,يثوتهى تةْثسوضة ,نةيثةنل ,تةْطاْثة ,نثةيل ََ ,ثاّ
َةمحوزى ذاجى َةجيسى ئةفةْسى زضاويَهى زؤظيوةتةوة ,وةى ؾيَوةل10فًثؼَى بثووة,
يةٖةوييَطلَ200زيٓاضيإ ثيَساوة ْةياطؤؾتووة ,بةآلّ زواتط ٖةض ووْى نطزووة ,نةوضضثةّ

بةضفطاواْى بةضاوى ظيَهطزى ٖةية زةطاتةلَ2799زؤمن ,نةتثةْٗا 123زؤىثى تايبةتثة و
َهثثساضيَتى َريييثثةٖ ,ثثةضوةٖالَ1138زؤىثثى ثؿ ثتاو ٖةيثثة نةتثثةْٗا
ئثثةواْيوى َوي

َى ضِةف يثةْاو
طاغٓةنة يةزةغهى نوثة و ضِيعة بةضزى َيَطابى خاْوو طريبووة ,نثة خثؤي
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زةوتطيَثثت يةنؤْثثسا ؾثثاضوئاوةزاْى بثثووة ,ظةوىلنثثاْى نةْسيًثثةَ يثثةْيَوإ بثثةغاضة
َى ذاجى ئةفةْسى خثاوةْى بثووٕ ,يثةناتى جثووتهطزٕ يثةو ظةوييثة,
ونةوضضةَةَ ,اي
ئاضاؽ ئيًٓحاغي

( )5بؤنؤنطزْةوةى ظاْياضى يةغةض ئةّ طوْسة ضاوثيَهةوتِٓ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطزووة:
َال تاٖري تةيب َوفتى َةمحوز طؤضإ ,يةزايهبوى 1938ى ناْى يةية ,ية,2013- 2- 18
- 1خواييَدؤؾبوولتاٖري عةبسوي
َتىَ.
ٖاوال
َ- 2ةمحوز َةجيسذاجى ئةفةْسى ذةَةزةَل ,يةزايهبوى 1937ى ناْى يةية ,يةٖ ,2013- 2- 19اوآلتىَ.
َح َػتةفا قازضَػتةفا ,يةزايهبوى1943ى ناْى يةية ,يةٖ ,2013- 2- 21اوآلتىَ.
- 3ضةتؤ غاي
- 4بةنط عةي ئةمحةز ,يةزايهبوى 1951ى ناْى يةية ,يةٖ ,2013- 2- 23اوآلتىَ.
- 5ئانؤ غةالح َةجيس ,يةزايهبوى 1981ى ناْى يةية ,ية ,2013- 2- 18ئةدموَةْى طوْسَ.

()7

َى تةقتةم  ,ضِووبةضى ٖةَوو طوْسةنإ ية تؤَاضةنثاْى ئثةو فةضَاْطةيثة
( )6تؤَاضةناْى فةضَاْطةى ٖؤبةى نؿتوناي
وةضطرياوة.
َى 1986
( )7ؾويَٓة طةضزوْيةناْى ٖةَوو طوْسةنإ ية ْةخؿةى ٖيَعةضةنساضةناْى عيَطام ,ضِووثيَثوى غثةضباظى بؤغثاي
وةضطرياوة.
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َةَيَـ ْةضووة و وةى َازةيثةنى نثاْعايى بثووة و بثةْاو ظةوييةنثة
طؤظةنة بووة ,بةخؤي
َى 1918يةٖةضثاضضثةيةى يثة نوثثةو
َو بؤتةوة ,ئيٓطًيعةنإ نةٖاتووٕ غاي
ثةضف وبال

َىلَثثاّ ْةجيَِباثريةىلعثثةظيع ئؤَثثةضَ ْثثةوةى ئثثةو خيَعاْثثةٕٖ ,ثثةضزوو
ْثثاوْطاوةَ ,اي
َح خةظاضَ
َيََل بةضةىلَةال جةَيٌَ و بةضةىلغاي
تريةىلطؤضإ وٖةَةوةْسَ ,يإ ضِووْو بً

طؤظةنإ ىوْةيةنيإ بطزووةٖ ,ةضوةٖا ية لنثةوض ضيََ تثا ئيَػثتاف نثةضثو يثةْعيو
لضِووباضى نؤيةَ نة زةضِشيَتة ظيَى بضونةوة زةزؤظضيَتةوة.

ظؤضيٓةى طوْسةنة ثيَو زةٖيَٓٔ.
َهثةوتووة
يةَيَصووى ئةو طوْثسة ضثةْس نةغثايةتيةنى جوتيثاضى و نثوضزةواضى ٖةي

ٖةض يةغٓوضى ناْى يةية ضةْسئ طؤضِغتإ و ضانى تيَساية وةى طؤضِغثتاْى طثةوضة

َالى َثةال تثثاٖريَ ,ثاّ ذةَثثةضِةف,
وةىلذثاجى َةجيثسى ذثثاجى ئةفةْثسى ,عةبثثسوي

َئَ ,يةطةٍَ طؤضِغتاْى لئؤَةض نوؾياَنة َطزوويثإ يثيَ
نةلؾيَذ َػتةفاَؾى ثيَ زةي
زةْيَصٕ ,جطة يةَاْة يةغٓوضى ئاواييةنة ضةْس طؤضِغتاْيَهيوى ييَيثة وةىلطؤضِغثتاْى

َح خثةظاضَ ,ضثةْس
َح َػثتةفا قازضلغثاي
قازضئاغاى ئةفةْسىَ ,ةال جةَيٌ نؤيى ,غاي
َال و نيَدثوا
نةغايةتيةنيـ نيَدوايةتى ئثةو طوْثسةيإ نثطزووة وةىلنيَدثوا عةبثسوي

ضةَة ضِةؾهة ,قةبطغثتاْى بثةض ضيَثى نثاضواْى نؤيثة ,قةبطغثتاْى بثةغاضةَ ,يةطثة ٍَ

قازضئاغاى ئةفةْسى و نيَدوا قازض جةَيٌَ.

َالو ؾةٖيسإ يةغةضضثيا
َتإ عةبسوي
ضانةناْىل يوتهى ؾيَُرةَةز وؾيَُرةَةز وغوي
و قاشى ئاغاَ.

َى 2013شَاضةى خيَعاْثةناْى نثاْى يةيثةلَ3خيَثعإ ولَ21غثةضخيَعإ بثووة,
غاي
َى خويَٓسْىلَ1978-1977قوتاخباْةى ييَهطاوةتثةوة ,يةنثةّ بةضيَوةبةضىلضِةؾثيس
يةغاي

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى ناْى يةية

حمةَةز عةيَ بووة ,خعَةتطوظاضييةناْى ية2013زالَعطثةو و قوتاخباْثةو ناضةبثاى
ْيؿتُاْى و ضيَطاى قريتاو وثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةىَٖةية.

يةضِووى ثيَهٗاتةى زاْيؿثتواْةوة شَاضةيثةنى ظؤض تثريةى جؤضاوجثؤض يةئاواييةنثةزا

ناْى يةية ,بةٖةٍ ٖةية
ييَيسا ,بةتؤث وقوْبةية

َْى وغوضضثى وزةضبةْثسى و
بةيةنةوة شياوٕ ,وةىلطؤضإ وٖةَةوةْس و ؾيَذ بعيَٓى و ثاال
عثثةي بثثةياْى وقةغثثطؤنيةنإَ ,زةوتطيَثثت لذثثاجى ذةَةضِةؾثثى طثثةوضةَ زيَيةنثثةى
َّ يةطةٍَلذةَةضِةؾثى زةضبةْسييثةنإَ جيثابووة ,ضثوْهةلناْى
ئاوةزاْهطزؤتثةوة ,بثةال

َوى ذثةضةؽ
َى  1963فطؤنة جةْطيةناْى ذهوَةتى عيَثطام يةؾثاال
يةبةٖاضى غاي
قثثةوَى بثثةْؤضة ٖثثةضزوو ئاوايىلنثثاْى ضِةفَى ؾثثوإ ولنثثاْى يةيثثةَى تةقتثثةقى

َيَت"فةقيَ بثطايِ
يةيةَ بةض يةطوْسىلئؤَةضطوَبة َ ئاوةزاْبووة ,بريوضؤْيو ٖةية زةي
يةضةّ بةغاضة بووة ئةو ئاوةزاْيهطزؤتةوة".

َُى يةئا اْى طوْسى لناْى يةيةَ باضاْثسووة ,نثة بثووة
بؤضزوَاْهطزووة ,نةلَْ12اثاي
َى َاّ
بةَايةى ؾةٖيسنطزْىلغةبطيةى قازضئاغاى ئةفةْسىَو غوتإ وناويهطزْى َاي

َح ؾثيَتةى تةقتثةم ,نثة يثة تةقتثةم
َيَتَ" :ةال غثاي
بريوبؤضؤْيَهيويـ ٖةية زةي
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بةْاوىليةيالَ ناْيةنى ييَ ييَساوة و زواتط طوْسةنةف ٖثةض بثةو ْثاوةى ئثةو ناْيثةوة
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َىلذةَثةزةَل و
طؤضِغتاْيَهى بةْاوةوة نطاوة ,بٓةضةى ناْى يةيةى ئثةَطؤ بثووَٕ ,اي
خسضَى بطاى نة نوضِىلَثاّ ئثةيياؽَ بثووٕ ,ئةَاْثة ثثةْاى ططزىلقثاشى ئاغاَيثإ
َبثثصاضزووة ,ئثثةو ؾثثويَٓة ظووتثثط ىططثثةى ئثثاوى ٖثثةبووة ,نضثثيَهى ئثثةو خيَعاْثثة
ٖةي

جةييٌ و غواضةى قازضئاغا و َاّ فةقيَ ْةجيِ ,ئةو ناضةغاتة يةَيَصوى ناْى يةية بثووة
َِ و ٖثاواضو قيثصةى شٕ
َهةنةيةوة زةطيَطِزضيَتةوة ,ضوْهة زةْطى ْاثاي
بةطؤتةويةظاضى خةي
وَٓساٍَ ,تيَهةٍَ بةيةنسى بووْةو ووتطاوةلناْى يةية ,بةٖثةٍ ٖةيثة ,ييَيثسا بثةتؤث و
قوْبةيةَ.
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َةباْى طةوضة
طوْسى تاي

َثى ثثاْىلَ35,95-35,55ى
َ وْيَثو ٖيًَ
َى زضيَثصىلَ44,57-44,34ى خؤضٖثةال
ٖيًَ
ْيوة طؤى بانوضى ظةويية ,لََ451ةتطيـ يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة.

َةبإ يةضيةوة ٖاتووة؟
تاي

َةباْى طةوضة بةزووةّ بإ زازةْطيَت يثةضِووى فطاواْثى ضِوبةضةنةيثةوة يثةزواى
باْى تاي
باْى ئيًٓحاغى طةوضة يةغٓوضى ْاذيةى تةقتةم ,نةظةوييةناْى ثؿتاوة و ثؿت بةئاوى

َثةو ْةوتاوييثة,
َةباْى طةوضة زيَُثةناضةو ئثاوى ْاوضثةنة تاي
َهةوتةى طوْسى تاي
ٖةي
َثثةبإَٖ ,ةضضثثةْسة
ظؤضبثةى غٓوضةنةؾثثى باْاويثة ,بؤيثثة ووتطاوة"بثاْى تاٍَ"ياخوزلتاي

باضإ زةبةغتيَت و يثةزياضتطئ ثاضضثة ظةوييثة ثؿتاوةناْىلثؿثت ضِيَ ,غثؤفى ايثٌ,

َيؿو" يةو باْوة ظؤض بووةْ ,اوةنةى يةوةوة
َيَت" بٓة ضِووةنى تاي
بريوبؤضوْيَهيو ٖةية زةي
َةبإَ.
َيؿهةبإَ و زواتط بووة بةلتاي
ٖاتووةلتاي

ْاوضِيإ ,تاضئ ,قةبطى ضاوؾل ,ضاضاوَ ,اْطة ثيَؿهة ,ذةطوؽ ,غوالوى ,عةييثةضِةف,
َثواوإ ,ؾثيوةباظى ,ثثاْهى
َةباغة ,ظيًَ
ييُؤيل ,باْى ئةغرابة ,طؤضقةضةد ,بةضاوإ ,طوي

()8

َةباْى طةوضة
غٓوضى طوْسى تاي

ثثام ,طثثطزى باوةَثثةضة ,ناويثثةخاْيإ ,قةضاتةغثثؤضإ ,ثةضؤؾثثةزاضئَٖ ,ثثةضوةٖا

َهةوتووةٖ ,اوغٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ4نيًؤَةتط يةبانوضى خؤضئاواى تةقتةم ٖةي
َ وطةضَهى تةقتةم يةباؾوض و ضثةقى
َةباْى طضهة يةبانوضى خؤضٖةال
طوْسةناْىلتاي
َ وئيًٓحثثاغى طثثةوضةو ئيًٓحثثاغى طضثثهة يثثةبانوضى
تةقتثثةم يةباؾثثوضى خؤضٖثثةال

َةباغثة ,بثةضاوإَوة
َثى غثوالوى ,نةْثسى طوي
نةَيَهيـ ظةوى بةضاوى ٖةبووة وةىلزؤي
َةباْى طةوضةية.
ططزى قةضاتةغؤضاْيـ بةضظتطئ ططزى غٓوضى طوْسى تاي
َةباْى طثةوضة ضثةْسئ ثاضضثة ظةوي ٖثةٕ نثة بثةوة زةضثيَت ؾثويَٓى
يةغٓوضى تاي

خؤضئاواو ئؤَةضطوَبةتيـ يةخؤضئاوا.

ؾويَٓةواضى بٔ وةىلخطابةى ذاجى ؾيَُرةَةز ,خطابةى ذاجى عةظيع ,نثاوالَٕ ,جطثة

َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطاى
َى بثثةشَاضةلَ3ى ٖؤبثثةى نؿثثتوناي
نثثةضتيَهى نؿثثتوناي

َثةباْى طثةوضة
يةطؤضِغتاْى ذةطوؽ نةَطزوى ييَ زةْيَثصٕ ضثةْس طؤضِغثتاْيَهيو يةتاي

ضِووبةضةنثثةىلَ7499زؤىثثةولَ1902زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْة ولَ5096زؤىثثى ثثثاوإ
ويةوةضِطاية ,لَ500زؤىى بةضاوةو لَ28زؤىثيـ ذثةضةَى طوْسةنةيثة ,نةوتؤتثة ْيَثو
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بباضيَثثت ,قثثةبطى ضاوؾثثيٓيـ نثثة ئيَػثثتا ؾثثويَٓةنةى بثثووة بثثة بةْعيٓداْثثةىلبطايإ
وَعطةوتى ذاجى عو إَ يةنيَو يةضانةناْى ئةو طوْسة بووة يةضِابطزوو.
ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َةباْى طةوضة ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطاوة:
( )8بؤ نؤنطزْةوةى ظاْياضى يةغةض طوْسى تاي
َةباْى طةوضة ,ية ,2013- 2- 1ضؤشْاَةْوؽ وؾاعري.
- 1فاتح ذةَةؾل خوضؾيسلبيَالْى ؾاعريَ,يةزايهبوى 1968ى تاي
َةباْى طةوضة ,ية ,2013- 3- 15ئةدموَةْى طوْس.
ْ- 2ةمجةزئ حميَسئ ذةَةزةَل ,يةزايهبوى 1961ى تاي
َةباْى طةوضة ,ية .2014- 3- 27ئةنازميى وظاْاى ئايٓى.
- 3ز.جةَاٍ حمةَةز فةقيَ ضِةغوٍَ ,يةزايهبوى 1953ى تاي
َةباْى طةوضة ,ية2014.- 5- 9
َ- 4ةال عةبسوملةجيس حمةَةز تةيب ,يةزايهبوى 1951ى تاي
َةباْى طةوضة ,ية2014.- 5- 9
- 5ذاجى عةبسوحلةَيس حمةَةز تةيب ,يةزايهبوى 1940ى تاي
َةباْى طةوضة ,ية2014.- 5- 9
َح ,يةزايهبوى 1956ى تاي
- 6ئةبوبةنط عو إ ذةَةغاي
َةباْى طةوضة ,ية .2014- 5- 9
- 7جةواز ذاجى ايٌ َيهائيٌ ,يةزايهبوى 1965ى تاي

ٖةية وةى طؤضِغتاْةناْىلناويةخاْيإ ,ئةغرابة ,غوالوىَٖ ,ةضوةٖا غيَ ضانيـ يثةو
َهى بثثؤ ْةخؤؾثثى بثثازاضى
طوْثثسة بووْيثثإ ٖةيثثة وةى ضثثانى ناويثثةخاْيإ ,نةخثثةي
غةضزاْياْهطزووة ,ئةغرابةف بةضزيَو زةبثطا بؤنثاْى ثؿثت ئةغثرابة بؤئثةوةى بثاضإ

َةباْى طةوضة
ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى تاي
َْى ,غثيإ,
َةباْى طةوضة يةْةوةى ثيَٓخ تريةى غةضةنى ثيَهٗثاتووٕ ئثةواْيـلثاال
تاي
َثةباْى طثةوضة ظاْثطاو
َْيثةنإ بثؤ تاي
خؤؾٓاو ,بةضظدمى و باجةالََٕٕ ,يَصوى ٖاتٓى ثاال
َّ بةيةنيَو يةنؤْوئ طوْسةناْى ئةّ ْاوضثةية زازةْطيَثت نثةشياْى تيَثسابووة,
ْية ,بةال
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يةئاقاضىلخاْيإَيإلناوية خاْيإَ ,بةضاَبةض ئاقاضىلبيإَى ئيًٓحاغى طثةوضة ,نثة
َْيةناْى ئيًٓحثاغى طثةوضة خثاوةْى بثووٕ ,ظؤضبثةى
ئةونا لبيإَيـ طوْس بووةو ثاال

َالى ذثةَازى وبثاوةنط ضةؾثيس ئةمحثةز
غًيَُإ ئاغا و ايثٌ ؾثةْطةى ئةمحثةز عثةوي
ََ.
َال تةيب ئةمحةز ئةبابةنطلذاجى عةوال
ئةبابةنط وعةبسوي

َطةية نة نثؤْوئ
َْيةنإ بووة ,ئةَةف بةي
َهى ثاال
َةباْى طةوضة َوي
ظةوى وظاضةناْى تاي
َثثةبأْ ,بةتايبثثة ظؤضبثثةى ظةوييثثةناْى بةْاوىلئةمحثثةز
َهى تاي
وثيَؿثثيٓةتطئ خثثةي

َْى وغيإ وخؤؾٓاوةنإ تريةى غةيساْى بةضظدمة ٖاتووٕ نة زنتؤض جثةَاٍ
زواى ثاال
َثئَ يةغثةيسةناْى بةضظدمثةى
َةوة ٖثاتووٕ و ٖةْثسيَهيـ زةي
باجةالٕ ثيَى واية يةَوغً

عةبثثسويكازضَةوة بثثووةٖ ,ثثةتا ئثثةّ زوايياْثثةف تاثؤنثثةى يثثةالى نضثثةنةى بثثوو

غًيَُاْل ,باثريةيإلغةيس حمةَةزَ ٖاتووة ,نةغيَ نوضِى بةْاوةناْىلْةمجثةزئ وعثةي

بثةْاوىلَٗطىَ ,ئثثةو ئةمحثةزةف بةلئةمحثثةز غثةيوَ ْاغثثطاوبوو ,ثيَسةضثيَت خوؾثثو
َّ نثثةؽ ونثثاضى يثثة
وبطانثثاْى بثثةٖؤى ططاْ ثى وناضةغثثاتةوة يةزةغثثت زابيَثثت ,بثثةال

وؾيَذ جةالٍَ ٖةبووة ,ئةو غةيس حمةَةزة ثياويَهى ْاوزاضوخواْاؽ بووة طؤضةنةؾى بووة
بةْةظضطة.
َثى خةيةناْثةوة
باجةالْيةنإ ,يةنؤتايى غةزةى ْؤظزةَةوة يةطوْسى قاَيؿةى زؤي

َْيةناْيو وةضةيإ يةو طوْسة َاوة.
ثاال
زواى ئةَاْة بةضةى فةتاح زئَ نة ٖةْسيَو ثيَيثإ وايثة يةغثةض غثٓوضى ئيَطاْثةوة
ٖاتووٕٖ ,ةْسيَهيـ ثيَيإ وايثة يثةتريةى غثيأْ ,غؤفيةَةضيؿثيإ ثيَثسةوتطيَت نثة

َثةباْى
ٖاتووٕ ,باثريةيإ ْاوىلَةال ذةَةزةَيٓى َةال ثريؤ َبووة ,بثووة بةَثةالى تاي
طةوضة ,غيَ نوضِى بةْاوةناْىلذةَثةز وذةَةؾثةضي و فثةقيَ ضِةغثوٍََٖةبووةَ ,ثةال

يةغثثؤفى عوَثثةضةوة ٖثثاتووة ,زيثثاضتطيٓى ئثثةو خاْةوازةيثثةلنيَدوا ؾثثةضياى نثثوضى

ذةَةزةَل زواى خؤى نتيَبداْةيثةنى باؾثى بةجيَٗيَؿثتوة ,زنتؤضجثةَاي حمةَثةزى

فةتاحَة,نة ْةوةى نضيَهى َاّ ئةبابةنطى خؤؾٓاوإ بووة بةْاوىلخامنَ.

َى َةال ئةفةْسى ٖةوييَط ٖاتووٕ نتيَبداْةنةيإ نطِيووة ,زواى
َيَت َاي
فةقيَ ضةغوٍَ زةي

خعَايةتيؿثثيإ يةطثثةٍَ خاْثثةوازةناْىلَاّ عةالئثثةزئ وعةبسوحلةَيثثس وذثثاجى
فايةمَٖةية يةؾاضى نؤية.

ويةنةّ بةضيَوةبثةضى قوتاخباْةنثةف ْاوىلئثاظاز عوَثةض َثةمحوز نؤيىَبثووة ,وة يثة
زياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا ؾةضي نوضِى فةتاح-غؤفيةَةض ,-ئيػثُاعيٌ ئةمحثةز

خؤؾٓاوةنإ يةٖةضغيَ نوضِىلغًيَُإ ئاغاى بايعى نوضِى َػتةفاى خؤؾثٓاوإَٕ,

َى تثةيبى
َى ذثةَازىَ ,ثاّ بثاوةنطى ئةبابثةنط ,ذثاجى عثةوال
ؾةْطةى نوضِى عثةوال

بةْاوةناْىلئةبابثثةنط وذثثةَازى وَثثاَؤىَٖ ,ةضضثثةْسة بريوبؤضثثوْيَهيـ بثثؤ نثثوضى
َّ وةى بطايثإ ئثةشَاضياْهطزووة,
غيَيةّلَاَؤىَٖةية نثة ؾثواْهاضةيإ بوبيَثت ,بثةال

َرى ئؤَثثةضى
ئةبابثةنطَ ,وة يةنةغثثايةتية نثوضزةواضى وجوتياضييثثةناْيإلذاجى غثاي
ئةبابةنط و ذةَةز بطايِ بايع َاَؤى وغثةيس حمةَثةز غثةيس عةبثسويطةمحإ بثةضظدمى

َثةباْى طةوضةلئةبابثةنطى
َهةوتواْى بثةضةى خؤؾثٓاوإ يثة طوْثسى تاي
يةزياضتطئ ٖةي
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َهو بةٖؤى نةوتٓةوةى وةضةى ظؤضةوةية ,ئةّ خؤؾٓاواْة
ْةوةى يةبةضئةوةى ثيَؿيٓةٕ ,بةي
َثئَ خعَثى
يةبٓةضة خؤيإ بؤلئاغانثإَى ئةغثايٓساضةى ؾثةقالوة زةطةضِيَٓٓثةوة ,زةي
َئَ
َةناْىلذةَيس ئاغا وجةباض ئاغاوؾيَُرةَةز ئاغاَى ئةغثايٓساضةٕ ,وة زةؾثً
بٓةَاي

َةباْى طةوضة بووة.
تاي
َثثثةباْى طثثثةوضةلَ8خيَثثثعإ
َى 2013شَثثثاضةى خيَعاْثثثةناْى طوْثثثسى تاي
يةغثثثاي
َى  1974-1973قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتثثةوة
ولَ35غثثةضخيَعإ بثثووة ,يةخويَٓثثسْى غثثاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

خؤؾٓاوةنإ ,زواى بةضةى فةتاح زيَثٔ وظؤضيٓثةى زاْيؿثتواْى طوْسةنثة ثيَهثسيَٓٔ

َى ْثةوةى َةاليثةنى زيثاضى طوْثسى
ي ضِةغثوي
َةال ذةَةزةَلَ ,ةال حمةَثةزى فثةق َ
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َْى وذةَثةظيازى
وئةمحةز َثةال ذةَثةزةَيٓى ثثريؤ وعثةي ايثٌ َيهائيثٌ ثثاال
َْىَ.
ايًةنةضِى ثاال

َى  ,1980بثةبياْوى
غيَيةّ :يةطةٍَ زةغثتايَهطزْى جثةْطى عيَثطام-ئيَثطإ يةغثاي
ْثثةوتى تةقتةقثثةوة 9طوْثثسى بثثانوضى خؤضئثثاواى تةقتثثةم زووضثثاضى ضِاطواغثثنت نثثطإ

َثةباْى طةوضةلقوتاخباْثة وثثطؤشةى
يةططْطوئ ناضة خعَةتطوظاضييةناْى طوْسى تاي
َة ضِيَصَة.
ئاوى خواضزْةوة و ضِيَطاى تيَهةي

َةباْى طةوضة يةنيَو بوو يةو طوْساْة.
وتاي
َى
ضواضةّ :ئةْااي 1988وةى غةضاثاى طوْثسةناْى ٖثةضيَُى نوضزغثتإ زؤٍَ بثةزؤي

َةباْى طةوضة
َهاضييةناْى تاي
ضِووخإ وناوي

غوتيَٓطاو وتةختهطا.

َةباْى طةوضة
نةغايةتيةناْى طوْسى تاي
نانة ذةَةلَ1965-1930

بةذونُى ئةوةى ئةو طوْسة ية ضِيَطاى تةقتةم-نؤية ْعيثو بثووة بؤيثة بةزضيَثصايى
َيَصوو ضةْسئ جاض ذهوَةتة يةى يةزوا يةنةناْى عيَثطام ثثةالَاضى ئثةو طوْثسةيإ
زاوة و زووضاضى ظياْى طياْى و َازى ٖاتؤتةوة وةى:

َرى ئؤَةضى ئةبابةنطَة ,يثةزايهبوىلَ1930ى
ْاوى تةواوىلئةبوبةنطى ذاجى غاي

َثةباْى طثةوضة
َهى ئاوايى تاي
َْى 1965-1963ضةْسئ جاض خةي
يةنةّ :يةْيَوإ غاال
ئاواضةى طوْسةناْى زةوضوبةضيإ بووٕ بؤ طوْسةناْىلئيًٓحاغى طةوضة ,ئؤَةضطوَبة ,

َةباْى طةوضةيةَ ,طؤظيَهى خيَطخواظ ونوضزثثةضوةض بثووة ,يةضِيَهدػثتٓةناْى ثثاضتى
تاي
َةباْى طةوضةبووة ,يةضؤشى 1965-4-8يثةخؤضئاواى
زميونطاتى نوضزغتإ ييَاطغطاوى تاي

َْهطزٕ وضِووخاْى خاْوةناْيثإ,
َتوو ,ؾيواؾؤىَ ,جطة يةغووتإ وتاال
ؾيوةجاْى ,تةنةي

َةباْى طثةوضة يةطثةٍَلضةمحاْى بثايعى ئيًٓحثاغى طثةوضة وعةباغثى نيَدثوا
طوْسى تاي

َح ئؤَثثةضَ ْاغثثطاو
يثثة1965/4/8زا ؾةٖيسيؿثثيإ زاوة بةْاوىلئةبوبثثةنط غثثاي
بةلنانةذةَةَ.

َثةبإَ يةاليثةٕ تياثى زووى
ؾةضي وذةَةالوى َةويوزى َاَؤى ونيَدوا باوةنطى تاي
غةضباظى عيَطاقى نةضنوى ,زةغتطري زةنطيَت و زةبطيَتةلؾيوى يويثةَ يثة ٖاوضِيَهثاْى

َى خةيثثةنإ بثةٖؤى نةوتٓثة ْيَثثو ؾثةضِى ٖيَثثعى
زووةّ :يثة 1977/2/10يثةزؤي
َةباْى طةوضة بةْاوةناْىل عثةظيع ذةَثةز
ثيَؿُةضطةو جاف وجةيؿةوة3 ,ية خعَاْى تاي
ؾةضي و ئاَيٓة ؾةضي فةتاح وَةويوز ئةغلةز ْةبىَ ؾةٖيس زةنطئَ ,زواتثط ٖثةض

جيازةنطيَتةوة و بةفةضَاْىلئيرباٖيِ فةيػةٍَ ئةيتاضيَ طويًثةباضإ زةنثطيَ و ؾثةٖيس
زةنطيَت ,ضؤْيةتى ؾةٖيسنطزْةنةؾى بةو ؾيَوةيةى الى خواضةوةية:
ٖيَعيَهى ثيَؿُةضطةى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بةغةضثةضؾتىلَالظّ تاضيلَ يةغةض ضِيَطثةى

َثةباْى طةوضةلنانةؾثل ذوغثئَ
يةبةزوازاضوْى ئثةو ؾثةٖيساْة يةؾثيوى يويثةى تاي
َح ذةَةز وذةَةز ئةغثلةز ْثةبى و
عةظيعَؾةٖيس زةنطيَت ,و ٖةضيةى يةلئؤَةض غاي

َثثةباْى طثثةوضة يثثة1965-4-8
غثثةضةنى تةقتثثةم-نؤيثثة ,يثثةالى ؾثثيوى يويثثةى تاي
يةبؤغةيةنسا ٖةْسيَو غةضباظى ذهوَةتى عيَطاقى زةنوشٕ ,بؤ ثاف ْيثوةضِؤى ٖثةَإ

ٖةضَابوو.
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َّ ئثةو ئاظاضوئةؾثهةدمةية بثووة َايثةى
ئاظاضوئةؾهةدمةيةنى ظؤض ئاظاز زةنثطئَ ,بثةال
ْةخؤف نةوتٓىلذةَةز ئةغلةز ْةبىَ تا يةنؤتايؿسا ئةو ييَساْة ناضيطةضى يةغثةضى

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َتثثةى تةقتثثةم زواى
ذثثاجى عو ثثإ بثثاوةنطَ زةطرييَثثٔ و زةبطيَٓثثة غثثةضباظطةى قةال

ضِؤش ٖيَعيَهثثثى غثثثوثاى عيَطاقثثثى يةفطقثثثةى 2ى عةغثثثهةضى نةضنونثثثةوة بثثثة
َهى طوْسةنثة
َثةبإ و خثةي
فةضَاْسةيىلئيرباٖيِ فةيػةٍَ ئةيتاضيَ ,زيَٓثة طوْثسى تاي
َثةبإ نانةذةَثةو
ئاواضةى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضةو ؾيواؾؤى زةبثٔ ,يثةخؤضئاواى تاي
َّ خمابٔ
ٖاوضِيَهاْى زةغتطريزةنطئَ ,نة ٖةَويإ جٌ وبةضطى َةزةْيإ يةبةض بووة ,بةال
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ناتيَو نانةذةَة قؤثضةى نطاغةنةى زةناتةوة يةبريى ضثووة خةضيتثةى فيؿثةنةناْى
فطِيَبسا  ,بؤية ئةو ٖيَعةى غوثاى عيَطام نانثة ذةَثة جيازةنةْثةوة وزةيبةْةلؾثيوى

ئيػثثثالَى فثثثةحتهطزووة ,زةبيَتثثثةلثيَـ ْويَثثثص-ئيُثثثاَّ ,زواجثثثاض يثثثة-9-17
َئثاوايى زةنثا و يةطؤضِغثتاْى طوْثسى
َيسا َاي
1991بؤيةنحاضةنى يةتةَةْى 72غاي

يويثثةَ يةجيَطثثةى غثثةضباظة نوشضاوةنثثإ طويًثثةباضاْى زةنثثةٕ و ضِووفاتةنثثةى يثثةويَ
َبةغثثواوى زةبةْثثة نثثةضنوى وثازاوةيثثةى ئثثاظاز
َٔ ,و ٖاوضِيَهاْيؿثثى بةقؤَي
بةجيَثثسةٖيًَ

َةباْى طةوضة بةخاى زةغايَطزضيَت.
تاي

زةنطئَ.

َى
ْاوى تةواوى ْاَيل نوضِى نةضيِ نوضِى ايًى بةضةى َثاَؤنى خؤؾثٓاواْة ,غثاي
َى
َيسا غثثاي
َثثةباْى طثثةوضة ٖاتؤتثثة شياْثثةوة ,يةتةَثثةْى 14غثثاي
1954يةطوْثثسى تاي
َى
َى َةنتةب غياغى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتاْةوة زةنا  ,غثاي
1968ثةيوةْسى بةباي

َةباْىلَ1977-1954
ْاَيل تاي

َةال حمةَةز فةقيَ ضِةغوٍَلَ1991-1929

َى
ْثثاوى تثثةواوى حمةَثثةز فثثةقيَ ضِةغثثوٍ َثثةال ذةَثثةزةَل َثثةال ثريؤتثثة ,غثثاي
َيثةوة ضثؤتة بةضخويَٓثسْى ئثايٓى
َةباْى طةوضة يثةزايهبووة ,يةَٓاي
1929يةطوْسى تاي

َى خةيةنإ زةغتطريزةنطيَت و بؤَثاوةى يثةى غثاٍَ يةططتوخاْةىلضِايثة
 1969يةزؤي

يةطوْسةنةيإ الى َةاللحمةَةز ضِةَةظإ قةضةْاوىَ خويَٓسويةتى ,زواتط يثة طثةضَهى
تةقتةم و تةقتةم يةالى َةاللعوَةضقةضةْاوىَ زضيَصةى بةخويَٓسٕ زاوة.

وخةالَٕ ظيٓساْى زةنطيَت.
َةى ضِةدمسةضاْى نوضزغثتاْةوة
َى 1971ثةيوةْسى بةئةيكة ضِؤؾٓبريييةناْى نؤَةي
غاي

ٖثثةض بؤخويَٓثثسٕ زةضثثيَتة َعطةوتىلَثثةال عوَثثةضَ يةنؤيثثة ,نثثة ئيَػثثتا

َة بووة يةؾاضى نؤيثة يةزواىلؾثةٖيس
زةنا  ,غيَيةَل نةغى ضِيَهدػتٓةناْى نؤَةي

بةَعطةوتىلَةالَةعػثثوّ ٖثثةوضاَىَ ْاوزةبطيَثثت ,يةويَؿثثةوة زةضثثيَتة َعطثثةوتى
لبايعئاغاَ زةبيَتة خويَٓسناضىلَةال حمةَةزى َةال بةٖائةزئ نؤيىَ ,ثثاف َاوةيثةى

َى 1974يةؾؤضِؾى ئةيًوٍ
جةعاةض عةبسويواذيس وؾةٖيس ذةَيسى نةضيِ ؾاْةَ ,غاي
َى 1976يةؾؤضِؾى ْويَسا بةضِابةضايةتى
يةؾةضِيَهسا يةضياىلنيَوةضِةفَ بطيٓساضبووة ,غاي

زةضيَتة َعطةوتىلَةمحوزئاغاَ يةالىلَةال ئيرباٖيَِزةخويَٓيَت.
َثةباْى طثةوضةو
َى  1950زةطةضِيَتثةوة طوْثسى تاي
ثاف غثةفةضى خويَٓثسْى يةغثاي
َثةبإ
يةالىلَةال حمةَةز ئؤَةضَاَيٌ ئؤَةضطوَبةتىَنة َةالى ئةوناتى طوْثسى تاي

يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بثووة بةثيَؿثُةضطةى َثةفطةظة غثةضةتاييةناْى ؾثؤضِف,
ية1977-12-12يةؾةضِيَهى ْابةضاَبةض يةطةٍَ ضشيَُى بةعؼ يةطوْسىلناْى غثوضَى
َهة ام ,زةضيَتة ناضواْى ثطِغةضوةضى ؾةٖيساْةوة.
بٓاضى ضياى نةي

َىَ1954-1953ثةال حمةَثةزى ئؤَثةضَاَيًى
بووة زةغت زةناتةوة بةخويَٓسٕ ,يةغاي
َثةباْى
َةبإ بةجيَسيًَيَت ,يةؾويَٓةنةى ئةو زةبيَتة َةالى طوْسى تاي
ئؤَةضطوَبةتى تاي

َثةباْى طةوضةيثة
َْيثةناْى تاي
ْاوى تةواوى غةَةز حمةَةز ئيػُاعيًة يةْثةوةى ثاال

فطياز قةغطؤنىلَ2003-1963

يةَعطة وتىلعةبسوآل بٔ َةعتثةَّ ئثةو غثةذابيةى نثة ؾثاضى تهطيتثى يثةفتوذاتى
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تةقتةم ,يةَعطةوتى نؤْى تةقتةم زضيَثصة بثةناضى َةاليثةتى زةزا  ,تثا يثة بطِيثاضى
َى  ,1987زةطواظضيَتثثةوة بثثؤ ؾثثاضىلتهطيتَ و
طواغثثتٓةوةو ضِووخثثاْى تةقتثثةم غثثاي
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َةوة زةضثيَتة ْاذيثةى
َيثةباْى طثةوضة يةوغثاي
َى ,1980زواى ضِاطواغثتٓى تا
طةوضة تاغاي

َثثةباْى طثثةوضة ٖاتؤتثثة
َى 1963يةطوْثثسى تاي
ْاغثثطاوبووة بثثةلفطياز قةغثثطؤنىَ ,غثثاي
َةبإ تةواونطزووة ,زواتط بؤ بثصيَوى
َى و خويَٓسْى غةضةتايى ية تاي
شياْةوة ,قؤْاغى َٓاي
شياْيإ ضِووياْهطزؤتة طوْسىلقةغطؤىَى ْاذيةى ئاغحةيةض يةؾثيَذ بعيَٓثى غثةضووزا,
َى 1979ثةيوةْسى بةضِيَهدػتٓةناْى يةنيَتى
ئةو ْاظْاوةؾى يةَةوة بةزوانةوتووة ,غاي
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ْاوى ئيًٓحاغ يةضيةوة ٖاتووة؟

َى 1981يةٖثةضيَُى زوو زةبيَتثة ثيَؿثُةضطة,
ْيؿتُاْى نوضزغثتاْةوة نثطزووة و غثاي
َنى
َى 1988بةؾساضى زةيإ ضاال
ثًةناْى ثيَؿُةضطايةتى تا جيَططى تيث بطِيووة ,تا غاي
َتى ئيَطإ و يةؾاضى ْةغةزة ْيؿثتةجيَبووة
ثيَؿُةضطاْةى نطزووة ,زواتط ضِوويهطزؤتة ووال
تا ضِاثةضِيٓى  1991و بةؾثساضى ضِاثثةضِيٓى نثطزووة و زواى ضِاثثةضِيٓيـ ضثةْسئ ثًثةى

ئيًٓحثثاغ يةلئيًٓضثثاغَى توضنيثثةوة ٖثثاتووة بثثةتوضنى واتةلاْػثثاًْط نوضثثطيطَ,
َهى ضِةوةْس ونؤضةضىَ ,طؤتةيةنيـ ية وضاتى نؤية ئثةوة ثؿثت
يةنوضزيؿسا واتةلخةي

َٕ وفةضَاْثسةى 61ى ؾثيَذ
َدثاال
ييَاطغطاويَتى بيٓيووة وةىلجيَطط فةضَاْثسةى 37ى خاي

َيَت :لبؤ َةضِ يةوةضِاْسٕ يةنويَػتاْإ طةزةوباْةغةض ,يةطةضَياْإ
ضِاغتسةناتةوة نة زةي
ئيًٓحاغ و زاضبةغةضَ ,زياضة َةضِ يةوةضِيَٓيـ ضِةوةْسونؤضةض بووة بثةطويَطةى وةضظةنثاْى
َتثةناْيإ ,يثة ذثةيطاْى نثوضزةواضيـ ْثاوى
غاٍَ بؤ ثةيسانطزْى يةوةضِطا بثؤ َةضِوَاال

َى ئةفػةضاْسا ثًةى ضائيسى وةضططتووةَ ,زواى 24غاٍَ خةبا يةؾةضيَهى
بعيَٓى ويةخوي
ْثثةخواظضاوى ْثثاوةخؤ يثثة 2003-3-28يةْاوضثثةى تةويًَثثةوبياضة زةضثثيَتة نثثاضواْى
ؾةٖيساْةوة.

بةلئيًٓحاغى ؾيَداْإَٖاتووة ويةؾؤضِؾثى ْويَؿثسا ْاظْاوىلئيًٓحثاغى ؾثةٖيسإَى

ذةَةظياز غواضةلَ1983-1951

ثيَسضاوة و يةضِووى تريةطةضيؿةوة زةوتطيَتلئيًٓحاغى بٔ زاغٓيإَ.

َثةباْى طثةوضة ٖاتؤتثة
َى 1951يةطوْثسى تاي
ْاوى تةواوىلذةَةظياز غثواضة ,غثاي

غٓوضى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضة

َى 1976يةطثةٍَ
َى  1975-1974ثيَؿُةضطةى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بثووة ,غثاي
شياْةوة ,غاي

َهةوتووةٖ ,اوغٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ9نيًؤَةتط يةبانوضى خؤضئاواى تةقتةم ٖةي

َى
َةى ضِةدمسةضاْى نوضزغتاْةوة ,غثاي
َةباْى ثةيوةْسى نطزووة بة نؤَةي
ؾةٖيس ْاَيل تاي
1981زةض ثيَتة طوْثثسى ئؤَةضطوَبةتثثةوة بثثةٖؤى ئاؾثثهطابوْى يةضِيَهدػثثتٓةناْةوة

َ َ ول اقثة يثةخؤضئاواَ
َةباْى طثةوضة يةخؤضٖثةال
طوْسةناْىلئيًٓحاغى طضهة و تاي
ولئؤَةضطوَبة يةباؾوضَ ولزاضبةغةضى طضهة و ؾيواؾؤى يةبانوضَ ,نةوتؤتة ْيَثو

يةنػثثةض ثةيوةْثثسى زةنثثا بةنثثةضتى 2ى تياثثى 86ى زةؾثثتى ٖثثةوييَط و زةبيَتثثة
ثيَؿُةضطةى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ ,ية1983-2-23يةطوْسىل اقةَ ْاذيثةى
َةَ يةؾةضِى ْاوةخؤ زةضيَتة ناضواْى ؾةٖيساْةوة.
ؾؤضِفلزيَطةي

ظيَوزةض
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( )9ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطاوة:
َتى.
َال ناويَؼلَةال عةظيعَ ,يةزايهبوى 1939ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2012- 12- 23اوال
- 1عةظيع فةحتوي
َتى.
َح َػتةفا ,يةزايهبوى 1939ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2012- 12- 25اوال
- 2ضِةؾيس ذاجى غاي
َتى.
- 3غةبطى ذةغةٕ حميَسئ ,يةزايهبوى 1960ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2013- 3- 15اوال
َتى.
- 4ئةْوةض ْازض خعض ,يةزايهبوى 1938ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2013- 3- 18اوال
َتى.
َال ,يةزايهبوى 1950ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2013- 3- 18اوال
َال فةحتوي
ْ- 5وضى عةبسوي
َتى.
َال ئؤَةض ,يةزايهبوى 1945ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2013- 3- 24اوال
- 6عوَةض عةبسوي
َتى
َ - 7ةويوز فةتاح ,يةزايهبوى 1951ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2013- 3- 18اوال
َتى.
- 8يوقُإ تةٖا قازض ,يةزايهبوى 1966ى ئيًٓحاغى طةوضة ,يةٖ ,2014- 1- 1اوال
َال قازض باْيُاضاْى ,يةزايهبوى 1954ى ئيًٓحاغى طةوضة ,ية ,2014- 3- 7نةغايةتى.
- 9عو إ عةبسوي
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ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى ئيًٓحاغى طةوضة

َ و ْيَثو باظْثةى ثثاْىلَ35,97-35,57ى
َى زضيَصىلَ44,50-44,30ى خؤضٖةال
ٖيًَ
بانوضى طؤى ظةوى ,يةئاغتى ضِووى زةضياوة َ394ةتط بةضظة زةناتةلَ1293ثيَ.

يةضِووى ثيَهٗاتةى زاْيؿثتواْةوة ظؤضبثةى زاْيؿثتواْةنةى يثة ٖؤظىلؾثيَدإَٕ و

َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطِاى
َى شَثثاضةلَ30ى ٖؤبثثةى نؿثثتوناي
نثثةضتيَهى نؿثثتوناي
ضِووبةضةنةىلَ9822زؤىة,لَ3767زؤىثى ثثاوإ و يةوةضِطايثة,لَ3074زؤىثى ثؿثتاو

َهطزْى طوْثسىلبيإَ
َْىَى تيَساية,نةناتى خثؤى زواى ضثؤي
نةَيَهيـ ية ٖؤظىلثاال
ٖاتوْةتة ئيًٓحاغى طةوضةو يةطةٍَ ؾيَداْةنإ بةيةنةوة وةى بطايثإ شيثاوٕٖ ,ثةضوةٖا

ثاضضة ظةويية ثؿتاوةناْىلغثةض ناثطةزؤٍَ ,ثػثيالٕ ,ظيَثطِئ زؤٍَٖ ,يَػثوباوى ,بيثإ,
َواو ,بطفة  ,تاقى ثاواْيَ ,باْى طةوضة ,زؤضة ظيَطِيٓة ,قوضةى ,باضيهة ,ضياطةضَِ ,ثاّ
ظيًَ

خاْةوازةيةنىلخؤؾثثٓاوَى تيَسايثثة ,يةبٓةضثثةوة يةطوْسىلزةضاؾثثةَوة ٖثثاتووٕٖ ,ثثةض
تريةيةنيو يةو طوْسة ٖةبيَت يثةْيَو ؾثيَداْةنإ تواوةتثةوةو ئثةَطِؤ خؤيثإ بةؾثيَدإ
ئةشَاضزةنةٕ.

وزيَُةناضة,لَ1279زؤىى بةضاوة,لَ703زؤىيؿثى ذثةضةَى طوْسةنةيثة ,يثةططْطوئ

ضِةجةبة ,غثٓسيساض ,ؾثةنطؤنل ,ضثواضجوتياض ,غثةضإَ ,ةمحثة ايالٕ ,زووؾثاخؤنة,

ؾيَداْةناْيـ بٔ زاغٓل و يةبٓةضةوة يةبٓاضى ضياىلزاغَٔةوة ٖاتووٕ ,نة ئيَػثتا

َؤنثإ ,يثاضوةي ,نوْثة باؾثونة ,ظةْطثة ,طثةضَاوةَ ,ظةوييثة بثةضاوة
ظيواْساضة ,ضِةزاي
زياضةناْىلزامياويَ ,ناطةزؤٍَ ,نؤضزةضة ,طؤَى زونثاْيَ ,خثسضذاجيإَ ,يةغثٓوضى ئثةو

َطثةضِاوة
عةضةبةنإ ْاوى ئثةو ؾثاخةيإ طؤضِيثوة يةلزاغثَٔةوة بؤلَةقًوبَواتثة ٖةي
ضوْهة تانة ؾاخة يةو غٓوضة ئاضِاغتةى بةضةو قيبًةوة ْةبووة ,تائيَػتا تويَصيٓةوةيثةنى

طوْسة ضةْس ؾثويَٓيَهى خطابطثةو ؾثويَٓةواضى ٖةيثة وةىلطثطزى جثةالي و زاميثاو َي و

تيَطوثطِ يةغةض ٖاتٓيإ بؤ نؤية و ضِؤشئاواى وضاتى نؤية يةبةضزةغت ْية.

َى يثاضوةضى
َواويََ ,جطة ية طؤضِغتاْى نًهةى قةبطإ و طؤضِغتاْى ذةَثةزى ضِةغثوي
ظيًَ

َى
َى 2013شَثاضةى خيَعاْثةناْى 142خيَثعإ و750غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي
خويَٓسْىلَ1949-1948قوتاخباْثةى ييَهطاوةتثةوة ,يةنثةّ بةضِيَوةبةضىلعةبثسويطةمحإ

نة ئةَطِؤ َطزووى ييَ زةْيَصٕ ,ضةْس طؤضِغثتاْيَهيويـ يةغثٓوضى ئثةو طوْثسة ٖةيثة
وةىلطؤضِغتاْى نطؤغهل ,قةبطؤنةى ئةيياغى ,طؤضِغتاْى بيثإ ,طؤضِغثتاْى زاميثاويَ,
َهى
طؤضِغتاْى ؾيَُرةَةزَ ,وة زوو ضانيـ يةغٓوضةنةى ٖةية ,ضانى لزةضَاْاوَ خةي
بؤ ْةخؤؾى بازاضى ضويٓةغةضى و ضانى لغةضى ؾيَُريَسئَيـ بؤ ْةخؤؾثى يثةضظوتا

ثةتياض نؤيىَبووة ,يثةزياضتطئ نةغثايةتى نثوضزةواضى و جوتياضييثإلنيَدوا وة ثإ
يوغ وذاجى عةي ذةَةز َثةالى ونثاويَؼ َثةالى وة ثإ وزةضويَثـ خثسض وعثةي
َال وذةَثةز
َى وضِةغوٍَ ذةَةز عثةوي
َالى َاّ ضِةغوي
َةمحوز و ضِةئوف ذاجى َةال وعةوي

غةضزاْياْهطزووة.
َ و ضِؤشئثثاوا ٖثثةضزوو ضِووباضؤضثثهةى
غثثٓوضى ئثثةو طوْثثسة يةباؾثثوضوضِؤشٖةال

َال ووغثوى َثاّ
ضِةغوٍَ ذةَةز وقازضى ئةمحة َةضظى وقازضى ْةجيُى وفثةقيَ عةبثسوي
جةَةى و ذةَةالوَة.

وةضظىلضِوباضي نؤية و ضِووباضى زاضبةغةضَى ثيَسا طوظةض زةنثا و يةبانوضيؿثيةوة بثرية
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طةىى باْيةنةى ظيَطِى ظةضزةو ْةوتى ضواضجؤتياضيؿى ظيَطِى ضِةؾة.

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َطثةى ْثةوتى تةقتةملؾثثةضيهةيةَ نثة بثرية ْةوتةناْىلضثثواضجؤتياضو
ْةوتثةناْى طيًَ
طةضَاوة وضِةزايؤنإَى تيَساية ,تا ئيَػتالَ4برية ْةو يةغٓوضى ئةو طوْسةى ييَثسضاوة,

ٖةضوةٖا يةزياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا ذاجى خسضى َةالى ونيَدثوا بايعنثاويَؼ
َةالى ونيَدوا قازضى جةَة ونيَدوا وغثوى ئثةيياؽ ونيَدثوا وغثوى جةَثة ونيَدثوا
َح َػثتةفاى ئثةيياؽ و
ْازضى خسضى ئةيياؽ ونيَدوا فةتاح قازض ذةَةالو ونيَدوا غاي
نيَدوا خوضؾيس عوبيَس ذةَةالوَ.
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يةزياضتطئ ناضة خعَةتطوظاضييةناْىلضِيَطاى قريتاو وناضةباى ْيؿتُاْى و َعطةو
و ٖؤي ثطغة و بٓهةى تةْسضوغتى و قوتاخباْةى بٓةضِةتى و ئاَثازةيى و ثثطؤشةى ئثاوى

ئيًٓحاغى طةوضة وئؤَةضطوَبة 50 ,ضِةؾةوالخى ئاوايى بةض بؤضزوَاْى فطِؤنة نثةو
ٖثثةَووياْى نوؾثثتووة ,يثثةو ثثثةالَاضةزا بةؾ ثيَهى ظؤضى طوْسةنثثة غثثوتاوةو ٖيَثثعى

خواضزْةوةَ.

ثيَؿُةضطةف يةزوشَٔ ٖاتؤتة زةغت و يثةنيَو يثةجاف وجثةيـ زةنوشضيَثت و ضثةْس
ثيَؿُةضطةيةنيـ بطيٓساضبووٕ.

ضِوخإ و ناويهاضييةناْى ئيًٓحاغى طةوضة

ثيَٓحثثةّ :يثثةَاْطى ؾثثوباتى ٖ ,1969يَعيَثثو بةغةضثةضؾتىلعةبسويػثثتاض تثثاٖري

َهثاضى و
ئةو طوْسة يةغٓوضى ْاذيةى تةقتةم ظؤضتطئ جاض زووضثاضى غثوتإ وناوي
ثةالَاضى بةعؼ و ؾةضِى ْاوةخؤيى ٖيَعةناْى غةض طؤضِةثثاْى نوضزغثتإ ٖاتؤتثةوة ,وا
يةخواضةوة ٖةْسيَو يةو زاغتإ وضِووبةضِووبوْةواْثةى ْيثوةى زووةَثى غثةزةى بيػثتةّ

ؾةضي َ ,قاميكاَى ئةوناتى نؤية يةطوْسىلطؤثتةثثةَةوة زيَٓثة ئيًٓحثاغى طثةوضة و
َى
َى ذةَثثةزى ضِةغثثوي
َى َةنتثثةب غياغثثىَضِوويساَ ,ثثاي
ؾثثةضِ يثثةْيَوإلثاضتى و بثثاي
َى َةنتثثةب غياغثثى غثثوتيَٓطاو8 ,ثيَؿثثُةضطةى ثثثاضتى زميثثونطاتى
بةئاضثيَضثثى بثثاي

زةخةَةضِوو:

َى
نوضزغثثتإ بطيٓثثساض بثثوو و زواى نثثؤْوِؤيهطزْى طوْسةنثثة يةاليثثةٕ ٖيَعةنثثاْى بثثاي
َةنتةب غياغى يةنيَو ية ٖيَعةنةى عةبسويػتاض تاٖري ؾةضيايـ نوشضا.

يةنةّ :يةَاْطى ئاياضى  1963ية ثةالَاضى ذةضةؽ قةوَىلثاغةواْى نؤَثاضىَ,
َتى طوْسةنة زةغثتطرينطإ بةْاوةناْىلعةبثسويطةمحإ بثايع نثاويَؼ وغثةييِ
غيَ ٖاوال

ؾةؾةّ :زواى زةغثتايَهطزْى ؾثةضِى عيَثطام-ئيَثطإ يثة ,1980-9-22فثةضَاْى

قثثازض ْثثةجيِ و خاييثثس وغثثو ئؤَثثةضَبؤَاوةى َ11ثثاْط و11ضِؤش يةططتوخاْثثةى

َطثةى ْثةوتى تةقتثةم يةاليثةٕ ضِشيَُثى بةعػثةوة
َهطزْى طوْسةناْى غثٓوضى ن َيً
ضؤي

لْوططةغةملإَ ظيٓساْى نطإ.
زووةّ :يةَاْطى ذوظةيطاْى 1963بةبؤضزوَاْى فطؤنثة بؤغثةض ئثاوايى ئيًٓحثاغى

َهطزْى 1980-11-24بوو.
َةتيـ بؤ ضؤي
زةضنطا ,بةبياْوى بوْى ْةوتةوة ,زوا َؤي
ذةوتةّ :يةَاْطى ذوظةيطاْى ,1985يةؾةضِيَهى ْثةخواظضاوى بطانثوشى يةبثةضواضى
1985-6-5يةْاو طوْسى ئيًٓحاغى طةوضة ٖيَعيَهى يثةنيَتى ْيؿثتُاْى نوضزغثتإ و
ٖيَعيَهى ذعبى ؾيوعى ضِووبةضِووبوْةوة ,يةئةدماَسا ٖيَعةنةى ذعبى ؾيوعى تيَهؿها و

َتيثثةى بثثةْاوىلظوييَدا حميَثثسئ ذةغثثةَٕ ؾثثةٖيس بثثووة يةطثثةٍَ
طثثةوضةٖ ,اوال
َال قثازض و
َتيو بةْاوةناْىلَاّ قازضى نوضِةبؤض و غةنيٓة عةبثسوي
بطيٓساضبووْىلَٖ3اوال
َال قازضلعو إ باْيُاضاْىَ ,نة زواتط بةٖؤى ئةو بطيٓةوة َثاّ قثازضى
عو إ عةبسوي

 4ثيَؿُةضطةيإ ؾةٖيس بووٕ بثةّ ْاواْثةلَاّ نثاويَؼ ,نثاوة ,ئةبوغثةعيس ,عةبثسوآل
فةقيََٖ ,ةضوةٖالٖيساية ذاجى خسضَيؿيإ ييَ بطيٓساضبوو.

باثريى عو إ باْيُاضاْى ؾةٖيس بوو.
َتى ئيًٓحثاغى طثةوضة غثوثاى عيَثطام يةغثٓوضى
غيَيةّ :ية1965-4-8يةضِؤشٖةال

ٖةؾتةّ :زاغتاْى ئؤنتؤبةضى  ,1986يةٖ 1986-10-22يَعةناْى ضِشيَُى بثةعؼ

َّ يثةضِووباضى زاضبةغثةضى يثةْيَوإ
ٖاتووة ٖةضضةْسة ظياْى طياْى ييَٓةنةوتؤتةوة بثةال
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َتةى تةقتةم و يةويَؿةوة بؤ نةضنوى ظيٓساْى زةنةٕ.
 12ضِؤش ية غةضباظطةى قةال
َى 1966زووضاضى بؤضزوَاْى فطؤنةو ثةالَاضى جثاف وجثةيـ
ضواضةّ :يةثايعى غاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َتىلعةبسويطةمحإ بايع ناويَؼَ زةغتطري زةنةٕ وبؤَثاوةى
َةباْى طةوضة ٖاوال
طوْسى تاي

ََاضى
َةوة ثثةال
يةجاف وجةيـ و تاْو وزةبابة بةثؿتيواْى فطِؤنة جةْطيةنإ يةزوو قؤي
َى زاضبةغةضةوة ,بةض يثةٖاتٓى ئثةو
َى تةقتةم و قؤي
طوْسى ئيًٓحاغى طةوضةى زا ية قؤي
ئؤثةضاغيؤْةى بةعؼ بةْيو ناتصَيَط ظووتط ٖيَعيَهثى تياثىل86ى زةؾثتى ٖثةوييَطَى
52

وةى بثثطيٓايَض بةؾثثساضى ؾثثةضِةنةى نثثطزووة و 11ثيَؿثثُةضطةى بطيٓثثساضى بطيٓايَضثثى

ذاجى بةختياض يةيكى نؤية.

بؤنطزووة ,جطة يةثيَؿُةضطةناْى تياى 86ى زةؾتى ٖثةوييَط ضثةْس ثيَؿثُةضطةيةنى
طوْسى ئيًٓحاغيـ يةو ؾةضِة بةؾساض زةبثٔ يةواْثةلعوظيَط ذوغثئَ ئؤَةضيثةو ؾثةضِة

َةباْى طةوضة بةغةضثةضؾتى
بؤغةى زووةّ :ية باوةَةضةى ْيَوإ ئيًٓحاغى طةوضة وتاي
َاّ جواَيَط يةيكى طةضَيإ.

َال عةي ,حمةَةز ئةمحثةز
ؾةٖيس بوو ,ؾونطاهلل ذةَةزةَل ئؤَةض-بطيٓساضبووْ ,ةغطوي

َيَو ية ٖيَعى بةضططى وثيَؿثُةضطة بةؾثساضبووٕ يةواْةلجثةالٍ
يةْاوطوْسةوة :نؤَةي

َيـ بةْاوىلٖةوضاظ ئاظاز
ضاوؾلَ ,اَؤغتا ناوة ئةْوةض ْازضَٖ ,ةضوةٖا نوضِيَهى َٓساي
َح
ايثٌَ ؾثثةٖيس بثوو يةطثثةٍَ بطيٓساضبووْىلئايؿثةْاَيل ذةَثثةزةَل وذثاجى غثثاي

ئي ًٓحاغى و حمةَةز ضاوؾل وغواضة وغو جوَلثة وَوذػثل ضِةئثوف عو ثإ ونانثٌ
َةمحوز ناْةبى وذةغةٕ تةٖا قازض و عةظيع َةال عوَةض و ناوة ئةْوةض ْازضَ.

َيَو
َػتةفا و ثوضة ظةوةَ ,يةزةَةوئيَواضة ٖيَعةناْى زوشَٔ زواى ؾثةٖيسنطزْى نؤَثةي

يةناتثثصَيَط  3:20غ ثيَ وبيػثثت زةقيكثثةى زواى ْيثثوةضِؤ يثثةْاو طوْسييثثةوة تةقثثة

َيَهى
ثيَؿُةضطةى تياى 86ى زةؾتى ٖةوييَط ,طوْسةنثة نثؤْوؤٍ زةنثةٕ و شٕ وَٓثساي

زةغتيايَهطز ,ظيثاتط يثة14ئؤتؤَبيثٌ و4ؾثؤظٌ وبًثسؤظةض ,نةوتثة زةغثت ٖيَعةنثاْى

َبووٕ بؤَثثاوةى يثثةى َثثاْط
ظؤضيثثـ زةغثثتطري زةنثثةٕ نثثةشَاضةيإ  27شٕ وَٓثثساي

ثيَؿثثُةضطة6 ,غثثةضباظ و7جاؾثثيـ نثثوشضإ ,ئثثةو زاغثثتاْةف بثثةخويَٓى طةؾثثى

يةططتووخاْةى حمةتةى ٖةوييَط ظيٓساْى نطإ و زواتط ئاظاز نطإ ,ئةو زاغتاْة بةيثةنيَو
يةغةضوةضييةناْى يثةنيَتى ْيؿثتُاْى نوضزغثتإ و ثيَؿثُةضطةناْى ٖيَثعى بثةضططى
نوضِاْى ئيًٓحاغى طةوضة ئةشَاض زةنطيَت.

َى باوةَثةضة
ؾةٖيسلعةبسوملوتةييب ذةَة عةي ئيًٓحاغىَ ْاغطاو بةلٖةْطاوَ يةقؤي
تؤَاضنطاٖ ,ةضوةٖالغةضنةوتة ضِةفَ نةثيَؿُةضطةيةنى ذعبى ؾيوعى بوو يثةو ؾثةضِة
فيؿةنيَو بةض َيَؿثو وغثةضى نثةوتبووٖ ,ةضضثةْسة زةضضثوى ئاَثازةيى بثوو ,بثةآلّ

ْؤيةّ :زاغتاْى ْيػاْى  ,1987يةٖ1987-4-26يَعيَهى تايبةتى ضِشيَُثى بثةعؼ
بؤ ضِووخاْسْى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضة ية2فةوجى جاف ويةى َةفطةظة خاغة وعةقيثس

خويَٓسةواضى يةبري ْةَا ,ئةو ييَساْةى زوشَثٔ وايهثطز ضثيو بةَةبةغثتى ضِووخاْثسْى
طوْسةنإ يةؾهطنيَؿى ْةخاتة غةض طوْسةنإ ,غةباضة بثةو ؾثةضِو زاغثتاْاْةى نثة

َتةى تةقتثةم ثيَهٗثاتبووٕ ,غثةض يةبثةياْى ئثةو ضِؤشة
حمةَةز جبوضى غةضباظطةى قةال

يةئيًٓحاغى طةوضة تؤَاضنطاوٕ ييَطةزا ْاتوامن بةزضيَصايى باغيإ بهثةّ ,ئةطثةض تةَثةٕ

َةوة يةلنًهةى قثةبطإَةوة تثا نؤتثايى ئثاوايى
َسؤظةضيَو و 4ؾؤظً
ٖاتٓة طوْسةنةو بةبً
لغةضضاضإَ زةغتياْهطز بةخاثوضنطزْى طوْسةنة.

ضِيَطةّ ثيَبسا و خواياضبيَت بةجيا ية نتيَبيَهسا بؤ َيَصوو تؤَاضيإ زةنةّ.
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َال عثةيَ
َثة يوغث وْةغثطوي
ٖةضيةى يةلغةالح ؾيٓة و ئةمحةز نوضزة و ؾثةٖيس خاي
بةطويَطةى بةضةى ؾةضِةنة فةضَاْسةيى ؾةضِةنةيإ زةنثطز ,طوؾثاز عةبثسويطةمحإ بثايع

بةو ؾيَوةية بؤغةيإ بؤ ئةو ٖيَعة ضِووخيَٓةضة زاْايةوة:
بؤغةى يةنةّ :ية ْاو طوْسةنةوة تثا ظيواْثساضة بؤغثةيةى بةغةضثةضؾثتى ؾثةٖيس

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بةغةضثةضؾتىلزةؾثتى َوٖةْثسيؼَ طةيؿثتبووْة ْثاو
طوْسةنة ,ؾةضِ يةْيَوإ ئةو زوو ٖيَعة ضِوويسا يةْيَوإ ناتصَيَط10-9ى بةياْى ئةو ضِؤشة,

ٖيَعيَهى ثيَؿُةضطةى ذعبى ؾيوعى نة يةثيَهٗاتةى يكى طةضَيإ بةغةضثةضؾثتى
َاّ جواَيَط و يكى نؤية بةغةضثةضؾتى ؾةٖيس ذاجى بةختياضَثةضظاْى ثيَهٗثاتبووٕ,
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نةغايةتيةناْى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضة
نيَدوا وة إ يوغ َةالىلَ1985-1897

َيسا يةؾثاضى
ييَ بهةٕ ,ئةّ ثياوة زياضةى َيَصوى ئيًٓحاغى طثةوضة يةتةَثةْى 88غثاي
()11
َة طةوضةنةى يةييَسإ نةو يةطؤضِغتاْىلعةضةبيإَ يةؾاضى نؤية ْيَصضاوة.
نؤية زي

ذةَةؾةضي لَ1964-1934

ْاوى تةواوىلوة إ يوغث َثةالى وة ثإ حمةَثةز بايةظيثسَة ,بثةنيَدوا وة ثإ

ْثثثاوى تةواوىلحمةَثثثةز ضِةغثثثوٍَ ؾثثثةضي َةْ ,اغثثثطاوبووة بةلذةَةؾثثثةضي َ,

َى 1897يةطوْسى ئيًٓحاغى طةوضة يثةزايهبووة ,بثةبيَ بثاونى و
بةْاوباْط بووة ,غاي

َى 1961يةلْاوضثةى
َى1934يةطوْسى ئيًٓحاغى طثةوضة ٖاتؤتثة شياْثةوة ,غثاي
يةغاي
ضثثثثةَى ضِيَثثثثعإَ ثةيوةْثثثثسى بةؾؤضِؾثثثثى ئةيًويثثثثةوة زةنثثثثا  ,ثًثثثثةناْى
ثيَؿُةضطايةتىلغةضزةغتة وغةضثةٍَ وياضيسةزةضى يلَيثةزواى يثةى بةزةغثت زيَٓيَثت,

ٖةتيوى طةوضة بووة ,يةنؤتايي ضًةناْى غثةزةى ضِابثطزوو يةغثةض زاواىلؾثيَذ فاظيثٌ
َةباْىَ بةضيَوةبةضى ْاذيةى تةقتةقى ئةونا  ,بؤَاوةى ضةْس َاْطيَثو نيَدوايثةتى
تاي
ئيًٓحاغى طةوضةى نطزووة ,ثةْسوقػثةى ْةغثتةقى ظؤض ظاْيثووة ,ذثةظى بةَيواْثساضى

زواثًةى ثيَؿُةضطايةتى ياضيسةزةضى يكى ؾةٖيس َةئُوٕ زةباغ بووة ,نة عةضي عثةي

َهو
نطزووةٖ ,ثةض يةطوْثسى ئيًٓحثاغى طثةوضة وةى ضِيثـ غثاى غثةيط ْثةنطاوة ,بثةي

غةضيكى بووة.
َةَ
يةؾةضِيَهى ْابةضاَبةضزا يةطةٍَ ضِشيَُثى عيَثطام يةْيَوإلؾثيَطاوة و ضثؤَةظةضزةي

طوْسةناْى خؤضئاواى ضِيَطةى تةقتثةم-نؤيثة نثةشَاضةيإ 22طوْثس بثووة يةؾؤضِؾثى
َيَدؤؾثبوولَةال َػثتةفاى
َى 1962بةبطاطةوضةى خؤيإ زاْاوة ,ناتيَثو خواي
ئةيًوٍ غاي

َى 1964زةضثثيَتة نثثاضواْى
يثثةْعيو ضيَطثثةى نثثةضنوىٖ -ثثةوييَط ,يةغثثةضةتاى غثثاي

َيؤٕ
باضظإَ يةضِيَ طةى ثياو َاقوٍ وضِيـ غاياْةوة زةيويػتلزةغتة وثثةٍ ويثل وبثةتاي

ؾةٖيساْةوة ,يةو ؾةضِةزالَ5ثيَؿُةضطةف بةزيًى زةنةوْثة زةغثتى غثوثاى عيَطاقثةوة
يةنيَو يةو ثيَؿُةضطاْةلعةضي عةي يةىَى غةضيكةنةيإ بووة.

َبصاضزْثةف يثة خؤضِاْثةبووة ئةطثةض نةغثايةتيةنى
وٖيَعَزضوغت بها  ,زياضة ئةو ٖةي
بةٖيَع وَيواْسؤغتاْةى ْةبواية ئةو ضِيَعةيإ ييَ ْاطط و بيهةْة بطاطةوضةى خؤيإ.

َاّ ٖيساية لَ2005-1934
ْثثاوى تةواوىلٖيسايثثة ذثثاجى خثثسض ايثثٌَةْ ,اغثثطاوبووة بثثةلَاّ ٖيسايثثة َ,

يةلزامياويََةوة يةطوْسى ئيًٓحاغى طةوضةوة بةضِيَهطاوة بؤ ؾثؤضِف يةلضثةَى ضِيَثعإَ,

َى
َيسا غثاي
َى 1934يةطوْسى ئيًٓحاغى طةوضة ٖاتؤتة شياْةوة ,يةتةَةْى 20غاي
يةغاي

َى
َى1977ظيٓثثساْيهطاوة ,يةغثثاي
َويَػثثتة ْيؿثثتُاْاةضوةضياْةى غثثاي
يةغثثةض ئثثةو ٖةي
َهى ئيًٓحاغى طةوضة بةلَاّ وغثوَ
1983نوضِيَهى بةْاوىلوغو وة إ يوغ َ نةخةي

َى 1967زةبيَتثة ييَاطغثطاوى
1954زةضيَتة ضِيعةناْى ذعبى ؾثيوعى عيَطاقثةوة ,يةغثاي
ؾاْةناْى ضِيَهدػتٓى ئةو ذعبة يةطوْسةناْى بانوضى خؤضئاواى ؾاضؤضثهةى تةقتثةم,

ْاويإ زةبطز و ٖةْسى باونى ضِيَعزاضبوو ؾةٖيس بووة.

َى َ 1973اوةيةى بةٖؤى باضوزؤخى غياغى عيَطام وٖةضيَِ زةضيَتة ؾثاضىلناطىَ,
غاي

َّ ْثةياْتواْيووة نثاضى
َيإ ييَ زظيووة ,بثةال
َربِيووة ,ئاؾى ئاويإ غوتاْسووة ,طاوطؤي
ٖةي
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نيَدوا وة إ ظؤضجاضإ ٖةضِةؾةى ييَهطاوة يةاليةٕ ئاغاو زةضةبةطةناْةوة بةتايبثة
يةغثةض نيَؿثةى ئثاو ,نةضثةْسئ جثثاض بؤغثةيإ بؤنوؾثتٓى ْاوةتثةوة يثإ توتٓيثثإ
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َى 1962ناتيَولغثثثةعيس
َػثثثؤظو نثثثوضز ثثثثةضوةض بثثثووة يةغثثثاي
ثيثثثاويَهى زي
َثثسةى زاووٕ و يةنثثةّ باضةتاثثةْطيـ
َةغثثياىَٖاتؤتة خثثواضةوة يثثة ئاقاضىلزامياويََزاي

َى ,2003الثثةضِةناْى
َال ؾيَداْى ,نوضتةيةى يةَيَصو و ٖةْسيَ يةْاوزاضاْى ٖؤظى ؾثيَداْىٖ ,ثةوييَط ,غثاي
( )11غةعسوي
.198- 196
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ثاف َاوةيةى يةناضى ضِيَهدطاوةيى و ثيَؿُةضطايةتى زةطةضِيَتةوة غثٓوضى يكثى نؤيثةى
َى
َى 1975ى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ,زواتط يةغثاي
ذعبى ؾيوعى بةضزةواّ زةبيَت تاْػهؤى غاي

جواَيَطاْة زةبيٓيَثتٖ ,ثةض بؤيثة يةاليثةٕلَوالظّ نثةضيَِةوة ظوو زةْاغثطيَت و ثًثةى
فةضَاْسةى َةفطةظةى ثيَسةزضيَت ,يةطةٍَ ثيَهٗاتٓى تياى 86ى زةؾثتى ٖثةوييَط ,ثثاف

 1979وةى ئةْساَيَهى ناضاى ذعب يةيكى نؤية زةغت بةناضزةبيَتةوة ,يةؾةضِى ْثاوةخؤ
َى 1983بؤَاوةى 20ضِؤش ظيٓساْيهطاوة و يثة 1985-6-5يثـ بةغثةختى بطيٓثساض
غاي

َاوةيةى زةنطيَتة جيَططى نةضتى 2ى تياةنة نة ئةونا ؾثةٖيسلئةمحةز قةَبثةضىَ
فةضَاْسةى نةضتةنة بووة ,زواجاض يةؾةضِيَهسا يةطةٍَ جةيـ وجاف يةزةؾتى قةضةغاملى

َنى َةنتةبى قةظاى نؤيثةى
بووة يةؾةضِى خؤنوشيسا ,يةزواى ضِاثةضِيٓيـ ئةْساَى ضاال

نثةْاض ظيَثثى بضثثووى ,زواى ئثثةوةى طثثوضظيَهى بثثاف يثثة زوشَثثٔ زةوةؾثيَٓٔ ,يثثةناتى

ذعبى ؾيوعى بووة ,زواىلَ51غاٍَ خثةبا يثةضيعةناْى ذعبثى ؾثيوعى يثةل-5-20
َةطةوضةنةى ية ييَثسإ زةنثةويَت و يةطؤضِغثتاْى طوْثسى
َئاوايى زةنا وزي
ََ2005اي

طةضِاْةوةيإ بؤغٓوضةنةى خؤيإ غٓوضى تياى 86ى زةؾثتى ٖثةوييَط ,يثةظيَى بضثووى
يةٖثثثةَإ ضِؤشزال َ1982-9-22بةناضةغثثثاتيَو ضثثثووة نثثثاضواْى ؾثثثةٖيساْةوة و

ئيًٓحاغى طةوضة بةخاى غايَطزضاوة.

يةطؤضِغتاْى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضة بةخاى غايَطزضاوة.

َال نثاويَؼ َثةالىَةْ ,اغثطاو بثووة بةلبثةنط
ْاوى تةواوىل بةنط غثوييَُإ فثةحتوي

ََ يثةئيًٓحاغى طثةوضة
َال قازضَة ,بةلقازضى ذاجى عثةوال
ْاوى تةواوىلقازض عةبسوي

َى 1957يةطوْسى ئيًٓحاغى طةوضة يةزايهبووة ,خويَٓسْى غةضةتايى يثة
ضِةؾافَ ,غاي

َيةوة
َى 1968ية ئيًٓحاغى طةوضة ٖاتؤتة شياْةوة ,يةتةَثةْى 18غثاي
ْاغطاوبوو ,يةغاي

َى 1972-1971ثةيوةْثسى
ئيًٓحاغى طةوضةو ْاوةْسى يثة تةقتثةم تثةواونطزووة ,غثاي
بةليةنيَتى قوتابياْى نوضزغتإَةوة زةنا  ,بؤ تثةواونطزْى خويَٓثسْى ئاَثازةيى ضِوو

يةضِيَ طةىلعو إ باْى َاضاْىَ بطايةوة ثةيوةْسى بةضِيَهدػتٓى ْٗيَٓى ٖيَعى ٖثةضيَُى
8ى زةؾثثثتى ٖثثثةوييَطى ذعبثثثى غؤغياييػثثثتى نوضزغثثثتاْةوة زةنثثثا  ,ضثثثةْسئ

َى  ,1974زةغثت
َّ بةٖؤى بؤضزوَاْةنةى غةضقةالزظيَى غثاي
َزظيََزةنا  ,بةال
ية لقةال
َى
َسةططيَت و يةلتؤثداْةى ؾثؤضِفَ زةبيَتثة ثيَؿثُةضطة تاْػثهؤى غثاي
يةخويَٓسٕ ٖةي
َى 1976زةطةضِيَتثثثةوة و
َتثثى ئيَثثثطإ ,غثثاي
َةزا زةضثثيَتة ووال
ٖ ,1975ثثةض يةوغثثاي

ْاَةطؤضِيٓةوةى ْٗيَٓى ْيَوإ ؾاضوؾار ئةدماّ زةزا .
َى 1986ثةيوةْسى بةٖيَعى ثيَؿُةضطةى نوضزغتاْةوة زةنا يةنثةضتىلَ2ى
يةغاي
تياىلَ85ى بةضِاْةتى يةنيَتى ْيؿثتُاْى نوضزغثتإ زةبيَتثة ثيَؿثُةضطة ,يةضثةْسئ

َّ ضثاوزيَطييةنى توْثسى
زةضيَتةلئاَازةيى نؤيةى نوضِإَ بؤ تةواونطزْى خويَٓسٕ ,بةال
َيٓثةوة,
ئةَٓى ضِشيَُى عيَطاقى بةغةضةوة بووة وضثةْسئ جثاض بثاْطى زةنثةٕ بثؤ ييَهؤي

َنى بةؾساضى زةنا وةىلزةضبةْسى طؤَةغاإ ,ؾثاخى غثووض ,قثؤثهى
ْةبةضزى وضاال
َى ,1988-1987
جواْةطا ,ططتٓى غثةضى ضِةف ,زاغثتاْى بثةضططى نوْثة نؤتطيةغثاي

َى
بةْاضاضى خويَٓسٕ بةجيَ زةٖيًَيَت وَاوةيةى زةبيَتة غةضباظ يةغثوثاى عيَطاقثى ,غثاي

َى .1989
ؾةضِةناْى بةضِةْطاضبووْةوةى ضِشيَِ يةغةضى غاضا و غوْيَ يةغاي

َثى
ٖةوييَط زةبيَتثة ثيَؿثُةضطة ,يةضثةْسئ ؾثةضِو ْةبةضزيثسا بةؾثساضى زةنثا و ضِؤي
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َثثةى ضِةدمثثسةضاْى نوضزغثثتاْةوة زةنثثا و
1978ثةيوةْثثسى بةضِيَهدػثثتٓةناْى نؤَةي
َىلَ1980ثةيوةْسى بةٖيَعى ثيَؿُةضطةى نوضزغثتاْةوة زةنثا يةغثٓوضى زةؾثتى
غاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

بةنط ضِةؾافلَ1982-1957

َلَ1997-1968
قازضى ذاجى عةوال

َى 1991بةؾثساضى ططتٓىلَةْعوَثةى ؾثيُاي و زائثريةى ئثةَٔ
يةضِاثةضِيٓى غثاي
َى ئةغلةز ئاغاى ٖةضنى وقاميكاَيةتى ْاوةْسى ٖثةوييَطو ؾثويَٓى عيثعة زووضى
وَاي
زواتط بووة غهطتاضيةتى َاّ جةالٍَ ,بةؾساضى ئاظازنطزْى ؾاضى نةضنونى يثة-3-21
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1991نطزووة ية َلةغهةض خاييس و زواتط طةضِةنى ضِةذيُاوا ,يةزواى طاتؤطثؤى بثةضةى
َى 1991ةوة يةييصْةى تةْػيكى ؾاضى ٖةوييَط بثووة,
نوضزغتاْى و ضِشيَُى بةعؼ يةغاي

َ وناْى يةية يةباؾوض و ئؤَةضطوَبة يةخؤضئاواَ ,ئةَطِؤ ظةوى و ئاقاضى
يةخؤضٖةال
ئثثةو طوْثثسة َيَصووييثثة زابةؾثثهطاوةو نطاوةتثثة غةضغثثٓوضى طوْثثسة ٖاوغثثيَهاْى

ضِؤي ٖثثةبووة يثثةثانتاونطزْى ئةفػثثةضاْى ئثثةَٓى بثثةعؼ يةطثثةضاد وْةقًياتةناْثثسا
َةى نوضز.
بةتايبة ئةواْةى زةغتيإ ٖةبووة يةخوئَ ضِشاْى ضِؤي

َثثةباْى طثثةوضة و
ئةواْيـلئؤَةضطوَبثثة و نثثاْى يةيثثة و طثثةضَهى تةقتثثةم وتاي
ئيًٓحاغى طةوضةَية ,ئؤَةضطوَبة ثؿهى ؾيَطى بةضنةوتووة ,تةْٗا ئثةو ظةويياْثةى
نةوتوْةتة طوْسى طةضَهى تةقتةم خاوةْة ضِةغةْةناْيإ خؤيإ بةْاوى زيَٓٔ.

َى 1995زةنطيَتثثة فةضَاْثثسةى تيثثث يةليةؾثثهطى قةضةضثثوغَ ,زواتثثط بثثووة
غثثاي

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طؤضِقةضةد

بةفةضَاْثثسةى ٖيَثثع يةفةضَاْثثسةيىل َ2ى ٖثثةوييَط ,بةٖثثةَإ ثًثثة زةطويَعضيَتثثةوة
َى يةؾثةضيَهى
فةضَاْسةيىلَ5ى زوونإ ,تا يثةلَ1997-11-18يثةَيروةضى ثاقوي

ظياتط يةيةى غثةزةوْيوة ئثةو طوْثسة ويَطاْةيثة ,يةغثةضزةَاْى نثؤٕ يةطةٍَلضثةّ

ْابةضاَبةض بةبؤضزوَاْى فطؤنةناْى توضنيا ضووة نثاضواْى ؾثةٖيساْةوة ,يةطؤضِغثتاْى

بةغاضةَى ناْى يةية ولبيإَى ئيًٓحاغى طةوضةولطوضطةغثيَهاْىَ طوْثسى غثيَهاْى

ئيًٓحاغى طةوضة بةخاى غايَطزضاوة.

بةيةنةوة ئاوةزاْى و ئاوايى بووٕ ,يةنؤتايى ْيوةى يةنثةّ و غثةضةتاى ْيثوةى زووةَثى
غةزةى ْؤظزةيةّ بةٖؤى نيَؿةوططفتةوة يةطثةٍَ ئؤَةضطوَبةتيثةنإ و قةؾثكةييةنإ

طوْسى طؤضقةضةد
ْاوى طؤضقةضةد يةضيةوة ٖاتووة؟

َهطاوة ,زاْيؿتواْةنةى يةٖؤظىلظةْطٓةَبووٕ و ثةضتةواظةى طوْثسةناْى زةوضوبثةضو
ضؤي
ْاوضة جياجياناْى نوضزغتإ بووٕ وةىلطةضَهى تةقتةم وباغةجٓيَطو جطيًةوقثةضةْاو
وئيًٓحاغى ؾوإ وئؤَةضطوَبة و زظةيىَ.

طؤضِقةضةد ,يةزوو وؾة ثيَهٗاتووةلطؤضِ+قةضةدَ ,يإ ئةوةتا يثةلطؤضِى قثةضةجإَةوة
َى ضثثياىلطؤضِقةضةدَةوة ٖثثاتووة ,ئةطثثةض
ٖثثاتووة ,يثثإ يثثة طثثةوضِ و نثثةوضى الثثثاي

يثثةْيوةى يةنثثةَى غثثةزةى ْؤظزةيثثةّلَْ1850-1800عيهثثةىلََ40ثثاٍَ بثثووٕ,
يةزياضتطئ نيَدواناْيإلَةويوزَْاويَو بووة ,وة يةزياضتطئ نةغثايةتيةناْى َيَثصوى
طؤضِقةضةدلذاجى طةوضةؾاعريى خاوةٕ بريى ْةتةوةيى نوضز يةباؾوضى نوضزغتإ وَثةال

طوتطابيَتلئةو طةوضِاْة قةضةجى تيَساَاوةتةوةَ ,يإ طةوضِيَهيإ بوو بيَثت بثة طؤضِةثثاْى
قةضةجإ و زواتط بووبيَت بةلطؤضِ قةضةدَ واتة طؤضِةثاْى قةضةجإ.

()11

َالى طؤَةططِوى زظةيياتى و َةال َريظاجطيًةيىَية ,ئثةَطِؤف وةى ضِيَعييَٓاْيَثو
عةبسوي
يةظيَسى طةوضة ؾاعريى نوضز ذثاجى ,يةؾاضؤضثهةى تةقتثةم ضثةْسئ ؾثوئَ بثةْاوى

غٓوضى طوْسى طؤضِقةضةد
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( )11يةنتيَبى ذاجى نطَادميَو يةوثةضِى َةظْيسا ,ئاضاؽ ئيًٓحاغى ,ضاثى يةنةّ ,ضاثداْةى ثةيوةْس ,غًيَُاْى,2012 ,
وةضطرياوة.
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بةزووضىلَ4نيًؤَةتط نةوتؤتة خؤضئاواى ْاذيةى تةقتةمٖ ,اوغثٓوض بثووة يةطثةٍَ
َثثةباْى طثثةوضة
طوْثثسةناْىلئيًٓحاغى طثثةوضة يثثةبانوض وطثثةضَهى تةقتثثةم و تاي

طؤضِقةضةجةوة ْاوْطاوة وةىلَعطثةوتى طؤضِقثةضةد يةطثةضةنى ضِووْثانى و بةْعيٓداْثةى
طؤضِقثثةضةد يةطثثةضِةنى طؤضِقثثةضةد و قوتاخباْثثةى طؤضِقثثةضةجى بٓثثةضِةتى يةطثثةضِةنى
غةضبةغتىَ.
61

طوْسى طةضَهى تةقتةم
ْاوى طةضَو يةضيةوة ٖاتووة؟

َى تةقتةقثثثثثة ,تيَهثثث ثطِاى
نثثثثثةضتى شَثثثثثاضةلَ2ى ٖؤبثثثثثةى نؿثثثثثتوناي
ضِووبةضةنةىلَ6822زؤىة,لَ4112زؤىى بثةضاو ولَ584زؤىثى ثؿثتاو ولَ133زؤىثى
ضِةظولَ1570زؤىى ثاوإ ويةوةضِطاية ولَ13زؤىيؿثى ذثةضةَى طوْسةنةيثة ,يةضثةقى
طوْسةنة ضةْس ططزيَو زةوضى ئاوايى زاوة ,وةى ططزةناْىل تاثةْط ضثى وطثطزى َثؤضز

َهثة زةوضة
َيَهساية ٖةضضثواض الى بةططزؤي
َهةوتووة يةزؤي
َهةوتةى طوْسةنة واٖةي
ٖةي
َهطزْى بايثثةنإ وناْيثثاو
زضاوة ,ئةَثثةف وايهثثطزووة ببيَتةلثثثةْاَ يثثةناتى ٖثثةي

وطثثطزى طؤضِغثثتاْى ؾ ثيَُرةَةز وطثثةضوى غثثؤضنيَ وبػثثتى ؾثثيوى ؾثثؤخة و طثثطزى

َبػتىَ ,ئةطةض بةفطيـ يةوةضظى ظغتاْإ
َُى ييَ ٖةي
َةتيَٓةنةى يةوةضظى ظغتإ ٖةي
وقوي
بباضيَت يةبةض ْعيهى يةضِووباضى ظيَى بضونةوة ظوو تواوةتةوة وخثؤى ْثةططتووةٖ ,ثةَوو
ئةو باضة غطوؾثتياْة وايهثطزووة ئثةو ؾثويَٓةلطةضَّبيَت ,بؤيثة وتطاوةلطثةضَوى يثإ

خةيةتوإَ.
يةزياضزة غطوؾتيةناْى طةضَهى تةقتثةم ,غثيَ ضِوباضؤضثهةى ؾثيوةضؤنى ٖةيثة
َى طؤضِقةضةجثثةوةلفطةناْى و ضثثياْاوَةوة غةضضثثاوة زةطثثطٕ و يثثةلناْى ناضثثىَ
يثثةالثاي

ََوتطاوةلطةضَهى تةقتثةمَ,
طةضَوَ ,بؤ جيانطزْةوةؾثى يةطةٍَلطثةضَهى غثاتوقةال

يةخواض طوْسىلطةضَهى تةقتةمَيةى زةططٕ ولضِووباضى طةضَوَ ثيَهسيَٓٔ نة ئثةَطِؤ
يةطةضِةنىلطؤضِقثةضةد وئاؾثثتىَ بثووٕ بثثةئاوةضِضى غثٓسوقى تثثا يثةْعيو فةضَاْطثثةى

َى ؾثثويَٓةواضييةوة ْعيهثثةو ئةَةؾثثيإ يةضثثةقى
ئثثةوةى يةنثثةَيإ يةغثثاتوقةال
()12
تةقتةقةوة.

بةيتةضةوياضيطاى تاضتاْى ؾةٖيسئانؤغوض يةخواض ثطزى تةقتةم زةضِشيَتة ظيَى بضونةوة.

غٓوضى طوْسى طةضَهى تةقتةم

ٖةضوةٖا ضةْسئ ناْى وناْياو يةغٓوضى طثةضَو يةَيَثصووزا ٖثةبووٕ وةىلنثاْى

َهثةوتووة ,ئثةَطِؤ خةضيهثة زةبيَثت
بةزووضىلَ2نيًؤَةتط يةخؤضئاواى تةقتةم ٖةي

َثةتيَٓى َعطثةو  ,نثاْى ثًوغثو,
َال ,قوي
قؤزيًة ,زةضَاْاو ,بطايِ ضاوضِةف ,ناْى عةوي

َ و ظيَى بضونيـ يةطوْسةناْى قثةضةْاو
َةباْى طةوضة يةبانوض وتةقتةم يةخؤضٖةال
وتاي

ناْى ناضى ,ناْى ضيكٓة ,ناْى ظةْط ئةغتوضةَ بةٖؤى ناضى ؾواْهاضةوة يثة نؤتثايى
ٖةؾتاناْى غةزةى ضِابطزوو يةظؤضبةى ناْيةنإ ئاوّ خواضزؤتةوة و خعَاْى طثةضَو بثؤ
َةناْيإ بةناضيإ زةٖيَٓثإ ,يثةضِووى ؾثويَٓةواضةوةلخطابةى
ئاوخواضزْةوة و ئاوزاْى ئاشةي

َبووة يةطةٍَ طةضِةنىلطؤضِقثةضةدَى ؾثاضةواْى
بةطةضِةنيَهى ؾاضؤضهةى تةقتةم و تيَهةي
تةقتثثةمٖ ,اوغثثٓوضة يةطثثةٍَ طوْسةناْىلئؤَةضطوَبثثة و نثثاْى يةيثثة يثثةخؤضئاوا
و جطيًةى ْاذيةى ؾواْى جيازةناتةوةَ.

طثثةضَوَ ؾثثويَٓةواضى ئاوةزاْيثثةنى فطاواْبثثووة ئثثةَطِؤ ضيَطثثةى غثثةضةنىلتةقتةم-
غيَططزنإَ بةْاوى زازةضِوا و بةؾى غةضةوةى بثووة بثة طثةضةنى طؤضِقثةضةد وبةؾثى
َِ يةثثةضيَعةناْى
خواضةوةؾى بووة بةطثةضِةنى ئاؾثتى ؾاضؤضثهةى تةقتثةم و ظؤض ئثاشةي

ظيَوزةض
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( )12بؤ طوْسى طةضَهى تةقتةم ضاوثيَهةوتِٓ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة ئةدماَساوة:
 - 1خواييَدؤؾبو َةال غسيل َةالغاحل ئيػُاعيٌ ,يةزايهبوى 1321ى نؤضى يةطةضَهى تةقتةم ,ية,2000- 11- 19
َتى.
ٖاوال
َتى.
 - 2خواييَدؤؾبوذاجى غةعيسةى حمةَةز ,يةزايهبوى 1919ى طةضَهى تةقتةم ,يةٖ ,2000- 11- 20اوال
َتى.
َح نيَدوا ذةَةزةَل ,يةزايهبوى 1971ى طةضَهى تةقتةم ,يةٖ ,2013- 10- 20اوال
- 3ؾيَطوإ نيَدواغاي

يةوةضِاْسووة ,يةبةؾى طةضِةنى طؤضِقةضةجى قوتاخباْةى َاضزئ و َعطثةوتى ئةبوبثةنطى
غسيكى يةغةض زضوغتهطاوةٖ ,ةضوةٖا ضةْسئ طؤضِغتاْى ييَ ية وةىلطؤضِغثتاْى ثؿثت
زةضَاْثاو و طؤضِغثتاْى باوةضِةؾثى ضِاوطثةى طثةضَو وطؤضِغثتاْى قةبطؤنثةى غةضضثثةّ
62

َى طثطزى تاثةْط ضثىَ ,زيثاضتطئ ثاضضثة
وطؤضِغتاْى قةبطؤنةى خواض طةضَو والثثاي
ظةوييةناْى طةضَو بطيتية يةزةؾتى طةضَهى نةْاضى يثةطؤَى َثاّ تثةٖاوة تثاوةنو

ؾثيَدة و نوضِونوضِةظاناْيإَثيَهٗثثاتووٕ ,يثثةضِووى شَثثاضةى خيَعاْثثةوة بةغثيَيةّ تثثريةى
طةضَو زازةْطئَ.

باْى خةضَاْإ نة ئيَػتا بةؾثيَهى ظؤضى بثووة بةؾثويَٓى ْيؿثتةْى يثةظةوى ضثةَةوة
تثثاوةنو ثثثطزى تةقتثثةم بثثووٕ بةطثثةضِةنى ئاؾثثتى و بثثةظاضاوةى ْاوضثثةيى ظةوييثثةناْى

ضواضةّ :غوضضيةنإْ ,ثةوةناْى َثاّ عوَثةض َػثتةفإ و بثووٕ بةخاْةوازةيثةنى
طوْسى طةضَو.
َى ذاجى ذةَةضِةف نوضِى تةٖا ,يةو تريةيةٕ.
ثيَٓحةّ :خؤؾٓاوةنإَ ,اي

َئَٖ ,ةضوةٖا زيثاضتطئ ظةوييثة بثةضاوة نةْاضييثةناْى يةضِاوطثةى
ذةَةغياغى ثيَ زةي
َةوةض ,طثةضَو ئثةَطِؤ
َطةى ثةي
َى بووٕ نطاوة بةنيًَ
طةضَو نة 510زؤمن ظةوى نؿتوناي
خةضيهة بةتةواوةتى ببيَتة بةؾيَو يةتةقتةم بةٖؤى ئةو فطاواْبوْثةى تةقتثةم يثةزواى

َى  2013شَاضةى خيَعاْةناْىلَ12خيَعإ ولَ45غثةضخيَعإ
طةضَهى تةقتةم يةغاي
َى خويَٓسْىلَ1979-1978قوتاخباْثةى ييَهطاوةتثةوة ,يةنثةّ بةضيَوةبثةضى
بووة ,يةغاي

ئةْاايةناْةوة تائةَطِؤ.

قوتاخباْةنة َاَؤغتالئةمحةز ضِةجةبَ بووةٖ ,ةضوةٖا يةزياضتطئ نيَدواناْيثإلنيَدوا

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طةضَهى تةقتةم

َح ئيػثُاعيٌ
ئيػُاعيٌ قازض و نيَدوا ذةَةزةَل ئيػُاعيٌ قازض و نيَدوا ذةَةغاي
قازضَ يةٖةؾتاناْيـ نيَدوا حمةَةز ذةَةضِةغوٍ بووةٖ ,ثةضوةٖا ضثةْسئ نةغثايةتى

ذاجى غثةعيسةى حمةَثةزى زةضبةْثسى ووتى"ؾثيَداْةنإ غثةضةتا ئثةو طوْثسةيإ

َطةمحإ عثةي ئةمحثةز
َهةوتووة وةىلذاجى عةبسوي
نوضزةواضى و جوتياضى يةو طوْسة ٖةي

َبووٕ و
ئاوةزاْهطزؤتةوةو زواتط يةضِيَطةى شٕ وشخنواظييةوة يةطةٍَ زةضبةْسييثةنإ تيَهثةي

ؾيَدة ,بةيتاضيَهى باؾى ؾهإ وططتٓةوةى زةغت بووة ,حمةَثةز زةؾثتى ضؤغةضِةؾثى,

بةيةنةوة شياوٕ" ,ؾيَداْةنإ يةبٓةضةزا يةطةٍَ تريةىلنوضِةبثؤضَى ئيًٓحثاغى طثةوضة
َةٕ و ؾثيَداْى بثٔ زاغثٓل ,ئثةو طوْثسة ئثةَطِؤ يثةلَ5تثريةى
غةضبةيةى زاضى بٓةَاي

َال ذثةفت جؤؾثى
َّ بةزاخةوة ئةَطِؤ نةغى ْةَاوة ,عةوي
َةواْيَهى بيَ ويَٓة بووة ,بةال
ثاي
َح ,ظاْايةنى ئايٓى بووة و ئةَطِؤ َعطةوتى طوْسةنثةيإ بثةْاوةوة
و َةالغسيل َةالغاي
َرى نيَدثثوا ذةَثثةزةَل وذثثاجى غثثةعيسةى حمةَثثةزَ,
نثثطزووة ,نيَدثثوا ذةَةغثثاي
يةططْطوئ ناضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطةو وناضةباى ْيؿتُاْى و يةغثةض ضِيَطثاى

غةضةنى ثيَهٗاتووٕ:
َح
يةنةّ :ؾيَداْةنإ ,يةّ خاْةوازاْة ثيَهٗاتووٕلَةال غًيَُإ ,وةغثتا قثازض ,غثاي
َتإ ,فةقيَ خسضَئةَاْة ظؤضتطئ خيَعاْةناْى طةضَو ثيَهسيَٓٔ.
َةمحوز غوي

غةضةنى تةقتةم-غيَططزنإَٕ.

زووةّ :زةضبةْسييةنإ ,يةّ خاْةوازاْة ثيَهٗاتووٕلذاجى عةي حمةَةز و َثاّ قثازض
وذثثاجى ذةغثثةٕ ونوضِوبطاناْيإَبثثةزووةّ تثثرية زازةْثثطئَ يثثةضِووى شَثثاضةى خيَعاْثثةوة
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َهى طوْسىلطؤضِقةضةدَى ظيَثسى طثةوضة
غيَيةّ :طؤضِقةضةجيةنإ ,نة يةبٓةضةزا خةي
ؾاعريى نوضزلذاجىَٕ ,يةتريةزالظةْطٓثةَٕ ,يةبةضةبابثةناْىلذاجى ْثةجيِ وئةمحثةز
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يةطةضَو.
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طيَطِاْةوةى نوضزةواضى
َ ذةفت جؤؾى-ية
ئةَةناضى عةوال

َيةوة ضؤتة بةضخويَٓسْى فثةقيَياتى و يةذوجطةناْثسا ثيَطةيؿثتووة ,يةغةضزةغثتى
َٓاي
َثةتى َةاليثةتى وةضططتثووة12 ,غثاٍَ
َةالى طةوضةى نؤية َةال حمةَةز جثةييعازة َؤي
يةطوْسى بؤطسى ْاذيةى ئاؾتى و17غاٍَ يةطوْسى طثةضَهى تةقتثةم و 35غثاٍَ يثة
ْاذيثثةى تةقتثثةم َةاليثثةتى نثثطزووة ,بةيثثةنيَو يثثةظاْا ئايٓيثثة زياضةنثثاْى تةقتثثةم

َ ذثةفت جؤؾثى يةَيَثصوى طوْثسى طثةضَهى تةقتثةم بةباؾثوئ غثةثاْى
عةوال
َذثةفت
طوْسةنة ْاوى زةضنطزووة ,زةطيَطِْةوة يةو طوْثسة بيَوةشْيَثو ٖثةبووة ,ئثةو عةوال

َيسا ضووة بثةض زيؤظثاْى
وزةوضوبةضى زازةْطا ,زواى 64غاٍَ َةاليةتى يةتةَةْى 104غاي

جؤؾية ذةظى ييَهطزووة ,ئةو بيَوةشْة ثاضضةيةى تةباضةى زةغٌَ وزاْى ٖةبووة ,نة نثاتى
زضويَٓةى ٖاتووة ,يةئاوايى طةضَو زةطةضِيَت تثاوةنو ٖثةضةوةظى و ظبثاضةى نؤبهاتثةوة,
َيَت نثةٖاوناضى بهثةٕ بثؤ زضويَٓثةنطزْى تةباضةنثةيى و
بة6بؤ  7غةثاْى طوْسةنة زةي

َئاوايى زةنا .
خوزاى طةوضةويةَ2004-4-12اي

َرى طةضَولَ1996-1928
نيَدوا غاي
َح نوضِى نيَدوا ذةَةزةَيٓى نيَدثوا ئيػثُاعيًى قثازضَة,
ْاوى تةواوىلذةَةغاي

َف بةَة زةظاْثيَ و ْيطثةضإ زةبيَثت نثةثيَى
َيَت ,عةوال
َذةفت جؤؾى ْاي
تةْٗا بةعةوال

َى 1928يةطثةضَهى تةقتثةم ٖاتؤتثة شياْثةوة,
يةتريةى ؾيَداْةناْى طةضَهثة ,غثاي
يةتةَةْى طةدميسالوةغثتاَيةتى نثطزووة ,يثةنيَو بثووة يةغثةثاْة ئاظانثاْى طوْثسى

َيَٓيإ زاوة بضثٔ تثةباضةى
ْةووتطاوة ,غةضيةو ئيَواضةيةى نةبةياْيةنةى غثةثاْةنإ بثةي
بيَوةشْهة بسوضْةوة ,ذةفت جؤؾيـ زاغةنةى تيصزةناتةوةو يثةزواى ْثاخنواضزْى ئيَثواضة

طةضَو ,يةشياْسا زوو شْى ٖيَٓاوة و 6نوضِو 3نضى ْةوةى ٖثةبووة ,يةؾؤضِؾثى ئثةيًوٍ

يةْيَوإ ْويَصى َةغطيب وؾيَوإ زةضيَتة غةض زةغثٌَ وزاْثى بيَوةشْثةو بةتثةْٗا زةغثت

زةبيَتة ثيَؿُةضطةو يةبٓاضى ؾاخى نؤغطة يةؾةضِيَهسا بطيٓساض زةنطيَت و بؤضاضةغةضى
َى خثوزا و زةبيَتثةلذاجىَ,
َى 1980زةضثيَتة َثاي
َتى ئيَطإ زةنطيَثت ,غثاي
ضِةواْةى ووال

َ ذةفت جؤؾى َاْطةؾثةو زةبيَثت ,بثةض
زةنا بةزضويَٓةنطزٕ و يةخؤف بةختى عةوال
َؤَ ,نثاتيَ بثةياْى ظوو ذثةو غثةثإ
يةطعْط وغايَسة ٖةَوو تةباضةنة زةناتةلَثةي

َى َ1981ثؤضى
ٖةضزةّ يةبةضةى طةٍ بثووة و ْثةبووة بثةثياوى بةعػثيةنإ بؤيثة غثاي
نيَدوايةتى ييَ وةضزةططْةوةٖ ,ةضضةْسة يثةباب وباثرييثةوة نيَدثواى طوْثسى طثةضَهى
َى 1986خثثؤيى و نثثوضِة
َويَػثثتى ْيؿثثتُاْاةضوةضى غثثاي
تةقتثثةم بثثووٕ ,يةغثثةض ٖةي

َؤَ ,ئيٓحا غثةثاْةنإ ضِوو زةنةْثة
َةنة زضويَٓةنطاوةو نطاوة بةلَةي
وبيَوةشةٕ زةضٔ زةغً
َيَثت"
َئَلئةوة نةتةباضةنة زضويَٓة نطاوة بؤ ئيَُة ٖيَٓاوةَ ,ئةويـ زةي
بيَوةشْةنةوزةي
َتثةو ثيَهةْيٓثةوة
بةخوا جطثة يثةئيَوة بةنةغثى تثطّ ْثةووتووة" ,يثةو ْيَوةْثسة بةطاي

طةوضةنثثةىلضِةئوفَ ذثثةو َثثاْط يةلئثثةََٔى ٖثثةوييَط ظيٓثثساْى زةنثثطئَ وزواتثثط
بةضييَبوضزْى طؿتى زةنطئَ وئاظاز زةنطئَ.

َ ذةفت جؤؾى ية".
َئَ"بةخوا ئةَة ناضى عةوال
زةي

َىلَ1321نؤضثثى يةطوْثثسى طثثةضَهى تةقتثثةم ٖاتؤتثثة شياْثثةوة ,يةتةَثثةْى
يةغثثاي
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َح ئيػثثُاعيٌَة ,يثثةتريةى زةضبةْسييثثةناْى طةضَهثثة,
ْثثاوى تةواوىلغثثسيل غثثاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

نةغايةتيةناْى طوْسى طةضَطى تةقتةم
َحل1321نؤضى2004-ظايٓىَ
َةال غسيل َةال غاي

َةنةى بػوتيَٓطيَت يةاليةٕ
َح وايهطزووةلَ3جاض َاي
َويَػتى نوضزاْةى نيَدوا غاي
ٖةي
ضِشيَُى بةعػةوة ,وةلَ2جاضيـ بةٖؤى ؾةٖيسبووْى نوضِةناْى جةضطى غثوتاوة ,جثاضى
َى 1995نةَاي نثوضِى
َى 1982فةتاذى نوضِى يةقةضةبةط وجاضى زووةّ غاي
يةنةّ غاي
يةنةي ايٌ بةط ؾةٖيسنطاوة ,ئةّ ثياوة زياضةى َيَصووى طوْثسى طثةضَهى تةقتثةم
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َوى ئثةْااٍ
َى 1988يثـ يةؾثاال
َى  1987طوْسةنثة تثةختهطاوة وغثاي
غيَيةّ :غاي
بةتةواوةتى تةختهطاوة.

َةطةوضةنثثةى يةييَثثسإ
َيسا يثثةَاْطى ئثثةيًوي 1996يةتةقتثثةم زي
يةتةَثثةْى 64غثثاي
زةنةويَت و يةطؤضِغتاْىلقةبطؤنةى طةضَوَبةخاى غايَطزضاوة.

نيَدوا ايًى طةضَو

طوْسى ئيًٓحاغى طضهة

ئيػُاعيٌ نوضِى قازضةويةْةوةى ؾيَداْةناْى طوْسى ئيًٓحاغى طةوضةية و بثاثريةى
َتساضيَتى عو اْيثةنإ نيَدثواى طوْثسى
َرى طةضَهة ,يةغةضزةَى زةغثةال
نيَدوا غاي
طةضَو بووة ,يةطةٍَ ضةْس جةْسضَةيةنى توضنى نيَؿة زضوغت زةبيَت و جةْسضَثةنإ
ضةى زةنا  ,بةزةغت بةغواوى تالنةي قةؾكةَزةياْبا و زةضيإ زةنا  ,يةبةض ئثةو

لٖةضزوو َةضظاْى خواضيَ وَةضظاْى ناْى قةبطإَ

ئيًٓحاغى طضهةوَةضظإ يةضيةوة ٖاتووة؟
َّ غثةباضة
بؤ ْاوى ئيًٓحاغى طضهة بطةضيَوة بثؤ ْثاوى ئيًٓحثاغى طثةوضة ,بثةال

َويَػتةى ْاضاض يةتطغى يةؾهطنيَؿى جةْسضَةى توضى َاوةيةى يةطثةٍَ نوضِةنثاْى
ٖةي

بةْاوىلَثثةضظإَ ْاوييَٓاْيَهثثة ,بثثؤ ْثثاوى تثثريةى زاْيؿثثتواْةنةى زةطةضِيَتثثةوة ,نثثة

طوْسى طةضَهى تةقتةم بةجيَ زيًَيَت و زةضيَتة طوْسىلغةعساوةَى ثطزيَٖ ,ةض يثةويَ
َهى
نؤضثثى زوايثثى زةنثثا و يثثةويَـ بثثةخاى زةغثثايَطزضيَت ,يثثةو َاوةيثثة خثثةي

يةتريةىلَةضظإَئ ,ئةويـ زوو بريوبؤضوٕ ٖةية:
يةنةَيإ :بؤ ئةو ْاوضةية زةطةضِيَتةوة نةييَوةى ٖاتووٕ ,نةْاوىلَةضظيٓطإَبووة.
َّ ئةَثةيإ بثةوةضطيَطِاْى ثيتثى
زووةَيإ :طواية يةلَثةضِ+ظايلَةوة ٖثاتووة ,بثةال

طةضَولئةمحةز عةيَيةتريةى زةضبةْسييةنإ زةنةْة نيَدواى خؤيإ ,ثاف ئةو َاوةيثة
نوضِةناْى نيَدوا ئيػُاعيٌ زةطةضِيَٓةوة ولذةَثةزةَلَى نثوضِى زةنطيَتثةوة نيَدثواى
َّ
َةية نيَدوايةتى ئةو طوْسةيإ نثطزووة بثةال
َى ٖ 1981ةض ئةو بٓةَاي
ئةو طوْسة ,تاغاي

َيَت َةضِى ئةو تريةية بثةض
زةضيَت بؤ ْاوى طوْسةنةٖ ,ةضضةْسة بريوبؤضوْيَهيو ٖةية زةي
يةٖثثةَوو تريةنثثاْيو بثثةضاْى خثثواضزووة وظوتثثط نثثاتى ظاييٓثثى ٖثثاتووة بؤيثثة
ووتطاوةلَةضِظاْةنإَ و زواتط بووة بةلَةضظإَ.

َويَػتى نوضزاْةيإ بةعػيةنإ َؤضى نيَدوايةتيإ ييَ وةضزةططْةوة.
يةبةض ٖةي

َهاضييةناْى طوْسى طةضَهى تةقتةم
ضِوخإ وناوي

غةباضة بة َةضظاْى غةضيَ و خواضيَ ,غةضةتا يةى َةضظإ ٖةبووة تثةْٗا َثةضظاْى

ئةو طوْسة وةى تيَهطِاى طوْسةناْى غٓوضةنة ضةْسئ ثةالَاضى زوشَٓاْةى يةاليثةٕ

َى 1943بةٖؤى ططفتةوة ٖةْسيَو يةَةضظاْيةناْى خثواضيَ زيَٓثة غثةض
َّ غاي
خواضيَ بةال

ذهوَةتى بةعػةوة خطاوةتةغةض:
َى 1963يةثةالَاضىلذةضةؽ قةوَىَ ,ثوضة ئاَل و عوَثةض ذةَثةزى
يةنةّ :غاي

ناْى قةبطاْى ْيَوإ ئيًٓحاغى طةوضةو ئيًٓحاغى طضهةْ ,يؿتةجيَبووٕ ,ئثةَطِؤ بثووٕ
َيَللئيًٓحثاغى طضثهةَ
بةلَةضظاْى غةضيََ ,ئةوةى نة يةؾويَٓى خؤى َاوةتةوة يإ بً
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َتىلوٖثثثاب ضِةظا
َى 1974يةثثثثةالَاضى فطِؤنثثثةناْى بثثثةعؼ ٖاوال
زووةّ :يةغثثثاي
ذةَةزَؾةٖيسنطاوة.

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

نوضِى ؾةٖيس نطاوٕ.

يةظاضإ زةوتطيَتلَةضظاْى خواضيََ.

()13

( )13بؤنؤنطزْةوةى ظاْياضى يةغةض َةضظإ ضاوثيَهةوتِٓ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْة نطزووة:
َتى.
 - 1غةباح قازض ذةَةزلَالظّ ضِابةضَ ,يةزايهبوى 1954ى َةضظإ ,يةٖ ,2014- 5- 8اوال
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غٓوضى ئيًٓحاغى طضهةلٖةضزوو َةضظإَ

نةضتةطؤظةى ؾهاوى ؾثويَٓةواضى ييَسؤظضاوةتثةوةَ ,جطثة يةطؤضِغثتاْى نثاْى قثةبطإ
نةَطزووى يثيَ زةْيَثصٕ ,ضثةْس طؤضِغثتاْيَهيو يةغثٓوضةنةيسا ٖةيثة وةىلطؤضِغثتاْى

بثثةزوضىلَ9نيًؤَةتطنةوتؤتثثة بثثانوضى خؤضئثثاواى تةقتثثةمٖ ,اوغثثٓوضة يةطثثةٍَ

َةالجةَاٍ ,طؤضِغتاْى قةبطؤنإَٖ ,ةضوةٖا ضةْس ضانيَولؾةخؼَى ٖةية وةىلؾثيَذ
ضِةغوٍَ وخاتوٕ خةجيحة وطؤضِةقةغاب و طؤضِغثتاْى ضِةؾثإ و َثةال جةَاٍَبةتايبثةتى

َ و ئيًٓحثاغى
َةباْى طضهة ية ضِؤشٖةال
طوْسةناْىلؾيواؾؤنى خواضيَ ية بانوضى و تاي
َل بثةشَاضةلَ32ى
طةوضة يةباؾوض و ضِؤشئاواَٖ ,ةضزوو َةضظإ يثةى نثةضتى نؿثتوناي

َهى ظيثاضةتى نثطزووٕ و وتطاوةلؾثيَذ
ٖةضزوو ضانىلؾيَذ ضِةغوٍَ و َةال جثةَاٍَ خثةي

َى تةقتةم ,تيَهطِاى ضِووبةضةنةىلَ4261زؤىة,لَ1297زؤىثى ؾثياوى
ٖؤبةى نؿتوناي
ضثثاْسْة ولَ2600زؤىثثى ثثثاوإ ويةوةضِطايثثة,لَ42زؤىثثيـ ذثثةضةَى طوْسةنةيثثة,
َ و ْيَثو
َثى زضيَثصىلَ44,51-44,30ى خؤضٖثةال
ئيًٓحاغى طضهة نةوتؤتة ْيَثو ٖيًَ

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى ئيًٓحاغى طضهة

باظْةى ثاْىلَ35,96-35,57ى ْيوةطؤى بانوضى ظةوى ,لََ428ثةتط يةئاغثتى ضِووى

َهى ٖةضزوو َةضظإلئيًٓحاغى طضهةَْ ,ةوةىلضِةغوٍَ ئاغثإَٖ ,ثةض ئثةويـ
خةي

زةضياوة بةضظة.
يةزياضتطئ ثاضضة ظةوييثة ثؿثتاوةناْىلنوضتةنإ ,ضثاضطةى َثةويوزى ,باضيهثة,

َى
َةضظاْى خواضيَى ئاوةزاْهطزؤتةوةَ ,ةضظاْى غةضيَ-ف ْةوةى ضِةغوٍَ ئاغثإ و يةغثاي
1943بةٖؤى نيَؿةوططفتةوة َةضظاْى خواضيَ-يإ جيَٗيَؿتووة ,جطة يةتريةىلَثةضظإَ

غؤفى ياجى ,باْى ثةضنيَ ,ضياثةيهة ,قةبطإ ,ئؤَثةضباوةنطإ ,طثطزى ؾثيَُرةَةزى,

نة ظؤضيٓةى ٖةضزوو ئاواييةنةٕ ,زوو خاْةوازةىلخؤؾثٓاوَيـ يةَثةضظإ ْيؿثتةجئَ

طؤضِةؾةقيَٓة ,ئاؾثى قثاظى ,نوضةباغثو ,غثةضةى َاَةغثةْى ,ئاوةطضثهةية ,ضِةؾثإ,
قةضاتةغؤضإ ,غةفوضة ,غةضى غواضٖ ,ةضِناوة ,طريبطِإ ,بثاْى نثاْى زضؤظْثةى ,نثةوةض,

ئةواْيـلذاجى ذةَةز و َػتةفاَى خؤؾٓاوى طوْسى زةضاؾٔ.
َى 2013شَاضةى خيَعاْةناْى َةضظاْى خثواضيَلَ10خيَثعإ ولَ40غثةضخيَعإ
يةغاي

َيَ ,ثاضضثةى ٖثةدمرييَ ,بثةضاوإ,
ثؿت طوضط ,نوْةبثةضز ,بثواضةَيعة ,ثاضضثةى ؾثةييً
طؤضِةغوغهة ,قةضاتةغؤضاْى ؾيَدإ ,طؤضِةبةغٓسى ,بثعٕ نثوش ,جثيَ جثؤ ,بثيَ ضِووتثة,
ثوؾةخؤؾة ,ظةوى َاَعإ ,بيَصيٓط بةغةضَ ,يةظةوييثة بثةضاوةناْيـلناْى ٖثةضِناوة,

َى
بثثثووةَ ,ثثثةضظاْى غثثثةضيَـلَ25خيَثثثعإ ولَ100غثثثةضخيَعإ بثثثووة ,يةغثثثاي
خويَٓسْىلَ1978-1977قوتاخباْةى ييَهطاوةتةوةو يةنةّ بةضيَوةبةضىلَاَؤغتا جثةَاٍ
نؤيىَ بووة ,يةزياضتطئ نيَدوانثاْى َثةضظإلنيَدوا ضِةغثوٍَ ئؤَثةض و نيَدثوا تثةٖا

ناْى غوضاوإ-ؾؤضِيََ نة ئيَػتا ْةَاوٕ ,يةططزة بةضظةناْى ئاقاضةنثةىلططزى بثةضاظ و
ططزى ؾيَُرةَةزَة.

َال ونيَدوا ئةفةْسى غثةعيس ئؤَثةض ونيَدثوا ذثةويَع غثةعيس ئؤَثةض
ئةمحةز عةبسوي
ونيَدوا ذةَيس غةعيس ئؤَةضَ ,يةنةغايةتية نثوضزةواضى و جوتياضييثةناْىل ذةَثة

يةغٓوضى ئيًٓحاغى طضهة زوو ؾويَٓةواضى بةضضاو بووْيإ ٖةية وةىلضثياثةيهة,

غثثيدة وغثثةعيس ئؤَثثةض وذةَثثةزةَل ذوغثثئَ وذةَثثةتاٖري ئةمحثثةزَ ,يثثةناضة

ضِةغوٍَ بةطوضِ ٖامت بؤ نوضِ ٖامتَ.
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َتى.
- 2قازض ضِةغوٍَ ذوغئَ عوَةض ضِةغوٍَ ,يةزايهبوى 1939ى َةضظإ ,يةٖ ,2014- 5- 9اوال
 - 3ؾيَطنؤ ذةَةْةجِ ذةَةزةَل ذوغئَ ,يةزايهبوى 1978ى َةضظإ ,ية ,2014- 5- 9ئةدموَةْى طوْس.
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ؾويَٓى ئاوةزاْى وتوضةطة ضِيَثص بثووة ,نؤْيٓثةى ييَسؤظضاوةتثةوة ,زواتطلنثاْى قثةبطإَ,

خعَةتطوظاضييةناْىلَعطةو  ,قوتاخباْة ,ناضةباى ْيؿتُاْىٖ ,ثؤي ثطغثة ,نةوتؤتثة
غةض ضيَطةى غةضةنى قريتاوَ.
71

يةطؤتةى نوضزةواضييةوة
َاَعإ يةناْى قةبطإ ئاوى زةخواتةوة

َي
َثثةباْى طثثةوضة يةباؾثثوضَ ,نثثةضتيَهى نؿثثتونا
وؾيواؾثثؤنى خثثواضيَ يثثةبانوض و تاي
َى تةقتةقثثثثثثثة ,تيَهثثثثثثثطِاى
شَثثثثثثثاضةلَ34ى ٖؤبثثثثثثثةى نؿثثثثثثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ4186زؤىثثة,لَ1437زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْة,لَ2211زؤىثثى ثثثاوإ
ويةوةضِطايثثثة,لَ38زؤىثثثى ذثثثةضةَى طوْسةنةيثثثة ,يثثثةزياضتطئ ثاضضثثثة ظةوييثثثة

ضِةغثثوٍَ بيَثثعاض طثثةضزى ٖوْةضَةْثثسى ذثثةيطإ بيَثثصى طثثةوضةى نثثوضز ,يةذثثةيطاْى
َيَت"َثثاَعإ يثثةناْى قثثةبطإ ئثثاوى
نوضزةواضيثسا ْثثاوى ئثثةو ْاوضثثةيةى ٖيَٓثاوة و زةي

ثؿتاوةناْىلطؤضِةغوغثثهة ,غثثةضخاْيإَ ,ةمحثثة َػثثتةفا ,غثثيَ غثثيٓة َثثطزى,

زةخواتةوة ,ؾؤضِزةبؤوة يؤ ططزى طابؤضِى" ,ناْى قثةبطإ نثاضيَعيَهى طثةوضةى ئثاو بثووة
يةْيَوإ ئيًٓحاغى طةوضةو ئيًٓحاغى بضووىٖ ,ثةضزوو ال ٖاوبةؾثبووٕ يةئاوةنثةيى و
ظةويية بةضاوةناْيإ ثيَ ئاوزةزا ,تا غةضةتاى غةزةى بيػثت ويثةى ,بثةآلّ بثةٖؤى بثرية

غةضغةضةنة ,ظاْة َطزى ,قوضةىْ ,اوضِييإ ,قوَةنثة ,باضيهثة ,غثةيسؤنة ,قوضِقثوضِة,
ضثثياْاوة ,قوضثثةى ضثثةضَى ,زضيَثثصنل ,تثثاضئ ,زضِنثثل ,بثثاْى ,قةبطؤنثثةٍ ,زووبثثاْى,
زووَريوزاغ ,زووزاضةبى ,طيَوشة ,نوضةبإ ,بيَصيٓط بةغةض ,عاضةب قثؤظى ,غثاضةنيَٓةَ,

غوضييةنإ وطؤضِاْهثاضى بثاضوزؤخى ئاوٖثةوا ئيَػثتا ئثةو نثاضيَعة بثووة بةؾثويَٓيَهى

وةيثثةزياضتطئ ناْياوةناْيإلنثثاْى خثثةييٌ ,نثثاْى الؽ ,نثثاْى َعطثثةو  ,نثثاْى
زووقةَيؿةضإَة.

ؾويَ ٓةواضى ,ططزى طابؤضِيـ ططزيَهثة بثةثوف وثاواْثة يثةئاقاضى طوْثسى ئيًٓحثاغى
طةوضة.

يةضِووى ؾويَٓةواضةوة ثاضضةظةوىلقةالباظىَ يةطوْسةنةوة َ1000ةتط زووضة نةوتؤتة
غةض ضِووباضى نؤية ,جةضِةوطؤظةى ييَ زؤظضاوةتةوةٖ ,ةضوةٖا زةوتطيَت يةبانوضى خؤضئاواى

َةباْى طضهة
طوْسى تاي
َةباْى طضهة يةضيةوة ٖاتووة؟
تاي

ئةو طوْسة يةغةض ضِووباضى نؤيةلئاتةؾطةى ظةضزةؾتىَ ييَ بثووةٖ ,ثةضوةٖا يةغثٓوضى
َةباْى طضهة ضةْسئ طؤضِغتاْى ييَ ية يةواْةلطؤضِغتاْى غثوالوى ,تائثةو زوايياْثة
تاي
َطزويإ ييَ ْيَؿتووة ,طؤضِغتاْى غةضخاْيإ ,ئةَةيإ ْثويَ يثة و تاظةيثة ,طؤضِغثتاْى
قةبطؤنةٍ و طؤضِغتاْى زوو قةبطؤنةٍ وطؤضِغتاْى قطقاجل و طؤضِغتاْى قوضةىَ ,جطثة

َثةباْى طثةوضةَ ,بثةآلّ بثؤ
َةبإَ بطةضِيَوة بثؤ طوْسىلتاي
بؤ ظاْيٓى ْاوى طوْسىلتاي
َثثةباْى طضثثهةَٖ ,ةْثثسيَو جثثاضيـ يةغثثٓوضةنة ثيَثثى
بثثةضاوضز ثيَثثى وتطاوةلتاي
َهةنةى.
َةباْة ضِووتةَيةبةض ٖةشاضى و بيَ َٓةتى خةي
ووتطاوةلتاي

يةَاْة ضانى ؾيَُرةَةزيؿى ييَ ية ية غٓوضىلناطةزؤٍََ.

()14

َةباْى طضهة
ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى تاي

َةباْى طضهة
غٓوضى طوْسى تاي
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( )14ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلذاجى غةييِ نيَدوا ذةويَع نوضِى عةغافى طةوضةى َةمحوز ذةَةزى جثةضزيؼَ ,يثةزايهبووى
َةباْى طضهة ,ية ,2013- 2- 19ئةدموَةْى طوْس.
1932ى تاي
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َهثةوتووة,
بةزووضىلَ7نيًؤَةتطولََ890ثةتط يثةبانوضى خؤضئثاواى تةقتثةم ٖةي
َ وئيًٓحاغى طضثهة يثةخؤضئاوا
ٖاوغٓوضة يةطةٍَ طوْسةناْىلنوْة طوضط يةخؤضٖةال

َثةباْى طضثهة يثةى تثريةى يثيَ ْيؿثتةجيَبووة,
يةضِووى ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْةوة تاي
َتثثةوة ٖثثاتووٕ ,غثثةضةتا زوو بثثطا بثثووٕ
ئةواْيـلنثثةروضَِئ ,يةنوضزغثثتاْى خؤضٖةال
بةْاوةناْىلفاضؽ وجةضزيؼَ ,باونيثإ ْاوىلطثسيـَبووة ,بثةوة زةضثيَت يةغثةضةتاى
غةزةى ٖةشزةيةّ يةو ؾويَٓةى ئةَطِؤ طريغابٓةوة.
72

َى
َى 2013شَاضةى خيَعاْثةناْىلَ10خيَثعإ ولَ40غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي
خويَٓثثسْىلَ1977-1976قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتثثةوة ,يةنثثةّ بةضيَوةبثثةضى قوتاخباْةنثثة
َالى
َاَؤغتالخاييس نثؤيىَ بثووة ,قوتاخباْةنثة يثةخاْووىلذاجى عو ثاْى عةبثسوي
عةغافَبووة ,يةزياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا قازض تةٖا جثةضزيؼ و نيَدثوا ذةغثةٕ
نوضِى فاضؽ ونيَدوا ذةويَع نوضِى عةغاف َةمحوز ونيَدوا ذاجى غةييِ نيَدوا ذثةويَع
عةغافَٖ ,ةضوةٖا يةزياضتطئ نةغايةتية نوضزةواضى و جوتياضييةناْيإلغثازم بثايع
ذةَثثةز جثثةضزيؼ وَثثاّ بثثؤضةى نثثوضِى يثثةذياى فثثاضؽَبووة ,طثثطْطوئ نثثاضة
خعَةتطوظاضييةناْيإلقوتاخباْثثة وناضةبثثاى ْيؿثثتُاْى ونةوتوْةتثثة غثثةض ضِيَطثثاى
قريتاونطاوَ.

َةباْى طضهة
َهاضييةناْى تاي
ضِوخإ وناوي
َو وثثةالَاضى ذهوَةتثة يثةى يثةزواى يةنثةناْى
ي جاض بثةض ؾثاال
ئةّ ئاوايية غ َ

َى
َٕ بثثووة ,غثثاي
َى 1963زووضثثاضى غثثوتإ وتثثاال
ذهوَثثةتى عيَثثطام ٖثثاتووة ,غثثاي
َطثثةى ْثثةوتى تةقتثثةم
1980يةطثثةٍَ 9طوْثثسيوى غثثٓوضةنة بثثةبياْووى ْثثةوتى نيًَ
َى 1988يةطةٍَ تيَهطِاى طوْسةناْى نوضزغتإ يةئؤثةضاغثيؤْى ئثةْااٍ
ضِاطويَعضاوة ,غاي
تةختهطاوة.
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طوْسةناْى بانوض
- 1ؾيواؾؤى لؾيواؾؤنى خواضيََ
- 2نوْةطوضط
- 3باغةجٓيَط
َتو
- 4تةنةي
ْ- 5اغطاغا
- 6قوضِةبةضاظةى طةوضة
- 7قوضِةبةضاظةى طضهة
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طوْسى ؾيواؾؤنى خواض َي
ْاوى ؾيواؾؤى يةضيةوة ٖاتووة؟

َى تةقتثثثةم
غثثثةباضة بثثثةظاضاوةىلخواضيََ يةْةخؿثثثةناْى ٖؤبثثثةى نؿثثثتوناي
ووتطاوةلخً َواتثثة ثؿثثتةوة ,بثثؤ ؾيواؾثثؤنى غثثةضيَ-ف ْوغثثطاوةلقسَّ نثثة نثثوضز
َةَّ واتثة ثيَؿثةوة ,ئةَثةف ٖاوؾيَوةىلغثاًى وعًياَيثة واتثة خثواضوو
نطزوتيةلقةي
وشوضووٖ ,ةض ناتيَو يةْعيو يةنةوة زوو طوْس ْاويإ وةى يةى بثوو يثإ وتطاوةلطثةوضةو

َهى ؾيواؾؤنِ بةضطويَ نةو وتؤَاضّ نطزووة ئةواْيـل:َ1
زوو بريوبؤضوْى خةي
يةنةّ :ية ؾيوى زضِنةوة ٖاتبىَ ,ضوْهة يةغةضزةَاْى ظوو ظؤضبةى ضيَؿثت وؾثيوو

طضهةَ يإلخواضوو وغةضووَ ,بؤية ييَثطةزا بثةبازعاْى بوتطيَتلؾيواؾثؤنى خثواضووَ

َثثةوة زضوغثثتهطاوٕ ,نثثة طوايةلؾؤىَيةلؾثثةونةىَ عةضةبيثثةوة ٖثثاتووة
يةطياوطؤي
َّ ئةوة ْاضثيَتة ئاوةظةوةلعثةقٌَ ,ضثوْهة
بةَاْاىلزضِىَزيَت ,واتةلضيَؿتى زضِىَ ,بةال
وةضطيَطِاْيَهى ثيتية و زضوغتهطاوة.

يةجياتى ؾيواؾؤنى خةيةفى عةضةبيةنة.

غٓوضى طوْسى ؾيواؾؤنى خواضيَ

َهثثةوتووةٖ ,اوغثثٓوضة يةطثثةٍَ
بثثةزووضىلَ11نيًؤَثثةتط يثثةبانوضى تةقتثثةم ٖةي

َهى
َيَهى طةوضةيثة ,نثة خثةي
زووةّ :ئةو ؾويَٓةى طوْسةنةى يةغةض بوْياتٓطاوة ,زؤي

َثثةباْى طضثثهة وَثثةضظإ
طوْسةناْىلؾيواؾثثؤنى غثثةضيَ وطؤثتةثثثة يثثة بثثانوض و تاي
وئيًٓحاغى طةوضة يةباؾوضو زاضبةغةضى طضهةوطةوضة يةضِؤشئاوا وزاضبةضِوو ونوْة طوضط

َة ثطِبثووة يةلزضِنثةالَٕٖ ,ثةض يةبثةض ئةَةؾثة
َئَلنةْسيََ ,ئةّ زؤي
طوْسةنة ثيَى زةي
َُةوة ضوْهة زةبواية بووتطيَتلوادى شوكة َ,
ووتطاوةلؾيوة ؾؤىَ ,ئةَةف ْاضيَتة عةقً

َ َ ,نثثةضتيَهى
َةغثثاى وَثاّ قًيثٓخ يثثةبانوضو بثانوضى ضِؤشٖثةال
َ ونيًَ
يثة ضِؤشٖثةال

ئةَاْة زووضنةوتٓةوةية يةضِاغتى و ضِةغةْى ظاضاوةنوضزييثةناىإ ضثوْهة ييَهساْثةوةى

َى تةقتةقثثثة ,تيَهثثثطِاى
َية بثثثةشَاضةلَ33غثثثةض بةٖؤبثثثةى نؿثثثتوناي
نؿثثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ9180زؤىثثةولَ2782زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ4911زؤىثثى ثثثاوإ

جواْو و ْعيهو يةضِاغتيةوة ٖةية ,بؤ ْثاوى طوْثسى ؾيواؾثؤى ,ئثةويـ بريويبؤضثوْى
َيَٓحطاوة يةغطوؾتى ؾويَٓةنة وةى يةغٓوضةنة يةْيَوإ َةضظإ وؾيواؾثؤى ٖةْثسيَ
ٖةي

َثى زضيَثصىل-44,32
ويةوةضِطاية,لَ89زؤىى ذةضةَى طوْسةنةيثة ,نةوتؤتثة ْيَثو ٖيًَ
َ وْيَثثثو باظْثثثةى ثثثثاْىلَ36,10-36ى بثثثانوضى طثثثؤى
َ44,54ى خؤضٖثثثةال
ظةوى,لََ500ةتط يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة.

نثاْىلخويَواوىَ يثةئاقاضةناْيإ بووْيثإ ٖةيثثةٖ ,ثةض ناتيَثو ئثاوى ناْىلغثثويَطاوَ
يةبثثةضى بطِوا لؾثثيوى ؾثثؤضةنا َ زضوغثثت زةبيَثثت ,نةواتثثة زةنطيَثثت ْاوةنثثةى
يةلؾيوةضؤنى ؾؤضةنا َ يإلؾثيوةضؤنى ؾثؤضاوىَةوة ٖثاتبىَ ,و يثةظاضإ بثوو بيَثت

يةزياضتطئ ثاضضة ظةويية ثؿتاوةناْىلناؾةَة ,ضؤَى تثوإ ,ضِةؾثإ ,نطؤغثهل,
تةميةظَٖ ,ةضوةٖا ضةْس ثاضضة ظةوييةنى بةضاويؿى ٖةبووة وةىلغثوضاوإ ,جةطثةْؤى,

بةلؾيوة ؾؤىَ ولؾيوا ؾؤىَ ,وةى ظاْطاويؿة طوْسةنة ية ؾثيوةنةوة ْعيهثةو يةغثةض
نةْسضيَ بوْياتٓطاوة.
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( )1غةباضة بةطوْسى ؾيواؾؤى ضاوثيَهةوتِٓ يةطةأل ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة ئةدماَساوة.
َتى.
َ- 1ةجيس عةي ايٌ َةضظاْى ,يةزايهبوى 1939ى ؾيواؾؤى ,يةٖ ,2013- 12- 25اوال
- 2زازوةض ٖيُساز َةجيس عةي َةضظاْى ,يةزايهبوى 1970ى ؾيواؾؤى ,ية.2013- 12- 25

َى ضِظى و ذةغثةٕ نثة,
ناوي غةضي  ,بةضغؤض ,ذةغةٕ نة ,عاضةبؤى ,خؤية ضِيَصةَ ,زؤي
زوو ناضيَعٕ ,يةطةٍَ ناْياوةناْىلطؤَى ٖيَػوخٓهاو ,ضِةؾإ ,طؤَة َةويوز ,ضثطَٓة,
ناْى خوَاض ,ثًوغهة ,خوية ,تاضاوإَ يةغثٓوضى طوْسةنثةزا ٖةْثةٖ ,ثةضوةٖا ضثةْس
باْويةنى ٖةية وةىلباْى ضؤَى توإ ,باْى نطؤغهل ,باْى ناؾةَة ,باْى ضِةؾثإَ ,وة
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بةضظتطئ ططزى غٓوضةنةى ططزىلطةضِى َةال نةؾهةَية ,نةْعيهةى َ550ةتط بةضظة,
َة ضِيَثصة و نوْثة
ٖةضوةٖا يةضةْس ثاضضة ظةوييةى ؾويَٓةواض بةزيسةنطيَت وةىلططزى خؤي

َى 2013شَاضةى خيَعاْةناْىلَ38خيَثعإ ولَ287غثةضخيَعإ بثووة ,يثةثطؤشة
يةغاي
َى ثطغثة وثثطؤشةى
خعَةتطوظاضييةناْىلقوتاخباْة وناضةباى ْيؿتُاْى وَعطةو وٖثؤي

َيَطو وئاؾى نةْسيََ ,يةطةٍَ ضةْسئ طؤضِغثتاْى وةىلؾثيَذ بثاوةنطَ نثةَطزووى يث َ
ي
زةْيَصٕٖ ,ةضوةٖا طؤضِغثتاْى ذةغثةٕ نثة وطؤضِغثتاْى قثةبطى خثسض ٖةيتثة ,يةطثة ٍَ

ئاوى خواضزْةوة وبٓهةى تةْسضوغتى وئاوةضِؤ و بةْساؤضهةى ؾيواؾؤىَة.

ضانةناْىلؾيَذ ظةيٓةٍَ وئؤَةضَةْسإ وؾيَُرةَةزى بةضططىَ.

نةغايةتيةناْى ؾيواؾؤنى خواض َي
َططلَ1987-1887
نيَدوا عةي ؾووٕ ٖةي

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى ؾيواؾؤنى خواضيَ

ْاوى تةواوى نيَدوا عةي نوضِى نيَدوا ايًى نوضِى ضِةغثوٍَ ئاغايثةْ ,اغثطاوبووة

َّ
ٖةضضةْسة ؾيواؾؤنى خواضيَ خعَاْى تريةىلَثةضظاْىَ ئاوةزاْياْهطزؤتثةوة ,بثةال

َططَٖةْسيَ جاضيـ بثةنيَدوا عثةي ؾيواؾثؤنى ْاوبثاْطى
بةلنيَدوا عةي ؾووٕ ٖةي

ٖةْثثسيَو تثثريةى تثثط ٖثثاتووٕ و يثثةاليإ ْيؿثثتةجيَبووٕ و بثثووٕ بةؾيواؾثثؤنى
َْيةنإ يةطوْسى نوْةطوضطةوةَ ,ةَاْثةنإ
َةباْى طةوضةوة ,ثاال
وةىلخؤؾٓاوةنإ يةتاي

َى 1887يةطوْثسى ؾيواؾثؤى ٖاتؤتثة شياْثةوة ,يةشياْيثسا زوو شْثى
زةضنطزووة ,غثاي
َهىلنوْثة
َهى طؤثتةثثةى ئاغحةيثةضولظوييَداَف خةي
ٖيَٓاوةلفاتيُةَى خيَعاْى خثةي
طثوضطَى تةقتثثةم بثثووة ,نيَدثثوا ثايًى بثثاونى طوْثثسى ؾيواؾثثؤنى يةغثثةض زاواى

يةطوْسى زاضبةغثةضةوة ,طةضَهيثةناْى تةقتثةم و زاضبةضِووييثةنإَيـ ٖثاتووٕ بثؤ
ؾيواؾؤى وبةيةنةوة شياْيإ بطزؤتة غةض.

ذةَاغاى نؤية ئاوةزاْهطزؤتةوة ,ثةيوةْسييثةنى بثاف يةْيَواْياْثسا ٖثةبووة ,ئثةوةف

نيَدوا ايًى ضِةغوٍَ ئاغا يةطوْسى َةضظاْةوة ٖاتووة و ئاوةزاْيهطزؤتةوة ,ظؤضيٓةى

ثةيوةْسى بةوة ٖةبووة نثة ضِةغثوٍ ئاغثاى بثاثريى نيَدثوا عثةي ,ذثةَاغاى نؤيثةى
يةزةغثثتى جةْسضَثثةو ئةفػثثةضاْى عو ثثاْى ضظطثثاض بهثثا و يةئاقاضىلطثثةضى

َهةنثةى يةتريةىلَةضظاْىَيثثة ,يثثةزياضتطئ نيَدواناْيثثإلنيَدوا ثثايًى ضِةغثثوٍَ
خةي
َططَةٖ ,ةضوةٖا ضثةْسئ
ئاغاَ ونيَدوا عةي نوضِى ايًى ضِةغوٍَ ئاغالعةي ؾوٕ ٖةي

َثسةى زةزا تثا عو اْيثةنإ
عاغيََيةْيَوإ ئيًٓحاغ و َةضظإ بؤَاوةى َ3ثاْط زاي

َطط و
َهةوتووة وةىلنيَدثوا عثةي ؾثوٕ ٖثةي
نةغايةتى جوتيا ضى و نوضزةواضى ييَ ٖةي

ييَبوضزْى بؤ زةضزةنةٕ.

غؤفى ثريزاوز وذاجى ذةغةْى َاّ تةيب وذاجى َػتةفاى طثةضَهى وذةَثةزةَيٓى
َى خويَٓثسْىل َ1978-1977قوتاخباْثةى
ذوغيَٓى قازض وذاجى ذةَةز ئؤَةضَ ,يةغاي

ذةَاغاى نؤية نة زةطة ِضيَتثةوة نؤيثة زةيثةويَت قثةضظى ضِةغثو ٍَ ئاغثاى َثةضظإ
َيَت زةبيَت ؾيواؾؤى ئاوةزإ بهةيتةوة ,ئةويـ
بساتةوة ,بؤية بةزواى زةْيَطيَت و ثيَى زةي
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َااى عةبسويطةمحإ ضِووتثةى
غةضنطزايةتى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بووة ,وزواتطلزي
نؤيىَبووة.

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ييَهطاوةتثثةوة ويةنثثةّ بةضيَوةبثثةضى ْاوىلضثثةتؤ ضِةئثثوف ذثثةويَعىَ ئةْثثساَى ثيَؿثثوى

ايًى نوضِى نةزةناتة باونى نيَدوا عةي زةْيَطيَثت و ؾيواؾثؤى ئثاوةزإ زةناتثةوة و
ذةَاغاف 200غةض َةضِى بؤ زةْيَطيَت وةى ثازاؾتى ضانةى ضِةغوٍ ئاغاى باونى.
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طوْسى نوْةطوضط
نوْةطوضط يةضيةوة ٖاتووة؟

نيَدوا عةي جطة يةوةى نوضزثةضوةض وَيوإ زؤغثت و قؤْثاغ بثووة يةؾيواؾثؤى,
َططتٓيـ بةٖطةيةنى ظؤضى ٖةبووة و زةظطاناْى ثؤييؼ غثوزيإ
يةبواضى ؾوئَ ثيَ ٖةي
يةناضةنثثةى وةضططتثثووة و غثثةضةزاوى ضثثةْسئ نيَؿثثةو ططفتثثى بثثؤ زوظيوْةتثثةوة,
ئةونةغايةتيةى َيَصووى طوْسى ؾيواؾؤى زواى 100غاٍَ تةَةٕ ية 1987-3-21يثة

َّ ئثةّ يةنالييهطزْثةوةى
نوْةطوضط وةى ظاضاوة بةَاْاىلالْثةى طوضطَزيَثت ,بثةال
ْاوةنةى يةَاْاوة ,ضِيَططْةبووة يةوةى بريوبؤضوْيو غةباضة بةْاوةنةى ٖةبيَت ,ضثوْهة

طةضِةنى بازاوةى ؾاضى ٖةوييَط نؤضى زواييهثطزووة .ئثةّ ظاْياضياْثةّ يثةنتيَبىلنويَدا

َيَت"خانى ئةو ؾويَٓة ططةنةىلطٌََ ططةجثاْيَهى باؾثى ٖثةبووة بثؤ
بؤضوْيَو ٖةية زةي
خؤؾوؾنت و ْةخؤؾى ٖةغتياضىلذةغاغثيةَ ,يثةووضاتى نؤيثةف ٖةْثسيَو جثاض بثةّ
َةتثثة ووتطاوةلنوْثثةططَ ,زةنطيَثثت ئثثةو نوْثثةططة طثثؤضِاْى بةغثثةضاٖاتبىَ وبووبيَثثت
ذاي

َططتَٔى زازوةض زنتثؤض ٖيُثساز َةجيثس
عةي َةضظاْى وبةٖطةَةْسى يةؾوئَ ثيَ ٖةي
َةضظاْى ,ضاثى يةنةَى 2006ى ضاثداْةى يازى غًيَُاْى الثةضة15-13وةضططتووة.

بةلنوْةطوضطَ.

ضِوخإ وناويهاضييةناْى طوْسى ؾيواؾؤنى خواضيَ

()2

غٓوضى طوْسى نوْةطوضط

بةٖؤى باضوزؤخى ٖةضيَِ وْاوضةنة طوْسى ؾيواؾؤنى خواضيَ ضةْسئ جاض زووضاضى

َهثةوتووةٖ ,اوغثٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ7نيًؤَةتط يةبانوضى ْاذيةى تةقتةم ٖةي
َثةباْى طضهةوؾيواؾثؤنى خثواضيَ
َ و تاي
َهاْثة يةضِؤشٖثةال
طوْسةناْىلباغةجٓيَط وثةي

َو وثةالَاضى زضِْساْةى ذهوَةتثة يثةى يثةزوا يةنثةناْى بةغثسا ٖاتؤتثةوة ,وةى
ؾاال
َى
َٕ وغثوتاْى َثاٍَ وذثاي
َى 1963نةبووة بةَايثةى تثاال
ثةالَاضى ذةضةؽ قةوَى غاي

َى
َثةباْى طثةوضةف يةباؾثوضَ ,نثةضتيَهى نؿثتوناي
يةخؤضئاواو زاضبةضِوو يةبانوض و تاي

َى
َتياْى و ؾةضِى الباي َةنتثةبى غياغثى و ثثاضتى زميثونطاتى نوضزغثتإ غثاي
ٖاوال

َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطِاى ضِووبةضةنثثةىلَ6884زؤىثثة
شَثثاضةلَ36ى ٖؤبثثةى نؿثثتوناي
ولَ615زؤىى ؾياوى ضاْسْةولَ1115زؤىى ثاوإ ويةوةضِطايةولَ25زؤىثيـ ذثةضةَى

َى 1980بثةٖؤى بثووْى ْةوتثةوة يةطثةٍَ 8طوْثسيوى
1966يةو طوْسة ضِوويساوة و غاي
َى 1988يةئؤثةضاغيؤْةناْى ئةْااٍ ئةو طوْثسة يةطثةٍَ ظةوى
غٓوضةنة ضِاطويَعضاوة و غاي

طوْسةنةية.

تةختهطاوة.

يةزياضتطئ ثاضضة ظةوييثة ثؿثتاوةناْىلباْى باْثساض ,بثاْى نوْثة غثيدوضة ,بثاْى
غةضضاضطة ,باْى بةضةوثؿت ضِيَ ,باْى بةييَطيؼ ,باْى عةزة ,باْى غؤضطوضَٖ ,ثةضوةٖا

ظيَوزةض
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( )2بؤظاْياضى وةضططتٔ يةغةض طوْسى نوْةطوضط غوز وةضطرياوة يةطةٍَ ضاوثيَهةوتٓى ئةَاْةى خواضةوة:
َتى.
- 1جةوٖةض ئؤَةض ذوغئَ خسض ,يةزايهبووى 1936ى نوْةطوضط ,يةٖ ,2013- 1- 10اوال
- 2ضةتؤ ئةمحةز خوضؾيس ,يةزايهبوى 1949ى نوْةطوضط ,يةٖ ,2014- 3- 29اوالتى.
- 3قةْسيٌ ضةتؤ ئةمحةز ,يةزايهبوى 1983ى نوْة طوضط ,ية ,2014- 3- 29ئةدموَةْى طوْس.
َتى.
- 4زيًُإ ضةتؤ ئةمحةز ,يةزايهبوى 1985ى نوْةطوضط ,ية ٖ ,2014- 3- 29اوال
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طوْسى باغةجٓيَط
باغةجٓيَط يةضيةوة ٖاتووة؟

ضةْس بةضاويَهيـ يةَيَصوويسا ٖةبووة وةىلبريؤنة و ضاضاوإ وٖثةدمرية وبييةنثة و زؤضى
خاْى َئةَطؤ يةبةض بيَ ئاوى ئةو بةضاواْة ْةَاوٕٖ ,ةضوةٖا ضةْس ططزيَو يةئاقاضى ئثةو
طوْسة بووْيإ ٖةيثة وةى ططزةنثاْىلططزى نوْثة غثيدوضة و طثطزى قؿثاًة و طثطزى
خاْيثثإ وطثثطزى قثثةتاض وطثثطزى بةضِووالْثثة و طثثطزى ضثثطارَ ,يثثةزياضتطئ ثاضضثثةى

َيَثت" يثةلباخى شٕ ْيَثطَةوة
غيَ بريوبؤضوٕ غةباضة بةْاوةنةى ٖةيثة ,يةنثةّ زةي
َضووةناْى ئثةو طوْثسة
ٖاتووة و بووة بةلباغةشْيَطَ" ,ئيَػتاف ظؤضبةى بةتةَةٕ وبةغاال

َهى طوْسةنة ثيَيإ واية ثثيَـ ؾثويَٓى ئثةَطِؤى
ؾويَٓةواضىلنةْسى نةيالَٕة ,نة خةي

َئَلباغثثةشْيَطَ ,زووةّ ثيَثثى وايثثة" يةباغىلجوْيَطَْاويَهثثةوة ٖثثاتووة"و
يثثةظاضإ زةي
()3
َيَت" يةباغى ٖةدمريةوة ٖاتووة".
غيَيةَيـ بة وةضطيَطاْى ثيتةناْةوة زةي

نوْةطوضط ,يةغةضزةَاْى ظوو يةلنةيالَٕبووٕٖ ,ةضوةٖا جطة يةطؤضِغتاْىلبإ ؾارَ
نة ئةَطِؤ َطزووى ييَ زةْيَصٕ نةلذاجى عو إَ ظةوييةنةى زاوة بؤ طؤضِغثتإ يثةضيَى

غٓوضى طوْسى باغةجٓيَط

خوزاليةضاٖى خواَ ,ضةْس طؤضِغتاْيَهيوى ٖةيثة وةىلطؤضِغثتاْى بثاْى باْثساضةَ نثة

َتى ْاذيةى تةقتةقثةٖ ,اوغثٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ7نيًؤَةتط يةبانوضى خؤضٖةال

طؤضِغثتاْيَهى ظؤض نؤْثثةو ٖثةضوةٖا يثثةى ضثانيـ يةطوْسةنثثةزا ٖةيثة بةْاوىلؾثيَذ
ضِةغوٍََنة ثيَيإ وايثة بؤغثةضزةَى يثاوةضاْى ثيَػةَبةضلز.رَزةطةضِيَتثةوة ,بريوبؤضثوٕ

َثثةباْى طثثةوضة
َ ونوْثثة طثثوضط وتاي
طوْسةناْىلَوخثثةضِةؽ و ضثثؤحمةيسةض يةخؤضٖثثةال
َةى وظيَثى بضثوى
َتو يثةبانوض و تةقتثةم وغثةضنةي
َهاْةوتةنةي
يةخؤضئاواو ْاغطاغاوثةي
َى تةقتةقثة ,تيَهثطاى
َى شَاضةلَ37ى ٖؤبثةى نؿثتوناي
يةباؾوضَ ,نةضتيَهى نؿتوناي

َةناْى ئثثةو 25بٓثثةزاضةى غةضطؤضِغثثتإ
َةزاضيَو يةضثً
وباوةضِيثإ وايثثة نثثة ئةطثثةض ضثً
َّ ئةطثةض ٖثةض يثةشيَط
وضانةنة بهةيتةوة ,ئثةوا زووضثاضى ؾهػثتيَهت زةنثا  ,بثةال

ضِووبةضةنثثثةىلَ10835زؤىثثثة,لَ2653زؤىثثثى ؾثثثياوى ضثثثاْسْةولَ2347زؤىثثثى

َيةتى.
غيَبةضى زاضةنإ بؤ ضاخواضزْةوةوؾيوييَٓإ بةناضى بٗيَٓى طوْاح ْيةوقبوي

ثؿثثتاوةولَ6600زؤىثثى ثثثاوإ ويةوةضِطايثثة,لَ52زؤىيؿثثى ذثثةضةَى طوْسةنةيثثة,
طةوضةتطئ ضِووبةضى يةْيَوإ طوْسةناْى تةقتةم ٖةية نةلَ27نيًؤَةتط ضواضطؤؾةية.

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى نوْةطوضط

َْىَيثة ,ذثاجى
خعَاْى طوْثسى نوْثةطوضط ٖثةَويإ يةيثةى تثريةٕ ئةويـلثاال
خوضؾثيسى باثريةيثإ ئثةو طوْثسةى ئاوةزاْهطزؤتثةوة ,يثةزياضتطئ نيَدوانثاْىلنيَدوا
ئةمحثثةزى نثثوضِى ذثثاجى خوضؾثثيسى نثثوضِى ئةمحثثةزَ ,ويةنةغثثايةتية نثثوضزةواضى و
جوتياضييثثةناْىل نيَدثثوا خوضؾثثيسى نثثوضِى ئةمحثثةز وئؤَةضذوغ ثئَ غثثؤفى خثثسض و

ْيؿتُاْى ٖةية.
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َى 2013شَثثاضةى خيَعاْثثةناْىلَ3خيَثثعإ
بةضيَوةبةضىلَاَؤغثثتا غثثاالضَبووة ,يةغثثاي
ولَ26غةضخيَعإ بووة ,يةضِووى نثاضة خعَةتطوظاضييةناْثةوة ٖثةشاضةو تثةْٗا ناضةبثاى
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َى 1971-1970قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتثثةوة ,يةنثثةّ
خسضطاضِةؾثثةَ ,يةخويَٓثثسْى غثثاي

( )3يةغةضطوْسى باغةجٓيَط ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطاوة:
َةزاوز ,يةزايهبوى 1963ى باغةجٓيَط ,ية ,2013- 2- 16ئةدموَةْى ثيَؿوو.
- 1حمةَةز عوَةض ذةويَع ئةغلةز خاي
- 2غةضٖةز ذةَةز ذةغةٕ ذةَةز ,يةزايهبوى 1970ى باغةجٓيَط ,ية ,2013- 2- 16ئةدموَةْى طوْس.
َال غازم ئؤَةض وة ثإ ؾثواْى ,يثةزايهبوى 1963ى باغثةجٓيَط ,يثة,2013- 2- 16
- 3خواييَدوؾبوو ذةغةٕ عةبسوي
بةضيَوةبةضى قوتاخباْة.
َتى.
- 4ذاجى غابري غازم ئؤَةض ,يةزايهبوى 1920ى باغةجٓيَط ,يةٖ ,2014- 5- 10اوال
َتى.
- 5باثري غابري غازم ,يةزايهبوى 1964ى باغةجٓيَط ,يةٖ ,2014- 5- 10اوال
َتى.
ْ- 6ةغطةزئ عةي ئيػُاعيٌ ,يةزايهبوى 1951ى باغةجٓيَط ,يةٖ ,2014- 5- 10اوال
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يةغٓوضى طوْسةنة ضةْس ظةوييةنى ؾويَٓةواضى بةزيسةنطئَ وةىلؾيَطةغواض ,بةزوضى
َٕ ,بةزووضى ْعيهةى يةى نيًؤَةتط يثةخؤضئاواى
3نيًؤَةتط يةبانوضى ئاواييةو فطةَاال

َهى باغثةجٓيَط بثةضةى وة ثإ نثة ْثةوةىلنيَدوا وة ثإَ
ووة إ وَةالظازةَٕ ,خثةي
َئَ يةنةّ نثةؽ
ْاويَهٔ ,ئةو نيَدوا وة اْة بةئاوةزإ نةضةوةى باغةجٓيَط زازةْئَ ,و زةي

طوْسةنةية وغةضزةَاْى نؤٕ ئاوةزاْى بووة ,غةضَؤضز ,بةزووضى 3نيًؤَةتط يةباؾوضى
َتى
َتى جيَصْثثثة يةضِؤشٖثثثةال
َتى باغثثثةجٓيَطةٖ ,ثثثةضوةٖا طثثثطزى قثثثةال
ضِؤشٖثثثةال

بووة يةؾويَٓى ئةَطِؤى باغةجٓيَط ْيؿتةجيَبووة وزواتط ييَطةو يةويَ تريةوبةضةبابثةناْيوى
َ وتاظةئةمحثةز
َال ذةبيب وزةضويَـ ايثٌ ووة ثإ جثؤال
وةى خسضطسضوٕ وثريزاوز وعةوي

وئةؾهةوتىلذوغيَٓيةَ بريوبؤضوٕ واية ئةو ئةؾهةوتة ثازثاوةى ضثاخى بةضزيٓثةناْى

وَةالظازة ٖاتووٕ و يةتةنيةوة يةباغةجٓيَط ْيؿتةجيَبووٕ.

َهى ئاوايى َطزوى ييَ زةْيَثصٕ,
تيَسابيَتَ ,جطة يةطؤضِغتاْىلَةالبطايَِ نة ئةَطِؤ خةي
ضةْس طؤضِغتاْيَهيوى ٖةية وةى طؤضِغتاْةناْىلقةبطةغةضيبة ,ؾيَطةغثواض ,غثةضَؤضز,

زياضتطئ نيَدواناْى َيَصووى باغثةجٓيَط ئةَاْثة بثووٕل نيَدثوا وة ثاْى يةنثةّ,
نيَدوا خسضى ئةمحةزى وة إ ,نيَدوا غًيَُإ خسض َةالظازة ,نيَدوا ذةَةخإ غثًيَُإ

َيَثثت طوْثثسبووة
نوضثثو ْةخؿثثيٓةَ ,بثثؤ نوضثثو ْةخؿثثيٓة بريوبؤضثثوٕ ٖةيثثة زةي

َتويىَ,
َةالظازة ,نيَدوا غثابري غثًيَُإ خثسض َثةالظازة ,نيَدثوا ظضاض عوَثةض تةنثةي

َهةوتووة.
بةْاوىلنةيالَٕ نة 3نيًؤَةتط يةخؤضئاواى باغةجٓيَط ٖةي
يةنؤْسا ثؿتى بةئاوى ناْى وناضيَعةنإ بةغتووة يةططْطويٓيإ :ناضيَعى زاضةتثووة,

َهثثةوتووة
ٖثثةضوةٖا ضثثةْسئ نةغثثايةتى نثثوضزةواضى و جوتيثثاضى يةباغثثةجٓيَط ٖةي
وةىلذةويَع بطايِ نة بة غؤفى ذةويَع بةْاوباْط بووة ,ذثاجى ذثةويَع ئةغثلةز ,غثازم

َهى ئاوايى غوزى ييَ بيٓيووة ,بةضاويَهى ظؤضيؿى
نةظؤضتطئ ئاوى ٖةبووةٖ ,ةَوو خةي

ئؤَةض ,ذاجى ضةغوٍ ذةَةزَٖ ,ةضوةٖا يةَيَصوى باغثةجٓيَط زوو َثةالى بثةْاوباْطى

يةبةضبووةٖ ,ةضوةٖا ناضيَعةناْى َاضطةغتى وفةقيَ ئاؾوض وباخضةونؤخاْيـ يةو طوْسة

ٖةبووة وةىلَةال غةعيس نوضى بطايِ وَةال ذةَةزةَيٓى نوضى َةالغةعيسَ.

ٖةبووٕ يةطةٍَ ناْياوةناْىلناْى وة إ وَةويوز ئاغاو ياقوبة وثًهثةبؤضيَ وٖثةضزوو

َى
َى  2013شَاضةى خيَعاْةناْىلَ52خيَعإ ولَ250غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي

ناْى ٖةْاضةو نؤخإ وناْى عةضةبةو ناْى غوالونةَ.
يوتهة قة ٍَ بثةضظتطئ بثةضظايى غثٓوضةنةية نةوتؤتثة ْيَثوإ طوْثسى باغثةجٓيَط و
َتوو ,يثةزياضتطئ ظةوييثة بةضاوةناْيإلقوضَِيٓطثة
َتو يةبثةضظايى تةنثةي
طوْسى تةنةي

خويَٓثسْىلَ1960-1959قوتاخباْثةى ييَهطاوةتثةوة ,يةنثةّ بةضيَوةبةضىلنثةَاٍ خثسض
نؤيى ثةغتةى غؤضَبووة ,يةناضة خعَةتطوظاضييةناْىلثطؤشةى ئاوى خواضزْةوة وضِيَطاى
َةضِيَصو ناضةباى ْيؿتُاْى وبٓهةى تةْسضوغثتى و جؤطثةى ئثاوزيَطى و قوتاخباْثةو
تيَهةي

َى ثؿثثتيـ
ََٕبووة ,وة يثثةزياضتطئ ظةوييثة ثؿثثتاوةناْيإلزؤي
وبةضجؤطثة وثؿثثت َثاال
وطوضطة وٖةيتإ وباضيهثة وضِةظإ وَثؤضزإ وبةضنةغثةض و تةتةضَيٓطثة و غثةضزضِنة

َعطةو َة.

يةطؤتةى نوضزةواضييةوة ووتطاوة

َة ضِةفَبووة.
وقةضةقاجل وتاضجل وغيتةغاضوناْى َةالبطايِ و نؤي

َْى وتاظةئةمحثةز وجثاف
شياوٕ ,ئةواْيـ بةضةو تريةنثاْىلزاوزى وظةْطٓثة وؾثوإ وثثاال
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ثيَهٗاتةى طوْسى باغةجٓيَط فطةترية وبةضةية ,ظياتط يةلَ8ترية يةو طوْثسة بةيةنثةوة
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ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى باغةجٓيَط

زةضيَى توضى باغةجٓيَطة
غطوؾتى خانى باغثةجٓيَط وثيَهٗاتةنثةى وؾثاضةظايى جوتيثاضاْى يةضثاْسْى ئثةو
غةوظةيةو ؾرييٓى توضةنةى وايهطزووة بةْاوباْط بيَثت ,بةتايبثة ناتيَثو بثطزضاوة بثؤ
َى بثثووة ,ظؤضجثثاضإ
بثثاظاضِ يةبثثةض خاغثثيةتة باؾثثةناْى ظوو فطؤؾثثطاوةو نطِيثثاض عثثةوزاي
88

َتو
طوْسى تةنةي
َتو يةضيةوة ٖاتووة؟
ْاوى تةنةي

زيَوةضةنإ توضى ؾويَٓيَهي تطيؿيإ البوايثة بثةتوضى باغثةجٓيَط باْطيثاْهطزووة تثاظوو
باطؤؾطيَت ,بؤية ئةطةض يةووضاتى نؤية توضيَهى ؾريئ وبةتاّ بةزةغثت بهثةويَت وةنثو
زضنةونيٓايةوئيسيؤّ ووتطاوة"زةضيَى توضى باغةجٓيَطة"ٖ ,ةضوةٖا َٓثاآلْى ئثةو طوْثسة
َتةوة زةياْطوو "زوو نووظة توضى
يةخويَٓسْطةناْى تةقتةم زةياخنويَٓس ظؤض جاضإ بةطاي

َيَثت يةليثةى تانثة
زوو بريوبؤضوٕ يةغةض ْاوييَٓاْى طوْسةنة ٖةية ,يةنةَيإ زةي
َتو,
َةتوويثةىَ ,زواتثط بثووة بثة تةنثةي
َةتووَةوة ٖثاتووة ,واتثة تثةْٗا لتانثة نةي
نةي

باغةجٓيَط خبؤٕ ,يةتاقيهطزْةوة َةتطغٔ" ,ئةَةف طوظاضؾت بوو بثؤ ضثانى وؾثرييٓى

َغةبةضظةَةوة ٖاتووة ,ئةو ظاضاوةيـ ية ؾثيَوةى
َتوى ظيٓى ووال
َيَت يةلتةنةي
زووةَيإ زةي
َهى
َتوى ظيٓى ئةغث زةضيَت ,خثةي
َتو وةضطرياوة ,نة بةضظاييةنة ية تةنةي
بةضظايى تةنةي
()4
ئاواييةنة ظياتط بريوبؤضوْى زووةّ ثةغٓس زةنةٕ.

وبةتاَى توضى باغةجٓيَط.

َهاضييةناْى طوْسى باغةجٓيَط
ضِوخإ وناوي
ئةو طوْثسة بثةٖؤى غياغثةتةناْى ذهوَثةتى ْاوةْثسةوة يثةعيَطام ضثةْسئ جثاض

َتو
غٓوضى طوْسى تةنةي

َى 1963ى
َوى زوشَٓهاضاْة ٖاتووة وةى ثةالَاضى غاي
َهطاوة وزووضاضى ثةالَاضوؾاال
ضؤي
َى 1987بؤضزوَإ وتؤثباضاْى زوشَٓى بةعؼ بثؤ طوْسةنثة بثووة
ذةضةؽ قةوَى وغاي

َهثةوتووةٖ ,اوغثٓوضة
َتى تةقتثةم ٖةي
بةزوضىلَ8نيًؤَثةتط يةغثةضووى خؤضٖثةال
َ وؾثثيوةجإ
َٕ يثثةبانوضى خؤضٖثثةال
يةطثثةٍَ طوْسةناْىلْاغثثطاغا يثثةبانوضو باْثثةطوال
َ وَوخثثةضِةؽ يةباؾثثوضو
َ يةباؾثثوضى خؤضٖثثةال
َ وطثثةضَهى غثثاتوقةال
يةضِؤشٖثثةال

ََاضى ئثةْااي ضثواض يثة-5-3
َحَ وثثةال
َتىلْاظّ ضةغثوٍ غثاي
ٖؤى ؾةٖيسبووْى ٖاوال
1988وايهطز طوْسةنة بةتةواوةتى تةخت بهطيَت و ويَطإ بهطيَت.

َى تةقتةقثة ,تيَهثطِاى
باغةجٓيَطيثةخؤضئاواَ ,نثةضتى شَثثاضةلَ46ى ٖؤبثةى نؿثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ3518زؤىثثة ولَ1245زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ1900زؤىثثى ثثثاوإ
ويةوةضِطاية,لَ15زؤىيؿى ذةضةَى طوْسةنةيةَ639 ,ةتط يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة

نةغايةتى طوْسى باغةجٓيَط
َةال ذةَةزةَل باغةجٓيَطىلَ1997-1941

َتوَة ,نثة َ810ثةتط
َى بةضظتطئ بةضظايى غٓوضى ْاذيةى تةقتةملضياى تةنثةي
يةالثاي
َثثى زضيَثثصىلَ44,67-44,40ى
يةئاغثثتى ضِووى زةضيثثاوة بثثةضظة ,نةوتؤتثثة ْيَثثو ٖيًَ

ْاوى تةواوىلذةَةزةَل َةال غةعيس بطايَِةْ ,اغطاوبووة بثة َثةال ذةَثةزةَيٓى

َ و ْيَوباظْةى ثاْىلَْ35,94-35,56يوةى بانوضى طؤى ظةوى.
خؤضٖةال

َى
َى 1941يةطوْثثسى باغثثةجٓيَطةوة ٖاتؤتثثة شياْثثةوة ,يةغثثاي
باغثثةجٓيَطى ,غثثاي
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نؤَةآليةتيةوةَيةزواى خؤى بةجيَٗيَؿتووة ,ية1997-4-25نؤضى زواييهطزووة.
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َثةتى
1980يةاليةٕ ظاْاى ئايٓى ثايةبةضظى نوضزلَةال عةبسويهةضميى َثوزةضِيؼَ َؤي
َةاليةتى ثيَبةخؿطاوة ,بؤَاوةيةى غةضؤنى ئةدموَةْى ظاْػتى و ظاْاياْى ئايٓى ؾثاضى
نثثثثةضنوى بثثثثووة ,زةغتٓوغثثثثيَهى بثثثثةْاوىلئاَؤشطاضى يثثثثةضِووى ئثثثثايٓى و

( )4ضاوثيَهةوتٔ نطاوة يةطةٍَ:
َتى.
َتو ,يةٖ ,2014- 5- 4اوال
- 1حمةَةز تاٖري ضةؾيس َةَإ ,يةزايهبووى 1965ى تةنةي
َتى.
َتو ,يةٖ ,2014- 5- 4اوال
- 2عةَبةض غةعيس َػتةفا ,يةزايهبووى 1917ى تةنةي
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يةزياضتطئ ثاضضة ظةويية ثؿتاو وزيَُثةناضةناْى بثطيتل يثة ضثاضزاضإ ,نةبثةضزاض,
نؤتإ ,غووي ,ذةغةْاي ,غثيتةغاضى غثيَ ئاقثاضة يثةْيَوإ طوْسةناْىلباغثةجٓيَط و

َثةناْيإ ْةخؤؾثى تيَهثةوتووة,
َساضاْةى نة ئاشةي
 -2ضانى ناْى تاتوى :ئةو ئاشةي
َساوةتثثةوة وخثثاوةٕ
َيَهى طً
َةنثثةيإ بطزؤتةغثثةض ئثثةو ضانةوضثثانةنةف ئثثاشةي
َيَطةي

َ تو وْاغطاغاَية ,ظةوييثة بثةضاوةناْى بثطيتل يةلزضِنثة وطثويعىَ وئةؾثهةوتيََ,
تةنةي
ٖةضوةٖا يةنؤْسا ضةْس ضِةظيَو يةئاقاضى ئثةو طوْثسة ٖثةبووة وةىلضِةظى نثاْى جثؤْى و

َةى نطزووة بةخيَط.
َةنةف ئةو ئاشةي
ئاشةي
 -3ضثثانى ْةْثثة ثثثريؤظةْ :ةْثثةثريؤظة بثثاوةضِزاضبووة ,ييَثثى زةطيَطِْثثةوة يةطوْثثسى

َهةَوناْياوةناْىلغثيَ نثؤ و غثيَ
ضِةظى ئةؾهةوتيَ و ضِةظى طويعيََ ,ناضيَعىلناْى نؤي

لقةضةْاوَى ْاوضةى ؾيَذ بعيَٓى غةضووزا طةضِاوةتثةوة ,ؾثةو يةتاضيهيثسا ثةدمثةى بثووة

َتويإ يثثةضِابطزوو
تثثوإ ونثثاْى َثثةضِيى و جثثؤْى وطةضَهثثةَ ,ئثثاوى ئثثاوايي تةنثثةي
زابيٓهطزووة.

َهى طوْسىلناْى غوضَى ْاذيثةى
َةى خةي
بةضطا و ضِيَطاى بؤ ضووْاى نطزؤتةوة ,بةضِةضةي
ئاؾتى ئةَطؤ بووة و يةغةيسةناْيـ بووة.

َتو
ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى تةنةي

َتو يثةْيَوإ غثٓوضى
بةضظتطئ ئاقاضى طوْسيـ يوتهىليوتة قةٍَة يةؾاخى تةنثةي
َتوَزاية ,لئةؾهةوتى غوي و ئةؾهةوتى زيَثواضىَ يةغثٓوضةنة بثؤ
لباغةجٓيَطوتةنةي
َ بةناضٖاتووٕ و يةَيَصوى ئةو طوْسة لئةؾهةوتى زيَواضىَ جاضيَثو
ؾةويٓى َةضِوَاال

يثةضِووى ثيَهٗاتثةى زاْيؿثتواْةوة ٖثةَوويإ يةتريةىلَثةَإَٕ ,زوو بريوبؤضثوٕ
َيَثت :زوو بطابثووٕ يةْاوضثةى
َتوو ٖةية ,يةنةَيإ زةي
يةغةض ٖاتٓيإ بؤ طوْسى تةنةي

َةوةو طياْى يةزةغت زاوة.
زاضَِاوةو ؾواْيَهى بةْاوىلخسض ذةويَع ضِةغوٍََنةوتؤتة شيَططً

َتوى تةقتثثةقى ئاوةزاْهطزؤتثثةوة,
لزظةيثثىَ ٖثثةوييَطةوة ٖثثاتووٕ ,يثثةنيَهيإ تةنثثةي

يةضِووى ؾويَٓةواضييةوة ضةْس خطابطةيةى يةو طوْثسة بثووْى ٖةيثة وةىلنثةيالٕ و

ئةويويؿيإ طوْسىلنةثةْهى ْاذيةى ؾثوإَ ,نثة طوْثسى نةثثةْو يةؾثيَذ بعيَٓثى
َتى ئاغاناْى ؾيَذ بعيَٓى غثةضوو,
غةضووزا تانة طوْسة ْةنةوتؤتة شيَطناضيطةضى زةغةال

خطابطة وططزى فةالٕ وٖةواضطةَ ,نة طؤظة وبثةضز وثاضضثةى ئاغثٓى جؤضاوجثؤضى يثيَ
زؤظضاوةتةوة,لٖةواضطةَ تايبة ةْسييةنى تطى ٖةية ئثةويـ ئثاويَهى غثاظطاضى ٖةيثة
َتوةوة غةضضاوةى ططتووة.
نةيةؾاخى تةنةي
ٖةضوةٖا ضةْس طؤضِغتاْيَهيـ يةغٓوضى طوْسةنة ٖةية وةىلطؤضِغثتاْى ٖةواضطثة,

َتةوة ٖاتووٕ.
َّ ثيَياْواية يةنوضزغتاْى خؤضِٖةال
زووةَيإٖ :ةَإ بريوبؤضوْة بةال
َتوى
َهى ئاواييةنة نؤنٔ يةغةض ئةوةىلنيَدوا غوييَُإ َةَإَ طوْسى تةنةي
خةي
بوْيازْاوة ,يةغةضةتا يةخواض ئاوايى ئةَطِؤ يةؾويَٓيَو ْيؿثتةجيَبووة بةْاوىلنثةيالَٕ,

طؤضِغتاْى ططزى فةالٕ ,طؤضِغثتاْى نثاْى تثاتوى ,طؤضِغثتاْى خطابطثةَ ,نثة ئثةَطؤ
َهى ئةو ئاوايية يةطؤضِغتاْىلخطابطةَ َطزوويإ زةْيَثصٕ ,ضثةْس ضثانيَهيـ يثةو
خةي

َتوييةنإ يةضثواض
َتو ,تةنةي
ثاف َاوةيةى ئيٓحا ٖاتؤتة ؾويَٓى ئةَطِؤى طوْسى تةنةي
خاْةوازةى غةضةنى ثيَو زئَ ئةواْيـلبةضةبابى عوَةضنيَدواغًيَُإ َثةَإ و بثةضةى

ئاوايية ٖةبووٕ وةى:
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َهى ئثثاوايى يثثةناتى ْةخؤؾثثيسا
 -1ضثثانى خةجيًثثة وؾثثيَُرةَةز :نثثة خثثةي
غةضزاْياْهطزووة.

َح غثةعيس وبثةضةى َثةال َثةعطوفَٕ,
نيَدوا غابري ذوغئَ ذةَةز و بةضةى ذةَةغاي
نةبثثةضةى َةالَثثةعطوف بةثيؿثثةى َةاليةتيثثةوة خثثةضيهبووة و زواتثثط بثثةٖؤى شٕ
َبووٕ ,يثةزياضتطئ نةغثايةتى بثةضةى َثةال
َتوييةنإ تيَهةي
وشخنواظييةوة يةطةٍَ تةنةي
َةعطوفلَةال َةجيسى نوضى غةعيسى نوضِى َةعطوفَة.
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َتويإ نثطزووة ئةَاْثة بووٕلنيَدثوا غثًيَُإ
ئةواْةى نيَدوايثةتى طوْثسى تةنثةي
َةَإ ,عوَةض ايٌ َةمحوز ,ئةَل عوَةض ايثٌ ,ضِةؾثيس ئثةَل عوَثةض ,نثةضيِ

نوضزغتإ َةاليثةتى يثةو طوْساْثةزا نطزووةلباغثةجٓيَط ونثاْى يةيثة ونثاْى ضِةف و
َى 2007ثيَـ ْويَصو وتاضخويَٓى َعطةوتى طؤضقثةضةجى تةقتثةم بثووة,
قةضةْاوَ ,يةغاي

َح ئؤَةض ,غابري ذوغئَ ذةَةز ,عةبسويلةظيع ضةغوٍ ئةَل ,غثواضة عةبسويلثةظيع
غاي
ضةغثثوٍ ,ظضاض غثثسيل عةغثثاف ,قثثازض ذثثةويَع ضِةغثثوٍَ ,وة يةنةغثثايةتية نثثوضزةواضى

زواجثثاض يةغثثةض ضةظاَةْثثسى خثثؤى طواظضاوةتثثةوة َعطثثةوتى نثثؤْى تةقتثثةم تثثا
َؤظاْى خوزاو نؤضى زوايى نطز.
َىلَ2009زةضيَتة بةض زي
يةغاي

َتو
َهاضييةناْى طوْسى تةنةي
ضِوخإ وناوي

وجوتياضييةناْىلئةَل عوَةض غوييَُإ وذاجى ذةويَع ضةغوٍ ضةؾثيس وَاَةذةَثةزى
َاّ عةي وَاَة ايًى نوضِى َاّ ئةَل وَاّ قثازضى نثوضِى ئةمحثةز ئثةَل وذثاجى
َرى غةعيس وَةال غةعيسى َةال َةعطوفَبووٕ.
ايًى ذةَةز وَاّ ذةَةغاي

َْى 1974-1963ضثثةْسئ جثثاض بؤضزوَثثاْى فطؤنثثةو تؤثبثثاضاْى
يثثةْيَوإ غثثاال
خطاوةتة غةضو ظؤضتطئ ظياْى َاززيإ ييَهةوتوةوخؤؾبةختاْة ؾةٖيسيإ ْةزاوة ,زواجاض

َى
َى 2013شَثاضةى خيَعاْثةناْىلَ9خيَثعإ ولَ49غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي

َى 1988يةثطؤغةى ئةْااي ضواضى ذهوَةتى عيَطاقثى بةتثةواوةتى خثاثونطاوةو
ية غاي

خويَٓسْىلَ1979-1978قوتاخباْةى ييَهطاوةتةوة ,يةنثةّ بةضيَوةبةضىلفةوظيثة ذةَثةز
َة ضِيَثص ,ناضةبثاى ْيؿثتُاْى,
ٖةوييَطىَبووة ,يةناضةخعَةتطوظاضييةناْىلضِيَطاى تيَهةي

ويَطاْبووة.

َتو
زاغتاْى ؾاخى تةنةي

ثطؤشةى ئاوى خواضزْةوة ,قوتاخباْةَ ,عطةو َة.

يةل ,َ1988-5-3ضِووبةضِووبوْةوةيةى يةْيَوإ غوثاى عيَطام و ٖيَثعى ثيَؿثُةضطة

َتو
نةغايةتيةناْى تةنةي
َتويىلَ2009-1942
َةال َةجيس تةنةي

َتوَْاغثطاوةٖ ,يَعةنثاْى
يةو طوْسة ضِوويسا ,نثة يثةْيَو نثوضزإ بةؾةضِىلؾثاخى تةنةي
َى يةنثةّ :يةطوْثسى
َتوَياْسا ,قثؤي
َةوة ثةالَاضىلؾاخى تةنةي
ضشيَُى عيَطام يةلَ3قؤي

َتوو
َى 1942يةطوْثثسى تةنثثةي
ْاوىلَةجيثثس غثثةعيس َثثةال َةعطوفَيةغثثاي
يةزايهبووة ,يةفةقيَيايةتى يةَعطةوتةناْى نؤيثة خويَٓسويثةتى ,يةَعطةوتىلذثةتوَ
يةالى َةال حمةَثةز ويةَعطةوتىلثثةيوَالى َثةال ذةَثةزةَل و يةَعطةوتىلَثةال
جاَىَ يةالى َاَؤغتا َةال ظاٖريو يةَعطةوتىلغةضباغَيةالى َثةال قثازض زةضبةْثسى
ويةَعطةوتىلَٓاضةَيةالى َاَؤغتا َةال ئةمحةز خويَٓسويةتى.

ثيَـ ْويَصو وتاضخويَٓى َعطةوتى طةوضةى تةقتثةم ,يثةزواى ضِاثثةضِيٓى 1991ى طثةي
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َ وؾيوةجإ َزواتط يةنؤتايى ذةفتاناْى غةزةى ضابطزوو يةالى َثةال غثسيل
ذاجى قةال
َى 1981بثووة بثة
َرى طةضَهى ية َعطةوتى نؤْى تةقتةم زاَةظضاوة ,يةغثاي
َةالغاي

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

يةو طوْساْةى ووضاتى نؤية َةاليةتى نطزووةلؾيوةؾإ وناْى ٖثةدمريى غثةيسإ و

َى غثيَيةّ :يةطؤضذثةَطاْى
َى زووةّ :يةطوْسىلباغةجٓيَطَةوة ,قؤي
لنوْةطوضطَةوة ,قؤي
طوْسىلَوخةضِةؽَةوة.
ٖيَعةنثثاْى ثيَؿثثُةضطة بطيتيبثثووٕ يثثةلتياى 17ى ظَٓانؤَبةغةضثةؾثثتىلجةَيٌ
ٖةوضاَىَغثةضتيث ولَ100ضثةنساضى غثوثاى بثةزضو ٖيَثعى بثةضططى غثٓوضةنة نثثة
َتوَ ثيَهٗاتبووٕ.
يةضةنساضةناْى طوْسةناْىلباغةجٓيَط و َوخةضِةؽ وتةنةي
يةغلا لَ5بثةياْى ئثةوضِؤشةوة تؤثبثاضإ زةغثتيايَهطزو يةغثلا لَ8ةوة ٖيَطؾثى
ظةَيٓى وئا اْى غوثاى عيَطام زةغتايَهطزو تاوةنو غلا لَ11:45ثيَـ ْيثوةضِؤ ؾثةضِ
نؤتاييٗا  ,زواى ثةالَاضيَهى بيَ ؾوَاضى جةيـ وجاف بةثؿثتيواْى ٖيَثعى ئا ثاْى
َى ْاوضثةنة بهثا  ,يةثيَؿثُةضطةناْى تياثى 17ظَٓثانؤ
ضِشيَُى عيَطام تواْى نؤْوؤي
لَ8ثيَؿُةضطة ؾةٖيسبوٕ و يةٖيَعةنةىلبةزضَيـلَ6ضةنساضيإ ؾةٖيسبووٕ.
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طوْسى ْاغطاغا
ْاوى طوْسى ْاغطاغا يةضيةوة ٖاتووة؟

ثاْىلَ35,97-35,58ى بانوضى طثؤى ظةوى ,ولََ533ثةتط يةئاغثتى ضِووى زةضيثاوة
بةضظة.
يةزياضتطئ ثاضضة ظةويية ثؿثتاوةناْىلظيواْساضة ,نثاْى ثثرية ,قةيةْثسةض ,ضثةقيَط,
باضيهة ,ظياْة ظةوى ,باْةؾابإ ,باْيَى ضِةظاَٖ ,ةضوةٖا يةنؤْسا ضثةْس ضِةظيَهثى ٖثةبووة

غثثثةباضة بةْاوىلْاغثثثطاغاَ زووبريوبؤضثثثووٕ ٖةيثثثة( ,)5يةنثثثةَيإ :ثيَثثثى
وايةلْاغطَْاويَهى ْاوزاض ٖةبووة و طوْسةنة بةْاوى ئةوةوة ْاوْطاوةو بووة بةلْاغثطاغاَ,

يةواْةلضِةظ عةي ,ضةَى ؾاخى غاواضإَ ,وةيثةزياضتطئ ناْياوةناْيإلنثاْى ثيثاوإ,

زو وةَيإ :بةٖؤى ططاْى و قا وقطِى و ْةخؤؾى تاعوْثةوة ,تةْٗالْاغثطَ ْاويَثو يثةو
طوْسة زةضزةضيَت ,ئةواْيو يةبطغإ وْةخؤؾيإ ٖةَوويإ زةَطٕ ,نثاتيَ ثطغثياضنطاوة,
نيَ َاوة؟ ووتوياْة تةْٗالْاغطََاوة ,وةىلئاغاَ ,بؤية بثةو طوْثسة وتطاوةلْاغثطئاغاَو

ناْى ططةؾلَ نة ناْى ططةؾل ئةَطؤ بووة بةثطؤشةى ئثاوى خواضزْثةوةى طوْسةنثةيإ,
َهى ْاغثثطاغا
بثثةضظتطئ طثثطزيـ يةغثثٓوضى طوْسةنثثةزا ططزىلضثثاضزاضإَة ,نثثة خثثةي
َئَلضاضزاضإَ.
َتوَ زةي
بةلضياى تةنةي

زواتثثط بثثووة بةلْاغثثطاغاَ ,بثثةٖؤى ْاغثثط و ْاظْثثاوى ئاغثثاوة ئثثيو طوْسةنثثة ْثثاوْطاوة

ضةْس خطابطةيةى يةغٓوضى ْاغطاغا ٖةية وةىلخطابطةى ْاغطاغا وقثةبطى ْثاضْخ و
َهى ئثاوايى
ناويةخاْيإ وقةيةْسةضَ ,وة جطة يثة طؤضِغثتاْىلقةبطإَنة ئثةَطِؤ خثةي

بةلْاغطاغاَ.

غٓوضى طوْسى ْاغطاغا

َطزووى ييَ زةْيَصٕ ,طؤضِغثتاْةناْىلزيوى غثؤضى و ناويثةخاْيإ وقةيةْثسةضو قثةبطى

َهثةوتووة,
َتى ْاذيثةى تةقتثةم ٖةي
بةزووضىلَ11نيًؤَثةتط يثةبانوضى خؤضٖثةال

ْاضْخَيؿثثى ييَيثثة ,يةطثثةٍَ ضانةناْىلضثثانى قةيةْثثسةض و نةيةنيٓثثة وؾ ثيَُرةَةز

َ و
َٕ يثة ضِؤشٖثةال
ٖاوغٓوضة يةطةٍَ طوْسةناْىلقوضِةبثةضاظةى طةوضةوطضثهة وباْثةطوال

وغثثثثثيتةغاضو زةضَاْثثثثثاوَ ,بةتايبثثثثثة ضثثثثثانىلزةضَاْاوَ زاْيؿثثثثثتواْى

طوْسةنثثثةلَ5166زؤىثثثة,لَ1801زؤىثثثى ؾثثثياوى ضثثثاْسْة,لَ1548زؤىثثثى

َٕ
َهاْةوقوضِةبثةضاظة و قؤضِيتثإ وباْثةطوال
َتو و ثةي
طوْسةناْىلباغةجٓيَطوؾةوطيَطوتةنةي
ونوْةطوضطَ ,ضِؤشى ضواضؾةممة غةضزاْياْهطزووة ,يةوناتسا بريوباوةضِ وابووة ؾثيَذ ضِؤشى
ضواضؾةممة زةطةضِيَتةوة بؤالى ضانةنةلطؤضِةنةَو يةويَ ئاَازة زةبيَت ,بؤ ثيَؿثواظيهطزٕ

َتو يةباؾثوضَ,
َهاْة يةضِؤشئاوا و ؾةوطيَط يثة بثانوضو باغثةجٓيَطو تةنثةي
قؤضِيتإ و ثةي
َى تةقتةقثة ,تيَهثطِاى ضِووبثةضى
َى بةشَاضةلَ47ى ٖؤبةى نؿثتوناي
نةضتيَهى نؿتوناي
ثؿتاوةولَ17زؤىى بةضاو ولَ3000زؤىثى ثثاوإ ويةوةضِطايثةولَ35زؤىثيـ ذثةضةَى

يةغةضزاْيهةضاْى.

َ وْيَثو باظْثثةى
َى زضيَثصىلَ44,66-44,40ى خؤضٖثةال
طوْسةنةية,نةوتؤتثة ْيَثوٖيًَ
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( )5ضاوثيَهةوتٔ نطاوة يةطةٍَ بةضيَعإ:
َح ,يةزايهبوى 1952ى ْاغطاغا ,يةٖ ,2013- 11- 14اوآلتى.
ْ- 1ةعُإ ؾةضي غاي
َال ذةَةز ضةغوٍ ,يةزايهبوى 1964ى ْاغطاغا ,يةٖ ,2013- 11- 14اوآلتى.
- 2ئةغهةْسةض عةبسوي
- 3ئةنطةّ َةويوز ذةَةز ,يةزايهبوى 1964ى ْاغطاغا ,يةٖ ,2013- 11- 14اوآلتى.

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى ْاغطاغا

زاْيؿتواْى طوْسى ْاغطاغا يةلَ5تثريةى غثةضةنى ثيَهٗثاتووٕ ئةواْيـلخؤؾثٓاو
ويةى وئؤضَعياضو َثةَإ و قازضٖيٓثسىَٕ ,خؤؾثٓاوةنإ يثةضِووى شَثاضةى خيَعاْثةوة
يةواْيو ظؤضتطٕ و تريةىليةىَبةزواى ئةواْةوة زئَ يةضووى شَاضةى خيَعاْثةوة ,زيثاضتطئ
نيَدواناْى ئةّ طوْسةلنيَدوا ذةَةنؤؽ و نيَدوا ذةَةز ضةغوٍ بةنط ْاغطاو بةنيَدوا
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َال ذةَةز ضِةغوٍَبووٕ ,ضةْس نةغايةتيةنى نثوضزةواضى
ذةَةقوضباْى ونيَدوا عةبسوي
َهةوتووة وةىلذاجى ذةَة قوضباْى وقثازض ذةَثةز غثؤفىَ ,قثازض
و جوتياضى ييَ ٖةي

َح ئؤَةضَنثة زوو جوتيثاضى طوْسةنثة
بووٕ بةْاوةناْىلبةنط ئةمحةز ضةغوٍ وغابري غاي
َال و ضةفلثة باغثةجٓيَطىَبووٕ,
َح عةبثسوي
بووٕ ,بطيٓثساضةناْيـلذاجى فثاضؽ غثاي

َْى ثثةدماناْى غثةزةى ضِابثطزوو
َو بووة يثة ْاغثطاغا ,يةغثاال
ذةَةز غؤفى خاوةٕ َوي
َهةناْى بةؾيَدةناْى بةضظدمة ,ؾيَذ غةزضةزئ نةضيِ وؾيَذ حميَسيٓى بثاونى ؾثيَذ
َوي

زواجاض طوْسى ْاغثطاغا يثة1988-5-9يثة ئؤثةضاغثيؤْى ئثةْااي ضثواض بةتثةواوةتى
ضِوخيَٓطا.

َى 1955ضويتة طوْسىلناْى ضِةفَى تةقتةمٖ ,ةض بؤية ئثةّ
ذةغةٕ فطؤؾتووةو يةغاي
َْة زةياْةى بةضٖةّ زةزةْثة
طوْسة بةلؾيَدةزيََبةْاوباْطة و تائةَطِؤف جوتياضةنإ غاال
ْةوةى ؾيَدةنإ.

طوْسى قوضِة بةضاظةى طةوضة
قوضِةبةضاظة يةضيةوة ٖاتووة؟

خويَٓسْىلَ1979-1978قوتاخباْةى ييَهطاوةتةوة يةنةّ بةضيَوةبةضىلَةذبوبثة ئةمحثةز
ووضزيٌ نيًَةغاىَيةطةٍَ َاَؤغتالخةضَإ ئةمحةز َثةعطوف طؤثتةثةيىَولَثةويوز

َضلَط َبووة ,بؤية بووة بةييَطِةواض وظؤْطاو ,ئيٓحا ييَطةزا يثإ
خانى طوْسةنة ظؤض ًَ

َى
َى 2013شَاضةى خيَعاْثةناْىلَ12خيَثعإ ولَ85غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي

َض بثووة
َٕ وؾوئَ وذةؾاضطةى بةضاظ ,يإ قوضِوخانةنةى ئةوةْسة ًَ
ئةوةتة بووة بةبيَؿةال
نوضز ووتةْىلبةضاظ ييَى زةضْةضووةَ بؤية ثيَى وتطاوةلقوضِة بةضاظةَ.

َى 1982ئثثةو قوتاخباْةيثثة زاخثثطاوة,
ذةَثثةز ضِةغثثوٍَيـ نثثاضطوظاضبووة ,وةغثثاي

غٓوضى طوْسى قوضِةبةضاظةى طةوضة

يةناضةخعَةتطوظاضييثثةناْى ْاغثثطاغالقوتاخباْة ,ناضةبثثاى ْيؿثثتُاْى ,ثثثطؤشةى ئثثاوى
خواضزْةوةَ ,عطةوتى قوضِ ,ضِيَطاى ضوْة ْاو طوْس يثة تةقتةقثةوة يثإ يةنؤيثةوة ٖثةض

َتى تةقتثةمٖ ,اوغثٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ13نيًؤَةتط نةوتؤتة بانوضى خؤضٖةال

َةضِيَصةَ.
تيَهةي

َ و ْاغطاغا يةخؤضئاوا و بثاجوإ و ؾثةوطيَط
طوْسةناْىلثيَباظؤى و تيُاضؤى يةضِؤشٖةال
َى
َٕ وقوضِةبثثةضاظةى طضثثهة يةباؾثثوضَ ,نثثةضتيَهى نؿثثتوناي
يثثةبانوضو باْثثةطوال

َهاضييةناْى ْاغطاغا
ضِووخإ وناوي

َى تةقتةقثثثثثثثة ,تيَهثثثثثثثطِاى
بثثثثثثثةشَاضةلَ48ى ٖؤبثثثثثثثةى نؿثثثثثثثتوناي

َوى جثاف وجةيؿثى ذهوَثةتى
يةؾؤضِؾى ْويَسا ئةّ طوْسة ضةْس جاضيَثو بةضؾثاال

ضِووبةضةنثثةىلَ1557زؤىثثة,لَ679زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ700زؤىثثى ثثثاوإ

ْاوةْثثسى ٖاتؤتثثةوة ,يةواْثثة يثثة1981-1-12جاؾثثةناْىلقايةفةضةدَ ثثثةالَاضى ئثثةو
طوْثثسةيإ زاو ثيَؿثثُةضطةيةنى نثثةضتى زةؾثثتى نؤيثثة بثثةْاوىلناويَؼ ضةمحثثإ

ويةوةضِطايثثثة,لَ28زؤىثثثى ذثثثةضةَى طوْسةنةيثثثة ,يثثثةزياضتطئ ثاضضثثثة ظةوييثثثة
َٕ ,بةيثثةنل ,غةضزةؾثثت ,خؤيثثةَطزى ,غريغثثتاْة ,باضيهثثة,
ثؿتاوةناْىلثؿثثت َثثاال
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َهى ئثاوايى ْاغثطاغا
نةلَ4ؾةٖيسولَ2بطيٓساضى ييَهةوتةوة ,زوو يةؾةٖيسةنإ خثةي
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َهى طوْسى ؾةوطيَط و يةزايهبوى 1957بوو.
ؾةضي َؾةٖيسبوو,نة خةي
يثثثة1985-11-28ثثثثةالَاضى جثثثاف بثثثؤ طوْثثثسىلقؤضِيتإَ و ٖةييهؤثتثثثةضة
جةْطيةناْى ضِشيَُى بةعػيـ يةٖةَإ ضِؤشزا نةوتٓثة بؤضزوَثاْى طوْسىلْاغثطاغاَ,

()6

( )6ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْة نطاوة:
- 1يوقُإ ذةَة خوضؾيس عةي ,يةزايهبوى 1972ى قوضِةبةضاظةى طةوضة ,يةٖ ,2013- 11- 14اوآلتى.
- 2ؾةفيل بةٖائةزئ غاحل زاوز ,يةزايهبوى 1949ى قوضِةبةضاظةى طةوضة ,يةٖ ,2013- 11- 14اوآلتى.
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ََٕة ,ططزى قةيةْثسةضيـ
توتطِنةَ ,وة يةظةويية بةضاوةناْيؿىلباغهةزضيَصة ,بةضاوى َاال
بثثثثةضظتطئ ئاقثثثثاضى طوْسةنةيثثثثةو ناْياوةناْىلنثثثثاْى شْثثثثإ وغثثثثةضوناْىَو

غةباضة بةْاوى طوْسةنة يةضيةوة ٖاتووة بطِواْةلقوضِةبةضاظةى طةوضةَ

نا ضيَعىلباغثثهةزضيَصةو ظةوى طثثةوضةَى ٖةيثثةٖ ,ةضوةٖالباغثثهةزضيَصةَ يةنيَهثثة يثثةو
ظةويياْثثثثثةى نةؾثثثثثويَٓةواضييةو خطابطةيثثثثثة ,يثثثثثة قوضِةبثثثثثةضاظةى طثثثثثةوضة

()7

غٓوضى طوْسى قوضِةبةضاظةى طضهة
َهثثةوتووة,
َتى ْاذيثثةى تةقتثثةم ٖةي
بثثةزووضىلَ12نيًؤَةتطيثثةبانوضى خؤضٖثثةال

َئَ نة َطزووى ييَ زةْيَصٕ.
طؤضِغتاْىلقةبطإَيإلتةظضة نوتإَيؿى ثيَ زةي

َٕ وْاغثطاغا يثةخؤضئاوا
َ وباْثةطوال
ٖاوغٓوضة يةطةٍَ طوْسةناْىلثيَباظؤى يةخؤضٖثةال
َى
َْيـ يةباؾثثوضَ ,نثثةضتيَهى نؿثثتوناي
وقوضِةبثثةضاظةى طثثةوضة يثثةبانوضو باْثثةطوال
َى تةقتةقثثثثة ,تيَهثثثثطِاى ضِووبثثثثةضى
بثثثثةشَاضةىلَ67ى ٖؤبثثثثةى نؿثثثثتوناي

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى قوضِة بةضاظةى طةوضة

زووتريةى غةضةنى يةو طوْسةزا بةيةنةوة شياوٕ ئةواْيـلؾيَذ بعيَٓثى و يثةىَبووٕ,
نة يةضِووى شَثاضةى خيَعاْةوةلؾثيَذ بعيَٓىَييثةنإ شَاضةيثإ ظؤضتطبثووة ,يثةزياضتطئ

طوْسةنةلَ2510زؤىة,لَ880زؤىى ؾياوى ضاْسْةولَ1320زؤىى ثثاوإ ويةوةضِطايثةو

َح زاوزَبووة ,وة يةنةغايةتية جوتيثاضى و
نيَدواناْيإلنيَدوا واذس تاٖري و نيَدوا غاي
َى
نوضزةواضييةناْىلَثثثةويوز جوبطائيثثثٌ و ذةَةخوضؾثثثيس عةيَبووْثثثة ,غثثثاي

تثثةْٗالَ10زؤىثثى ذثثةضةَى طوْسةنةيثثة ,يثثةزياضتطئ ظةوييثثة ثؿثثتاوةناْىلنةيالٕ,
َةبيإ ,بيَسةض ,غةضنةٍََة وةبةضاويـلنةيالَٕة ,طثطزى طثةوضةف بثةضظتطئ ئاقثاضى
زؤي

خويَٓسْىلَ1979-1978قوتاخباْةى ييَهطاوةتةوة ,يةنةّ بةضيَوةبةضىلَاَؤغتا ثثةضوئ

طوْسى قوضِةبةضاظةى طضطةيةٖ ,ةضوةٖا يةنةيالٕ ناضيَعيَو وناْياوةنى طثةوضةى ٖةيثة,

َى 2006شَثاضةى
نةضنونىَبووة ,يةزواى ضِاثةضِيٓى 1991ةوة ئاوةزاْهطاوةتثةوة ويةغثاي
َى 2013ضثؤٍ وويَطاْةيثةو يثةى خيَعاْيؿثى
َّ يةغاي
َى تيَسابووة ,بةال
خيَعاْةناْىلََ6اي

طؤضِغتاْىلقةبطى ؾةٖيسإَو ضانى عةبسويكازضى ٖةية.

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى قوضِةبةضاظةى طضطة

تيَسا ْية ,ئةو طوْسة ؾثيَدةز َي بووةلَثةالظاٖري ذثةزاز و ؾثيَذ َثةال ضِةغثوٍ و ؾثيَذ
بايةظيسَخاوةْساضيَتياْهطزووة.

قوضِةبةضاظةى طضطة ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْةنةى يةتريةىلخؤؾٓاوَْٕ ,ةوةىلعوَثةضى
عةييةطؤدَٕ ,زيثاضتطئ نيَدواناْيثإلنيَدوا عوَةضعثةي و نيَدثوا قاغثِ عوَثةض
عةيَبووٕ ,عوَةضى عةييةطؤجيـ نةغايةتى نوضزةواضى و جوتياضى ئةو طوْسة بووة,
َى خويَٓثثسْى لَ1979-1978قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتةوة,لنثثةياى ذثثاجى ئثثةَل
يةغثثاي
َى 1988ضؤيهطاوة و ئاوةزإ ْةنطاوةتثةوة ,ئيَػثتا
نؤيىَيةنةّ بةضيَوةبةضى بووة ,يةغاي
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طوْسيَهى ويَطاْةيةو ظؤضيٓةى زاْيؿتواْةنةى يةؾاضى نؤية ْيؿتةجئَ.
َال تةٖاى خؤؾٓاو ,يةزايهبوى 1947ى بةفطى قةْسى نؤية ,يثة- 14
( )7ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلقاغِ عوَةض عةي عةبسوي
 ,2014- 11ئةدموَةٕ.
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َةى
طوْسى غةضنةي
َةى يةضيةوة ٖاتووة؟
غةضنةي

ذوغئَ يابةَ جيَططى بةضيَوةبةضى طؿتى زاضايى ثةغٓسيهطزووة يةلَ2011-1-13ةوة,
لَ1
بةَةف بووة بةيةنيَو يةطوْسةناْى ْاذيةى تةقتةم.
بةزووضىلَ2نيًؤَثةتط يةغثةضووى ؾاضؤضثهةى تةقتثةم يةنثةْاضى ظيَثى بضثوى
َ و باغثةجٓيَط يثةبانوضو ظيَثى
َهةوتووةٖ ,اوغٓوضة يةطةٍَ ضؤحمةيسةض ية ضؤشٖثةال
ٖةي

طوْسيَهى تاظةية ,تةْٗا بؤ ْيؿتةجيَبوْة وٖيض ئاقاضيَهى ْية ,ئثةو ظةويياْثةى نثة
ئةو طوْسةى يةغةض بوْياتٓطاوة ,ظؤضبةى ئاقثاضى طوْسىلباغثةجٓيَطَة ,نثةَيَهيـ يثة

بضونيـ يةباؾوض يةئاقاضى طوْسى نةثةْهى ْاذيةى ؾواْى جيازةناتةوة.

ئاقاضى طوْسىلضؤحمةيسةضَةْ ,اوييَٓاْةنةؾى يةْاوى ئةو ظةوييةوة ٖاتووة نة طوْسةنةى
َةنضثَٔى تةقتثةم
يةغةض زضوغتهطاوة ,ئةو ظةويية يةبةضئةوةى يةغةضووى ْاوضةىلنةي
َةنةواْى يةغةض ظيَى بضوى يةوؾويَٓةوة بثووة ,بؤيثة ثيَثى
بووة نةناتى خؤى ناضى نةي

َةى
ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى غةضنةي

َهى طوْسىلضثثؤحمةيسةضَو
َةى خثثةي
ثيَهٗاتثثةى غثثةضةنى زاْيؿثثتواْى غثثةضنةي
َهى جؤضاوجثثؤضى طوْثثسةناْى زةظةضةنثثةى
طوْسىلباغثثةجٓيَطَٕ ,بةؾثثيَهيويـ خثثةي

َةىَ نةْاوى ئاقاضيَهى طوْسى باغةجٓيَط بووة.
ووتطاوةلغةضنةي

َى 2013شَاضةى خيَعاْثةناْىلَ172خيَثعإ ولَ650غثةضخيَعإ بثووة,
تيَهةوتووة ,غاي
َى خويَٓثثسْىلَ2009-2008قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتثثةوة يةنثثةّ بةضيَوةبثثةضى
يةغثثاي

َةى
غٓوضى طوْسى غةضنةي
َطايثةنى ئاضةظووَةْساْةلخؤؾةًَيََزةضثيَت نثةَو
ئةّ طوْسة ئةوةْثسةى بةنؤَةي
َهى طوْثسةناْى باغثةجٓيَطو ضثؤحمةيسةضو طوْثسةناْى
غيُاى طوْسى ثيَوة زياضة ,نةخةي

َهى طوْسىلضثؤحمةيسةضَة ,يةنثةّ
قوتاخباْةنةلغةْطةض فةتاح ئيرباٖيَِ بووة نثة خثةي
ئةدموَةْيؿثثثثثىلنةَاٍ ذوغثثثثثئَ غثثثثثابري ضثثثثثؤحمةيسةضىَبووة ,يثثثثثةناضة
خعَةتطوظاضييةناْىلنةوتؤتة غةض ضيَطاى غةضةنى تةقتةم-زةؾتى نؤيثة وَعطثةو

َبصاضزووة بؤ ْيؿتةجيَبووٕ ,يةبثةض ئثةوةى ٖثيض
َتى تةقتةم ,ئةو ؾويَٓةيإ ٖةي
ضِؤشٖةال
َى تةقتثثثةقيـ
َى ٖؤبثثثةى نؿثثثتوناي
ئاقثثثاضيَهى ْيثثثةو وة بةنثثثةضتيَهى نؿثثثتوناي
ئةشَاضْانطيَت ,زواتط وةى طةضِةنيَهى ئاوةزاْى ؾاضؤضهةى تةقتةم زةبيٓطيَت.

وقوتاخباْثثةوثطؤشةى ئثثاوى خواضزْثثةوةو ناضةبثثاى ْيؿثثتُاْى و ياضيطثثةى فوتػثثاي
لَ2
6ياضيعاْىَبؤنطاوة.

بةْوغثثثطاوى شَثثثاضةلَ588/3/9ى ضِيَهثثثةوتىلَ2011-1-13بةضاَبثثثةضل23ى
بةفطاْباضى 2711ى نوضزىَبةؾى زيطاغثا وتويَصيٓثةوةى وةظاضةتثى زاضايثى وئثابوضى
ذهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ْويَهطزْةوةلاستحداثَى بثؤ نثطاوة ,ئةَثةف يةغثةض
َةى وبةضظنطزْثثةوةى ئثثةو زاواناضييثثة بةْوغثثطاوى
َتيثثاْى غثثةضنةي
زاوانثثاضى ٖاوال
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شَاضةلَ1021ى ضيَهةوتىلَ2010-12-5ى بةضيَوةبةضايةتى ْاذيةى تةقتثةم و زواتثط

( )1تؤَاضة فةضَيةناْى بةضيَوةبةضايةتى ْاذيةى تةقتةم.
( )2ضثثاوثيَهةوتٔ يةطةٍلنثثةَاٍ ذوغ ثئَ غثثابريَ ,يثثةزايهبوى 1963ى ضثثؤحمةيسةض ,يثثة ,2013- 3- 21ئةدموَثثةْى
َةى.
غةضنةي
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طوْسى ضؤحمةيسةض
ْاوى ضؤحمةيسةض يةضيةوة ٖاتووة؟

َهى ئثاوايى
ؾهاوى ييَسؤظضاوةتةوةٖ ,ةضوةٖا جطة يةطؤضِغتاْىلزةضَاْاوَنة ئةَطِؤ خةي
ي زةْيَثثصٕ ,زوو طؤضِغثثتاْى تثثثطيـ يثثةئاقاضى ئثثةو طوْثثسة ٖةيثثثة
َثثطزووى يثث َ
َئََ.
َؤناْيؿى ثيَ زةي
بةْاوةناْىلطؤضِغتاْى زظةييإ و طؤضِغتاْى بابؤية وة َٓاي

ْثثاوى ضثثؤحمةيسةض يثثةزوو وؾثثة ثيَهٗاتووةلضثثؤَّولذةيسةضَ ,ئثثةو ضثثةّ وضثثؤَة

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى ضؤحمةيسةض

يةاليةٕلذةيسةضَْاويَهةوة خاوةْساضيَتى نطاوة ,نة ضةّ وييَطةواضيَهى نةْاضى ظيَى بضثوى

َى
ضؤحمةيسةضييةنإ يةزوو بةضةبابى غثةضةنى ثيَهٗاتووٕ,نثة بةزضيَثصايى 200غثاي
ضِابطزوو بةيةنةوة شياوٕ ئةواْيـ بةضةبابىلئةمحثةز ئؤَثةض ذةَثةزَو بثةضةبابىلذاجى
َّ يةضِووى شَثاضةى
ئةمحةزى َةْتوَة ,بةضةبابىلئةمحةز ئؤَةضَنؤْوٕ يةضؤحمةيسةض بةال

بووة بؤية زواتط نة ئةو طوْسة بوْيثاتٓطاوة ٖثةض بثةْاوى ئثةو ضثؤَةوة ْاوْطاوةلضثؤَى
لَ3
ذةيسةضَو بووة بةلضؤحمةيسةضَ.

غٓوضى طوْسى ضؤحمةيسةض

خيَعاْةوة ية بةضةبابىلذاجى ئةمحةزى َةْتوَنةَوٕ.

َتى ْاذيثثةى تةقتثثةم,
بثثةزووضىلَ4نيًؤَثثةتطولََ500ثثةتط نةوتؤتثثة خؤضٖثثةال

يةزياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا حميَثسئ حمةَثةز ئةمحثةز ونيَدثوا تؤفيثل فثةتاح
ئةمحةز ونيَدوا عةي ايٌ حمةَةز ونيَدوا ْةجيِ عةي ايٌ و نيَدثوا غثواضة غثابري

َ وباغثةجٓيَط يثةبانوضوخؤضئاوا
ٖاوغٓوضة يةطثةٍَ طوْسةناْىلَوخثةضِةؽ يةخؤضٖثةال
وظيَى بضونيـ يةطوْسةناْى نةثةْهى ْاذيةى ؾوإ وقاَيؿةى ْاذيثةى ئاغحةيثةضى
جيازةناتةوة.

حميَسئَة ,يةنةغايةتية نوضزةواضى و جوتياضييثةناْيإلذاجى غثابري حميَثسئ حمةَثةز
ئةمحثثةز وذثثاجى بثثاقى تثثةٖا وذثثاجى ضِؤغثثتةّ تثثةٖاَبووٕ ,وة َثثةال ذةَثثةزةَل
ضؤحمةيسةضيـ نةغايةتيةنى ئايٓى زياضى ئةو طوْسة بووة.

َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطِاى
َى شَثثاضةلَ38ى ٖؤبثثةى نؿثثتوناي
نثثةضتيَهى نؿثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ1290زؤىثثة,لَ485زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ600زؤىثثى ثثثاوإ
ويةوةضِطايثثثة,لَ39زؤىثثثى ذثثثةضةَى طوْسةنةيثثثة ,يثثثةزياضتطئ ثاضضثثثة ظةوييثثثة

َى
َى2013شَاضةى خيَعاْةناْىلَ29خيَثعإ ولَ157غثةضخيَعإ بثووة ,يةغثاي
يةغاي
خويَٓثثثثسْىلَ1979-1978قوتاخباْثثثثةى غثثثثةضةتايى ييَهطاوةتثثثثةوة ,يةنثثثثةّ
بةضيَوةبةضىلَاَؤغثثتا ْثثاظةْل نؤيىَبثثووة ,يثثةناضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطثثةو

ثؿتاوةناْىلبةضطيَط ,بثةض ضِ ؤشة ,ظةوى نةوْثةنؤر ,باْةغثؤض ,نثةضةنلٖ ,ةثةضؤؾثاوى,
ثؿثثت ضِيَ ,طؤضِذثثةَطإ ,باضيهثثة ,باْةضِةقثثة ,زةضَاْثثاوة ,غثثوالونة ,بثثةضاظ ييَثثسضاى,

وقوتاخباْةوياضيطاى تاضتإ وئاوةضِؤ وثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةوناضةباى ْيؿتُاْى وضيَطثاى
قريتاونطاوَة.

ْاوضِيَيإَ ,وة يةظةويية بةضاوةناْيؿىلبةض ضؤش ونةوْثةنؤر وبثةضطيَطو بةضزةجؤْىَيثة,
ْاوضثثةى بثثةضزةجؤْى بةضاَبثثةض طوْثثسى قاَيؿثثةية و خطابطةيثة وجةضِةوطؤظةونوثثثةى
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( )3ضاوثيَهةوتِٓ يةطةٍ بةضيَعإ:
- 1ناويَؼ حميَسئ حمةَةز ئةمحةز ذةَةز ,يةزايهبوى 1940ى ضؤحمةيسةض ,يةٖ ,2013- 1- 25اوآلتى.
- 2ضةتؤ ضؤغتةّ تةٖا ذةويَع ,يةزايهبوى 1971ى ضؤحمةيسةض ,يةٖ ,2013- 1- 25اوآلتى.
- 3تايب خاييس ضؤحمةيسةضى ,يةزايهبوى 1973ى ضؤحمةيسةض ,يةٖ ,2013- 1- 25اوآلتى.
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َهاضييةناْى طوْسى ضؤحمةيسةض
ضِووخإ وناوي

نةغايةتى
َةال ذةَةزةَل ضؤحمةيسةضىلَ1990-1933

ي جثاض يةاليثةٕ ضِشيَُثى عيَطاقثةوة ثثةالَاضزضاوة,
يةَيَصووى خؤيسا ئةّ طوْثسة غث َ

َى 1933يةطوْثسى ضثؤحمةيسةض
َةال ذةَةزةَيٓى نثوضى عثةي ضثؤحمةيسةضى غثاي

َى 1974بؤضزوَاْهطاوة و ثةالَاضزضاوة ئةوةى غثوتاوة غثوتاوة ئثةويوى
بؤيةنةجماض غاي
َيَهى ؾثثواْهاضة
َْهطاوة و يثثة1974-5-25يثثـ فطِؤنثثةىلَيَوََيَطز َٓثثساي
تثثاال

َى 1957يةطوْثسى طؤثتةثثةى
يةَعطةوتةناْى تةقتةم و نؤيثة خويَٓسويثةتى ,يةغثاي
وضاتى نؤيثة يةغثةض زةغثتى ظاْثاى ثايةبةضظلَثةال عةبثسويكازضى نثاْى زةضبةْثسىَ
َثثةتى َةاليثثةتىَوةضططتووة ,بؤيةنثثةجماض يةطوْسىلزاضبةضِوويثثةَى نؤيثثة
بطِواْاَةلَؤي

بةْاوىلذةنيِ ناويَؼ حميَسئَيةطةٍَ نوضِيَهى تؤفيل ناضيَعى ؾةٖيس زةنا  ,بؤ جثاضى
زووةّ جاف وجثةيـ يثة1987-9-2ثثةالَاض زةخةْةغثةض ئثةو ئاواييثة زةيػثوتيَٓٔ,
زواجاضيـ ية1988-5-4ية ئؤثةضاغيؤْى ئةْااي ضواض يةطةٍَ خانسا تةخت زةنطيَت.

َيةوة يةطوْسةنةى خؤيسا ضؤتة بةض خويَٓسْى ئثايٓى و زواتثطيـ
ٖاتؤتة شياْةوة ,يةَٓاي

نثثاضى َةاليثثةتى نثثطزووة وزواى ؾؤضؾثثى 14ى تثثةمموظى 1958ى عيَثثطام يةغثثوثاى

طوْسى َوخةضِةؽ
َوخةضِةؽ يةضيةوة ٖاتووة؟

َى  1960يةطوْسىلزاض ئثةختياضَى
عيَطاقسا بووة بةجيَططى ئةفػةضلْائيب ظابتَ ,غاي
َى 1971زةضثيَتة ؾثاضى
َٕ ئيٓحثا يةغثاي
َٕ بثووة بةَثةال ,زواى 10غثاال
َداال
بٓاضى خاي
نةضنوى و يةَعطةوتىلحمةَةزىَ يةطؤضِةثاْى فطِؤنةلَةيسإ تثةياضإَ زةبيَتثة ثثيَـ

َيَت"وؾثةنى
بريوبؤضوْى جيا ٖةية يةغةض ْاوى َوخثةضِةؽ ,يةنثةّ بريوبؤضثوٕ زةي

ْويَصو وتاضخوئَ.

ييَهسضاوة يةٖةض غيَ وؾةى لَووى خةضِةى ضِيَؼَةوة ٖاتووة" واتثة ئثةو خةضِةنثةى نثة

َى 1972وةى َثثةال يةؾثثاضى نؤيثثة زازةَثثةظضيَت و يةَعطةوتةناْىلتةنيثثةى
غثثاي

يةناضى ثيؿةى زةغتى نوضزةواضى بؤ جؤآلنثإ و َوتابضثيةنإ بثةناضيإ ٖيَٓثاوة بثؤ
ضِيَػتٓى َوى بعٕ و خوضى َةضِ ,يإ ٖةض زةوتطيَت ية"َوى خثطاض ضِيَثؼ"ةوة ئةَثةيإ

َةباْى وَةال جاَى وَعطةوتى طةوضةَ وةى ثيَـ ْويَصو وتاضخوئَ نثاضيهطزووةَ ,ثةال
تاي
ذةَةزةَل بةضزةواّ فةقيَى ٖةبووة و ظاْايةنى زيثاضى غثٓوضى نؤيثة بثووة ,بثةض يثة

ٖةض ثةيوةغتة بةَوى بعْةنإ نةلخطاض و جواٍَى يثيَ زضوغثتهطاوة زواتثط ئثةولَوى

َى 1975ثةيوةْسى بةؾؤضؾى ئةيًويثةوة نثطزووة ,ئةْثساَى نثاضاى
ْػهؤى ؾؤضف غاي

ي ثةيثسابووة ,تثا ئثةّ زوايياْثةف ثيؿثةى
خطاض ضِيَؼَة ئةّ وؾثةىلَوخةضِةؽَةيإ يث َ

يةنيَتى ظاْاياْى ئايٓى نوضزغتإ و بةضثطغى يكى نؤية بووة ,يثة1990-2-9يثةْيَوإ
َيسا ضثووة
ضِيَطاى غثةضةنى نؤيثةٖ-ثةوييَط بثةضِوزاويَهى ٖاتوضثؤ يةتةَثةْى 57غثاي

ضِيَػتٓى َو وخوضى بة خةضِةى ٖةضباوبووة ,تا غثةضزةَىلَريظا قازضَخثةضِةنى بثؤ ئثةو
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َؤظاْى خوزاو يةزواى خؤىلظةيٓةب وخاْعاز وجةوازَى جيَٗيَؿتووة.
بةضزي

ناضة ٖةض ٖةبووة ,بريوبؤضوْى زوةَيـ ثيَى واية ية"َوخة ضِةظ"ةوة ٖاتووة ,طواية يثةو
ئاوايية ضِةظ ظؤض بووة وةى ضِةظةناْىلذاجى ذةغةٕ وَوٖةْس وضِةظى َثريظا وضِةظى طثةوضةو
()3
ضِةظى ذةَة ذةويَعة و ضِةظى ذةَةطوضطةَ.
( )3ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطاوة:
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غٓوضى طوْسى َوخةضةؽ

جطةيثثة طؤضِغثثتاْىلزةضويَـ ايثثٌَ نثثة ئثثةَطِؤ َثثطزووى ي ثيَ زةْيَثثصٕ ,ضثثةْس
طؤضِغتاْيَهيوى ييَ ية ئاقاضى ئةو طوْسة وةىلطؤضِغتاْى ؾيَُرةَةز و طؤضِغتاْى ؾيَذ

َهةوتووةٖ ,اوغثٓوضة
َتى تةقتةم ٖةي
بةزووضىلَ6نيًؤَةتطولََ500ةتط يةخؤضٖةال

ظؤضاب و طؤضِغتاْى ثوض ثةضى و طؤضِغتاْى زاضزاضئَ.
يةغٓوضى ظةوى وظاضى ئةو طوْسة ضةْس ئةؾهةوتيَو ٖةية وةى:

َتو يثة بثانوض
َ و تةنثةي
َ وَةالظياز يةخؤضٖثةال
يةطةٍَ طوْسةناْىلطةضَهى غاتوقةال
وباغةج ٓيَط يةبانوضى خؤضئاواو ضؤحمةيسةضيـ يةباؾوضى خؤضئاوايثةتى وظيَثى بضثونيـ

ئةؾهةوتى ؾاضة بةطى :جيَطةى ؾةويٓى 700غةض َةضِى زةبيَتثةوة بثؤ ؾثواْهاضةى

يةباؾثثوضةوة يةطوْثثسةناْى قوزضةتةوقاَيؿثثةو قةغثثطؤنى ئاغحةيثثةضى جيازةناتثثةوةَ,
َ وْيَو باظْةى ثثاْىل-35,54
َى زضيَصىلَ44,65-44,39ى خؤضٖةال
نةوتؤتة ْيَو ٖيًَ
َ35,90ى ْيوة طؤى بانوضى ظةوى ولََ389ةتط يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة.

وةضظى بةٖاضإ.
ئةؾهةوتى يةى زةضى :ئةؾهةوتيَهى بةْاوباْطة زةنةويَتة بانوضى طوْسةنثة ْعيثو
َتو ,غةنؤيةى يةو ئةؾهةوتة ٖةية نةَطؤظى نؤْى تيَثسا شيثاوةو
غٓوضى طوْسى تةنةي

َى تةقتةقثثثثة ,تيَهثثثثطِاى
نثثثثةضتى شَثثثثاضةلَ39ى ٖؤبثثثثةى نؿثثثثتوناي

َّ تا ئثةَطِؤ نٓثةناضى و نؤْيٓةْاغثى بثؤ
زةغتهاضى َطؤظ يةو ئةؾهةوتةزا ٖةية ,بةال
ْةنطا وةو ْعيهيؿة يةئةؾهةوتى ؾاضةبةطى ,يةبةض ئثةو ططْطيةيثةتى وةغثتالجةوٖةض

ضِووبةضةنثثةىلَ3304زؤىثثة,لَ763زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ2041زؤىثثى ثثثاوإ
ويةوةضِطايثثة,لَ48زؤىثثثيـ ذثثثةضةَى طوْسةنةيثثثة ,يثثثةزياضتطئ ثاضضثثثة ظةوييثثثة

ئؤَةض ذوغئََ غلاتضى نة ٖؤظاْعاْيَهى َيًًثى طوْسةنةيثة يثةزيَطة ٖؤْطاوةيةنيثسا

ثؿتاوةناْىلغةضنةْس ,ئايؿةنإ ,ؾيَذ ظؤضاب ,غةضئةؾهةوتى عةي ,نثاْى نؤؾثو,

َيَت:
زةي

ثثثاْهى ظيٓثثسإ ,قةَثثةضَطزة ,زاضزاضيثثٔ ,غثثوضةَاْطَ ,ثثةالظياز ,بثثةظييَ ,بثثٔ ظوض,
نةضةنل ,نةْسةالْة غؤض ,ظةضزاوَ ,وة يةثاضضة ظةويية بةضاوةناْيـ نة زةؾثت و ذثاوى

َتو
ليةى زةضىَثؿت ضِيَى تةنةي
ْاوىلَوخةضِةؽَيةَيَصو زةضضو
ئةؾهةوتى بعٕ :ئةّ ئةؾهةوتةف يةؾؤضِؾى ئةيًوي َةظٕلَ20خيَثعإ خثؤى يث َ
ي
َيَت:
ذةؾاضزاوة ,بؤية وةغتاجةوٖةضغلاتضى زةي

َوخةضةؽ زةططيَتةوةلزةض ئةؾهةو  ,بةض ضيَ ,بٔ طةضِى طؤطثةّ ,قةَيؿثاوى ,بةغثتل
طةظةضإ ,زةؾتى ئةو زيووَةٖ ,ةضوةٖا يةو طوْسة ضثةْسئ خطابطةوؾثويَٓةواض بووْيثإ
ي
ٖةية وةىلططزنة قوضِةْ-عيثو غثٓوضى طوْثسى َثةالظيازةو ضثةْس طؤظةوؾثةضبةى يث َ

َيِ وغل يازّ ئةؾهةوتى بعٕ
َػاْى تؤ بوو ,يةؾةضِى زوشَٔ
قةي

زؤظضاوةتةوة,لغوالونةَ يةْعيو طةظةضاْة و ظيَطِييإ ييَ زؤظيوةتةوة.

َيِ وغل نوتهطاوةى ْاوى طوْسى َوخةضِةغة وئةؾهةوتةنةف ذةؾاضطةو ؾثويَٓى
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 - 1ايٌ ضةغوٍ ئؤَةض ,يةزايهبوى 1952ى َوخةضِةؽ ,يةٖ ,2013- 1- 9اوآلتى.
ْ- 2اظّ عةبسويال ئةمحةز ,يةزايهبوى 1973ى َوخةضةؽ ,ية ,2013- 1- 9ئةدموَةٕ.
- 3جةوٖةض ئؤَةض ذوغئَ ,يةزايهبوى 1946ى نوْةطوضط ,يةٖ ,2013- 9- 10اوآلتى.
- 4عةبسى عةبسويهةضيِ ئؤَةض ,يةزايهبوى 1973ى َوخةضِةؽ ,يةٖ ,2013- 5- 3اوآلتى.

خؤؾاضزْةوة بووة يةؾةضِى زوشَٔ ,جطة يةَاْة ضةْس نةوض وئةؾهةوتيَهيو يةغثٓوضى
ئةو طوْسة ْاويإ ٖةية وةىلئةؾهةوتى عةي وئةؾثهةوتى نوْثة نثؤتط وئةؾثهةوتى
زاضةبةَٕ.
112

َوخةضِةؽ يازّ ئةضِواو ئةطةضِيَ
ٖةض ئةضيَتةوة زةوضى نؤْة زيَ

ضةْس زةقيَهى ٖؤْطاوةى َيًًى وةغتا جةوٖةضى غلاتضى نةباؽ يةَيَصو و ئاقثاضى
ئةو طوْسة زةنا ييَطةزا زةخةَةضِوو:

ثيَهٗاتةى زاْيؿتواْى طوْسى َوخةضِةؽ

َوخةضِةؽ يازّ بةتؤوة بةْسة
ٖةضضةْس ْاظامن تةَةْت ضةْسة

َوخةضِةغيةنإ يةضةْس تريةيةى ثيَهٗاتووٕ يةواْةلَةَإ ,ؾيَذ بعيَٓى ,زةضبةْسى,
َْى ,جثثافَ ,ضثثةْس خاْةوازةيثثةنيـ يةطوْثثسةناْيوةوة ٖثثاتووٕ وةى
ؾثثوإ ,ثثثاال

زاض بةضِووةنةو ططزى زاضزاضئ
ضِةْطة بعأْ َيَصوى َيِ وغل
ئيٓحا َوخةضِةؽ ططزو تةالْت

َتوَ,
َٕ وزاضئثةختياضو تةنثةي
طوْسةناْىلنوْةطوضط و باغةجٓيَطو فةقيَيإ وباْثة طثوال
ئةَطِؤ ٖةَوويإ بةيةنةوة يةطوْسى َوخةضِةؽ ثيَهةوة زةشئ.

يةذاجى ذةغةٕ تا طةظةضاْت
جيَ زةغتيإ زياضة ئةختياضةناْت

َى خويَٓثثسْى  1975-1974قوتاخباْثثةى ييَهطاوةتثثةوةو يةنثثةّ بةضيَوةبثثةضى
يةغثثاي
ْاوىلخاييس غةضيب نؤيىَبووة ,يةزياضتطئ نيَدواناْىلنيَدوا قازض وةيػثة و نيَدثوا
ذاجى ئؤَةض ذوغئَ ونيَدوا ئةمحةزى ذةَةطضثهةٍ ونيَدثوا ئةمحثةز ضِةفَبثووة ,وة

ٖةض ئةضيَتةوة زةوضى نؤْة زيَ

َالى ئةمحثةز ئؤَثةض و غثابريى ذةَثة
يةنةغايةتية نوضزةواضى و جوتياضةناْىلعةبسوي
ذوغئَ وذاجى خسضى قازضى وةيػة و َاّ ذوغيَٓى باثريةى ذةَيس وَةجيثس و ئؤَثةض

ذةَةذةويَعو نةْسى ظيٓسا

َوخةضِةؽ يازّ ئةضِواو ئةطةضِيَ
زاضزاضئ ,ططزيَهة يةثؿت ئاوايى و طؤضِغتاْيَهيؿى ييَ ية ,يثةناتى خثؤى ثطِبثووة

َة و ذةَةزى ضِةغوي بضهؤٍَبووٕ.
خاي

يةبٓثثةزاضى بثثةضِِِوو ,ئثثةَطِؤ ؾثثويَٓةواضةو بةنثثةَى طؤظةؾهاويؿثثى ييَسؤظضاوةتثثةوة,
ذةَةذةويَع ,ثياويَهى باغةجٓيَطى بووة ضِةظيَهى باؾى ٖةبووة وتا ئةَطِؤف ئثةو ئاقثاضة
َتوة,
َى ضثياى تةنثةي
بةْاوى ئةوةوة ْاوْطاوة ,نةْسى ظيٓسإ ,يةثؿثت ئثاوايى بةقثةزثاي

َى 2013شَثثاضةى زاْيؿثثتواْةنةىلَ90خيَثثعإ ولَ525غثثةضخيَعإ بثثووة ,وة
غثثاي
يثثةزياضتطئ نثثاضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطثثةو وقوتاخباْثثةوناضةباى ْيؿثثتُاْى
ونةوتؤتة غةض ضيَطاى قريتاو وثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةَية.

َة ٖةض وةتة ئا ثاْى ييَثوة
ٖةْسيَو بٓة ٖةدمريى خؤضغهى ييَ ية وؾويَٓةنةى ضاٍَ وقوي
َتو
زياضة بؤيثة وةى ظيٓثسإ وايثة ,ذثاجى ذةغثةٕ ,ضِةظ بثووة يثةْيَوإ طوْثسى تةنثةي

ضِووخإ وناويهاضييةناْى طوْسى َوخةضِةؽ
طوْسى َوخةضِةؽ ضةْسئ جاض يةَيَصوى خؤيسا زووضاضى ثثةالَاضى زوشَٓهاضاْثةو

وباغةجٓيَط ,طةظةضإ ,زةؾتيَهى بةضاوة ضةْس َةتطيَو يةضووباضى ظيَثى بضثونةوة زووضة,
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َيَت:
غةضجازةىلضِيَطةَغةضةنى تةقتةم -ئاؾتى بؤية زةي
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يةبا ؾوضى ئاوايى و ْيَثو زةؾثتى ظيَهثطزى َوخةضِةغثة ,يةنؤتايؿثسا ؾثويَٓى ئثاوايى
َوخةضِةؽ يةجيَطةى ئيَػتا ْةبووة ,ضوْهة ئيَػثتا َوخثةضةؽ خاْوةناْيثإ ٖيَٓاوةتثة

بؤضزوَإ وناضةغا ٖاتووة وةى:
َى 1974يةاليةٕ ضشيَُى عيَطاقةوة بؤضزوَاْهطاوة و غوتيَٓطاوة.
يةنةّ :يةغاي
َْى 1986-1985زووجاض جاف وجةيـلغوثاَى ضشيَُى عيَثطام
زووةّ :يةْيَوإ غاال
ئاططيإ يةنؤتإ وخاْوةناْى ئةو طوْسة بةضزاوةو غوتاْسوياْة.
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طوْسى طةضَهى غاتوقةَال
َ يةضيةوة ٖاتووة؟
طةضَهى غاتوقةال

َى 1987جثاف وجثةيـ جثاضيَهيو بةثؿثتيواْى فطِؤنثة جةْطيثةنإ
غيَيةّ :غثاي
َتو وقةغثطؤنيإ بؤضزوَثاْهطزووة
غوتاْسوياْةو طوْسةناْى باغةجٓيَطو َةالظيازوتةنةي
يةو ٖيَطؾةزا.
ضواضةّ :ناضةغاتى ئةؾثهةوتى ذةَةذثةويَعة ,يثة1988-5-3يثة ئثةْااي ضثواضزا

بؤ ْاوةنةى بطةضِيَوة بؤ ْاوىلطةضَهى تةقتةمَ ,ئةوةى جيايإ زةناتثةوة ثاؾثططى
َية ,نة ئةَةف ْعيهوئ ئاوةزاْى ْاغطاوٕ يةٖةضزوو طوْسةنةوة(.)4
تةقتةم و غاتوقةال

َتى بة تةَثةْى ئثةو طوْسةلعثةباؽ ذةَثةز
بؤغةض ئاوايى َوخةضِةؽ ناتيَو زوو ٖاوال

غٓوضى طوْسى طةضَهى غاتوقةال
َ

قازض و ضِةغوٍ ئؤَةض ضةغوٍَيةئةؾهةوتى ذةَةذثةويَعة خؤيثإ ذةؾثاضزاوة ,يةاليثةٕ
ٖيَعةناْى جاف وجةيؿةوة زضنيإ ثيَ زةنطيَت و بةئاضثيحى وزةغوِيَصى طويًثةباضاْيَهى

َتى تةقتةقثةٖ ,اوغثٓوضة يةطثةٍَ
بةزووضىلَ8نيًؤَثةتطولََ500ثةتط يةخؤضٖثةال
َ وبةؾيَهى طوْسى َةالظياز و َوخثةضِةؽ
َ يةخؤضٖةال
طوْسةناْىلؾيوةجإ وغاتوقةال

َتى ْثاوبطاو يثةو ئةؾثهةوتة ؾثةٖيس زةنثطئَ وزةبٓثة
خةغتى جاؾةنإ ٖةضزوو ٖاوال

َتو يثةبانوض و َثةالظياز يةباؾثوضَ ,نثةضتى شَثاضةلَ40ى ٖؤبثةى
يةخؤضئاواو تةنثةي
َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطِاى ضِووبةضةنثثةىلَ3999زؤىثثةولَ524زؤىثثى ؾثثياوى
نؿثثتوناي
ضاْسْةولَ3000زؤىى ثاوإ ويةوةضِطاية,لَ32زؤىيـ ذةضةَى طوْسةنةية.

َةَيَـ و ططِزةططٕ ,بووْة قةضةبو وْةتواْطا يةطؤضِيَو بٓيَثصضئَ و ٖثةض ئثةو
َوظوخؤي
خةي
َتيثة ,زضوز بثؤ طيثاْى ثثاى وبثةضظة فطِيثإ خثوزا
ئةؾهةوتة بووة طؤضِى ئةو زوو ٖاوال
بةبةٖةؾتى بةضيٓيإ ؾاز بها .

يةثاضضة ظةويية ثؿتاوةناْيإلَػثتةفايى و ٖثةدمرية ظةضز وئؤَثةض وةي وباْةغثؤض
وزةضزؤض وَيَوةنإ وبريةنثإ وبثؤضةى وَيَواْةَيثة ,يةظةوييثة بةضاوةناْيإلنثةي ؾثل
وبثثةضاوى طثثةوضةو بةغثثتى ؾثثيوةجاْى وبثثةضاوى ذةَةعةيَيثثة ,بثثةضظتطئ طثثطزيـ
ططزىلطوضاوىَية نة زةنةويَتة غثةض ئةؾثهةوتىلَةضِوبعَٕبةالى طوْثسى ؾثيوةجاْى
وبةضاَبةضلئؤَةض وةيَيةزيوى طةضَهسا ,ضثةقى طوْسةنثة ؾثويَٓيَهى نةْسوثةْايثة,
َ وَاغويهةو نوْة بؤطةْةَيةخؤضئاواو ططزىلنوْة طثوضط وضِيَثوى
ططزةناْىلغةضقةال
َتةوة زةوضياْساوة ,ئةَةف ٖؤناضبووة بؤ ْاو ييَٓاْى طوْسةنة نة ثةْا
نوشضاىَيةخؤضٖةال
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( )4ضاوثيَهةوتٔ نطاوة يةطةٍَ:
َ ,ئةدموَثةْى طوْثس
- 1غتاضى ذاجى عةباغى ضةغوي نةضميى غًيَُإ عةيةى,يةزايهبوى 1955ى طةضَهى غثاتوقةال
ية2013.- 1- 9
َتى يثة- 9
َٖ ,اوال
َح ْاغطاو بةغواضةى َاّ َاضف يةزايهبوى 1960ى طةضَهى غاتوقةال
- 2غواضةى غةعيسى َػتةفا غاي
.2013- 1
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ضِوخإ وناويهاضييةناْى طةضَهى غاتوقةال
َ

َٕ يةناْيةنثةوة يثةْاو ضِةظاْثةوة
با و طةضّ بثووة ,ئثاوى خواضزْةوةؾثيإ يةثؿثت َثاال
َى 2013ةوة يةناْيثةنيوةوة ئثاوى
َّ يةغثاي
غةضضاوةى ططتووة بةْاوىلناْى َريإَ ,بةال

َْيَهاْى ئاغانثاْى نؤيثةو ؾثيَذ بعيَٓثى
يةَيَصوى خؤيسا ضةْسئ جاض بةٖؤى ًَُال

خواضزْةوةيإ زابيٓهطزووة نةْاوىلناْى ضِةفَة.
يةطؤضِغتاْىلقةبطى غثاى وؾثيَُرةَةزََطزوو زةْيَثصٕ و طؤضِغثتاْيَهى تطيؿثيإ

َهطاوة ,ظؤضبةى جاضةنإ طةضَهيةنإ اليةْططى ذةَاغاى طثةوضةى نؤيثة
غوتاوةو ناوي
بووٕ ,ئةَة جطة ية ثةالَاضةناْى جاف وغوثاى عيَطاقى نثةزوائ جثاضيـ يةئثةْااي
ضواضزا بةتةواوى خاثوضنطا.

َّ نؤْةوئيَػتا َثطزووى يثيَ ْاْيَثصٕ ,يثةضِووى خطابطثةو
بةْاوىلؾيَُرةَةزَٖةية بةال
ؾويَٓةواضيؿةوة غيَ ثاضضة ظةوى ٖةية بةْاوةناْى:
-1غةضنةْس :يةزياض ناضيَعى َةالظيازةو ْعيهثةى 40زؤىثة ,طثؤظةو ؾثةضبةى يث َ
ي

نةغايةتى
ؾةٖيس غةعسى طةضَهىلَ1983-1950

زؤظضاوةتةوة.
-2غةضيوتهى زاوزى :طؤظةو ؾةضبةى ؾهاوى ييَ زؤظضاوةتةوة.
َةَيَؿثى و
-3ناْى زضؤظْة :نة طؤظةى بضونى ييَ زؤظضاوةتةوة ثطِبثووة يثةتؤظى خؤي

َى
َالَيةْ ,اغطاو بةلغةعسى طثةضَهىَ يةغثاي
ْاوى تةواوىلغةعس حمةَةز عةبسوي
َى 1970ضةنى ثيَؿثُةضطايةتى
َ يةزايهبووة ,يةغاي
1950يةطوْسى طةضَهى غاتوقةال

ظةضزباو.

َى 1977ثةيوةْثثسى
يةؾؤضِؾثثى ئثثةيًوٍ زةناتثثة ؾثثإ تاْػثثهؤى  ,1975يةغثثاي
َى 1981زةبيَتثة
َثةى ضِةدمثسةضاْى نوضزغثتاْةوة زةنثا وغثاي
بةضِيَهدػتٓةناْى نؤَةي

زاْيؿتواْى طوْسى طةضَهى غاتوقةال
َ
َ زووبثثطا بةْاوةناْىلعثثةي و وةيَئاوةزاْياْهطزؤتثثةوة ,نثثة
طثثةضَهى غثثاتوقةال

ثيَؿُةضطة يةؾؤضِؾى ْويَسا يثةضيعةناْى يثةنيَتى ْيؿثتُاْى نوضزغثتإ و يةغثٓوضى

َى
َْىَٕ ,خؤيثثثإ بةعةيثثثةى و وةيثثثةى ْاويثثثإ زةٖيَثثثٓٔ ,يةغثثثاي
يثثثةتريةىلثاال
خويَٓسْىلَ1971-1970قوتاخباْثةى ييَهطاوةتثةوة ,يةنثةّ بةضيَوةبثةضىلناظّ عوَثةض

َى
َنى ؾؤضِؾثثطيَطِاْةى نثثطزووة ,يةغثثاي
تياثثى 93ى نؤيثثة بةؾثثساضى ضثثةْسئ ضثثاال
َنيةنسا نة ية ؾاضؤضهةى تةقتةم ئةدماَياْسا تابيلةيةى وضِؤْيةى زةطثطٕ
1982يةضاال

زةباغ نؤيىَبثووة ,يثةزياضتطئ نيَدواناْيثإلنيَدوا نثةضميى غثًيَُإ عةيلعةيثةى

وبةزياضى بؤغةضنطزايةتى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتاْى زةْيَطٕ ,بةزاخةوة يثة-4-15

ثةثوَ ونيَدوا ذوغئَ قازض غًيَُإ عةيةى ثةثو ونيَدوا ذةويَع عثةي وةيَ بثووٕ ,وة

 1983يةطوْسى بثازاوةى بٓثاضى نؤغثطة يةؾثة ِضيَهى ْثاوةخؤى ْثةخواظضاوزا يةطثة ٍَ

يةزياضتطيٓى نةغايةتية نوضزةواضى و جوتياضييةناْيإلتةٖا ئؤَثةض وةيلتثةٖايؤىَو
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ئةمحةز ذوغئَ عةيلئةمحةز غوضَ و َاضف ذوغئَ عةيثةى وَةجيثس تثاٖريو ضةفيثل
َى  2013شَثثاضةى زاْيؿثثتواْةنةىلَ3خيَثثعإ
تثثاٖريو عوَثثةض َثثةمحوزَبووٕ ,غثثاي
ولَ31غثثةضخيَعإ بثثووة ,يثثةناضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطثثةو وثثثطؤشةى ئثثاوى

ٖةْسيَو يةبطازةضاْىلؾةَاٍَ وغةضباظ وناَةضإَؾةٖيسبووٕ.

()5

( )5ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلخةبا غةعس حمةَةزَنوضِى ؾةٖيس غةعسى طةضَهى ية.2014- 4- 11
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طوْسى َةالظياز
ْاوى َةال ظياز يةضيةوة ٖاتووة؟

َوة
َيةتى طةضَهى غاتوقةال
ذةو بةطايى ية ٖةطبةى نؤَةال
ذوغيَٓى قازضى غًيَُاْى عةيةى ثةثو ,نيَدواى طوْسةنثة بثووة ,زواى ذثةجهطزْى
َى خوزا بةلذاجى ذوغئََْاغثطاوة ,يةغثةضزةَى نيَدوايثةتى ئثةوزا ذثةظيهطزووة
َاي

يةبةض ئةوةى خاوةْساضيَتى ظةوى و ظاضةنثاْى ئثةو طوْثسة خاْةوازةىلئاغثةفى َثةال
َةىلخازّ غوجازةَيإ بةلَةالظازةَف بةْاوباْط بثووٕ,
ضِةئوفَى نؤية بووة ,بةبٓةَاي

َّ بثاونى عةيؿثيَ ذثةظي
نضىلَاّ ذوغئَ طيٌََ خبواظيَت ,نةْاوىلعةيؿيََبووة ,بةال
بةّ ناضة ْةنطزووةٖ ,ةضضؤْيَو بيَت قةْاعةتى ثثيَ زةٖيَثٓٔ بثة وةضططتٓثى شْيَثو وبثٔ

َثثثساضى ؾثثثاعريى ؾؤضؾثثثطيَطى نثثثوضز يثثثةو خاْةوازةيثثثةْ ,ثثثاوى طوْسةنثثثة
زي
يةخاْةوازةىلَثثثةالظازةَةوة ٖثثثاتووة و زواتثثثط بثثثووة بةلَثثثةالظيازَٖ ,ةضضثثثةْسة
بريوبؤضوْيَهيو ٖةية غةباضة بةْاوةنةى نة زةوتطيَثت َثةالظياز وةى طوْثس يةنؤْثسا

ثؿهيَو بؤ نوضةنةى ,نضى َاّ َاضف بثةْاوىلخاْيًيََى يثيَ َثاضة زةنطيَثت و نضثى
نيَدوا ذوغثيَٓيـ بةْاوىلبةطيػثىَ زةنطيَتثة بثٔ ثؿثو بؤَثاضفى نثوضِى ,ئةَثةف
غةضزةنيَؿيَت بؤلذثةو بثةطايى ويثةى بثٔ ثؿثوَ ,يةناتيَهثسا يةغثٓوضةنة تثةْٗا
َّ ذاجى ذوغئَ يةذةو بةطايى تيَاةضِاْسو بٔ ثؿهيَهيؿثى
لغيََبةطايى باوبووة ,بةال
َيـ
ظيازنطز واتة بووة ٖةؾت بةطايى و ٖةَويإ يةيةى ؾةوزا َاضةنطاوٕ ,زياضة 16زي

قػةوقػةيؤى وْونتةى نوضزةواضيية(.)7

ضِيَهةوتٓى ئاغإ ْةبووة و ٖةْسيَهيإ بوْة قوضباْى ٖةْثسيَهيإ و بةىوْةلعةيؿثيََى
ذوغيَٓةطيٌَ زوو شْى نطزووةلخثاْيًيَ وبةطيػثىَيةبطى زضاوٕ ,ئةواْثةى يثةو ذثةو

َهةوتووةٖ ,اوغثٓوضة
َتى تةقتةم ٖةي
بةزووضىلَ8نيًؤَةتطولََ500ةتط يةخؤضٖةال
َ وَوخثثةضِةؽ-يثثةخؤضئاواو طثثةضَهى
َ-يةخؤضٖثثةال
يةطثثةٍَ طوْسةناْىلغثثاتوقةال

َّ ظيثثاتط ئثثةوة
َثثةاليإ ْثثةبووةو ٖةضَةاليثثةنيإ ٖثثةبووة يثيَ يثإ ظيثثاز بثثووة ,بثثةال

غٓوضى طوْسى َةالظياز

بةطايية بةؾوزضاوٕ ئةَاْةى الى خواضةوة بووٕ(:)6
 -1عةيؿيَ ذوغئَ زضاوة بة نيَدوا ذوغيَٓى قازضى غًيَُإ
 -2خاْيًيَ ى َاّ َاضف زضاوة بةَاّ ذوغيَٓةطيٌَ
 -3بةطيػى نيَدوا ذوغئَلبٔ ثؿوَبووة ,زضاوة بةَاضفى نوضى َاّ ذوغيَٓة طيٌَ
َح غًيَُإ
 -4فا ة ؾةضي زضاوة بة َػتةفا غاي
َح غًيَُإ زضاوة بة نانةخإ نةضيِ
 -5ئة ةض غاي
 -6خاتوٕ ئةمحةز زاوز زضاوة بة َةمحوز ئةَل
 -7خةجيَ نةضيِ غًيَُإ زضاوة بة ئةمحةز زاوز
 -8خاتووٕ ذوغئَ زضاوة بةذاجى ئاوضِةمحاْى َاضف

و43زؤىيؿى ذةضةَى طوْسةنةية.
يثثةزياضتطئ ثاضضثثة ظةوييثثة ثؿثثتاوةناْىلناوية َثثةالظياز و زي ثوى َثثةالظيازَة,
يةظةويية بةضاوةناْيؿىلبةضاوى طيَصةٕ ,بٔ طةضِ ,غةضضةّ ,ؾةوطةضزَة نثة بةٖثةَويإ

ظيَوزةض
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َى تةقتةقثثثة ,ضِووبثثثةضى
جيازةناتثثةوة ,نثثثةضتى شَثثثاضةلَ41ى ٖؤبثثثةى نؿثثثتوناي
طؿثثتىلَ1248زؤىثثة282 ,زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةو 723زؤىثثى ثثثاوإ ويةوةضِطايثثة

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َ،فا ثة ؾثةضياى
َح ْاغطاو بةغواضةى َاّ َاضف يةزايهبوى 1960ى طةضَهى غاتوقةال
( )6غواضةى غةعيسى َػتةفا غاي
ْةْهى يةو ذةو بةطايية ؾويهطزووة.

َ-يةبانوضو يةباؾوضيـ ظيَى بضوى يةطوْسى قةغثطؤنى ْاذيثةى ئاغحةيثةضى
غاتوقةال

زةوتطيَت ذاوى َةالظياز ,يةو طوْسة ضةْس ثاضضثة ظةوييثةنى ؾثويَٓةواضى بةزيثسةنطئَ
يةواْةلقثثةبطى غثثاى ويثثوتى نثثافط وزيثثوى َثثةالظياز وطيَثثصةٕ وثيَضثثةناْى َثثةالظياز
َح ْاغطاو بةغثواضةى َثاّ َثاضف يثةزايهبوى 1960ى طثةضَهى
( )7ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَلغواضةى غةعيسى َػتةفا غاي
َ,ية.َ2013- 11- 9
غاتوقةال
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طوْسى غاتوقةَال
َ ْاوةنةى يةضيةوة ٖاتووة؟
غاتوقةال

وغةضضةّ وبٔ طثةضِ وطثؤَى ؾثةوطةضز وبثةضزة طثةوضةَ نةيةٖثةَويإ طؤظةؾثهاو و
ؾةضبةى ييَسؤظضاوةتةوة.

زاْيؿتواْى طوْسى َةالظياز

ْاوى طوْسةنة يةْاوى ثازؾايةنةوة ٖثاتووة ,نثة بثةض يثةظايل فثةضَاْطِةوايى يثةو
َيثثةزا نثثطزووة ,بةْاوىلغاتؤَيإلغثثاتؤْىَنة ثازؾثثاى َيًًةتثثة زيَطيٓثثةناْى
قةال

َْى
يةغثثةضةتاى ضثثًةناْى غثثةزةى بيػثثتةّ ٖةْثثسيَو يةخاْثثةوازةناْى تثثريةى ثثثاال
ََ جيابوْثثثةوةو طوْسىلَثثثةالظيازَى ئثثثةَطِؤيإ
يةطوْسىلطثثثةضَهى غثثثاتوقةال

نوضزغتإ يؤيؤبيةنإ بووة ,يةغةزةى بيػت وغثيَيةَى ثثيَـ ظايثل بةضاَبةضلْثةضاّ
غلَى ئةنةزى جةْطاوة(.)8

زضوغتهطزووة ,وةنو خاْةوازةناْىلخوضؾيس ضةؾيس َاَثة ذةَثة وبثايع ضةؾثيس َاَثة
َالى َاَثة
َح غًيَُإ وذاجى عثةي َثاّ ئثةَل و عثةوي
ذةَةو نيَدوا ذةَةخإ غاي
ذةَةى غًيَُإَٖ ,ةضضةْسة ئةو ناتةلعةظيع ئاغاى خطابةَْيطةضإ بثووة بثةو طوْثسة
َح
ْويَ ية و جاضيَهيـ غوتاْسويةتى ,يثةزياضتطئ نيَدوانثاْىلنيَدوا ذةَثةخإ غثاي
َحَبووٕ و يثثة نةغثثايةتية جوتيثثاضى و
غثثًيَُإ ونيَدثثوا ذثثةويَع ذةَثثةخإ غثثاي

غٓوضى طوْسى غاتوقةال
َ
َهثثةوتووة,
َتى تةقتثثةم ٖةي
بثثةزووضىلَ11نيًؤَثثةتطولََ500ثثةتط يةخؤضٖثثةال

َالى َاَة ذةَةى غًيَُإ ونانةَثةز ضةؾثيس َاَثة ذةَثة
نوضزةواضييةناْىلعةبسوي
َى
َحَبووٕ ,يةغثاي
َرى ذةَثةخاْى غثاي
وناويَػى َاَةذةَة وذاجى عةي ئةَل وغاي

َ وَثثةالظياز-
ٖاوغثثٓوضة يةطثثةٍَ طوْثثسةناْىلناْى ضِةف وزاضبثثةضِوو -يةخؤضٖثثةال
َ -يةبانوضوبانوضى خؤضئثاواو ظيَثى بضثونيـ
يةخؤضئاواو ؾيوةجإ وطةضَهى غاتوقةال

خويَٓسْىلَ1979-1978قوتاخباْةى ييَهطاوةتةوة يةنةّ بةضيَوةبةضىلؾًيَط تؤفيل ئاغثا

يةباؾوض يةطوْسةناْىلططزخةبةض و قةغطؤىَى ْاذيةى ئاغحةيةضى جيازةناتةوة.
نةوتؤتة ْيَو باظْةى ثاْىلَ35,87-35,52ى ْيوةطؤى بانوضى طثؤي ظةوى ويثةْيَو
َتى طثثثثؤيى ظةوى و ضثثثثةقى
َثثثثى زضيَثثثثصىلَ44,69-44,41ى ضِؤشةٖثثثثةال
ٖيًَ

َى 2013شَاضةى خيَعاْةناْىلَ58خيَثعإ ولَ180غثةضخيَعإ بثووة,
نؤيىَبووة ,يةغاي
يةزياضتطئ نثاضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطثةو وقوتاخباْثة وٖثؤي ثطغثة وناضةبثاى
ْيؿتُاْى وثطؤشةى ئاوى خواضزْةوة و نةوتؤتة غةض جازةى غةضةنى تةقتةم-ئاؾتىَ.

طوْسةنةلََ361ثةتط يةئاغثتى ضِووى زةضيثاوة بثةضظة ,نثةضتى شَثاضةلَ42ى ٖؤبثةى
َى تةقتةقثثة ,تيَهثثطاى ضِووبةضةنثثةىلَ3928زؤىثثةولَ995زؤىثثى ؾثثياوى
نؿثثتوناي
ضاْسْةولَ1700زؤىى ثاوإ ويةوةضِطاية ولَ45زؤىيؿى ذةضةَى طوْسةنةية ,ضثةْسئ

ظيَوزةض
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َ وناْى ٖةدمريةوخوايسةو نثاضيَعى
ناْياو يةضِابطزووزا يةو طوْسة ٖةبووٕ وةىلناْى قةال
َٖ ,ةضيَُى ئيسؤ ,غةضزاْى َةيساْى و ضِاثؤضتى ضِؤشْاَةْوغى ,ئاضاؽ ئيًٓحاغى ,ضاثداْةى نةَاٍ,
( )8يةنتيَبىلغاتوقةال
غًيَُاْىَ2013 ,وةضطرياوة.
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طوْسى ناْى ضِةفلزاضبةضِووَ
ْاوى ناْى ضِةف يةضيةوة ٖاتووة؟

نثثثاضيَعَ ,يثثثةضِووى ؾثثثويَٓةواضييةوة بثثثؤ ضثثثاخى ئاؾثثثوضى ْاوةضاغثثثتل-1200
800ث.ظَزةطةضيَتةوة ,جطة يةطؤضِغتاْى ؾيَُرةَةز نثةَطزووى يثيَ زةْيَثصٕ ,ضثةْس
طؤضِغتاْيَهيو يةغثٓوضى ئثةو طوْثسة ٖةيثة وةىلطؤضِغثتاْى ططيٓحثإ و طؤضِغثتاْى
َةئاف و طؤضِغتاْى ؾيَُرةَةزَ.
زؤي

َتى ئثةَطِؤى طوْثسىلناْى ضِةفَ طوْثسيَو بثووة
بةزووضى ٖةظاض َثةتط يةخؤضٖثةال
َّ بةٖؤى ضاوتيَربِيٓى يةاليةٕ ئاغاناْى خطابةوةلْاذيةى ئاؾثتى
بةْاوىلزاضبةضِووَ ,بةال

َييةنإ يثثةتريةلئوضَعياضَٕ وطوْسةنثثة يثثةل َ3بثثةضةبابى غثثةضةنى
غثثاتوقةال
ثيَهٗاتووةلبثثةضةى عثثاضف و بثثةضةى ذثثاجى غثثةعيسَ ئثثةّ زوو خاْةوازةيثثة بطابثثووٕ

َهةنثةى ئثاواضةى زةوضوبثةض بثووٕٖ ,ةْثسيَهيإ
ئةَطِؤَ نثاويهطاوة و غثوتيَٓطاوةو خةي
ضوْةتة طوْسىلؾيوةجإ وقعيوَى زةؾثتى نؤيثة ولططزخةبثةضو قةغثطؤىَى ْاذيثةى
ئاغحةيةض و ٖةْسيَهيؿيإ بؤ طوْسىلقؤجةبالغَى ضةَى ضِيَعإ ضِؤيؿتووٕ.

زاْيؿتواْى طوْسى غاتوقةال
َ

َالَبووة ,نةغثثةض بةٖثثةَإ تثثريةٕٖ ,ثثةضوةٖا
وخاْثثةوازةى غ ثيَيةّلبةضةى َثثاّ عثثةوي
خاْةوازةيثثةنيـ بثثة بٓةضثثة يثثةئيًٓحاغى ْاذيثثةى ؾثثواْةوة ٖثثاتووٕ و يثثةو طوْثثسة
ْيؿتةجيَبووٕ.

َهى زاضبةضِوو يةزشى ئاغاناْى خطابة ظةوييةناْيإ فطؤؾثتووة بةلَثةال ذثةويَع
خةي
ئاغاى نؤيةَ و زواتطيـ َةال ذةويَع ئاغا ظةوييةناْى زاوةتةوة خعَثاْى زاضبثةضِوو بثؤ
ئةوةى بةْاوى بٗيَٓٔ ,ئةواْيـ بةزووضىلَ1نيًؤَثةتط يثةخؤضئاواى زاضبثةضِوو يثةْعيو

يةزياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا ذاجى غةعيس وةي عةي و نيَدوا ضِةؾثيس نيَدثوا
غةعيس وةي و نيَدوا جةالٍ غةعيسَ نة زياضتطيٓيإلنيَدوا غثةعيس وةيَبثووة ,نثة

ْاوى طوْسىلزاضبةضِووَ ْاَيَينَ وطوْسة تاظةنةيإ بةلناْى ضِةفَ ْاوزةبطيَت(.)9

َى خوزاو بووة بةذاجى.
َاي
َى خويَٓثثثثسْىلَ1970-1969قوتاخباْثثثثةى ييَهطاوةتثثثثةوةو يةنثثثثةّ
يةغثثثثاي

َهثةوتووةٖ ,اوغثٓوضة
َتى تةقتثةم ٖةي
بةزووضىلَ13نيًؤَةتط يةو ثةضِى خؤضٖثةال
َ وؾيوةجإ و ناْى ٖةدمري-يثةبانوض
يةطةٍَ طوْسةناْىلطؤَةؾل و خطابة -يةخؤضٖةال

ناْيةنةوة ْيؿتةجيَ زةبٔ ,ئةو ناْيةف ْاوىلناْى ضِةفَبووة ,ئيو يثةو ضؤشةوة بثةزواوة

َى  1929ضويتة نةعبة بؤ ذثةجى
يةشياْيسالَ9شْى ٖيَٓاوة ولَ13نوضي ٖةبووة و غاي

غٓوضى طوْسى ناْى ضِةف

َى 2013شَثاضةى زاْيؿثتواْةنةىل َ45خيَثعإ
بةضيَوةبةضىلئيرباٖيِ نؤيىَبووة ,يةغاي

َٓاغاجى
َ -يةخؤضئاواو يةباؾوضيـ ظيَى بضوى يةطوْسةناْى ططزخةبةضو طثةي
و غاتوقةال

ولَ225غثةضخيَعإ بثووة ,يثةزياضتطئ ناضةخعَةتطوظاضييةناْىلَعطثةو وقوتاخباْثة

ْاذيةى ئاغحةيةضى جيازةناتةوة.

َة ضِيَصَة.
وثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةو ناضةباى ْيؿتُاْى وضِيَطاى تيَهةي
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َى بايع ئةْوةض يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطزووة:
( )9ضاوثيَهةوتِٓ يةبةضواضى  2013- 2- 16يةَاي
َتى.
َال َػتةفا ذةَةز ئةمحةز زاوزةيى ,يةزايهبوى 1964ى ناْى ضِةفٖ ,اوال
- 1بايع ئةْوةض عةبسوي
َتى.
ٖ- 2اواض خسض غًيَُإ خسض ئةمحةز َةْتو ,يةزايهبوى1966ى ناْى ضِةفٖ ,اوال
َى  1970طةضِاوْةتثةوة نثاْى ضِةف,
َ- 3ؿري نانةجوإ خسض ئةمحةز ذةَةز زاوزةيى ,يثةزايهبوى 1970ى قعيثو ,غثاي
َتى.
ٖاوال
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َى تةقتةقثثثثة ,تيَهثثثثثطاى
نثثثثةضتى شَثثثثاضةلَ35ى ٖؤبثثثثةى نؿثثثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ5357زؤىثثة,لَ2697زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْةولَ1249زؤىثثى ثثثاوإ

َى خويَٓثثثثسْىلَ1977-1976قوتاخباْثثثثةى ييَهطاوةتثثثثةوة يةنثثثثةّ
يةغثثثثاي
َى  2013شَثثاضةى
بةضيَوةبةضىلخاييثثس َةجيثثس ئيػُاعيٌَباتاغثثى بثثووة ,يةغثثاي

ويةوةضِطايثثثثةولَ50زؤىيؿثثثثى ذثثثثةضةَى طوْسةنةيثثثثة ,يثثثثةزياضتطئ ظةوييثثثثة
َةْثثسةض ,قثثةضةقاجل ,نؤيةطثثة وظبثثطئْ ,اوزةؾثثت,
ثؿتاوةناْىلغثثوالونة ,نةْثثسة ,قةي

خيَعاْثثثثةناْىلَ26خيَثثثثعإ ولَ166غثثثثةضخيَعإ بثثثثووة ,يثثثثةططْطوئ نثثثثاضة
خعَةتطوظضاييةناْىلَعطةو و ثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةو قوتاخباْةو ناضةباى ْيؿتُاْى

خةضَإ غوتاوَة ,وة يةزياضتطئ ظةويية بةضاوةناْىلناْى ضِةف ,غوالوى ,طثؤٍ ,ؾثيوى

و نةوتؤتة غةض ضيَطةى غةضةنى تةقتةم-ئاؾتىَ.

ضِووخإ وناويهاضييةناْى ناْى ضِةف

تاويَط ,ناْى بةضزيٓة ,نةْسةَٕٖ ,ةضوةٖا ذاوييةنى فطاواْى نةْاض ظيَى بضثونى ٖةيثة
نثثة بةلزةؾثثتى زةّ ظيََ بةْاوباْطثثةٖ ,ثثةضوةٖا ٖةْثثسيَو ناضيَعوناْياويؿثثى ٖةيثثة

طوْسى ناْى ضِةف بةٖؤى ًَُالْيَى ئاغاناْةوة يةْيوةى يةنثةَى غثةزةى بيػثتةّ

ئةو طوْسة غيَ ْاوضثةى خطابطثةو ؾثويَٓةواضى بةزيثسةنطئَ ئثةواْيـلناْى بةضزيٓثة,
َهى ئاوايى َطزووى
نيًَةغاى ,ناْى ضِةفَة ,جطة يةطؤضِغتاْىلغوالوىَ نةئةَطِؤ خةي

َى 1940
ضةْسئ جاض غوتيَٓطاوةو ناويهطاوة وضؤيهطاوة و زواتثط ئثاوةزإ بؤتثةوة ,غثاي
َى 1959جثاضيَهيو طوْسةنثة بةزةغثتى ئاغاناْثةوة
ضؤٍ بووة و زواى طةضِاْةوؾيإ غاي
َى 1974ضثثةْسئ جثثاض بؤضزوَثثاْهطاوة و
غثثوتيَٓطاوة ,يةؾؤضِؾثثى ئثثةيًوييـ تاغثثاي

وةىلغوالوى ,ناْى نةوضِة ,ناْى ضِةف ,بيَطةضز-ناْى بةضزيٓة ,ناْى طؤٍَ ,يةغثٓوضى

ييَ زةْيَصٕ ,ئةوا ضةْس طؤضِغتاْيَهيو يةغٓوضةنةزا بوْيإ ٖةية وةىلطؤضِغثتاْى نثاْى

َى 1988بةيةنحاضى ويَطإ وخاثوض نطاوة.
ناويهطاوة تازواجاض يةئةْااي ضواضى غاي

ضِةف ,طؤضِغتاْى نةيًة غوتاو ,طؤضِغتاْى غوضةبإَ.

زاْيؿتواْى طوْسى ناْى ضِةف

يةضِووى ثيَهٗاتثةى زاْيؿثتواْةوة غثيَ تثريةى غثةضةنى يثةو طوْثسةزا ْيؿثتةجئَ
ئثثةواْيـلزاوزةيى وزةضبةْثثسى وَثثةْتوَٕ ,ئةَاْثثةف بثثووٕ بةضثثةْس بةضةبابيَهثثةوة
َال و ذةَةى ئايؿثإ وذةَثةى عثةْي وَثةويوز و ثثريؤ و تثازَ,
وةىلنيَدوا عةوي
يةزياضتطئ نيَدواناْيإلنيَدوا ئةغلةز ,نيَدوا ايًى بطاى نيَدثوا ئةغثلةز ,نيَدثوا
َرة ضِووتة يةبةضئةوةى تةْٗا يثةى نثوضِى ٖثةبووة
َح -غاي
خوضؾيس َػتةفا ,نيَدوا غاي
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َى
بةْاوىلعةبثثسةَ ئثثةويـ نثثوشضاوة ,نيَدثثوا ذةَثثةزةَل َػثثتةفا ذةَثثةز تاغثثاي
1987نيَدثثواى طوْسةنثثة بثثووةَ ,يةنةغثثايةتية نثثوضزةواضى و جوتياضييثثةناْى نثثاْى
َال وذةَةى ئايؿإَبووٕ.
ضِةفلذاجى حمةَةزى نةضيِ ضِةَةظإ ونيَدوا عةوي
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طوْسى ؾيوةجإ
ْاوى ؾيوةجإ يةضيةوة ٖاتووة؟

َ ويثثةْيَو باظْثثةى ثثثاْىلَ35,93-35,55ى ْيثثوة طثثؤى بثثانوضى ظةوى
خؤضٖثثةال
ولََ539ةتط يةئاغتى ضِووى زةضياوة بةضظة.
َى تةقتةقثثثثة ,تيَهثثثثثطاى
نثثثثةضتى شَثثثثاضةلَ45ى ٖؤبثثثثةى نؿثثثثتوناي
ضِووبةضةنثثةىلَ6023زؤىثثة ,لَ1006زؤىثثى ؾثثياوى ضثثاْسْة,لَ4000زؤىثثى ثثثاوإ

طوْسى ؾيوةجإ بةض يةوةى ئةّ ْاوةى ئةَطِؤى ييَ بٓطيَت ْاوى طوْسىلضِويهةَ بثووة
َئَ يةؾويَٓىلضِناوةَى ثؿت ئاوايى بثووة بثةٖؤى ططاْثى و
َةَٖ ,ةْسيَهيـ زةي
واتةلشاي

َيَو ناْياو وناضيَع يةغٓوضى ئةو
ويةوةضِطاية,لَ30زؤىيؿى ذةضةَى طوْسةنةية ,نؤَةي

باضوزؤخى ْاٖةَواضةوة ويَطإ بووة ,زواى ٖثةضزوو ؾثويَٓىل ضِويهثة و ضِنثاوةَ ,لجثإَ
ْاويَو ية غيَططزناْةوة ٖاتووة طوْسةنةى ئاوةزاْهطزؤتةوة و خثةضيهى َثةضِزاضى بثووة,
َهةيثةٖ ,ثةض
َهةوتووة ٖةضضثواض زةوضى ططزوططزؤي
ؾويَٓى طوْسةنة يةؾيويَولزؤٍَٖةي

طوْثسة ٖةيثة وةىلنثاْى طًةؾثل ,نثاضيَعى ثثةيهإ ,نثاضيَعى َثاّ نثةضيِ ,نثاضيَعى
ن ةيةنل ,ناْى بى غواضة ,ناضيَعى جؤيٓثإ ,نثاْى تثووة غثاى ,نثاْى قثوضِاوة ,نثاْى
زةضزؤض ,ناْى ضِابى ,ناْى ثياوإ ,ناْى ْاوَاضإ ,ناْى ؾيَذ وناْى خؿثؤ ونثاْى َثاّ

يةَثثةوة ووتطاوةلؾثثيوى جثثإَ يإلؾثثيوةجاْىَ واتثثة ئثثةو ؾثثويَٓة بثثةْاوىلجإَةوة

َوى
فةقيَ وناْى ثوضبةغيَ وناْى قةيتاؽ ونثاْى الضيََٖثةَوو ئةَاْثة بةثثةضف وبثال
يةغٓوضى طوْسةنةزإ.

ْاوظةزنطاوة ,ئةطةض غةيطى ئاقاضى طوْسةنةف بهةيت يةؾيوةضؤى وظؤضطإ ثيَهٗثاتووة,
ٖةضبؤيةلؾيوى جاْىَ بووة بةلؾيوةجإَ(.)11

يةزياضتطئ ثاضضة ظةويية ثؿتاوةناْىلباْى غاى ,غؤتإ ,باضيهة ,ثةيهإ ,ذثاجى,

غٓوضى طوْسى ؾيوةجإ

ئةغرابة ,بى غواضة ,نةيةنلَة ,زياضتطئ ظةويية بةضاوةناْيإلعةي َوغثا ,ثثةيهإ,

َتى ْاذيثثةى تةقتثثةم
بثةزووضىلَ12نيًؤَثثةتطولََ500ثثةتط يثثةبانوضى خؤضٖثثةال

َطة ,نثاْى غثيَٓة ,توةغثاى ,ططةؾثل ,ؾثةضطا  ,زةضزؤضَة ,يثةضِووى
ضِةظى ذاجى ,ضاي

َ ونثاْى ٖثةدمري-يةخؤضٖثةال
َ
َهةوتووةٖ ,اوغٓوضة يةطةٍَ طوْسةناْىلغثوضة قثةال
ٖةي

ؾثثثويَٓةواضو خطابطثثثةوة ثاضضثثثة ظةوىلخؿثثثتإَ يثثثةْيَوإ طوْثثثسى نثثثاْى ضِةف و
َتى طوْثثسى ؾثيوةجاْةو ضثةْسئ ثاضضثة خؿثثتى
ؾثيوةجاْةلََ1500ثةتط يةخؤضٖثةال
غثثوضةوةنطاو وطثثؤظةو بثثةضزة زةظطثثاى زةضطثثاو ؾثثتى تثثطى يثثيَ زؤظضاوةتثثةوة ,جطثثة

َٕ -يثةبانوضو
َتو-يةبانوضى خؤضئثاواو باْثةطوال
َ -يةخؤضئاواو تةنةي
وطةضَهى غاتوقةال
َثى زضيَثصىلَ44,71-44,42ى
َ-يةباؾثوضَ ,نةوتؤتثة ْيَثو ٖيًَ
ناْى ضِةف و غثاتوقةال
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( )11زوو جاض غةضزاْى ؾيوةجامن نطزووة و ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةّ بةضيَعاْةى خواضةوة نطاوة:
- 1ذةَةؾةضي ذوغئَ تةٖا ذةَةز ئؤَةض جاْى ,يةزايهبوى 1936ى ؾيوةجإ ,ئةدموَةْى طوْس ,ية2013- 2- 16ظ.
َتى ,ية 2013- 2- 16ظ.
- 2ضِةظا ْازض خسض زةضويَـ بةنط ,يةزايهبوى 1950ى ؾيوةجإٖ ,اوال
َتى ,ية2013- 2- 16ظ.
- 3عةبسويهةضيِ تؤفيل غاحل ضةغوٍ بطايِ عةظيع ,يةزايهبوى 1939ى ؾيوةجإٖ ,اوال
َتى.
- 4عةظيع ذةَة حمةَةز تةٖا بةجيإ ,يةزايهبوى 1953ى ؾيوةجإ ,يةٖ ,2013- 2- 16اوال
َتى.
- 5ؾوإ ؾةضي ذوغئَ ,يةزايهبوى 1981ى ؾيوةجإ ,يةٖ ,2013- 2- 16اوال
- 6باضظإ َاَةْس عو إ حمةَةز زةضبةْسى ,يةزايهبوى 1964ى ؾيوةجإ ,ية ,2014- 3- 29ئةدموَةْى طوْس.
َتى.
- 7ئاضةغو َاَةْس عو إ حمةَةز زةضبةْسى ,يةزايهبوى 1970ى ؾيوةجإ ,يةٖ ,2014- 3- 29اوال
َتى.
- 8بةضظإ عوَةض ذةَةزةَل ذةَةبؤض ئؤَةض َةمحوز نةتإ ,يةزايهبوى 1980ى ؾيوةجإ ,يةٖ ,2014- 4- 7اوال

َى غثثوض و باغثثهى طثثاوضإ و ؾثثاخى غوضَضثثةْس ؾثثويَٓيَهيوٕ نثثة
يةَةلنةْثثساي
بةخطابطةوناوية ٖةواض زةضٔ.
ضةْس طؤضِغتإ وطؤضِجيهةى تط ٖةٕ وةىلطؤضِغتاْى ؾيَذ عةبسويكازض ,طؤضِغتاْى عةي
َوغا ,طؤضِغتاْى نايةؾل ,طؤضِغتاْى يوضِنة ,طؤضِغتاْى ضِنثاوة ,طؤضِغثتاْى تؤثثةي,
طؤضِغتاْى غةضةبةضز ,طؤضِغتاْى نيٌَ ,طؤضِغتاْى َؤضزإ ,طؤضِغتاْى قةبطة غةضيبثةَ,
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عةي َوغا ,بةضاى زازةْطيَت و بريوباوةضى ئةّ طوْسة يةنؤْسا وابووة ,نثة ئثةو شْاْثةى
َيإ بووة و َةَهيإ نةّ ؾريى تيَسابووة ,غثةضزاْى ئثةو ضثانةياْهطزووة ,تثاوةنو
َٓاي

زةوضة زضاوة ,بةططزاْى
ضِناوةو قةيتاؽ و ْاوغوضناْى

يةضِيَطةى زوعاوْعاى ئةو ضانةوة َةَهةناْيإ ثطِ ؾري بيَت.

َْى
ؾيَذ عةبسويكازضو ططزى طةَبؤال
َية غوضةى َةمخةخاْى
غةيطى طوال

ؾاخى غوضى ؾيوةجاْى

َونة ْيػاْى
ذاجيًةوطاططؤ وطوي

َى طوْسْؿثيٓاْى ؾثرييٓة ,يثة-3-29
ؾاخيَهة يثةو طوْثسةزا ظؤض ْاغثطاوةو يثةزي

يةزةضزؤٍَ تا قوضةنة غوضة
َة غوضة
ثطِاوثطِة يةطوَالي

2014يةطثثةٍَلَاّ عثثةظيعى ذةَثثة حمةَثثةز ؾثثيوةجاْى و َثثةال عةبسويهثثةضميى
ؾثثيوةجاْىَ ,بثثة ضِيَ ضِؤيؿثثنت وثيثثازة يثثة ئاواييثثةوة ضثثووَة غةضئةوؾثثاخة ,يثثةويَوة

عةي َوغا وضةَةناْى

َتإ
ؾاخةناْىلثريَةططوٕ و غاضا وقةَضوغة وزابثإ وضثةَى ضِيَثعإ وٖةيبثة غثوي
َطِفيَٓة,
َهة ام وٖةْسيَهيـ يةضياى نؤغطة وقةْسيٌَيـ زياضة ,ظؤض زي
وباواجى ونةي
َّ يثثوتهى ططزىلنثثاْى ضثثيػإَ يةٖثثةَوو ططزةنثثاْى ئاقاضةنثثةى بثثةضظتطة,
بثثةال

بؤ غةضزاْى قةبطغتاْى
غةيطاْطاى طةضوى َؤضزاْى
بةضظة ضياى ناْى ضيػاْى

َ وؾيوةجإَة ,جطة يةَة ضةْس ئةؾهةوتيَهيـ يةو طوْثسة
يةْيَوإلطةضَهى غاتوقةال
ٖةْة وةىلئةؾهةوتى َةضِوبعَٕ نة ئةؾهةوتيَهى فطاواْةو جيَطثةىلَ300-200غثةض

ؾاخى غوض بةضاَبةضة
ضِةَعةو بووة بةَٓاضة

َثثةضِى زةبيَتثثةوة ,يةثؿثثت ئةوةوةلئةؾثثهةوتى ؾثثاخى ذةَةضِةؾثثإَة ,ئةَثثة بثثةْاوى

نؤؾو وغةضاى ؾاخى غوض
ظؤض يةنؤْةوة بووة َةؾٗوض
غيَبةضةنة بؤنا زياضة

َةيةنةوة ْاوْطاوة ناتى خؤى يةنؤْة طوْسةنة بووٕليوضِنةَ ,ئيَػتا نةؽ ونثاضى
بٓةَاي
َةية يةطوْسةناْىلْاغطوَيػطَٕ.
ئةّ بٓةَاي
َاّ عةظيع ؾيوةجاْى جطثة يثةوةى قػةخؤؾثةٖ ,ؤظاْعثاْيَهى َيًًثى ؾثاضةظايةو

وةى غلا  ,نا ٖةشَاضة
َةو جؤتياض
بؤ ْيوةضِؤ ثاي

بةٖؤْطاوة باغى َيَصو وئاقاضوغٓوضى طوْسةنةى نطزووة يةو ٖؤْطاوةية:
يوضِنة بووىْ ,ةى ؾيوةجاْى
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باثرية جاْة ,تؤى نطز بةئاوةزاْى
ييَي ْيؿتةجيَبووْ ,اوى ْاوة ؾيوةجاْى
بةعةؾرية زةضبةْسىٖ ,ةّ باجةالْى

َسةططٕ يةناض
زةغتى ثيَ ٖةي
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زاْيؿتواْى طوْسى ؾيوةجإ

َى  2013شَاضةى خيَعاْةناْى ؾيوةجإلَ26خيَعإ ولَ145غثةضخيَعإ بثووة,
يةغاي
َى خويَٓسْىلَ1960-1959قوتاخباْثةى ييَهطاوةتثةوة يةنثةّ بةضيَوةبثةضىلظاٖرية
يةغاي

ؾثثثيوةجإ زوو تثثثريةى غثثثةضةنى تيَثثثسا ْيؿثثثتةجيَيةلزةضبةْسى و نوضزةنثثثإَ,

فةْثثسى نؤيىَبثثووة ,يثثةططْطوئ نثثاضة خعَةتطوظاضييةناْىلَعطثثةو وقوتاخباْثثةو
َةضيَصةَ.
ثطؤشةى ئاوى خواضزْةوةو ناضةباى ْيؿتُاْى و ضيَطاى تيَهةي

زةضبةْسييثثةنإ ظؤضيٓثثةى زاْيؿثثتواْى طوْسةنثثة ثيَثثو زيَثثٓٔ و يةبٓةضثثةزا خؤيثثإ
زةطةضِيَٓٓةوة غةض زةضبةْسييةناْىلئؤَةضطوَبة وغيَططزنإَى ْاذيثةى غثيَططزنإ
و يةنؤتايى غةزةي ٖةشزةيةَى ظايٓى ٖاتوْةتة ْاوضةنةو باثرية طثةوضةيإلجإَْاويَو

ضِوخإ و ناويهاضييةناْى طوْسى ؾيوةجإ

بووة ,بؤية طوْسةنةف بةْاوى ؾيوى باثرية جاْيةوة بووة بةلؾيوةجإَ.
نوضزةنإ خؤيإ زةطةضِيَٓٓثةوة بثؤ نوضزةناْىلباضيهثةو نثاْى َثةمنَى ثاضيَعطثاى

َْهطزوةو
يةنؤتايى جةْطى جيٗاْى يةنثةّ جةْسضَثةناْى تثوضى طوْسةنثةيإ تثاال
غوتاْسوياْة ,يةْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّلَ1950-1900ؾويَٓى ضِووبةضِوبوْثةوةو

غًيَُاْى ,يةضاضةطى نؤتايى غثةزةى ٖةشزةيثةَى ظايٓيثةوة ٖاتوْةتثة وضاتثى نؤيثةو
يةطوْسةناْىلقةغثثثطخطابةوذةَةبايعإ وؾيوةجإَْيؿثثثتةجيَبووٕ ,باثريةيإلذثثثاجى
ئؤَثثةض َثثثةمحوز نةتاْثثثةَثيَـ طوْثثسى ؾثثثيوةجاْى يثثثةلضِناوةَ ْيؿثثثتةجيَبووة,

ًَُالْيَى ئاغاناْى نؤيثةو ؾثيَذ بعيَٓثى غثةضوو بثووة ,جطثة يةغثوتإ وناويهثاضى
َى  1979جاؾثثةناْى قايثثة فثثةضةد
َهيـ يثثةو ؾثثةضِاْة بوْةتثثة قوضبثثاْى ,يةغثثاي
خثثةي
ثةالَاضى طوْسةنةياْساوة و بةزواى َةفطةظة غةضةتاييةناْى ؾؤضؾى ْويَ نةوتووٕ ,ئةو

بةٖاوناضىلذاجى تةٖاى باونى غةَةز ئةفٓسى نؤيىَ ٖةْسيَو ظةوى يةطوْثسىلناْى
ضِةف و ؾيوةجإَزةنطِيَت يةلَةال ضِةمحإ ناْى ضِةؾثىَ ,يثةزياضتطئ نةغثايةتيةناْى

َةفطةظةيثة ؾثةٖيسلْةعُاْة طثؤجى قاَيؿثثةيىَ غةضثةضؾثتياضى بثووة ,يةئثثةدماَى
ؾةضِوثيَهسازإ 2ثيَؿُةضطة بةْاوةناْىلئةمحثةز عثةي بثةياْى و ْةغثطةزئ َػثتةفا

نوضزةنإلفثةقيَ ذةَثثةبؤض ئؤَثثةض َثثةمحوز نةتاْةَنثة بةفثثةقيَ غثثوضى ؾثثيوةجاْى

زاْةغؤفىَيةو طوْسة ؾةٖيس زةنطئَ ,زواتط ٖةييهؤثتةضةناْى ضشيَُى بةعؼ ٖةض يثةو

ْاغطاوبووة.
َيَ,
َال -نيَدثوا ذةَثةطوي
يةزياضتطئ نيَدواناْى ؾيوةجإلنيَدوا حمةَةز عةبثسوي

َى 1986ضِشيَُثى بثةعؼ
ؾةضِةزا ثؿثتيواْى جاؾثةناْى نثطزووة و ْيؿثتؤتةوة ,يةغثاي
َال ذةَةز فةقيََظاَثساضبووة,
َتىلعةبسوي
بةفطِؤنة بؤضزوَاْى ؾيوةجاْى نطزووة و ٖاوال

َيَ,
َيَ ,نيَدوا وة ثإ ذةَثة طثوي
َيَ ,نيَدوا تةٖاى ذةَة طوي
َرى ذةَةطوي
نيَدوا غاي

ية1988-5-5يةثطؤغةى ئةْااي ضواض بةتةواوةتى يةطةٍَ خاى تةختهطاوة.

َيَ ,نيَدثوا
َال وة إ ذةَثة طثوي
َيَ ,نيَدوا عةبسوي
َرى ذةَةطوي
نيَدوا ئاوضةمحاْى غاي

غةضطوظؾتةي ئةو ؾيوةجاْيةى يةقةغطؤى طريا

َيََيثثثة ,نةغثثثايةتية جوتيثثثاضى و
َال وة ثثثإ ذةَةطوي
ذةَةؾثثثةضي عةبثثثسوي
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ذةَةبؤضَة.
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نوضزةواضييةناْىل فةقيَ ذةَثةبؤض ذثاجى ئؤَثةضى َثةمحوز نةتاْثة ,ذةَثةزةَيٓى
َرى ضِةغوي بثطايَِ ,اَةْثس
ذةَةبؤضى ذاجى ئؤَةضْ ,ازضى خسضى زةضويَـ ,ذةَةغاي
عو إ حمةَةز ,عو إ عةبثسويطةمحإ ,ذاَيثسى ذةَثةزةَل ,ضِةظاى فثةقيَ غثوضى

َتيثةنى طوْثسى ؾثيوةجإ بةْاوىلغثابري َثةعطوف
يةثطؤغةى ئةْااي ضثواض ٖاوال
َّ بثؤ
َهى ؾيوةجإ بثووٕ ,بثةال
قازضَبطاىلؾةٖيس ْةٖطؤ قةغطؤنىَ نة يةبٓةضةزا خةي
شيثإ يةقةغثثطؤى ْيؿثثتةجيَبووٕ ,يةاليثثةٕ ئؤثةضاغثثيؤْى بةعػثثيةنإ وجاؾثثةناْةوة
َى ٖاوؾ ثيَوةى قةغثثطؤنيةنإ زةغثثتطريزةنطئَ ,يةلذثثةظيطةى
بثثةخؤيى و َثثاٍَ وَٓثثاي
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َٕ زةبيَت ظؤضبةى تةَةْى يةو طوْسةزا بةغثةض
َٕ نة ئةونا تةَةْى ل َ12غاال
َداال
خاي

تةقتةمَ بةْس زةنطئَلؾويَٓيَو بوو طةوضِى ئاشةٍَ بثوو يةثؿثت فةضَاْطثةى بةيتثةضةى
ئيَػتاى تةقتةمَ ,ؾويَٓيَهى ناتى نؤنطزْةوة وططزنطزْثةوةى ئثةْاايهطاواْى ئثةْااي

زةبا ٖ ,ةض بؤيةف زواتط بةْاظْاوى لقةغثطؤىَى زةْاغثطيَت ,غثةضةتا ٖثةض بثة نثاضى

َهطزْيإ ,ناتيَثو
ضواض بوو ,بةض يةطواغتٓةوةيإ بؤ ظيٓساْةناْيوى عيَطام و ظيٓسةبةضاي
َثةتى زةزةٕ
َهى ْةَاوةَ ,ؤي
َوةناْىلغابريَزضِاوةو نةي
جاؾةنإ وغةضباظةنإ زةبيٓٔ ثيَال

َِ و ظؤضى ضِشيَُى ئةوغثاى بثةعؼ ٖثةض
َساضى و نؿتوناٍَ خةضيو زةبٔ ,بةٖؤى ظوي
ئاشةي
َى 1979
يةتةَةْى طةدمى بريى خةباتى غياغى و ضةنساضى زةبيَتة خوييثايى يثة غثاي

َويَو بهطِيَت ,بةوة زةضيَت َةبةغتيإ بثوو بيَثت ئثاظازى
بضيَتة ْيَو باظاضِى تةقتةم ثيَال

َى
َةى ضةدمةضاْى نوضزوغتإَةوة زةنثا و يثة غثاي
ثةيوةْسى بة ضِيَهدػتٓةناْىلنؤَةي

َةتى يةو ؾيَوةية بةٖيض جؤضيَو
بهةٕ ,ضوْهة يةثطؤغةى ئةْااٍ و بةضْاَةى ئةْااٍ ذاي
َو زةنطيَثت و
ضِيَطةثيَسضاو ْةبووة ,ناى غابرييـ زةضيَتة باظاضِى تةقتثةم و جوتيَثو ثثيَال

 1980ثةيوةْسى بثة ٖيَثعى ثيَؿثُةضطةى نوضزغثتإ يثة ضِيثعىليثةنيَتى ْيؿثتُاْى
نوضزوغتإَةوة زةنا و ضةنى ؾةضةف و نوضزايةتى زةناتثة ؾثإ زةغثت زةنثا بثة

بؤغثثةضزاْى نثثوضز وتةْىلضثثاية خواضزْةوةيثثةى يثثإ جطةضةنيَؿثثاْيَوَ زةضثثيَتة
َىلذاجى حمةَةزى باونى زييَط تةقتةقىَ ,بؤَاوةيةى يةاليثةٕ زةَيَٓيَتثةوة باغثى
َاي
َيَثت"َٔ زةبيَثت
ضؤْيةتى زةغتطرينطزْةنةيإ وباضوزؤخى خؤيإ زةنثا و ئيٓحثا زةي

خةبا و تيَهؤؾإ يثة ٖثةضيَُى ئةوغثاى نثةضنوى الى لعًثى بضثهؤٍَ زواتثط زواى
ثيَهٗاتٓى تياةنإ ية تياى لَ21ى نةضنوى زضيَصة بة خثةبا زةزا  ,زواى زضوغثت

َئَ"ْابيَثت
َةنامن يةوئَ"ٖ ,ةضضةْسة خعَةناْى ثيَثى زةي
بضُةوة ذةظيطةنة ضوْهة َٓاي

َٕ زةضيَتة ئةو تياة ,بةٖؤى ئاظايةتى و ضثاو ْةتطغثى ٖثةض
َداال
بوْى تياى لَ25ى خاي

َّ نثاى غثابري يةبثةض
بضيةوة ,ضوْهة ئةوة ذهوَثةتى بةعػثة بثعض زةنثا " ,بثةال

َنيةناْى ثيَؿُةضطةى نثطزوة
ظوو ثًةناْى ثيَؿُةطايةتى زةبطِىَ و بةؾساضى ظؤضبةى ضاال

َى ئاضاّ ْابيَت وبةثيَى خؤى زةضيَتةوة ظيٓساْةنة و تا ئةَطِؤف خؤى
جطةضطؤؾةناْى زي

وةى ل ؾةضِةناْى غةض جازةى نةضنوى  ,ؾةضِى ؾيوة غووض  ,ؾةضِةناْى غةضنطزايةتى ,

َةناْى ْةطةضِاْةوة.
و َاٍَ وَٓاي

َثة ,
زاغتاْى ضِظطاضى  ,زاغتاْى قةيوإ َاوة  ,ططتٓى ؾاضؤضهةى تةم تثةم  ,زيَطةي

نةغايةتى
ؾةٖيس ْةٖطؤ قةغطؤنىلَ1996-1960

ييَساْى برية ْةوتةناْى نةضنوى  ,وة ظؤضبةى ضاالنيةناْى غٓوضى ؾوإ و ؾيَذ بعيٓى و
َى  1985شيثاْى ٖاوغثةضطريى ثيَهٗيَٓثاوةو
زةيإ ضاالنى تط َ  .ؾةٖيس ْةٖطؤ ية غثاي

ْاوى تةواوى ل ععيع َةعطوف قازض ضغوٍ َ ْاغطاوة بثة ل ْثةٖطؤ قةغثطؤنى َ يثة

َثة ,يثة ثطؤغثةى ئةْاايثة بةزْاوةنثةى ضِشيَُثى بثةعؼ وةى
ئيَػتا خثاوةْى لَٓ َ4ساي

 1960-7-1ية طوْسىلنثاْى ضِةفَى زةؾثتى نوَيثةى غثةض بةْاذيثةى تةقتثةم يثة

َةنةيإ زةطواظْةوة بؤ طوْسى لقةغطؤىَى ْاذيثةى ئاغحةيثةضى بٓثاضى
 1972بٓةَاي
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َى
َى ٖةض يةو طوْسة بووة تثا غثاي
بضيَتة بةض خويَٓسٕ ٖيضى ْةخويَٓسوة ,غةضةتاى َٓساي
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َةيةنى نوضز ثةضوةض ية زايو بووة بةٖؤى باضى خيَعاْى ئةو غةضزةَة ْثةيتواْيوة
بٓةَاي

َةنةى ئثةْااٍ زةنثطئَ نثة ثيَثو
َى  1988تةواوى بٓةَاي
َةى تط ية غاي
ٖةظاضإ بٓةَاي
ٖاتبوٕ ية باوى و زايو و بطاو بطاشْى و ثيَٓخ بطاظاى زواتثط تثةْيا زايثو و بثاونى بثةض
ييَبوضزْى طؿتى زةنةوٕ و ئاظاز زةنطئ ئةواْى تط ئةْااٍ زةنطئ بثةٖؤى ئثةْاايهطْى
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َتى ئريإ و غٓوضةنإ ئةويـ بثة خثؤيى
تةواوى طوْسةنإ ونؿاْةوةى ثيَؿُةضطة بؤ وال
َى  1991يثة ضِاثةضيٓثة
َتى ئيَطإ يةوىَ ْيؿتةجىَ زةبٔ تثا غثاي
خيَعاْةنةيةوة زةضٓة وال
َةظْةنةى طةي نوضز زةطةضِيٓةوة نوضزغثتإ يثة ؾثاضى تثةم تثةم ْيؿثتةجىَ زةبثٔ
ؾةٖيس ْةٖطؤ بةؾساضى ظؤضبةى ضاالنيةناْى ضِاثثةضيٓى نثطزوة يثة ؾثاضى ضِاْيثةوة تثا
نةضنوى وة ية تةَةْى ثيَؿُةضطايةتيسا ل َ4جاض بطيٓثساض زةبيَثت زواى ضظطثاضنطزْى
ظؤضبةى ؾاضةناْى نوضزغتإ و ثيَهٗيَٓاْى ذهوَةتى ٖةضيَِ ية فةضَاْثسةى يةؾثهطى
ل َ9ى نؤية زةبيَتةلجيَطط يةؾهطَ زضيَصة بة خثةبا زةزا تثا ؾثةوى 1996-8-28
َة يةؾثةضِيَهى غثةثيَٓطاو وْثةخواظضاوى بطانوشيثسا,
ية ؾاخىلنيَؿهةَ ية ْعيو زيَطةي
زواى 16غاٍَ خةبا زةضيَتة ناضواْى ؾةٖيساْةوة.
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ضووْهطزْةوةيةنى ثيَويػت

خؿتةى شَاضةي ؾةٖيسإ و ئةْاايهطاواْى تةقتةم و طوْسةناْى

َيٓثةوة
َٓثسةٖ ,ثةَوو نةغثيَو بةزةغثتى ْاٖيَٓيَثت ,يثةو ييَهؤي
ؾةٖيس ,ثايةنى بً
َةيساْيةزا ٖةوٍَ زضاوة ٖةَوو ئةو طوْسْؿيٓاْةى نثة ضِشيَُثة يثةى يثةزوا يةنثةناْى
ذهوَةتى ْاوةْس يةعيَطاقسا ,يةغةض ئيٓتُابووٕ بؤ ْةتةوةى نوضزو يإ ٖةض ؾيَواظيَهى
زاثًؤغثثل وبؤضزوَثثإ وؾثثاالوى غثثةضباظى و فطؤنثثةو جيٓؤغثثايسى ئثثةْااٍ و نثثؤضةوة
َةظْةنةى بةٖاضى 1991و ٖةض غياغةتيَهى ثالْطيَثطى زاطرينثةضاْى نوضزنةنطاوةتثة
َتياْى ييَهةوتؤتةوة ئةو قوضباْياْة يةّ ييَهؤييٓةوةية
غةض الزيَ ْؿيٓإ و قوضباْى ٖاوال
بةؾةٖيس ئةشَاضنطاوة ,وة ٖةض ثيَؿُةضطةيةى يةٖةض اليثةْيَهى غياغثى نوضزغثتاْى

ش

ْاوى طوْس

شَاضةى
ؾةٖيس

شَاضةى
ئةْاايهطاو

1

تةقتةم

3

2

2

طةضَهى تةقتةم

8

3

3

َةباْى طةوضة
تاي

25

30

4

ناْى يةية

4

1

5

ئيًٓحاغى طةوضة

39

-

6

ئيًٓحاغى طضهة

6

2

7

ؾيواؾؤنى خواضيَ

18

1

8

َةباْى طضهة
تاي

1

-

ويةبةضةى طةٍ بووبيَت ,يةؾةضِى ْةخواظضاوى خؤنوشى وبطانوشيثسا يثإ يةغثةْطةضو

9

ناْى ضِةف

4

59

10

نوْة طوضط

7

2

ضِووزاوى جؤضاوجثثؤضزا ؾثثةٖيس بثثوو بيَثثت بةؾثثةٖيس ئثثةشَاضنطاوة ,تيَهثثطاى شَثثاضةى

11

باغةجٓيَط

14

29

12

ضؤحمةيسةض

1

-

13

َوخةضِةؽ

13

26

14

طةضَهى غاتوقةال
َ

7

36

15

َةالظياز

4

-

16

غاتوقةال
َ

14

2

17

ؾيوةجإ

11

3

18

تةنةيتو

8

4

19

ْاغطاغا

2

9

20

قوضةبةضاظةى طةوضة

2

3

21

قوضةبةضاظةى طضهة

3

-

غةضجةّ

194

212

َتى يةغثثةضزةَى عو اْيةناْثثةوة تثثاوةنو -12-31
ؾثثةٖيساْى ثيَؿثثُةضطةو ٖثثاوال
َبةْسى ْاذيةنةلَ194ؾثةٖيس تؤَثاضنطاوة,
2013يةغٓوضى طوْسةناْى تةقتةم و َةي
َتيـ يةو غٓوضة ناضطيَطييةى ئيَػتاى تةقتةم ئثةْاايهطاوة يثة ثطؤغثةى
وةلَٖ212اوال
َى 1988ى ضِشيَُثى بثةعؼ ,طوْثسىلئيًٓحثاغى طثةوضةَ
بةْاولئةْااي ضثواضَى غثاي
َتى و ثيَؿُةضطةنةلَ39ؾثةٖيسى زاوة
يةضيعبةْسى يةنةَة يةشَاضةى ؾةٖيساْى ٖاوال
َتى
وطوْسىلناْى ضِةفَيـ يةضيعبةْسى يةنةَة يةشَاضةى ئةْاايهطاوإ نةلَٖ59ثاوال

139

ظيَوزةض

تايبةتةوة شَاضةى ؾةٖيسوئةْاايهطاوى طوْسةنإ خطاوةتةضِوو.

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ئةْاايهطاوى ٖةية ,وةى يةخؿتةنةى خواضةوةزا زةضزةنثةويَت ,يثةو بةؾثةزا بةخؿثتةى

141

تيَبيٓى

ٖةضزوو َةضظإ زةططيَتةوة

َةى -ى ييَ جيابؤتةوة
غةضنةي

ٖةْسيَو يةئةْاايهطاواْى َةالظيازيؿى تيَساية

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْىلتةقتةمَ
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

َح
وؾياض عاضف غاي

ضيَهدػنت

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1979

بةعؼ

ْويَ

2

غاالض قازض ضةَةظإ

ثّ.

ذؿع

ٖةوييَط

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

3

غةياةزئ َةعطوف ضةمحإ

ثّ.

ى.ٕ.ى

زةؾتيَو

1997

بطانوشى

زواى ضاثةضي ٔ
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ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلئيًٓحاغى طةوضةَ
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

ظوييَدا حميَسئ ذةغةٕ

َتى
ٖاوال

-

ئيًٓحاغى طةوضة

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

َال ضِةغوٍ
قازض عةبسوي

َتى
ٖاوال

-

ئيًٓحاغى طةوضة

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

تؤفيل ذةَةزةَل خسض

ثّ.

ث.ز.ى

َوغٌ

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

4

حمةَةز ضِةغوٍ ؾةضي

ثّ.

ث.ز.ى

ؾيَطاوة

1964

بةعؼ

ئةيًوٍ

5

بطايِ ذةَةزةَل خسض

ثّ.

ث.ز.ى

َؿؤ
ٖةي

1968

بةعؼ

ئةيًوٍ

6

قازض ذةَةز ئؤَةض

ثّ.

ث.ز.ى

بةغساز

1972

بةعؼ

ئةيًوٍ

7

ؾةضي عةبسويطةمحإ بايع

ثّ.

ث.ز.ى

َوغٌ

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ
ئةيًوٍ

8

جةوٖةض َػتةفا ضِةغوٍ

ثّ.

ث.ز.ى

ضياى ؾيؿاض

1974

بةعؼ

9

فةيػةٍَ وغو جوَلة

ثّ.

ى.ٕ.ى

زةؾتى نؤية

1981

ناضةغا

ْويَ

10

عةبسويطةمحإ تةٖا قازض

ثّ.

ح.ف

غيَهاْى
غيَططزنإ

1982

بةعؼ

ْويَ

11

حمةَةز ضِةؾيس تةيب

َتى
ٖاوال

-

َة
اقةى زيَطةي

1982

بةعؼ

ْويَ

12

وؾياض عةبسويطةمحإ بايع

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةي غوض

1982

بةعؼ

ْويَ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلئيًٓحاغى طةوضةَ

14

ئةْوةض َػتةفا ضِةغوٍَ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ططزةغؤض

1983

بةعؼ

ْويَ

َتى
ٖاوال

-

طؤثتةثة-ئيًٓحاغ

1983

بةعؼ

ْويَ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ئاظياْة

1985

بةعؼ

ْويَ

16

141

20

عةبسوملوتةييب ذةَةعةي تةٖا

ثّ.

ح.ف

ئيًٓحاغى طةوضة

1987

بةعؼ

ْويَ

21

ْةغطئ ذةغةٕ حميَسئ

َتى
ٖاوال

-

ئيًٓحاغى طةوضة

1987

بةعؼ

ْويَ

22

تةٖا ذةَةعةي تةٖا

ضِيَهدػنت

ح.ف

ٖةوييَط

1987

بةعؼ

ْويَ

23

َةْاف تةٖا ئؤَةض

ثّ.

ح.ف

نةضنوى

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

24

َا ضِةغوٍ قازض
عةوي

َتى
ٖاوال

-

غةضى ضِةف

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

-3-

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

25

ؾيَطنؤ ئؤَةض وة إ

ثّ.

ى.ٕ.ى

زيبةطة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

26

َح
ظاٖري ٖةَعة غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

زيبةطة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

27

َح
جةييٌ ذةَةز غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

زيبةطة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

28

َال ناويَؼ
غوييَُإ فةحتوي

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

29

ْاظّ ناظّ َةمحوز

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةضنوى

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

30

ناظّ ذةَةزةَل ضةئوف

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

31

َح
غةالح غةالّ غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةغٓةظإ

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

32

فاخط عةباؽ حميَسئ

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
نيَؿهة/زيَطةي

1995

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

33

َال
حمةَةز عةبسويوٖاب فةحتوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

ذاجى قةال
َ

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

34

َال
ئةمحةز عةبسويوٖاب فةحتوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

زاضةتوو

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

35

ذةنيِ ضةئوف عو إ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ثريةض-نؤية

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

36

بةختياض ذةَةز عوبيَس

ثّ.

ى.ٕ.ى

بةْةباويَ

1997

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلئيًٓحاغى طةوضةَ

ظيَوزةض

13

َال
بةنط غوييَُإ فةحتوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

ظيَى بضوى-
قةضةغامل

1982

ناضةغا

ْويَ

15

19

عوظيَط ذوغئَ ئؤَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

ئيًٓحاغى طةوضة

1986

بةعؼ

ْويَ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلئيًٓحاغى طةوضةَ

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

وغو وة إ يوغ

18

ْةوضؤظ نانٌ َةمحوز

َتى
ٖاوال

-

ئيًٓحاغى طةوضة

1986

بةعؼ

ْويَ

-2ؾؤضِف

َح
حمػل ذةَةز غاي

17

ٖةوضاظ ئاظاز ايٌ

َتى
ٖاوال

-

ئيًٓحاغى طةوضة

1986

بةعؼ

ْويَ

-4-

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

37

َ قازض
قازض عةبسويال

ثّ.

ى.ٕ.ى

َى
اقوي

1997

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

38

َال قازض
تاضم عةبسوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

بةْةباويَ

1997

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

39

َال قازض
ضةفيل عةبسوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

بةْةباويَ

1997

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ
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ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلناْى يةيةَ
ش

ْاوى ؾةٖيس

1

غةبطية قازض ئةفةْسى

َتى
ٖاوال

2

َح َػتةفا
َال غاي
عةبسوي

ثّ.

3

َال
غةضزاض عوَةض عةبسوي

ثّ.

4

َال َةويوز
حمةَةز عةبسوي

ثّ.

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

ثًة

ئؤضِطإ

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

1968

بةعؼ

ئةيًوٍ

-

ناْى يةية

ب.ّ.ث
.ز.ى

ْاوزةؾت

ضِووزاو

ئةيًوٍ

بةعؼ

ئةيًوٍ

ث.ز.ى

ناْى يةية

1970

ث.ز.ى

باواجى

1974

-1-

َةباْى طةوضةَ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلتاي
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

َح ئؤَةض
ئةبوبةنط غاي

َتى
ٖاوال

-

َةباْى طةوضة
تاي

1965

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

وْؼ ضِةظا غازم

َتى
ٖاوال

-

َةباْى طةوضة
تاي

1967

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

ضِةؾيس ئةغلةز ئؤَةض

ثّ.

ب.ّ.ث.ز.
ى

خةيةنإ

1969

بطانوشى

ئةيًوٍ

4

ضِةيؼ ئةمحةز ئيػُاعيٌ

ثّ.

ب.ّ.ث.ز.
ى

ضِايا

15

ٖيُساز حمةَةز بطايِ

ثّ.

ى.ٕ.ى

غيَهاْى غيَططزنإ

1986

بةعؼ

ْويَ

16

ئيػُاعيٌ خوضؾيس غازم

ضِيَهدػنت

ى.ٕ.ى

جطيًةى ؾوإ

1986

بةعؼ

ْويَ

17

غةييِ حمُوز ئيػُاعيٌ

ثّ.

ى.ٕ.ى

غةضى ضِةف

1987

بةعؼ

ْويَ

18

ئيرباٖيِ غابري بايع

ضِيَهدػنت

ى.ٕ.ى

طؤَةغاإ

1988

بةعؼ

ْويَ

19

َح
عةبسويػُةز عو إ محةغاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

تةقتةم

1988

بةعؼ

ْويَ

20

ئاضاّ ئيرباٖيِ ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َتةى تةقتةم
قةال

1995

بطانوشى

زواى

21

وٖاب ئيرباٖيِ

ثّ.

ى.ٕ.ى

َتةى تةقتةم
قةال

1995

بطانوشى

22

يةتي ضِةؾيس َةويوز

َتى
ٖاوال

-

َةباْى طةوضة
تاي

1996

بطانوشى

زواى
ضِاثةضئ

23

يوقُإ غًيَُإ ذةَةزؾطي

ثّ.

ى.ٕ.ى

غيسةنإ

1999

بطانوشى

زواى
ضِاثةضئ

24

خةبا خسض َيهائيٌ

ثّ.

ث.ز.ى

غيسةنإ

2001

بطانوشى

زواى

25

غةَةز حمةَةز ئيػُاعيٌ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ؾٓطويَ

2003

بطانوشى

1970

بطانوشى

ئةيًوٍ

ش

5

طةْخ خةييٌ ئةبابةنطخعض

ثّ.

ث.ز.ى

َزظيَ
قةال

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

1

عوَةض ذةَةز طةضَهى

َتى
ٖاوال

6

َةضزإ ضِةؾيس َةويوز

ثّ.

ث.ز.ى

وةضتيَ وضيَوة

1975

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

7

ْاَل نةضيِ ايٌ َاَؤى

ثّ.

ى.ٕ.ى

ناْى غوض

1977

بةعؼ

ْويَ

8

ئاَيٓة ؾةضي فةتاح

َتى
ٖاوال

-

خةيةنإ

1977

بةعؼ

ْويَ

9

عةظيع ذةَةز ؾةضي

َتى
ٖاوال

-

خةيةنإ

1977

بةعؼ

ْويَ

10

َةويوز ئةغلةز ْةبى

َتى
ٖاوال

-

خةيةنإ

1977

بةعؼ

ْويَ

11

نانةؾل ذوغئَ عةظيع

َتى
ٖاوال

-

َةبإ
ؾيوى يويةى تاي

1977

بةعؼ

ْويَ

12

َةمحوز ئيػُاعيٌ فةتتاح

َتى
ٖاوال

-

َةبإ
ؾيوى يويةى تاي

1977

بةعؼ

ْويَ

13

ذةَةظياز غواضة ذةَةزةَل

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
اقةى زيَطةي

1983

بطانوشى

ْويَ

14

عةبباؽ ئؤَةض ذةَةز

ثّ.

ح.ؽ.ى

َة
اقةى زيَطةي

1983

بطانوشى

ْويَ

143

ظيَوزةض

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

-2ؾؤضِف

زواى
ضِاثةضئ

ضِاثةضئ
زواى
ثطؤغة

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلطةضَهى تةقتةمَ
ْاوى ؾةٖيس

َةباْى طةوضةَ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلتاي

ضِاثةضئ

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

-

طةضَهى تةقتةم

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

ثوضة ئاَيٓى زايهى عوَةض

َتى
ٖاوال

-

طةضَهى تةقتةم

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

وٖاب ضِةظا ذةَةز

َتى
ٖاوال

-

طةضَهى تةقتةم

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

4

قازض َػتةفا قازض

ثّ.

ث.ز.ى

خؤؾٓاوةتى

1975

ضِووزاو

ئةيًوٍ

5

غةباح عةبسويطةمحإ غةعيس

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةي غوض

1982

بةعؼ

ْويَ

6

َح ذةَةزةَل
فةتاح ذةَة غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

قةضةبةط

1982

بةعؼ

ْويَ

7

ذةغةٕ ذاجى ذةَةظياز

َتى
ٖاوال

-

غويَطةية

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

8

َح ذةَةزةَل
نةَاٍ ذةَةغاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةي ايٌ بةطى

1995

بةعؼ

زواى ضِاثةضئ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلئيًٓحاغى طضهةَ-ةضظإَ
ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

ش

ْاوى ؾةٖيس

ح.ف

بةغتى ؾةضغة

1983

بطانوشى

ْويَ

ح.ف

ٖةوييَط

1987

بةعؼ

ْويَ

1

َةمحوز قازض ذةَةز

ثّ.

2

حمةَةز عوَةض خاييس

ثّ.
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ضِيَهدػنت

ح.ف

ٖةوييَط

3

َطيةَة عوَةض خاييس

ح.ف

ٖةوييَط

1987

ح.ف

ذةَاَؤى,نؤية

1975

4

خسض ذةَةز ذةغةٕ

ثّ.

5

عوَةض عو إ عوَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

ضةواْسظ

1987

6

ئيػُاعيٌ قازض ضةغوٍ

ثّ.

16

بةنط ئةمحةز ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

نؤية

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

17

عوَةض ذةَعة عوَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

ضةَططة

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

18

ضِيَباظ نؤغطة ضِةغوٍ

ثّ.

ى.ٕ.ى

زونإ

2001

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

ْويَ

ْويَ

1987

بةعؼ
بةعؼ

ْويَ

بطانوشى

ئةيًوٍ

بةعؼ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلنوْة طوضطَ

َةباْى طضهةَ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلتاي
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

ياغل جوبطائيٌ تةٖا

ثّ.

ث.ز.ى

ٖةضَؤتة

1969

بةعؼ

ئةيًوٍ
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ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلؾيواؾؤنى خواضيََ
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

عةي نوشضاى َةْتو

َتى
ٖاوال

-

ؾيواؾؤى

1918-194

عو اًْى

-

2

تاٖري ئاغاى غةفوضى

َتى
ٖاوال

-

ؾيواؾؤى

1918-194

عو اًْى

-

3

ذةويَع خسض

َتى
ٖاوال

-

ؾيواؾؤى

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

4

غةبيرة ايٌ ثريزاوز

َتى
ٖاوال

-

ؾيواؾؤى

1968

بةعؼ

ئةيًوٍ

5

نافية ايٌ ثريزاوز

َتى
ٖاوال

-

ؾيواؾؤى

1968

بةعؼ

ئةيًوٍ

6

عاضف جةَيٌ ئةمحةز

ثّ.

ث.ز.ى

ضياى ؾيؿاض

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

7

غسيل ذاجى َػتةفا

ثّ.

ح.ؽ.ى

اقوي

1979

بةعؼ

ْويَ

8

َةويوز ذةَعة عوَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

َوغٌ

1977

بةعؼ

ْويَ

9

فاضوم َةويوز ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َةيةى ئاغا

1983

بةعؼ

ْويَ

10

ئاضاؽ نؤغطة ضِةغوٍ

ثّ.

ى.ٕ.ى

اقوي

1985

بةعؼ

ْويَ

11

ثيَؿطِةو نؤغطة ضِةغوٍ

ثّ.

ى.ٕ.ى

اقوي

1985

بةعؼ

ْويَ

12

ياغل ذةَةز ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

اقوي

1986

بةعؼ

ْويَ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلؾيواؾؤنى خواضيََ

14

ؾيَطظاز ؾةضي خسض

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1994

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

15

َةويوز خسض ايٌ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ
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ظيَوزةض

13

ئاظاز غةعسى حمةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1993

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

2

ضِؤغتةّ ئةمحةز خوضؾيس

ثّ.

ح.ؽ.ى

َتإ
ٖةيبة غوي

1985

بةعؼ

ْويَ

3

ضِةغوٍ خوضؾيس ئةمحةز

َتى
ٖاوال

-

نوْةطوضط

1987

بةعؼ

ْويَ

4

غةفوض خوضؾيس ئةمحةز

َتى
ٖاوال

-

نوْةطوضط

1987

بةعؼ

ْويَ

5

ئةغتى خةييٌ خوضؾيس

َتى
ٖاوال

-

نوْةطوضط

1987

بةعؼ

ْويَ

6

تاضم ئةمحةز خوضؾيس

ثّ.

ث.ز.ى

ثطزيَ

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

7

جةباض غوييَُإ خوضؾيس

َتى
ٖاوال

-

نوْةطوضط

َ- 1994ل

بةعؼ

زواى ضاثةضئ

ش

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

1

ضةفيل ئةمحةز خوضؾيس

َتى
ٖاوال

-

تةقتةم

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلباغةجٓيَطَ

-2ؾؤضِف

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ
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ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غا ي
ؾةٖيس
بووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

جابط غابط غازم

ثّ.

ث.ز.ى

َانؤى

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

َةويوز عو إ ضةغوٍ

ثّ.

ث.ز.ى

َانؤى

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

وٖاب قازض ئيػُاعيٌ

َتى
ٖاوال

-

َةباْى طةوضةَ-ل
تاي

1984

بةعؼ

ْويَ

4

َح
ْاظّ ضِةغوٍ غاي

َتى
ٖاوال

-

باغةجٓيَط

1987

بةعؼ

ْويَ

5

ذةويَع جةعاةض عةوال
َ

َتى
ٖاوال

-

َةباْى طةوضةَ-ل
تاي

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

6

فةضٖاز ضةَةظإ ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

قةالزظيَ

1994

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

7

ئةْوةض ضِةغوٍ غازم

ثّ.

ى.ٕ.ى

قةالزظيَ

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

8

ؾونطذةَةقاغِ تؤفيل

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
نيَؿهة-زيَطةي

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

9

يوقُإ جةوٖةض عةوال
َ

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
نيَؿهة-زيَطةي

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

10

نةَاٍ عةظيع قازض

ثّ.

ى.ٕ.ى

قةالزظيَ

1999

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

11

جةواز عةظيع قازض

ثّ.

ى.ٕ.ى

ظيَى بضوى

1999

ضِووزاو

زواى ضِاثةضئ

12

َال
ئاغؤ ذةغةٕ عةبسوي

ثّ.

ى.ٕ.ى

َةى
تةقتةم-غةضنةي

2005

ناضةغا

زواى ثطؤغة
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ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلباغةجٓيَطَ
ش

ْاوى ؾةٖيس

13

َح
ئاضاّ غةباح غاي

ثّ.

14

طؤضإ جةوٖةض عةوال
َ

ثّ.

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلقوضِة بةضاظةى طضهةَ

-2ؾؤضِف

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

1

حمةَةز عوَةض عةي

ثّ.

2

ئيسضيؼ قاغِ عوَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

َةى
تةقتةم-غةضنةي

2005

ناضةغا

زواى ثطؤغة

ى.ٕ.ى

بةغساز

2005

ناضةغا

زواى ثطؤغة

3

يوقُإ عوَةض عةي

ثّ.

َتوَ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلتةنةي
ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

عةباؽ ذةَةز عةي

ثّ.

ث.ز.ى

زاضبةضِووية

1968

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

وٖاب قازض ذةويَع

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖةوييَط

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

3

َح تاٖري
جوَلة غاي

ثّ.

ى.,.ى

ؾيوةغوض

1992

بةعؼ

زواى ضِاثةضئ

4

غةباح قازض ذةويَع

ثّ.

ى.ٕ.ى

ٖيَطؤ

1995

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

5

ؾةوقى ذوغئَ غابري

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
نيَؿهة-زيَطةي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

6

نةياى ذوغئَ غابري

ثّ.

ى.ٕ.ى

تةقتةم

1997

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

7

حمػل تةٖا ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َتو
تةنةي

1998

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

8

فةضٖاز ضِةجةب ذةويَع

ثّ.

ى.ٕ.ى

بةضزقًيؿو

1999

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ش

ْاوى ؾةٖيس

1

ذةنيِ ناويَؼ حميَسئ

َتى
ٖاوال

-

ضؤحمةيسةض

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلَوخةضِةؽَ
ش
1

َح ئؤَةض
غةعيس غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

ضِووباضى نؤية

1985

بةعؼ

2

قازض َريظا قازض

ثّ.

ى.ٕ.ى

تةقتةم

1987

بةعؼ

ْويَ

3

ذةنيِ عةظيع ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َوخةضِةؽ

1987

ناضةغا

ْويَ

4

ذةغةٕ غابري ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

ناطةزؤٍَ

1988

بةعؼ

ْويَ

5

َال
ضِةفلة عوَةض عةبسوي

ثّ.

ث.ز.ى

ؾيَطاوة-ثطزيَ

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

6

ذةنيِ عوَةض خسض

ثّ.

ث.ز.ى

ؾيَطاوة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

ايٌ ياغل ذوغئَ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ايٌ بةطى-ؾوإ

1995

بةعؼ

زواى ضِاثةضئ

تايب قازض َريظا

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
ناْى قطِشاي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

9

ذةيسةض غابري ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
ناْى قطِشاي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

10

جواَيَط بةنط نةضيِ

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
ناْى قطِشاي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

11

نانةخإ عو إ خسض

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
ناْى قطِشاي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

12

َح ئؤَةض
ئةغوةز غاي

ثّ.

ى.ٕ.ى

ؾٓطويَ

2001

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

13

فةضةيسوٕ خايس غابري

ثّ.

ى.ٕ.ى

ؾٓطويَ

2001

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ش
1

بةنط ئةمحةز ضِةغوٍ

َتى
ٖاوال

-

ْاغطاغا

1985

بةعؼ

ْويَ

7

2

َح ئؤَةض
غابري غاي

َتى
ٖاوال

-

ْاغطاغا

1985

بةعؼ

ْويَ

8

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلقوضِةبةضاظةى طةوضةَ
1985

ئيَطإ

ْويَ

1995

بطانوشى

2

جةالٍ واذس تاٖري

ثّ.

ى.ٕ.ى

-

ظيَوزةض
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ئاضاؽ ئيًٓحاغي

1

َح
ْاَل بةٖازئ غاي

َتى
ٖاوال

-

نؤية

ؾؤضِف

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف
ْويَ

ْاوى ؾةٖيس

زواى ضِاثةضئ

ى.ٕ.ى

ططزى ئاضةقإ

1995

ثًة

ثًة

ش

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ئؤضِطإ

ئؤضِطإ

ْاوى ؾةٖيس

ى.ٕ.ى

تةقتةم

1982

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

ثًة

ح.ف.ع

بةغساز

1982

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

ئؤضِطإ

بةعؼ

ْويَ

زوشَٔ

زوشَٔ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

بةعؼ

ْويَ

ؾؤضِف

ؾؤضِف

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلضؤحمةيسةضَ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلْاغطاغاَ

زوشَٔ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف
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ََ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلطةضَهى غاتوقةال
ش

ْاوى ؾةٖيس

1

عو إ نانةخإ نةضيِ

ثّ.

2

َال
غةعسى ذةَةز عةبسوي

ثّ.

3

َةجيس تاٖري عةي

ثّ.

4

عوَةض َةمحوز زاوز

ثّ.

5

عةي ذةويَع عةي

ثّ.

6

فةضَإ ئةْوةض ئةمحةز

ثّ.

7

غاَإ حمةَةز ئةمحةز

ثّ.

ؾؤضِف

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ى.ٕ.ى

ططزخةبةض

1983

بةعؼ

ْويَ

ى.ٕ.ى

بازاوة

1983

بطانوشى

ْويَ

ث.ز.ى

ؾيَطاوة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

ث.ز.ى

ؾيَطاوة

1991

بةعؼ

ضِاثةضئ

ث.ز.ى

ذاجى ئؤَةضإ

1999

بطانوشى

زواى ضاثةضئ

ث.ز.ى

ذاجى ئؤَةضإ

1999

بطانوشى

زواى ضاثةضئ

ث.ز.ى

َة
نيَؿهة -زيَطةي

1997

بطانوشى

زواى ضاثةضئ

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

1

نانةَةز ضِةؾيس َاَةذةَة

ثّ.

ى.ٕ.ى

-

1977

بةعؼ

ْويَ

2

غيٓةّ نانةخإ نةضيِ

َتى
ٖاوال

-

َةالظياز

1987

بةعؼ

ْويَ

3

ضِيَرإ غةعيس َػتةفا

َتى
ٖاوال

-

َةالظياز

1987

بةعؼ

ْويَ

4

غوغٔ غةعيس َػتةفا

َتى
ٖاوال

-

َةالظياز

1987

بةعؼ

ْويَ

ََ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلغاتوقةال

ش

2

ظضاض فاضؽ غةعيس

ثّ.

ث.ز.ى

قةغطيَ

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

ئةغوةز تؤفيل حمةَةز

َتى
ٖاوال

-

غاتوقةال
َ

1974

بةعؼ

ئةيًوٍ

4

ئةنطةّ عةي غةعيس

َتى
ٖاوال

-

غاتوقةال
َ

1985

بةعؼ

ْويَ

5

ظيَسإ ئةبوبةنط غةعيس

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
زيَطةي

1986

بةعؼ

ْويَ

6

َةياؽ عةباؽ غةعيس

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

7

خامن ذةَةزةَل َػتةفا

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

8

زييَط غةييِ نةضيِ

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

9

فواز ئاظاز عةظيع

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

10

جوَلة ؾونط ضةؾيس

ثّ.

ى.ٕ.ى

اقوي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ
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ظيَوزةض

1

جيٗاْبةخـ عاضف وةي

َتى
ٖاوال

-

غاتوقةال
َ

1963

بةعؼ

ئةيًوٍ

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

13

ظاٖري ذةويَع عاضف

ثّ.

ى.ٕ.ى

ؾٓطويَ

2001

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

14

َيابة
ؾواْة عةظيع عةوال

ثّ.

ى.ٕ.ى

ثطزيَ

2003

بةعؼ

ثطؤغة

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

قازض ضِةغوٍَ قازض

ثّ.

ث.ز.ى

خةيةنإ

1969

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

َال َػتةفا
ؾةوقى عةبسوي

ثّ.

ب.ّ.ث.ز.ى

نةضنوى

1972

بةعؼ

ئةيًوٍ

3

َال َػتةفا
جةوٖةض عةبسوي

ثّ.

ب.ّ.ث.ز.ى

نةضنوى

1972

بةعؼ

ئةيًوٍ

4

ٖاؾِ َػتةفا ذةَةز

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
زيَطةي

1996

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلؾيوةجإَ

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

-2-

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلناْى ضِةفَ

-1ؾؤضِف

12

جةباض جةالٍ غةعيس

ثّ.

ى.ٕ.ى

َؿيو
بةضزقً

2000

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ََ
ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلغاتوقةال

ييػتى ْاوى ؾةٖيساْى طوْسىلَةالظيازَ
ؾؤضِف

11

ئاضى ئةغلةز تؤفيل

ثّ.

ى.ٕ.ى

اقوي

1997

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

ش

ْاوى ؾةٖيس

ثًة

ئؤضِطإ

ؾويَٓى
ؾةٖيسبووٕ

َى
غاي
ؾةٖيسبووٕ

زوشَٔ

ؾؤضِف

1

َال زةضويَـ
ذةَةعةي عةبسوي

ثّ.

ث.ز.ى

يؤالٕ

1962

بةعؼ

ئةيًوٍ

2

جةباض ذةَةزةَل عةي

ضِيَهدػنت

ى.ٕ.ى

زوبعْى

1986

بةعؼ

ْويَ

3

ئاضاؽ َاَةْس عو إ

ثّ.

ى.ٕ.ى

ناْى نوضزة

1987

بةعؼ

ْويَ

4

َال عو إ حمةَةز
عةوي

َتى
ٖاوال

-

نؤضِةو

1991

بةعؼ

ضِاثةضِئ

5

جةالٍ ذةَةزةَل عةي

ثّ.

ى.ٕ.ى

ذةَاَؤى-نؤية

1992

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

6

بطايِ عو إ ذةَةزةَل

ثّ.

ى.ٕ.ى

نؤية

1993

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

7

عةظيع َةعطوف قازض

ثّ.

ى.ٕ.ى

َة
نيَؿهة-زيَطةي

1994

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

8

ْةوظاز غةفوض ئيػُاعيٌ

ثّ.

ى.ٕ.ى

طؤَةغاإ

1994

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

9

ْةجيِ ذةَةزةَل عةي

ثّ.

ى.ٕ.ى

غًيَُاْى

1995

ناضةغا

زواى ضِاثةضئ

10

َاَةْس جةَيٌ ئؤَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

خوانوضى

1999

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ

11

غياَةْس جةَيٌ ئؤَةض

ثّ.

ى.ٕ.ى

نةثهى
ذةَةزئاغا

1994

بطانوشى

زواى ضِاثةضئ
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َةباْى طةوضةَ -2-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلتاي

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى تةقتةم
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

باوةزئ ئةمحةز ئةَل

قةغطؤى

1988

13

َال
ؾةَاّ ضِةؾيس عةبسوي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

2

بةنط ؾةضي قازض

نؤية

1988

14

َح
ؾوإ عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

15

َح
ناضوإ عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

16

َح
ؾازية عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

17

َح
ؾيالٕ عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

1

ظوبيَسة حمةَةز ئةمحةز

ضوغًيحة

1988

18

َح
ْاٖيسة عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

19

َح حمةَةز
عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

20

قةزضية ئيػُاعيٌ َيهائيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

21

َح
ناَةضإ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

22

َح
ْةضميإ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

23

َح
ثةضوئ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

24

َح
ْةضَل عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى يةيةَ

َةباْى طةوضةَ -1-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلتاي
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

جةعاةض ئيػُاعيٌ َيهائيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

2

َح ذةَة
ْةخؿل غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

3

َطيةّ جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

4

فا ة جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

5

غةضباظ جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

َةباْى طةوضةَ -3-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلتاي

7

جةوٖةض ئيػُاعيٌ َيهائيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

25

َح
ْةغطئ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

8

ظةيٓةب ئةمحةز حمةَةز

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

26

َح
شيإ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

9

غةضطوٍَ جةوٖةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

10

ثيَؿةوا جةوٖةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

27

َح
بةيإ عةبسويكازض غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

11

ثيَؿطِةو جةوٖةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

28

َح
ؾًيَط عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

29

عةيؿإ جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

12

َح ذةَةز
عةبسويطةمحإ غاي

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

30

َيَطةّ جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

ظيَوزةض
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ئاضاؽ ئيًٓحاغي

6

غةَةز جةعاةض ئيػُاعيٌ

قةغطؤى-ئاغحةيةض

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

152

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلطةضَهى تةقتةمَ

4

تةيلة ذةغةٕ ضِةغوٍ

تةقتةم

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

5

ضةفلة غازم ذةويَع

نؤية

1988

1

عوبيَس خةيياة ايٌ

قةغطؤى

1988

6

ضِةَةظإ َةجيس عةي

تةقتةم

1988

2

ٖةزية خةيياة ايٌ

قةغطؤى

1988

7

يةعًى ٖةَعة قازض

ناْى بى

1988

3

نضيَهى عوبيَس خةيياة

قةغطؤى

1988

8

َةجيس غةعيس ذةَةز

ناْى ٖةدمري

1988

9

عةظمية عوَةض ضةغوٍَ

ناْى بى

1988

10

حمةَةز ضِةظا ئيػُاعيٌ

ناْى بى

1988

11

َوى ضِةظا ئيػُاعيٌ
طوي

ناْى بى

1988

12

جواَيَط ضِةظا ئيػُاعيٌ

ناْى بى

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلئيًٓحاغى طضهةَ -ةضظإَ
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

طوَييَ ذةَةز ذةغةٕ

ؾيواؾؤى

1988

2

ؾوإ ذةَيس غةعيس

ؾيواؾؤى

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلباغةجٓيَطَ -2-

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلؾيواؾؤنى خواضيََ
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

ذةغةٕ بايع خايٓس

ؾيواؾؤى

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلنوْة طوضطَ
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

ئيرباٖيِ غًيَُإ خوضؾيس

نوْةطوضط

1988

2

خةتاب عةبسويطةمحإ خوضؾيس

نوْة طوضط

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلباغةجٓيَطَ -1-

2

ضِةظا غةييِ ضِةغوٍ

نؤية

1988

3

عاضف غةييِ ضِةغوٍ

نؤية

1988
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ظيَوزةض

1

تةٖا غةييِ ضِةغوٍ

نؤية

1988

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

13

زييَط ضةظا ئيػُاعيٌ

ناْى بى

1988

14

َعاض ضِةظا ئيػُاعيٌ
زي

ناْى بى

1988

15

َاَة ضِةغوٍ حميَسئ

ٖةوييَط

1988

16

خةزجية عةظيع عةي

ناْى بى

1988

17

ؾيَطوإ يوقُإ ضِةظا

ناْى بى

1988

18

خةضاَإ يوقُإ ضِةظا

ناْى بى

1988

19

ذةَةخإ ؾةضي تةييب

ناْى بى

1988

20

ظةنية ناٌَ تةييب

ناْى بى

1988

21

حمةَةز ذةَةخإ ؾةضي

ناْى بى

1988

22

َٗاباز ذةَةخإ ؾةضي

ناْى بى

1988

23

ئةمحةز ذةَةخإ ؾةضي

ناْى بى

1988

24

زةؾتى ذةَةخإ ؾةضي

ناْى بى

1988
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ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلباغةجٓيَطَ -3-

9

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

25

عو إ ؾةضي تةييب

قةغطؤى

1988

خةضَإ ذةَةز ئةمحةز

1988

ْاغطاغا

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلقوضِةبةضاظةى طةوضةَ

26

َح ئةمحةز
ئةتًيُة غاي

قةغطؤى

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

27

بيَػتوٕ عو إ ؾةضي

قةغطؤى

1988

1

ذةنيِ ذةَةز خوضؾيس

نؤية

1988

28

خاناو عو إ ؾةضي

قةغطؤى

1988

2

غةَةز ئةمحةز جوبطائيٌ

نؤية

1988

29

َااى عو إ ؾةضي
زي

قةغطؤى

1988

3

َح
ئةنطةّ غةفوض غاي

نؤية

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلَوخةضةؽَ -1-

َتوَ
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلتةنةي
ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

1

َح
غةزضةزئ ذةَةز غاي

نؤية

1988

1

خاييس غابري ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

2

ئةنطةّ ذوغئَ ذةويَع

نؤية

1988

2

وضيا غابري ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

3

خاييس غسيل عةغاف

نؤية

1988

3

َةوايس َةويوز ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

4

َةويوز تاٖري ضِةؾيس

نؤية

1988

4

ذةَيس َةويوز ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

5

خايس نانٌ ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

6

ذةغةٕ َريظا قازض

ناطةزؤٍَ

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

7

تؤفيل عةبباؽ ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

1

عوظيَط عةي ئةمحةز

ْاغطاغا

1988

8

ْاَل عةباؽ ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

2

ئةَري عوظيَط عةي

ْاغطاغا

1988

9

خةييٌ نانٌ ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

3

خةزجية عوظيَط عةي

ْاغطاغا

1988

4

ذةتةّ ذةَةز ئةمحةز

ْاغطاغا

1988

10

خةييٌ ئةمحةز ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

5

ضةئوف ذةَةز ئةمحةز

ْاغطاغا

1988

11

َةمحوز ضةؾيس ئؤَةض

ناطةزؤٍَ

1988

12

ْازض َريظا قازض

ناطةزؤٍَ

1988

6

نانةخإ بةنط ئةمحةز

ْاغطاغا

1988

7

َال ذةَةز
َؿري عةبسوي

ْاغطاغا

1988

8

َال
َح عةبسوي
غةعيس غاي

ْاغطاغا

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلْاغطاغاَ
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ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلَوخةضةؽَ -2-

4

ََال ذةغةٕ
عةي عةوبسي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

5

َال ذةغةٕ
َح عةبسوي
غاي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

13

ئاظاز قازض خسض

تةقتةم

1988

6

َال ذةغةٕ
غةالح عةبسوي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

14

غةَةز ذةَةز ئةَل

ناطةزؤٍَ

1988

7

غةزضى حمةَةز ئةمحةز

ططزخةبةض

1988

15

ضةغوٍَ ئؤَةض ضِةغوٍَ

َوخةضةؽ-ؾةٖيس

1988

16

عةباؽ ذةَةز قازض

َوخةضةؽ-ؾةٖيس

1988

8

جةَاٍ بطايِ ذةَةز

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

9

َةمحوز نانةخإ نةضيِ

ططزخةبةض

1988

17

َح ئؤَةض
َػتةفا غاي

ناطةزؤٍَ

1988

10

ئاَيٓة ذوغئَ خسض

ططزخةبةض

1988

18

َح ئؤَةض
ْةجيِ غاي

ناطةزؤٍَ

1988

11

حمةَةز َةمحوز نانةخإ

ططزخةبةض

1988

19

َح ئؤَةض
َةجيس غاي

ناطةزؤٍَ

1988

12

ْةوظاز َةمحوز نانةخإ

ططزخةبةض

1988

20

َال ئةمحةز
َطيةّ عةبسوي

قةغطؤى

1988

21

ظوييَدا غابري ذةَةز

قةغطؤى

1988

َ وَةالظيازَ -2-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلطةضَهى غاتوقةال

22

ظاضا غابري ذةَةز

قةغطؤى

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

23

وةعسى نةضيِ قازض

قةغطؤى

1988

13

َؿاز َةمحوز نانةخإ
زي

ططزخةبةض

1988

24

غيَوة ذةَةز َةويوز

قةغطؤى

1988

14

غةظاٍ َةمحوز نانةخإ

ططزخةبةض

1988

15

جةباض نانةخإ نةضيِ

ططزخةبةض

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

16

جةَاٍ نانةخإ نةضيِ

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

17

جةْطى ذةويَع عةي

َ
طةضَهى غاتوقةال

1988

25

عو إ ئةَل ذةَةز

ناطةزؤٍَ

1988

18

غةزضية عةباؽ ضةغوٍ

ططزخةبةض

1988

26

ظةنية نانٌ ذةَةتةيب

باغةجٓيَط

1988

19

حمةَةز جةباض نانةخإ

ططزخةبةض

1988

20

غؤيًة جةباض نانةخإ

ططزخةبةض

1988

21

ذةفت غةز جةباض نانةخإ

ططزخةبةض

1988

22

غوضَيَ جةباض نانةخإ

ططزخةبةض

1988

23

جيٗاْطري جةباض نانةخإ

ططزخةبةض

1988

24

فا ة ضةؾيس ذةَة

ططزخةبةض

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلَوخةضةؽَ -3-

َ وَةالظيازَ -1-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلطةضَهى غاتوقةال

2

يوقُإ غةضيب عةي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988

3

َال
ْةغطةزئ ئةمحةز عةبسوي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988
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1

ْاَل غةضيب عةي

طةضَهى غاتوقةال
َ

1988
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ش
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َوَةالظيازَ -3-
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلطةضَهى غاتوقةال

4

جةَاٍ ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

5

فةوظية ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

25

جةعاةض جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

6

َويَص ؾهوض غابري
طةال

ناْى ضِةف

1988

26

جةَيٌ جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

7

ضيَباظ ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

27

غةنيٓة جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

28

غةْية جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

8

ضيَواؽ ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

9

شيإ ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

29

غةَيٓة جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

10

قازض ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988

30

جةالٍ نانةخإ نةضيِ

ططزخةبةض

1988

11

ضِةظا غابري ضِةغوٍ

ناْى ضِةف

1988

31

ٖةزية عةي وْؼ

ططزخةبةض

1988

12

نافية جةييٌ قازض

ناْى ضِةف

1988

32

ثؿتيوإ جةالٍ نانةخإ

ططزخةبةض

1988

33

ؾاخةوإ جةالٍ نانةخإ

ططزخةبةض

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى ضِةفَ -2-

34

ضِاظية جةالٍ نانةخإ

ططزخةبةض

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

35

نافية جواَيَط نانةخإ

ططزخةبةض

1988

13

غاالض ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

36

غةزضى جةالٍ نانةخإ

ططزخةبةض

1988

14

غةباح ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

15

غةالح ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

16

ئةضغةالٕ ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

17

ئةضزةالٕ ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

1

َح غةعيس
ئةغتى ذةَةغاي

ططزخةبةض

1988

18

بيَطةضز ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

2

ذةييُة عةظيع عاضف

ططزخةبةض

1988

19

ٖيَطؤ ضِةظا غابري

ناْى ضِةف

1988

20

عوبيَس غابري ضِةغوٍ

ناْى ضِةف

1988

21

َح
ئيكًيُة ئةمحةز غاي

ناْى ضِةف

1988

22

ثؿتيوإ عوبيَس ضِةغوٍ

ناْى ضِةف

1988

23

ثةميإ عوبيَس ضِةغوٍ

ناْى ضِةف

1988

24

جةالٍ جةييٌ قازض

ناْى ضِةف

1988

ََ
ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلغاتوقةال

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى ضِةفَ -1-

2

عائيؿة عةي قازض

ناْى ضِةف

1988

3

جةالٍ ؾهوض غابري

ناْى ضِةف

1988
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1

ؾهوض غابري ضِةغوٍ

ناْى ضِةف

1988
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ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي
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ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى ضِةفَ -3-

45

ضِابى ْوضى غًيَُإ

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

46

ئانؤ ْوضى غًيَُإ

ناْى ضِةف

1988

25

فةخطية غابري ضةغوٍ

ناْى ضِةف

1988

47

ضطؤ ْوضى غًيَُإ

ناْى ضِةف

1988

26

نةَاٍ جةالٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

48

ضِةفيل غسيل ذةَةزئةَل

ناْى ضِةف

1988

27

زميةٕ جةالٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

28

ضة ية جةالٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى ضِةفَ -5-

29

ضيُةٕ جةالٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

30

ئةضخةوإ جةالٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

49

تاضيل ذةَةز ئةَل

ناْى ضِةف

1988

31

جةَاٍ جةييٌ قازض

ناْى ضِةف

1988

50

بةنط ذةَةنةضيِ

ناْى ضِةف

1988

32

فةوظية ئةْوةض قازض

ناْى ضِةف

1988

51

َةمحوز ذةَة نةضيِ

ناْى ضِةف

1988

33

ئاؾٓا جةَيٌ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

52

َال
جةْطى عو إ عةبسوي

ناْى ضِةف

1988

34

يةدمة جةَاٍ جةييٌ

ناْى ضِةف

1988

53

ذةغيب نانةجوإ خسض

ناْى ضِةف

1988

35

فاضؽ عو إ قاغِ

ناْى ضِةف

1988

54

نةَاٍ ضِةمحإ ْازض

ناْى ضِةف

1988

36

ٖةزية حمةَةز قازض

ناْى ضِةف

1988

55

جوَلة ضةمحإ ْازض

ناْى ضِةف

1988

56

ئيػُاعيٌ ضِةمحإ ْازض

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي

57

عةي ضِةمحإ ْازض

ناْى ضِةف

1988

58

غةالّ ضِةمحإ ْازض

ناْى ضِةف

1988

37

فاتح فاضؽ عو إ

ناْى ضِةف

1988

59

غاظإ ضةتؤ

ناْى ضِةف

1988

38

ئيسضيؼ فاضؽ عو إ

ناْى ضِةف

1988

39

َةغلوز فاضؽ عو إ

ناْى ضِةف

1988

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلناْى ضِةفَ -4-

ييػتى ْاوى ئةْاايهطاواْى طوْسىلؾيوةجإَ

42

تاييب غًيَُإ ذةَةزئةَل

ناْى ضِةف

1988

2

ضِابى َاضف َػتةفا

ناْى نوضزة

1988

43

ْوضى غًيَُإ ذةَةزئةَل

ناْى ضِةف

1988

3

غابري َةعطوف قازض

قةغطؤى

1988

44

ضِةمحة قازض َةويوز

ناْى ضِةف

1988
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41

َال غًيَُإ ذةَةزئةَل
عةبسوي

ناْى ضِةف

1988

1

نيصإ فاضؽ َةويوز

ناْى نوضزة

1988

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

40

شةْطاض فاضؽ عو إ

ناْى ضِةف

1988

ش

ْاوى ئةْاايهطاو

ؾويَٓى ئةْاايهطزٕ

َى ئةْاايهطزٕ
غاي
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 -4خواييَدؤؾبوولتاٖري عةبسوي
َتى
1938ى ناْى يةية ,يةٖ ,2013-2-18اوال

غًيَُاْىَ ,ايػى 2007.
َال ؾثيَداْى,
 -4نوضتةيةى يةَيَصو و ٖةْسيَ يةْاوزاضاْى ٖؤظى ؾيَداْى ,غثةعسوي

َ -5ةمحوز َةجيسذاجى ئةفةْسى ذةَةزةَل ,يةزايهبوى 1937ى نثاْى يةيثة,

َى2003.
ٖةوييَط ,غاي

يةٖ ,2013-2-19اوآلتى

 -5ذاجى نطَادميَو يةوثةضِى َةظْيسا ,ئاضاؽ ئيًٓحاغى ,ضاثى يةنةّ ,ضثاثداْةى

َح َػتةفا قازضَػتةفا ,يةزايهبوى1943ى ناْى يةيثة ,يثة-2-21
 -6ضةتؤ غاي

ثةيوةْس ,غًيَُاْى.2012 ,
طؤظاضةنإ: -1طؤظاضى نةنؤٕ ,شَاضةلَ27ى تةمموظى 2013ظ.

ٖ ,2013اوآلتى
 -7بثثةنط عثثةي ئةمحثثةز ,ي ثةزايهبوى 1951ى نثثاْى يةيثثة ,يثثة,2013-2-23
ٖاوآلتى

فةضَاْطةنإ:

 -8ئثانؤ غثةالح َةجيثس ,يثثةزايهبوى 1981ى نثاْى يةيثة ,يثثة,2013-2-18
ئةدموَةْى طوْس

ظيَوزةض

 -2تؤَاضة فةضَيةناْى بةضيَوةبةضايةتى ْاذيةى تةقتةم.

ية ,2013-2-1ضؤشْاَةْوؽ وؾاعري.
َةباْى طثةوضة ,يثة-15
ْ -10ةمجةزئ حميَسئ ذةَةزةَل ,يةزايهبوى 1961ى تاي
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َى تةقتةم.
 -1تؤَاضةناْى فةضَاْطةى ٖؤبةى نؿتوناي

َثةباْى طثةوضة,
 -9فاتح ذةَةؾل خوضؾيسلبيَالْى ؾاعريَ,يةزايهبوى 1968ى تاي

 ,2013-3ئةدموَةْى طوْس.
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َةباْى طةوضة ,يثة-27
 -11ز.جةَاٍ حمةَةز فةقيَ ضِةغوٍَ ,يةزايهبوى 1953ى تاي
 .2014-3ئةنازميى وظاْاى ئايٓى.

َ -22ةويوز فةتاح ,يثةزايهبوى 1951ى ئيًٓحثاغى طثةوضة ,يثة,2013-3-18
َتى.
ٖاوال

َةباْى طةوضة ,يثة-9
َ -12ةال عةبسوملةجيس حمةَةز تةيب ,يةزايهبوى 1951ى تاي
2014.-5

 -23يوقُإ تةٖا قازض ,يةزايهبوى 1966ى ئيًٓحاغى طثةوضة ,يثة,2014-1-1
َتى.
ٖاوال

َثةباْى طثةوضة,
 -13ذاجى عةبسوحلةَيس حمةَثةز تثةيب ,يثةزايهبوى 1940ى تاي

َال قازض باْيُاضاْى ,يثةزايهبوى 1954ى ئيًٓحثاغى طثةوضة,
 -24عو إ عةبسوي

ية2014.-5-9
َةباْى طةوضة ,يثة-5-9
َح ,يةزايهبوى 1956ى تاي
 -14ئةبوبةنط عو إ ذةَةغاي

ية ,2014-3-7نةغايةتى.
 -25خواييَدؤؾبو َةال غسيل َةالغاحل ئيػثُاعيٌ ,يثةزايهبوى 1321ى نؤضثى

2014.

َتى.
يةطةضَهى تةقتةم ,يةٖ ,2000-11-19اوال

َثةباْى طثةوضة ,يثة -9
 -15جةواز ذاجى ايٌ َيهائيٌ ,يةزايهبوى 1965ى تاي
2014.-5

 -26خواييَدؤؾثثبوذاجى غثثةعيسةى حمةَثثةز ,يثثةزايهبوى 1919ى طثثةضَهى
َتى.
تةقتةم ,يةٖ ,2000-11-20اوال

َال ناويَؼلَثثةال عثثةظيعَ ,يثثةزايهبوى 1939ى ئيًٓحثثاغى
 -16عثثةظيع فثثةحتوي

َح نيَدثثوا ذةَثثةزةَل ,يثثةزايهبوى 1971ى طثثةضَهى
 -27ؾ ثيَطوإ نيَدواغثثاي
َتى.
تةقتةم ,يةٖ ,2013-10-20اوال

َتى.
طةوضة ,يةٖ ,2012-12-23اوال

 -19ئةْوةض ْازض خعض ,يةزايهبوى 1938ى ئيًٓحثاغى طثةوضة ,يثة,2013-3-18
َتى.
ٖاوال

 -30ؾيَطنؤ ذةَةْةجِ ذةَةزةَل ذوغئَ ,يةزايهبوى 1978ى َثةضظإ ,يثة-9
 ,2014-5ئةدموَةْى طوْس.

َال ,يةزايهبوى 1950ى ئيًٓحاغى طثةوضة ,يثة-3-18
َال فةحتوي
ْ -20وضى عةبسوي

 -31ذاجى غثةييِ نيَ دثوا ذثةويَع نثوضِى عةغثافى طثةوضةى َثةمحوز ذةَثةزى

َتى.
ٖ ,2013اوال
َال ئؤَةض ,يةزايهبوى 1945ى ئيًٓحاغى طثةوضة ,يثة-3-24
 -21عوَةض عةبسوي

َةباْى طضهة ,ية ,2013-2-19ئةدموَةْى طوْس.
جةضزيؼ ,يةزايهبووى 1932ى تاي
َ -32ةجيس عةي ايٌ َةضظاْى ,يثةزايهبوى 1939ى ؾيواؾثؤى ,يثة-12-25

َتى.
ٖ ,2013اوال
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َتى.
ٖ ,2012-12اوال
 -18غةبطى ذةغةٕ حميَسئ ,يةزايهبوى 1960ى ئيًٓحثاغى طثةوضة ,يثة-3-15
َتى.
ٖ ,2013اوال

َتى.
ٖ ,2014اوال
 -29قازض ضِةغوٍَ ذوغئَ عوَةض ضِةغوٍَ ,يثةزايهبوى 1939ى َثةضظإ ,يثة-5-9
َتى.
ٖ ,2014اوال

ئاضاؽ ئيًٓحاغي

َح َػتةفا ,يةزايهبوى 1939ى ئيًٓحاغى طثةوضة ,يثة-25
 -17ضِةؾيس ذاجى غاي

 -28غةباح قازض ذةَةزلَالظّ ضِابثةضَ ,يثةزايهبوى 1954ى َثةضظإ ,يثة-5-8

َتى.
ٖ ,2013اوال
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 -33زازوةض ٖيُثثساز َةجيثثس عثثةي َثثةضظاْى ,يثثةزايهبوى 1970ى ؾيواؾثثؤى,
ية2013.-12-25

َتو ,يثثة-5-4
 -44حمةَثةز تثثاٖري ضةؾثثيس َثثةَإ ,يثثةزايهبووى 1965ى تةنثثةي
َتى.
ٖ ,2014اوال

 -34جةوٖةض ئؤَةض ذوغئَ خسض ,يةزايهبووى 1936ى نوْثةطوضط ,يثة-1-10
َتى.
ٖ ,2013اوال

َتو ,يثة,2014-5-4
 -45عةَبةض غةعيس َػتةفا ,يةزايهبووى 1917ى تةنثةي
َتى.
ٖاوال

 -35ضةتؤ ئةمحةز خوضؾيس ,يةزايهبوى 1949ى نوْثةطوضط ,يثة,2014-3-29

َح ,يثةزايهبوى 1952ى ْاغثطاغا ,يثة,2013-11-14
ْ -46ةعُإ ؾةضي غثاي

ٖاوالتى.
 -36قةْسيٌ ضةتؤ ئةمحةز ,يةزايهبوى 1983ى نوْة طثوضط ,يثة,2014-3-29

ٖاوآلتى.
َال ذةَةز ضةغوٍ ,يةزايهبوى 1964ى ْاغثطاغا ,يثة-14
 -47ئةغهةْسةض عةبسوي

ئةدموَةْى طوْس.

ٖ ,2013-11اوآلتى.

 -37زيًُإ ضةتؤ ئةمحةز ,يثةزايهبوى 1985ى نوْثةطوضط ,يثة ,2014-3-29
َتى.
ٖاوال

 -48ئةنطةّ َةويوز ذةَةز ,يثةزايهبوى 1964ى ْاغثطاغا ,يثة,2013-11-14
ٖاوآلتى.

َثةزاوز ,يثةزايهبوى 1963ى باغثةجٓيَط,
 -38حمةَةز عوَةض ذةويَع ئةغثلةز خاي

 -49يوقُإ ذةَثة خوضؾثيس عثةي ,يثةزايهبوى 1972ى قوضِةبثةضاظةى طثةوضة,
يةٖ ,2013-11-14اوآلتى.

ية ,2013-2-16ئةدموَةْى ثيَؿوو.

 -41ذاجى غابري غازم ئؤَةض ,يةزايهبوى 1920ى باغةجٓيَط ,يثة,2014-5-10
َتى.
ٖاوال

 -52نةَاٍ ذوغئَ غابريَ ,يثةزايهبوى 1963ى ضثؤحمةيسةض ,يثة,2013-3-21
َةى.
ئةدموَةْى غةضنةي

 -42بثثاثري غثثابري غثثازم ,يثثةزايهبوى 1964ى باغثثةجٓيَط ,يثثة,2014-5-10

 -53ناويَؼ حميَسئ حمةَثةز ئةمحثةز ذةَثةز ,يثةزايهبوى 1940ى ضثؤحمةيسةض,

َتى.
ٖاوال
ْ -43ةغثثطةزئ عثثةي ئيػثثُاعيٌ ,يثثةزايهبوى 1951ى باغثثةجٓيَط ,يثثة-5-10

يةٖ ,2013-1-25اوآلتى.
 -54ضثةتؤ ضؤغثتةّ تثةٖا ذثةويَع ,يثةزايهبوى 1971ى ضثؤحمةيسةض ,يثثة-1-25

َتى.
ٖ ,2014اوال
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 ,2013ئةدموَةْى طوْس.
َال غازم ئؤَثةض وة ثإ ؾثواْى ,يثةزايهبوى
 -40خواييَدوؾبوو ذةغةٕ عةبسوي
1963ى باغةجٓيَط ,ية ,2013-2-16بةضيَوةبةضى قوتاخباْة.

يةٖ ,2013-11-14اوآلتى.
َال تثةٖاى خؤؾثٓاو ,يثةزايهبوى 1947ى بثةفطى
 -51قاغِ عوَةض عةي عةبسوي
قةْسى نؤية ,ية ,2014-11-14ئةدموَةٕ.
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 -39غةضٖةز ذةَةز ذةغةٕ ذةَةز ,يةزايهبوى 1970ى باغةجٓيَط ,يثة-2-16

 -50ؾثثةفيل بةٖائثثةزئ غثثاحل زاوز ,يثثةزايهبوى 1949ى قوضِةبثثةضاظةى طثثةوضة,

ٖ ,2013اوآلتى.
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 -55تايب خاييس ضؤحمةيسةضى ,يةزايهبوى 1973ى ضؤحمةيسةض ,يثة,2013-1-25
ٖاوآلتى.

َتى ,يثة
 -66ضِةظا ْازض خسض زةضويَـ بةنط ,يثةزايهبوى 1950ى ؾثيوةجإٖ ,ثاوال
2013-2-16ظ.

 -56ايثثٌ ضةغثثوٍ ئؤَثثةض ,يثثةزايهبوى 1952ى َوخثثةضِةؽ ,يثثة,2013-1-9
ٖاوآلتى.

 -67عةبسويهثثةضيِ تؤفيثثل غثثاحل ضةغثثوٍ بثثطايِ عثثةظيع ,يثثةزايهبوى 1939ى
َتى ,ية2013-2-16ظ.
ؾيوةجإٖ ,اوال

ْ -57اظّ عةبثسويال ئةمحثةز ,يثةزايهبوى 1973ى َوخثةضةؽ ,يثة,2013-1-9

 -68عةظيع ذةَة حمةَةز تةٖا بةجيإ ,يةزايهبوى 1953ى ؾيوةجإ ,يثة-2-16

ئةدموَةٕ.
 -58عةبسى عةبسويهثةضيِ ئؤَثةض ,يثةزايهبوى 1973ى َوخثةضِةؽ ,يثة-5-3

َتى.
ٖ ,2013اوال
 -69ؾوإ ؾثةضي ذوغثئَ ,يثةزايهبوى 1981ى ؾثيوةجإ ,يثة,2013-2-16

ٖ ,2013اوآلتى.

َتى.
ٖاوال

 -59غتاضى ذاجى عةباغى ضةغوي نةضميى غثًيَُإ عةيةى,يثةزايهبوى 1955ى
َ ,ئةدموَةْى طوْس ية2013.-1-9
طةضَهى غاتوقةال

 -70باضظإ َاَةْس عو إ حمةَثةز زةضبةْثسى ,يثةزايهبوى 1964ى ؾثيوةجإ,
ية ,2014-3-29ئةدموَةْى طوْس.

َح ْاغثطاو بةغثواضةى َثاّ َثاضف يثةزايهبوى
 -60غواضةى غةعيسى َػتةفا غاي

 -71ئاضةغو َاَةْس عو إ حمةَثةز زةضبةْثسى ,يثةزايهبوى 1970ى ؾثيوةجإ,
َتى.
يةٖ ,2014-3-29اوال

َتى ية2013.-1-9
َٖ ,اوال
1960ى طةضَهى غاتوقةال

 -72بةضظإ عوَةض ذةَثةزةَل ذةَثةبؤض ئؤَثةض َثةمحوز نثةتإ ,يثةزايهبوى

 -61خةبا غةعس حمةَةزَنوضِى ؾةٖيس غةعسى طةضَهى ية2014.-4-11

َتى.
1980ى ؾيوةجإ ,يةٖ ,2014-4-7اوال

َال َػتةفا ذةَةز ئةمحةز زاوزةيثى ,يثةزايهبوى 1964ى
 -62بايع ئةْوةض عةبسوي
َتى.
ناْى ضِةفٖ ,اوال
ٖ -63اواض خسض غًيَُإ خثسض ئةمحثةز َثةْتو ,يثةزايهبوى1966ى نثاْى ضِةف,
َتى.
ٖاوال
َ -64ؿري نانةجوإ خسض ئةمحةز ذةَثةز زاوزةيثى ,يثةزايهبوى 1970ى قعيثو,
َتى.
َى  1970طةضِاوْةتةوة ناْى ضِةفٖ ,اوال
غاي

ظيَوزةض
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 -65ذةَةؾثثةضي ذوغثئَ تثثةٖا ذةَثثةز ئؤَثثةض جثثاْى ,يثثةزايهبوى 1936ى
ؾيوةجإ ,ئةدموَةْى طوْس ,ية2013-2-16ظ.
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