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2012��ط  28 

�� ذ�ك ا��ق �� ا��������ز�ز و����� ��وق ا
���ن ا��د��� وا�� ��� ���  ���� وا
������� وا����

  3ر%م  �دول ا
���ل –ا��!�� ا����� �#ر  –��!س ��وق ا
���ن 

و�د �م ا�دار ھذا ا����ن و��
��� �دون .1996/ 31ا����� وا�ذي �م �وز��� و��� ��رار ا���
س ا�����دي وا�������  ��د ��
م ا���ن ا���م ا����ن

  .��د�+ت �&*س ا�
	�ت ا��� �م أر���� �)� �ن ��ل ا��&ظ��ت ا�	�ر #"و���

  :���� ا
&�د����ن ا�را%��ن

��م ا��د�د �ن ا��
��ء ا��را���ن وأ���ذة ا������ت � �����رون ��)� �ن �1�و�)م �ن �)د�دات �م �و��))� أ��)م  2003&���ن  011ر��ل ر���/ أ��	�.� 

، و"�ن �&ود ا�#�+ل �&�
ون ا������6 �ن ��ل ��ش ا�#�+ل ا��ر�"� ، و�د ذ"رت ا�ر���� أ�3� أن ا��ر��ت "�&ت �#دث أ��م أ��ن �&ود ا�#�+ل 
ا���
���� ��د��ر �را"ز ا��#وث ا��
��� و���درة ���6 وث ا��
��� �.ل ����/ ا��و�ل و�8رھ� �ن ا��را"ز �ن ا�&�س ا�9 �را"ز ا��#ا�	و8���7 

و�د ذ"رت ا�ر���� "ذ�ك أن ھ&�ك ����7 �دى �وات ا�#�+ل ���0�ء . ا�و.�7ق وا��
*�ت وذ�ك �
�3�ء �
9 أي &)�3 �
��� �را��� وأ��+�)� �ن �ذورھ�
  . ��د ا�#�+ل�����د�)م �� �)�م ا��3���� �
ك، �� 3وء ا�*و93 ا��� "�&ت ��7ده و�را"ز �#وث ���6 ا��
��ء ا��را���ن و�&�و�ن 

   :��!� ا
(���)ت


	زو ا�ذي ��وده ا�و<��ت ا���#ده � ����&" ��
�7�ت �ل  ا��ر�"��، "�&ت ھ&�ك #�
/ ��*�� ��د���ن ��ن ا��?�� ا��د�ده ا��� #
ت �������6 ا��را�

9 أ&)� #�
� �&ظ�� ���8�ل أھداف ���&��دل �� "ل �ظ)ر �ن �ظ�ھرھ� اA<ف �ن ا�"�د����ن ا��را���ن �.  

، و��دة �����
و&)م �
9 ا�*ور، و��.ل �&�ب �)م ا�"��7ن �&د ذھ��)م ا�9 ��
)م �دأ ا�"�د���ون �� ا��راق ���و�وع 3#��� �*رق أ��8�<ت �&ظ�� "�&ت 
�ر ��ض ا��")&�ت أن ��
��ت ا���ل �
ك "&ت ���)دف ا�ذ�ن �ر"وا �� �ر� ��&�� ،�

��ت ��ل ")ذه ا�	����� ا��ظ�9 �ن ا�و���ت ا������ ،�#
ا�E ا��

  . و�"&� ���ر8م �ن ھذا ، �0ن ا��د�د �ن ا�3#��� �م �"و&وا "ذ�ك

)ر أ�
ول �م �"�ل أ&)م ���)د��ن  ا�"�د����ن ا��را���ن  أدرك ��ض 2004�� آ��ر  �����م ا�د"�ورا����ذه ا�������ن ا��را���ن �ر7��/  أ�#�د، و

�رح ا�د"�ور ���م  2005"�&ون ا�.�&�  17�� . أ"�د��� �&ذ ��9ء �وات ا�#�+ل �250م ����ل ���ل �����رب ال  2003ا�راوي ، �� #ز�ران 

300��7+ أ&� �م ��ل �����رب ال �#�د ا����ذه ا�������ن ر�7س أا�راوي  ��
9 ا�ر8م �ن أن ا��راق �
د ����ز ��10+���� ا������� . أ"�د��� �را�

� �د�ده و�&��ون ا�9 أ#زاب ������0ن ظ�ھرة أ��8�ل ا�"�د����ن �م �"ن ���6 &)�� ���&�، ��د "�ن ا���
9 �&� و���، "ردا و�ر��،وا��ر��� وا�د�&��، 
"+ �ن �وات ا�#�+ل �م أ��8�ل ا�د"�ور ���م ا�راوي ، ��د أ8�رت  �2006ر�ن ا�ول  30�� . ����� �را��ون "�&وا: و�)م ���م ��رك وا#د ��ط 
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��ل �و��ن �ن و��م ا�د"�ور ��0دار ���ن أ��&"ر ��� ا�)��، �2006ر�ن ا�ول  �19
9 �"��� �وم ا��ر�"� و�وات ا�رط� ا��را��� ا�1���  �

،�
�2006ر�ن ا�ول،  28أي �وم ��� .  

زي ا�#رس ا�وط&� �0��#�م ��&9 ���6 �وزارة ا��ر��� ، �&د�� ��م ��
#ون �ر�دون  �2006ر�ن ا�.�&�  14أن ا�#�دث ا�ذي و�6 �وم ا�.+.�ء ا����دف 

�� �	داد-  9
501ص �ن ط��م ا��وظ*�ن و��ض ا�زوار ا�ذ�ن "�ن �ددھم  �100&ط�/ ا�"راده ، وا���ض � ، /���� 9

م �ن  1�� وI3 ا�&)�ر و�"

و�د �م ا��.ور �
9 �.ث ا��د�د ��ن �م . ا���
�م ا����� ، و1��/ �در����، ��ھو ا< د��ل �
9 #�م ا�1طر ا��#�ط ����در����نا��&ط�� ا�31راء 

9 �ورط ��1�ت �را��. ا���ض �
�)م ، و"������د �م �"ن ھ&�ك أي �#��ق � Jو�ش ر����  �وھ&�ك د��ل دا���� #دث، �ن طر�ق 1
ق ا��


�وا�*و93 �د< �ن أر��ء ا��ن ، أ3��/ ا�9 أن ا��
ط�ت ا��ر�"�� �� ا��راق ���ت �)��� ��
��� أ3��� ا�9 ��ذ"ر، . ��0راء أي �#��ق أو ردع �
�� ا��راق، ����ن اA<ف ا�ذ�ن ���&��� �����6 ا�"�د����ن "�ن ���
��ت ا���8�ل �
ك آ.�را "�ر.�� وراء ا��1�7ر �� ا�رواح وا�.روه ا��
��� ا�	ز�ره، 

�روا �ن ا��+د، وأو�7ك ا�ذ�ن ��زا�وا 1�7*�ن �� ��ت .  

�������� �Kھ���م �)ذه ا����3 �ل �ر��و&�ل و"ت �رو�د  /

� �م ��)� ����ل �#����ن �م أ��8��� �ن أ���ذه وأدار��ن �ن وأ#�*ظت ����دة ���&�ت 
������ر8م �ن ا��#�و<ت ا���ده �ر��ل ��.
� �#�وق . ، و����د طر��� ��"ن �ن 1+�)� #���/ ا�"�د����ن ا��را���ن وا�.روه ا�.�����  ا������ت ا��را


ك ا���8�<ت وأ�1�ذ ���
زم ، �م �#دث أي �ء �#د اAن، و�م ��م ا��#��ق �د�� �� أ�/ ��3/ دا1ل ا��راق� ��  . ا�&��ن �
�#��ق 

�
 :�,ل ا
�ر�&� ھ� �ن ����ل ا���ؤو���%وات ا


9  �م ا���ضو�م ��
	&� أ#د ���� أذا ��م ��ل ا����ذه ا��را���ن �ن ��ل ا����6، ( �ظم �38)م &#و ا�#�+ل ا��ر�"�، �و�� ا����ذه ا��را��ون ��
ف �&دي أ�ر�"� وا#د، �ط��1م أ: ، وأ3�فذ ا��
وم ا������� ھذا ������ ا�د"�ور ��د �واد أ���) أ#د ا���
�، و�م ��م أ�1�ذ أي أ�راء #��ل ���#دث

�0&� <�#دث � أ�دا ��  ! و�&دھ� أ��#ت �	داد �� #��/ أ��&*�ر ��وى، و�&د�� ���ل أ���ذ �را

ا��� ء ھ� &*س ا��وات أن �رق ا��وت ا���)�� ���80�ل ا����ذه ا��را���ن وا��
��( ��ول ا����ذ ��ر ا�#�ج ، ا�"�د��� �� ا������ ا��"&
و��� 
�د�� ����� J����� ت ا����#ف وا����رف،وھ� &*س ا�#زاب ا��� ��وم �1طف ر��ل ا����ل وا���&ب و�ط��ب�  . 8زت ا��راق، و�ر

  :أ��/داف ���. ا��-���ت ا
&�د����

أ�رز  ��د �وز�ت ��
��ت ا���8�ل #�ب ا��و�6 ا��	را�� وا���1ص ا�"�د��� ، و�د أزداد ��دل ��ل ا�"�د����ن ��رور ا�و�ت ، �&��� ����� �ن
)�دات ا�د"�وراه  /
ا �� ، وأ".ر �ن .
.� �دد ا���
9 "�&وا�"�د����ن ا��را���ن �م أ��8��)م و"�&ت ا�#�� ا�"�ر �ن ا�3#��� �ن &��ب #�

را  أ�� �"و&ون�� ��ظم ا�#�<ت، �0ن ا�3#��� 8���� ). ر�7س ��م أو أ���ذ –���د أو ����د ���د  -����ر –ر�7س ا������ ( �&��ب ��� ��ھد

)م ��د ذ�ك��9 �
9 ا�*ور، أو ��م 1ط*)م و
��م أ��8�ل ا���ض ��: ( ا�&�ط ا���7د �
��ل ��و�� و�د و�ف 3��ط ���ق . ���
/ �#�ر��ن و��م أردا7)م 

&�0"د �&د�� &���6 �را7م ")ذه، . وا���ض ا1Aر ��م أ�1ط��)م و��دة ��&�د �..)م �
��ة �� ا��رع�&)م ����رب �ن �&�ز�)م، أو �&د�� ذھ��)م �
��ل، 
  . أ1+ء ا��راق �ن ا��)&��ن�1��� ھد�)أن ھؤ<ء ا���ر��ن �د �31وا ��در���ت 

   :�/د�دات 1����ل


9 ���0 ا��)د�دات ا��ر�#� وا����3&� �� ،�*
�1� >�"�ن ا���
� ا�9 ��&ب ا���8�<ت ا��� أ��)د�ت ا�"�د����ن، و�د أ�1ذت ھذه ا��)د�دات أ
"ل ر��7ل ��رك �#ت ا��واب، أو ��م ��
��)� ����ر�دم و�ود أ#���7�ت �)ذا ا��1وص، ا�ر8م �ن  9
�د أ< أن ا��)د�دات ��0� �� ����8 �


�����ت� �
  . ا�دا1

  :ا
�ول ا�د����

وا�ذي ��1ذ أ"�< ���دده، أ#دى ھذه ا�"�ل ھ� �ط��ب ���&� �و�)� ��� �ز�د �ن أ�واء ا�1وف دا1ل ا������ت ھو ا��و8ل �� ا��ول ا�د�&��، 
��ب ���ض ا����ھد أو ا������ت ���0�ف �"� ��م ��&�ف ا�ط
�� #�ب ا��&س، أو ��م �و��� �ط�
ط
�� ��در �ن ��ل �)� أو �����ت ��)و�� 

�����ت أ1رى و�د ��ث ��ض ا�ط
�� ����ر�ر ��1وص 3	وط ")ذه ا�9 در�/ أن ھ&�ك اA<ف �&)م ط
�وا �0ن ��م &�
)م ا�9 . �در�س ا���م ا�	ر���
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���

��&� ��وره 1��� "��زه �&ظ�م ا���
�م ا����� ���ھم ��
��ت �و8ل ")ذه �� ��و�ض ا�ط��6 ا�	�ر ط�7*� وا�. �"ون �ط�7*�)م ا�د�&�� ��)� ا�8�
�� ا��راق.  

  :ا�/�ره ا���ر��

�� ��ر�ر �)� �� ����ز  سو�د ذ"رت �ر�دة �وس أ&�
. ا"�د��� ��20000�وز �دد ا�"�د����ن ا��را���ن وا��)&��ن ا���رز�ن ا�ذ�ن �روا �ن ا��
د ال 

1ص �روا  �6700ن أ�ل ) �6 ا��
م أن ا�و63 ا��&� <�زال ��7�( أ���ذ �را�� ��د ا�9 ا��+د  �150
9 أ&� ھ&�ك ��ط  �2008ر�ن ا�ول 

اق <��دون �ن أن ھؤ<ء ا�"�د����ن ا�ذ�ن ��ودون ا�9 ا��ر 2009&���ن  26و�د ��ق و#ذرت �رو"�ل �ر���و&�ل �� .  ��2003د أ#داث ��م 

���6 ا�"�د����ن ا��را���ن ا���7د�ن �واءا �ن ��د �&)م ��د د�و�)م أو و�د #ذر ھذا ا����ن أ�3� . �رص ��ل �)م، أ3��/ ا�9 أ&)م �8ر �ر#ب �)م
� أ&�)�)� ا�#�"م ا��د&� أن ����/ أ��.�ث ا���ث ا��. أ�را��� "���1ط���ت وا���8�<ت��
��ت � �"و&وا ھد�� أ���رھم �
9 ا��وده ، #ذرھم �ن أن

�را�� �ن ا���#.�ن وا��
��ء وا��در��ن وا�"�د����ن  15000ا��� �"ل ا�����6 ا��را�� ود��ت ب ا��ر�"� �ول �ر��ر أ�ر8ت ا�ط��� ا�و�ط9 

  . ا�9 ا��ط���

  :ا�ط��23� وا��2�د

 ��ر�ن ا�ول  8ا���
�م ا�����، و�د "�ن ��ر�دة ا�ز��ن ��ر�را �)ذا ا��1وص ��  ةا�و.�7ق �� وزارب #ر�ق �� دا7رة  2011#ز�ران  4�

�&���)م ا�وظ�*�� �ن طر�ق ا�)�دات �وظ*� �د&�� �را��� و�ن ��&)م ��ؤو��ن ر����ن ���دو�� �د #�
وا �
9  �30000*�د �0ن أ".ر �ن  2011

� �����را�ط/  –�&/ ا�&زاھ� ا��ر����&� 
ا��زوره، و�*
و�
�9 ا�
وم �
9 ا���ؤو��ن �� وزارة ا���
�م ا����� ��ن ���وا ��0ط�ء �را�1ص ��
�. �ا� �
  . �ن ا������ت ا��	�وره �� ا��&وات ا��1ره

�&د�� "�ن داود �
��ن ر#�م وأ�&� #�&�ن، ا�)�دات  ��د�ق ���ت ���و�� ��
#� ��)و�� ���80�ل �د�ر ��م 2011#ز�ران  31�� ���ح �وم 

أ�1ر ا�د"�ور ر#�م ��ض ���ر�� �ن �1�و�� �0#���ل ��ر�3 �
��ل، �ن ر�ض ط
ب وز�ر ا���
�م ا����� . �ر�� �� #� ا�	زا��� 8رب �	داد��ود ��
 ��

� ا�د�ب( وا��#ث ا��� (���
��د ذ"ر أن ا�وز�ر �د ھدده ����ره �. ����د�/ )�دات ا�#وزه ا����� و��
)� ���و�� �)�دة ا�د"�وراه ا�� 9


أ�دم �3�ط أ�ن �ن ا�وزاره ذا�)� �
9 أ��#�م �&زل ا�د"�ور وأ1ذوا أوراق 1��� ��
"�/ و��ل ���ل ا�د"�ور ر#�م ��و��ن، ا����ون �)ذا ا��1وص، 
)�. و�م أ��8��� ��د �و��ن �ن أ��#�م �&ز�����ر�� و�ط���� ا���و�&��، � ����دة ا�د"�وراه ��د ���
�، �م �&I ر�1/ ���د�/ )�دات ا�#وزه ا�

���
  .ا��

  :ا������ت ا�ط��23� ا�-�1��

 2003و�د ��د �ن أ�ران ا�9 ا��راق ��م ��د �
� ا�د�ب، وز�ر ا���
�م ا����� وا��#ث ا��
�� ا�#��� �3وا ��رزا �� #زب ا�د�وه ا��+��، 
أ�
ول  30، ��د �م أ�دار )�ده �� ���ر�N و�د أد�9 ��در �را�� أن �
� ا�د�ب &*�� �#�ل )�ده ������ �زوره . ���ره �6 ا�	زو ا��ر�"�

)�د�� أ&� �1رج �ن "
�/ ا��ر��� ، و��د �&���� "وز�ر، 2010 ����&�� ! �&� 19أي أ&� "�ن ��ره  1965ران #ز� �30���/ �	داد ��  –�ظ)ر 

  .�راق، �0ن �7� ")ذا �"ون ���#�+، و�� ا� 1946ھو �ن �وا��د 

  : ا��6����ت ا�����ره �5&�د����ن

 ���ظ/ د���9 ،  100، ���ت �وات أ�ن �را��� ���0�ء ا���ض �
9  2011"�&ون ا�.�&�  11�#� ��
�/  �4ن �3&)م �ن ا�"�د����ن " ���در����ن 

و�د . و�م ��رف ��ب ا���ض �
9 ھؤ<ء ا�"�د����ن) .�)�ء ��د -� ا�#��&��
 –��دل ا�#��&�  –��زن رزو�� ( ����/ د���9، ا����ذه  -ا�طب
 ���2011ر�ن ا�.�&�  14�دم ر�7س ����/ �"ر�ت أ�������   /���0� ��
أ���ذ �����،  ��300د أن ��م �
� ا�د�ب وز�ر ا���
�م ا����� وا��#ث ا��

وأد�ت ��ض ا����در ا��را��� أن ا�وز�ر �د أ��ل . م "�&وا �ن �1رة ا����ذه�&)م �ن ����/ �"ر�ت ��ط، و�د أوI3 ر�7س ا������ أ&) 140

أ���ذ ����� �&ذ �و��� �&���، وأراد �رض ا���&ون ا��+�� �� ا������ت ا��را��� �ن 1+ل �رض ا�ط�7*��، وا�#��ب، وا�*�ل ��ن  1200

  . ا��&��ن، ��� ��ث �
9 ا�����ء �� ا�و��ط ا�������
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ون )�دات ������ ا��
ط�ت ا��را��� #���� ����/ أ�����د ا����ذه ا�"*�ء وا���دا�)م �?1ر�ن �د�)م أ�&��ءات #ز��� ، أو أ1ر�ن �����د �#� �
(
�ط)م و�ط�7)م او�د أ��ر ا��د�د �ن ا�"�د����ن ا��را���ن �
9 ا�����د ر�8� �&. �زوره& /�� ��أ�� . ��)&�)م، �ن ا�#"و�� �د أ�ر�)م �ذ�ك، وھم 

  .قو63 ا�"�د����ن �� ا�1�رج، �)و #رج أ�3�، #�ث أن �ن ���ش �&)م �� أور�� وا�و<��ت ا���#ده وآ��� �د ��د #�و�� ا�����د�� �� ا��را

�م و�م �ا�9 ھذه ا�
#ظ� ��1وص ھذه ا�ظ�ھره �ن ��ل �
ط�ت ا�#�+ل، <�و�د أي �#��ق �&ظم  :����لدو�� �ن ا�3روري أ�راء �#��ق  -
أن &�ط/ ا��دء �ي �#��ق �� ���ل ا�"�د����ن ا��را���ن ��ب أن ��دأ �ن ا��وات . ا��+غ �ن #��/ أ���ء ��ض ��1وص �رھ�ب ا�"�د����ن

 . و��د�)� ا�������ن أ&*�)م

 

  :��ن و%وا �!9 ھذا ا��1�ن �و���ت �ن ا���ظ��ت ا��7ر �&و���   

�� ا��راق �3�ن أن ��م ا��#��ق �� ���6 أ&�)�"�ت #�وق ا�&��ن  -�
 .1+ل ا�	زو وا�#�+ل �ن ��ل ھ��7 دو��� ����

 

ق ����رم و��ؤو���ت �
ط�ت ا�#�+ل �
9 و�� ��ب أ�1�ذ ���6 ا��دا��ر �و63  -��� ����#د �
#��&� ا�#����، �واءا دا1ل ا��راق أو 

 . ا��1وص

 
 .��Kم ا���#ده �#��/ #�وق ا�&��ن �� ا��راق����ن ��رر 1�ص  -

 

س ��ر�را �*�+ �ن أ&�)�"�ت #�وق ا�&��ن �� ا��راق �&ذ ��م �ط���/ ا��*وض ا�����  -��
 .ا��م ا���#ده ��./و��� ���ر�ر �2003

 

1ص ����دا��ت ���#ق �� ا���
�م، و��رر 1�ص ���
��ت ا��دام ا��� ��م �&*�ذھ� 1�رج &ط�ق ا��3�ء، و"ذ�ك  �ط���/ ا���رر ا�1�ص -�

  . ا����*��، �
�ر"�ز �
9 ھذه ا�����0 �� ا����ر�ر ا��� �وف ��دم �����+


