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ث. ه.د. ئةظني خالد عةبدولرةمحان
راطرا كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز

دادث���ةروةرى 
ت�������َی�������ط�������ةه�������َي  ذ 

ذبوو  ه���ةول  ج��ظ��اك  طرنكة ك��و 
جبهبئیناناوَى ددةن وذ طرنكرتين ئاالظَي 

وَى د ئةظَی بیاظی دا جَي بةجَی كرنا ياسايَی ية، 
بوضوونةكا  ثَیناسةكرن كو  دهَیتة  ودادث��ةروةرى 

مروظايةتي ية تةكةزَى ل سةر جبهئینانا هةفسةنطیَي 
ذاليَي  دا  جظاكی  تاكةكةسَي  هةمی  دناظبةرا  دك��ةت 

م��اف��ان ظ���ة، وئ���ةظ ب��وض��وون��ة ح��وك��م��ی ل ئ����ةوان ثةيرةو 
تاكةكةسةكَی  ذ  ثرت  كو  ئةوَين  دك��ةت  وياسايان 
دادثةروةرى  كو  هةتا  دكةن،  دا  وان  ددانانا  ثشكداريَي 

دناظ  م���روظ���َي  ه��ةم��ی  دن��اظ��ب��ةرا  جبهبئینیت  ي��ةك��س��ان��ی��َي 
جظاكی دا ئ��ةوَى كو تاكَي ج��ودا ج��ودا دح��ةز وداخ��ازي��ان دا 

بن  هةظدذ  وان  بةرذوةنديَي  دبیت كو  ل��ةورا  خبوظةدطريت، 
دطةل ئَیك ياسا ذَيكظةكرنَی دناظبةرا ئةظان بةرذوةنديان 
دناظبةرا  ثَیكهاتنا  دك��ةت سةمخةراتی  وك��ار  دك��ةت  دا 
ئ���ةوَى كو  ب��و خ��ودان��َی وى،   وان دا، وظ��ةط��ةرادن��ا مافی 
تةمامةتیا ياسايَي دكةت ذاليةنَی ديرتظة ئةو ذى زانستَی 
سیاسي ية ئةو زانستَی كو ل دياردَين جودا جودا دطةريت 
دناف جظاكی دا وخواندنا كةتوارَى هةيي دكةت وياسا دهَیت ذبوو 
ئاوايةكَی  ب  دا  ياسايي  دضارضوظةكَی  دي��اردا  ئ��ةوان  ضارضوظكرنا 

نَیزيكی  ك��و  ب��ك��ةت  ي��اس��اي��َی  وةل  و  ب��ك��ةن  جظاكی  خزمةتا  ك��و 
ضةندة  وئ��ةظ  بكةت،  وَى  ثرسطرَين  وضارةسةريا  بیت  كةتوارى 

ياسايَی  زانستَی  دناظبةرا  خورتا  ثةيوةنديا  س��ةر  ل  ت��ةك��ةزَى 
زانستَی  ئارماجنا  كو  ذبةر  دك��ةت،  دا  سیاسةتَی  وزانستَی 

سیاسي دفَيكرنَی دا ودضةوانیا رَيكخستنا مروظان دا ب 
ئاوايةكَی باشرت داية سةمخةراتی جبهئینانا ئاشيت 

ياسايَی  وئارماجنا  م��روظ��ان،  خوشیا  وكةيف 
ئاوايةكَی  ب  ي��ة  ج��ظ��اك��ی  رَيكخستنا 

كو خزمةتا بةرذةوةنديا طشتی 
بكةت.
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ث. ه. د. جةالل حسيـَن عنز

ئةو  ئةردةكَي كو  بَیذينة  دشَي  ئةم  ه�ندةك جاران 
هزرةكَي  دبَیذينة  ئةم  دةم��ا كو  ب��ةىَل  وهشكة،  رةق  يَی 
كو يا رةق وهشكة، ئةظة راما وَى ضةندَى ددةت كو ئةو 
مروظَي لسةر ئةردةكَي رةقَي وةكی بةرى دذيت ض نزانیت 
ذب��ل��ي رةت��ك��رن��َي دذي��ان��ا خ���ودا، من��ون��ة ب��و ئ���ةوان رةتكرنا، 
وةك��ی دةم��ا ك��و دب��َی��ذي��ت ك��ةس��ةك��َي دي م��اف نینة، 
وكةسةكَی  نینة،  رادةرب��ري��َي  مافَی  دي  وكةسةكَی 
دي مافَی خو رَيكخستنَی نینة، وكةسَی دي نینة وهوسا 
هةتا دوماهیكَی، هزر وبي كارى بةرهةم دئینن، وكارَى 
بةرهةمدار تةكةزَي ل سةر ئاستَی هزرَى دكةت وهةردوك 
ثَیكظة ذيانَی ثةيدا دكةن، وئةظ يةكة جَي بةجَی دبیت 
ل سةر طوتنا فةلسةيف  يا بناظ ودةنط »ئةز هزردكةم 
دةما كو ئةز هةمب«، وهزر دظَیت يا ئازاد بیت وئاظا كرى 
بیت ل سةر بنیاتَي مَیشكي، بوزاني ض سنور بو ئاسويَی 
مَیشكي وبكارئینانَي وى نینن، ئةطةر مروظی ئةو يةكة 
ظیا، وئةو كةسَی كويراتیةك دناخَی خودا هةى ورَيزَى 
ل ديتنا ك��ةس��ان��َي دي��رت دك��ري��ت و ب��يوب��وض��ون��َي وان 
دكةت،  وان��ا  مافَي  ب  ودانثَیدانَي  وةردطريت  بةرضاف 
ئةو خودان مَیشكةكَي ظةكري وهزرةكا ئازادة ونة يا 
تا  دا  بةرتةنط  دبازنةكَی  بكةتة  نابیت مروظ خو  رةقة، 
كو بطةهیتة رادي مرنَي، يان د داب ونةريتَي طةظنار 
ئ��ةويَ��ن دةم���ةك بسةرظة دةرب��ازب��وى، وه��ن��دةك م��روظ َيت 
هةين ل دةوروبةرَين وان ثةردةثوشیان وديواران ئاظادكةن 
وئاستةنطا ل هةمبةر دا دنن، وهندةك مروظ َيت هةين 
وزورداريَی  دهةلوةشینن  ودي��واران  ئاستةنط  ئ��ةوان  كو 
ل ثةردةثوشیَی دكرن، وئةظة دشیان دا هةية بهَیتة جَی 

مامؤستايَى ياسا نيظدةولةتى يا تايبةت/ كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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بةجَی كرن دسیستةمَي ثويض دا ئةوَين طرَيداي ب هزرا 
مروظَی  كو  ظ��اال  درومش���َي  ب  بةرتةنطا  ثَیشبینیكرى 
وان،  طوهداريكرنا  ذ  دك��ةت  ثر  ئ��ازاد  ي��َی  سةردةمیانة 
وهندةك خةلكَي هةى ئةرد وةكی جهَي دةست شوويان 
يَی ىَل كرى، بةىَل هندةكَي ديرت هةمان ئةرد يَی كرية 
ئ��ةظ��َي ضةندَي  ب��اخ��ض��ةي��ةك��َي ك��ةس��ك، و ل��ط��ورةى 
ئ��ةم دش��َي بَیذين، دراوس��َی��ي ن��ةت��ةوَى ك��ورد هزرَين وان 
بةرتةنطن وطَي ناهَیت كو مروظَی سةردةمیانة دئةظی 

وةختی دا دطةل دا بذيت ب ئاوايةكَی سروشتیانة.   
وهندةك خةلكَي هةي سنورَى هزركرنا وانا ذ جهَي 
رةخ  كو  دبینن  هندةك  ب��ةىَل  نابوريت،  زَيدةتر  وان  ثَیت 
دذيانا  جارةكَی  كو  بَیی  دئاظاكرينة  ئ��ةردي  ودووريَ��ن 
بو  ه��ةى  ي��ا  ورد  ديتنةكا  ئ��ةوى  ضونكی  ديتبیت،  خ��ودا 
ك��اروب��ارَي��ن ث���اش���ةروذَي، ئ��ةم دش���َي ك��و ئ��ةف ه���ةردوو 
وديتنا خويا  ه��زرا خو  ذوان��ا  ئَیك  ه��ةر  ج��وريَ��ن خةلكَي 
ت��اي��ب��ةت وض��االك��ی��َي خ��و ي���َي ت��اي��ب��ةت ه��ةي��ن دجیاواز 
وه���زرا خةلكةكَي  ودي��ن  ض��االك��ي  تةمامی دط��ةل  ب 

ديواران  وئاظاكرنا  كةسك  َي��ن  ط��وزارى  جهَي  دي��رت، 
ديواران  هةرفاندنا  ي��ان  ئاشتیخواز  ئ���ةردَي  ودابةشكرنا 
مروظايةتي،  ه��زرا  ثَیشئَیخستنا  ذب��وو  دطرنطن  هةمی 
ئةطةر هزرا رةق ئاذوو نةبا هزرا رةشةنبي وئازاد نةدبوو 
وهةروةسا ديتنةكا بةرفرةه وبةرتةنط نة دبوو هندةك 
جاران ضَی دبیت ئةم بَیذين ئةف هاوكَیشة سنةتا ذيانَی 
دا  دذي��ان��َی  دبیت  وض��َی  سروشتی  ياسايا  تايبةت  ي��ان  ية 
وئةطةر  تَیدا،  ئةم  وةختَی  ئةظی  دوماهیكا  هةتا  هةبن 
ديتنان  ب��ةرف��رةه��ی��ا  رادَى  م��ة  ن��ةب��ا  دي��ت��ن��ان  بةرتةنطیا 
ل��س��ةر دسةثینیت كو  م��روظ��ی  ه��ةب��ون��ا  ل����ةورا  ن���ةدب���وو، 
بةراورديا خو دطةل جهَي طةشتیارى َين كةسك ل 
بكةت دكةل  بةراورديا خو  نةكو  دا  ئاشتیخواز  ئ��ةردَي 

كةسةكَي خودان هزرةكا بةرتةنط. 
ول سةر بنیاتَی ئةظا ل سةرى ديار ئةم دشَي هةمی ئةوا 
هةفضةرخ  طةلَي  لسةر  بكةين  بةجَي  جَی  باسكرى  مة 
رةق  بَی هزركرنَی  يَی  وان  وذوان ذى ك��ورد وك��ةت��وارَى 
خودا  دن���اف  قةبولكرنا  دوو  دن��ةئ��َی��ك  خ��و  ئ���ةوَى  ئ���اذوو 

كورد  كةسَی  نینن،  دوذم��ن  ض  دي��رت  وكةسَي  دبینیت 
وثاشی  هةيم  ي��َی  ئ��ةز  وتنَی  نینی  تو  خو  برايَی  دبَیذيتة 
تشتةكَي  ض  ه���ةر  ودب��یَ��ذي��ت  دك���ةت  دوب����ارة  ئاخفتنَی 
تةطوتی ض راستی بو نینة ب تةمامی وديفضونا ئاخفتنَی 
دكةت ودبَیذيت ئةز ذتة فَي دمب وتو ض ذمن فَي نابي، وئةو 
ل  ثارَيزطارَيی  بتنَی  خبو  تو  باشرتة  طوتی  تة  بوضونا 

سةر بكةى. 
 ول ظ�����َيَى ئ���ةم دش����َي ب��َی��ذي��ن داب��ةش��ك��رن��ا ئ����ةدرَى 
ية،  دوذم��ن��ا  ك��ارَى  بتنَی  نة  كوردستانَي  ئاشتیخوازَى 
رول��ةك��َي سةرةكیَي  ذى كو  ي��َی ك��وردا خبوية  بةلكو 
ئةطةران  ضةندين  وذب��ةر  دا  دابةشكرنَی  ئةظَی  د  ديتي 
ولظَيَى  نیشانكرين،  دةست  مة  نوكة  بةرى  كو  ئةوَين 
من نةظَیت ئةظَی ثرسَی زَيدةتر ئالوز بكةم بةىَل ئةم دشَي 
تَیبَینیان  هندةك  يان  بدةين  خالةكا  ضةند  ب  ئاماذَى 

ديار بكةين هةتا كو هزر ل دةف مة روهنرت بیت.
من��ون��ة ل س��ةر ئ��ةظ��َي ض��ةن��دَى، ئ��ةظ��روك��ة ود ئةظان 
ذَير  ئَیكطرتنا ك��وردا ل  ذب��وو  دا  ب��ارودوخ��َي طوجناى 

يان  حزبةكَی  كو  بیني  دَى  بتنَی  نةتةوةكَی  سیبةرا 
دوذمنان  وئومَیدَين خو دطةل  بزاظةكا كوردى هیظی 
دابةش دكةت ل شینا هاريكارى وهةماهةنطیا دطةل 
بزاظا برايةتیَي ب مةرةما طةهشن بو ئارماجنا طشيت 
نةكو يا تايبةت، سةرةراى ئةوان هةمی ئاخفن وطازيان 
ذاليَی هةمیانظة ذ ضي توَيذَين ئاشتیخواز ل سةر ئةردَى 
كوردستانَی يَی ئاشتیخواز دا كو ثَیشةرةويَی نةكةن 
ب��ی��ت��ة ئةطةرَى  دَى  ئ��ةظ��ة  ي��ةك��َی ض��ن��ك��ی  ئ����ةوَي  ذب����وو 
ذَيكظةكرنا كوردان ثرت ذ ئةوَى دابةشكارى وجوداكاريا 

دناظبةرا وان دا هةى.
كةسايةتیا  وشلوظةيا  بهَي  ئ��ةم  ئةطةر  منونة،  بو 
بینن كو  دَى  ئةم  بكةين  دا  ئاشتیخواز  ئ��ةردَى  ل  دذي��ت 
ض تشتةك ل سةر ناظَی وى نینة ذ سةرى هةتا بنی، وهةتا 
ل هندةكَي  وضاظ  يا ضافلَیكرية  هزرا دكةت  ئةو  كو 
هةر  ض��ةن��دَي دطةهینیت ك��و  وَى  ئةظة  دك���ةت،  دي��رت 
تشتةكَی كةسَي كورد دكةت دةنطظةدانا كريارَين 

كةسانَي ديرتة.
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م. د.ئةمحةد مستةفا عةلي

ثةيظا)بَي هوشی(  ذ  يَي  دا  دزمانی  بَیهوشكةر  مادَين 
كةواتة)ستارةبون( هوشكرنة،  بَي  وان  وذيَ��دةرَي  هاتي 
وهاتن  س��ت��ارةب��ون  ذن��ك  ي��ان  زةالم  دهَیتة ط��وت��ن ك��و 
كةواتة:  هوشیَي  ب��َی  روذا  طوتن  ودهَیتة  ستارةكرن 
كةواتة:  هوشیَي  بَي  وشةظا  ب��ون(  رةش  عةورَين  تذي   (
ئةوة  سةرخوش  طوتن  ودهَیتة  ت��ارى(،  طةلةك  )شةظا 
ئ���ةوَي ك��و توشی ظةخوارنا  ون��ةزي��رةك  ي��َي ك��و سست 
حالةتة  ئةو  يان  سةرخوشیَي،  دةستثَیكا  ل  دبیت  مةيي 
لةشی  ه��ةروةس��ا  سستیَي  ئ��ةط��ةرَي  دبیتة  ك��و  ئ���ةوَي 
ث��ةك��دئ��َی��خ��ی��ت ذ ئ��ةجن��ام دان���ا ئ��ةرك��َي خ��و وهةست 

وسوزان ثةكدئَیخیت.    
طومان تَیدا نینة كو مادَين بَیهوشكةرَين سروشتی 
هةر كةرةستةيةكَي خاظة كو ذَيدةرَي وان سروشتی ية 
يان دةستكردَين كَیمايي نة كو كةرةستَي وزة بةخشن 
ئةظة  نةثزيشكی،  مةرةمَي  بو  بكارئینان  هاتنة  ئةطةر 
دَي بیتة ئةطةرَي تَیكضونةكَي دثروسَیسَي مَیشكی دا 
ودَى بیتة جورةك ذ راهاتن ل سةر يان ئیدمان بون لسةر، 
بكارئینانا  كرنا  ح��ةرام  س��ةر  ل  ه��اوران��ة  وئايي  وياسا 
مادَين بَیهوشكةر وهةلطرتنا وان وبازرطانیكرن ب وانا 

يان ئالوطوركرنا وانا يان قاجاخثَیكرنا وانا.

ماموستايَي ياسا تاوانان/ كوليذا يـاسا وراميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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ئةوَي  ئ��ةط��ةرَي   ذ  و  دوماهیكان  ئةظان  ول 
ثَیشكةفتنا مةزنا دشورةشا ثَیزانینَي ئةلكرتونی 

بَیهوشكةرَين  م��اديَ��ن  زاراظ���َي  دا  وئةنرتنَیتی 
دةركةفتی   )Digital Drug ذم��ارةي��ي) 

يا  ذم���ارةي���ی  تةكنیكا  دض��ارض��وظ��َي  ي��ة 
دةن��ط��ی ك��و ئ��ةو ذى ت��ون��َي دةنطی 

تايبةمتةند  س���اي���ت���َي  ب���رَي���ك���ا  ن���ة 
سايتَي  س����ةر  ل  ف���روت���ن  ده��َی��ن��ة 

بةالظةكرن  ودهَینة  ئةنرتنَیتَی 
كومةاليةتی  س��اي��ت��َي  ب��ريَ��ك��ا 
ثارةى)  ب��ةران��ب��ةر ك��وذم��ةك��َی 
 )$40-$3 دن��اظ��ب��ةرا  دط��ةظ��ن��ة 
بدةستظةئینانا  ثال شیانَي  ل 
ب��رَي��ك��ا س��اي��ت��َي يوتیوبی  وان���ا 
بةرانبةر،  ب��َی  ئ��اواي��ةك��َی  ب 
كو  دزانیت  وان  وبةالظكةرَي 
طوهداريكرنا وان دَى  هةمان 
كةت  دروس��ت  طورانطاريَي 

بَیهوشكةر  م���ادَي���ن  ك��و  ئ���ةوا 
دروست دكةت. 

هاتي  راث����ورت����َي  ول���ط���ورةى 
كو  ددةن  ه���وش���داري���َي  ب��ةالف��ك��رن 

بَیهوشكةر  م��اديَ��ن  ذ  نةبتَي  ئیدمان 
دروس�����ت دب���ی���ت، ودط�����ةل ب����ةالف بونا 

ديرت  ج��ورةك��َي  ئةنرتنَیتیَی  بكارئینانا 
ئ���ةو ذي د ئةوان  ئ��ی��دم��ان��َي دةرك���ةف���ت  ي���َي 

ثروطرامَي طةنج بكاردئینن ذبوو داطرتنا 
طارتَیكرنةكَی  ك���و  م���وزي���ك���َی  ج����وريَ����ن 
ل س����ةر زةوق�������َي م���روظ���ي ض����َي دك�����ةن كو 
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وكوكايینی  حةشیشي  كاريطةريا  هةما 
بَیهوشكةر  مادَين  َيت  ديرت  وجورَين  ومارجوانا 
ذمارةيي  بَیهوشكةرَين  مادَين  دبَیذنَي  ه��ةى  يا 
عةرةبي  رَي��ك��خ��راوا  ول��ط��ورةى  ئةلكرتونی  ي��ان 
بَیهوشكةر  مادَين  ئةو  وثةيوةنديان  ثَیزاني  يا 
دةنطی كو  لةرةلةرَين  هندةك  ذ  ده��َي  ثَیك 
شةثولَي دكةظنة دناظبةرا )1000-1500 هَيتز( 
كو طوهداريكرنا وان  بوماوةيةكَي درَيذ دَي 
بیتة ئةطةرَي طةلةك هةست ثَیكرنان وةك 
يان  دذوار  هشیاربونةكا  ي��ان  دخ��ةوض��ون 
يان  سةرئَیشی  ي��ان  سستی  ي��ان  طَیذبون 
ئاماذةثَي  ثَیدظي دكةت  دلراوكي، كو 
كارتَیكرنَي  وس�������ةرةراى  ب��ه��َی��ت��ةك��رن 
بَیهوشكةرَين  م���اديَ���ن  ي���َي  ن��ی��ط��ةت��ی��ف 
ذم��ارةي��ي دروس���ت دك��ةن دث��اش��ةروذَي دا 
وخ��وان��دن��َي جیهاني  راث�����ورت  ب���ةىَل 
جورَى  ئ��ةظ��ی  ت��ان��وك��ة  نةشیاينة 
دناف  ب��َی��خ��ن��ة  ط��وه��داري��ك��رن��َي 
بَیهوشكةر  مادَين  ضارضوظَي 
وان  م��ةت��رس��ی��ا  ب�����ةىَل  دا 
ي������ادي������ارك������رى ذالي�������َي 
وانظة  ئ��ال��وط��ورك��رن��ا 
وك�����ةس�����َي ط����وه����داري����ا 
دكريت  موزيكَی  ج���ورَي  ئةظی 
دةرونی  دب��ارودوخ��ةك��َي  دكةظیتة 
كةسايةتیا  ن��َی��زك��ی��ی  ك���و  دا 
بكاردئینیت، ول ظَيَى تةماشةكرن 
دزظ���ري���ت���ة ظ����ة ب����و ئ����ةظ����َی دي�������اردَى 
دضارضوظَی ئالوطور كرنَي وهاندانَي 

ل سةر بكارئینانا مادَين بَیهوشكةر.
مادَين  ي���ة ك���و  ئ��ام��اذةث��َی��ك��رن��َي  وه�����ةذي 
بَیهوشكةرَين ذمارةيي كارةكَي ئاظاكرى ية 
دبَیذنَي)لَیدانا  كو  طةظن  تةكینكا  سةر  ل 
بَیهوشكةر كاردكةن  مادَين  وئةظ  بطوهان( 
وب  وةك��ه��ةظ  تونَي  دوو  ب  طوهان  لَیدانا  ب 
ل��ةرةل��ةرَي��ن ج���ودا ج���ودا وب���ةري ن��وك��ة هاتیة 
ضارةسةركرنا  رَيكَي  ذ  ئَیك  وةك  بكارئینان 
نةرةحةتیَي  بو ضارةكرنا  دةرون��ی  يا  ثزيشكی 
ودودلیَي وبَی خةويَی وهةتا طةهشن بو قوناغا 
ئارامبونا دةرونی وكو ثَیك دهَیت ذ كومةكا 
كارتَیكرنَی  ئ��ةويَ��ن  ذم��ارةي��ي  كاريطةريَي 
ل خ��ةالي��َي ع��ةس��ةب��ی��َي م��روظ��ی دك���ةن برَي 
يا ملةفَي دةنطی يَي نة ل سةرخو دهةمان 
دةم دا، كو ثَیك دهَي ذ ثارضَي موزيكَی كو 
ط��وه��داري��ك��رن��ا وان ب ه����ةردوو ط��وه��ان كو 
ثةخشا ترددَين دةستنیشانكرى دطوهَی راستَی 
ب��ومن��ون��ة وت��رددةك��ا كَیمرت  دا ده��َی��ن��ةك��رن 
دطوهَی ضةثَي دهَیتةكرن و ل دةمَی هةولدانا 
مَیشكی ئَیكطرتنا ترددا ذبو ب دةستظةئینانا 
مَیشك  دَى  دةنطا  ه���ةردوو  بو  ئاستی  ئَیك 
ل  سةقامطيدا  نة  دبارودوخةكَي  طةظیتة 
ئةوَين دهَینة  ئاماذَين ئةلكرتونی  ئاستَی  سةر 
شةثولَي  بَیهوشكةر  مادَين  وموزيكا  هنارتن، 
طةهروموطناتیسي دةردكةت كو دطةهنة 
م��َی��ش��ك��ی وخ���اي���َي ع��ةس��ةب��ی ل����دةف مروظی 
هةست ب دةركرنا هورمونَی خوشیَي دكةت 
وهوسا مروظ دطةهیتة ئاستی خوشیا طَیوىل 

وزَيدةبونا كةيفَي.
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وذ  ثَیشكةفن  ذي  ض��ةك  مروظايةتیَی  ثَیشكةفتنا  ب 
بةر و تيا هاتنة ظةطوهاسن بو شي وكةظانان ثاشی 
جورَين  ضةندين  كو  ئةوَين  هاظَیذ  طولة  ضةكَي  بو 
ثَیشكةفتی ذ تةقةمةنیان دهاظَیذن ودهَینة بكارئینان وةك 
ضةكَي تاكةكةسی ذبوو بةرةظانیكرن ذ خوو زَيدةبارى 
وثَیشكةفتنا  دا،  ضةكدارى  دهةظركیَي  وان  بكارئینانا 
ئةطةرةك  بوية  بوو هةتا كو  ب��ةردةوام  ئةظان ضةكان 
ذبوو الوازكرنا شیانَي دةولةتان ئةوَين هةول ددةن ذبوو 

جبهئینانا ئَیمناهی وسةقامطَييَي ل سةر ئةردَين خو.
هةرة  خالةكا  بدةينة  ئ��ام��اذَى  ية  ثَیدظی  ظ��َيَى  ول 
ئ���ةوة ك��و ض��ةك��َي بضیك وسظك  ئ��ةو ذى  ط��رن��ك 
هةر  ب  ط���ران  ض��ةك��َي  ذ  نینة  كَیمرت  وان  مةترسیا 
دزظريتة  ذى  ضةندَي  ئةظَی  وئةطةرَى  بیت  شَیوةيةكَی 
مةزن  ئ��اواي��ةك��َی  وب  دا  نوكة  ددةم���َی  وان  ثیتةثَیدانا 
ذالي����َی الي��ةن��َي ه��ةظ��رك��ی��َي ض���ةك���دارى ي���َي بضیك 

وسظك دناظبةرا تاكة كةسان دا:

بضيك  ضةكَين  بةربةالظبونا  ئةطةرَى  دبنة  سةدةمَين  وذطرنكترين 
وسظك ئةظَين ل خوارَى نة:

ئَيك: ئةطةرَين دةروونى:
طومان تَیدا نینة خراب كةتنا بارَى دةروونی لدةف 
تاكةكةسان دبیت ببیتة ئةطةرَى ئةجنام دانا ضةندَين 
كريارَين نة تَیبینیكرى وبَی هزرا ئةجنامَي دكةظنة ل 
ضَی  ضةكی  وبدةستخستنا  بكةت،  ضةندَى  ئ��ةوَى  س��ةر 
دبیت ئَیك ذ ئةوان كرياران بیت، ودئةظَی ضةندَى دا ئةم 
دشَي ضةند منونةيةكان ل سةر ئةطةرَين دةرونی بیني 
ئةوَين كو حةزَى ل دةف تاكة كةسان دروست دكةت 
ذبوو بدةستخستنا ضةكی، ئةظجا ض يَي بضیك بن يان 

ذى سظك. 
1. هةستكرن ب سةرنةكةفتنَی بةرانبةر بارطرانیَي 

ذيانَي.
ئ���ةوى ج��ظ��اك��َی تاكةكةس  ذ  ظ��ةب��وون  2. ك���ةرب 

لدةف  ونةظیان  رق وكینة  وةىَل دكةت كو  دذيت  تَیدا 
رابونا هةر  ببیت ب  ئاوايةكَی كو بةرهةظ  ثةيدابنب ب 
كريارةكَی مبةرةما تولظةكرنَی ذ ئةوى جظاكَی تَیدا 

دذيت.
3. دل ساربوون وبَیزارى ذ ئةوى جظاكَی تاكةكةس 
تَیدا دذَيت وةىَل دكةت هةست ب بَیتاقةتی وبَیهیظی بوون 
ونة رَيزطرتنَی بكةت هةمبةر ئةوى جظاكَی تَیدا دذيت.

4. نةبوونا طرنكیا تاكةكةسی بروىَل خو دخَیزانَي 
وجظاكی دا ونةسةركةفتنا وى دضةسثاندن وسةملاندنا 
بو  وى  ي��ا  ودل��س��وزى  وةف����ادارى  خ��ودا وكَیمبونا  هةبونا 

وةالتَی وى. 
دوو: ئةطةرَين سياسي:

ل ثال ئةطةرَين دةروونی ئةوَين هاريكاريا بةربةالظبونا 
ئةطةرَين  ه��ن��دةك  دك���ةن  وس��ظ��ك  بضیك  ض��ةك��َي 
سیاسي هةين ئةو ذى دبنة ئةطةرَى بةربةالظبونا ئةظان 
ض��ةك��ان دن��اظ��ب��ةرا تاكةكةس وك��وم��َي ض��ةك��دار دا 

وطرنكرتين ئةو ئةطةرة ذى ئةظَي ل خوارَى نة:
دا  دةولةتَی  د  نة سةقامطَيى  نة سةقامطَيي:   .1
وسظك  بضیك  ضةكَي  بةربةالظبونا  ئةطةرَى  دبیتة 
ب ئاوايةكَی مةزن وطروظة ل سةر ئةظَی ضةندَى ئةوة 
كو ثرتيا دةولةتَي ئَیمناهی تَیدا نةيي نةسةقامطَيى 
ئةفطانستان  وس��وري��ا  ع��ياق��َی  وةك  ه��ات��ي  دا  ب��س��ةر  ي��ا 
ودةولةتَي ديرت يَي كو ئةف ضةكة تَیدا بةربةالفبوي 
وكارَين توندوتیذى بشَیوةيةكَی مةترسی دار يَي تَیدا 

زَيدةبوين.
دةول��ةت دذي  ئةوَين كو  دادث���ةروةر  نة  2. سیاسةتَي 
ل  سیاسیا  كةربا  وئ��ةو  دك��ةت  ثةيرةو  خو  هاووالتیَي 
سةر ئةوان ثیادة دكةت وثیتةنةدانا روىَل هاوالتیان وبَي 
مافَي  وثَیشَیلكرنا  سیاسي  بةشداريكرنا  ذ  وان  باركرنا 
وان وه��اي��دارك��رن��ا وان ل س��ةر ئ���ةوَى ي��ةك��َی ك��و ئةو 

نةدطرنطن وض رول ددةولةتَی دا نینن.
ض  ئةظجا  وج���ور  ج���ورا  ي��َي  ه��ةظ��رك��ی��َي سیاسي   .3

م. د. حمةمةد حةسةن خةمؤ
مامؤستايَى ياسا نيظدةولةتي يا طشتى/  كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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دناظبةر تةخَي طةىل يَي جودا جودا بیت يان دناظبةرا 
وان ودةستهةالتَی دابیت.

رةوا  ن��ة  ي��َي  سیاسیی  وب��زاظ��َي  ك��وم  ثَیكئینانا   .4
اليةنَي  ذالي����َی  وان  ب  ض��ةك��ان  وث��َی��دان��ا  وئ��اظ��اك��رن 
ئَیمناهی  شَیواندنا  بو  وان  بكارئینانا  مب��ةرةم��ا  ظة  دي��ار 

وسةقامطَييَی ل هةر جهةكَی بین.
سَى: ئةطةرَين ئابورى:

ل ثال ئةطةرَين دةرونی وسیاسي هندةك ئةطةرَين 
ب���ةش���دارن  ئ���اب���ورى ذى ي����َي ه��ةي��ن ئ����ةو ذى ه����ةروةس����ا 
دناظبةرا  دا  وس��ظ��ك  بضیك  ض��ةك��َي  دب��ةرب��ةالظ��ب��ون��ا 
تاكةكةسان دا وئةم دشَي طرنكرتين ئةوان ئةطةران 

دةستنیشان بكةن دئةظی بیاظی دا:
بةرامبةر  ب��ه��اي��ان  وب��ل��ن��دب��ون��ا  وب��َی��ك��ارى  ف��ةق��يى   .1

كَیمبونا داهاتی.
2. خراب دابةشكرنا سةروةت وسامانَي نشتیماني.

ب����َی هیض  م�����اىَل ط��ش��ت��ی  دةس��ت��ب��س��ةرداك��رت��ن��ا   .3
مافداريةك.

4. سةردابرنَي دارايی ئةوَين كو ئارمانض ذَى بسةردابرنا 
تاكةكةسانة ذالَيی كومَي تيورى وخاثاندنا وان.

بةرثرسان  هندةك  ذاليَی  مافَي طةىل  ثويضكرنا   .5
ظة وزورداريكرنا ل سةر سامانَي وان.

6. ب س��ةرداب��رن��َي داراي����ی ئ��ةوَي��ن ك��و ئ��ارم��ان��ج ذَى 
ذالي����َي طروثَي  ت��اك��ةك��ةس��ان��ة  ب��اخل��وظ��ةراك��َی��ش��ان��ا 
تيورستی وخاثاندنا وان بناظَی ئايینی وبساناهی رازيكرنا 
وان بهةلطرتنا ضةكی ثَیخةمةت طوهورينا كةتوارى 

ب هَیزَى.
ثَينض: ئةطةرَين راستةقينة)بوضونا مة ل سةر بابةتى(:

بَی  ئاماذةثَیكرى  س��ةرى  ل  مة  ئةطةرَين  ئةو  هةمی 
هیض طومانةك ثشكدارن د بةربةالفبونا ضةكَي بضیك 
وسظك دا دناظبةرا تاكةكةس وهاونشتیمانیان دا، بةىَل 
ئةم دبینن كو ئةطةرَى سةرةكی يَی بةربةالظبونا ئةظان 

ضةكان حةزا دةولةتَي زهلَیزة ذبوو كاراكرنا قةيرانان 
دةولةتَي  وبتايبةت  دةول��ةت��ان  طةلةك  ل  وهةظركیان 
بو  ب��ازارةك��َی  ثةيداكرنا  ذب��ةر  ذى  ئةو  ناظي  روذهةالتا 
دوالرا  ملیاراتَي  ك��و  ئ��ةويَ��ن  خ��و  ض��ةك��َي  خةرجكرنا 
بدةستخوظة دئینن، وئةف يةكة يا ئاشكراية وضةكَي 
دا والي��ةن��َي هةظركیَي  ب��ةرب��ةالظ دةس��ت��َي ه��اوالت��ی��ان 
ضةكدارى باشرتين بةلطةية ل سةر ئةوَى يةكَی وثرتيا 
ئةوان ضةكان)بضیك وسظك( ثَیشكةفتینة وطةلةك 
ل  سیتةماتیك  لةشكةرَين  ك��و  وه��ةت��ا  دم��ةت��رس��ی��دارن 

طةلةك دةولةتان ئةو ضةك نینن.
وئةو يةكا ثشتةظانیا ئةظَی بوضوونا مة دكةت ئةوة 
هةظركیَي  سار  ش��ةرَى  هاتنا  دوماهیك  ب  ثشتی  كو 
السايكةر  ض��ةك��َي  ك��ون��رتول��ك��رن��ا  دب��ی��اظ��َی  ئَیمناهی 
ق��ةوم��ي ذوان���ا ذى يَي  دةرك��ةت��ن وض��ةن��دي��ن هةظركی 
ئايینی ويَي نةذاد ثةرَيسي ل طةلةك دةظةرَين جیهانَی 
وب ئاوايةك تايبةت ل دةولةتَي جیهانا سیَي دا وئةفريقیا 
ئةظان هةظركیان وةل بازارَى ضةكَي السايكةر كر كو 
ثرت دزيندى بن ذ هةر دةمةكَی بورى، وذَيدةرَى سةرةكی 
يَی ئةظان ضةكان ذى ئیكةتیا سوظیةت بوو، كو رابوو ب 
ثَیدانا ضةكان ب تيورستان وهندةك دةولةتَي روذهةالتَی 
ئاسیا وةك كمبوديا وظَیتنام وهندةك دةولةتَي ئةفريقي 
نةهامةتی  هة  دةول��ةت��َي  ئةظان  وموزنبیق  انطوال  وةك 
هةبوون ذ هةظركي وناكوكیَي نافخويی لةورا رابوون 
ئةف  وسظك  بضیك  ضةكَي  ذ  زور  برةكا  ثَیدانا  ب 
ئاوايةكَی  ب  وان  بةربةالظبونا  ئةطةرَى  بو  ذى  يةكة 
نةتةوَين  رَيكخراوا  ذ  دةركةتی  راثورتا  مةزن، ولطورةي 
بضیك  ضةكَي  كوما  وئ��ةو   ،2001 س��اال  ل  ئَیطرتی 
وس��ظ��ك ئ��ةويَ��ن ده��َی��ن��ة ب��ةره��ةم��ئ��ی��ن��ان س��االن��ة دهَیتة 
كو  وداهاتَي  ثارضا،  ملیون  نَیزيكی)8(  ب  مةزندةكرن 
ذ بازرطانیكرنا نة ياسايی بدةستظة دهَي دطةهیتة )4( 

بیلیون دوالرا ساالنة.



10

ارا
وظـ

ژماره)2(بهارا2019طـ www.nawroz.edu.krd

ذ  مةبةست  كو  بكةن  ئاماذَى  ية  ثَیتظی  دةستثَیكَی 
الئیحَی د ئةظی بیاظي دا ئةوة كو دشیانيََ كارطَييَی 
دانة كو برياران دةربكةت كو حةزا خو ثَی دياربكةت و 
بنةمايَي رَيكخستنَی َين طشتی دروست بكةت كو جَی 
بةجَی بنب ل سةر ذمارةيةكا نة دةستنیشانكري ذ تاكة 

كةسان.
بةىَل لدور سنورَى روىَل الئیحَی د تاوانباركرنَی دا، ئةم 
دشَي بَیذين كو ئةسل ئةوةكو دةستهةالتا تاوانباركرنَی 
دةستهةالتا ياسادانةرى بتنَی ية ب كارثَیكرن ب ثرةنسیثَی 
ياسايَی بیت،  ت��اوان هةية ونة سزا هةية ئیا ب  نة  كو 
ذ  كو  ياسايَي  ذ  خو  تَیكستَي  سزادانَی  ياسايا  ضونكي 
دةستهةالتا ياسادانانَی دةردكةظن وةردطريت لطورةى 
ثرةنسیثَي  لديف  كو  ئةوة  وبريار  دستوري،  بارودوخَي 
دستورى َين طشتی بن ذبةر كو تَیكستَي ثةيوةنديدار 
ب ماف وئازاديان ظة ئةو بانطةوازيةكا ئاراستةكرية 
ي��اس��ادان��ان��َی نة  ب��و دةستهةالتا  ي��اس��ادان��ةرَى دس��ت��وري  ذ 

ك��و ب��و دةس��ت��ه��ةالت��ا ج��َی��ب��ةج��یَ��ك��رن��َی، ذب���ةر ك��و دستور 
بانطةوازيَی ئاراستةى ياسايَی دكةت كةواتة بو هندَى 
ياسا ضارضوظَی ثیادةكرنا مافی يان ئازاديا ئةوى دظَیت 

دةستنیشان بكةت.
ياسادانةرَى  تَیبینیكرن كو  دهَیتة  ذى  دطةل هندَى 
دستورى ل عياقَی ولديف برطا)ب( ذ مادا)21( ذ دستورَى 
ساال 1970)يَی هةلوةشیايی( دةستييَي داية دةستهةالتا 
تاوانباركرنَی  دةستهةالتا  ثیادةيا  كو  جَیبةجَیكرنَی 
ب��ك��ةت ب ب��ري��ارةك��ا ريَ��ك��خ��س��يت)الئ��ی��ح��ی(، و م����ادا)1( ذ 
ياسايا سزادانا عياقی يا ذمارة 111 ل ساال 1969 دوثاتَی 

ئةظَی  س��ةر  طوتنا ل  ب  كرية  ض��ةن��دَى 
كو  )) سزا نینة بو كريارَى وَى 

تةنها  نةكرنَی  يان 
لثةى  ئ����ةط����ةر 
ي��������اس��������اي��������َی 
ت���یَ���ك���س���ت ل 

ماموستايَي ياسايا تاوانان/ كوليذا ياسا وراميارى/زانكويا نةوروزم. د.دلشاد عةبدولرةمحان يوسف مزيري
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دانا  ئةجنام  دةم��َی  ل  كرن  هاتبیتة  تاوانباركرنَی  سةر 
دةستهةالتا  كو  دطةهینیت  ض��ةن��دَى  وَى  ئةظة  وَى((. 
تاوانباركرنَی  دةستهةالتا  ثیادةيا  دشَیت  جَیبةجَیكرنَی 
بكةت ب رَيكا راسثاردنا ياسايی، وئةف راسثاردنة دوو جورن، 
ئةو ذى يان راسثاردنا ياسايی يا طشتی ية بو دةستهةالتا 
جَیبةجَیكرنَی ية، كو ضَی دبیت دةستنیشانكرنا تاوانان 
بیت،  ياسايَی  ب  نةكو  ياسايَی  بو  بیت  ثشتبةستنكرى 
دبرطا)ب(  ك���رن  ه��ات��ی��ة  س���ةر  ل  تَیكست  ض��ةن��دة  ئ���ةظ 
ذ م���ادةي���ا)21( ذ دس��ت��ورَى ع��ياق��َی ي��َی س��اال 1970 ئةوَى 
تايبةتة  يا  ياسايی  راسثاردنةكا  ذي  يان  ئاماذةثَیكرى، 
كو بو اليةنةكَی دياركرى دةردكةظیت ذ كارطَييَی 
ئةظَی  س��ةر  ل  من��ون��ة  دا،  دةستنیشانكرى  دب��اب��ةت��ةك��َی 
يةكَی دضارضوظَی تاوانَي ئابورى دا، وياسا دبوارَى ئةظی 
وثَیتظی ب شارةزايةكا  داخ��ازدك��ةت  دا  ت��اوان��ان  ج��ورَى 
راسثاردى  دةستهةالتا  دةف  ل  ضَیدبیت  كو  ية  هونةرى 
نةبیت، و ئةف جورة راسثاردنة نابیتة ئةطةرَى سةثاندنا 
ياسادانةر  ضونكی  ك��ةس��اي��ةت��ي،  ئ��ازادي��ا  س��ةر  ل  ب��ةن��دا 
ثانا ثرةنسیثَي طشتی بو تاوانباركرنَی دكةت بةىَل 
تاوانَی  رةطةزَين  دةستنیشانا  جَیبةجَیكرنَی  دةستهةالتا 
ضارضوظَی  حةصركرنا  طرةنتیا  ئاوايةكَی  ب  دكةت 

تاوانباركرنَی بكةت.
دةركةفتنا  ثشتی  ط��وه��ارت��ن  ه��ات��ة  ب����ارودوخ  ب���ةىَل 
كو  تَیبینیكرن  ودهَیتة   ،2005 ساال  يَی  نوكة  دستورَى 
حةصركرية  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی  دةستهةالتا  ي��اس��ادان��ةرى 
ئ��ةو ذى لطورةى  ي��اس��ادان��ان��َی دا  ددةس��ت��َی دةس��ت��ه��ةالت��ا 
ئةظَی برطَی  د  ئةظی دستورى،  ذ  مادةيا)19(  ذ  برطا)2( 
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دةستةواذةيا) ئیا ب تَیكست( بكارئیناية ودبرطا ناظربى 
ت��اوان هةية ونة سزا هةية  دا هاتیة تَیكست ك��رن: ) نة 
وديار  روهن  ئاماذةيةكا  ولظَية  بیت...(  تَیكست  ب  ئیا 
حةصركرنا  د  ه��ات��ی��ةك��رن  دس���ت���ورى  ي���اس���ادان���ةرَى  ذ 
دةستهةالتا  ددةس���ت���َی  دا  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی  دةس��ت��ه��ةالت��ا 
ياسادانانَی  دةستهةالتا  ذى  ئةو  دا  طةىل  ئيادا  نوَينةرا 
بو  جَیبةجَیكرنَی  دةستهةالتا  ونةهَیانا  ية)ثةرلةمان( 

ذناظربناخو د بوارَى سیاسةتا تاوانباركرنَی دا.
بةىَل دياسايا مةصرى دا بارودوخ يَی جیاوازة ضونكی 
دةستهةالتا الئیحیی ل مةصرَى ثشتبةستنَی دثیادةكرنا 
خو دا بو بسثورياخو دبوارَى تاوانباركرنَی دا بو تَیكستی 
دستورى دكةت، و ل مادا)66( ذ دستورَى مةصرى يَی ساال 
1971: )) نة تاوان هةية ونة سزا هةية ئیا ثشتبةسن ب 

ياسايَی بیت...((.
و د دادوةري����ا دادط��ةه��ا دس��ت��ورى ي��ا بلند 

ئ���ةظ���َی  ذ  م���ةب���ةس���ت  ك����و  ه���ات���ی���ة  دا 
دةس���ت���ةواذةي���َی دوث��ات��ك��رن��ة ل سةر 

ئةو يةكا كار ثَی هاتیة كرن 
ئاوايةكَی  ب  دا  دي���اس���اي���َی 

كوياسا خبو راسثاردنةكَی 
خب��������وظ��������ةدط��������ري��������ت ب����و 
جَیبةجَیكرنَی  دةستهةالتا 
دان����ان����ا  راس������ث������اردى ب  ي����ا 
دةستنیشانكرنا  د  لةوائیحا 

تاوانباركرنَی دا، هةر وةكی 
دستورى  ذ  م�����ادةي�����ا)66(  ك���و 

رَيكَی ددةت كو ياسا دةستهةالتا 
جَیبةجَیكرنَی راسثَييت ب دةركرنا 

اليةنَي  ه��ن��دةك  ب��ري��اريَ��ن الئیحی ك��و 
تاوانباركرنَی ثَی دةستنیشان بكةت، ئةو ذى ذبةر 

بةرضاف وةرطرتنَي كو دةستهةالتا ياسادانانَی تةمخي 
دك���ةت دس��ن��وردان��ان��َی دا وب م��ةرج��َي ك��و ي��اس��اي��ا ثَی 
تَیطةهشتنا  ل  رةخنَی  وهندةك  دادنیت،  دةركرن  هاتی 
ناظةروكا دةقَی مادَى)66( يَی ناظربى دكةن ب طوتنا : 
)ئةطةر دةقَی مادَى)66( تَیدا دةستةواذةيا) نة تاوان هةية 
ونة سزا ئیا ثشتبةسن ل سةر ياسايَی بیت(، ئةظة ئةوَى 
ضةندَى ناطةهینیت برَيكا ثَیطَييكرن ب رادةستبونا ب 
بابةتَی هةيی ل دةف فقهَی وقةزائَي بو ئةوَى رامانا هاتی 
دةستةواذةية  ئةظ  ية  ثَیتظی  دةستةواذةيَی، كو  ئةظَی  بو 
خبو  دس��ت��ور  ثاراستنا  دض��ارض��وظ��َی  تَیطةهشن  بهَیتة 
ئاالظَی  كو  بةرئاقلة  يا  نة  و  دك��ةت،  مروظی  مافَي  بو 
دةستهةالتةكَی  ددةس��ت��َی  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی  ب��و  ي��اس��اي��َی 
ئةوا كو  ياسايَی  ب  بسثوربیت  دةستةالتةكا  نة  دابیت 
ياسايةكَی نادةركةت وب تايبةتی َين تاوانی ئیا ثشتی 

ثَیداضونةك  كو  دانوستاندنان  وطةنطةشةو  خواندن 
نوَينةرَين  ذ  ئَیك  وه��ةر  بسثورانظة  ذالي��َی  بهَیتةكرن 
جظاكی بوضوناخو ل سةر ديار بكةن هةر ئَیك لطورةى 
ديتنا خو وديتنا ئةوَين ئةو نوَينةراتیا وان دكةن، ونابیت 
ئاالظَی ياسايی بو تاوانباركرنَی بهَیتة كَیمكرن ذ ئاستَی 

ياسايَی) ياسايا ئاسايی(.
وئةم دبینن كو ل جهَی رةخنةطرتنَی ل ديتنا فقهَی 
وقةزائَي دتَیطةهشتنا دةستةواذةيا ناظربى دا وكازيكرن 
بو  ثاراستنا كو دستور  وَى دضارضوظَی  تَیطةهشتنا  بو 
ياسادانةرى  داخ��ازا  باشرتة  بكةن،  دكةت  مروظی  مافَي 
ب  وَى  طوهورينا  ب��و  بهَیتةكرن  م��ةص��رَى  ل  دس��ت��ورى 
دةس��ت��ةواذةي��ا: ) نة ت��اوان هةية ون��ة س��زا ئیا ب ياسايَی 
ب��ی��ت(. وئ���ةط���ةر ن��اظ��ةروك��ا م����ادةي����ا)66( ذ دةس���ت���ورَى 
دةستهةالتا  ية  دا  دشیان  كو  بَیذيت  خبو  ئ��ةو  مةصرى 
دةستةالتا  ث��ی��ادةك��رن��ا  ج��َی��ب��ةج��َی��ك��رن��َی 
ب  ثشتبةسن  بكةت  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی 
ياسايا دةردكةظیت ذ دةستهةالتا 
ي���اس���ادان���ان���َی، وم���ا ض����ةوا ئةم 
دناظةروكا دةستةواذةيا مادا 
بطةهن  هاتی  ثَی  ناظربى 
ثرةنسیثَي  دض���ارض���وظ���َی 
مافَي  بو  تاوانی  ثاراستنا 
بانطا  وي���اك���و  م���روظ���ی 
ثیادةكرنا  ح��ةص��رك��رن��ا 
تاوانباركرنَی  دةستهةالتا 
دةستهةالتا  ددةس��ت��َی  دك��ةت 

ياسادانانَی دا.
دهَیتة  ف����ةرةن����س����ا،  ل  ب�������ةىَل 
دستورى  ي��اس��ادان��ةرَى  ك��و  تَیبینیكرن 
دةستهةالتا  داي��ة  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی  دةستهةالتا 
دا،  جَیبةجَیكرنَی بةىَل دضارضوظَی سةرثَیضیان ب تةنها 
لطورةى مادا)37( ذ دستورَى ساال 1958 يَی راستظةكرى 
تاوانان  دضارضوظَی  تاوانباركرنَی  دةستهةالتا  بةىَل  دا، 
وجنحَی دا ذ بسثوريا رَيكثَینةدايَی دةستهةالتا ياسادانانَی 

ية لثةي مادا)34( ذ هةمان دستور.
وةك ث��راك��ت��ی��ك ب��و ئ��ةظ��َی ض���ةن���دَى ي���اس���ادان���ةرَى 
ن��وى دا  فةرةنسی دم��ادةي��ا)111-2( ذ ياسايا س��زادان��َی يا 
تاوانان  ياسا  )دةستنیشانا  ئاوايةكَی كو  ب�  دةق كرية 
سةر  ل  سزايان  دةستنیشانا  وهةروةسا  دك��ةت،  وجنحَی 
سةرثَیضیان  لیستا  ودةستنیشانا  دك��ةت،  ئةجنامدةران 
دكةت، وهةروةسا دةستنیشانا سزايا ل سةرئةجنامدةرَين 
وَى دكةت ب سنور ولطورةى بنةمايَي كو ياسا بريارَى 

ل سةر ددةت(.
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وحكومةتا  ف��ی��دراىل  حكومةتا  دن��اظ��ب��ةرا  ناكوكی 
نةفتَی  برَيظةبرنا  س��ةر  ل  ه��ةى  يا  كوردستانَی  هةرَیا 
ورةفتارثَیكرنا وَى، وحكومةتا فیدراىل دبینیت كو سامانَي 
نةفتَی سامانَی هةمي طةىَل عياقَی ية ودةولةت يا كو 
دةستهةالتا فیدراىل نوَينةرايةتیا وَى دكةت ئةوىََ مافَی 
لَینَيينكرن  كو  ب��َی  هةية  م��اىل  ئةظی  ب  رةفتاركرنَی 
م��ادةم كو  بهَیتةكرن  وفروتنا  وى  دةركةفتنا  ب جهَی 
داهاتَي وَى دئةجنامَی دیاهیكَی دا دهَیتة دابةشكرن ل 
سةر تاكَي طةىَل عياقَی ئةو ذى ثشتبةستنَی دكةتة 
سةر مادَين )111، 112( ذ دستورى، وئةو دئةظَی وةسفكرنَی 
هةرَیا  دط��ةل  دانوستاندن  ب  و  س��ةرةك��ی  ثلةيا  ب  دا 
كوردستانَی لديف ئةظی ثَیطةهی كةواتة طوهكرتنا 
سةر  ل  ه��ةرَی��َی  حكومةتا  ديتنا  ب��و  ف��ی��دراىل  حكومةتا 
باشرتين رَيك ذبوو برَيظةبرنا نةفتا دهَیتة دةرئَیخسن 
ل هةرَیَی، بةىَل بو هةرَیَی مافَی رةفتارثَیكرنَی ب نةفتَی 
وفروتنا وَى نینة، مادةم كو سامانَي نةفتَی سامانةكَی 

نشتیمانیَي تايبةمتةندة ب هةمی طةىَل عياقَی ظة.  
دبینیت  ك���وردس���ت���ان���َی  ه����ةرَی����ا  ح��ك��وم��ةت��ا  ب�����ةىَل 
هةرَیَی  ل  دةرئ��َی��خ��س��ن  ده��یَ��ت��ة  نةفتا  برَيظةبرنا  ك��و 
ثلةيا  ه��ةرَی��ة ب  ش���وال ح��ك��وم��ةت��ا  وَى  ورةف��ت��ارث��َی��ك��رن��ا 
فیدراىل  حكومةتا  دط��ةل  ودانةستاندنكرن  س��ةرةك��ی 
كةواتة  تَیطةهی  ئةظی  لديف  دا  نةفتَی  دبرَيظةبرنا 
بتنَی  ن��ة  ف��ی��دراىل  حكومةتا  بووضونا  ذب��وو  طوهكرتنة 
درةفتاثَیكرنا  بةلكو  دا  بتنَی  نةفتی  برَيظةبرنا  دشَیوازَى 
وَى ذى دا بةىَل بوضوونا حكومةتا فیدراىل نةيا ثَیطية 
ذ  م���ادةي���ا)115(  ب  ثشتبةسن  ه��ةرَی��َی  حكومةتا  ذب���وو 
دستورى ئةوَى كو دةق كرى ) هةر تشتةكَی ناهاتبیتة 
تَیكست كرن د تايبةمتةنديَي حةصرى ييََ دةق ل سةر 
ذ  هةرَیَی  ل  نةفتَی  برَيظةبرنا  مادةيا110  د  هاتیةكرن 
تايبةمتةنديا هةرَیا كوردستانَی ية ب ثلةيا سةرةكی، 

ئةظة وةسفكرنا حكومةتا هةرَیا كوردستانَی ية. 

ماموستايَى ياسا نيظ دةولةتى يا تايبةت/ كوليذا ياسا وراميارى/ زانكؤيا نةورؤزم. د.بةمسان نةواف فةحتي
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ناكوكییان  ئ���ةط���ةريَ���ن  ك���و  دي���اردب���ی���ت  ذظ������َيَى 
هةر  ذ  دوي��رة  متام  ياسايا  اليةنیا  وب��َی  توند  بكورتیةكا 

كارتَیكرنةكا سیاسي لطورةى ديتنا دستورَى 2005.
فیدراىل  دةس��ت��ه��ةالت��َي  ب��و  ح��ةس��رى  تايبةمتةنديَي 
وت����اي����ب����ةمت����ةن����دي����َي ه���ةظ���ث���ش���ك دط�������ةل ه����ةرَی����ان 

وثارَيزطةهان.
تةمامی  ب  ن���ةب���وو  س��ةرك��ةف��ت��ی  ي����َی  وي���اس���ادان���ةر 
دوَينةكرنا میكانزمَي برَيظةبرنا نةفتَی دا ب ئاوايةكَی 
ك��ت��وث��ر وه���ن���دةك دةق����َي الس��ت��ی��ك��ي دان����ان ك��و شیانا 
راظ��ةك��رن��ا دذب��ی��ةك ه��ةب��وو ه��ةردي��س��ان ث��ةرل��ةم��ان��ی ل 
وغازَى  نةفت  ياسايا  نةشیا  دا  ويانوكة  دةربازبوى  خوال 
وئةظ  هَیات  م��ةزن  يا  ياسايي  وظاالهیةكا  تَیثةرينیت 
وكوير  م��ةزن  ناكوكیَي  ذب��وو  ئ��ةط��ةرةك  ب��و  يةكة 
وحكومةتا  ف��ی��دراىل  حكومةتا  دن��اظ��ب��ةرا  وهةمیشةيي 

هةرَیَی دا.  
شاشيَين دستوري وياسايى درشنوسَى ياسا نةفتَى يا 

ئامادةكرى ذ ليذنا 15 يا ساال 2007 دا.
1. دث��َی��ش��ةك��ی��ا رةش��ن��وس��ا ي��اس��اي��َی )الث���ةر 
ئةحكامَي  ب��وو  ش��اش  راظ��ةك��رن��ا   )1 ذم���ارة 
مادة)111و 112( ذ دستورَى عياقَی هاتیة 
كرن كو وةزارةت��ا نةفتَی هةولددةت 
حكومةتا  س����ةر  ل  ت��َی��ث��ةري��ن��ی��ت 
سةر  ول  كوردستانَی  هةرَیا 
هةرَیَي ديرت وهةر وةكی 
كو ياسايةكا ثَیطية، 
ئةو ذى راظةكرنةكا 
ضنكی  ن���ةدروس���ت���ة، 
ب������وض������وون وه�����زر 
وراظ�����������ةك�����������رن 
وث���َی���ش���ن���ی���اريَ���ن 
نةفتَی  وةزارةت�����ا 
نةفتَی  ول���ی���ذن���ا 
دئ���ةجن���وم���ةن���َی  ووزَى 
وةزي������������ران ن������ةد ث���َی���ط���ين، 
ثَیطييكرنَی  سیفةتَی  ضنكی 
رادسثَييت  وَى  ئةوا  يان  ياسادانانَی  دةستهةالتا  

دةستنیشان دكةت.

ياسايَی  رةش��ن��وس��ا  ذ  دووَى  الث����ةرَى  ذ   2 دب��رط��ا   .2
دةستةواذةيا: ) ثَیدظی ية كو ثروذَى ياسا نةفت وغازَى 
ل ه���ةرَی���ا ك��وردس��ت��ان��َی ط��وجن��اى ب��ی��ت دط����ةل دةق 
فیدراىل  ي��ا حكومةتا  وغ����ازَى  ن��ةف��ت  ي��اس��ا  وئ��ةح��ك��ام��َي 
دا هاتیة. وئةف برطة  ورَيكةفتی بیت دطةل دستوري( 
بةريا دةركةفتنا ياسا نةفت وغازى يا هةرَیا كوردستانَی 
ودةستةواذةيا  دةرك��ةف��ت��ی��ة،   2007 س��اال  ي��ا   22 ذم���ارة  ي��ا 
ناظربى نةيا دستورى ية ضنكی وةزارةتا نةفتَی يا فیدراىل 
دانثَینان ب باشی ب دةقَی برطا دووَى ذمادا 121 ذدسورَى 

عياقا فیدراىل نةكرى ئةواكو تَیدا هاتی :
جَي  راستةظةكرنا  هةية  هةرَیَی  دةستهةالتا  بو   ((
ب��ةج��َي ك��رن��ا ي��اس��ا ف��ی��دراىل ل ه��ةرَی��َی ب��ك��ةت، دب���ارَى 
هةبونا هةفدذى يان دذبةيةكیَی دناظبةرا ياسا فیدراىل 
نةكةظیتة  ك���و  ث��رس��ا  س���ةب���ارةت  دا  ه���ةرَی���َی  وي���اس���ا 
دا((.  فیدراىل  دةستهةالتا  يَي  حةسرى  دتايبةمتةنديَي 
ضنكی دةقَي دياسا نةفت وغازَى يا هةرَیا كوردستانَی 
دا هاتي ب تةمامی وةكهةظ بوون بو دستورَي فیدراىل، 
بةجَی  دج��َی  ثَیشینةيانة  وذ  ية  يا ك��ارث��َي ك��رى  وئ��ةو 

كرنَی دا.
3. ودبرطا 4 ذ الثةرا ذمارة 2 ذ رةشنوسا ياسا نةفت 
دَى هةمی الي��ةن ثَیطيبن   (( يا فیدراىل هاتیة:  وغ��ازا 
يان  طرَيبةستةكَی  ه��ةر  ط��رَي��دان��ا  ذ  رَي��ط��ري��ك��رن  ب 
لَیطةريان  دض��االك��ی��ا  ن��وى  ثَیطييَي  ن��اف  ض��وون��ة 

وهةتا  دا  ع��ياق��ی  ئ���ةردَى  ده��ةم��ي  وبةرهةمئینانَي 
رَيطييكرنا  ك��ةوات��ة  ي��اس��اي��َی((.  ئ��ةظ��َی  ن��ةم��ان��ا 
حكومةتا  بو  عياقَی  حكومةتا  يا  نةفتَی   وةزارةت���ا 

دَى  كو  ئةوَين  ديرت  وهةرَیَي  كوردستانَی  هةرَیا 
دثرسَي  دس��ت��ورى  مافةكَی  خ���ودان  بنة  ث��اش��ةروذَي 
نةفتَی وغازَى وبتايبةت يَي طرَيداى ب طَیلطةهَي 
نويظة، وهوسا ئةظة زَيدةطاظیةكا ديرتة بو دستورى 
ذ  ئَیكَی-112  دةق��َی مادا  بو  ية  ياسايی  و سةرثَیضیا 
دستورى ووه��ةف��دذة دط��ةل م��ادا س��َي ذ ياسا نةفت 
22 ساال  ذم��ارة  يا  ه��ةرَی��ا كوردستانَی  يا  وغ���ازَى 
2007 نةخامسة كو دةستهةالتداريا وةزيرَى نةفتَی 
سنورَين  زَيدطاظیا  نابیت  دا  فیدراىل  حكومةتا  د 

سیاسي يَي هةرَیا كوردستانَی بكةن. 
بوية نةريتةك كو ئةطةرَين ثوزةتیف  يا   .4
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دا دهَینة  يَي هةر ياسايةكَی ددوماهیكا دةقَي ياسايی 
باسكرن، بةىَل ثروذَى ياسا نةفت وغازَى يا وةزارةتا نةفتا 
ي��اس��اي��ی يَی  ئ��ةظ��ی ش��َی��وازَى  ب��وو ب  ف��ی��دراىل نةثَیطي 
هونةرى، هةرديسان دةستةواذةيَي نةبةرنیاس درةشنوسی 
دا هاتینة بكارئینان وةكی دةستةواذةيا تاكَی راستةقینة، 
وئةظة ئاماذَى ددةت ئةوَى كو ثشكدارى كري دنظَیسي 
رةوشةنبييةكا  خ��ودان  نة  ياسايَی  رةشنوسَی  ودارشتنا 
دكةت  دوث��ات��َی  يةكة  وئ��ةف  تايبةمتةندة،  ي��ا  ياسايی 
ل س��ةر راظ��ةك��رن��ا ن��ةدروس��ت ب��و ئ��ةح��اك��م��َي دستورى 
ذ  م���ادا 111  دةق���َی  دبینیت ك��و  وس��ا  نةفتی  ووةزارةت�����ا   ،
دستورَى فیدراىل ئةو بنیات ومةرجةعَی ئَیكانةية دبابةتَی 
ب��ةىَل يا دروس��ت د بنةمايَي ياسايَی دا  دا،  نةفت وغ��ازَى 
هةى،  يا  وذبلیكرن  هةى  يَی  بنةمايَی طشتی  ئ��ةوة كو 
ئانكو طشتی وتايبةت يا هةي، وثرةنسیثَی طشتی ئةوة 
كو نةفت وغاز ملكَي هةمی طةىَل عياقَی ية ل هةمی 
ئةظَی  راظةكرنا  نابیت  ب��ةىَل  دا،  وثارَيزطةهان  هةرَيم 
مادَى بهَیتةكرن جودا ذ دةقَي ثاشكو وب تايبةت دةقَی 

مادَين 112 ئةوا كو تَیكست دكةت كو برَيظةبرنا 
دناظبةرا  دَى  نوكة  ذ طَیلطةهَي  وغ��ازَى  نةفتَی 
هةرَیان  حكومةتا  ودط���ةل  ف��ی��دراىل  حكومةتا 
وثارَيزطةهَي بةرهةمهَي دابیت، وئةظة دةقةكَی 
ب  ثَیدظی  روون  دةق��َی  ظة  ياسايَی  وذالي���َی  روون���ة، 
دةقةكَی  بو  راظ��ةك��رن  ب��ةىَل  نابیت  راظ��ةك��رن��َی 
نةديار هَیتةكرن، وهوسا دَى طَیلطةهَي نةفت 

وغازَى يَي كو هاتینة ئاشكراكرن ثشتی 5-20-
2016 ئةو ذ ثشكا هةرَیا كوردستانَی نة ئةوَين 
ي��َی ك��ارط��َيى دا  ك��و دطةظنة دس��ن��ورَى وَى 
زَيدةبارى هةمی سامانَي سروشتی يَي ديرت ذ 
ئاظ وطانزا وسامانَي طیانةوةرى وسروشتی 

ويَي ديرت. 
دا  ف��ی��دراىل  حلكومةتا  نةفتَی  وةزارةت���ا   .5
فیدراىل  ه���ةوال ك��ون��رتول��ك��رن��ةك��ا  ب����ةرةف 
دضیت ل سةر هةمی كاروبارَين مةيدانی يَي 
نةفت وغازَى وهةر وةكی يا ديار ذ رةشنوسا 

حوكمَی  دط���ةل  بطوجنیت  ك��و  ي��اس��اي��َی 
ئةحكامَي  دط��ةل  ناكوكة  وئ��ةظ��ة  ف��ی��دراىل، 
ع��ياق ل سةر  دس��ت��ورَى عياقی نةخامسة كو 

دابةشكرنةكا  كةواتة  دضیت،  ئَیكطرتی  شَیوازةكَی 
دادثةروةرانة بو دةستهةالتَی وسامانان.

لطورةى ئةوا مة باسكرى ئةم دشَين بَيذين كو:
ن��ةف��ت��َی ل حكومةتا  وةزي�����رَى  ه��َی��ذا  داخ��وي��ان��ی��َي   -1
فیدراىل نة يَي دستورى نة وطرَيبةستَي كو حكومةتا 
هةرَیا كوردستانَی طرَيداين دياساينة وددروسن ضنكی 
لطورةى دستورَى فیدراىل وياسا نةفت وغازَى يا هةرَیا 

كوردستانا عياقَی نة يا ذمارة 22 يا ساال 2007.
وي��یَ كو   2005 ساال  يَی  عياقَی  دستورَى   -2
كةفتیة دب��وارَى جَي بةجَي كرنَی دا هةر ذ 
ضارةسةركرنا  س��ةرض��اوَى   2006-5-20
هةر ناكوكي يةكَی ية ضنكی ئةو 
ياساية بلندة بو وةالتی وبةرزى 
دستورى  س����ةر  ل  ه����ةى  ي���ا 
وي������اس������اي������َي ه������ةرَی������َی 

وياسايَي فیدراىل.
هةر  ي����ةك����اك����ةرا   -3
ن���اك���وك���ی���ةك���ا دن����اظ����ب����ةرا 
وحكومةتا  ف��ی��دراىل  ح��ك��وم��ةت��ا 
ه��ةرَی��َی دا دادط��ةه��ا ف��ی��دراىل يا 

بلندة.
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شارستانی  خزمةتا  رَيكخستنا  ذبوو  ياسا  ئَیكةم 
كو  ئةوا   1931 ساال  يا  ذمارة)103(  ياسايا  عياقَی  ل 
ياسايَی  وئةظَی  دا،  مةلكي  سةردةمَی  دماوَى  دةركةفتی 
ئةف  ثاشی  راسثارد  ب�)وةزيرى(  دامةزراندنَی  دةستهةالتا 
ياساية هةلوةشاند، ئةو ذى ب دةركةفتنا ياسايا خزمةتا 
شارستانی يا ذمارة)64( يا ساال 1939 ئةوا كو دةستهةالتا 
دامةزراندنَی هَیا دضارضوظَی بسثوريا) وةزيرى( دا، وثشتی 
هینطَی ياسايا خزمةتا شارستانی يا ذمارة)55( يا ساال 
خزمةتا  جار)جظاتا  ئَیكةم  كو  ئةوا  دةركةفت   1956
طشتی( ثةيداكرى وب ئةركَی هةلبذارتنا فةرمانبةرا 
ناظربى  ياسايا  ذ  مادَى)22(  دةقَی  بو  ثشتبةسن  رابوى 
كو جظات وسةروكةكَی وضار ئةندامَي كو ئةركَی 
ثَیك  راسثاردى  ثَی  دامةزراندن  ودووبارة  دامةزراندنَی 
سَی  بوماوَى  دامةزراندن  دهَینة  ثَینجة  هةر  وئةو  دهَیت، 
ساالن ذاليَی جظاتا وةزيران ظة ثشت بةسن ب راسثاردنا 
سةر  ل  كرى  دةق  هةروةسا  ئةواكو  دارايی،  وةزيرى 
ثَیكئینانا جظاتا خزمةتا طشتی د مادةيا)24( دا ل سةر 
ثَیمكئینانا ئةظَی جظاتَی وذ سةروكی وشةش ئةندامَي 
شولةذَى ذاليَی جظاتا وةزيران ظة ومادةيا هةشتَی ذهةمان 

يا  ياسا دةستنیشانا بسثوريا جظاتا خزمةتكرنا طشتی 
دامةزراندنَی وزظراندنا دامةزراندنَی ذبلی ثوستَي تايبةت 

ئةوَين هاتینة دانان فةرمانا كومارى.
وكارثَیكرن ب جظاتا خزمةتكرنَی يا طشتی بةردةوام 
بوو درَيكخستنا فةرمانبةران ودامةزراندنا وان دا ل عياقَی 
هةتا كو هاتیة هةلوةشاندن ذاليَی جظاتا سةركردايةتیا 
شورةشَی ياذنافضوويی لطورةي بريارا وَى يا ذمارة)996( 
خزمةتكرنا  جظاتا  بريارَى  ئةفَی  كو   1979/8/12 ل 
رادبن  طشتی  ورَيظةبةرَين  وةزير  و  هةلوةشاند  طشتی 
ب دةستهةالتَي جظاتَی ب دامةزراندنَی وثلة بةرزكرنَی 
ئةجنام  ماوَى  وهذمارتنا  مووضةيان  ودةستنیشانكرنا 
 2003 ساال  ضَیبووى  عياقَی  ل  طورانكاريا  وئةو  دانَی، 
ذمارة)4(  يا  دةركةفت  ناظةندى  خزمةتا  جظاتا  ياسايا 
وجَیطرَى  سةروكی  ذ  دهَیت  ثَیك  و   2008 ساال  يا 
سةروكی وحةفت ئةندامَي خودان باوةرنامةيا زانكويَی 
باوةرنامةيا  هةلطرَين  ذوان  دوو  كو  ئاوايةكَی  ب 
ياسايَي بن ودوو ذوان هةلطرَين باوةرنامةيا كارطَيى 
وهةروةسا  بیت  ثزيشكي  ذ  ذوان  وئَیك  بن  وئابورى 
بیت  طشتوكاىَل  ذ  وئَیك  بیت  ئةندازياريَی  ذ  ئَیك 

مامؤستايا ياسايا كارطَيِرى/ كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز 

م. د. زينة سامل تائی
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وان  وتاقیثَیكرنا  وان  بةربذَيركرنا  مةرجَي  وياسايَی 
دةستنیشانكرينة بةىَل سةرةراى بورينا ثرت ذ هةشت ساالن 
كارثَي  هَیشتا  بةىَل  ياسايَی،  ئةظَی  دةركةفتنا  سةر  ل 
كاراكرن،  نةهاتینة  ياسايی  وبنةمايَي  نةهاتیةكرن 
وئةظة ثراكتیكي بوية ئةطةرَى بةردةوامیا كاركرن ب 
يا  ذنافضوويی  يا  شورةشَی  سةركردايةتیا  جظاتا  بريارا 

ذمارة)996( يا ساال 1979.
بةىَل سةبارةت رةوشا هةرَیا كوردستانا عياقَی يَي 
ئةو  ظة  فةرمانبةران  دامةزراندنا  برَيكَي  طرَيداى  كو 
ئاوايةكَی  ب  عياقَی  رةوشا  ذ  داية  باشرت  دبارةكَی  نة 
فةرمانبةران  دامةزراندنا  دةستهةالتا  كو  ذبةر  طشتی، 
بتنَی  ظة  وةزيران  سةروك  كةسايةتیا  ب  طرَيداى  يا 
وةزيران  سةروك  كو  تايبةت  سیستةمةكَی  لطورةى 

دةركرية ئةظی بوراى دا.
ية  ثَیدظی  ياسايی  ئةظَی قةيرانا  ذ  بون  وذبوو خاس 
ساال  يا  ذمارة)4(  يا  ناظةندى  خزمةتكرنا  جظاتا  ياسايا 
ئارماجنَي  جبهئینانا  ذبوو  جَیبةجَیكرن  بهَیتة   2008
وةكهةف  دةلیظةيةكا  وفةراهةمكرنا  جظاتَی: 
ذبوو  شارةزاهیان  خودان  بو  يةكسانیَي  وطرةنتیكرنا 

فةرمانبةريا  كاروبارَين  ثانا  ودارشتنا  كاركرناوان، 
طشتی وضاظدَيرى وسةرثةرشتیكرنا وَى، وثَیشئَیخستنا 
هةيكةىَل  ئاستَی  وبلندكرنا  كارطَيى  دةزطةهَی 
جظاكی  ضاظدَيريا  ودابینكرنا  دةولةتَی  يَی  فةرمانبةرى 
اليةنَي  دطةل  هةماهةنطی  وب  وان  بو  طوجناى  يا 
ب  جظاتَی  ئةركَي  جبهئینانا  ذبوو  تايبةمتةندار 
بةرزكرنَی  وثلة  دامةزراندنَی  ذ  دروست  ئاوايةكَی 
سةر  ول  دا  طشتی  يا  شارستانی  دخزمةتكرنا 
ثرةنسیثَی  نةهَیانا  ذبوو  وشارةزايی  ثیشةيی  بنیاتَی 
فةرمانبةريا  برَيظةبرنا  د  وتائیفی  سیاسی  ثشكثشكَینیا 
طشتی دا وثشتبةستنكرنا ناظبةينكارى و مةحسوبیةتَی 
دياردا  سةر  ل  زالبون  ذبوو  وهةروةسا  شیانان  شوينا  ل 
بكارئینانا بةربذَيرين جظاتا نوَينةران ب بكارئینا ثلةيَي 
هةلبذارتنا  بانطةشةيا  كارتةكا  وةك  دةمةزراندنَی 
تايبةت  بةرذةوةنديا  ئَیخستنا  سةر  ب  و  دا  دهةلبذارتنان 
زالبونة ل  بةرذةوةنديا طشتی ويا طرنك ئةوة  ل سةر 
تايبةت دناظبةرا  دارايی وكارطَيى وب  سةر طةندةلیا 
ودةستةيَي  وةزارةت  د  دامةزراندنَی  ذ  بةرثرس  اليةنَي 

نةطرَيداى ب وةزارةتَی ظة.
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طةشةسةندنَی  دناظبةرا  ثةيوةنديا  كو  ياخوياية 
دحوكمَی  ئالوطورة  يا  دا  وئاسايشَي  ودیوكراتیةتَي 
باش دا ئةوَي كو دهَیتة هذمارتن هةظبةندةكا ناظةندى 
حوكمة  وئةف  خانادا،  ذَير  هةرسَي  ئةظان  دناظبةرا 
هةظركیا  نةهَیانا  ذبوو  میكانزمةك  هذمارتن  دهَیتة 
بو  وجظاكي  ئابورى  طرذيَي  بلندبونا  ذ  بوى  دروست 
سةرةكی  ئاستةنطةك  هذمارتن  دهَینة  هةظركیَي 
لةورا  بةردةوام  يا  مروظايةتي  طةشةسةندنا  هةمبةر 
سةر  ل  دوثاتَی  كو  ئةوا  طةشةسةندنَي  سرتاتیجیةتا 
دةلیظَي  باشرتين  دكةن،  باش  حوكمَی  بنةمايَي 
ثَیشكَیش  بةردةوام  يَي  مروظايةتی  طةشةسةندنَي 

دكةن ل ذَير بارودوخَي ساخلةم دا.    
هةرديسان نةسةركةفتنا طةشةسةندنَي ثةيدادبیت ذ 
بلندبونا ئاسايشا دةولةتَی وثاشظةزظرينا طةشةسةندنَی 
درَيزبةندا دةستثَیكَي وَى دا بو دبن ئةجیندا ئَیمناهیَي دا 
ذ وان ذى تاكايةنی د دةستهةالتَی دا ونة بةشداريكرنا 
سیاسي دجظاكی دا دطةل نةبونا ديتنةكا سرتاتیجی 
يا طةشةسةندنَی يا ئةظَی دةولةتَی، ذوانا ذى لةبارضوونا 
تايبةت  كةرتَی  والوازيا  ثَیشةسازى،  كةرتَی  روىَل 
وبةربةالظبونا رةوشةنبييا بةكارخستنَی، ورَيدانا دةرفةتَی 
دناظبةرا  ئةندامةتیَي  وثةيوةنديا  طةندةلیَي  هةمبةر 
تةخا دةستهةالتا ئاسايشَی دا وتةخا سةرمايةدارا دا، ذبوو 
ثاشظةزظرينا ئةظَی نةسةركةفتنا طةشةسةندنَی، كو 
دبیتة ئةطةرَي كةموكورتیَي دئاسايشا جظاكي دا برَى 
يا هةذاريَي وبَی كاريَي وثیتةثَینةدانَی، ودَى توندوتیذى 
توندرةو  يَي  ئايینی  وتةوذمَي  بةربةالظبیت،  وبةرةاليي 
بسةر كةظن وجةمسةرطةريا تائفی دَى رويدةت كو دَى 
ودَى  ثَیكئینیت  وةبةرهةمئینانا  راهَیايا  ذينطةهةكا 

ثروسَیسا طةشةسةندنَي راوةستیَیت وثاشظةزظريت.
ئةطةرَي  بیتة  دَى  ظة  ثراكتیكی  وذاليَي 
وئاسايشَی  طةشةسةندنَی  تَیكهةلكَیشانا  زَيدةبونا 
ودیوكراتیةتَی وئةظ ثةيوةندى يا تَیكةهةلكَیشايي كو 
رَيرةوَى وَى راثورتا نةتةوَين ئَیطكرتی يا طةشةسةندنَی 
وةك  دا  طةشةسةندنَی  دتَیطةهَی  ية   1994 ساال  يا 
ئةظ  مروظان،  هةمبةر  ئوثشنان  بةرفرةهكرنا  ثروسَیسا 
ضةندةية ئةوا كو ئاسايشا جظاكی خبوظةدطريت كو 
مروظ دشَیت ب سةالمةتی وئازادي هةلبذَيريت، ب مةرةما 
هةبونا ثةيوةنديا نافخويی دناظبةرا هةردوو تَیطةهان دا 
رَيك  ديرت  يا  ثَیشكةفتنا  سةر  ل  ئَیكَی  ثَیشكةفتنا  كو 
ونةسةركةفتنا  دروستة،  ذي  ياوَى  وبةروظاذي  دئَیخیت، 
دروست  ئاسايشَي  كةموكورتیةكا  طةشةسةندنَی 
راكَیشان  دهَیتة  ظة  توندوتیذيَي  بةرةف  وئةظة  دكةت، 
وبةرنامَی  دكةت  ثالثشت  نةسةركةفتنَی  وئةظَی 

د.منار مضر الشاوي
مامؤستايا ثةيوةنديَين نيظدةولةتي/ 

كوليذا ياسا و راميارى/ زانكويا نةورؤز
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رةهةندَين  نةه�  طةشةسةندنَی  يَي  ئَیطكرتی  نةتةوَين 
ئاسايشا جظاكی دةستنیشانكرن ئةو ذى ئةظة نة:     

ئاسايشا   .3 دارايی  ئاسايشا   .2 ئابوري  ئاسايشا   .1
خوراكی 4. ئاسايشا تةندروستی 5. ئاسايشا ذينطةهي 
ئاسايشا   .7 جورى  وئاسايشا  كةسايةتی  ئاسايشا   .6

سیاسي 8. وئاسايشا نافخويی.
ونیظ  سرتاتیجي  خواندنَي  بةرنامَی  وطونطرَي 
نیظ  خواندنَي  ثةیانطةها  ذبو  رَيكخستی  دةولةتی 
 ،2001 ساال  ئادارا  ل  جنَیفَی  ل  بلند  يَي  دةولةتی 
ئاسايشا  ثةيوةنديا  د  سةرةدةريكرنا  رَيبازا  طةنطةشا 

طةشةسةندنَی دا كر.
ب  يةكسانة  مروظايةتی  طةشةسةندنا  ئَیك: 
ئاسايشا جظاكی ب طریانةيی كو ئاسايشا جظاكی 

هةمی شَیوازَين ئةظَی ئاسايشَی خبوظة دطريت.
دوثاتَی  كو  وةرطرت  بةرتةنط  تَیطةهةكَی  دوو: 
دتوندوتیذيَي  تاكةكةسان وجظاكان  ثاراستنا  ل سةر 
هةرئَیك  كو  دياربوو  بةشداربويان  بو  كو  دكةت  دا 
كو  جظاكی  وئاسايشا  مروظايةتی  طةشةسةندنا  ذ 
ئاظاكرنةكا تَیطةهیی يا رون يا هةى وتةمامكةرَين ئَیكن 
وئازادبون ذ ترسَي وتوندوتیذيَي دطةظیتة ددىَل ئاسايشا 
ئةو  ثَیكهاتان خبوظةدطريت  سَي  ئةوا كو  دا  جظاكی 
لظَيَى  دةولةت  وتةثةسةركرنة(و  وتاوان  ذى) هةظركی 
خودان رولةكَی دوو اليةنی ية، ئةو ذى يان میكانزمةكة 
ذبوو جبهاتنا ئاسايشا جظاكی يان ذى ذَيدةرةكة ذبوو 

هةرةشةلَیكرنا ئةظَی ئاسايشَی.
ولظَيَى دياردبیت كو ثَیدظیاتی ذبوو دیوكراتیةتَی 
دناظبةرا  دياردبیت  بهَیز  وثَیكظةطرَيدانا  هةى  يا 
دبیاظَي  دا  جظاكی  وئاسايشا  طةشةسةندنَی 
وطةشةسةندنَی  ياسايَی  حوكمَی  بةجَیكرنا  جَی 
ئابوري  ورَيزطرتنا مافَي مروظی ونةهَیانا جوداكاريا 
جظاكی  هةظركیَي  ضارةكرنا  ورَيكارَين  ودارايی، 
ذ  ثَیويست  ثلةكا  ودانثَیدانكرنا  توندوتیذى  يي  بَی 
طةشةسةندنَی  كارَى  كو  سیاسي  سةقامطَيكرنا 
يَي كو هةذاريَي كَیم دكةت ددةتة تاكةكةسان، لةورا 
ياخوياية  دا  ئالوطور  ثةيوةنديا  دبیاظَی  ضاالكی  كو 

ثرت د دةستثَیكاتَي خلوارَي دا.  
كةرتَی  ثَیشكةفتنا   .2 هةظركیَي  حوكمَی   .1
ئاسايشا  هاتنةناظا  ب  ئاشتیَي  ئاظاكرنا   .3 ئاسايشَي 
 .4 ئاشتیَي  ثروسَیسا  اليةنَي  هةمی  بو  جظاكی 
دةولةتَی  دناظبةرا  هةظثشكی  ذَى  مةبةست  هةظثشكي، 
ئاظاكرنا   .5 دا  كاران  وجظاكَی  دا  سظیل  وجظاكَی 

شیانَي نافخويي.
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م.ه. هرَيش فازل شاكر 

هةر ذ دوماهیكا شةرَى جیهانیَی دووَى وهةتا دةستثَیكا 
سالَي نوتان ذ سةدةيَی دةربازبويي ئةف ماوةية هاتة نیاسي 
ب م��اوَى ش��ةرَى سار ئ��ةوَى كو ضةندين هةظركیَي ديرت 
خبوظة ديتي دناظبةرا جةمسةرَين ئةظی شةرى دا )جةمسةرَى 
يَي  ن��ةت��ةوَي��ن ئیكطرتی  س��ةرك��رداي��ةت��ی��ا  روذئ��اظ��اي��ی( ب 
سةركردايةتیا  ب  روذه���ةالت���ی(  و)ج��ةم��س��ةرَى  ئ��ةم��ري��ك��ا 
ئَیكةتیا سوظیةتی، وهةردوو اليةنا كاركرية دئةظی ماوةى 
بةىَل  ه��اوث��ةی��ان��ان،  ريَ���ذا  ثرتترين  بدةستخستنا  ذب��وو  دا 
نةتةوَين  س��اال)1991(  ل  ئَیكةتیا سوظیةتی  رووخانا  ثشتی 
بنیاتَی  س��ةر  ل  كرتةبةر  ن��وى  سیاسیةتةكا  ئَیطكرتي 
وبتايبةت  وَيظة  دةستهةالتا  ب  سةر  دةظةرَين  بةرفرةهكرنا 
ناظةراست، وثشتی رويدانَي)11/ايلوال  ل دةظةرا روذهةالتا 
زانستی  بازرطانیا  ئاظاهیَي  ب  طرَيداى  يَي   )2001 ساال 
ظة وةرضةرخانةك ب سةر سیاسةتا ئةمريكا دا هات ودةست 
ب وةرطرتنا تةوذمةك ديرت كر كو ثشتبةستنَی ل سةر 
ثشتی  ئةمريكا  وك��ارب��دةس��ت��َي  ب��ك��ةت،  ه��َی��زَي  بكارئینانا 
ئةوان رويدانان ثةيرةوا سیاسةتةكا نوى كر ل سةر دوو 
بووية  ك��و  ئ���ةوَى  ت���يورَى  دذى  ش���ةرَي  ئَیكَی  ي��ا  بنةمايان 
ل)7/ ئةفطانستانَی  س��ةر  ل  هَيشكرن  ذب��وو  ثالثشتةك 
بوو  ثَیشوةخت  دووَى ش��ةرَى  ويا   ذ ساال 2001،  اكتوبرَى( 
ئةوَى كو ضةسثاندى ب هَيشكرن ل سةر عياقَی ل ساال 

.2003
 لةورا ئةم دَى ل ذَير روشناهیا ئةظَي ووتارَى ظةكولینَی 
ل سةر رادَى ياسايی بونا ئةظی شةرى كةين ذاليَی ياسايا 

نیظ دةولةتیا هةفضةرخ ظة.
 دةستثَیكَی ثَیدظی ية ثَیناسةكَی 
ل س��ةر ئ��ةظ��ی ش���ةرى ب��دةي��ن ودشیان 
داية ثَیناسةبكةين ب ) رابونا دةولةتَی 
ب ئاراستةكرنا لَیدانَي سةربازى دذى 

دةول��ةت��ا دي��رت كو ت��رس هةبیت ئ��ةو راببیت 
دذي  يان  وَي  دذى  سةربازي  ئاراستةكرنا  ب 

دةولةتةكا ديرت(
       بةىَل ئةو ضةندا طرَيداى ب ياسايی بونا شةرَى 

ثَیشوةخت ظة ضةندين زانا ودطةل وانا ذى كاربدةستَي 
ئةمريكا بو ئةوَى طوتنَی دضن ئةوا كو دبَیذيت ئةف شةرة 
رةوا  بةرةظانیكرنا  ذب��وو  بديظةكرنةك  ه��ذم��ارت��ن  دهَیتة 
تةوَين  نة  ثةیانا  ذ   )51( دم��ادةي��ا  ك��رن  تَیكست  هاتی  يا 
ئَیطكرتي دا، وئةم د ئةظَی ووتارَى دا دَى روناهیَي ئَیخینة 
دابةش كةين  دَى  وثاشی  رةوا  بةرةظانیكرنا  مةرجَي  سةر 
يَی  يةكَی كا  ئ��ةوَى  زانینا  بو  ثَیشوةخت  ش��ةرَى  س��ةر  ل 

بديظةكري ية يان نة.
دةست  ل  دةم  يا  ضةكدارى  دوذمنكاريةكا  دظَیت   .1   
دةولةتَي  ذ  ئ��َی��ك  س���ةر  ل  دان  ئ��ةجن��ام  وه��ات��ب��ی��ة  ه��ةب��ی��ت 
ئةندام دجظاكَی نیظ دةولةتي دا: و بوهندَى كو دةولةت 
دةستويريَي بدةت ذبوو بكارئینانا هَیزَى ثَیدظی دكةت كو 
سةر  ل  دان  ئ��ةجن��ام  هاتبیتة  ض��ةك��دارى  دوذمنكاريةكا 
شةرَى  دب��ارودوخ��َی  و  كريارَى(  ورةنطظةدانا  كريار  وَى) 
هَیزى  بكارئینانا  بةىَل  نینة  دوذمنكارية  ئةظ  دا  ثَیشوةخت 

ماموستايَى ياسا نيظ دةولةتيا طشتى/هاريكارَى كوليذا ياسا وراميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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ثَیشبینیكرنَی  بنیاتَی  سةر  ل  كرن  دهَیتة 
وئةظة وَى ضةندَى دطةهینیت كو مةرجَی 

ئَیكَی جبهنةهاتیة. 
رَيكةكا  ه���َی���زَى  ب��ك��ارئ��ی��ن��ان��ا  دظ��َی��ت   .2
ئَیكانة بیت ذبوو بكارئینانا هَیزَى: د شةرَى 
ثَیشوةخت دا ض دوذمنكاريَي ضةكدارى نینن 
ثَیشثینیكرن  ب��ةىَل  دا  ئةجنام  هاتبنة  كو 
وهوسا  ه��َی��زَى  بكارئینانا  ذب���وو  ه��ةي��ن  َي��ت 
رَيكَي ثَیطوهور ذبوو بكارئینانا هَیزَي يَي 
ذى  ئ��ةف مةرجة  وهوسا  وب��ةردةس��ن  هةين 

جبهنةهاتیة.
دناظبةر  هةبیت  ط��وجن��ان��دن  دظ��َی��ت   .3
هَيشكرنَی:  وئاالظَی  بةركريكرنَی  ئاالظَی 
ئةطةر ئةم شةرَى ل سةر عياقَی هاتیة كرن 
وةربطرين  ظة  ئَیطكرتی  نةتةوَين  ذالي��َی 
دي��ارب��ی��ت كو  ب��وم��ة  دَى  س��������اال)2003(  ل 
طوجناندن دناظبةرا ئاالظَی بةرطييكرنَی 
وجبهنةهاتیة  ن��ی��ن��ة  وب���ةرةظ���ان���ی���ك���رن���َی 
ضةكَی  ج��ورَى  دناظبةرا  نینیة  وةكهةظی 

بكارهاتی بهیض رةنطةكَی.
مةرجَي  ذ  دا:  هَیزَى  دبكارئینانا  دةم   .4
بكارئینانا  ك��و  ئ���ةوة  رةوا  ب��ةرةظ��ان��ی��ك��رن��ا 
هَیزَي خودان سروشتةكَی كاتی ية ئانكو 
ية  ثَیدظی  بكاردئینن  هَیزَى  دةول��ةت��َي  ئ��ةو 
براوةسن ذ بكارئینانا وَى ل دةمَی مايتَیكرنا 
ذى) جظاتا  ئ���ةو  ت��اي��ب��ةمت��ةن��د  الي��ةن��ةك��َی 
د شةرَى  ب��ةىَل  ي��ة(  دةول��ةت��ی  ئاسايشا نیظ 
بكارئینانةك  هیض  دا  دبنايات  دا  ثَیشوةخت 
هندَى  بو  نینة  رةوا  بةرةظانیكرنا  مافَی  بو 
اليةنَي نیظ دةولةتی مايتَیكرنَی بكةن بةىَل 
دوذمنكاريةكا هةى ذاليَی دةولةتةكَی ظة 

ل سةر دةولةتةكا ديرت.    
ب���اس���ك���رى بومة  ئ�����ةوا م���ة  ل����ط����ورةى   
دي����ارب����وو ك���و ش������ةرَى ث���َی���ش���وةخ���ت بهیض 
شَیوةيةكَی ناهَیتة هذمارتن بكارئینانة بو 
لثةى  رةواي��ة  ونةيا  رةوا  بةرةظانیكرنا  مافَی 
يا  طشتی  دةول��ةت��ی��ا  نیظ  ياسا  بنةمايَي 

هةفضةرخ.
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ثشتی  بضیك  طوندةكَی  بوية  يا  جیهان 
خبَيا  هةمی  وئةظة  ودةمی،  جهی  ناظربَين  كةفتنا 
دا  ثةيوةنديكرنَی  ئاالظَي  د  سةردةمیانة  تةكنیكَي 
وةك كومثیوتةرَين هةلطر وتلفونَي ثَیشكةفتی، ئةف 
ثَیشكةفتنة بو ئةطةرَى دةركةفتنا ثروطرامَي نوى كو 
وئابورى،  جظاكی  ضاالكیَي  ل  مةزن  كارتَیكرنةكا 
Electronic- ئةلكرتونی  بازرطانیا  دةركةفتنا  وةك 
Electronic- ئةلكرتونی  وحكومةتا   ،Commerce
دهَیتة كرن:  ثرسیارة  ئةف  ظَيَى  ول   .Government
ئةرَى دادطةه ب تَیطةهَی خو يَی السايكةرَى نوكة ل 
ودى  دبن؟  سةردةمی  هةظركیَي  روبرو  دةولةتان  ثرانیا 
ض تشت جهی داديَي طريت ئةطةر دةولةت هةمی هاتة 
حكومةتا  تَیطةهَی  خبوظةطرتنا  بةرف  ظةطوهاسن 

ئةلكرتوني؟     
ثَیناسا  هةية  دا  دشیان  ثرسَي  ئةظَی  دةستثَیكا  ل 
بنةمايَي  هزرةكة  كو  بكةين،  ئةلكرتونی  دادطةها 
كاغةزى  بةلطةنامَي  جهَی  ل  خبوظةدطريت  داتايان 

م. ه. هوشةنط فةرزندة جانطري      
مامؤستايَى ياسا يا شارستانى/

كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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رَيظةبةريةكا  هةر  وكارثَیكرنا  وئةرشیفان  ودوسةيان 
داديَی ب سةربةخويی، وطرَيدانا وَى ب رَيظةبةرَين داديَي 
بكةت،  ئةلكرتونی  ئاالظَي  برَيكا  خو  كارَى  داكو  ديرت 
يا  برَي  دادطةرى  سازيَي  دناظبةرا  ثةيوةندى  وبوهندَى 

هةمان ئاالظ بهَیتة كرن.
تورا  ئةلكرتونی ل سةر  دادطةها  ئَیكةم  سةنطافورا 
ئةو  كر،  دروست   2000/9/17 رَيكةفتی  ل  تةظنثيكی 
دادطةهة يا تايبةمتةند بوو ب ئَیكاكرنا ناكوكیَي 
ظة  وثروثاطندةيان  ئةلكرتونی  بازرطانیا  ب  طرَيداى 
برَى يا ئةنرتنَیتَی، وسةبارةت میكانزما كارَى دادطةهَی، 
دادوةر  كو  ثَیكدهَیت  دادوةران  هذمارةكا  ذ  دادطةه 
ب  طرَيداية  دكةت،  وان  سةروكايةتیا  بوها  يونط 
وةزارةتا داد ظة، ورَيكارَين هةظركیَي بةرانبةر دادطةهَی 
سايتَی  بو  داواكراوى  ناظا  هاتنة  ب  دةستثَیدكةن 

ئةلكرتونی َيی تايبةت ب دادطةهَی ظة، 
دلیستةكا  خو  داتايَي  وثَیشكَیشكرنا 
كو  ظة  يةكَی  وَى  ب  تايبةمتةند 
ب  وتةنها  سايتی،  سةر  ل  بةردةسن 
ذمارا  دَى  داواكراو  فورمَی،  تةمامكرنا 

سكااليَی ئَیكسةر وةرطريت.    
ب  دى  ديرت،  ثَینطاظا  بةىَل 
بیت  كةرى  ىَل  داوا  ئاطةهداركرنا 
دماوَى 3 روذا دا برَيكا بةريدا ئةلكرتونی، 
كةرى  ىَل  داوا  دةنة  حةفتیان   4 ودَى 

كو بةرسظَی بدةت، ئةو ذى برَيكا الئیحةكا بةرسظدانَی 
كو يا بةردةستة ل سةر سايتَی ئةلكرتونی.

بةرهةفكرنا  ب  رابیت  دَى  دادطةه  هینطَی  ثشتی 
الثةرةيةكا تايبةت دسايتی دا بو ثَیشكَیكرنا ناكوكیَي، 
ودَى دادطةه رابیت ب ثَیدا ذمارا نةثةنی ب اليةنَي داوايَی 
كو رَى ب وان ددةت كو بضنة دناف الثةرى سايتی دا، 
ئةوا كو دادطةه داوايَی ئَیكا دكةت لثةى خشتةكَی 

كاتیَي دةستنیشانكرى.
برازيل  ل  ئةلكرتونی  دادطةهَي  بو  دووَى  ومنونةيا 
دةركةفت، كو دهَیتة ثَیناسةكرن ب دادوةرَى ئةلكرتونی، 
ئةوَى كو ثشتبةستنَی دكةتة سةر بكارئینانا ثروطرامَی 
 .)Application(دةستكرد بيدانطا  برَيكا  ذمارةيی 
داوايَي  سةحكرنا  ب  تايبةمتةندة  ثروطرامة  وئةف 
ثروطرامی  وئةظي  ظة،  وضوونَی  هاتن  رويدانَي 
كومثیوتةرةكَی البتوب يَی هةى كو دادوةرَى طةروك 
ية  لةزاتیكرنَی  هاريكاريكرنا  ذى  وئارمانج  هةلدطريت، 
كولینكرنا  ولَي  دا  ديدةظانا  طوتنَي  دهةلسةنطاندنا 

بةلطةيانة برَيكةكا زانستی ل جهَی ضَیبونا رويدانَی. 
دَى ثشتی  ثروطرامي  وسةبارةت ضةوانیا كاركرنا 
هايداركرنا ثولیسان بو تیما دادثةروةريَی ل سةر رويدانَي 
بضیك ئةوَين كو ثَیويست كةت بهَینة ئَیكاكرن، دَى 
ئةو تیمة طةهنة جهَی رويدانَی دماوَى 10 خولةكان دا، 
وثشتی ئاراستةكرنا ثرسیارَين بساناهي ذالَيي دادوةرَى 
ئةلكرتونی ظة، وةكی ئةرَى لةزاتیا شوفَيى زَيدةتر بوو 
ذ لةزاتیا دةستنیشانكرى؟ ئةرَى شوفَي راوةستیا ل دةمَی 
هَیمايَی هاتن وضوونَی؟ ئةرَى شوفَي دبارَى سةرخوشیَي 
يان  بةىَل  ب  ثرسیاران  ئةظان  بةرسظدانا  وثشتی  دابوو؟ 
نةخَي، دَى ثروطرام حوكمی دةركةت، هةرديسان دَى 
ئامادة  يَي  نظَیسايَي  يَي  ثروطرام ئةطةرَين حوكمی 
هاريكاريا  ثروطرامی  ئةظی  سروشتی(،  )دادوةرَى  دةتة 
يَي كةفتینة  داوايَي هاتن وضوونَی  ئَیكاكرنا  لةز  ب 

سةر ئَیك ل بةرازيل كر ب حوكمةكَی ئَیكسةرَي نة 
ئالوز.

هندةك  كو  دبینن  ئةم  باسكرى،  مة  ئةوا  لطورةى 
دةولةتَي  ذاليَی  هةين  يَي  ورازيكةر  باش  هةولَي 
ثَیشكةفتی ظة وةك سةنطافورا، ثَیخةمةت ظةطوهاستنا 
دادطةهان ذ هةبونةكا راستةقینةيی بو طریانةيی يا 
ل  سةردةمیانةظة،  ثةيوةندىكرنا  ئاالظَي  ب  طرَيداى 
جهَی روتینا نوكة هةى ل دادطةهَي كو دبنة ئةطةرَى 

بهةدةر دانا دةمی ومةزاختنان.



کوليژا  تايبةت/  ياسا  ب  ماستةر 

ياسا وراميارى/ زتنكؤيا نةورؤز

م. ه. ياسني ئيسماعيل عةبدولال
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كاردكةن  طشتی  ئاوايةكَي  ب  ياسايی  ثةيرةوَين 
ذبوو رَيكخسن وثاراستنا ثةيوةنديَي ياسايی دجظاكی 
وبوو  ظة،  ذاليةكَي  جبهبهَین  دادثةروةري  هندَى  بو  دا 
ديرت  ذاليةكَي  ياسايی  ثَیطةهَي  سةقامطَيكرنا 
كو  مامةلةيان  سةقامطيكرنا  ذبوو  هةرديسان  ظة، 
بكةت،  وانا  وثَیطَييَي  ماف  دةستنیشانا  طةرةنتیا 
ودبنیات دا وةخت ض كارتَیكرنَي ل سةر دةستثَیكرنا ئةوانا 
ناكةت بةلكو كارتَیكرن دَي ب ئةوى تشيَت ل سةر وانا 

دروست بیت دَى هَیتة كرن. 
بةلكو  ناكةظیت  وةختی  دةربازبونا  ب  خبو  وماف 
وى،  بو  دادوةريظةية  ثاراستنا  ب  طرَيداى  ضةندة  ئةف 
سةر  ل  ياسايَی  ب  دةستنیشانكرى  وةختَی  ئةطةر  ىَل 
ثاراستنة  ئةف  منونة  بو  دةربارزبوو  كةسوكی  مافَی 
واقعي  حالةتةكا  سةر  ل  وةخت  وئةطةر  كةظیت  دَى 

جَیطي  بو  ثاراسن  دَي  ناكوكي  بَیی  دةربازبوو 
ثاراستنةكا  هةمبةر  دَى  ئةم  ضةندَي  ئةظَي  ب  و  بیت 
وهوسا  وجَیطيبونَی  كةفن  دناظبةرا  بي  دادوةرى 
دادوةرى جبهَیت ب ئاالظَي دةستنیشانكرى  دَي ثاراستنا 
دةمي  دةربازبونا  دةفعا  ذى  ذوانا  دةفعن،  و  دةعوة  ذى  ئةو 
دةفعَی  جورَى  وئةظ  دةعوَى،  طوهدانا  ذبوو  رَيطر  يا 
دكةت  وةرطرتنان  بةرضاف  ضةندين  سةر  ل  دوثاتَی 
برَى  ية  بةرذةوةنديا طشتی  ثاراستنا  ذَى  مةبةست  كو 
بلند  ودةستهةالتا  جَیطي،  بارودوخَي  رَيزطرتنا  يا 
بو  دادوةرى  ثاراستنا  بةردةستكرنا  ئةركَی  ب  رابیت  دَى 
مافان ىَل ئةف ثاراستنة نابیتة هةمیشةيی ضونكی ئةف 
سةقامطَييا  سةر  كةتة  خبرابی  كارتَیكرنَي  دَى  بارة 
بیناتی  ئةظی  سةر  ل  دا،  دجظاكی  هةلسوكةتوتكرنَی 
وةختی  سنورةكَی  دانانا  ب  برياردا  ياسايی  ثةيرةوَين 
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يا  برَى  ثاراستنَی  ئةوَى  بةردةستكرنا  ذبوو  ثَیدظی  َيي 
طوهدانا  ذبوو  رَيطر  دةمَی  دةربازبونا  ثشتبةستنا 

دةعوَى.
وي�اسا ناكوك بون سةبارةت ئةظَي بيدوزَى ض ذاليَی 
ناظ كرنا وَى يان دةمَی وَى وثاشی شوينوارَين دكةظنة 
هة  ئةطةرَين  وئةف  دةمي،  ئةوى  دوماهیكهاتنا  ب  سةر 
سیاسةتا ياسادانةريا ئةو ياساية لسةر دضن هندةك َيت 
هةَين كاريطةرن ب ثةيرةوَى فقها ئیسامي يا خودان 
دكةت،  خبو  مافی  تةماشةى  ذبةر  بابةتی  ديتنةكا 
سةر  ل  شوَينوارةك  ببیتة  دةمی  دةربازبنا  وةنةكر  لةورا 
بن(  سةر  ل  خودَى  مة)ساظَي  ثَیغةمبةرَي  طوتنا  ذبةر 
))اليسقط حق امرئ وان قدم(( بةىَل ثا هندةك َين هةين 
خودان  يا  التینی  فقها  ثةيرةوَى  ب  كاريطةرن  كو 
مافی  خودانَی  تةماشةى  كو  ذبةر  خويةتی  ديتنةكا 

كارتَیكرنا  ئانكو  ظة  نةبونَی  رةوانطةها  ذ  نة  دكةت 
ئةداكرنَی  طروظةيا  ب  ثشتبةسن  مافی  سةر  ل  دةمی 
ظة  كةسوكی  مافَی  ذالَيي  ئازاكرنَی  وطةردةن 
وطروظةيا هَیان ودةست ذَى بةردانَی ذالَيی مافَی عینی 
ظة دطةل بةردةست نةبونا هةر ئةطةرةطَي رةوةستیانَی 
طوجناندنَی  هةولداية  ياسايان  وهندةك  ثضرانَی،  يان 

دناظبةرا ئةظان هةردوو ثةيرةوان دا بكةت. 
وياسادانةرَى عياقی بيدوزا دةربازبونا دةمی يا رَيطر 
بو طوهدانا دةعوَى وةرطرتي ية وةك ئَیك ذ سةدةمَي 
دبنة ئةطةرَى بسةرظةضونا ثَیطييَی برَى يا ئةحكامَي 
يا   1951 ساال  يا   40 ذمارة  يا  عياقی  يا  مةدةنی  ياسا 
راستظةكرى، وهةروةسا ضةندَين ياسايَي عةرةبی وبیانی 

ئةظ ئاراستة وةرطرتی ية.
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أ��م��د�افين�خالد�عبد�الرحمن�
عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروز

ال��ع��دال��ة 

الت�ي   املهمة  املفاهيم  م��ن 

اهم  ومن  حتقيقها  ال�ى  اجملتمعات  تسعى 

وسائلها يف ذلك هو تطبيق القانون ،فالعدالة تعرف 

أفراد  مجيع  بني  التوازن  حتقيق  على  ُيركز  إنساني  تصوُّر  بأنها 

اجمُلتمع من حيث احلقوق، وحيُكم هذا التصوُّر أنظمة وقوانني 

العدالة  تضمن  حتى   ، شخص  من  أكثر  وضعها  يف  يتعاون 

الذي  اجمُلتمع  داخ��ل  األش��خ��اص  مجيع  ب��ني  امل��س��اواة  حتقيق 

تتعارُض  قد  لذلك  واملطالب،  الرغبات  يف  خمتلفني  أف��راٍد  يضم 

من  ويعمل  املصاحل  هذه  بني  القانون  فيفصُل  معًا  مصاحُلهم 

يكمل  والذي  صاحِبه،  إل�ى  احلّق  وإعادة  بينها،  التوفيق  اجل 

القانون يف جانبه االخر هو علم السياسة ذلك العلم الذي يبحث 

القانون  ويأتي  املوجود  الواقع  داخل اجملتمع ويدرس  املختلفة  الظواهر  يف 

ليؤطر هذه الظواهر يف أطر قانونية مبا خيدم اجملتمع وجيعل من القانون 

الوثيقة فيما بني  العالقة  يؤكد  للواقع ومعاجلا ملشاكله ،وهذا  مقارب 

علم القانون وعلم السياسة ، بأعتبار ان غاية علم السياسة هي 

اجل  من  افضل  بشكل  البشر  تنظيم  كيفية  يف  التعلم  يف 

القانون  للبشر،وغاية  والسعادة  السالم  حتقيق 

الصاحل  حيقق  مبا  اجملتمع  هوتنظيم 

العام.
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الفكر السياسي املتحجر يف منطقة 

»أرض السالم الكوردي«
مدرس القانون الدوىل اخلاص/ كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروزأ��م��د��جالل�حسين�عنز

الفكر والتفكري 
يثمران العمل، 

والعمل املنتج 
يؤكد مستوى 
الفكر وكالهما 
يوجدان احلياة

أحيانا يمكن القول على أرض ما بأنها متحجرة، ولكن 
االنسان  أن  يعني  الفكر هو متحجر، فهذا  أن  نقول  عندما 
الذي يعيش على أرض ما هو المتحجر عقليا وفكريا وذهنيا 
وال يعلم سوى الالئات فقط في حياته، فعلى سبيل المثال 
لتنطيم  الغير، ال  لرأي  الغير، ال  الالئات، ال لحق  من هذه 
الغير، ال لوجود للغير وهكذا الى ما ال نهاية من الالئات. 
فالفكر والتفكير يثمران العمل، والعمل المنتج يؤكد مستوى 
المقولة  على  ينطبق  وهذا  الحياة.  يوجدان  وكالهما  الفكر 
الفلسفية المعروفة »أنا أفكر اذا أنا موجود«، والفكر يجب 
أن يكون متحررا ومبنيا على أساس العقل، علما أنه ال توجد 
حدود ألفق العقل واستخداماته، اذا أراد االنسان ذلك، فالذي 
ويتقبل  اآلخرين  نظر  وجهة  ويحترم  ذات��ه  في  عمقا  يمتلك 
آرائهم ويعترف بحقوقهم، فهو بحق صاحب عقل منفتح وفكر 
متحرر وليس متحجر، فال يجوز لالنسان التخندق والتزمت 
أو  الحتمي،  الموت  ثم  ومن  واالختناق  التزنجر  بودقة  في 
العيش في جحور العادات والتقاليد البالية التي مر عليها 
ويقيمون  وأقنعة  جدرانا  حولهم  يبنون  اناس  فهناك  الزمن، 
ويتعدى  والجدران  الحواجز  تلك  يهدم  من  وهناك  حواجزا، 
األقنعة، وهذا يمكن تطبيقه بالنسبة لألنظمة الفاسدة المتعلقة 
بفكر متقوقع ومتحجر بشعارات جوفاء مل االنسان المعاصر 
الناس من يحول االرض  المتحرر من سماعها. وهناك من 
الى  األرض  نفس  يحول  البعض  بينما  مجزأة،  مرافق  الى 
جيران  أن  القول،  يمكن  ذلك  على  بناء  خضراء.  منتزهات 
منطقة األمة الكوردية أفكارهم متحجرة وال تصلح للعيش 

الطبيعي لألنسان المتحضر في هذا الزمن....  
وهناك من الناس من ال يتعدى حدود فكره موطىء قدمه، 
بينما البعض يرى أطراف االرض المعمورة دون أن يكون قد 
لألمور  الثاقبة  بالنظرة  يتمتع  ألنه  حياته،  في  مرة  رأه��ا 
المستقبلية. فيمكن القول أن هذين النوعين من الناس لكل 
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منهما تفكيره ونظراته الخاصة ونشاطاته تختلف تماما عن 
الخضراء  فالمنتزهات  اآلخرين.  وتفكير  ونظرات  نشاطات 
المسالمة أو هدم الجدران  وبناء الجدران وتقسيم األراضي 
كلها ضرورية لتطوير الفكر البشري، فلو لم يكن هناك فكر 
متحجر لما كان هناك فكر متنور ومتحرر وبالتالي آفاق 
واسعة وآفاق ضيقة فربما يمكن القول ان هذه المعادلة هي 
سنة الحياة أو باالخص القانون الطبيعي وربما سيتواجدون 
في الحياة حتى نهاية الزمن، فلوال ضيق األفق لما عرفنا 
سعة األفق. اال أن وجودية االنسان تتحتم عليه مقارنة نفسه 
أن  وليس  السالم  أرض  في  الخضراء  للمنتزهات  بالباني 

يقارن نفسه بصاحب فكر متحجر. 
على  كتبناه  ما  كل  تطبيق  يمكن  ماسبق،  على  بناء 

وواقعهم  ال��ك��ورد  بينهم  وم��ن  ال��م��ع��اص��رة  ال��ش��ع��وب 
فيما  بالالئات  يتسم  ال��ذي  المتحجر  الالفكري 

بينهم وليس للغير »األعداء«. فيقول الكوردي 
الخيه الكوردي أنت غير موجود وانما فقط 

أنا الموجود ومن ثم يكرر القول بأن كل 
االطالق  على  له  قلته ال صحة  ما 
ويتابع الكالم أنا أعلم منك وأنت 
ال تعلم شيئا، والرأي الذي أبديته 
به  االحتفاظ  بك  يستحسن  كان 

لنفسك فقط.
القول  ي��م��ك��ن  ه��ن��ا  وم����ن 

السالم  أرض  تقسيم  أن 
»ك���وردس���ت���ان« 

من  ل����ي����س 
أعمال 

األعداء فقط، وانما الكورد أنفسهم قد لعبوا دورا أساسيا 
يمكن  التي  األس��ب��اب  جملة  من  وذل��ك  التقسيم  ه��ذا  في 
استنتاجها ءانفا. وهنا ال أريد تعقيد المسألة أكثر من ذلك 
وانما يمكن االشارة ببعض النقاط أو ابداء المالحظات حتى 

تتكون الفكرة لدينا بشكل أوضح.
فعلى سبيل المثال، اليوم وتحت هذه الظروف المناسبة 
لتوحيد الكورد تحت سقف األمة الواحدة نجد حزبا ما أو 
حركة كوردية تتقاسم األماني مع األعداء »الغير« بدال من 
الى  الوصول  أخوية في سبيل  والتالحم مع حركة  التعاون 
الهدف العام وليس الخاص، على الرغم من القول والمناداة 
من قبل الجميع من الشرائح المسالمة في أرض كوردستان 
أرض السالم بعدم االقدام على ذلك ألنه يؤدي الى تفريق 

الكورد أكثر مما هم منقسمون ومتفرقون.
التي  الشخصية  ونحلل  ناتي  لو  المثال،  فعلى سبيل 
تعيش على أرض السالم فاننا ال نجد شيئا 
القدم، وحتى  الرأس حتى  له من  ملكا 

الفكر الذي يفكر به هو تقليد ويقلد األخرين، بمعنى 
أن كل ما يقوم به الكوردي هو صدى ألفعال األخرين.
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مدرس القانون اجلنائي/ كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروزم��د�احمد�مصطفى�علي

ومصدره  اللفظ)خدر(  من  ج��اءت  لغة  المخدرات 
التخدير ويعني )ستر( بحيث يقال تخدر الرجل أو المرأة 
استتر واستترت ويقال يوم خدر أي: ) مليت بالسحاب 
االسود( وليلة خدرة أي: )الليل الشديد الظالم(، ويقال 
ان المخدر هو الفتور والكسل الذي يعتري شارب الخمر 
عنها  يتسبب  التي  الحالة  انها  او  السكر،  ابتداء  في 
الفتور كما انها تعطل الجسم عن اداء وظائفه وتعطل 

االحساس والشعور.

مادة  كل  هي  الطبيعية  المخدرات  ان  مما الشك   
خام مصدرها طبيعي او مصنعة كيميائيا تحتوي على 
مواد مثبطة او منشطة اذا استخدمت في غير االغراض 
الطبية، فانها تسبب خلال في عمليات العقل وتؤدي الى 
حالة من التعود او االدمان عليها، والمتفق عليها شرعا 
وقانونا تحريم تعاطي المخدرات وحيازتها واالتجار بها 

او الترويج لها او تهريبها.
            لقد ظهر في االون��ة االخيرة وبسبب 
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التطور الهائل في ثورة المعلومات االلكترونية 
الرقمية  ال��م��خ��درات  اص��ط��الح  واالن��ت��رن��ي��ت 

)Digital Drug( في نطاق التقانة 
الرقمية الصوتية تمثلها تغمات صوتية 
عبر مواقع متخصصة تقوم ببيع هذه 
االنترنيت  مواقع  على  النغمات 
وتم ترويجها عبر مواقع االتصال 
مالي  ب��م��ق��اب��ل  االج��ت��م��اع��ي 
)يتراوح بين 3$ -40$( الى 
جانب امكانية الحصول عليها 
بشكل  يوتيوب  موقع  عبر 
ان  مروجوها  ويزعم  مجاني، 
االستماع اليها يحدث التاثير 
المخدرات  تحدثه  الذي  ذاته 

المتعارف عليها.
 وقد نشرت تقارير تحذر من 

انه لم يعد االدمان مقتصرا على 
انتشار  فمع  التقليدية،  المخدرات 

استخدام االنترنيت ظهر نوع آخر من 
يستخدمه  برنامج  في  يتمثل  االدم��ان 

الشباب لتحميل انواع من الموسيقى الصاخبة 
يحاكي  المزاجية  الحالة  على  تأثيرا  يحدث 
تأثير الحشيش والكوكايين والمارجوانا وانواع 
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اخرى من المخدرات اطلق عليها المخدرات 
الرقمية او االلكترونية وحسب المنظمة العربية 
المخدرات  تلك  فان  واالتصاالت  للمعلومات 
موجاتها  تترواح  صوتية  ذبذبات  عن  عبارة 
مابين)1000=1500 هيرتز( يؤدي االستماع 
اليها لفترة طويلة لعدة احاسيس كالنعاس او 
او  االرتخاء  او  الدوخة  او  الشديدة  اليقظة 
الصرع او االنزعاج. ومما يقتضي التنويه 
السيئة  االث���ار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اليه 
المخدرات  تحدثها  التي  المستقبلية 
الرقمية اال ان الدراسات والتقارير العالمية 
لم تستطيع لحد االن ان تدرج هذا النوع 
اال  المخدرات  ضمن  السماع  من 
حيث  من  خطورتها  بينت  انها 
وتدخل  للمخدرات  ترويجها 
لهذا  المستمع  الشخص 
النوع من المويسقى في 
ومزاجية  نفسية  ح��ال��ة 
شخصية  الى  اقرب  اخرى 
النظر  يرجع  هنا  ومن  المتعاطي، 
ال����ى ه����ذه ال���ظ���اه���رة ف���ي اطار 
تعاطي  على  والتحريض  الترويج 

المخدرات.    

 ومما هو جدیر بالذكر ان المخدرات الرقمية 
هو أمر مبني على تقنية قديمة تسمى )النقر 
في  بالدق  المخدرات  تلك  وتعمل  باالذنين( 
االذنين بنغمتين متشابهتين وبترددات مختلفة 
العالج  طرق  كاحدى  السابق  في  واستخدمت 
في الطب النفسي كعالج للقلق والتوتر واالرق 
وحتى الوصول الى مرحلة الهدوء النفسي وهي 
عبارة عن مجموعة من المؤثرات الرقمية التي 
لالنسان من خالل  العصبية  الخاليا  تؤثر في 
ملفات صوتية غير متزنة في آن واحدة، وهي 
عبارة عن مقاطع لنغمات يتم سماعها بكال 
االذنين بحيث يتم بث ترددات معينة في االذن 
اليمين على سبيل المثال وتردد اقل الى االذن 
اليسرى وعند محاولة الدماغ توحيد الترددين 
يصبح  للصوتين  واحد  للحصول على مستوى 
حالة غير مستقرة على مستوى  الدماغ في 
وتصدر  يرسلها،  التي  االلكترونية  االش��ارات 
كهرومغناطيسية  المخدرات موجات  موسيقى 
لدى  العصبية  الخاليا  وتحث  المخ  الى  تصل 
وبالتالي  السعادة  هورمون  فرز  في  االنسان 
وزيادة  ال��م��زاج  تحسين  ال��ى  الشخص  يصل 

السعادة.
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الحجارة  من  وانتقلت  البشرية  بتطور  االسلحة  تطورت  لقد 
والرماح الى السيوف والسهام ثم الى االسلحة النارية التي تطلق 
انواع متقدمة من الذخائر وتستخدم كأسلحة شخصية للدفاع عن 
,وازداد  المسلحة  الصراعات  استعمالها في  النفس فضال عن 
تطور هذه االسلحة حتى باتت سببا في تقويض جهود الدول وهي 

تسعى الى تحقيق االمن واالستقرار على اراضيها.
وهنا البد من التنويه الى نقطة في غاية االهمية اال وهي ان 
االسلحة الصغيرة والخفيفة ال تقل خطورتها عن االسلحة الثقيلة 
بأي شكل من االشكال ولعل السبب في ذلك يعود ال�ى اعتمادها 
الصراعات  اطراف  قبل  من  كبير  وبشكل  الحاضر  الوقت  في 
بها هذه  تتصف  التي  العديدة  الخصائص  ناهيك عن  المسلحة 
االسلحة، وتجدر االشارة ال�ى أنه ثمة مجموعة من االسباب ادت 

الى انتشار االسلحة الصغيرة والخفيفة بين االفراد:

 ولعل�من�اهم�االسباب�التي�تؤدي�الى�انتشار�االسلحة�الصغيرة�والخفيفة�ما�
يلي: 

اواًل : االسباب النفسية:

مما ال شك فيه ان سوء الحالة النفسية لدى االفراد يمكن ان 
تدفعهم الى ممارسة العديد من التصرفات غير المدروسة ودون 
حساب للنتائج التي تترتب عليها , واقتناء السالح قد يكون 
واحدا من  تلك التصرفات , وفي هذا الصدد يمكن التمثيل 
على بعض االسباب النفسية التي تكون الرغبة لدى االفراد في 

امتالك االسلحة , وال سيما الصغيرة والخفيفة منا.

واهم�تلك�االسباب�ما�يلي: 

1- الشعور بالفشل في مواجهة اعباء الحياة .
2- النقمة على المجتمع الذي يعيش فيه الفرد االمر الذي 
يولد لديه الحقد والكراهية واالستعداد للقيام بأي عمل بدافع 

االنتقام من المجتمع الذي يعيش فيه .
يولد  مما  االف��راد  فيه  يعيش  ال��ذي  واليأس  االحباط   -3
المجتمع  ازاء  االحترام  وعدم  واالغتراب  بالملل  الشعور  لديهم 

الذي يعيشون فيه.

4- افتقاد الفرد ألهمية دوره في االسرة والمجتمع واخفاقه 
في تحقيق ذاته واثبات وجوده وتدني والئه وانتمائه لوطنه .

ثانيًا : االسباب السياسية : 

ال�ى جانب االسباب النفسية التي تساعد على انتشار االسلحة 
الصغيرة والخفيفة هناك اسباب سياسية تؤدي هي االخرى ال�ى 
انتشار هذه االسلحة بين االفراد والجماعات المسلحة واهم هذه 

االسباب ما يلي: 
الى  الدولة  1- عدم االستقرار : يؤدي عدم االستقرار في 
والدليل  فيها  كبير  بشكل  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  انتشار 
وسادها  االم��ن  عنها  غ��اب  التي  ال��دول  اغلب  ان  ذل��ك  على 
الدول  عدم االستقرار كالعراق وسوريا وافغانستان وغيرها من 
انتشرت فيها هذه االسلحة    وزادت فيها اعمال العنف بشكل 

مخيف.
ضد  ال���دول  تنتهجها  التي  ال��ع��ادل��ة  غير  السياسات   -2
مواطنيها والكبت السياسي الذي تمارسه عليهم وتهميش دور 
المواطن وتغيبه عن المشاركة السياسية وانتهاك حقوقه واشعاره 

بأنه غير مهم وانه ال دور له في الدولة.
3- الصراعات السياسية المختلفة سواء اكانت بين طبقات 

الشعب المختلفة او بينهم وبين السلطة.
المشروعة  السياسية غير  والحركات  الجماعات  4- تكوين 
بقصد  معينة  جهات  قبل  م��ن  بالسالح  وت��زوي��ده��ا  وتبنيها 

استخدامها لزعزعة االمن واالستقرار في اي مكان.
ثالثًا : االسباب االقتصادية :

اسباب  ايضا  ثمة  والسياسية  النفسية  االسباب  جانب  الى 
الصغيرة  االسلحة  انتشار  في  االخ��رى  هي  ساهمت  اقتصادية 
والخفيفة بين االفراد ويمكن اجمال اهم االسباب االقتصادية في 

هذا الصدد بما يلي: 
1- الفقر والبطالة وارتفاع االسعار مقابل قلة الدخل.

2- سوء توزيع الثروة الوطنية.
3- االستيالء على االموال العامة دون وجه حق.

4- االغراءات المالية التي تهدف الى استمالة االفراد من 
قبل الجماعات االرهابية وتضليلهم احيانا باسم الدين وسهولة 

االسلحة الصغرية واخلفية 
واسباب انتشارها
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اقناعهم بحمل السالح من اجل تغير الواقع بالقوة.
5- اهدار بعض المسؤولين لحقوق الشعب واعتدائهم على 

امواله. 
 خامسًا : االسباب احلقيقية ) رأينا يف املوضوع ( :

جميع االسباب التي اشرنا اليها اعاله تساهم دون شك في 
انتشار االسلحة الصغرة والخفيفة بين االفراد والمواطنين , اال 
اننا نرى السبب الحقيقي النتشار هذه االسلحة هي رغبة الدول 
العظمى في افتعال االزمات والصراعات في العديد من الدول 
لها  سوقا  ايجاد  اجل  من  وذل��ك  االوس��ط  الشرق  دول  وخاصة 
لتصريف اسلحتها التي تدر لها مليارات الدوالرات , وهذا االمر 
واضح واالسلحة المنتشرة بين ايادي االفراد واطراف النزاعات 
االسلحة  هذه  فالغالب من  ذلك  دليل على  خير  المسلحة هي 
الخطورة  كبيرة من  درجة  وعلى  متطورة  والخفيفة(  )الصغيرة 

وتفتقد اليها حتى الجيوش النظامية في العديد من الدول.
وما يدعم رأينا هذا انه وبعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت 
ونشبت  التقليدية  باألسلحة  التحكم  مجال  في  امنية  تحديات 
عدة صراعات منها ماهي دينية واخرى اثنية في مناطق عديدة 
من العالم وعلى وجه الخصوص في دول العالم الثالث وافريقيا 
هذه الصراعات جعلت سوق االسلحة التقليدية اكثر حيوية من اي 
وقت مضى , وكان المصدر الرئيسي لهذه االسلحة هو االتحاد 
شرق  دول  وبعض  االرهابين  بتزويد  قامت  حيث   , السوفيتي 
اسيا مثل كمبوديا والفيتنام وبعض الدول االفريقية مثل انغوال 
والموزمبيق هذه الدول التي كانت تعاني من صراعات وخالفات 
الصغيرة  االسلحة  من  عديدة  بكميات  بتزويدها  قامت  داخلية 
كبير, فحسب  بشكل  انتشارها  الى  ادى  الذي  االمر  والخفيفة 
التقرير الصادر عن منظمة االمم المتحدة في عام 2001، فأن 
سنويا  انتاجها  يتم  التي  والخفيفة  الصغيرة  االسلحة  مجموع 
التي تتحقق  االي��رادات  تقدر بحوالي )8( مليون قطعة , وان 
دوالر  بيليون   )4( الى  تصل  بها  المشروعة  غير  التجارة  من 

في السنة.

ان االسلحة الصغرية واخلفيفة ال تقل 
خطورتها عن االسلحة الثقيلة
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بالالئحة في هذا  المقصود  ان  إلى  اإلش��ارة  بدءا البد من 
إرادتها  بها  المجال هو إمكان اإلدارة أن تصدر قرارات تظهر 
 re'gles ع��ام��ة  تنظيمية  ق��واع��د  وتنشئ  عنها  وتفصح 
على  تطبق   Generales et Impersonnelles

عدد غير محدود من األفراد.
القول  فيمكن   ، التجريم  في  الالئحة  دور  ح��دود  عن  أما 
وحده  للمشرع  هي صالحية  التجريم  سلطة  أن  هو  األص��ل  بأن 
الن  وذل��ك   ، بقانون  إال  عقوبة  وال  جريمة  ال  لمبدأ  إع��م��اال 
التي تصدر عن  القوانين  الجزائي يستمد نصوصه من  القانون 
المقرر  من  إذ   ، الدستورية  لألوضاع  طبقا  التشريعية  السلطة 
وفقا للمبادئ الدستورية العامة ان النصوص المتعلقة بالحقوق 
والحريات هي خطاب موجه من المشرع الدستوري إلى السلطة 
التشريعية ال إلى السلطة التنفيذية، فالدستور يوجه خطابه إلى 
القانون بمعنى التشريع لكي يحدد إطار ممارسة ال�حق أو الحرية 

التي يريدها.

ومع ذلك يالحظ ان المشرع الدستوري في العراق أجاز وبموجب 
الفقرة )ب( من المادة )21( من دستور عام 1970)الملغي( 
للسلطة التنفيذية ان تمارس سلطة التجريم بقرار تنظيمي )الئحة( 
، وهذا ما أكدته المادة )1( من قانون العقوبات العراقي رقم 
امتناع  أو  : )ال عقاب على فعل  بقولها  لسنة 1969   111
إال بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه...(. وهذا 
يعني ان السلطة التنفيذية بإمكانها ممارسة سلطة التجريم عن 
على  يكون  التفويض  هذا  ومثل   ، التشريعي  التفويض  طريق 

إما  ف��ه��و   : تفويض تشريعي عام للسلطة التنفيذية ن��وع��ي��ن 
يجوز  ح��ي��ث  الجرائم ،  ت��ح��دي��د  ي��ك��ون  ان 

ا  د ستنا إلى قانون وليس بقانون ، ا
عليه  نصت  ما  وه��ذا 
من  )ب(  ال��ف��ق��رة 
المادة )21( من 
العراق  دستور 

حدود دور الالئحة 
يف التجريم
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خاصا  تشريعيا  تفويضا  يكون  أو   ، إليها  المشار   1970 لعام 
يصدر إلى جهة معينة من جهة اإلدارة في موضوع محدد ، مثال 
ذلك في نطاق الجرائم االقتصادية ، حيث ان التشريع في مجال 
هذا النوع من الجرائم يتطلب ويحتاج إلى دراية فنية ربما ال 
تتوافر لدى السلطة المفوضة ، ومثل هذا التفويض ال يؤدي إلى 
فرض القيود على الحرية الشخصية ، الن المشرع يخطط المبادئ 
العامة للتجريم أما السلطة التنفيذية فتحدد عناصر الجريمة بما 

يكفل حصر نطاق التجريم.
ولكن الوضع أختلف بعد صدور الدستور الحالي لعام 2005، 
حيث يالحظ أن المشرع حصر سلطة التجريم بيد السلطة التشريعية 
وذلك بمقتضى الفقرة )2( من المادة )19( من هذا الدستور، 
إذ استخدم في هذه الفقرة عبارة : )إال بنص( حيث نصت الفقرة 
المذكورة: )ال جريمة وال عقوبة إال بنص ...( وفي هذا إشارة 
واضحة وجلية من المشرع الدستوري في حصر سلطة التجريم بيد 
السلطة الممثلة إلرادة الشعب وهي السلطة التشريعية )البرلمان( 
سياسة  مجال  في  نفسها  إقحام  من  التنفيذية  السلطة  ومنع 

التجريم.
السلطة  الوضع مختلف الن  فان  المصري  التشريع  أما في 
في  الختصاصها  ممارستها  ف��ي  تستند  مصر  ف��ي  الالئحية 
من   )66( المادة  تنص  إذ  الدستور،  نص  إلى  التجريم  مجال 
بناء  إال  عقوبة  وال  جريمة  )ال   :1971 لعام  المصري  الدستور 

على قانون...(.
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على ان المقصود 
بهذه العبارة هو تأكيد على ما جرى عليه العمل في التشريع 
من ان يتضمن القانون ذاته تفويضا إلى السلطة التنفيذية المكلفة 
بسن اللوائح في تحديد الجرائم ، مما مؤداه ان المادة )66( من 
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الدستور تجيز ان يعهد القانون إل���ى السلطة التنفيذية بإصدار 
وذلك   ، التج���ريم  ج���وانب  بعض  بها  تحدد  الئحية  ق��رارات 

العتبارات
التي يضعها  وبالشروط  الحدود  التشريع في  تقدرها سلطة 
فهم  في  التوجه  هذا  البعض  وينتقد   . عنها  الصادر  القانون 
نص  كان  إذا   (  : بقوله  المذكورة   )66( المادة  نص  مضمون 
المادة )66( قد ورد فيه عبارة «ال جريمة وال عقوبة إال بناء 
على قانون«، فان ذلك ال يعني بطريق اللزوم التسليم بالموضوع 
السائد لدى الفقه والقضاء للمعنى الدارج لهذه العبارة، إذ ينبغي 
ان تفهم هذه العبارة في ضوء الحماية التي يضفيها الدستور 
األداة  تكون  ان  يعقل  ال  ثم  ومن   ، اإلنسان  حقوق  على  ذاته 
بالتشريع  المختصة  السلطة  غير  سلطة  بيد  للتجريم  الشرعية 
بعد  إال  منه  الجنائي  وباألخص  ما  تشريعا  تصدر  ال  والتي 
الذكر من  أهل  فيها  تستطلع  وم��داوالت  ومناقشات  دراس��ات 
المتخصصين ويدلي فيها ممثلو المجتمع كل برأيه حسب رؤيته 
و رؤية من يمثلهم ، فال يجوز أن تقل األداة الشرعية للتجريم 
عن مستوى القانون )التشريع العادي(.                                            
ونحن نرى انه بدال من انتقاد توجه الفقه والقضاء في فهم 
مضمون العبارة المذكورة والدعوة إلى فهمها في ضوء الحماية 
التي يضفيها الدستور على حقوق اإلنسان ، يكون من األجدر 

دعوة المشرع الدستوري في مصر إلى استبدالها بعبارة : )ال 
جريمة وال عقوبة إال بقانون( . فإذا كان مضمون المادة )66( 
من الدستور المصري يوحي بذاته إلى إمكان ممارسة السلطة 
السلطة  من  صادر  قانون  على  بناء  التجريم  لسلطة  التنفيذية 
جاءت  التي  العبارة  نفهم مضمون  ان  لنا  ، فكيف  التشريعية 
بها المادة المذكورة في ضوء مبادئ الحماية الجنائية لحقوق 
اإلنسان والداعية إلى حصر ممارسة سلطة التجريم بيد السلطة 

التشريعية .
أعطى  الدستوري  المشرع  أن  فيالحظ   ، فرنسا  في  أم��ا 
المخالفات  نطاق  في  ولكن  التجريم  سلطة  التنفيذية  للسلطة 
 1958 عام  دستور  من   )37( المادة  بموجب  وذل��ك   ، حصرا 
فهي  والجنح  الجنايات  نطاق  في  التجريم  سلطة  أما  المعدل، 
من   )34( المادة  بموجب  التشريعية  للسلطة  مانع  اختصاص 

الدستور ذاته.
وتطبيقا لذلك فقد نص المشرع الفرنسي في المادة )2-111( 
من قانون العقوبات الجديد : ) يحدد القانون الجنايات والجنح، 
وتحدد   . مرتكبيها  على  توقع  التي  العقوبات  كذلك  ويحدد 
على  توقع  التي  العقوبات  أيضا  وتحدد   ، المخالفات  الالئحة 

مرتكبيها في الحدود ووفقا للقواعد التي يقررها القانون (.
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االشكاليات القانونية بـيـن احلكومة 
االحتادية وحكومة أقليم كوردستان 

بشان الثروة النفطية يف 
العراق

إن هناك تنازع بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم 
كردستان حول ادارة النفط والتصرف به فالحكومة االتحادية 
ترى إن ثروة النفط هي ثروة لكل الشعب العراقي والدولة 
التي لها حق التصرف بهذا  ممثلة بالسلطة االتحادية هي 
ان  وبيعه طالما  استخراجه  النظر عن مكان  بصرف  المال 
عوائده في النتيجة النهائية توزع على أفراد الشعب العراقي 
وهي تستند الى المادتين 111و112من الدستور، فهو بهذا 
التوصيف شان اتحادي بالدرجة األساس والتشاور مع اإلقليم 
وفقا لهذا المفهوم يعني استماع الحكومة االتحادية لوجهة 
المستخرج  النفط  إلدارة  األمثل  الطريقة  حول  اإلقليم  نظر 
في اإلقليم ،ولكن ليس لإلقليم حق التصرف بالنفط وبيعه 
، طالما ان الثروة النفطية هي ثروة اتحادية تخص الشعب 

العراقي بأسره .

أما حكومة اإلقليم فترى إن إدارة النفط المستخرج في 
اإلقليم والتصرف به هو شان حكومة اإلقليم بالدرجة األساس 
وان التشاور مع الحكومة االتحادية في إدارة النفط وفقا 
لهذا المفهوم يعني استماع اإلقليم لرأي الحكومة االتحادية 
التصرف  وانما في  النفط فحسب  إدارة  أسلوب  ليس في 
به ايضا ولكن رأي الحكومة االتحادية غير ملزم لحكومة 
تنص  التي  الدستور  من  المادة 115  الى  استنادا  اإلقليم 
على انه ) كل ما لم ينص عليه في االختصاصات الحصرية 
للسلطات االتحادية، يكون من صالحية األقاليم والمحافظات 
غير المنتظمة في إقليم، والصالحيات األخرى المشتركة بين 
لقانون  فيها  األولوية  تكون  واألقاليم،  االتحادية  الحكومة 
حالة  في  إقليم،  في  المنتظمة  غير  والمحافظات  األقاليم 
االختصاصات  من  ليس  النفط  إن  وبما  بينهما)  الخالف 

مدرس القانون الدولي اخلاص/ كلية قانون والسياسة/ جامعة نوروزم�د�بسمان�نواف�فتحي
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الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 فان إدارة النفط 
في اإلقليم هي من اختصاص اإلقليم بالدرجة االساس. هذا 

ما تصف به حكومة إقليم كردستان.
وحيادية  شديد  بإيجاز  التنازع  اسباب  نبين  هنا  من 
نظر  وجهة  من  سياسي  تائير  اي  عن  بعيدا  تامة  قانونية 

دستور 2005.
االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية واالختصاصات 

المشتركة مع األقاليم والمحافظات
إن المشرع قد اخفق تماما في رسم آليات إدارة النفط 
قابلة  فضفاضة  نصوصا  وض��ع  حيث  مانع  جامع  بشكل 
في  البرلمان  عجز  إن  كما  متعارضة  لتفسيرات 
النفط  قانون  تمرير  عن  والحالية  السابقة  ال��دورة 
والغاز ترك فجوة تشريعية كبيرة كان ذلك سببا 
لتنازعات كبيرة وعميقة ودائمة بين الحكومة 

االتحادية وحكومة اإلقليم .

مسودة� في� والقانونية� الدستور� األخطاء�

لسنة� �15 اللجنة� من� المعدة� النفط� قانون�

2007

في  ورد   -1
م���ق���دم���ة م���س���ودة 
)صفحة  ال���ق���ان���ون 
تفسير   )  1 رق��م 
ألحكام  خ���اط���ئ 
 111 ال������م������ادة 
الدستور  من  و112 
النفط  وزارة  تحاول  العراقي 
تمريره على حكومة االقليم في 
كوردستان وعلى االقاليم االخرى وكأنه قانون ملزم, 
وهو تفسير غير صحيح , ألن آراء وافكار وتفسيرات 

أو مقترحات وزارة النفط ولجنة النفط والطاقة في مجلس 
السلطة  تحددها  االل��زام  صفة  ألن   , ملزمة  غير  ال���وزراء 

التشريعية أو من تخولها. 
2- جاء في الفقرة 2 من الصفحة الثانية من مسودة 
قانون  مشروع  يكون  ان  الضروري  من   (  : عبارة  القانون 
نصوص  مع  منسجما  كوردستان  اقليم  في  والغاز  النفط 
واحكام قانون النفط والغاز االتحادي ومتفقا مع الدستور 
(. وهذه الفقرة وردت قبل صدور قانون النفط والغاز في 
اقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 , والعبارة المذكورة 
غير دستورية ألن وزارة النفط االتحادية لم تقرأ جيدا نص 
الفقرة ثانيا من المادة 121 من الدستور العراقي االتحادي 

التي جاء فيها مايلي :
)) يحق لسلطة االقليم تعديل تطبيق القانون االتحادي 
في االقليم , في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون 
في  تدخل  ال  مسألة  بخصوص  االقليم  وقانون  االت��ح��ادي 
االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية ((. ألن النصوص 
الواردة في قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان جاءت 

مطابقة للدستور االتحادي , وهو النافذ المفعول وله 
األولوية في التطبيق .

من   2 رق��م  الصفحة  من   4 الفقرة  في  ورد   -3
مسودة قانون النفط والغاز االتحادي مايلي : )) سوف 
او  عقود  اية  اب��رام  عن  باالمتناع  االط��راف  كل  تلتزم 
الدخول في التزامات جديدة في نشاط التنقيب واالنتاج 
في كافة االراضي العراقية وحتى نفاذ هذا القانون ((. 
وهذا يعني منع وزارة النفط في الحكومة االتحادية 
حكومة اقليم كوردستان واالقاليم األخرى التي ستشكل 
مستقبال من التمتع بحقوقها الدستورية في قضايا 
الجديدة  بالحقول  يتعلق  فيما  وخاصة  والغاز  النفط 
للدستور ومخالفة  آخر  انتهاك  وبالتالي فأن هذا   ,
الدستور  م��ن   112  - اوال  ال��م��ادة  لنص  قانونية 

حيق لسلطة االقليم تعديل تطبيق القانون االحتادي يف 
االقليم , يف حالة وجود تناقض او تعارض بيـن القانون 

االحتادي وقانون االقليم خبصوص مسألة ال تدخل يف 
االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية
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من الضروري ان يكون مشروع 

قانون النفط والغاز يف اقليم 

كوردستان منسجما مع نصوص 

واحكام قانون النفط والغاز االحتادي 

ومتفقا مع الدستور

في  والغاز  النفط  قانون  من  الثالثة  المادة  مع  ويتعارض 
إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 السيما وإن والية وزير 
النفط في الحكومة االتحادية ال يجوز أن تتجاوز الحدود 

السيادية إلقليم كوردستان .
ألي  الموجبة  االسباب  تذكر  أن  على  العادة  جرت   -4
قانون في خاتمة النصوص القانونية , إال أن مشروع قانون 
النفط والغاز لوزارة النفط االتحادية لم يلتزم بهذه الصيغة 
غير  المسودة  في  عبارات  وردت  كما   , الفنية  القانونية 
 , الحقيقي  الشخص  استعمالها مثل عبارة  متعارف على 
مسودة  وصياغة  كتابة  في  ساهم  من  إن  على  يدل  وهذا 
القانون لم يكن على ثقافة قانونية متخصصة . ومما يؤكد 
ذلك هو التفسير الخاطئ ألحكام الدستور , حيث تتصور 
وزارة النفط إن نص المادة 111 من الدستور االتحادي هي 
والغاز ,  النفط  الوحيدة في موضوعة  والمرجعية  االساس 
بينما الصحيح إن في قواعد القانون هناك القاعدة العامة 

 , والخاص  العام  هناك  أن  أي   , االستثناء  وهناك 
الشعب  والغاز ملك كل  النفط  العام هو إن  والمبدأ 
ال  ولكن   , والمحافظات  االقاليم  كل  في  العراقي 
يجوز تفسير هذه المادة بمعزل عن النصوص الالحقة 
وبالذات نص المواد 112 التي تنص على إن ادارة 
النفط والغاز من الحقول الحالية تكون بين الحكومة 
االتحادية مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة 
.....وهو نص واضح , ومن الناحية القانونية فان 
يأتي  وانما  تفسير  الى  يحتاج  ال  الواضح  النص 
التفسير على النص الغامض , وبالتالي فان حقول 
 2006-5-20 بعد  المستكشفة  وال��غ��از  النفط 
حدودها  في  تقع  التي  االقليم  حصة  من  هي 
االدارية هذه الحقول باإلضافة الى جميع الثروات 
والثروة  والمعادن  المياه  من  االخ��رى  الطبيعية 

الحيوانية والطبيعية وغيرها.
5- تتجه وزارة النفط في الحكومة االتحادية 
الى محاولة جعل السيطرة مركزية على جميع 

األمور في ميدان النفط والغاز وكما هو واضح من 

وهذا   , المركزي  الحكم  مع  ينسجم  وبما  القانون  مسودة 
يتناقض مع أحكام الدستور العراقي السيما وإن العراق يقوم 
على الشكل االتحادي , وهذا يعني التوزيع العادل للسلطة 

والثروة .

لكل�ما�تقدم�فانه�يمكن�القول�بمايلي�:

الحكومة  ف��ي  النفط  وزي��ر  السيد  تصريحات  إن   -1
أبرمتها  التي  النفطية  العقود  وإن  االتحادية غير دستورية 
حكومة اقليم كوردستان هي شرعية و صحيحة النها جاءت 
موافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز ألقليم 

كوردستان - العراق رقم 22 لسنة 2007 .
2- إن الدستور العراقي لعام 2005 والذي 
اعتبارا من 5-20- المفعول  نافذ  صار 
2006 هو المرجعية لحل أي خالف 
للبالد  األعلى  القانون  هو  ألنه 
دستور  على  العلوية  ول��ه 
وعلى  االق��ل��ي��م  وق��وان��ي��ن 

القوانين االتحادية .
3- إن الفيصل في أي نزاع 
بين الحكومة االتحادية وحكومة 
االتحادية  المحكمة  ه��ي  االق��ل��ي��م 

العليا
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م�د�زينة�سالم�محمد

�مدرس القانون االداري/ كلية القانون والسياسة /جامعة نوروز

االزمة القانونية لتعييـن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموظفيـن العمومييـن يف العراق

العراق هو  المدنية في  الخدمة  لتنظيم  اول قانون  ان 
العهد  خالل  صدر  الذي   1931 لسنة   103 رقم  القانون 
الملكي، وقد اناط هذا القانون سلطة التعيين ب� )الوزير( 
ثم الغي هذا القانون، وذلك بصدور قانون الخدمة المدنية 
ضمن  التعيين  سلطة  ابقى  ال��ذي   1939 لسنة   64 رقم 
اختصاص) الوزير(، وبعد ذلك صدرقانون الخدمة المدنية 
اوج��د الول م��رة )مجلس  ال��ذي  رق���م)55( لسنة 1956 
الخدمة العامة( وانابة مهمة اختيار الموظفين استنادا الى 
نص المادة)22( من القانون المذكور حيث يتكون المجلس 
من رئيس واربعة اعضاء تعهد اليهم مهمة التعيين واعادة 
التعيين، ويعين هؤالء الخمسة لمدة ثالثة سنوات من قبل 
مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية، وبعد هذا 
القانون صدر قانون الخدمة المدنية رقم)24( لسنة 1960 
المعدل والنافذ لحد اآلن ، والذي نص ايضا على تشكيل 
مجلس الخدمة العامة في المادة)24( منه على تشكيل 

هذا المجلس ويتكون من رئيس وستة اعضاء معنيون من 
القانون  الثامنة من  المادة  الورزاء وحددت  قبل مجلس 
واعادة  التعيين  العامة  الخدمة  مجلس  اختصاص  نفسه 
التعيين عدا الوظائف الخاصة التي تم بمرسوم جمهوري.

تنظيم  في  العامة  الخدمة  بمجلس  العمل  واستمر 
اختيار الموظفين وتعينهم في العراق الى ان الغى من قبل 
مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب قراره المرقم )996( 
في 1979/8/12 حيث الغى هذا القرار مجلس الخدمة 
اختصاصات  العاميين،  والمدراء  الوزراء  ويتولى  العامة 
المجلس في التعيين والترفيع وتحديد الرواتب واحتساب 
مدة الممارسة، ويعد التحول الذي حصل في العراق عام 
2003 صدر قانون مجلس الخدمة االتحادية رقم)4( لسنة 
2008 ويتكون من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء 
من حملة الشهادة الجامعية على ان يكون اثنان من حملة 
شهادة القانون واثنان من حملة شهادة االدارة واالقتصاد 
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الهندسة وواح��د من  واح��د من  وايضا  الطب  وواح��د من 
الزراعة وحدد القانون شروط ترشيحهم واختبارهم اال انه 
بالرغم من مرور اكثر من ثمان سنوات على صدور هذا 
القانون، اال انه لم يتم العمل به ولم يتم تفعيل قواعده 
القانونية، مما ادى عمليا الى استمرار العمل بقرار مجلس 

قيادة الثورة المنحل رقم)996( لسنة 1979.
اما بالنسبة لوضع اقليم كوردستان العراق فيما يتعلق 
بطروق تعيين الموظفين فهو ليس بافضل حال من وضع 
العراق عموما، حيث ان صالحية تعيين الموظفيين منوطة 
نظام خاص  بموجب  ال��وزراء وذلك  رئيس  حصرا بشخص 

اصدره رئيس الوزراء في هذا السياق.
تطبيق  يجب  القانونية  االزم���ة  ه��ذه  على  وللقضاء 
 2008 لسنة  رق��م)4(  االتحادي  الخدمة  مجلس  قانون 
لتحقيق اهداف المجلس: واتاحة الفرص المتساوية وضمان 
الوظيفة  ش��ؤون  وتخطيط  الشغالها،  للمؤهلين  المساواة 

العامة والرقابة واالشراف عليها، وتطوير الجهاز االداري 
الرعاية  وتوفير  للدولة  الوظيفي  الهيكل  مستوى  ورفع 
االجتماعية المالئمة لهم وبالتنسيق مع الجهات المختصة 
التعيين  من  الصحيح  بالشكل  المجلس  مهام  لتحقيق 
العامة ويكون على اساس  المدنية  الخدمة  والترقية في 
المحاصصة  مبدأ  على  للقضاء  وذلك  والكفاءة  المهنية 
واعتماد  العامة  الوظيفة  تولي  في  والطائفية  السياسية 
للقضاء  وايضا  المؤهالت  بدال من  والمحسوبية  الوساطة 
النواب  لمجلس  المرشحين  بعض  استخدام  ظاهرة  على 
في  انتخابية  دعاية  كورقة  الوظيفية  الدرجات  باستخدام 
االنتخابات وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة 
والمهم هو القضاء على الفساد المادي واالداري وخصوصا 
بين الجهات المسؤولة على التعيين في الوزرات والهيئات 

الغير مرتبطة بوزارة.
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م�د��منار�مضر�الشاوي

تبدو العالقة متبادلة بين التنمية والديمقراطية واالمن 
في الحكم الصالح الذي يعد رابطا مركزيا بين هذه البنى 
الثالث، حيث يعد هذا الحكم آليه لمنع الصراع الذي ينشأ 
من تصاعد التوترات االقتصادية واالجتماعية الى صراعات 
لهذا  المستدامة  االنسانية  التنمية  امام  رئيسية  تعد عقبة 
الحكم  اسس  على  تركز  التي  التمنية  استراتيجيات  فان 
انسانية مستدامة في  لتنمية  الفرص  الصالح، تقدم احسن 

ظل ظروف سليمة.
دولة  صعود  من  يتولد  التنموي  االخفاق  فان  ثم  ومن 
االمن وتراجع التنمية في سلم اولوياتها الى مادون االجندة 
وتغيب  بالسلطة  ان��ف��رادي��ه  م��ن  ذل��ك  يشمله  بما  االمنية 
الدولة  هذه  افتقار  مع  المجتمع  في  السياسية  للمشاركة 
دور  إجهاض  ذلك  في  بما  تنموية،  استراتيجية  رؤية  الى 
القطاع الصناعي، وإضعاف القطاع الخاص وإشاعة الثقافة 
االستهالكية، وافساح المجال امام الفساد والعالقة العضوية 
بين نخبة السلطة االمنية ونخبة الثروة، ليعود هذا االخفاق 
التنموي، فيؤدي الى خلل في االمن المجتمعي من خالل 
الفقر والبطالة والتهميش، فينشر العنف والعشوائيات، وتعلو 
الطائفي  االستقطاب  ويحدث  المتطرفة  الدينية  التيارات 
مايشكل بيئة طاردة لالستثمار وتوقفا في العملية التنموية 

وتراجعها .
من الناحية العملية يبدو التشابك متزايدا بين التنمية 
بلورها تقرير  التشابكية  العالقة  واالمن والديمقراطية وهذه 
برنامج االمم المتحدة االنمائي عام 1994 في مفهوم التنمية 
كعملية توسيع الخيارات امام البشر، وهو الذي يشمل فيه 
بامان  االختيار  يستطيعون  البشر  حيث  المجتمعي  االمن 
وحرية، بما يعني وجود عالقة داخلية بين المفهومين بحيث 
يرتب التقدم في احدهما التقدم في االخر، والعكس صحيح، 
يقود  ب��دوره  وه��ذا  امنيا،  خلال  يحدث  التنموي  فاالخفاق 
الى عنف فيتعزز هذا االخفاق وكان برنامج االمم المتحدة 

االنمائي قد حدد تسعة ابعاد لالمن المجتمعي وهي :
1- االمن االقتصادي

2- االمن المالي
3- االمن الغذائي
4- االمن الصحي
5- االمن البيئي

التشابك متزايدًا بيـن التنمية 

واالمن والدميقراطية الذي 

يشمل فيه االمن اجملتمعي 

حيث البشر يستطيعون 

االختيار بامان وحرية
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6- االمن الشخصي وامن النوع
7-  االمن السياسي

8-  امن المجتمعات المحلية .
وقد كان المؤتمر الذي نظمه برنامج الدرسات االستراتيجية 
والدولية لمعهد الدراسات الدولية العليا في جنييف في اذار 
– عام 2001، قد ناقش منهاجي التعامل في عالقة االمن 

بالتنمية .

االول:

يساوي التنمية االنسانية باالمن المجتمعي بافتراض ان 
االمن المجتمعي يشمل كل انماط هذا االمن 

الثاني:

ات��خ��ذ م��ف��ه��وم��ا ض��ي��ق��ا ي��رك��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة االف����راد 
والمجتمعات في العنف حيث تبين للمشاركين ان كال من 
التنمية االنسانية واالمن المجتمعي له بناء مفهومي واضح 
العنف  ومن  الخوف  من  التحرر  وان  متكامالن  ولكنهما 
يقع في قلب االمن المجتمعي والذي يشمل ثالث مكونات 
وهي )الصراع والجريمة والكبت ( وان الدولة هنا ذات دور 
مزدوج، وهي اما ان تكون الية لتحقيق االمن المجتمعي 

واما ان تكون مصدرا لتهديد هذا االمن.
من هنا تبدو الحاجة الى الديمقراطية ويظهر االرتباط 
انفاذ  مجاالت  في  المجتمعي  واالم��ن  التنمية  بين  القوي 
حكم القانون والتنمية احترام  حقوق االنسان ومنع التمييز 
االجتماعية  الصراعات  حل  واليات  والمالي،  االقتصادي 
دون عنف واقرار درجة كافية من االستقرار السياسي تتيح 
لالفراد العمل التنموي المخفض للفقر، وعليه فان النشاط 
في مجال هذه العالقة المتبادلة يبدو اكثر في االولويات 

االتية:
1- حكم الصراع

2- تطوير القطاع االمني
3- بناء السالم بادخال منظور االمن المجتمعي في كل 

جوانب عملية السالم
والمجتمع  الدولة  بين  المشاركة  وتعني  الشراكة،   -4

المدني ومجتمع االعمال
5-  بناء القدرات المحلية.

يساوي التنمية االنسانية 

باالمن اجملتمعي بافرتاض 

ان االمن اجملتمعي يشمل 

كل امناط هذا االمن

العالقة متبادلة بيـن 

التنمية والدميقراطية 

واالمن يف احلكم الصاحل 

الذي يعد رابطًا مركزيًا بيـن 

هذه البنى الثالث
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احلرب االستباقية يف القانون 

الدولي املعاصر

منذ نهاية الحرب العلمية الثانية وحتى بداية التسعينات 
من القرن الماضي عرفت هذه الفترة بفترة الحرب الباردة 
الحرب  بين اقطاب هذه  نوع اخر  والتي شهدة صراعا من 
) القطب الغربي ( بقيادة الواليات المتحدة االمريكية و ) 
السوفيتي , حيث عمل  االتحاد  بقيادة  الشرقي (  القطب 
اكبر قدر ممكن  الفترة على كسب  الطرفين في هذه  كال 
من الحلفاء , اال انه وبعد انهيار االتحاد السوفيتي عام ) 
1991( انتهجت الواليات المتحدة االمريكية سياسة جديدة 
في  وخاصة  لها  التابع  النفوذ  مناطق  توسيع  على  تقوم 
ايلول عام  اح��داث ) 11/  وبعد  االوس��ط ,  الشرق  منطقة 
2001 ( المتعلقة بمبنى التجارة العالمي انعطفت السياسة 
استخدام  يعتمد على  اخر  تأخذ منحنى  وبدأت  االمريكية 
القوى , حيث اعلنت االدارة االمريكية بعد تلك االحداث 
انها تعتزم اتباع سياسة جديدة تقوم على مبدأين االول هو 
الحرب على االرهاب والذي عززته بالهجوم على افغانستان 
في ) 7/ اكتوبر ( من العام 2001 , والثاني هو الحرب 
عام  في  العراق  على  بالحرب  جسدته  وال��ذي  االستباقية 

 . 2003
ونحن في ثنايا هذا المقال سنبحث في مدى شرعية هذه 

الحرب من وجهة القانون الدولي المعاصر .

تعريف  اي��راد  من  البد  بداية   
لهذه لحرب حيث يمكن تعريفها بأنها 
بتوجيه ضرب عسكرية  دول��ة  قيام   (
هي  تقوم  ان  يخشى  اخ��رى  دول��ة  ضد 

دولة  او ضد  بتوجيه ضرب عسكرية ضدها 
اخرى (.

اما فيما يتعلق بشرعية الحرب االستباقية فهناك 
العديد من الفقهاء ومن ضمنهم االدارة االمريكية يذهبون 

الشرعي  للدفاع  رديفا  تعتبر  الحرب  ه��ذه  ان  القول  ال��ى 
االمم  ميثاق  من   )  51  ( المادة  في  عليه  المنصوص 
المتحدة , ونحن في هذا المقال سنستعرض شروط الدفاع 
الشرعي ومن ثم سنقيسها على الحرب االستباقية لمعرفة 

فيما اذا كانت رديفا ام ال : 
1- ان يكون هناك اعتداء مسلح حال وقائم بالفعل واقع 

على احد الدول االعضاء في المجتمع الدولي:
من البديهي ان منح الدولة الرخصة في استعمال القوة 
يستوجب ان يكون هناك عدوان مسلح واقع عليها )فعل 
لهذا  وجود  االستباقية ال  الحرب  حالة  وفي   ) فعل  وردة 
العدوان انما استعمال القوة يأتي على اساس التكهن وهذا 
يعني ان الشرط االول غير متحقق في الحرب االستباقية.
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الوسيلة  ه��و  ال��ق��وة  استعمال  يكون  ان   -2
الوحيدة الستعمال القوة:

عدوان  هناك  ليس  االستباقية  الحرب  في 
مسلح واقع وانما هناك توقعات الستعمال القوة 
القوة  الستعمال  البديلة  الوسائل  فأن  وبالتالي 
الشرط  هذا  فأن  وبالتالي  ومتاحة  موجودة 
ايضا غي�ر متحقق في الحرب االستباقية .

3- ان يكون هناك تناسب بين وسيلة الدفاع 
ووسيلة الهجوم:

اذا ما خذنا الحرب التي وقعت على العراق 
من قبل القوات االمريكية في العام ) 2003( 
فأنه يتضح لنا جليا ان التناسب بين وسيلة الدفاع 
والهجوم غير موجود وغير متحقق فلتكافئ لم 
يكن موجودا بين النوعية المستعملة في االسلحة 

على االطالق .

4- التوقيت في استعمال القوة:
من الشروط الدفاع الشرعي هو ان استعمال 
التي  الدول  ان  اي  المؤقت  بالطابع  القوة يتصف 
استعمالها  عن  تتوقف  ان  يجب  القوة  تستعمل 
عند تدخل الجهة المختصة وهي ) مجلس االمن 
الدولي ( اما في الحرب االستباقية فليس هناك 
اصال استعمال لحق الدفاع الشرعي كي تتدخل 
الجهات الدولية وانما هناك عدوان من قبل دولة 

على دولة اخرى .
من خالل ما تقدم يتضح لنا ان الحرب االستباقية 
ال تعتبر بأي شكل من االشكال استعماال لحق 
الدفاع الشرعي وهي ال تعد مشروعة وفق قواعد 

القانون الدولي العام المعاصر.

ان احلرب االستباقية ال تعترب بأي شكل من االشكال 
استعمااًل حلق الدفاع الشرعي وهي ال تعد مشروعة 

وفق قواعد القانون الدولي العام املعاصر
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اصبح العالم قرية صغيرة بعد سقوط الحواجز المكانية 
وسائل  في  الحديثة  التقنيات  بفضل  ذلك  وكل  والزمانية، 
أدى هذا  الذكية.  والهواتف  المحمولة  كالحاسبات  اإلتصال 
التطور إل�ى ظهور تطبيقات جديدة أثرت تأثيرا كبيرا في 
النشاط اإلجتماعي واإلقتصادي، كظهور التجارة اإللكترونية 
Electronic-Commerce ،والحكومة اإللكترونية 
تطرح  هنا  ومن   .Electronic-Government
التقليدي  بمفهومها  المحاكم  تستطيع  هل  اآلتية:  األسئلة 

الـــــمحـكـمـة اإللـــــكـتـرونـيـة

م��م���هوشنك�فرزنده�جانكير�
مدرس القانون املدني/ كلية القانون 

والسياسة/جامعة نوروز
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الحالي في معظم الدول أن تواجه تحديات العصر؟ و ماذا 
انتقلت الدول برمتها نحو تبن�ي  سيحل بمرفق العدالة إذا 

مفهوم الحكومة اإللكرونية؟ 
اإللكترونية،  المحكمة  تعريف  يمكننا  األمر  بادئ  في 
الورقية  الوثائق  مقام  البيانات  قواعد  تبن�ي  فكرة  بإنها 
والملفات واألرشيفات وعمل كل دائرة قضائية على حدة، 
الوسائل  القضاء األخرى لتؤدي عملها عبر  بدوائر  وربطها 
القضائية  المؤسسات  بين  اإلتصاالت  ولتجرى  اإللكترونية، 

عبر الوسائل ذاتها.
الشبكة  إلكترونية على  أنشأت سنغافورة أول محكمة 
تختص  محكمة  وهي   ،2000/9/17 بتاريخ  العنكبوتية 
الدعاية  و  اإللكترونية  بالتجارة  المتعلقة  النزاعات  بفض 

عمل  آلية  بخصوص  و  اإلنترنت.  عبر 
من  تتألف  المحكمة  ف��إن  المحكمة، 
يونغ  القاضي  يرأسهم  القضاة  من  عدد 
بوها، وتكون مرتبطة بوزارة العدل. وتبدأ 
إجراءات الخصومة امام المحكمة بدخول 
الخاص  اإلل��ك��ت��رون��ي  للموقع  ال��م��دع��ي 
إستمارة  في  بياناته  وتقديم  بالمحكمة، 
الموقع.  على  متوفرة  لذلك  مخصصة 
المدعي  فإن  اإلستمارة،  إكمال  وبمجرد 

يستلم رقم دعواه على الفور. 
أما الخطوة التالية، فتتمثل بتبليغ المدعى عليه خالل 
مدة 3 أيام وذلك عبر البريد اإللكتروني، ويمنح المدعى 
عليه مدة 4 أسابيع للرد، وذلك عبر الئحة جوابية متوفرة 
المحكمة  تقوم  ذلك،  بعد  اإللكتروني.  الموقع  على  أيضا 
وتقوم  المنازعة،  لعرض  الموقع  في  خاصة  بإعداد صفحة 
المحكمة بإعطاء طرفي الدعوى كلمة مرور تخولهم دخول 
الدعوى وفق جدول  المحكمة  والتي تفصل فيها  الصفحة، 

زمني محدد.
في  ظ��ه��ر  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  للمحاكم  ال��ث��ان��ي  وال��ن��م��وذج 
على  يعتمد  والذي  اإللكتروني،  بالقاضي  يعرف  البرازيل، 
اإلصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  رقمي  برنامج  استخدام 
في  بالنظر  البرنامج  هذا  ويختص   .Application((
دعاوى حوادث السير، حيث يحمل هذا البرنامج على جهاز 
حاسوب محمول، يحمله قاضي متجول، والهدف منه سرعة 

المساعده في تقييم شهادات الشهود وتمحيص األدلة بطريقة 
علمية في مكان وقوع الحادث.

الشرطة  تنبيه  بعد  فإنه  البرنامج  عمل  كيفية  وع��ن 
لفريق العدالة المحمول إل�ى الحوادث الصغيرة التي يتطلب 
خالل  الحادث  موقع  إل�ى  الفريق  فيصل  فيها،  ال�ى  البت 
القاضي  البسيطة من قبل  10 دقائق، وبعد طرح األسئلة 
األلكتروني مثل، هل كانت سرعة السائق أكبر من السرعة 
المرور؟ هل كان  إشارة  السائق عند  توقف  المحددة؟ هل 
السائق في حالة سكر بائن؟ وبعد اإلجابة على هذه األسئلة 
البرنامج  يعطي  كما  الحكم،  البرنامج  يصدر  ال،  أو  بنعم 
لحامله )القاضي الطبيعي( اسباب الحكم مطبوعة جاهزة. 
وقد ساعد هذا البرنامج في تسريع البت في دعاوى السير 

المتراكمة في البرازيل بحكم فوري غير معقد.
من خالل ما تقدم، نرى أن هناك محاوالت جيدة ومرضية 
من قبل الدول المتقدمة كسنغافورة، من أجل نقل المحاكم 
من الوجود الفعلي إل�ى اإلفتراضي المرتبط بوسائل اإلتصال 
المحاكم  في  الموجود  الحالي  الروتين  من  بدال  الحديثة، 

المفضي إل�ى إهدار الوقت والمصاريف.

الوثائق  مقام  البيانات  قواعد  تبين  فكرة  اإللكرتونية  احملكمة 

على  قضائية  دائرة  كل  وعمل  واألرشيفات  وامللفات  الورقية 

الوسائل  عرب  عملها  لتؤدي  األخرى  القضاء  بدوائر  وربطها  حدة، 

عرب  القضائية  املؤسسات  بني  اإلتصاالت  ولتجرى  اإللكرتونية، 

الوسائل ذاتها



50

لة
العدد)2(الربيع2019مج www.nawroz.edu.krd

ماجستير/�قانون�الخاص

كلية�القانون�والسياسة/�جامعة�نوروز

ياسين�اسماعيل�عبداهلل

نظرية مرور الزمان املانع 

من مساع الدعوى املدنية

وحماية  تنظيم  على  تعمل  عام  بوجه  القانونية  النظم 
من  العدالة  تحقق  بحيث  المجتمع  في  القانونية  العالقات 
ناحية، ولتستقر المراكز القانونية من ناحية اخرى، ومن ثم 
يكون استقرار التعامل بين االفراد بما يكفل تحديد حقوقهم 
معنوية  كائنات  بمثابة  تكون  الحقوق  هذه  والتزاماتهم، 
بقاءها وزوالها يرتبط بالمحل الذي ترد عليه، واالصل ان 
بالمحل  تأثيره  يطال  انما  له عليها مباشرة  الزمن التأثير 

الذي ترد عليه.

يكون  انما  الزمن  بمرور  يسقط  ال  ذات��ه  في  الحق  ان 
االمر متعلقا بالحماية القضائية له، فاذا مر الزمن المحدد 

قانونا على الحق الشخصي مثال سقطت عنه هذه الحماية  
لها  ثبتت  منازعة  دون  واقعية  حالة  الزمن على  مر  واذا 
الحماية وبهذا سوف نكون امام حماية قضائية بين السقوط 
والثبوت وإن الحماية القضائية تتحقق بوسائل معينة تتمثل 
بالدعاوى والدفوع،  ومن بينها الدفع بمرور الزمان المانع 
من سماع الدعوى، وهذا النوع من الدفوع يرتكز على عدة 
العامة من خالل  المصلحة  الغرض منها حماية  اعتبارات 
احترام االوضاع المستقرة، فالسلطة العليا تتولى مهمة توفير 
الحماية القضائية للحقوق لكن هذه الحماية ال تكون ابدية 
النها والحالة هذه سوف تؤثر سلبا على استقرار التعامل في 
القانونية وضع  المجتمع، على هذا االساس قررت االنظمة 
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الحد الزمني الالزم لتوفير تلك الحماية من خالل اعتماد 
مرور الزمان المانع من سماع الدعوى.

من  سواء  النظرية  هذه  بصدد  التشريعات  اختلفت  لقد 
حيث التسمية او المدة ومن ثم االثار المترتبة على انقضاء 
تلك المدة، واسباب هذا هي السياسة التشريعية المنتهجة 
في تلك القوانين فهنالك من تأثر بنظام الفقه االسالمي ذو 
النظرة الموضوعية كونه ينظر الى الحق في ذاته، لذلك لم 
يجعل لمرور الزمان اثر عليه لقول الرسول)ص( ))ال يسقط 
الفقه  بنظام  تأثر  من  هناك  بينما  ق��دم((  وان  ام��رئ  حق 
الحق  صاحب  الى  ينظر  كونه  الذانية  النظرة  ذو  الالتيني 

فوجد من غير المنطلق انعدام اي تأثير للزمان على الحق 
مستندا في ذلك الى قرينة الوفاء وبراءة الذمة من ناحية 
الحق  ناحية  من  التخلي  او  الترك  وقرينة  الشخصي  الحق 
العيني مع عدم توافر اي اسباب للوقف او االنقطاع، وهناك 

تشريعات حاولت التوفيق بين هذين النظامين.

لقد اخذ المشرع العراقي بمرور الزمان المانع من سماع 
الدعوى كاحد اسباب التي تؤدي الى انقضاء االلتزام من 
خالل احكام القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 
العربية  التشريعات  م��ن  العديد  اخ��ذت  وك��ذل��ك  المعدل، 

واالجنبية بهذا االتجاه.

»ان احلق يف ذاته ال يسقط مبرور الزمن امنا يكون االمر متعلقا باحلماية القضائية له، 

فاذا مر الزمن احملدد قانونا على احلق الشخصي مثال سقطت عنه هذه احلماية  واذا 

مر الزمن على حالة واقعية دون منازعة ثبتت هلا احلماية«
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في  الرابعة  المرحلة  لطلبة  العلمية  السفرة 
قسم القانون/ كلية القانون والسياسة ال�ى مؤسسة 
دهوك  محافظة  في  والنساء  االح��داث  إص��الح 

بتاريخ   23/  12 / 2018

ورامیارى/  ياسا  كولیذا  ل  ياسا  ثشكا 
زانكويا نةوروز رابوو ب سازكرنا طةشتةكا 
زان��س��ت��ی ب���و ق��وت��اب��ی��َي ق��ون��اغ��ا ض�����ارَي بو 
ثارَيزطةها  ل  وئافرةتان  سنَیلة  ضاكسازيا 

دهوكَي ل رَيكةفتی   23 /  12/ 2018



53

www.nawroz.edu.krdلة
مج العدد)2(الربيع2019

عقد كلية القانون والسياسة/ قسم القانون في جامعة نوروز بالتعاون مع دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة 
دهوك ورشة عمل بعنوان )) لنناهض العنف ضد المرأة عن طريق الحوار(( خالل الفترة )25-11/26/ 2018( على 

قاعة السمنارات في الكلية .

وورك  ط��َيان��ا  ب  راب���وو  ن���ةوروز  زانكويا  ل  ياسا  ثشكا  ورام��ی��ارى/  ياسا  كولیذا   

شوثةكَي  ب هةماهةنطي دطةل رَيظةبةريا بةرهةنطاريا توندوتیذيا دذي ئافرةتان 
ل ذَير ناظ ونیشانَي ))دا بطفتوطويَي بةرهةنطارى توندوتیذيا دذي ئافرةتان ببي(( 

بوماوَى)25-2018/11/26( ل هوال مسینارات ل كولیذَي.

السفرة العلمية لطلبة المرحلة االول�ى قسم العالقات الدولية/ كلية القانون والسياسة الى مؤسسة 
إصالح الكبار في محافظة دهوك بتاريخ  19 / 12  / 2018

ثشكا ثةيوةنديَي نیظ دةولةتي ل كولیذا ياسا ورامیارى/ زانكويا نةوروز رابوو ب سازكرنا طةشتةكا 
زانستی بو قوتابیَي قوناغا ئَیكَي  بو ضاكسازيا مةزنا ل ثارَيزطةها دهوكَي ل رَيكةفتی   19 /  12/ 2018
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عقد قسم القانون /كلية القانون والسياسة/ في جامعة نوروز ندوته العلمية 
في  الصحية  التشريعات   (( بعنوان   )2019-2018( الدراسي  للعام  االولى 
 /12/9-  8( الفترة  خالل  والطموح((  الواقع  بين  كوردستان  واقليم  العراق 

2018( على قاعة المؤتمرات في الجامعة .

كولیذا ياسا ورامیارى/ ثشكا ياسا ل زانكويا نةوروز رابوو ب طَيانا 
ثةنةلَي خويَي زانستی يَي ئَیكَي بو ساال خواندنَي)2018-2019( ل ذَير 
ناظ ونیشانَي)) ي�اسايَي تةندروستی ل عياقَي وهةرَیا كوردستانَي 
دناظبةرا كةتوار وحةز وئارةزوياندا(( بوماوَى)8-2018/12/9( ل هوال 

كونفرانسان ل زانكويَي.
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ك�����ول�����ی�����ذا ي����اس����ا 
ثشكا  ورام���������ی���������ارى/ 
نیظ  ث�����ةي�����وةن�����دي�����َي 
زانكويا  ل  دةول�����ةت�����ی 
نةوروز رابوو ب طَيانا 
زانستی  خويَي  ثةنةلَي 
ي������َي ئ����َی����ك����َي ب����و س���اال 
خواندنَي)2019-2018( 
ونیشانَي  ن���اظ  ذَي����ر  ل 
هةرَیا  ))ث��ةي��وةن��دي��َي 
ك�����وردس�����ت�����ان�����َي ي����َي 
نافخويی وهةرَیايةتی 

ي���َي س�����ةردةم- ك��ةت��وار وئ��اس��وي��َي ث����اش����ةروذَي(( ب���وم���اوَى)22-
2018/12/23( ل هوال كونفرانسان ل زانكويَي.

عقد قسم العالقات الدولية /
كلية القانون والسياسة/ في جامعة 
للعام  العلمية االولى  ندوته  نوروز 
بعنوان   )2019-2018( الدراسي 
القليم  ال��خ��ارج��ي��ة  ))ال��ع��الق��ات 
المتغيرات  ظ��ل  ف��ي  ك��وردس��ت��ان 
الداخلية واالقليمية الراهنة- الواقع 
واالفاق المستقبلية(( خالل الفترة 
)22 -12/23/ 2018( على قاعة 

المؤتمرات في الجامعة.
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ساخكرنا  هةلكةفتا  وَينةيَي 
مروظي  م���اف���َي  ج��ی��ه��ان��ی��ا  روذا 
كولیذا  ل  ي��اس��ا  ث��ش��ك��ا  ذالي�����َي 
ياسا ورامیارى/ زانكويا نةوروز ب 
رَيكخراوا  دطةل  هةماهةنطی 
رَيكةفتی  يةكسانیَي  ب��و  مةند 

2018/12/10 ل زانكويَي.

العالمي  اليوم  احياء  مناسبة  ص��ور 
القانون  قسم  قبل  م��ن  االن��س��ان  لحقوق 
القانون والسياسة/ جامعة نوروز  في كلية 
بالتعاون مع منظمة مند للمساواة بتاريخ  

2017/12/10 في الجام�عة.
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كولیذا ياسا ورامیارى/ ثشكا ياسا وثةيوةنديَي نیظ دةولةتي ل زانكويا 
ن���ةوروز راب���وون ب ط��َيان��ا وورك ش��وث��ةك��َي ل ذَي��ر ن��اظ ون��ی��ش��ان��َي)) بةرةف 
  )) وئ���ارةزو  وح��ةز  كةتوار  تايبةت-  ثَیتظیَي  خ��ودان  بو  باشرت  ثاراستنةكا 

بوماوَى)4-2018/12/5( ل هوال كونفرانسان ل زانكويَي.

عقد كلية القانون والسياسة/ قسم القانون والعالقات الدولية في جامعة نوروز بالتعاون مع منظمة 
مند للمساواة ورشة عمل بعنوان )) نحو حماية افضل لذوي االحتياجات الخاصة- بين الواقع والطموح 

(( خالل الفترة )4-12/5/ 2018( على قاعة المؤتمرات في الجامعة .
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ك��ول��ی��ذا ي��اس��ا ورام����ی����ارى/ ث��ش��ك��ا ياسا 
وثةيوةنديَي نیظ دةولةتي ل زانكويا نةوروز 
ذَير ناظ  راب��وو ب طَيانا وورك شوثةكَي ل 
ونیشانَي)) ماف وئةركَي طرتیان ل سازيَي 
ضاكسازيان دا (( بوماوَى)2018/12/12-11( 

ل هوال مسینارات ل كولیذَي.

والعالقات  القانون  قسم  والسياسة/  القانون  كلية  عقد 
الدولية في جامعة نوروز بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان 
في محافظة دهوك ورشة عمل بعنوان )) الحقوق والواجبات 
المحكومين في مؤسسات االصالحية(( خالل الفترة )11-

12/12/ 2018( على قاعة السمنارات في الكلية .

كلية  الدولية/  والعالقات  القانون  قسم   عمل  ورشة 
الهيئة  مع  بالتعاون  نوروز  جامعة  في  والسياسة  القانون 
المستقلة لحقوق االنسان مكتب  محافظة دهوك بعنوان )) 
المحكومين في مؤسسات االصالحية((  حقوق وواجبات 

بتاريخ  12 /2018/12.

ث��ش�����ك��ا ي��اس��ا وث���ةي���وةن���دي���َي ن��ی��ظ دةول���ةت���ی/ 
ك��ول��ی��ذا ي�����اس��ا ورام����ی����ارى ب���� ه��ةف��ك��ارى دطةل 
دةستةيا سةربةخويا مافَي مروظي نظَیسینطةها 
دهوكَي رابوون ب سازكرنا وركشوثةكَي ل ذَير 
ناظ ونیشانَي )) ئةرك ومافَي دادطةهكريان دناف 

ضاكسازيَي دا(( ل رَيكةفتی 2018/12/12.



59

www.nawroz.edu.krdلة
مج العدد)2(الربيع2019

ك��ول��ی��ذا ي��اس��ا ورام����ی����ارى/ ث��ش��ك��ا ياسا 
وثةيوةنديَي نیظ دةولةتي ل زانكويا نةوروز 
رابوون ب طَيانا وورك شوثةكَي ل ذَير ناظ 
زانیاريان  ثاراستنا  سیستةمَي  ونیشانَي)) 
برَيكا ئَیمناهیا كومثیوتةرى (( بوماوَى)1-
2018/12/2( ل هوال كوردستان ل زانكويَي.

عقد كلية القانون والسياسة/ قسم القانون والعالقات الدولية في جامعة نوروز بالتعاون مع منظمة مند للمساواة ورشة عمل بعنوان 
))نظم حماية المعلومات عن طريق األمن الحاسوبي(( خالل الفترة )1-12/2/ 2018( على قاعة كوردستان في الجامعة .
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القانون  كلية  في  القانونية  العيادة  نظمت 
والسياسة/ جامعة نوروز دورتها التطويرية االولى للعام 

الدراسي )2018-2019( للمحامين والموظفين الحقوقيين في 
كافة الدوائر الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع مركز التدريب 

وطرائق التدريس خالل الفترة 30-20-/2019/1.

كلينيكا ياسايى ل کولیژا یاسا و رامیارى ل زانکۆیا 
نەورۆز خولەکا پێشێئخستنێ بۆ پارێزەر و فەرمانبەرێن 
مافپەروەر ل هەمی دام و دەزگەهێن میرى و نەمیرى  

رێكخست بۆ ماوێ 2019/1/30-20.



61

www.nawroz.edu.krdلة
مج العدد)2(الربيع2019

مسنارات قسم العالقات الدولية

م.د.ابراهيم علي كرو

أ.م.د.امني فرج حسني

أ.م.د.خليل مصطفى عثمان

أ.د.عبداهلل علي عبو
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م.د.ارسالن حجي عيسى

أ. م.د.جالل حسني عنز

م.د.زينة سامل حممد 

م.د.سردار عيمادالدين حممدسعيد  

أ.م.د.عابد حسن مجيل

م.م.هريش فاضل شاكر

مسنارات قسم القانون


