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مرؤذم   ري امرد   

  )م  ٢٠١٥ – ١٩٩١/ رام موةمي زاي(

  . ي. راز رةزان د                                     د. َش رةلَ راد ث. ي.

                       ري رازام                                                           ري رازام  

         ري رازام رؤ ةدةرير                       نمنء راطةم ريةَر  

                   روري َران               

 
  

  َ   تةَو َ وةَ  نا دةمموةَ  ةرانَ ا  

 مدوة و ن َداوة. و ش (رؤذمم ) ،طر  مَ  َوا 

  دا روا. ١٩٩١دةم َروي ة، روةك  زاري 

دةطرَوة  دي وَدم َ و رؤذمم م،  ش  وة  َرة  وت

 زاري   ،دا(زاي رام  مرؤذم دمَو) ن و ١٩٩١ وامراط  رة دا

 رؤذممَ ة دةَا و َةرام رد رن رامري. 

َ:  ،دوةم رةوة دو دمَ يَر  ةرانَ ،شوةَ ي  

مو رام ) ٢٠١٥ - ١٩٩١(  دواي رارا ٢٥ أ. ذرةو رَةي و اوة مي   وةي  

 دةرَاون، من؟

ر، وةمار ،َ دةرن،  دةرن، ( راودا، و َرؤذمم  رام وةي د. ب

ث ء م ري ءم م ،ير ري ،يم ،نرةي دةرن ذردةوا ي )زي، رادةي

  اوة  ض َا؟

  ة،  من: روا َ وة ،ي  دو ا دةدؤزَو

مو ) ٢٠١٥ - ١٩٩١(  دواي رارا ٢٥ أ. زام ذرة و رَةي و اوة مي   وةي  

 . رام دةرَاون

ر، وةمار ،َ دةرن، (ادم  رؤذمم رام وةي دراودا، و َ . ب

 ث ء م ري ءم م ،ير ري ،يم ،نرةي دةرن، ذزي، رادةي  دةر

 .ي اوة ( ردةوان

ذردةَ، و م اَ (  وة وةن(َ وة  روي رةوة ري 

َري ( رزي مَرنا (  و دة  وةَو ر ةرانَ وةي ،راوة وة

  .دراوةن ؤظ ن

  روةك ري طَ وةش،   ،َ  سء وةرامَ ة: 

 :زمَر :  
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َوةر م  اوةمو ةرانَ دا  موةرة ،ورم وةرةو َ ويدما روم

 مارة ،وةَ زيَرور ،وةَ  ،وةَ يَ ،وةَ ) : 

  َوة، رواراَ ،ي، رر ر ، و زاراوةن).

 :دوة :ر  

 َم م راوة ،زام وةر م  وةامرط  ري و ةَ  ةداَ

 مرة ،امرد ري   مرؤذم) :وةَ رة   ة

رام ممَ دا، رؤ رام  ما).رؤذمردواي را مرؤذم اظ   

ا م :َ  

  رةيك دةرر) :وةَدةط َوةر م  ،ا م   و ش دوا

.(رم  ،ر مو دة  دممدة ،وةَ  

 :ارة:  

:  نرد  ،ن (ندةرة) ،اوةَ    

لَ)   ٢٥أ.  روي مَوة اوي  موةمي زاي رام  راورد  رةط دةك (

 ز َ َ ر اَ  ء ،ا مواموةر ءَ    ،َوردة اوي َ 

رةودم رودؤ ا ء ر ردنء  رار اظ رؤذمم زاء مم ي 

.َم  رةذ ن رةمرد  

 ،وة(اوةو) يم دة زاي رام يوةمم م اوة يء ب. زؤرمز  ش

  منء رر م دارا دةطرَوة.

  

:َ  

راطمن   َ ارة طمم ذن و لَ ذردةَ، راطمم ماو ،ن و َي 

  َرء رزة دَء  رؤذمم  ي  رؤذم و طظر و اوي ا دةَوة،

  ،َازي م راي و ذ و زام ماَ مَرةو َلط و ،مرةر

  َي دةداوة.   ،َ  طر  رةط دةك  َؤش رَوة، 

ر  دة  ،وةاط روي  شرام و َ ،وةامروازي را ر دا ري ء

 .( مرؤذم)  

 م ة، ءرَ َورازء م م   ،ا دة  ز م  ،رد مرؤذم

 مة، (رؤذم وازي َرر ا رؤلَء وة  ء ،مرةرة د  ة َ (

  ي ة.

  ،ارد مرؤذم   مي رؤذمَ ء ،منء رؤذمماري راط  يم 

مرد ري زا مرةي رؤذمدةر وةَ)( ، رء   اوي كرةوا ذ

                                                
  َردةط واذةدة اي واَةدا، وَ (نرد َر) ي  (نرد ري) واذةيدة مَر ري   وةي  وة

)  (نر) نرد مم م اردم  ام١٩/٥/١٩٩٢  نرد َر  ي  مََ ء ،(
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وء م وازةوة َةرن،  دواي وة زةمَ ن  وَدنء 

.وةََ  

  

زمَر :   

 وةَ: 

 رذ َرار) اق ة دمر( ردن ري  ي١٩٩١ زاري َ رار ش

 و اوة ردما ي و ردي  وازي اري زؤر روي  ميَ دةروازة ، داطري

  ض  ،) ماو راطمم( رؤذمم اري وامش  َدا، ارةما زؤري  رو طي

م َم ض و  م وةَم ازةم روة دَرةو رؤ . ام وةيَ 

رةي زامرةي دةرو نمراط  ي و طموازةوة رة ،رةيدةر مََ َر مط 

 د . 

 واي ،ةرانَ وةيََ رؤذمدةر م  رة نورةزا( ط ن ووا ،)م  ري 

 دا١٩٩١  زاري   رام ،زاي مَاما، و.   دي و خ اوة، رةت زامن

 َة رؤذمم و راطمن  رة وةري، رار دةروازةي ة وةي طلَ وت

 .دةَا

 :َوةَ ي

 ردي رؤذمم رةو  رام موةمي زاي ررَ و رؤلَ َ  وة رةَ ي

 ري ،امرد و  َوي رر  يرام ارةوةوة: 

 رام مو ) ٢٠١٥ -  ١٩٩١( رارا دواي  ٢٥ وةي   اوة مي و رَةي و ذرة. ١

 من؟ دةرَاون،

٢ .مرؤذم  رام  وةي ،اودارو د  َ )،ر ،َاروةم  ،ندةر  ،ندةر 

ي )زي، رادةي ردةوان مريء ثء م م ري، ري ذرةي دةرن، مي،

 اوة  ؟  ضاَ  

 وةَ: 

  ط  َةران ورد، دةرةَ  نم دونمدة: 

١ .رة زامةي و ذَو ر يم اوة   وةي ٢٥  ا دواير٢٠١٥ - ١٩٩١( را ( وم 

اون رامَدةر . 

٢ .دما  مرؤذم  رام  وةي ،اودارو د  َ )،ر ،َاروةم  ،ندةر 

 ،ني، دةرم ،نرةي دةرري ذ ،ير م ثء م ريءم  زي، رادةي

 .ي اوة ( ردةوان

 :َوة رَزي و ر

                                                                                                                                                   
)٤/٧/١٩٩٢)  ار ممو ٤/١٠/١٩٩٢)، ء راط َ َوش دةوةَ  وةي  ،رادام  (نرد َر) ويم  كاط (

  رَووة.
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 وةَ  رةوة روي  يوة( رَ نوة (،َردةذ و م ام  َر 

  و دة دراوةن رَوة َةران و وةي  راوة، وة )مري رَزي(

   .ؤظن

 :َوة اري

وةَ َ اري ةوةرط: 

 رامن موةمي زاي رؤذممَ ةران ردما، ري رد رؤذمم م َ : َاري. أ

  : وةي  دةطرَوة ش اردوة، َ وةك

 ذرة و وة زادا و رؤذمم و راطمن دري اظَ رارا رو طلَ -

 .دةرَاوة  َاوة   در

- مم وةَ رةي زامدةر مرؤذم  زاي دارام. 

 واز م َم ا  ش ، وةرطاوة) ٢٠١٥ - ١٩٩١( رار دواي  ٢٥ وةي: ت اري. ب

 َدةط) :م رةي ،مرد م مََ ،ت م ير ،وم م رم م 

، م ي يرؤذم ، م ش ممرو َرذ ، م ي ي 

 ،َر  .(... 

رؤذمم ماو  زاى رام دةطَوة  ء راء رةم  ي:  اري. ج

  .ممموة

  :ارروا 

َ  َلط مء طرم ََر  ند   دمدة دا، و دوايوة

) ارروا    ،رم مطيق اا(ر) كرةن ذ ،()( ةوة

مَا، ن رمن وَا، و َ َء طن طرامرن َا ا، ء  رَي 

 مَر)    ،اَدةر ةوة رادةي را() يَروي ٩٤.٧٧و  وا ،(%

  زاموة رَة ماوة.

  َي:

)ي مرش  رَي وة، َ ازي دورةدموةء  ات دردمَ  ي (

) يَو  )   يةَر  وةي ةران طَ ،(روي ٩٧  وا ،(%

  زاموة رَة ماوة.

 :ر رر  

َةران دة ذَة دةن رَوة،  ي  دورةموةء رَةي دي دا دةَوة، وا 

َ  ر م .اونَن رد ةيَوةء رمرةء دوء دة   

                                                
  :ن امر    

١ ..مَ ين، زامؤظزام  ،ا مماري ط  ر ،د  د .ث. ي. د  

٢.مَ ين، زامؤظ زام  ،امظ مرم اري  ر ،ن  َ .ث. ي. د .  

٣ ،رةدا  م .د ..مَ ين، زامؤظ زام  ،امط ةم اري  ر  
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  ء زاراوةن: 

 ةَ   (اوةو ،رظط ،رؤذم)  اوي   ،ممط َرز :مرؤذم *

ََاوةوة دةردةرد َ ن او ورد َ  ،اوَر.  

* رؤذمي زي: او َ ط رؤذام ،م ن  َ  دراودا دةردةَ، و َا 

  .)١(والَ، ورا، زامري ميَ و ر َودةوة

 ،َة ن وةرزام مم ،م ت و َ  اوةو :رظري * طرو زامروا و

  .)٢(ودةوة دةرةي  َم ،ن  رةمء ر

* واوة: و اوة  ، م رؤذمء م طظر،   ردوموة مء  روي 

  .وء موة رادةك دةوَ مَامموة

 اط َ يوةمو ء ةيَار  اوةم ممو راط : مرؤذم *

، وا ر  طمَ، طرةَ، مك، زاك، ن رَ، ء رؤذمم مو، وةن 

ء رؤذممم مردا رؤذمرا . دةوَم م  

ي ردن: و ري ردم طورة ،وا  م وازةما اوة ذ َام * ر

  دةو مء م اق، ء داشء داطاوة.

زا ويَ  ،نرد ري مورةزا ط  َ :ن * رامم ردة  م

)  وةَرء (١٧٨٩دةطمَ ري ر ري َووة دةاط روي  ،(و ١٣٠ز  (

رَطوة دورة،  روي رطَوة ر  رَطي َمء ار مي  ،مري موي 

 م وةي ،َ .نطَر  كرة وةك ،رارةي را ريم ة َ 

  

ر :دوة   

  رؤذمم   ري ردما

رؤذمم ردي  ري ردما  َمَ م َموة،  ١٩٩١ دواي رار زاري 

  َم دا وة و روةك ،دةوة ي وةَم ءَم روي  و، ورة  ر

ذرة رو  رؤذمء طظرء واوة  مو و رء وء م َوازةوة، و  واوي 

  موء رو رؤما دةرَان.

رةد   َ وا ن ، مرؤذم   رش را رد مرؤذم م

  وة، ورز ظَ و  ارة و م َ ي رط" ،نزاء م مرؤذم

                                                
)١ () ،م يَ ،م راموي ماو، ل٢٠١٤دة ،ؤم ياوة: ١)، موةرط   ،

http://www.britannica.com/topic/newspaper 
   .١ن روة، ل) ٢(
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  ن ،وةامن م اوةداو ةيَ  ن  ،وةدؤو ثء نروة دد م ،رداظةي طَ

  .)٣(موةش موي رؤذمن ردا اوة"

 ، ،ري ، رةو  اودا ردواي را  مرؤذم امم ،ط ةَ 

ردةوا نوازة َ َ  شمو رؤذم  ،   .ة ارامرط   

  وزادا، مري رارة م  ت  شمو رؤذم مم ء  رةت

  ذةي دا(نورةرة ط  دةر ردي ومرؤذم) ريو  د١٦ وام ،دوة َل)٤( :

 ة، ز ك نرة ن زؤرةر رةينء ذ دة وةزروي م ،ةر  

  من، من رت ة، مري رؤذممن َ ا رة..

  رةم رؤذمم  رام دا

 ءواري م  ندوا  تءدةو  رط ري ن ،ن اق

ردمن ردا دااوة   راي وةموة دذي ر ؤذة رؤيء رؤريء 

   ط  ،ا دةي اَدر  ءزدةدةي م م   ،ن وةدمر

دما  م ة ردة ي رؤذممء موء رء رؤم و ري ر

طدم داماوة،  ت  مو مرطةن (زاء من)،   روي َنء روةردةوة 

 رؤلَء  ء وةيم رر ي   ،نارا ارام زؤر ادةر رر

ء دء َةوارء موةرام و ردةَ وي رؤذمم ردي ة  مي درء 

  رري و دن.

 دم  ن َيا، مرد موي رؤذمَ  دة (رام) رؤ  َ ا، وامَو م

) يء رؤذمَ يوء مرام  َدادةم منء رؤذممري راط    ،َ (َ

.ط  ةردا  

(َ) رؤذم دة م َة،  رةي م دةي رادو ن م ء 

 وةوةثء م ري وةم َةوارَ  وة اوةزام َ  وةي روا ،اوةَدةر (رام)

) َ ةء مم ٥  رةذ  وةَ  ةرامَ  ،ةةرَ  رةءذ (

م ،  وةي ،ةدةء موا دةمَ ءمر   نرؤذم  

، روا  م (ي ذَف)دا ذةي  اوة،  )٥(ا زؤر  ر اوة

 اوة ١٨/٩/١٩٤٤دوة.)،  ٦(دا مم زارة  كَ م وةي  

                                                
 .٩١)، ل٢٠٠١موزاد  د: ر رؤذم.. رؤذمي رش، (َم :مري راطمم ي َرام ردن، ) ٣(
   .٩٤-٩٣وام :ن روة، ل ل) ٤(
)٥ ( رة) دوة  ،ردي ومري رؤذمرا :مزةم و ءاو، ل ١٩٥٧-١٩٣٩ ،ؤم ي٢)، م      ،ي ذ  ،

   وةرطاوة:

http://www.binkeyjin.com/Belgename.aspx?Cor=%DA%٩٥%DB%٨٦%DA%٩٨%D٨٦%٩%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٨٧%٩%E٨%٨٠%٢C

%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨٦%٩%DB%٨C<(٢٩/١٢/٢٠١٥)>. 
  .٢٣، ل٢٠٠٧)، مم  ١٣زمر (طظر)، و َطلَ  ا رةزان، زدام :ر  ورا، ذرة () ٦(



  . ي. راز رةزان د     د. َش رةلَ راد ث. ي.                  
 

  

 ٢٧٥                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

 نءدةر   رةت رييَ زامم ،وةرةو ر  رةج در د ، ي

  :م (وي رامَ)  رةت ازا  ١٩٤٢دة : ن مرةةء مدةر

مر  زان، ءرة ا ،م دي  ،د رو)زان )٧رة ا  .

ا ةء  رام ة رَةري م، دواي طاوةي  رامء م    ز

 " :َدة ،رؤذم رامي مدة  َ ة رو زازا  ١٩٤٤ ن ةء

  .)٨(ورء  فء  دةراوة"

) مامدةر  رةيدةر : ، رة  دو :َزان دةرة ا ش(

 مدةزطدا مدةر مةَرة دزدزيء رة دما نن، دوةمط وا وةيدمو

 ارامء دة ةط ةمَء طَو دا دزيءردة و م ،ي  نرد  

 ن و  طَةد،و ران   م ر رةء زةرامء ري  ء 

  .)٩(  تء ووةري رداء م مموة

  ورء م َرنء دورةم ء ا رودؤ ي   ،م ثء مةَ

ر و  َراي دةرامم رؤذم ن طظرَ درا ،ر زو ن  ١٩٩١رار زاري 

ةوة  موي مي رؤوة ََ١٩٧٧وة،  م :و دء رؤامي رام   م زاري 

ن دة مرة  ،ن ك دء١٩٨٢   ،ددة  رؤذم مامدةر  ن

دواي دموةي تء وَدمنء دروم رء راَم  زةمطا  ا ردةء 

  .)١٠(رَي َا

  ارارؤَ مم رام  اظ رؤذمم دواي ر

دا ة وةم ووة رؤيء ١٩٩١ذةن َمةَ، رام  ش رار زاري 

رؤذممء ، ء و دورةرَيء رادما  ي ردةواا ة، ممت زؤري 

  ويم  امماري راط  موةمَردةذ ممَ ن)١١(:  

أ. َ طي راد دواي رار  ري ردما  رامء ش زاددم رة  موي 

  ةوة(ررا دةم)٨/٣   كر ري دمزاد  و ر٢٠/٣/١٩٩١دة   ، ردةوا

 يراد  توة )١٢(.  

                                                
   د در رةج: َوي رام ،اوة.) ٧(
   .٢٣-٢٢زمر (طظر)، روةي َ، ل ل )٨(
   .٢٣روة، ل ن) ٩(
)١٠ ( ،رؤ ،(اد َ)  ادد َلط ط١٢/٤/٢٠٠٢ط        رطي رؤذمرة زار َ ريظلَ: طش رةَ : اوةوةرط .رام ،

) رزام١٩٩٣-١٩٩١را مؤظي زامَ ممراط  َ وةَ ،( ،اوة مَ ياوة، ل٢٠٠٢ ،٢٥.  
 .٣٦، ل٢٠٠٧)،  دوة َ١٢ش رةلَ: "زمر" مء ن  َ؟، طي (طزار)، زمر (طظر)، ذرة () ١١(
)،  مة، دو    ٢٧١٨(رؤذم)، ذرة (    زامر ز وامَ :ش رةلَ: دةم رارَ  طي مو ،ردم ميَ  ) ١٢(

 .٩، ل١/٤/٢٠٠٢
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   ، (م) يا، رؤذممرد ري  ري دواي راي رؤذامرؤذم دا ١٠/١٢/١٩٩١ب. دوة

 رامء م دواي رؤذ َ دةرامم رؤذم د  ن مو (م)  و ،َ رؤذمش 

  .)١٣(دةرَاوة

 .رةي جذ   ،رام   (زار َ) ريظا طمرد ري  رري دواي راظط 

  .)١٤(دةرة   ()١٩٩١زي 

د. دوة ظن  ري ردما ظم (ووةي )   رام   ،وي 

  .)١٥(دة   د ١٧/٢/١٩٩٢

)ي  ١رؤذمي (رالَ)  ، ذرة ( ري ردما ه.  رؤذمي   زاء من 

١٠/٩/٢٠٠٢ .دةر رام   

  

ا م :َ   

  )٢٠١٥ – ١٩٩١مري  ي ماو  موةمي زاي رامدا (

  

  رةيك دةرر :وةَ  

  ٢٥ وةي   واوام ا و طظر و رؤذم و   طن روَرةَ ةران 

  دةَم َ واو و رَاو، و َ مد  .دةرَاون رام مو رارا  دواي

َ وة ،رةراي دوةرط  م روةك رةت َ وي رؤذمم م

، َةران  رَي دوادام امء راغء طرانء ردن  رؤذممسء  رؤذمء )١٦(ردي

 وةء زؤردؤ نَ روة زامماوةو رءظزاي ط يوةمم مري رؤذمدم م

 ،را ،وَ ،رةذ :وة) مو رؤذم  َيم شَ  ،وةدؤ نرام

وةمار ،َف، اذ، ذرةي رة... د)  مزاماوي وةوة، و اي َةرام ةء 

رؤذمم ردي ام و  طمش موة،  و ي َوي رةزامَ وي 

.َرَر نو نءوم  ردي مرؤذم 

) م وةي  ،ةرانَ ام مدوادا نءوةر َم مةدة رزام َ ١٩٩١  - 

٢٠١٥ يوةمم  دا ()دازاي رامثء ٧٩ وازدا   ء  رةء و وم   اوي (

 ذرةش واز  ان  رؤذممء ردةواَ امَ مةدات، طر واوموة. 

                                                
)١٣ ( (م) يي رؤذاملَ: رؤذمش رةَ :وام ز رزام ١٠  ١٤/١٢/١٩٩١ – ) رةذ ،(رظط) رام ،٥رام  ،(١٣-٩، ل ل٢٠٠٣. 
 )، روةي َ.١٩٩٣-١٩٩١ري  َزار رةي رؤذمطر رار ( زامر ز وامَ :ش رةلَ: طظ) ١٤(
 .٣٠ زامر ز وام :ن روة، ل) ١٥(
و زةممَ ،  ،اموةء دن:  ٢٠١٠ – ١٨٩٨و روامش: ل زمدار (مء دةن): ي رؤذمطر ردي ) ١٦(

 -رار ،(–ا زةم: رؤذمم ردي  ردم دواي    :َ٢٠١١رد وم) ،و :َمي رؤذممم ردن،   

و زةمم :روةي َ، موزاد      )، رة ء   ١٩٩٨وةزارة رؤي،  -دوادام َام) ، و  :َر َردن

، (َم: رؤذمي ٢٠٠٥ -  ١٩٨١د: روةي َ، د.روةر وةن ر: رؤذمم ي َرام ردن       

 ،"َود"ن ٢٠٠٨اوة وةرزو ياط :ر زرارم ،(٢٠١٢ – ١٩٨٥) ، ،وةدمو ثء ط راةَر :َو٢٠١٢.( 
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َم  رةذ ن رةمرد ي مزاء م راورد  ء ا رودؤ رط ن ،

 .رذ ري) ي وام١.(  

  ): مممَ ط رؤذمم رام١ي (

موي اوة   ذ 

  

َوي  ذرةء 

  دواذرة

 وةم /رةوةو

  ز

  ف

)، ٤٧)،  (١ذ (  رَي ردن  ١

٦/١٩٩١  

 َر مرط

 /() مرد

 َو  َ

َدةردة  

  

   – ٧/١٩٩١) ٠ذ (   َزار  ٢

  ٥/٣/١٩٩٣) ٤ذ (

 راموم َ

ي رام /رد  

ر د، مزي 

 د ،ز

  ،مر ط ،رف

َ  

٣  م  ) ١٠/١٢/١٩٩١) ١ذ –   

  ١٤/١٢/١٩٩١) ٥ذ (

 راموم َ

ي رام /رد  

 ،ز زيم

 را ،ر 

 ،مر ط ،رط

  ،اد َ

 ،ر د، 

  ة طمء وران

٤  ي ١ذ (  زةمرة (١٩٩٢ –   

  ١٢/١٩٩٢) ١٥ذ (

 راموم َ

  مرد/ ي را

 ،ز زيم

را   

   – ٨/٢/١٩٩٢) ٠ذ (  دةروازة  ٥

  ١٩٩٢) روةزي ٩ذ (

موي رامي (ث. د. 

  ك.)

ز زيم  

٦    ) ٨/١٩٩٢) ١ذ    كدة

رام امرؤ  

  زاد مةر

 -َطي ردن  ١٠/١٩٩٢) ١ذ (  َطي ردن  ٧

()  

  

٨  َ  ) ٥ذ ( – ١٩٩٢) ١ذ (

١٩٩٣  

    ي ()٣مي 

ذ  – ٥/٣/١٩٩٥) ١ذ (  ران  ٩

)٥/١٩٩٥) ٣  

 ي رؤ

وخ/ ي 

رام ط  

  :ررم

  :ةري، ب. م

  د

ز: د وةن ي رَ    ٦/١٩٩٦) ١ذ (  س  ١٠
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ي  (ي. 

  ن. ك.)

 در، رمر: 

   

) ٢ذ ( – ٣/١٩٩٧) ١ذ (  ا  ١١

٤/١٩٩٧  

 امي رؤ

رام  از  

ف: وان طران، 

  رن ود

) ٣ذ ( – ٣/١٩٩٧) ١ذ (  ري  ١٢

٥/١٩٩٧  

 وَي (ي. خ. 

  ل. ز. ك.)

ن ن، رَار 

  

      ٢/٣/١٩٩٧) ١ذ (  دةلَ  ١٣

١٤  مر  ) ١١/٣/١٩٩٧) ١ذ      ازيَ َ

 مي 

 م م

رام  

١٥    ١٩٩٧ 

١٩٩٩  

 رامَ ي

  ردن

 م ي يم

رام  

١٦  م ي  ١٩٩٧  

١٩٩٨  

ي را يم ،ر

ري رام  

رمر: ي 

م  

  ٢٤/٤/١٩٩٨) ١ذ (  رووداو  ١٧

  ٢٤/٤/٢٠٠٢) ٥ذ(

رامَ رو 

ررا  وام  

  رمر:  رن

  ٦/٦/١٩٩٨) ١ذ(  و  ١٨

  ٢١/١٢/١٩٩٨) ١٢ذ(

 رامَ ي

  ردن

  رمر: َش رلَ 

رمر: رن    رار (ك.خ.ك)  ١٩٩٨زةام   ذي  ١٩

  :د، ب. م

اودة  

٢٠  ١٩٩٨  روام  

٢٠٠١  

 ري رام

  (ي.ن.ك)

 ا نَ :ررم

م  

) ٣ دوة، ذ (  ا  ٢١

) ٣٠ذ ( – ٢/١٩٩٩

٢٠/٧/٢٠٠٢  

 رار (ر. خ. ل. 

  د.)

  ررا د

٢٢  ١ذ (  وا امزة (١٩٩٩  

   ١٩٩٩)  ٣ذ (

َ وام يم  

TDC 

رمر: َش رلَ، 

َي رمر: 

 :ران، ب. موان ط

   

  ١٩٩٩زي   وةرزَ ةرةش   ٢٣

  ١٩٩٩  

َ ط ري 

رام  

 ،  ح

  و ان
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٢٤      ومم١٩٩٩  

  ١٩٩٩  

 ررا 

  (ي.خ.ل.ز.ك)

 ،  :ررم

  ب. م  :رن

رؤذذَي   ٢٥

  ت

  ومم١٩٩٩  

 م٢٠٠٠م  

رام     

٢٦    )١ذ  ومم (

١٩٩٩  

 ١٩٩٩  

 رري رام

رَاوي زاد وان 

  (رال) 

 ا :ز وةم

م  

رمر: د 

  

  ب. م  :در

٢٧  م  ٢٠٠٠  

  ومم٢٠٠١  

    

٢٨  ر٥/٣/٢٠٠١) ١ذ (  را   رري رام

  (رال)

  

٢٩  ر١ذ ( – ٥/٣/٢٠٠١) ٠ذ (  را (

٥/٣/٢٠٠٢  

راطمم مي 

  رار (ي. ن.ك.)

  

٣٠    ) ١٦ذ ( – ٤/٢٠٠١) ٠ذ (

١٩/١١/٢٠٠٢  

 رار (ي. خ. 

  ل. ث. ك.)

 و ز :ررم

  دي

٣١    رةوام١١/١/٢٠٠٢  رؤذدا ١٠٠  

١٥/٢/٢٠٠٢  

رام رةوام    

ي   ٢٠٠٢ دووة   اردن  ٣٢

دةم رامي 

  (ك.خ.ك)

مذاد  ، دارا 

  ر

٣٣  م  ٢٠٠٢  

٢٠٠٢  

مي مي 

رام م  

َ  /رانرم  

م در را  

  ١٠/٩/٢٠٠٢) ١ذ (  رالَ  ٣٤

  ٥/٣/٢٠٠٣) ٤ذ (

    :ز وةم

رف، رمر: َش 

لَ، ب. م : رة

  

٣٥  ٤٨ذ ( – ٢٠٠٢) ١ذ (  رام (

١/٥/٢٠٠٧  

 رؤ

رام رةوام  

 رؤ :ز وةم

رةوام ،رمر: 

مدو او  

وةم زء    ( موم  ٠ذ (  رة  ٣٦
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٢٠٠٤  

  ٢٠١٥) زةام ٥٥ذ (

  :ررم   

  ٢٠٠٣و   ورة  ٣٧

  ٢٠٠٦زاري 

 امي ز

  م ردن

 َو :ررم  

  د :ب. م

  رةلَ

٣٨    كرا

 مرو

مي زةي 

رام  

  وممةي   ٢٠٠٤ز يم

رام  

  

مي زةي   ٢٠٠٤موم دووةَ   و  ٣٩

رام  

  

٤٠  رزاري   راي   ٢٠٠٥مي ٧

  وي

  ردن

  

  ٣/١١/٢٠٠٥  زي ٤١

٤/٣/٢٠٠٦  

وةم ز/ 

 َل  

 ن /ررم  

٤٢  َي     ٢/١٠/٢٠٠٥  دوك رؤرةذ

ر  

) ٢ذ ( – ٨/٢٠٠٥) ١ذ (  َ ران ٤٣

٩/٢٠٠٥  

راومَ رو 

  وام ردن

  

٤٤  را  ٢/١٠/٢٠٠٥  

 دووة ٢٠٠٥  

  :ز وةم

  در

  رمر: را در

 ةر :ب.م  

٤٥   )١٠/١٠/٢٠٠٥) ١ذ  

  ٢٠٠٦زاري 

    

٤٦ رؤ    ومم٢٠٠٥  

٢٠/١/٢٠٠٦  

م  مي

رام م  

  ذرةك َر 

  

٤٧ َ٢٠٠٥  ر  

٢٠٠٦  

رَاوي   

  م ردن

  

٤٨   ) ي   ١٥/١/٢٠٠٦) ١ذَ رامَ

  زام ؤظن

  

وةم ز: و     ٢٤/١/٢٠٠٦) ١ذ (  ر ٤٩

 ،د رةزط

  ر،رمر: ر مد
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 ا :ب. م

  

٥٠ م  ) ١٨/٢/٢٠٠٦) ١ذ   وةمم رامَ

  َةرةش

  

٥١   ) ي   ٢٠٠٦) ١ذَ رامَ

  زام ؤظن

  

٥٢   ) ي   ٢٥/١/٢٠٠٦) ١ذَ رامَ

  زام ؤظن

  

   ١١/٣/٢٠٠٦) ١ذ (  وامر ٥٣

  ٢٠٠٦) ٦ذ (

َرام موةمي 

رامي ران و 

موةمي دةروازةي 

  رار ن

 م :ررم  

٥٤  ٢٩/٩/٢٠٠٦) ١ذ (  دةروازة   

  ٦/٦/٢٠٠٦) ٧ذ (

   وة :ز وةم

،و  

 َ َرم :ررم

،را  

  :ب.م

دزة  

   در،     ٥/٣/٢٠٠٧) ١ذ (  ٣ي ٥ ٥٥

   

مري رؤ   ٥/٣/٢٠٠٧) ١ذ (  راون ٥٦

  س

ز زيم  

٥٧ َو  ي   ٣/٢٠٠٧َ رامَ

  زام ؤظن

و وة :ررم  

٥٨ ي   ٥/٣/٢٠٠٧) ١ذ (  زامَ رامَ

  زام ؤظن

 در را :ررم  

) ٥١ذ ( – ٣/٢٠٠٧) ١ذ (  زمر ٥٩

٢/٢٠١١  

   نردة :ز وةم

 ،رمر: در 

د، ب.م :ر 

  مدر

٦٠ و  ) ذ  – ٣٢/٣/٢٠٠٧) ١ذ

)٧/٧/٢٠٠٧) ٨  

   دة :ررم

  ر،

  ب.مو :راز رةزان



مرؤذم   ري امرد )زاي يوةمم ٢٠١٥ – ١٩٩١/ رام  م(  
  

  

  Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رار ى ط                                                                                  ٢٨٢

٦١ رذ  – ٥/٣/٢٠٠٧) ١( ذ  رؤذي را

)٥/٣/٢٠١٣) ٤  

 مرد) يرؤذم

  ميَ)

ررران: راز 

روان ور ،زانرة  

٦٢ َو  رو   ٧/٢٠٠٧َ ومرا

  وام ردن

وةم ز: َو 

ةوي، رمر: 

  د ر

ذ  – ١١/٢٠٠٧) ١ذ (  َوان ٦٣

)١/٢٠٠٩) ٢٨  

    :ز وةم

َ  

  رمر:  در

 َ َرم :ب.م

را  

٦٤    ) ري ٠ذ (٢٠٠٨  

  ٢٠١٠) ري ٥-٤ذ (

    :ز وةم

وة ري  

را رم :ررم  

٦٥  

 م

 ر٣ي ٥را  

)ي ٨مي (  ٣/٢٠٠٨

  .ك)(ي.ن

ف: ب د، 

 او ،در 

مدو  

٦٦ ََ٢٠٠٩  ر  ) ي (ث.د.ك)١١(    :ز وةم

د ردة، 

رمر: مزي 

ز  

وةم ز:    )ي (ث.د.ك)١١ (  ٢٠٠٩  ريَ  ٦٧

د ردة، 

رمر: مزي 

ز  

ذ  – ١/١٠/٢٠٠٩) ٠ذ (  ةنَ و  ٦٨

)١/١٢/٢٠١٠) ١٢  

  زي م :ررم  

٦٩ ررا   ) ذ  – ٥/٣/٢٠١٠) ١ذ

)٥/٣/٢٠١٥) ٥  

)ي ٥مي (

  

  ردن

َوةرز ر :ررم  

٧٠ امم  ٢٧/٥/٢٠١٠ – 

٢٨/٥/٢٠١٠  

    

مي َرام   ٢٠١٠  رت ٧١

ري رام  

  رمر: ر د
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ي  ٧٢

 مرو

مي روةردةي 

 رام وةرز

)٢٠١٠- ٢٠٠٩(  

مي روةردةي   ٢٠١٠

رام وةرز  

 َ . :دندة

  د ؤت

٧٣   ٢٠١٠  رام م يم  ة :ز وةم 

دة ،رمر: 

   در

ار  ،وات   رةوام رام  ٢٠١١  لَ ١ ٧٤

ا نَ ،ن  

ب. رؤ ام   ٢٠١١  رن ٧٥

رام  

ررر: وة 

  وةن

٧٦  لَ  ١١/٢٠١١  رامري رام  در   

٧٧ رارةي را  ٢٠١٢  رارةي را   راةَر

  راطمنء ةمن

٧٨   ) ذ  – ١٠/٦/٢٠١٣) ١ذ

)١٤/١/٢٠١٤) ٨  

   زء وةن

  رمر: م زي 

٧٩ ري را٤ذ ( – ٢٠١٤) ١ذ (  زام (

٢٠١٥  

ري راز: ث. د.   زام وةن

د  ،رمر: 

  ي. د. ح رة ث. 

 

:ر مو دة  دممدة  

 مو دة  مط دمرد  ر   و ورد رة وةيمَ دواي

دا  و ط ،مرؤذم مرا رد روا زام ،َدةط رام مو  رؤذم

 م و م ،نَ رزام ودة  ر ر مَن، و مرزام

 م  كر ةرانَ .ََ وةَ يَ دمررة ازيَ  يامَ)،ر 

،َاروةم ،َل ،ت ،م ،رةذ م ثء م ريءم نردةوا ،ن زي(

  رَوة، روةي  م طلَ َ و مَ وةدا طون. 

) ةران دةَ نوةوةي ا   ريامَ ردن وذ  وةن داموةَ م(

ط  وةَ .ور ن   
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   :ن

  أ. ر:   ري اوة : رؤذم، طظر، واوة.

. ،اوةَر ، ، : اوة َاروةم   :َاروةم .ب  

  ج. لَ: وا و ي اوة ي َا دةرة.

.َمدةط  اوة مدةر  يم :ت .د  

. اوة يرةي دةرذ َ  :رةو. ذ  

  َة وازةن.ز. م: وا م َاوة   ارء مء ء 

. م ثء مريء مزي:  َ م طاء رورء امر اوة ح

.  

.نامدةر   اوة مردةوا رادةي   :نردةوا .  

  دوة: دةن: 

د م دء  م .وةي أدمد   اوة مم   :اور

.وم ،مم ،دةوَاوي مرد َروداو  

ب. م  ارَ دراو:   مم اوة   مَ دراوي 

رؤ ، :َل نءزاري، ذ ،زير ،ثءطء طم ،روةردة، وةرز نءَ ،ي

. ،د ءوار، زامَ و وَ  

ج. م  ء ََ دراو:   مم اوة   وةن ك 

  م َلَ: َران، وان، َران، ان، زامم. ن ء َء مَ دراوي 

 

:رم   

  رةوة:. رؤذمم رام  روي ١

ن رومةموة،  روي رةوة،  رؤذمم رامدا (واوة) ي  وةرطة، دواي 

َد (رؤذم) و  رةذ وة ي ش .اَ ي  (رظط) ن ،اي دوة 

روي رؤذمم رامَ  ة ط وء م (رؤذمء طظر)ن مء رادةك و 

  ).٢ام ي (مَامدان، ن م دةام  اوي  ذرن  .و

  رةوة): رؤذمم رام  روي ٢ي (

  مي  %  دورةموة  ري اوة   ذ

١  ٣٢.٩١  ٢٦  رؤذم  دوة  

  َ  ٢٦.٥٨  ٢١  طظر  ٢

    ٤٠.٥٠  ٣٢  واوة  ٣

ي ط  ١٠٠  ٧٩   
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   دةرموة:. رؤذمم رام  روي ٢

 )  ،وةمدةر  روي  ،ن ةيَط ٢٠٠٧)  ردو روا ،َد  ي  (٢٠٠٥ (

)  ءي دوة ٢٠٠٦)  ردو  تو ،َد َ ي  (١٩٩٤، ١٩٩٣)ش  كء (٢٠١٥ (

 ،ةدةرم رام   َاو   دارا ام ءوي مر رر  وةَرش دةط

  ).٣ردما. وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي  دةرموة٣ي (

لَ دةرم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

  و/ د  ٣.٧٩  ٣  ١٩٩١  ١

  َ/ د  ٦.٣٢  ٥  ١٩٩٢  ٢

  دة/ د  ٠  ٠  ١٩٩٣  ٣

  دة/ د  ٠  ٠  ١٩٩٤  ٤

  م/ د  ١.٢٦  ١  ١٩٩٥  ٥

  م/ د  ١.٢٦  ١  ١٩٩٦  ٦

  ارة/ د  ٧.٥٩  ٦  ١٩٩٧  ٧

  / د  ٥.٠٦  ٤  ١٩٩٨  ٨

  ارة/ د  ٧.٥٩  ٦  ١٩٩٩  ٩

  م/ د  ١.٢٦  ١  ٢٠٠٠  ١٠

  و/ د  ٣.٧٩  ٣  ٢٠٠١  ١١

  َ/ د  ٦.٣٢  ٥  ٢٠٠٢  ١٢

  م/ د  ١.٢٦  ١  ٢٠٠٣  ١٣

  و/ د  ٣.٧٩  ٣  ٢٠٠٤  ١٤

١٠.١٢  ٨  ٢٠٠٥  ١٥  دوة  

٨.٨٦  ٧  ٢٠٠٦  ١٦  َ  

١١.٥٤  ٩  ٢٠٠٧  ١٧    

  / د  ٢.٥٣  ٢  ٢٠٠٨  ١٨

  و/ د  ٣.٧٩  ٣  ٢٠٠٩  ١٩

  َ/ د  ٦.٣٢  ٥  ٢٠١٠  ٢٠

  و/ د  ٣.٧٩  ٣  ٢٠١١  ٢١

  م/ د  ١.٢٦  ١  ٢٠١٢  ٢٢

١.٢٦  ١  ٢٠١٣  ٢٣   /دم  

  م/ د  ١.٢٦  ١  ٢٠١٤  ٢٤
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  دة/ د  ٠  ٠  ٢٠١٥  ٢٥

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  وةمارَوة:. رؤذمم رام  روي ٣

  ي (ناوةَر مرؤذم) دازاي رام  ،وةَاروةم روي  ،ن َ 

 مرؤذم) و ة، دوايي وةرط  ( مرؤذم) ن ،اي دوة  َد (

 را : ذة ش .دادوا  (اوزامم) و ،ارة ي  ( مرؤذم) ،اَ

 َاز وةك مرؤذم مَر ك، و نممنء رؤذم ءم اووَذيء رؤ

ء رَاوة ،روا دةررةي ي دوة ،مي دةرو رةم رؤذمم  و 

  ).٤رةدا. وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي وةمارَوة٤ي (

  مي  %  دورةموة  وةمار َاوة   ذ

١    ١٥.١٨  ١٢  َ  

٢  رة ،  ١٣.٩٢  ١١  ارة  

٣  م او وَ٣٧.٩٧    ٣٠  ر    

٤   ،  ٢٠.٢٥  ١٦  دوة  

  َ  ١٢.٦٥  ١٠  مزاماو  ٥

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

   دةرموة:. رؤذمم رام  روي ٤

رموة،  رؤذمم رامدا (مم) ي  وةرطة، ن رومةموة،  روي  دة

ن (وةرزام)  ي دوة ة،  (م)  ي َ، و (دو  رَ)  ي ارةا. 

َ ء دازراوةء ش  ط دةطرَوة  :ري ريء دارا، مرةزاء من، مم

  ).٥مي َو  رةدا. وام ي (
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  ): رؤذمم رام  روي  دةرموة٥ي (

 دةرم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١  د  ١.٢٦  ١  رؤذام /و  

٢  م  ٣.٧٩  ٣    

٣    دوَ١١.٣٩  ٩  ر  ارة  

٤  مم  ٣٥.٤٤  ٢٨    

٥  ٢٢.٧٨  ١٨  وةرزام  دوة  

٦  م  ١٧.٧٢  ١٤  َ  

  و/ د  ١.٢٦  ١  مرَ، مومو  ٧

  َ  ٦.٣٢  ٥   َ مء دةن  ٨

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  ذرةي دةرموة:. رؤذمم رام  روي ٥

ذرة) ي   ١ةن،  روي ذرةي دةرموة،  رؤذمم رامدا (م ن دةر

ذرة)ش  ي  َن، وت (مزاماو)   ١٠ – ٥ذرة)  ي دوة، و ( ٥ – ١طة، وةن (

اوةو رءظء طرؤذم رم يش وا .اارة ي ردة م َ م نء

ري رؤذمم دةطم  ،َت م ء مؤ َك، و م داراء 

روةي ذ َةوة، روا  ء ؤذ  دةرامم ميَ و اوة 

وا رادة زؤر  َ م مغء م  طلَ  مدا  م رومةَوة،

  ).٦دةن. وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي ذرةي دةرموة٦ي (

ذرةي دةرم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١   مرة ١٣٢.٩١  ٢٦  ذ    

  دوة  ٣٠.٣٧  ٢٤  ذرة ٥ – ١  ٢

  َ  ١٥.١٨  ١٢  ذرة ١٠ – ٥  ٣

    ٥.٠٦  ٤  ذرة ٢٠ – ١٠  ٤

٢٠  ٥ رةء ز٦.٣٢  ٥  ذ  َ  

  ارة  ١٠.١٢  ٨  مزاماو  ٦

ي ط  ١٠٠  ٧٩   
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  مموة:. رؤذمم رام  روي ٦

مموة،  رؤذمم رامدا (م) ي  ن ذة وة دةن،  روي 

طة، وةن (ط)  ي دوة ة. ش ذة ر َو رؤذممدا  رةو 

  ).٧ريء من موي موة. وام ي (

  وي موة): رؤذمم رام  ر٧ي (

مم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١  ٢٦.٥٨  ٢١  ط  دوة  

٢  م  ٧٣.٤١  ٥٨    

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  :. رؤذمم رام  روي ري موة٧

 رؤذمم رامدا (م  ار  َن وة دةردةن،  روي ري موة،

  م) و ،ي دوة  (اورد ََ ء  م) روةك ،َا د ي  (اورد

 َل َ نءارة اوام  ش .ن َ ي  (اورد م دء 

  ).٨رؤذمم م دةطرَوة. وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي ري موة٨ي (  

ري مم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

  َ  ٢٠.٦٨  ١٢  م  دء م دراو  ١

٢   ماورد َار   ٥٣.٤٤  ٣١    

  دوة  ٢٥.٨٦  ١٥  م  ء ََ دراو  ٣

ي ط  ١٠٠  ٥٨   

  

  :. رؤذمم رام  روي م  دء م دراوةوة٨

رد م دء  م روي  ،وةَةوة رومم  دارام مرؤذم  ،اوةوة

 رزاري ٥(را ١٩٩١ي م) : كر  ،ةط  ي (١٩٩٢ رتء رارة ،٢٤/٤ ،

  ،وةَروة دةط  ش .ةن طي دوة و  (رانَ راَم اردم

ي رار  ري ردمء رؤذممم رةش  ت و سء رة ي دةروازة

  ).٩م دةدةن. وام ي (
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  ): رؤذمم رام  روي م  دء م دراوةوة٩ي (

مم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١   مد  ٨.٣٣  ١  ١٩٩٢ /دوة  

٢   رزاري ٥را ٧٥  ٩  ١٩٩١ي    

٣   رتء رارةد  ٨.٣٣  ١  ٢٤/٤ /دوة  

  دوة/ د  ٨.٣٣  ١  اردم مَراَ ران  ٤

ي ط  ٩٩.٩٩  ١٢   

  

  :. رؤذمم رام  روي م  ارَ دراوةوة٩

 : كر دارام مرؤذم  ،اوةوةرد َار  م روي  ،َووة دةردةم 

(رؤي، مء طءطث)  و  ي  ن، ن رك  ،) :زاري، 

رك : (َنء روةردة، وةرز ،)  ي َو و َوار) وة  ي دوة، و 

 رام ممرؤذم را  ذة ش .مط (د ءزي، زامر) شن، و دوا َ

  ). ١٠اري رؤيء مء داء دموة و ارة َم .وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي م  ارَ دراوةوة١٠(ي 

مم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١    د  ٩.٦٧  ٣ /دوة  

  / د  ٢٢.٥٨  ٧  رؤي  ٢

  َ/ د  ٦.٤٥  ٢  َنء روةردة  ٣

٤  د  ٦.٤٥  ٢  وةرز /َ  

  / د  ٢٢.٥٨  ٧  طوطثمء   ٥

  ارة/ د  ٣.٢٢  ١  رزي  ٦

  دوة/ د  ٦.٦٧  ٣  زاري  ٧

  دوة/ د  ٦.٦٧  ٣  َو و َوار  ٨

٩  د ءد  ٣.٢٢  ١  زام /ارة  

  َ/ د  ٦.٤٥  ٢  )ITذي زامري (  ١٠

ي ط  ١٠٠  ٣١   
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  :م  ء ََ دراوةوة . رؤذمم رام  روي١٠

ن دةرةن،  روي م  ء ََ دراوةوة،  رؤذمم رامدا 

(َران)  ي ا ة، ن (وان)  ي دوة، و (ان)  ي  َة، و دواش 

: (َران، زامم ) طم .ش ي راء زوَ َي َرء وام .رك 

  ).١١وام ي (

  ): رؤذمم رام  روي م  ء ََ دراوةوة١١ي (

مم اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

    ٤٦.٦٦  ٧  َران  ١

  دوة  ٢٦.٦٧  ٤  وان  ٢

  ارة/ د  ٦.٦٧  ١  َران  ٣

  َ  ١٣.٣٣  ٢  ان  ٤

٥   مامد  ٦.٦٧  ١  ز /ارة  

ي ط  ١٠٠  ١٥   

  

  :. رؤذمم رام  روي  موة١١

  ،ةدةنمَ وة ن ي  (ر ) دارام مرؤذم  ،وةم  روي

ا دَ، دواي و ( دة)  ي دوة، و ن (دةس)  ي َا ة. ش 

 ريم رودؤ ي اءري دواي رارة م  وةي  وةَردةط  طامريء دة

 مةي رؤذمَو ريءم  نمرؤذم ،مء رؤذمم اري مةوَ ةَ

  ).١٢خء م َمن َ ازي دةسء َي  دة دوة. وام ي (

  موة): رؤذمم رام  روي ١٢ ي (

م م اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

  َ  ٧.٥٩  ٦  دةس  ١

٢  دة   ١١.٣٩  ٩  دوة  

    ٨١.٠١  ٦٤   ر  ٣

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  :. رؤذمم رام  روي مزوة١٢

روي م  ،نةن دةر  ي (ر اد) دارام مرؤذم  ،وةز

  َي مذ ي يم ش .َد ي دوة  (ذي دةم) و ة، و دوايوةرط

  .)١٣اري دةرَم رؤذممء دوةرط  داَاوة مَن. وام ي (
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  ): رؤذمم رام  روي مزوة١٣ي (

مز اوة   ذ

  

  مي  %  دورةموة

١  ذي دةم  ١٨.٩٨  ١٥  دوة  

    ٨١.٠١  ٦٤  دا ر  ٢

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  :. رؤذمم رام  روي رادةي ردةواموة١٣

  ةي رةَر  (ووة) دارام مرؤذم  ،وةمردةوا روي رادةي  ،ةدةنمَ ن

. دةيَ ن ؤظي م)( ي ا، و (ردةوا)  رَة زؤر   ي دوةا

  ).   َ١٤مش يَ. وام ي (

) يوة١٤مردةوا روي رادةي  رام مرؤذم :(  

  مي  %  دورةموة  ردةوان  ذ

١  ردةوا  ٤.٢٧  ٣  دوة  

    ٩٦.٢٠  ٧٦  وةو  ٢

ي ط  ١٠٠  ٧٩   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
     ردةوا َ  يم اوة و :مرةظط.(ررا  ،رة ،ري رازام)  



مرؤذم   ري امرد )زاي يوةمم ٢٠١٥ – ١٩٩١/ رام  م(  
  

  

  Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رار ى ط                                                                                  ٢٩٢

  دةرةن

ط رَرو ام ش دواي دا، ووةَ   رة   رء م

َوة  َ و وةي دراوا، ن ؤظدمن، َةران  دةرةمي ارةوة 

:ط  

لَ)   ٢٥موةمي زاي رام  راورد  رةط دةك (اوي  .  روي مَوة ١

وةرواما م، ء َ ا ر َ َ ز َ  اوي ردةوَ    ،َء 

رةودم رودؤ ا ء ر ردنء  رار اظ رؤذمم زاء مم ي 

.َم  رةذ ن رةمرد  

٢ اوة يء . زؤرمز  ش ،وة(اوةو) يم دة زاي رام يوةمم م

  منء رر م دارا دةطرَوة.

. ذرةء رَةي دةرم اوة ن  ري موةمي زاي رامدا  َلَء مما ٣

 ،ةردا نرامرط  نرد ري ر ء رودؤ رر  ذة ش

.ارة ر ت  ورء م ءط  

.  روي وةمارَوة، رَاوة ء دةمن  طورةي دةرامم اوي ن ٤

  و زاء وةي دراودا روة.

. زؤري اوة م  (رؤذمم را)ن، مك (رؤذمم والَء زامري)، ٥

.م ن َرؤذ م ي ن ي رؤذام  ،اونَدةر مم ءء وةرزامم نري زَو  

٦ مدةر وا (رم) ء(رم) . ريد م ن، دوردةوا رةءذ 

رؤذمم رامن، ش  دو ري رة دةطرَوة: زمء مؤ   ،َ روي 

م ء  روي رَء دات ادموة ممامة ردةوا ء ن  ،َروا دةرم

.دارا ردةوا ءَ وةير  

٧  ت ما رؤذمةم و َم  ،ََ  يزؤر م مرؤذم .

  ارَ دراو، و وةا ارةم (رؤي، مء طوطث)  ي  ة.

٨مرؤذم  .  زؤر (رانَ مرؤذم) ،دا  اورد ََ ء  م

.َََ  

.  رؤذمم م  دء م دراو  دا، (رؤذمم ت  دي ٩

.َََ زؤر (ررا  

١٠ريء مم روي  . ريك دادةر َ (ذي دةم ،دة  ،سدة) ،وةز

  ي طة. 
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  راردةن

   وةيدمرز وَ كردةرا م ةرانَ ،مدةرة رؤ َذ

  ؤذمم رام  ت، دةمرو: رؤذمم ردي  ر َردما  ط، و ر

١ ،واممن، ززام و از، مَ :وةمروة ر  مرؤذم  م   اممط .

  موةرؤك، مزي، ر... د.

٢مرؤذم امم اءم اوة  ز م  انو . َر مَدة  ن

   م و زامم رؤذمما. 

ةن، ء دورووة  - . زان ر م ؤذيء ء ء داراء ...د٣

  دن، و راَنء روةردةدم   اري ري راطمما. 

  

  ةنَر

َ ن:دوايردةَ ةرانَ ،مردةو را دةرة دم  

١ مرةر ءَرم رءاوة د  رةت زام  وةيَ د ةرامَ .

  رؤذمم رام  ةن.

٢رام مرةي رؤذمدةر وةي زامَ د ةرامَ .  مم يم  ،ةن 

  ردة ري رؤذممموة.

  روةن

: :  

١) ،م يَ ،م راموي ماو، ل٢٠١٤. دة ،ؤم ي١)، م  ،

 http://www.britannica.com/topic/newspaper وةرطاوة: 

٢) دوة  ،ردي ومري رؤذمرا :مزةم و ء ي ١٩٥٧- ١٩٣٩. رةم ،(

  ،  ي ذ  ، وةرطاوة:٢ؤم ،او، ل

http://www.binkeyjin.com/Belgename.aspx?Cor=%DA%٩٥%DB%٨٦%DA%٩٨%D٨٦%٩

%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٨٧%٩%E٨%٨٠%٢C%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨٦%٩%DB%٨C<(٢٩/١٢/٢٠١٥)>. 

  

  دوةَ :وة:

٣) ررا رطي رؤذمرة زار َ ريظلَ: طش رةَ .١٩٩٣- ١٩٩١ َ وةَ ،(

  .٢٥، اوة، ل٢٠٠٢م زامي َم اوة،  راطممَ ي زامؤظ

  

:َ :َ  

، َاموةء ٢٠١٠ – ١٨٩٨. ل زمدار (مء دةن): ي رؤذمطر ردي ٤

مي رؤذمم :َو) ،وم در :َ ،مزةم و :دن ،نرد ٢٠١١م.(  
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، (َم: ٢٠٠٥ - ١٩٨١. د.روةر وةن ر: رؤذمم ي َرام ردن ٥

 ،"َود" ي٢٠٠٨رؤذم.(  

، (و :َرَةرا ط ثء ٢٠١٢ – ١٩٨٥. مر زرار: طاي واوة وةرزن ٦

و ،وة٢٠١٢دم.( 

دوادام َام) ، وَ:  - رار .–ا زةم: رؤذمم ردي  ردم دواي ٧

  ).١٩٩٨وةزارة رؤي،  -  ر َردن

٨ ممري راطم :مَ) ،شر يرؤذم ..رؤذم ر :د  وزادي . م

 .٩١)، لَ٢٠٠١رام ردن، 

  

  ارة: دةس:

  . د در رةج: َوي رام ،اوة.٩

  

  َ: رؤذمء طظر:

١٠) زاي رام يوةمم ماوةو رءظء ط٢٠١٥ – ١٩٩١. رؤذم.(  

)، مم ١٣زان، زدام :ر  ورا، ذرة (. زمر (طظر)، و َطلَ  ا رة١١

 ٢٠٠٧.  

)،  دوة ١٢. َش رةلَ: "زمر" مء ن  َ؟، طي (طزار)، زمر (طظر)، ذرة (١٢

٢٠٠٧. 

)،  ٢٧١٨م)، ذرة (. َش رةلَ: دةم رارَ  طي مو ،ردم ميَ (رؤذ١٣

 دو ،ةم١/٤/٢٠٠٢. 

١٤ (م) يي رؤذاملَ: رؤذمش رةَ .١٠  رة ( – ١٤/١٢/١٩٩١ذ ،(رظط) رام ،٥رام  ،(٢٠٠٣.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . ي. راز رةزان د     د. َش رةلَ راد ث. ي.                  
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  ا ا  ب ردن

 /ء رام )٢٠١٥ - ١٩٩١ (ذأ  

ا  

 ،ا ن، أي ارد ب  ا  و   ا و   ا ا ول

  .١٩٩١ر ر اا وال   اات ار  ،ث  آذار 

ا  ت اا  ى و  ا ا ز أو  ت ا ء رام  ا و ،و

، وا أ ان ارد، إذ أم إما ن اى و ت وي ١٩٩١ وا ا إ    آذار 

.ا ا ما    

ن ال ا  نا   ا  ن:أ  

  ) و م  دا رام؟٢٠١٥ -  ١٩٩١ إم ( ٢٥أ.  د  ات اور ا  اار ة 

ب.  ى ا  رام ة ادة   (اع، ا ، اار، و اار، د اار، ى 

،ا ،ار؟ اورت ا (وا وا ا اما ،ع ام  

:م  ا ا افأ و  

  )  دا رام وم.٢٠١٥ -  ١٩٩١ إم ( ٢٥أ. اف  د  ات اور  اار ة 

 دةة ا رام  ي ا  .ار، بد ا ،ارا ار، وا  ،ع، اا)  

.ورت ا (وا وا ا اما ،ع ام ،ا ،ارى ا  

  و ا ا   اع  و، و أا أ   ( ان).

 نو  :ور اوا ا  ا  

 : ر اطا :أو  

ول ان  ا ا ان ا: (أ ا ، ا، أاف ا، اع ا و ،ق اي، 

  ، ا وات).ا ا اات، 

    :م: اطر اي

  ود    ادر ا ،ول ان اا ا ا: (ا ا  ب 

.(ما  ا ا  ام ديور اا ،رام  ت اا ،نرد  

:ا ما :  

ا ا و م ،ت اات وو  ،راا   ):ور   يا ،ا  

   ان). 

:ا :را  

:زأ و ،(تا) ءت ا  و  

   ،( اى  ٢٥ن (ر  أ.  ا ا ،ن ات اور ادرة   ء رام ل

  اب.

 ما  ة واا  ام ذ ،(رات اا)   ء رام  ورت ا أ  .ب

 .دي واا ات ا   ،ا  
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The local press in South Kurdistan 
(Center of Raniya, ٢٠١٥-١٩٩١, as a case Study) 

This study deals with a topic, which researchers have paid a little attention to it in their 
studies; the topic is the study of “local press”, which has effective presence during 
historical period of ١٩٩١- March Uprising. The main focus of this study is discussing 
one of the local Press topics which are “analyzing Press in Rania City,” which was a 
good start for print journalism since ١٩٩١, and Kurdish researchers were careless 
towards this topic.  
The state of problem for this study is set by the researchers of this study in dealing 
with these two main questions: 
 A. Calculating the number and ratio of these printed periodicals during the last ٢٥ 
years after the uprising during (٢٠١٥-١٩٩١) how many were in Rania?  
B. Declaring the level of press in Rania in a specific period, in terms of (type, 
ownership, year of release, time of release, version number, the level of continuity, 
specialization, type of specialization, technical aspects, printing and design) for 
periodical publications.  
This study is considered as a "descriptive study" and depending on “content analysis” 
in this regard will carry out the practical side of this study, the researchers will discuss 
and select the discussions. 
The structure of this study includes the introduction, and the following headings: 
First: The methodological framework for the study: 
In this section the researchers tried to give explanation to the following topics 
including: (the importance of the study, the study problem, the study objectives, the 
type of study and approach, the field of the study, the virtual sincerity, consistency, 
and statistical analysis of user, concepts and terminology). 
Second: The theoretical framework of the research: 
Here, theoretically and by referring to some of the scientific sources, the following 
main topics are highlighted: (local press in Southern Kurdistan, the beginnings of the 
press in Rania, Rania's leading role of the press in post-Uprising). 
Third: the practical side: 
Which is the last section of the study, which includes those topics: (summary of the 
study sample, determine the units and categories of analysis, the results of content 
analysis). 
Fourth: Conclusion: 
In conclusion, the following most related results are discussed:  
A. In quantitative terms, the periodicals issued in the quarter of the century (during the 
٢٥ years), do not meet the required expectations, annually it can be relatively more 
than ٣ publications, but by considering the economic and political situation of 
Kurdistan region in the case of Press comparing to the other cities and districts, it may 
not be less than them.  
B. The majority of the periodic publications of Rania can be categorized as 
(publications), this resulted from lack of experience, unprofessionalism in press, and 
the effect of financial will-being. 

 


