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ثيَشةكى
َطةْاَةء زةغتاويَصى ضِةغةٕء َتُاْةثيَهطاوْ ,ـة بةتـةواوى
َيَصوو ,بةبآ بةي
َطةْاَــــ ـة,
ئةْووغــــــطيَتةوةء ْــــــة تــــــةواو ؾــــــويَٓى بطِواثيَهــــــطزٕ ئــــــةبآ 3بةي
َػـــــــةْطاْسٕ-
َٓةططتطئ غةضضـــــــاوةية –زواى وضزنطزْـــــــةوةو ٖةي
ساؾـــــــاٖةي
ظاْيــاضىى بآئةَئءئــةورء زضوغــتى ٖــةض قؤْــاىء َاوةيــةنى َيَــصوويى وةنــوو
َبططآء ,زواتط بيداتةوة بةضزةغت3
خؤى ٖةي
بةوثيَيــة ,ئيَُــة ئةطةضضــى َيَصوويؿــُإ غــةضيةبةض ْةْووغــطاوةتةوة ,ئــةو
َطةْاَـة ,ثـطِ يــة
بةؾـة ْووغــطاوةيـ بةطؿـتى ,بــةسونُى ثؿـتنه بةغـ بــة بةي
نةَونوضِىء نةييَٓى طةوضةيةء ,ثيَويػتيى بة ثيَساضووْةوةء ضِاغـتهطزْةوةية3
َطةْاَةيؿـــى بـــؤ بـــةناضٖيَٓطابآ ,ئـــةوا بـــة ثيَ ـــةواْةى ضِيَبـــاظى
خـــؤ ئةطـــةض بةي
تويَصيٓةوةى ظاْػتييةوةٖ ,ةض ئةو بةفء بطِطاْةي بؤ وةضطرياوة نة يةطةأل بـريء
بؤضووْى ْووغةضاْيسا دووت ٖاتوةتةوة3
َـــةتاْى ؾاضغـــتاْىى ديٗـــإ زةَيَهـــة بايـــةخيإ بـــة َيَـــصووى
طـــةرٕء زةوي
خؤيـــإ زاوةء ضـــةْسئ ئةضؾـــيعى ٖةَـــةدؤضيإ بـــؤ نؤنطزْـــةوةء ثاضاغـ ـ ء
َطةْاَـــةناْيإ زاَةظضاْـــسووة ,نـــة بووْةتـــة غةضضـــاوةيةنى
ثيَطِغـــتهطزْى بةي
َــــةتء
ططاْبــــةٖا بــــؤ تويَــــصةضةوةء َيَصووْووغــــإ 3نــــوضز ,يةبةضئــــةوةى زةوي
زاّءزةظطـــاى ؾاضغـــتاْىى خـــؤى ْـــةبوةو ,زضةْـــب وةنـــوو ْةتـــةوة بـــةٖؤف
ٖاتووةتةوةء ,شيَطزةغتةى ًَـٗوضِتطئ سهووَةتـةناْى ْاوضـةنةى خـؤى بـووة
َطةْاَـة َيَصووييـةناْى
نة نةَرتئ زةضفةتى ئيٓػاْييإ ثـآ ضِةوا ْـةبيٓيوة ,بةي
َـيَني
خؤى ثآ ْـةثاضيَعضاوة؛ ٖيَ ٓـسةى بةغـتة بـة نوضزغـتاْى عرياقـةوة ,ئةؾـآ3بً
َطةْاَاْــةى رى نــوضز خــؤى فــةوتاوٕء ئــيرت بؤَــإ
بةؾــى ٖــةضة ظؤضى ئــةو بةي
قةضةبوو ْانطيَٓةوة3
رى ئيَُـــة ,تةْاْـــةت خويَٓـــسةواضء ضِؤؾـــٓبرية طـــةوضةناْى ظوويؿـــُإ نـــة
َةىء ظَإء ئةزةبياتى نوضزييةوة بووٕ,
بةخةَى غاغهطزْةوةى ضِيؿةى ضِةضةي
٢

َطةْاَــةيإ ْــةظاْيوة 3بــؤ َيَــصوو ,ئــةبآ زاْــى ثيَــسا
وةنــوو ثيَويػــت بايــةخى بةي
بٓيَِ نة َاَؤغتا عةبسوِضضِةقيب يووغف يةنةَني نةغة يـة نوضزغـتإٖ ,ـةض يـة
غـــةضةتاى غـــاآلْى ٖةؾـــتاى غـــةزةى ضِابـــوضزووةوة ,بةقةْاعةتـــةوة بايـــةخى
َطةْاَةى بؤ ْووغيٓةوةى َيَصوو ظاْيبآء ضارناْة نـاضى بـؤ بآلونطزْـةوةى
بةي
َى بــؤ زاَةظضاْــسْى ْاوةْــسيَهى
َطةْاَــةثاضيَعى نطزبــآءٖ ,ــةوي
ٖؤؾــياضىى بةي
َطةْاَةثاضاغ يـة نوضزغـتإ زابـآٖ 3ـةتا بةؾـيَهى نتيَبـى ( باْطـةواظيَو بـؤ
بةي
ضِووْــانبرياْى نــوضز :يــةثيَٓاوى ظيٓسوونطزْــةوةى نةيــةثووضى ْةتةوايةتيُاْــسا
َى  0934بآلو بووةوة ,بؤ ئةّ َةغةية ططْطة تةضخإ نطزووة3
)ى ,نة غاي
يةبــةض ضِؤؾــٓايىى ئــةو ضِاغــتيياْةى غــةضةوةزا ,ئةؾــآ بــوتطآ :بةؾ ـيَهى
َطةْاَــةناْى تايبــةت بــة نــوضز بــة ظَاْــاْى بيــاْى ,يــة زةضةوةى
َةَةْــسى بةي
زةوي
نوضزغـــــتإء ,يـــــة ئةضؾـــــيعةناْى بةغـــــساء زءةؾـــــلء تـــــاضإء ئةْكـــــةضةء
َُاْياء ضِووغـــــياء
ئةغـــــتةَووألء و آلتـــــاْى وةى بطيتاْيـــــاء فةضةْػـــــةء ئـــــةي
ٖيٓسغــتإء33333333333تس ثـــاضيَعضاوٕ ,ئةطةضضـــى بؤضـــووْى سهووَـــةتاْى ئـــةو
وآلتاْــةيإ زةضٖــةم بــة َةغــةيةى نــوضز تيَــسا ْــويَٓطاوة ,يــة ظاْيــاضىى وضزء
َى ْنيء ,زواى تةَاؾانطزْةوةى وضزةناضاْةو
َطةى زضوغتء ثآغةملئَ خاي
بةي
َهى ظؤضء ثيَويػتيإ بؤ ْووغيٓةوةى َيَصووَإ ئةبآ3
ضِةخٓةططاْةيإ ,نةي
َى
بةزاخـةوة ئيَُــة تائيَػـتاء ,بةتايبــةت يــة ضِاثـةضِيٓى  0990بــةزواوةٖ ,ــةوي
بــةضزةواّء ؾ ـيًَطرياْةَإ ْــةزاوة بــؤ زةس ه خػ ـ ء نؤنطزْــةوةء وةضطيَ ـطِإء
َطةْاَــةناْى بيــاْى يةغــةض نــوضز بــة ضـةْسئ بــةضط ,تــا ضِووة
يةضــاثساْةوةى بةي
ْاضِؤؾـــــٓةناْى َيَـــــصووَاْى ثـــــآ ضِووْـــــاىء نتيَبداْـــــةى ٖـــــةشاضى َيَـــــصووى
َى
َةَةْـسء ئـاوةزإ بهةيٓـةوة 3غـةضباضى ئـةوةْ ،ابـآ ٖـةوي
نوضزيؿيإ ثـآ زةوي
4
تانةنةغىى ضةْس نةغيَهى ْـاوةوةو زةضةوةى نوضزغـتإ بـؤ بةضـاثطةياْسْى
َطةْاَةى تايبةت بةنوضز يةّ ريةْةوة يةبري بهطآ ،نةبةطؿتى دـآى
َة بةي
نؤَةي
ضيَعو غتايؿٔ 3بةْسة ,غةضباضى زةغتهوضتيِ يةّ َةيساْةزا ,غاآلْيَهة بايـةخى
َطةْاَةناْى بياْيِ غةباضةت بة نوضز ظاْيـوةءٖ ,يَٓـسةى ثـيَِ نطابـآ
طةوضةى بةي
نةوتووَــة ٖاْــسإء ضِيَٓــويَٓىء ناضئاغــاْهطزٕ بــؤ ئــةّ نــاضة 3نــاضى ضِاغــت بــآ,
٣

ناى غةملإ عةىل غةضةضِاى ئـةضنى ظؤضى وةظيةـةىَ ,ةضزاْـةء بـة غـةييكةيةنى
وضزةوة ٖاتوةتة َةيساْى ناضء تائيَػـتا ضـةْس بةضٖـةَيَهى ؾـاياْى وةى وتـاضء
نتيَب وةضطيَطِاوةء بآلو نطزوةتةوة3
َطةْاَاْـةٕ نـة نـاتى خـؤى
َـة بةي
َطةْاَةية ,بةؾـيَهى ئـةو نؤَةي
ئةّ شَاضة بةي

غةضطةضزاْييةى بةغةض نوضززا ٖيَٓاوة 3يةناتيَهسا ئةواْة ئةوى ثيَيإ نطابآ بؤ
غةضخػتٓى نيَؿةى طةيةنةيإ زضيَػييإ ْةنطزووةء ,ضِاغتء شيطاْة نوضزيـإ
خــؤف ويػ ـتووةء ,ثآبــةثآ خعَــةتى طــةوضةء بةضضــاويإ يــةو بواضاْــةزا نــة
نــــةّءظؤض بــــؤ يةنــــةياض ئيؿــــيإ تيَــــسا نــــطزووةْ ,يؿــــاْةى خــــة ؤضىء

بـــطاى بـــةضِيَع نـــاى ْةوؾـ ـريوإ َػـــتةفا ئـــةَني يـــة غـــاآلْى ْـــةوةزى غـــةزةى
ثيَؿووزا ,ية ئةضؾيعى وةظاضةتى زةضةوةى بطيتاْيا دياى نطزووْـةوةء نـؤثيى

َطةْاَاْـــة منووْـــةى بـــةدآى ضِةتهطزْـــةوةى ئـــةو
نوضزثةضوةضيياْـــة 3ئـــةّ بةي
بؤضووْةٕ3

نــطزووٕ 3غوثاغــى ئةنــةّ نــة خػــتٓية بةضزةغــت تــا بهطيَٓــة نــوضزىء بــآلو
بهطيَٓـــةوة 3زواى تةَاؾـــاء ثـــؤيئَ نـــطزٕ بـــةثآى َيَـــصوويإ ,نـــاى غـــةملإ

َطةْاَـــةى بيـــاْى يةغـــةض نـــوضز,
َـ ـيَِ :وةضطيَـ ـطِإء يةضـــاثساْى بةي
َايـــةوة بً
ثطِؤشةيةنى ْةتةوةيىى بةشبةخؤى ططْبء ثيَويػـتةٖ ,اونـاضىء بةؾـساضىى

َى ئــاوا بــآ ئةوةْــسةى تــواْيو خــةضيهيإ بــوو3
ضاِغــجيَطزضا وةضيــإ بطيَ ـطِآَ 3ــاي
َٓيـ ثيَيسا ضووَةوةء ثيَطِغتِ بؤ ْاوى نـةؽء ؾـويَٓةناْى غـاظ نـطز 3ئةَـة
يةنةّ بةضطى ئةو ثطِؤشةيةية نة ئاواتةخواظى بةضزةواّ بووْيِ3

َػــؤظاْى ئــةّ َةيساْــةى ْــاوةوةء زةضةوةى نوضزغــتاْى ئــةوآ3
ؾــاضةظايإء زي
ئيَُة ,وةى بٓهةى شئ ,بةوثةضِى بايةر ثيَساْـةوة رنطزْـةوةَإ يـةّ َةيساْـة بـة
بةؾــيَهى غــةضةنىى نــاضء بةضْاَــةى خؤَــإ زاْــاوةٖ 3يواَاْــة ٖــةَوإ يــةّ

َطةْاَاْة يةباضياْساية ٖةّ ضِووزاوةنإ ضِاغتء ضِووٕ بهةْةوةءٖ ,ـةّ
ئةّ بةي
بؤضووْى باو غةباضةت بة ٖةْسآ نةؽء بةغةضٖات بطؤضِٕ 3بؤ منووْة :

ريةْةوة زضيَػى ْةنةٕءٖ ,اوناضَإ بٔ3

َــةتى تــاظةى عــريام ,ئةطــةض
 0ــ ناضبةزةغــتاْى ئيٓطًيــع ,وةى زاَــةظضيَٓى زةوي
َةبةغــــتيإ بوايــــة ئــــةياْتواْى ٖةْــــسآ بٓــــةَاء ضِآءؾــــوئَ بــــؤ ثاضاغــ ـ ء
زةغــتةبةضنطزْى َافــةناْى نــوضز يــة ضواضض ـيَوةى عرياقــسا زابٓ ـئَ ,نــة زواتــط

َح
غسيل غاي
5114 5 00

ْةنطآ زةغتيإ تآخبطآء ييَيإ نـةّ بهطيَتـةوة 3بـةآلّ ئـةوإ خؤيـإ يـة َـافى
بــةنوضزى خويَٓــسٕء زاَةظضاْــسْى فةضَاْبــةضى نــوضز يــة ْاوضــةى نوضزْؿــني
ظياتطيـــــإ بـــــة نـــــوضز ضِةوا ْـــــةزيوةء ضِيَطـــــطى بـــــةضزةّ ظةقهطزْـــــةوةى ٖـــــةض
دياواظييــةنى تــطى ْةتــةوةيىى نــوضز بــووْٕ 3ــةى بآزاضوبــاضىى نــوضز خــؤى,
َطةْاَاْـــة
ئةطةضضـــى ناضيطـــةضيـ بـــووة ,تانـــة ٖؤيـــةنى ئةَـــة بووبـــآ 3ئـــةّ بةي 5
َيَهى ظيٓسووٕ3
يةوضِووةوة ؾايةحتاي
َطــة غــةضاْى ثيَؿــووى نــوضزى وةى ئــةَني ظةنــى بــةطء
5ــ ظؤض دــاض بةبآبةي
َح ظةنـى غـاسيَبكطِإء 333333بـةوة تاواْبـاض ئـةنطئَ نـة
تؤفيل وةٖبى بةطء غاي
ثيــــاوى ئيٓطًيــــع بـــ ووٕء ٖي ــــىوايإ بــــؤ نــــوضز ْــــةنطزووةء ,زةغــــتيإ يــــة
َويَطاْىء
َـــــةتى عرياقـــــسا ٖـــــةبوة نـــــة ئـــــةو ٖـــــةَوو َـــــاي
زضوغـــــتهطزْى زةوي
٤

٥

بةلَطةنامةي ()1
ْٗيَين
شَاضة وةظاضةتو زةضةوة5.9 ،

بةلَطةنامةي ()2

باضةطاى َةْسوبى غاَى
بةغسا،ـ 53ى تؿطيين زووةَى 0953

بةضِيَع غةضؤنى وةظيطإ،
ئاَــــاشة بــــة ْووغــــطاوي ْٗيَٓــــيِ شَــــاضة (وةظاضةتــــو زةضةوة)557 ،ي 55ى
تؿــطيين زووةَ ـى  0953غــةباضةت بــة طةــو ٖــةضزوو سهووَــةتو بطيتاْيــاي
َــــةظٕء عـــــريام يــــةباضةي بـــــةضِيَوةبطزْو ْاوضــــة نوضزيـــــةنإء ٖيَؿـــــتٓةوةي
عةبسوملةديس بةط ئةييةعكووبىيةوة ية ثؤغو َوتةغةضِيةو ٖةوييَطزا ،باغـو
َةتيــةناْو بطيتاْيــا
ئــةو يازاؾــتةّ ْــةنطزووة نــة تايبةتــة بــة ئيًتيعاَــة ْيَوزةوي
َبــــةت ويَٓةيــــةنو ئــــةو يازاؾــــتة يــــة نؤبووْــــةوةي
بةضاَبــــةض بــــة عــــريامٖ 3ةي
ْويَٓةضةناْــــسا نــــة (0ى تؿــــطيين زووةَــ ـى  )0956يــــة وةظاضةتــــو ناضوبــــاضي
َؤْيةنإ وتوويَصيإ يةغةض ضِيَههةوتٓة ْويَيةنةي بطيتاْيـاو عـريام نـطزووة،
نؤي
بة ضِةمسو زضاوةتة دةعةةض ثاؾا ئةيعةغهةضيو غةضوةظيطي ثيَؿوو3
بـــةضِيَعتإ يـــةو يازاؾـــتةزا طوتةيـــةنو سهووَـــةتو خاوةْؿـــهؤي بطيتاْيـــا
َــةي ْةتــةوةنإ (عصهه األَــِ) سهووَــةتو
زةبيــٓٔ نــة تيَيــسا ٖــاتووة :نؤَةي
خاوةْؿهؤي ثابةْس نطزووة نة ططةْتيو ناضطيَطِيو خؤديَيو بة نـوضزي عـريام
َـــةي ْةتـــةوةنإ نـــاتوَ نيَؿـــةي غـــٓووضي ويئيـــةتو
بـــسا 3ئةجنوَـــةْو نؤَةي
َٓيــاّ بــةضِيَعتإ بايــةر بــةّ
َو يــةنئيو نــطزةوة ،بطِيــاضي يةَــة زا 3بؤيـة زي
َووغـً
َةغةيةية زةزةٕ3
َػؤظتإ
زي
ئيَض 3زؤبؼ ()H. Dobbs
بةضِيَع
عةبسوملوسػني بةط ئةغػةعسوٕ
غةضؤنو ئةجنوَةْو وةظيطإ ـ بةغساز
٧

باضةطاى َةْسوبى غاَى
بةغسا51 ،ى ْيػاْى 0959

ْٗيَين
شَاضة :وةظاضةتو زةضةوة0.9 ،
بةضِيَع غةضؤنى وةظيطإ،

يــةى زوو ٖةفتــةي ضِابــطزوو ضــةْس زاخواظيٓاَةيــةنو نــوضزّ ثيَطةيؿــت نــة
خطابووْة بةضزةغو سهووَةت ،ياخوز بآْاوْيؿـإ بآلونطابووْـةوةو يـةنيإ
ثيَؿهةؾـــو بـــةضِيَعتإ نطابـــوو 3ييَـــطةزا بـــة زةضفـــةتو زةظاة ضِاي خـــؤّ يةغـــةض
َةغةيةنة زةضبطِّ3
َــةي ْةتــةوةنأْ غــةباضةت بــة ضــةْس
بــةضِيَعتإ ئاطــازاضي بطِياضةنــاْو نؤَةي
َافء ئيُتياظيَهو زياضيهطاو بؤ نوضزاْو عريام 3ئـةو بطِياضاْـة َـةضدو ضـاضةي
َيإ زاْـــــاوةو سهووَـــــةتو خاوةْؿـــــهؤي
ثةغـــــةْسنطاوي ويئيـــــةتو َووغـــ ـً
َٓيـــا
َـــةي ْةتـــةوةناْو يـــة يةبةضضـــاوططتين ئـــةو َةضداْـــة زي
بطيتاْيـــايـ نؤَةي
َٓيانطزْةوةيــة ضِاظي
نطزووةتــةوة 3سهووَــةتو عــريام ،يــةري خؤيــةوة ،بــةّ زي
َيَٓـــةنإ ديَبـــةدوَ نـــطاوٕء ئايٓـــسةيـ
بـــووة ٖ 3ـــةضوةٖا ئاطـــازاض نـــطاوّ نـــة بةي
بةضزةواّ ناضيإ بؤ زةنطيَ3
سهووَةتو خاوةْؿـهؤ ي بطيتاْيـا خواظيـاضة يـةنيَو ٖـةَوو ئـةو ضِةطةظاْـة
َـــةتو وابةغـــتةي عـــريام ثيَهـــسيَٓٔ 3عـــريام ،تـــةْيا بـــة
ببـــيينَ نـــة طـــةٍء زةوي
ثيَطِةونطزْــو ئــةّ دــؤضة غياغــةتة ،زةبيَتــة ئةْــساَيَهو بــةٖيَعو خؤؾــطوظةضاْو
َةي ْةتةوةنإ3
نؤَةي
بؤية ،ثـيَِ وايـة ،زةبـوَ خواغـو ديـاييدواظيو ٖـةض نؤَـةٍَء تـاقُيَهو ئـةّ
طةية ٖيَوضبهطيَتةوة ،ئاَاجنو ٖةَوإ ٖاوناضيو ْيَواْيإ بوَٖ 3يوازاضّ غـاآلْو
ئايٓـــسة ثيَؿـــهةوتين بةضضـــاوي ئـــابووضي بـــةخؤوة ببـــيينَ 3ئاؾـــهطاية تـــةْٗا
يةندػتين ئاَاجنـةنإ ،ثةضةغـةْسْو شيـاْو ٖاوبةؾـو ثيَهٗاتـة دياديانـاْو
ئةّ طةية زةغتةبةض زةنات3
٨

زاخواظيةناْيـ بطيتني ية:
 -0ناضئاغاْيو خويَٓسٕ ية زةظةضي نوضزاْسا3
 -5زاَةظضاْــسْو ييــواي زٖــؤىء ثيَهٗاتــةي يةَــةزواي ييــوا نوضزيــةنإ بــة
ؾيَوةيةنو ثؿهٓياضيو ْيُ ة ئؤتؤْؤَو3

باضةطاى َةْسوبى غاَى

َو يةنـــةَّ ،ـــٔ ظؤض ٖاوغـــؤظي خواغـــو نوضزةنـــاة بـــؤ
غـــةباضةت بـــة خـــاي
طةؾةثيَساْو خويَٓسٕ نة تانو نـوضز يـة ضواضضـيَوةي ئـةو طةتـوء ثةءاْاْـةزا،

بةغساز
5.ى ْيػاْى 0959

بةلَطةنامةي ()3
ْٗيَين

1

نـــة ثيؿـــرت باغـــِ نـــطزٕ ،زةثـــاضيَعيَٖ 3ةضضـــةْسة بـــاضي ئيَػـــتاي زاضايـــو وآلت
وةٖاية نة ْاتواْوَ غةضدةّ ثيَساويػتيةناْو خويَٓـسٕ زابـني بهـات ،وا ٖةغـت

بةضِيَعّ يؤضز
ئاطازاضتإ زةنةّ ،يةوناتةوة نة طةيؿتووَة عـريام ،تـاووتويَو ئـةو طًةييـة

ْانةّ سهووَةت ٖةض ْةتواْوَ ،ية ضِووي زاضاييةوة ناضيَو بؤ ئةّ زاوايةي نـوضز
بهــات 3خــؤ نــاتوَ بــاضي ئــابووضي بــاف زةب ـوَ ،زةنــطيَ بوزدــةي ثيَويػــت بــؤ
زاْاْو غيػتُيَهو تةواوو ضطِوثطِي ثةضوةضزةيو تةضخإ بهطيَ3

َيَٓاْــةي نـــة يــة بــاضةي ضـــةْس
َــئَ :ئــةو بةي
بةضز ةواَاْــةي نــوضز زةنــةّ نـــة زةي
ئيُتياظيَهو زياضيهطاوةوة ثيَيإ زضاوة ،باف ديَبةدوَ ْةنطاوٕ3
 -5ؾا فةيػةٍَ غةضةتاي ئةَػاٍَ ثيَو ومت نة سةظزةنات باغيَهو نيَؿةي

َو يةنــةّ ،بــة ثيَــو تواْــاو بــاضي نــاضطيَطِي ،ضاضةغــةض
سهووَــةت زةبـوَ خــاي
بهاتٖ 3اونـاتٖ ،ـةَوو نـاضو ٖـةْطاويَهو ديـاييدواظ ضِةت زةنةَـةوةو بـة ضِاي

نوضز بهـةئ 3وا ضِيَـو نـةوتني ،زواي ئـةوةي نـة زةضفـةمت زةبـوَ بـة ضِاغـتيةنإء
ضِاي ؾاضةظايإ ئاؾٓامب ،ثيَهةوة باغو ئةو ناضاْة بهةئ نة سهووَـةتو عـريام

َهوو بؤ نوضز خؤيؿو وا باؾـرتة ٖـةوٍَ بـؤ ثؿـت بـة
َْٔ ،ةى تةْٗا بؤ وآلت ،بةي
يةى بةغ ء ٖةَاٖةْطو بسات ،بؤئـةوةي بـاضي طـوظةضاْو غـةضدةّ نةضتـةناْو
َـــــةناْو سهووَـــــةت بـــــؤ ثةضةثيَـــــساْو
زاْيؿـــــوإ ثيَهـــــةوة بـــــاف بـــ ـوَٖ 3ةوي

زةبوَ بؤ ضِاظيهطزْو نوضز بياْهات3
َيؼ ( ،)Sir Kinahan Cornwallisضِاويَصناضي وةظاضةتو
غيَط نيٓاٖإ نؤضْواي
ْــــاوخؤٖ ،ـــــةضظوو بــــة زاواي َـــــٔ يـــــة ثةءاْــــةناْو زضاو بـــــة نـــــوضزو ضِازةي

غةضضاوةناْو وآلت ،ظاَين بةزيٗيَٓاْو ئةّ ئاَاجنةية3

َيوةتـــةوةو ،طةتوطـــؤي تيَطوتةغـــةيو يـــةباضةي
ديَبـــةديَه طزْياْو بـــة وضزي نؤي
َػؤظتإ
زي

َبةضت نًةيتؤٕ
طيًَ
بةضِيَع
عةبسوملوسػني بةط ئةغػةعسووٕ ،نةي 3غو 3ئيَِ 3دو3
غةضؤنو ئةجنوَةْو وةظيطإ
بةغساز3

ْاضِةظاييــةناْو نــوضزةوة يةطــةٍَ ثؿــهٓياضة ناضطيَطِيــةناْو ْاوضــة نوضزيــةنإء
ثؿهٓياضي طؿتيو بطيتاْيا بؤ ثةضوةضزةو خويَٓسٕ نطزووة3
غــةضةجناّ غــةضجنيَهو طؿــتطريي ططفتةنــةي زاوةو ضِاغــجاضزةي باؾيؿــو
خػتووةتة بةضزةغو سهووَةتو عريام3
 -.ويَٓةيـــةنو ئيٓطًيعيـــو تيَبيٓيـــةناْو غـ ـيَط نيٓاٖـــإ نؤضْـــواييؼ ،بـــؤ
ظاْياضيو بةضِيَعتإٖ ،اوثيَض زةنـةّ نـة بـؤ وةظيـطي ْـاوخؤي ْـاضزووةو ٖؤنـاْو
ْيطةضاْيو نوضزو ضؤْيَتيو ضِةواْسْةوةيؿو ظؤض بةضِووْو خػتووةتة ضِوو3

٩

َؤنييةكان ،شةقامى داونينط ،لةندةن ،ئيَس .دةبميو .يةك.
َد ،وةزيرى كؤل
 1لؤرد ثاسفيم
٠١

َـٔ غـيَط نيٓاٖــاة ئاطــازاضنطزووة نــة ثؿــتيواْيو ثيَؿــٓياضةناْو زةنــةّء،
َــةناْو بهــةٕ
َ ـسةزةّ ؾــاي عــريامء غــةضؤنو سهووَــةت ثؿــتطرييو ٖةوي
ٖةوي
بؤئةوةي نة سهووَةتو عريام ضِاظي بهةٕ ناض بؤ ضِاغجاضزةنإ بهات3
 -5يةنـــةّ بةضٖـــةَو تيَبيٓيـــةنإ بـــةرغيَهو (9ى ْيػـــإ)ي سهووَـــةتو

غــــةضنطزةناْو ضِاي نــــوضزٖ ،اونــــات ،تــــةواو ئاطــــازاضي ئــــةو ثةيوةْسيــــة
ئــابووضيء ثيؿةغــاظييةي ْيَــوإ ْاوضــةناْيإء عــريامء ٖــةَوو ئــةو ئاناَــة
خطاثاْةيؿــــٔ نــــة ثيَسةضــــوَ يــــة ديابووْــــةوةيإ بهةوْـــــةوة 3بــــةضِيَعي يـــــةّ
ٖةيوَةضدـــةزا خواظيـــاضة ،ئةطـــةض بطـــوجنوَ ،يـــة خواغـــو ضِاغـــتةقيٓةي نـــوضز

ْووضي ثاؾـاية نـة يـة ضـاثةَةْيةناْةوة بآلونطاوةتـةوةو ويَٓةيـةنيِ نطزووةتـة
ٖاوثيَ و زووةَو ئـةّ ْووغـطاوة 3ضِةظاَةْـسيو نـوضزاْيـ يـة ضِاطةياْـسْو ئـةّ

ئاطازاض بوَ 3خؤ ئةطةض بياْةويَ يـة غـايةي سهووَـةتو عرياقـسا نيَٓٓـةوة ،ئـةوا
ئةّ ضاضةغةضةي ري خواضةوة زةخاتة ثيَؿ اوي ئةجنوَةْو وآلت3

غياغةتة يةو بطووغهاْةوة زةضزةنةويَ نة ية ضةْس ثاضضةيةنو نوضزغـتاْةوة
بة غةضوةظيطء َٔ طةيؿتووٕ3

يةنةّ:
غـةباضةت بــة ْاوضـة نوضزيــةناْو ويئيـةتو َووغـٌَ نـة زةنةوْــة غــٓووضي

ئيَف 3ئيَضٖ 3ةَةطيع
َةْسووبو غاَو ية عريام3

َاْــساتو بطيتاْيــا ،ييوايــةى يــة ظاخــؤو ئــانطيَء زٖــؤىء ئاَيَــسي ثيَــو بٗيَٓــطيَء
ْاوةْسةنةي ية زٖؤى بوَء َوتةغـةضِيةو ياضيـسةزةضي بطيتـاْو بـةضِيَوةي ببـات3
قاءكاَةنإ غةضةتا بطيتاْو بٔء زواتط ٖةض نة نةغو ؾايػتة زةغت نـةوت،

ئةّ زوايية ،يةطةٍَ ثؿهٓياضةناْو ييواناْو بانووض ،بة فةضَاْو خاوةْؿهؤ

نــوضز يــإ عــةضةبو نــوضزيعإء ثةغــٓس ري نوضزةنــإ ،ديَيــإ بططْــةوة 3ئــةّ
ييوايـــة ْويَٓـــةضيَهو خـــؤي بـــؤ ئةجنوَـــةْو زاَةظضاْـــسٕ (ا ًـــؼ التأسيسهه )

ؾاي عـريام ،تـاووتويَو بـاضوزؤخو نوضزَـإ نـطزٖ 3ـةضوةٖا يـة زضوغـتيو ئـةو
َييــةوة نــة طوايــة ئــةو ثةءاْاْــةي وا ثيَيــإ زضاوة،
قػــاْةي ٖةْــسيَ نــوضزّ نؤي
ديَبةدوَ ْةنطاوٕ3

َتو زازوةضي يــة زةغــو سهووَــةتو ْيؿــتُاْيسا بــٔ3
بٓيَــطيَ 3زاضايــوء زةغــةر
بةآلّ بؤ َةغةيةي ئيساضةي طؿـو ،قاءكاَـةنإ َوتةغـةضِيةةنإ زةغتٓيؿـإ
زةنةٕء بةضِيَع َةْسووبو غاَو ناضَةْسي ثؤغتة ئيساضيةنإ ،بـة ضِاويَـص يةطـةٍَ
َتة خؤديَييةناْسا ،زازةَةظضَيينَ3
زةغةر

 35طةتةنإ:
( )0بةرغيَهو (7ى َايػى )0950ي غيَط ثيَطغـو نـؤنؼ ()Sir Percy Cox
نـــــة ضِاويَـــــصناضاْو بطيتاْيـــــا يـــــة َووغـــ ـٌَء نـــــةضنووىء غـــــًيَُاْو بآلويـــــإ

زووةّ:
َةْسووبو غاَو ٖةوٍَ بسا ضةْس ئةفػةضيَهو بطيتاْو ية ئيـساضةي ٖـةوييَطو

نطزووةتةوة:
(( َةْـــسووبو غـــاَو ضـــاوزيَطيو ئـــةو ٖـــةْطاوة ئيساضياْـــة زةنـــات نـــة بـــؤ

َو ،زابٓــطيَء،
نؤيــةو ضِةواْــسظزا زابـينَ 3ناضَةْـسي سهــووَو ،بــة خواغــو خــةي
ٖةض نة زةضفةت ضِةخػا ،ظاْياضيو ظياتط يةّ باضةيةوة بسضيَ3

ئايٓسةي ْاوضة نوضزيةناْو عريام زةْطئَ 3ئةو بؤي زةضنةوتووة :تطغـو ئـةوة
يةئاضازاية نة بةضشةوةْسيـةناْو نـوضز ،بـةٖؤي بةغـتٓةوةياْةوة بـة سهووَـةتو
ْيؿــتُاْيو زاَــةظضاو يــة بةغــسا  ،تووؾــو ظيــإ بــٔ ،بؤيــة زاواي ْاوضــةيةنو
ئؤتؤْؤَو زةنةٕ3
٠٠

غيَيةّ:
غـــًيَُاْو َوتةغـــةضِيةييةتيَو بــوََ ،وتةغـــةضِيةيَو يـــة ئةجنوَـــةٕ بـــةضِيَوةي
ببــاتَ 3ةْــسووبو غــاَو ئــةّ َوتةغــةضِيةة زاْــوَء ضِاويَــصناضيَهو بطيتاْيؿــو
ٖــــةبوَ 3ئةطــــةض َوت ةغــــةضِيف زاْــــةْطا ،ئةفػــــةضيَهو غياغــــيو بطيتــــاْو ئــــةّ
زةغةآلتة وةضبططيَ3
٠١

َوتةغــةضِيف زةنــطيَ ضــةْس زةغــةآلت و َــافيَهو ٖــةبوَ ،يةواْــةْ :ــاضِةظايو
ثيَؿهةؾــــو َةْــــسووبو غــــاَو بهــــاتء ضِاويَــــص يةطــــةٍَ َةْــــسووبو غــــاَوء
َـــــةت يةريـــــةنىرتةوة بهـــــات بـــــؤ
َوتةغـــــةضِيف يةريـــــةىء ئةجنوَـــــةْو زةوي
ثةغٓسنطزْيإ3
قاءكاَةنإ غةضةتا بطيتاْو بٔء ،زواتط نوضزي ؾياو ديَيإ بططْةوة3
غةضْرَ :ووغٌَء ٖـةوييَط ئـةّ َةضداْـةيإ ثةغـةْس نـطز ،نةضـو غـًيَُاْو
زاْية زواوة3

(أ) تهايـــة ئةجنوَـــةْو ئيـــساضي ئاطـــازاض بهـــة نـــة ثيَؿـــٓياضةناْيإ ثةغـــٓس
َهو ؾــــويَٓةنإ خؤيــــإ ثؤغــــتةنإ
نــــطاوٕ 3سهووَــ ـ ةت ضِاظييــــة تــــةْٗا خــــةي
ثطِبهةْةوة ،ظَاْو خؤديَيـ ظَاْو ضِةمسو بوَ3
َٓيـا بهـةٕ نـة ئـةّ َةضداْـة بـة
( ) ٖةضوةٖا زةتوأْ ئةجنوَـةْو ئيـساضي زي
ضِةمسو ديَبةدوَ زةنطئَ3
( )4طوتةي (5ى ناْووْو زووةَى )0957ي غةضوةظيط:
(( 33زةب ـوَ َــايف نوضزةنــإ بــسةئ ،ناضَةْــسةناْيإ يــة خؤيــإ بــٔ ،ظَاْيــإ

( )5ضِاطةياْسْو 55ى ناْووْو يةنةَى :0955
((سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياو سهووَةتو عريام زاْيإ ْاوة بـة َـايف
ئــةو نوضزاْــةزا نــة يــة غــٓوضي عرياقــسا زةشيــٔ بــؤ زاَةظضاْــسْو سهوَــةتيَهو

ظَاْو ضِةمسييـإ بـوََٓ ،ـساآلْيإ يـة قوتاخباْةناْـسا فيَـطي ظَـاْو خؤيـإ بـ 3
ئةضنو غةضؾامناْة َافةناْيإ بسةيينَ))3
ٖةضوةٖا ضِاغجاضزةي خوروي غةضوةظيط بؤ طؿت وةظيطةنإ:

نوضزي ية ْاوضةناْياْساٖ 3ةضوةٖا زةخواظٕ ظوو يةْاو خؤياْسا يةغةض ؾـيَوةي
ئــةو ئيساضةيــةو غــٓووضةناْو ضِيَــو نــةوٕ ،وةفــسي بــةضثطؽ بٓيَطْــة بةغــسا بــؤ

((بــةضِيَعتإ بآطوَــإ طوتةنــةي خاْــةي ْويَٓــةضاْو غ ـةضوةظيطتإ زيــوة نــة
ضِؤشي زواتــــط يــــة ضــــاثةَةْيةناْسا بآلونطاوةتــــةوة 3طوتةنــــة ئــــةو غياغــــةتة

طةتوطؤي ثةيوةْسية غياغوء ئابووضيةناْيإ يةطةٍَ سهووَةتو خاوةْؿهؤي
بطيتاْياو سهووَةتو عرياقسا))3

يـــةخؤزةططيَ نـــة سهوَـــةت يـــة ْاوضـــة نوضزْؿـــيٓةناْسا ثيَـــطِةوي نـــطزووةو
زةيهــات ،واتــة :فةضَاْبــةضإ ثيَويػــتة نــوضز بــٔء نــوضزي ظَــاْو ضِةمســو بـوَ3
بؤية بـةضِيَعي ضِايػـجاضزووّ زاوا يـة بـةضِيَعتإ بهـةّٖ :ـةوٍَ بـسةٕ ئـةو غياغـةتة

( ).بطِياضي ضِؤشي 00ى ئةيًووىل 095.ي ئةجنوَةْو وةظيطإ:
 -0سهووَـــةتو عـــريام ْيـــاظي ْييـــة ٖـــيض ناضَةْـــسيَهو عـــةضة  ،دطـــة يـــة
فةضَاْبةضي تةنٓيهو ،ية ْاوضة نوضزيةناْسا زاَةظضَيينَ3

بططْةبةضو ثابةْسي ٖةَوو ؾتيَهو تايبةت بة زاَةظضاْسْو ْاوضةنة بٔ3
َةي ْةتةوةنإ (عص األَِ):
(َ )7ةضدةناْو نؤَةي

ٖ -5ةضوةٖا ْايةويَ زاْيؿتواْو نوضز ْاضاض بها ْووغطاوة ضِةمسيـةناْيإ
بة عةضةبو بٓووغٔ3

(( زةبــ ـوَ خواغــــتةناْو نــــوضز بــــؤ زاَةظضاْــــسْو فةضَاْبــــةضي نــــوضز بــــؤ
بةضِيَوةبطزْو ْاوضةناْو خؤيإ ،زابةؾهطزْو زةغـةآلتو قـةظايو ،خويَٓـسٕ بـة

َ -.ايف زاْيؿتوإء زةغتةو تاقُة زيينء نؤَةآليةتيةناْو ئةو ٖةضيَُاْـة

نــــوضزي يــــة قوتاخباْةناْــــسا ،بــــة ضِةمسيهطزْــــو ظَــــاْو نــــوضزي يــــة طؿــــت

باف زةثاضيَعضيَ3
( )5بطووغهةي غةضوةظيط بؤ َوتةغةضِيةو نةضنووى:
٠٢

زاَوزةظطاناْو ْاوضةنةياْسا ،يةبةضضاو بطريئَ))3
 3.بة ضِاي َٔ طةتةناْو شَاضة  .و  4و  7بايةخيإ ظياتطةو ئاَاشة زةزةْة:
ئـ -فةضَاْبةضإ
 ظَإ٠٣

دـ -زابةؾهطزْو زةغةآلتو قةظايو
ز -خويَٓسٕ
َيَٓةنةي غةباضةت بة ئةجنوَةْو ئيـساضيو نـةضنووى ؾـياو ْييـة ،ضـوْهة
بةي
ظؤضيٓةي زاْيؿـتواْو بةؾـو ٖـةضةظؤضي ْاوضـةنإ نـوضزٕء قـةظا نوضزيـةناْو

نـــوضزٕ ،نةضـــو ظيـــاتط يـــة ()%.1ي فةضَاْبـــةضإ ،نـــوضز ْـــني 3خـــؤ شَاضةنـــاْو
ْاوضةناْو تطيـ خؤيإ زةزوئَ3
فةضَاْبــــةضاْو نــــوضز ،وةى زةبيٓــــطئَ ().55و عــــةضة ()074و توضنُــــإ
()031و طـاوضو دوويةنـة ( ،ٕ)75واتــة شَـاضةي ئـةو فةضَاْبةضاْــةي نـةوا نــوضز

(ضةَ ــــةَاٍَ) و (طٌ)يؿــــو يــــة ييــــواي غــــًيَُاْىيةوة ،زواي ثةءاْةنــــة ،بــــؤ
طويِع ضاوْـــةوة 3زيـــاضة ئةَـــةيـ يةطـــةٍَ ئـــةّ طةتاْـــةزا يـــةى ْاططيَتـــةوة نـــة بـــة

ْني ()9.يإ ية نوضزةنإ ظياتطة3
ئةَـــــة ،بـــــة ئاؾـــــهطا ،منووْةيـــــةنو ئـــــةو ديَياْةيـــــة نـــــة ضِيَُٓاييـــــةناْو

نوضزةنإ زضاوٕ3
َيَٓةنـــة يـــةى يـــةزواي يـــةى ناضيـــإ بـــؤ بهـــطيَ ،بـــةآلّ
ثيَؿـــٓياض زةنـــةّ ضـــواض بةي

سهووَةتيإ تيَسا ثؿت طويَ خطاوة ،ضوْهة نةغيَهو بةضثطؽ ْـةبوة بةؾـوئَ
ديَبةديَهطزْو طةتةناْسا ب وَ 3زياضة ئةّ ثؿت طويَ خػتٓةيـ ٖةيو ضِةخٓـة

َ ـيَِ :بــة بؤضــووْو َــٔ ،طيــاْو نــاضنطزْو ئايٓــسةي سهووَــةتو
سةظزةنــةّ غــةضةتا بً
عريام يةطةٍَ نوضززا ،ظؤض ية ديَبةديَهطزْو نتوَو ٖةض ثةءاْيَو بةبايةخرتة3
َــة ،وا ٖةغــت زةنــات َــايف خــؤي ثـوَ ْــازضيَ ،بؤيــة
نــوضز ،ضِاغــت بـوَ يــا ٖةي

بؤ ٖةَوو ئةواْة زةضِةخػَيينَ نة زةياْـةويَ َةغـةيةنة بةتوْـسي ييَـو بسةْـةوة3
َـــٔ ثـ ـيَِ باؾـــرتة بايـــةر بسضيَتـــة طيـــإ (روحيه ه )ةنـــةو َةغـــةيةنة ظؤض قـــووٍَ
ْةنطيَتــةوة ،ضــوْهة ظؤضيٓــةي ئةواْــةي وا نــوضز ْــني ،نــةضنووننيء يــة ييــواي

ئةضنو ٖةضة ططْطو ٖةْوونةيو سهووَةتة ئـةو طوَاْاْـة بطِةويَٓيَتـةوةو تـؤوي
بطِواو َتُاْة ب َيينَ3

نةضنوونسا خعَـةت زةنـةٕ ،يـإ زاْيؿـتواْو زيَـطيين ؾـاضٕء نـاض زةنـةٕء يـة
نوضزةنـــإ دياْابٓـــةوةٖ 3ةْـــسيَ بةؾـــو وةنـــوو تـــاثؤو طـــوَططء نؿـــتوناٍَ

َهــسا طــةوضة زةبــٔء نؤزةبٓــةوةو زةبٓــة
ٖــةض طًةييــة ب ــوونةنأْ يــة َيَؿــهو خةي
ْاضِةظايو 3دا بؤية سهووَةت زةبوَ ييَبوضزة بوَء ئةّ ْيطةضاْياْة بطِةويَٓيَتةوة3
فةضَاْبةضإ

َيَٓةنإ ،بؤية ْيطـةضاْيو نـوضز،
َيَهو وةٖايإ ْةزاوة بؤ ديَبةديَهطزْو بةي
ٖةوي
ظياتط يةَةضِ ثؤغتة تةنٓيهيةنإ ،بآٖؤ ْيية 3وا زةضزةنـةويَ تائيَػـتا نـاضيَهو
ضِاغتةقيٓة بؤ ضاضةغةضي نيَؿةنة ْةنطابوَ3
َيَٓــةنإ ،خؤثةضغــتاْة ،بةخؤياْــةوة ببةغــتٓةوة3
َــسةزةٕ بةي
نوضزةنــإ ٖةوي

 34ئةّ خؿتةيةي خواضةوة شَاضةي فةضَاْبةضإ زةخاتةضِوو:
ط :طاوض ز :دوويةنة
ع :عةضة
ى :نوضزي ت :توضنُإ
 37زاَةظضاْــــسْو شَاضةيــــةنو ظؤض ناضَةْــــسي غــــةيطة نــــوضز ،بةضِاغــــو،

خؤ عةضةبةناْيـ ٖـةض ٖـةْطاويَو ضِةت زةنةْـةوة نـة وا بهـات ييـوا نوضزيـةنإ
بــؤ نوضزةنــإ خؤيــإ بــٔ ،ئةطةضضــو بــةو ؾـيَوةيةيـ ْــةبوَ نــة يــة خؿــتةناْسا

َيَٓةناْة 3بـؤ منووْـة)%99( ،ي زاْيؿـتواْو غـًيَُاْو
ؾهاْسْيَهو ئاؾهطاي بةي

زيــاضة ،نةضــو ضِيَيــإ ي ـوَ ْــاطرييَ يــة بةؾــةناْو تــطي وآلتــسا خعَــةت بهــةٕ 3وا
باؾـرتة ظاْــيين ظَــإ ببيَتــة ثيَــوةض ،بــواض بسضيَتــة ئــةو عةضةباْــةي نــة بــة نــوضزي
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قػــةزةنةٕ يــة ييــوا نوضزيــةنإء ،ئــةو نوضزاْــةي وا بــة عــةضةبو زةزويَــٔ يــة
ييواناْو تط ناضبهةٕٖ 3ةتا نـوضز يـة غياغـةتو سهووَـةتو ْاوةْـسي بـةطوَإ
بوَ ،زياضة ئةّ ناضةيـ ْانطيَ 3بـةآلّ ئةطـةض ئـةو ياغـاي ظَاْـةي نـة يـة ثـةضِةي

٠٥

")1("5زا باؽ نطاوة ،زةضب وَء زةضيبدات نة ثةية ْـانطيَء زاَةظضاْسْـةنإ بـة
وضيايو زةبٔ ،زةؾوَ ديَبةدوَ بهطيَ3
 36زاَةظضاْسْو فةضَاْبةضي ؾياو َةغةيةيةنو يةنذاض ططْطة3
نوضزةناْو ييواي ٖةوييَط ثيَسةضوَ ،يةواْو زي ،ظياتط بيَعاض نـطابٔ 3ببـووضٕ

نوضزةنــإ ضِاظي زةنــات ،ضــوْهة نةغ ـيَهو ظؤض ؾــاضةظاي ييــوا نوضزيــةنإ يــة
وةظاضةتسا زةبوَ3
 301نوضزةنــــإ ٖةغــــت زةنــــةٕ يــــةْاو فةضَاْبــــةضة باآلنــــاْو ثايتةختــــسا
ْويَٓةضايــةتييإ تــةواو ْــانطيَ 3ئــةّ ٖةغــتة ،بيَطوَــإ ،يــة ديَــو تــطيـ بــةزي

َ ـيَِ ،بــةآلّ طةيؿــتووَةتة ئــةو ئةجناَــةي نــة ٖؤيةنــة :غياغــةتو
نــة ئةَــة زةي
ثيازةنطاوي َوتةغةضِيف "ْادو بةط"ـة نة ٖةضضةْسة فةضَاْبـةضيَهو تواْايـة،

زةنــطيَ ،بــةآلّ َــٔ ث ـيَِ وايــة :زةب ـوَ شَــاضةو بايــةخو غياغــيو نوضزةنــإ يــة
َهو ؾــــياوي نــــوضز يــــة ؾــــويَٓة
بةضضــــاو بطرييَءبــــةوة ضِاظي بهــــطئَ نــــة خــــةي

بةآلّ توضنُاْةو يةطةٍَ نوضززا باف ْييةٖ 3ةضوةٖا بووةتـة منووْةيـةنو خـطاخ
يةْاو ناضَةْسةناْو تطزاو ٖةغتيَهو ظياْبةخؿو زش بة نوضز يـة ئيساضةنةيـسا

َةناْسا زابٓطيَ3
بةتاي
ظَإء زابةؾهطزْو زةغةآلتو قةظايو

بــةزي زةنــطيَْ 3ــاوبطاو ،يــةَاوةي ئاغــايو ظيــاتط ،خعَــةتو يــة ييــواي ٖــةوييَط
نــــطزووة ،دــــا بــــة ضِاي َــــٔ باؾــــرتةٖ ،ةضضــــو ظووة ،يــــة ْاوضــــة نوضزيــــةنإ
بطويَعضيَتـــةوةو نـــوضزيَهو دآَتُاْـــةي سهووَـــةتء ٖاوؾـــاضيةناْو ؾـــويَين

 300ظَإ يةنيَهة يةو َةغةرْةي نـة نـوضز يـةنذاض ييَـو ْاضِاظييـة 3طةتـةنإ
ضِووٕء ئاؾــهطإء ثيَويػــتة ٖةضضــو ظووتــطة ،ياغــايةى زةضب ـوَء نــوضزي يــة
َسا بهاتــة
ييوانــاْو غــًيَُاْوء ٖــةوييَطو قــةظا نوضزْؿــيٓةناْو ييــواي َووغــً

بططيَتةوة3
 33نةَونوضِيةنو تط نة ثيَويػتة ضاضةغةض بهطيَ ،ئةوي ٖيَعي ثؤييػة نـة

ظَاْو ضِةمسوء ،ية ييواي نةضنوونيؿسا بيهاتـة يـةنيَو يـة ظَاْـة ضِةمسيـةنإ3
َةى ،ببيَتــة َــةضدو زاَةظضاْــسٕ يــة ْاوضــة
ئــةيا ؾــاضةظايو ظَــإْ ،ــةى ضِةضــةي

ئةفػـــةضو ثؿـــهٓياضي نـــوضزي نـــةّ تيَسايـــة 3غـــةضةجناّ فةضَاْبـــةضي عـــةضة
َةيةنو زياضو بةضضاوة ،بؤية
زاْطاوٕ نة نوضزي ْاظأْء وةضطيَطِيإ ٖةية نة ٖةي
ثيَويػتة ناضئاغاْييإ بؤ بهطيَ بؤ ئةوةي نـة نـوضزو ئـةو عةضةباْـة ضِابيَـٓٔ نـة

نوضزيةناْسا3
ٖ 305ةْـــسيَ بـــةف ٖيَؿـــتا نةَتةضخـــةَٔء ثةءاْـــةناْو تايبـــةت بـــة ظَـــإ
ديَبــةدوَ ْانــةٕ 3ططفتةنــةيـ يةوةزايــة نــة َيهــاْيعَيَهو تــةواو يةبةضزةغــتسا

نوضزي زةظأْ ،تا ببٓة ثؿهٓياض يإ ئةفػةضي3

َــةتء ظؤضيَــو يــة ئيًتيعاَاتــةناْو وةنــوو
ْييــة بــؤ وةضطيَطِاْــو ياغــاناْو زةوي

 39بة بطِواي َٔ ،ئةطةض نوضزيَو يـة ثؤغـو ديَطـطي بةضِيَوةبـةضي طؿـو يـة
َهوو نوضزةنـاْيـ
وةظاضةتو ْاوخؤ زانةظضيَْ ،ةى ٖـةض بـؤ وةظاضةت باؾـة ،بـةي

زاضايــوءٖ 33تــس 3ياغـــا بٓةضِةتيــةناْو وةى ياغــاي غـــعازاْو بةغــسا ْةنطاوْـــة
نـــــوضزي 3ظَـــــاْو ضِةمسيـــــو زازطانـــــاْو ٖـــــةوييَط عةضةبييـــــةو ئيذطائـــــاتء

غوثاغــطوظاض زةبــٔ 3ئــةّ ناضَةْــسة زةبــوَ بــة ثًــةي يةنــةّ ،يةبــةض ضِؤؾـــٓايو
فةضَاْـــةناْو بةضِيَوةبـــةضي طؿـ ـتيو ناضطيَطِيـــسا ،ئـــةضنو ْاَةطؤضِيٓـــةوةي ييـــوا

سونُــــةناْيـ ٖــــةض بــــة عــــةضةبو تؤَــــاض زةنــــطئَ 3ياغــــاو ضِيَػــــاو خــــوروو
ْاَةطؤضِيٓةوةي ناضوباضي بةضِيَوةبةضايةتية طؿتيةنإ بة ظَاْو عةضةبو بؤ ييـوا

َٓيـاّ
نوضزيةنإ ية ئةغتؤ بططيَ 3ناضةنـة خةضدييـةنو ظيـازةي زةويَ ،بـةآلّ زي

نوضزيــةنإ زةْيَــطزضئَ ،بــؤ ئــةوةي (َــوزيطى تةسطيطات) ــةناْو ئــةو ييواياْــة

( )1مةبةست بةالغةكةي سيَر ثيَرسي كؤكسة كة لة الثةرِةي دووةميي سيةركةكاني سييَر كيناهيان
َيسدا هاتووة.
كؤرِنوال
٠٧

بياْهةْـة نــوضزي 3ئةَـةيـ خــؤ زيــاضة نـاضيَهو بــاف ْييــة ،ضـوْهة غــتايف ٖــةض
ضـــواض ييوانـــة يـــةى ؾـــت وةضزةطيَــطِٕ ،بةَـــةيـ وةضطيَطِاْـــةنإ ديـــاواظ زةبـــٔ3
َ طةْاَــــة ياغــــاييةنإ زةبـــوَ بــــة وضيــــايوء ؾــــاضةظايو وةضبطيَـــطِضئَ ،بؤيــــة
بةي
غـــتافيَهو ْةؾـــياو نـــة تـــةواو ْـــوقُو نـــاضي ئيـــساضي بـــووبوَ ْـــاتواْوَ ئـــةو
٠٨

زؤنيوَيَٓتاْة ،نة ضِةْطة ٖةْسيَ داض ٖةض ْةيؿهطيَٓة نوضزي ،باف وةضبطيَطِيَ3
غـــةضةجناّ ،ئـــةو ناضَةْساْـــةي نـــة عـــةضةبو ْـــاظأْْ ،ـــاتوأْ ئيؿـــةناْيإ بـ ـة
َو ية َافة بٓةضِةتيـةناْو ئـةو ياغـاياْةي وا بـة ظَـاْو
زضوغو ضِاثةضِيَٓٔء ،خةي
خؤيإ ْووغطاوٕء يةبةض ضِؤؾٓايياْسا باديإ يـوَ وةضزةطـرييَء بـةضِيَوةزةبطئَ،

زانةظضيَ ،ئةوا فةضَاْبةضاْو نوضز بةضةو ضِووي ئةو ضِةخٓاْـة زةبٓـةوةو ،نـةّء
نوضِيو ئيساضيـ نة ثيَؿرت ٖؤنةيِ بؤ بوزدـة طيَطِايـةوةو وا ييَـو زضاوةتـةوة نـة
َيَٓةنإ ثؿت طويَ خبات ،نةّ زةبيَتةوة3
سهووَةت ٖةوٍَ زةزا بةي
 305وا ٖةغت زةنـةّ ،يـة قوتاخباْـة نوضزيةناْـسا ،بايـةخيَهو ظؤض زةزضيَتـة

بآبةف زةبٔ3
بة ضِاي َٔ ،زةبوَ ْووغيٓطةيةنو وةضطيَطِإ ،نة باؾرتة يةّ وةظاضةتـةزا بـوَ،

َةغـــةيةي ئـــاَطاظي واْةوتٓـــةوة 3نــــوضزإ َـــايف خؤياْـــة ظَـــاْو واْةبيَــــصاْو
غةضةتايى يإ نوضزي بـوَ ،بـةآلّ ئةطـةض ياغـاي ظَـإ زةضب ـوَء نـوضز قةْاعـةت

زانـــةظضيَ بـــؤ نطزْـــة نـــوضزيو ياغـــانإء بآلونطزْـــةوةيإ يـــةو ضـــاثةَةْية
َطةْاَاْــةي تــطزا نــة وةظاضةت بــة ثيَويػــتيإ زةظاْــوَٖ 3ــةضوةٖا
ضِةمســوء بةي

َيَو بـؤ يـةْاوبطزْو طيـاْو ْةتـةوةيو ْـازضيَٖ ،ـةض خـؤي
بهات نة ئيرت ٖيض ٖةوي
زاوا زةنــات ٖةْــسيَ يــة بابةتــة قوضغــةناْو قؤْاغــة ثيَؿــهةوتووةنإ بــة ظَـاْو

ثطؤغةو سونُو زازطانإ بة نوضزي بٓووغطيَٓةوة3
خويَٓسٕ:
 30.طًةييةناْو نوضز ية غياغةتو ثـةضوةضزةي سهووَـةت طـةيوَ ظؤضٕ نـة

َوء طةتوطــؤيـ زةغــتيإ ثيَهــطز ،ييــوا
عــةضةبو بوتطيَٓــةوة 3خــؤ ٖــةض نــة تيَهــةي
نوضزيــةنإ زاب ـطِاو ْــابٔء رواْــو نــوضز زةضى زةنــةٕ :بــةبوَ ؾــاضةظايو ظَــاْو
َو خؤيإ ية شياْو ْيؿتُاْيسا بطيَـطِٕ 3ئـةّ َةغـةيةية وضزة
عةضةبو ْاتوأْ ضِؤي

ٖةْــــسيَهيإ ضِةوإء ئــــةواْو زيهــــة ظيازةضِةوييــــإ تيَسايــــة ،ضــــوْهة غــــةختة
سهووَةتيَهو نةّ زةضاَـةت بتـواْوَ خيَـطا ٖـةَوو ؾـوَ بهـات 3نـوضزي بووةتـة

َةيؿة نيَؿةي ْةتةوةيو تآخبعيَٓطيَ3
وضزة خؤي زةغةثَيينَءٖ ،ةي

َؤظ بووة3
ظَاْو ْووغني ،بةآلّ َاَؤغتاي ييَٗاتوو ْيية ،بؤية َةغةيةنة ئاي
ططفتةنإ  ،بة بؤضووْو َٔ ،زوأْ:
يةنــــةّْ :ــــةوةناْو نــــوضز ْــــاتوأْ بــــاف خبــــويَٓٔ ،ضــــوْهة قؤْاغــــةناْو

 َٔ 304ئةّ غةضجناْةي ري خواضةوةّ ٖةٕ3
فةضَاْبةضإ
ٖ -0ةضنـة ياغـاي ظَــإ زةضضـوو ،ؾــاضةظايو ظَـاْو نــوضزيْ ،ـةى ْةتــةوةو

قوتاخباْة ْاوةْسييةناْو ئةَطِؤي ييوا نوضزيةنإ ْاتةواوٕ3

َةى ،ببيَتة تاقيهطزْةوةي زاَةظضاْسٕ3
ضِةضةي

زووةّْ :اوضـــةي خويَٓـــسْو نـــوضزي ْازيـــاضة ،ضـــوْهة ٖـــةوييَط زةنةويَتـــة
زةظــــةضي َووغــ ـٌَء فةضَاْبــــةضي ثــــةضوةضزةي ْاوضــــةى (بةغــــسا) غــــًيَُاْوء

 -5غةضدةّ بةؾة ئيساضيةنإٖ ،اونات ،بايةخو ظيـاتط بسةْـة زاَةظضاْـسْو
ناضَةْسي نوضز3

نـــةضنووى بـــةضِيَوةزةبات 3ضـــةْس طاظْسةيـــةنِ بيػـــتووة نـ ـة طوايـــة بةضْاَـــةي
ثةضوةضزةيو ثيازةنطاوي ٖةْـسيَ فةضَاْبـةضي خـؤديَيو ثيَ ـةواْةي طةتةناْـة3

َ -.وتةغــةضِيةو ٖــةوييَط خيَــطا بطويَعضيَتــةوةو نــوضزيَهو طوجنــاو يــة ديَــو
زابٓطيَ3

ئةَـــة ضِاغـــت بـــوَ يـــإ ْـــا ،ثيَويػـــتة ٖـــةضيَُيَهو ثـــةضوةضزةيو يـــة ٖـــةوييَطو

 -5ناضئاغــاْو بــؤ ثــؤييؼ بهــطيَ بــؤ ئــةوةي شَاضةيــةنو ظيــاتط ثؿــهٓياضو

نــــةضنووىء غــــًيَُاْو ،بآزواخػــ ـ ء بــــة ضــــاوزيَطيو نــــوضزيَهو طوجنــــاو،
زانــةظضيَٖ 3ــةضوةٖا ،بــة ضِاي َــٔ ،ثيَويػــتة خويَٓــسْو قؤْــاغو ْاوةْــسي يــة
قوتاخباْــة ْاوةْسيــةناْو غــًيَُاْوء ٖــةوييَطزا تــةواو بهــطيَ 3نــاتيَهيـ ثــاضة
و ،قوتاخباْةي تطي غةضةتايو بهطيَتةوة 3ئةطةض ْاوضةي خويَٓسْو نـوضزي
زةب َ

ئةفػةضي نوضزيعإ ضِابَيينَ3
 -4نوضزيَــو يــة ثؤغــو ياضيــسةزةضي بةضِيَوةبــةضي طؿــتيو ناضطيَطِيــسا يــة
وةظاضةت زانةظضيَٓطيَ3

٠٩

١١

 -7بــري يــة زاَةظضاْــسْو نــوضزي ؾــياو يــة ٖةْــسيَ ثؤغــتى بــةضظي بةغــسازا
بهطيَتةوة 3
ظَإء زابةؾهطزْو زةغةآلتو زازوةضي
 -6ياغــــايةى زةضبهــــطيَ نــــة نــــوضزي بهاتــــة ظَــــاْو ضِةمسيــــو ئيــــساضةي

ْيطةضإء بةطوَاْةو ثطِوثاطةْسةيةنو يةنذاض ظؤضو ظياْبةخؿـيـ يـة بةغـساوة
بآلوبووْةتـــةوة 3ئةطـــةض بـــةزواي ئـــةّ َةغـــةيةيةزا ْةضـــٔء ؾـ ـوَ ْةنـــةٕ بـــؤ
َٓيــاّ
ضاضةغــةضي طوَــإء ْاضِةظاييــة ضِاغــتةقيٓةنإء زضوغــتهطزْو َتُاْــة ،زي
طريوططفت زضوغت زةبٔ 3ئةَة دطة يةوةي نـة زاوانـاْو نـوضز بـة دـؤضيَ ظيـاز

غًيَُاْوء ٖةوييَطو قةظا نوضزيـةناْو َووغـٌَء يـةنيَو يـة ظَاْـة ضِةمسيـةناْو
نةضنووى3

زةنةٕ نةوا سهووَةت ْاضاض زةبوَ يإ بة ظةبـطي ٖيَـع بـةضةْطاضيإ بيَتـةوة ،يـا
َيإ بهات 3ئةَةيـ ية قاظاجنو غةقاَطرييء ئاضاَيو ئايٓسةزا ْابوَ3
قبووي

ْ -3ووغيٓطةيةنو وةضطيَطِإ ية بةغسا بهطيَتةوة3
 -9ثطؤغةو سونُةناْو زازطا بة نوضزي بٓووغطئَ3

َةيـــةنو َـــةظٕ زةنـــات ،ئةطـــةض بيـــةويَ تـــةْيا زاخواظيـــةنإ
سهووَـــةت ٖةي
ديَبةدوَ بهات 3ئةوإ َةبةغتياْة نوضز بة طةيو عرياقةوة بًهيَٓٔ 3زيـاضة ئةَـة

خويَٓسٕ
 -01ييوانــــاْو ٖــــةوييَطو غــــًيَُاْوء نــــةضنووى بهطيَٓــــة يــــةى (ْاوضــــة-
َةْتيكة)ي ثةضوةضزةو خويَٓسٕء يةشيَط ضِنيَةو نوضزيَهو ؾياوزا بوَ3

ية ضِيَـو نـاضتيَهطزْو طيـإء ْاخياْـةوة زيَتـةزيْ ،ـةى ديَبـةديَهطزْو نتـوَو
َيَٓــةنإ ،ئةطةضضــو ئــةَو زوايــيـ ٖــةض ططْطــة 3بــة بؤضــووْو َــٔ ،ئةطــةض
بةي
َـة يةتـةى نيَؿـةنةزا بهــات،
سهووَـةت بـة َيَؿــهيَهو فـطاوإء َيٗطةبـاْو َاَةي

 -00قؤْاغةناْو قوتاخباْة ْاوةْسيةناْو غًيَُاْوء ٖةوييَط تـةواو بهـطئَ3
ٖةض نة ثاضة ٖةبوو ،شَاضةي قوتاخباْة غةضةتاييةنإ ظيازبهطيَ3

َو ئايٓـــسةزا بٓـــةَاي ثيَهٗاتةيـــةنو ٖةَيؿـــةيو
زةنـــطيَ يـــة َـــاوةي زوو غـــاي
زابٓطيَ3

ٖو تط
ٖ -05ةغو نوضزةنإ يةبةضضاو بطرييَءٖ ،يَُايةنو نوضز بؤ ئـاآلي عـريام
ظياز بهطيَ3

ططفتةنـــة يـــةنذاض ططْطـــةو سهووَـــةت ثيَويػـــتة ثؿـــت طـــويَو ْـــةخات3
ٖيوازاضّ بةضِيَعتإ ظوو بيدةْة بةضزةغو نابيٓةنة3

ضِاويَصناض

 307وةنـــوو بـــةضِيَعتإ زةبيـــٓٔ ،زاوانـــاضيو نـــوضزة ْاغيوْاييػـــتةناة بـــؤ
فطاواْهطزْو ٖةضيَُو نوضزي تـا زيايـةو نـووتء ٖـةض طـؤضِاْيَهو تـط نـة زةبيَتـة
َايةي ديانطزْةوةي ييـوا نوضزيـةنإ يـة ؾاْؿـيين عـريام ،يـة غـةضجنةنامنسا
َـةتو
وةرْاوٕ 3وا ٖةغت ْانةّ ئـةّ زاخواظياْـة قـاظاجنو نـوضزإ خؤيـإء زةوي
َهوو
عرياقيؿيإ تيَسا بوَ 3تيَبيٓيةناْو َْٔ ،اغيوْاييعَو نـوضز تيَطْانـات ،بـةي
تــةْٗا زاوايــةنٔ بــؤ فطاواْهطزْــو زةظــةضي خويَٓــسٕء ثيَهٗيَٓــاْو ييــواي زٖــؤى3

ثاؾهؤنإ
 -0طوتةيةى نة شَاضةي زاْيؿتواْو قةظاناْو َووغٌَء ييوانـاْو ٖـةوييَطو
نةضنووىء غًيَُاْو زةضزةخات3
 -5ئاَاضي ناضَةْسإ بةثيَو ْةتةوةيإ3

زةنــطيَ زةضواظةنــة ٖــةضوا واآل نيَٓيَتــةوة بــؤ ٖــةض فطاواْهاضييــةنو يــةو دــؤضة،
بةآلّ زةبوَ ية ضِووي ٖةض ؾتيَهو زشي يةنجاضضةيو خانو عرياقسا زاخبطيَ3
ئــــةوي وا َــــٔ زاوا زةنــــةّ ،يةبةضضــــاوططتين طاظْــــسة ضِةوانــــاْو نــــوضزة3
َ ـئَ نــوضز نيَؿ ـةي ْيي ـة ،ئةَــةيـ يــة ضِاغــتييةوة زووضة 3نــوضز
بيػــتووَة زةي
١٠
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فةزمانبةزي ناوضة

فةزمانطانةي خوازةوةدا
بايةخي ئةوتؤ نةدزاوةتة
جيَبةجيَكسدني طفتةكة8

تيَبيهى :ئةم خشتانة ويَهةياى لةناو ئةسلَى بةلَطةنامةكاندا نةبوو ،بةآلم لةبةر بايةةخى ؤرريةاى نارةاربوويو
لةكتيَبى (سةردةمى قةلَةمء موراجةعةت ،نةوشريواى مستةفا ئةمني ،دةؤطاى راثء ثةخشةى سةةردةم 9111 ،ة
سليَمانى) الثةرِة  ،66-67وةربطريو.
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هاوثيَضي بةلَطةنامةي ()4

بةلَطةنامةي ()4
ؾةقاَو زاوْيٓب ()Downing
َايػى 0959
59 73.53

ْٗيَين
شَاضة:
بةغساز55 ،ى ْيػاْى 0959
بةضِيَع ؾونبيَطط

بةضِيَع َؤْتياطٌَ ""Monteagle
َبـــةضت نًــةيتؤٕ ()Sir Gilbert Claytonتـــإ
ٖــاوثيَضْ ،اَةيــةنو غــيَط طيً
يةباضةي زاخواظيٓاَةناْو نوضزةوة بؤ زةْيَطّ ،بؤ ظاْياضيتإ3
َػؤظتإ
زي
ؾونبيَطط ()Shuckburgh
يؤضز َؤْتياطٌَ ،غو 3ئيَِ 3دو ،3ئيَِ 3ظو 3ئؤو

دووآلْـــةوةي ديـــاييدواظي يـــة ييـــوا نوضزيةناْـــسا ،ئـــةّ زواييـــة ،غـــةضي
َساوةتــــةوةو ضــــةْس زاخواظيٓاَةيــــةى بــــؤ ؾــــاي عــــريامء غــــةضوةظيطء َــــٔ
ٖةي
ْيَــــطزضاوٕ ،دطــــة يــــة ضــــةْس زاْةيــــةنو بآْــــاوي توْــــسيـ نــــة ثؿــــهٓياضة
ئيساضيةناْو ْاوضة نوضزْؿيٓةنإ ْاضزوويأْ3
ظَـــاْو زاخواظيٓاَـــةنإ تاضِازةيـــةى ْةضَـــةو ظيـــاتط بـــاؽ يـــةوة زةنـــةٕ نـــة
ناضئاغاْو بؤ خويَٓسٕ بة ظَـاْو نـوضزي بهـطيَء نوضزةنـإ خؤيـإ ييواناْيـإ
ديابهةْةوة3
َيٓــةوة
َيؼ ( )Cornwallisثيَؿــٓياضيإ نــطزووة ييَهؤي
ؾــاي عــريامء نؤضِْــواي
يةغــةض ئــةّ بعووتٓةوةيــة ٖــةض يــة غــةضةتاوة بهــطيَ ،تــا ْةبيَتــة ديَــو َةتطغــو3
زياضة بةؾيَهو ئةَةيـ بة ٖؤي قةيطاْة وةظاضيةنةوةيـةو ،بةؾـيَهو زيهةيؿـو
بــؤ ٖــاتين َــٔ بــؤ ئيَــطةو ثؿــتيواْيِ يــة خواغــو نــوضز زةطةضِيَتــةوة 3بؤيــة ثـيَِ
بــاف بــوو بؤضــووْو خــؤّ يةَــةضِ ئــةّ بابةتــة بــة سهووَــةتو عــريام ضِاطةيــةةء
ْاَةيــةنِ بــؤ غــةضوةظيط ْــاضز نــة ويَٓةيــةنو يةطــةٍَ ئــةّ ْووغــطاوةزا زةطاتــة
بةضِيَعتإ3
ويػــتِ ئــةّ َاْطــة غــةض يــة ييــوا نوضزيــةنإ بــسةّ ،بــةآلّ ضــوْهة قةيطاْــة
َوةؾــاْسةوة 3دــا بــؤ
وةظاضيةنــة ٖيَؿــتا ضاضةغــةض ْــةبوةْ ،اضــاض طةؾــتةنةّ ٖةي
َة ضِووْةزا ،بة ثةغٓسّ ظاْـو يـة باضوزؤخةنـة ئاطازاضتـإ
ئةوةي تيَطةيؿتين ٖةي
بهةّ :ثيَسةضوَ زاخواظيٓاَةنإ بطةْة وةظاضةت يإ ؾويَٓةناْو تط3
َػؤظتإ
زي
َبةضت نًةيتؤٕ
طيً
غيَط دؤٕ ئو 3ؾونبريط ،نةي 3غو 3ئيَِ 3دو ،غو 3بو3
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بةلَطةنامةي ()5
شَاضةي تؤَاض:
ئو9. ،5443 .559 3

َطةْاَةي ()4
ٖاوثيَ و بةي
زيساضي 51ى َايػو 09.1ي َةْسووبو غاَو ية عريامء
ؾا فةيػةٍَ

َؤْيةناْةوة
ية :وةظاضةتو نؤي
شَاضة.1 63.04 :

نوضزي عريام

ضِؤش04 :ى سوظةيطاْى 09.1
03ى سوظةيطاْى  09.1طةيؿتووةتة تؤَاضطا

َةْسووبو غاَو بريي خاوةْؿهؤي ٖيَٓايةوة نـة ظووتـط ضِاظي بـوو طةتوطـؤ
َهــةوت
يةغــةض َةغــةيةي نوضزةنــاْو عــريام بهــةٕ 3ثاؾــإ زةضفــةتيَهو بــؤ ٖةي

َويَػتى نوضز يةعريام
ٖةي

نيَؿــةنة تــاووتويَ بهــاتء ثيَؿٓياضيؿــو نــطز ؾــا فةيػــةٍَ غــةضيَو يــة ْاوضــة
نوضزيــةنإ بــساتٖ 3ــةضوةٖا ثيَــو بــاف بــوو ،ئةطــةض خاوةْؿــهؤ ضِاظي بــوَ يــة
َةغــةيةنة بــسوئَ 3ئــةو يــة غــةضي ضِؤيؿــتء ،وتــو بــة ضِاي ئــةو :سهووَــةت

ئاَــــاشة بــــة ْاَــــةي" :ئــــو"9. 5443 5443 3ي َ 06ايػــــو وةظاضةتــــو
َؤْيـــةنإ ،ويَٓةيـــةنو زيـــساضي َ 51ايػـــو َةْـــسووبو غـــاَو يـــة عـــريامء
نؤي

نــاضيَهو باؾــو نــطزووة نــة ضِايطةياْــسووة ْياظيــةتو ياغــاي بــة ضِةمسيهطزْــو
ظَاْو نوضزي ية ٖةضيَُو نوضزاْسا زةضبهات 3بـةآلّ قػـةناْو غـةضوةظيط يةَـةضِ

ؾافةيػـــةٍَ غـــةباضةت بـــة ياغـــاي ثيَؿـــٓياضنطاو بـــؤ بـ ـةضِةمسيهطزْو ظَـــاْو
َة نوضزيـةنإء
نوضزيء ثيَهٗيَٓاْو ْاوضةي خويَٓسْو نوضزيء ضارنيو نؤَةي
ثةيوةْسيةناْو عريام يةطةٍَ توضنياو ئيَطاْسا زةْيَطّ بؤتإ3

زاَة ظضاْسْو ناضَةْـسإ يـة ْاوضـة نوضزْؿـيٓةناْسا نـة طوايـة ثيَويػـت ْانـات
َهوو زةنــطيَ نــوضزي بــعأْ ،زةبــوَ تــا نــاتو نــاضثيَهطزْو
تــةْٗا نــوضزبٔ ،بــةي
ياغانة زواخبطيَ3
ؾا فةيػـةٍَ تـةواو نـؤى بـوو يةغـةض ئـةوةى نـة زةبـوَ سهووَـةت ضِيَطـة بـسا
َو ٖةْـسيَ
نوضزي وةنوو ظَاْيَهو ضِةمسـو بـةناض بـوَ ،بـةآلّ زةتطغـا وودـووي
َو غياغــيو نــوضز يــة عــريام ببٓــة َايــةي تيَهــساْو ثةيوةْسيــةناْو ئــةّ
نؤَــةي

ويَٓةيةنو ْيَطزضاوة بؤ وةظاضةتو ٖيَعي ئامساْو3

َتــة يةطــةٍَ ئيَــطإء توضنيــازا 3زيــسو بؤضــووْو سهووَــةتو عــريامء باضةطــاي
ور
َةْسووبو غاَو دياواظ بـووٕ 3ضـاضة ثيَؿـٓياضنطاوةنإ ،بـةري سهووَةتـةوة،
ئةو نوضزاْة بةضزةواّ ضِاظي ْانات نة خواغتةناْيإ ،غـةضباضي ٖـةض ناضيَـو نـة
بؤيـــإ بهـــطيَ ،ثـــرت زةبـــٔ ،تـــا زوادـــاض يـــةثيَٓاوي يةنططتٓـــةوةو غـــةضبةخؤييسا
زةغــت زةزةْــة تيَهؤؾــإ 3ئةَــةيـ ؾــةضِي عــريامء توضنيــاو ئيَــطإ بــةزواي
خؤيـــسا زيَـ ـينَ 3نةضـــو بـــة ضِاي باضةطـــا ،زةنـــطيَ ٖـــةضوةنوو غـــهؤتًةْسيةناْو

١٧

١٨

َـــة يةتـــةى نــوضززا بهـــطيَٖ 3اونـــات زةبــوَ ئـــةوةيـ بعاْـــطيَ نـــة
بطيتاْيــا َاَةي
َويَػو ٖةضزوو ْةتةوة يةيةى ديإ3
ٖةي
َويَػـو غـهؤتًةْسيةناْو
َةْسووبو غاَو ٖةضوةٖا ضِووْو نطزةوة نـة ٖةي
ؾاْؿيين يةنططتووي بطيتاْيـاو نوضزةنـاْو عرياقـو بـةضاوضز ْـةنطزووة ،بـةآلّ

ؾافةيػةٍَ ضِاظي بووٖ ،يواي خواغـت َةْـسووبو غـاَو ٖـةض نـاتوَ ٖةغـت
بهـــات سهووَـــةتو عـــريام ثةءاْـــةناْو تايبـــةت بـــة نـــوضز ديَبـــةدوَ ْانـــات،
ئاطازاضي بهات3
ظو 3ئيَض3
09.1 4 51

َــةي بــاف نطؤنــو ثةيوةْــسيو بطيتــاْوء غــهؤتًةْسيةناْة 3بطيتاْيــةنإ
َاَةي
زاْيـــإ بـــة َـــايف غـــهؤتًةْسيةناْسا ْـــاوةو ْاغـــٓاَةو ْـــةضيو ْةتـــةوةيىيإ
ثاضاغــتووٕ ،بــةّ دــؤضة يــةنيإ ططتــووة 3بؤيــة ثيَــو وابــوو ئةطــةض غياغــةتيَهو
وةٖــا بةضاَبــةض بــة نــوضزي عــريام ثيَــطِةو بهــطيَ ،ئــةجناَيَهو ٖاوؾــيَوةي يــوَ
َيَٓـــــةناْو
زةنةويَتـــــةوةَ 3ة ْـــــسووبو غـــــاَو ضِايطةياْـــــس :ديَبـــــةديَهطزْو بةي
َيَهو غــةضةنييةو غياغــةتو ضِاطةيــةْطاو
سهووَــةت نــة بــة نــوضزي زاوٕ ،خــاي
ضِاغتء زضوغتة ،تةْٗا َاوةتةوة بعاْطيَ ناضي يةغةض نطاوة يإ ْا3
خاوةْؿهؤ ،زووثاتو نطزةوة نة ٖـاوضِاي َةْـسووبو غـاَيية 3بـةآلّ ٖيَؿـتا
َة غياغية نوضزيـةنإ غـةضنوت
َو نؤَةي
واي ٖةغت زةنطز نة زةبوَ وودووي
بهطيَ ،ضوْهة ظيإ بة عريامء نوضزةنإ خؤيؿيإ زةطةيٓآ3
َةْـسووبو غــاَو ئــةو ٖــةْطاوة خيَطاياْــةي بــريي خاوةْؿــهؤ ٖيَٓايـةوة نــة
سهووَةتو عريامء باضةطاي َةْسووبو غاَو ْاويأْ بـؤ ئـةوةي عـريام ْةبيَتـة
َكاؾو ثيئْو نوضزةنإ زشي ٖاوغوَ زؤغتةناْو ،بـةآلّ ئيؿـاضةتو ثـآزا نـة
ٖةضضــةْسة ثيَـــو وايـــة ؾـــاآلوي زوشَٓايــةتيهطزْو زضاوغــيَهاْو عـــريام زةبــوَ
زانطنيَٓطيَتــةوة ،ثيَويػــتة ئــةو نؤَــةٍَء تاقُــة غياغــياْةي وا ضــارنيةناْيإ
بــــةو ئاضِاغــــتةيةيةو ئةواْةيؿــــو نــــة ئاَاجنيــــإ بــــةضططيهطزْو ضِةوايــــة يــــة
َو
بةضشةوةْسيـــةناْو نـــوضز يـــة عرياقـــسا ،وةنـــوو يـــةى تةَاؾـــا ْـــةنطئَ 3خـــاي
ضِاغتةقيٓةي طـطْبء بـةنطزةوةٖ ،اونـات ،بآٖيواْـةنطزْو نوضزةنـإ بـوو يـةو
َيَٓاْة ،بةتايبـةتو ٖـو ياغـاي ظَـإء
طةتاْةي نة سهووَةت ثيَو زاوٕ 3ئةو بةي
ثيَهٗيَٓاْو ٖةضيَُو خويَٓسْو نوضزي ،زةبوَ بةثةية ديَبةدوَ بهطئَ3

١٩

٢١

َطةْاَةي ()7
بةي

َطةْاَةي ()6
بةي

َؤْيةنإ
بطووغهةي ْاوزاضاْو غًيَُاْو بؤ وةظيطي نؤي
ضِؤش01 :ى تةَووظى 09.1

َهو سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياية)
َطةْاَةية َوي
(ئةّ بةي
شَاضة -3 :ئةضؾيغ

(غةعات 0.:6ي 01ى تةَووظى  09.1طةيؿتووةتة وةظاضةت)

04ى ئةيًووىل 09.1
بةؾو 0

ضِؤشٖةرتو (عريام)
ْٗيَين

ضِيَه هـــةوتين ْـــويَو سهووَـــةتو خاوةْؿـــهؤي بطيتاْيـــاو عـــريام زإ بـــةو
َافاْـةزا ْــاْوَ نــة بــة نــوضز زضاوٕٖ ،ةضضـةْسة زاوا يــة َةْــسووبو غــاَو نــطاوة

(ئو)9. 09.5 5967 3

ئةَــةو ديَبةديَهطزْةنةيؿــو خباتــة ضِيَههةوتٓةنــةوة 3بؤيــة زاوا يــة بــةضِيَعتإ
زةنــــةئ ناْجــــاضيَعٕء َافــــةنامنإ بػــــةمليَٓٔء خواغــــتة ْةتةوةييــــةنامنإ
زةغتةبةض بهةٕ3

ية غيَط دو 3نئضنةوة بؤَػتةض ئةيٖٓ 3سضغٔ (04ى ئةيًووٍ طةيؿتووة)
قوغتةْتةْيية5 ،ى ئةيًووىل 09.1
شَاضة.41 :

ْاوزاضاْو غًيَُاْو:
عــةظَو بابــإ ،عةبــسويكازض سةفيــس ،سةَــة ئاغــا ،عيــعةت عومســإ ثاؾــا،
سةَــسي ضِةؾــيس ثاؾــا ،ؾــةفيل ضِةؾــيس ثاؾــا ،عةبــسوِضضِةمحإ ئةمحــةز ثاؾــا،
فايةم بابإ ،تؤفيل قةظاظ3
َهو سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياية3
َطةْاَةية َوي
ئةّ بةي

ش0:

بةضِيَع،
َِ ئاطازاضتإ بهةّ نـة دةْـةضاٍَ ْـووضي ثاؾـاي غـةضوةظيطي عـريام
خؤؾشاي
ئةّ ٖةفتةية ية توضنياوة طةضِايةوة عريام3
 -5بــة زاخــةوة ْــووضي ثاؾــاّ تــةْٗا يــة قوغــتةْتةْيية بــيين ،نــة ٖيَؿــتا
غـــةضي يـــة وةظيـــطي زةضةوةو عيػـــُةت ثاؾـــا يـــة ئةْهـــةضةو غـــاظي يـــة يايؤظـ ـا
ْـــةزابوو 3ئـــةو ضِؤشةي وا بـــةضِيَعي يـــة ثايتـــةخت زةٖاتـــةوةَ ،ـــٔ بـــةضةو ئـــةويَ
زةضـــووّء بـــةض يـــةوةي بطةضِيَُـــةوة ،ئـــةو بـــةضةو بةغـــسا بـــةضِيَ نـــةوتبوو 3بـــةآلّ
َييةوة ،ثيَؿواظيو نطزبوو3
ٖاوناضيَهِ ،بة خؤؾشاي
 -.بة قػةي ْووضي ثاؾا غوَ َةغةيةي غةضةنو باؽ نطاوٕ:
َطة ْةوتةناْو َووغٌَ
ئـ) نيًَ
َيؤظي يــة يةْــسةٕ
ْــووضي ثاؾــا وتــو تيَبيٓييــةنو تــوضنيو ْووغــطاوي بــاي
زيـوةو بــة ئاؾــهطا بــة توضنةناْيؿــو وتــووة نــة ديَــو بـطِوا ْييــة 3ئــةو ٖــةضوةٖا
ئيؿاضة تو ثيَسا نة قـاظاجنو عـريام يـة قـؤضخهطزْو ْةوتةآلْـةنإ ْـؤ ئةوةْـسةي
َو ضِاغـتةقيٓة زةزات ،خيَـطا ئـةو ْةوتةآلْاْــة
زةغـتهةوتو توضنيايـة ،بؤيـة ٖـةوي

٢٠

٢١

ثـةضة ثآبـسضئَْ 3ـووضي ثاؾـا زةيعاْــو َةغـةيةنة ٖيَؿـتا يـةشيَط ضــاوزيَطيساية،
ثيَو وابوو ضةْس زاوايةى بؤ ظوو خـةضدهطزْو َووضـة يةئاضازايـةٖ ،يـوازاضيـ
بوو ضِؤشاْو زاٖاتوو يةَة ظياتط ئاطازاض بوَ 3ئةو ٖةغـو زةنـطز نـة تـوضى طـويَ
ْازاتــة ثئْــو بؤضيــة ْةوتــةنإ ،ضــوْهة بــؤي زةضنــةوتووة فةضِةْػــة ضــاوي يــة

ئةويـ وةآلَو زابووْةوة نة ئةو قػة يةّ بابةتـة ْانـات ،بـةآلّ ئـةوإ زةتـوأْ
بة ضِيَطةي ئاغايو زاوانةيإ بهةٕ3
ْـــووضي ثاؾـــا يـــة زيـــسو بؤضـــووْو توضنـــةناْو يةَـــةضِ ضِيَههةوتٓـــة تاظةنـــة
ثطغــو ،ئــةواْيـ وتووياْ ـة سهووَــةتو نطيَهــاضإ زواي ؾــةضِ زوو نــاضي ظؤض

بانووضو بطيتاْيايـ ية باؾووض بطِيوة3
) غٓووض

ططْطو نطزووة :يةنةّ :ضِيَههةوتٓٓاَةي زةضيايو يةْـسةٕ ،زووةّ :ضِيَههـةوتين
بطيتاْيا -عريام 3توضنةنإ ئـةَو زوايىيـإ ظؤض رثةغـٓس بـوو ،بـةآلّ فةضِةْػـة

توضنةنإ بة ْووضي ثاؾايإ وت ية غياغةتو تايبةت بـة نـوضزاْو عـريامء
َو  0957بـةزواوةي تايبـةت بـة نيَؿـةي غـٓووض ،تـةواو
َويَػو طؿتيو غاي
ٖةي

زاواي يوَ نطزبووٕ ية ضـاثةَةْية توضنيةناْـةوة ضِةخٓـةي ئـةوةي يـوَ بطـطٕ نـة
طواية عريام زةخاتة ضواضضيَوةي ئيُجطِاتؤضيةتو بطيتاْياوة 3ئـةَاْيـ وةآلَـو

ضِاظيــْٔ 3ــووضي ثاؾــا ئاَــاشةي ثــآزا ،زوا باغــو سهووَــةتو عــريام نيَؿــةي
َٓيــا نــطزةوة نــة ضِيَطــة ْازاتــة ٖــيض دــؤضة
غــٓووض بــووٖ ،ــةضوةٖا ت وضنيــاي زي
ثيئْيَهو نوضز 3توضنةنإ باغو ضِووزاوةناْو باضظاْيإ نطزبووْ ،ـووضي ثاؾـا

َهوو بؤ
فةضِةْػيةناْيإ وا زابووةوة نة ضِيَههةوتٓةنةْ ،ةى تةْٗا بؤ توضنيا ،بةي
عــريام خؤيؿــو ظؤضباؾــة 3تؤفيــل ضِوغــتوو بــةط وتــو ،يــةناتيَهو طوجنــاوزا،
بابةتيَو بة قاظاجنو ضِيَههةوتٓةنة بآلوزةناتةوةْ 3ووضي ثاؾا ئةَـةي طـةيوَ ثـوَ

وةآلَو زابووْةوة نة :عريام خؤي ئةَػاٍَ ضاضةغةضي ؾيَدو بـاضظإ زةنـاتء
َة َةغـــةيةنةي يـــة نؤبووْـــةوةناْو ييصْـــةي ٖةَيؿـــةيو غـــٓووضزا
غـ ـوَ غـــاي

َويَػو ثةغٓسي توضى ية ئاغـو ضِيَههةوتٓةنـة ،بـؤ ئـةو،
باف بوو ،ضوْهة ٖةي
ية بةغسا ظؤض ططْطة 3

َطةيؿــيإ يةبةضزةغــتساية نــة ؾ ـيَذ ضــةىء ٖاونــاضيو يــة
خػــتووةتة ضِوو ،بةي
ضةْس غةضضاوةيةنو غةضبةخؤي توضى ،ئةطةض ية سهووَةتو توضى خؤيؿـيةوة
ْةبوَ ،وةضططتووةْ 3ووضي ثاؾا بةطوَإ بوو ثيئْةناْو ؾيَذ زوايو بئَ ،بؤية

َويَػــو بطيتاْيــاي َ ـةظٕ بةضاَبــةض بــة توضنيــا ،
توضنــةنإ غــةباضةت بــة ٖةي
ضوْهة ٖةغتيإ نطزبوو بطيتاْيا يـة ئاغـتياْسا خةَػـاضزةٖ ،اونـات ثيَيؿـيإ
وا ْــةبوو زضيَــصة بهيَؿـوَ 3يــة ْــووضي ثاؾــايإ ثطغــوْ 3ــووضي ثاؾــا بــؤي ضِووٕ

زةيويػـــت يـــة سهووَـــةتو تـــوضى ْعيـــو بيَتـــةوة ،تـــانوو يـــة زيـــوي خؤيـــةوة

نطزْــةوة نــة طوَــاْو تيَــسا ْييــة بــؤ تــوضى خــؤي ضــانرتة ضــةْس ْيؿــاْةيةنو

غٓووضةنإ َةسهةّ بططيَء ،سهووَةتةنةي خؤيؿـو يـةو زيـوةوة بـةضةْطاضي
ؾ ـيَذ ببيَتــةوة 3ئةَػــاٍَ تــاظة زضةْطــة ،بــةآلّ ئةطــةض ططفتةنــة زضيَــصة بهيَؿ ـوَ،

ضِاغتةقيٓةي زؤغتايةتو ثيَؿإ بسات 3ئةو بؤي زةضنةوتبوو نة توضنيا ٖيَؿـتا
ظؤض ثةيوةغو ضِووغياية3

ضِةْطة ئةّ ثيَؿٓياضة ،بةٖاضي زاٖاتوو ،خباتة بةضزةغو سهووَةتو توضى3
دـ) ضِيَههةوتٓٓاَةي باظضطاْو

ْــووضي ثاؾـــا ضِاثؤضتـــةناْو يؤضيَٓػـــو بـــة (ظؤض بــوَ َاْـــا) ْـــاو بـــطز 3خـــؤي
َو ئاخــاوتبوو 3يــؤضيَٓؼ يــةنذاض
َؤْيَ ـٌَ يؤضيَٓػــو يــة يةْــسةٕ زيبــوو و يةطــةي
نؤي

توضنةنإء ْووضي ثاؾايـٖ ،ةضوةنوو خؤي وتو ،ظؤض ثـةضؤف بـووٕ ئـةّ

خؤيؿــو يــة بيػــتين ضِاثــؤضتء ٖــةواٍَ زةٖــات 3توضنــةنإ وتيــإ :باوةضِيــإ بــة

َةغــــةيةية ظوو تــــةواو بهــــةٕ 3ضِيَىتيَسةضــ ـوَ َــــاْطو زاٖــــاتوويـ يــــةباضةي
ضِيَههــةوتين ياغــايىيةوة بطةْــة يــةى 3توضنــةنإ ثيَيــإ وتبــوو ضِيَههةوتٓٓاَــة
َــسةو ثةْاطــة) يــةخؤ بطــطيَ،
باظضطاْيةنــة ثيَويػــتة ضــةْس بةْــسيَهو (ؾــويَين زاي

ضِاثؤضتــةناْو يــؤضيَٓؼ ْــةبوة ،ضــوْهة ٖــةضوةى ثيئْــةناْو يةنــةياضي ()03
َـــاْب يةَةوبـــةضي ئةفػاْػـــتاْو ،يـــة غةضضـــاوة فةضِةْػـــيةناْو وةضططتـــووٕ3
َيَو زةزات ضِيَ يــة طةؾــةنطزْو
توضنــةنإ بطِوايــإ وابــوو فةضِةْػــة ٖــةَوو ٖــةوي
ثةيوةْسيو زؤغتاْةي توضنياو بطيتاْياي َةظٕء عريام بططيَ3

٢٢

٢٣

 -5زويَــينَ نـــة وةظيـــطي ناضوبـــاضي زةضةوةّ زي ،خيَـــطا غوثاغـــو ْـــووضي
َويَػو بةضاَبـةض بـة نـوضزي
ثاؾاي نطزو ،وتو تةواو ية َةغةيةي غٓووضو ٖةي
عريام ضِاظيية3
 -4بةضِيَعي ،غةباضةت بة َةغةيةي ْةوت ،يةو بريو بؤضووْاْة ْيطةضإ بوو
َو ْــةوتيإ زوازةخػــت 3توضنيــا
نــة غــةضةتاي قــؤضخهطزْو زاٖ ـاتو ( )54غــاي
زةبوَ ()%01ي قاظاجنو فطؤؾتين ْةوت وةضبططيَ3

َطةْاَةي ()3
بةي
يازاؾتيَو يةباضةي طةتوطؤي ئةْهةضةي ْيَوإ
ْووضي ثاؾا ئةغػةعيسو غةضوةظيطي زةضةوةي
توضنياوة

َةنة ،بــةثيَو ضِيَههــةوتين ئــةْطؤضة ،يــة ديَبــةديَهطزْو
بيػــتء ثيَــٓر غــاي
َيَو يـإ
ضِيَههةوتٓةنةوة زةغت ثآزةنات ،بةآلّ تؤفيل ضِوغتوو ثيَو وابوو غـاي

َـةي
وتوويَصةنإ يةطـةٍَ عيػـُةت ثاؾـاو تؤفيـل ضِوؾـسي بـةط يـةّ غـوَ خاي
خواضةوةزا نؤبووْةوة:

زوو زوا زةنــةويَ 3وةآلَيَهــو تــةواوّ يــة ْووغــطاوي شَــاضة ()4.7ي ()0ي ئــةّ
َاْطةتاْسا نـة بـؤ فةضيـس بـةط ْيَطزضابـوو ،خويَٓـسةوةٖ 3يـوازاضّ ئـةو ْووغـطاوة
تطغــو تؤفيــل ضِوغــتوو بطِةويَٓيَتــةوة 3ثيَويػــت ْانــات ب ــُة ْــاو باغــو ظياْــة

َ -0ةغــةيةي ئاغايؿــو غــٓووضي توضنيــا -عــريام نــة يــة ضِيَههةوتٓٓاَــةي
َو 0957زا خطاوةتة ضِوو3
غوَ ريةْةي غاي

غياغيةناْو ثةيوةْسيةنامنإ يةطةٍَ توضنياو وا زةضنةوتُٓإ نة طوايـة ٖـاْو
عـريام بـة ٖـةض ؾـوَ زةزةيـٔ نــة توضنيـا وا ييَـو بساتـةوة َةبةغـتُاْةٖ ،يَٓــسةي

يــة زاْوغــتاْةناْةوة زةضنــةوت :نــة توضنيــا ظؤض ثةضؤؾــة ضِيَطــة يــة تــاقُو
خطاثةناضي ْاوضةناْو ؾيَدو باضظإ بططيَ 3ئةّ ْيطةضاْيةي ئـةواة ثـوَ غـةيط

بهطيَ ،ئةو ناتة زواخبةئ نةوا زةبيَتة غةضةتاي ثاضةوةضططتين توضنيا3

بوو ،ضوْهة َاوةيةى بوو زةَعاْو ؾيَدو باضظإ يـة خـانو توضنيـاوة ٖاونـاضي
زةنــطيَء ٖةْــسيَ ضةنيؿــو وةضططتــووة 3نــة عيػــُةت ثاؾــا ييَــو ثطغــيِ ئايــا
ئيَُــة بــاوةضِ زةنــةئ سهووَــةتو تــوضى ؾ ـيَدو بــاضظاْو ٖــإ زاب ـوَء ضــةى و

دؤضز ئاضِ 3نئضى

َٓيـا ْـيِ ،بـةآلّ سةقُاْـة وا بـاوةضِ
تةقةَةْيو زابيَتآ؟ وةآلَِ زايـةوةو ومت (( :زي
غةضْر:
ويَٓةيةنو ئةّ ْووغطاوةّ بؤ ديَططي َةْسووبو غاَو ية بةغسا ْاضزووة3
دو 3ئاضِ غو3

بهــةئ نــة ٖاوناضيــةنإ بــة غــٓووضي توضنيــازا زيَٓــة ئــةّ زيــو ،ضِيَيؿيتيَسةضـوَ
َة نوضزةناْو توضنيا زابيين بهةٕ ((3
غةضخيًَ
ئةْهــةضة ئاَــازة بــوو ٖيَعةنــاْو خــؤي يةغــةض غــٓووض نؤبهاتــةوة 3ئةطــةض
سهووَــةتو عــريام بيــةويَ ٖيَــطف بهاتــة غــةض ؾ ـيَدو بــاضظإ ،ئــةوا ٖيَعةنــاْو
تـــوضى زةتـــوأْ ٖـــةض ثةْابـــةضيَهو نـــوضزي زظةنـــطزوو بـــؤ ْـــاو خـــانو توضنيـــا
َويَػتة غوثاغِ نـطزٕء
زةغتطري بهةٕء بيسةْةوة زةغت عريام َٔ 3بؤ ئةّ ٖةي
ومت ئةطةض سهووَةتو عريام بطِياض بسات بةضةْطاضيإ ببيَتةوة ،ئـةوا بـةٖاضْ ،ـةى
ثايع ،باؾرتئ نات زةبوَ بؤ ئةّ ناضة 3ثايعإ وةضظي بـاضإ زةغـت ثـوَ زةنـات،
ضِيَطةوبإ خطاخ زةبٔ ،خؤ ْاوضةنةيـ ٖيَؿتا يةطـةٍَ سهووَـةتيَهو َةزةْيـسا

٢٤

٢٥

َهو نــاضي فطاواْــو عةغــهةضي ْــايوَ 3ئــةّ
ضِاْــةٖاتووة 3بؤيــة ئــةّ وةضظة بةنــةي
ٖؤناضاْـة ٖــةَوو زةبٓــة َايــةي ث ـطِاْو نــطزةوة عةغــهةضيةنةو زةضفــةت تــةواو
زةزةْـــة دـــةْطاوةضاْو ؾـ ـيَذ ،خؤيـــإ بـــؤ بـــةضططيهطزٕ غـــاظبهةٕ 3غـــةضةجناّ
ناضةنة زوازةنةويَء غةخت بة ئاناّ زةطات3

بسةئ بؤ ئـةوةي نـة بتـواْوَ بةغـةض طـطفو نؤَجاْيـا ثيَهٗيَٓـةناْو نؤَجاْيـاي
َو عرياقسا ظاٍَ بوَ3
ثةتطؤي
بــؤ غــةضوةظيطي توضنيــاّ ضِووْهــطزةوة :قــاظاجنو عــريام يــةّ بــواضةزا يــة ٖــو
توضنيا ظياتطة 3زواداض بؤ سهووَةتو عريام وا باؾرتة ،ئةوةْسةي نـة يـةتواْازا

َػووضِيَين توضى ية بةغـسا نـةوت 3ثيَـو
03ى ئةيًووىل  09.1ضاوّ بة ناضٖةي
ضِاطةياْــسّ نــة نــاضة عةغــهةضيةناْو ئــةّ زواييــةي غــوثاي تــوضى يــة ٖــةضيَُو

َةَةية
ب ـوَ ،خــؤي غةضضــاوةناْو ْــةوت بــةناض ب ـَيينَء ٖــةوٍَ بــسا ئــةّ تةْطوضــةي
ضاضةغةض بهات3

ئـــاضِاضِ ات زوايـــو ٖـــاتووٕء ،غـــوثانة ْيَطزضاوةتـــة ْاوضـــةيةنو تـــطي ضِؤشئـــاواي
طؤَو وإٖ 3يوايؿو خواغت ئةّ ئؤثةضاغيؤْاْة ية َاوةيةنو نوضتسا نؤتـايو

 -.ضِيَههةوتٓٓاَةي ئابووضي

َةنـةي ئةْطؤضةيؿـو ثؿـت ضِاغـت نـطزةوة نـة غـوثاي تـوضى
بئَْ 3اوبطاو ٖةواي
يةغـــةض غـــٓووضي عـــريام -توضنيـــا نؤزةنطيَٓـــةوةو تـــا زةَـــو زةغـــتجيَهطزْو
ٖيَطؾـــو سهووَـــةتو عـــريام بـــؤ غـــةض ؾــيَدو بـــاضظإ ،يـــةويَ زةَيَٓٓـــةوةَ 3ـــٔ

ضِيَههةوتٓٓاَــةي ثيَؿــٓياضنطاوي ئــابووضي يةطــةٍَ توضنيــا ئيَػــتا طةتوطــؤي
يةغــةض زةنــطيَ 3بــة غــةضوةظيطي تــوضنِ وت :سهووَــةتو عــريام ثيَــٓر َــاْب
ظياتطة ثطِؤشةنةي خػـتووةتة ضِوو ،بـةآلّ زوانـةوتين بـؤ ريـةْو ثةيوةْسيـساضي

َٓياّ نطز نة سهووَةتو عريام ،يةبـةض ئـةو ٖؤياْـةي غـةضةوة،
غوثاغِ نطزو زي
ٖيَؿتا بريي ية ناضيَهو وةٖـا ْةنطزووةتـةوة 3خـؤ ئةطـةض بطِيـاضيـ بـسات ،ئـةوا

ئةْطؤضة زةطةضِيَتـةوة نـة ْـةيتواْيوة وةآلّ بساتـةوة 3ئـةويـ ثةؾـيُاْيو خـؤي
يةَــة زةضب ـطِيء طةــو زاٖ ،ةضضــو ظووة ،وةآلَــو ثيَويػــت بساتــةوة 3وةظيــطي

َاْطو َايؼ باؾرتئ ناتة بؤ زةغتجيَهطزْو ئةّ ناضة3

زةضةوةي تـــــوضى ئاَـــــاشةي زا نـــــة ْياظياْـــــة بطِطةيـــــةنو تايبـــــةت بـــــة َـــــايف
ْيؿتةدَيبووٕ بؤ زةقو ضِيَههةوتٓٓاَةنـة ظيـاز بهـةَٕٓ 3ـيـ ومت نـة طةضِاَـةوة
َُـةوةو ،يـةّ باضةيـةوة ،ئةوةْـسةي نـة بـة َـٔ بهـطيَ،
بةغسا يـةّ َةغـةيةية زةنؤي

َ -5ةغةيةي ْةوت
غــةباضةت بــة غــةضجنةناْو سهووَــةتو تــوضى يةَــةضِ نيَؿــةي ْــةوتء يــة

زةيهةّ3

وةآلَــــو وةظاضةتــــو زةضةوةي بطيتاْيــــازا نــــة زاوَيتيــــة وةظاضةتــــو ْــــاوبطاوو
سهووَةتو عريام ،ضِووة نطزةوة نـة زاواّ يـة نؤَجاْيانـة نـطزووة ظوو زةغـت

َػووضِيَين توضى يـة ضـاوثيَهةوتٓةنةي
زةَةويَ ئيؿاضةتو ثآبسةّ نة ناضٖةي
َيو خــؤي بــة ضِيَههــةوتين
03ى ئــةيًوويو 09.1ي بةغساَاْــسا ،تــةواو خؤؾــشاي

بة ناضو خػتٓة باظاضِي ْةوت بهاتء خيَطا بطِيَو ثـاضة بـساتٖ 3ـةضوةٖا زاوايؿـِ
َةتثيَسضاو زياضي بهطيَ ،بةَـةضدوَ يـةوي ئيَػـتاي نؤَجاْيانـة
نطز ْاوضةي َؤي

ْــــويَو ياغــــايو ضِاطةيــــةْطاوي  07ئــــةيًوويو بةغــــسا ثيؿــــإ زاو ثريؤظبــــايو
غةضنةوتٔء بة ئاناّ طةيؿتٓيؿو ية سهووَةتو عريام نطز3

ب وونرت بوَ ،بؤ ئةوةي زةضفةت بسضيَتة عريام يةضِيَو نؤَجاْيايةى يإ ظيـاتطةوة
ْةوتو ،ظياتط ية بةؾو خؤي ،زةغـت بهـةويَ 3يةغـةض بـطِي زاوانـطاوو ْاوضـةي
ضِآثيَسضاو تائيَػتا ضِيَ ْةنةوتووئ 3غةضؤنو نؤَجاْياي ْـةوتو عـريام ،يـةضِيَو
َـةتو
بطيهاضي بةغسايةوة ،زاواي ييَهطزووّ تا غةضةتاناْو َاْطو ئؤنتؤبـةض َؤي
٢٧

ْووضي ئةغػةعيس3

٢٨

َطةْاَةي ()9
بةي
َهو سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياية)
َطةْاَةية َوي
(ئةّ بةي
شَاضة  -3ئةضؾيغ
َت (عريام)
ضِؤشٖةر
ْٗيَين
(ئو)9. 09.5 4419 3

0.ى تؿطيين يةنةَى 09.1
بةؾو 0
ش0 :

يــة غ ـيَط دــى 3نئضنــةوة بــؤ َػــتةض ئيَــىٖٓ 3سضغــٔ (0.ى تؿــطيٓى يةنــةّ
طةيؿتووة)

بــسويَِ 3بــةآلّ ثيَسةضــآ بــواضّ ٖــةبىَ باغــى ناضيطــةضيى ضــانى غ ـيَط فطاْػــيؼ
ٖةَةطيع بةغةض ٖةغتى زةغةآلتساضاْةوة بهةّ 3ئةَة دطة يـةوةى نـةوا ٖةغـت
زةنـــةّ ئـــةّ غـــةضزاْة ثةيوةْسييـــةنى ططْطـــى ؾةخػـــيى يـــةناتيَهى ؾـــياوزا
َهى زةبـآ نـة نؤَيػـاضى بـاآل يةطـةأل عرياقـسا
زضوغت نطزووةو ،بؤ ئةوناتة نةي
تاووتويَى غياغةتى ئةو وآلتة بةضاَبةض بة توضنيا زةنات3
 -5زةغـــةآلتساضإ ظؤض بةطـــةضَى ثيَؿـــواظييإ يـــة نؤَيػـــاضى بـــاآل نـــطز3
زيساضى غاظىء نةؾةنةء ٖةضزوو خواْى ْيوةضِؤ نة يةنةَيإ وةنيًى وةظيـطو
زووةَ يإ َٔ غاظّ زابـوو و ،غـةضؤى وةظيـطيـ ،بـة ثيَ ـةواْةى ْـةضيتى خـؤى
ئاَازةيإ بوو ،ظؤض زؤغتاْة بووٕ 3غاظى زوو غةعاتء ْيو باغى ضِةطـةظةناْى
( 0 )AUTOCHTONICى ٖيٓــسو َيعؤثؤتاَيــاى بــؤ نــطزئء ،بــةبآ ثــةضزة ،ضِاى
َآلى ثيَؿووةوة زةضبطِىء ،ضـريؤنى ْٗيَٓيـى ثيَوةْـسيى
خؤى يةباضةى ؾائةَاْؤي
بة ئةْوةض ثاؾاوة ،ناتيَو ية زوا زةَةناْى فةضَاْطِةواييسا بووة ،بؤ طيَطِايٓةوة3
 -4نيَؿـةى نــوضز نــة نــاضى يــة عيَــطامء توضنيــا نــطزووة ،يــة ضــاوثيَهةوتٓة

شَاضة.36 :
قوغتةْتةْيية3 ،ى ئؤنتؤبةضى 09.1

ضِةمسييةناْى تطَاْسا يةطةأل زةغةآلتساضاْى تطى توضنسا ،بة ضِووْىء طيـاْيَهى
زؤغــتاْةوة تــاووتوآ نــطا 3ضِاغ ـتةوخؤ طًــةيى يــة بــآٖيَعيى عيَــطام ْــةنطا ،نــة
بةٖؤيـةوة ؾـيَدى بــاضظإ تواْيويــة ياضَـةتيى ياخيــاْى نــوضز بــسات 3سهوَــةتى

َــؤْيَأل غ ـيَط ٖــةَةطيعى نؤَيػــاضى
َِ ثيَتــإ ضابطةيــةةْ :ــةقيب نؤي
خؤؾــشاي

عيَطام ،يةضِاغتيساْ ،ةيتواْيوة ٖةضيَُى ؾيَذ بةتـةواوى نـؤْرتؤأل بهـات 3زاوا يـة

باآلى خاوةْؿهؤ ية عريام)5( ،ى ئةّ َاْطةو يةضِيَطةى بةضةو بةغسايـسا طةيؿـتة
ئيَطةو زواْيوةضِؤى ئةَطِؤ ئيَطةى بةدآٖيَؿتء ،بةضةو بةغسا نةوتةضِآ3

نؤَيػـــاضى بـــاآل نـــطا ،سهووَـــةتى عيَـــطام ضِاظى بهـــات بـــةوةى نـــة ثيَويػـــتة
ضِآوؾــويَٓى ناضيطــةض بــؤ قــاظاجنى ٖــةضزوو وآلت زابٓــآ ،بــةآلّ ث ـيَِ وايــة غـيَط3

)4( -5ى تؿـــطيين يةنـــةّء ،بـــؤ َـــاوةى زوو ضِؤش يةطـــةأل غـ ـيَط فطاْػـــيؼ
ٖــةَةطيعزا ضــوويٓة ئــةْطؤضةو ،ئــةو يــةوآ ضــاوى بــة غــةضنؤَاضو غــةضوةظيطو

ئيَفٖ 3ةَةطيع تواْيويـةتى تـوضى قةْاعـةت ثآبهـات نـة ئةَـة بـة ظةبـطى َـاززة
َٓياى نطزْـةوة نـة طةضِايـةوة
زةنطآء ،زياضة بةغسايـ ئةَةى ْييةٖ 3ةضوةٖا زي

وةظيــطى زةضةوة بةوةنايــةتء ديَطــطى نــاتيى وةظيــط نــةوتء ،ئــةّ بةياْيــةيـ

خيَــطا سهووَــةتى عــريام يــة ضِاغــتيةنإ ئاطــازاض زةناتــةوة 3ئةَــة ديَــى ب ـطِواو

وةظيطى زةضةوةى بيٓى نة زويَٓآ ية ضِووغـيا طـةضِابوةوةو ،ئةَؿـةو زةضـيَتةوة
ئةْطؤضة3
 -.بآ طوَـــإ ،نؤَيػـــاضى بـــاآل بابــــةتى ئـــةّ زيساضاْـــة بـــؤ ْووغــــيٓطةى
َؤْيـةنإ بةضظزةناتـةوةو ،ئــيرت ثيَويػـت ْانــات َـٔ ييَــطة بةزضيَـصى يةغــةضى
نؤي

ضِةظاَةْسيى توضنةنإ بووة3

طةوضةّ،

٢٩

 1ئةشآ  Autochthonicبآ بة ماناى ئةسلَىء بنةرِةتىء خؤوآلتى .بةو ثيَية ئةبيَتة رِةطةزة ئةسلَى
يا خؤوآلتيةكان (.س)

٣١

َطةْاَةي ()01
بةي

 -7غ ـيَط 3ئيَــفٖ 3ــةَةطيع ئةَــةى بةٖــةٍ ظاْــىء ،ئاَــاشةى بــةوة نــطز نــة
نؤَػيؤْى ٖةَيؿةيى غٓووض بؤ ئةّ َةبةغتة ثيَو ٖيَٓطاوةو ،ؾـتى ظيـاتطيـ
زةنـــــطآ ئةطـــــةض نؤَيتةنـــــةو ،بةتايبـــــةتى ئةْـــــساَاْى توضنيـــــا ،ضـــــارناْةو
بةضثطغاْةتط ناضةناْيإ بهةٕ3

َهو سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياية)
َطةْاَةية َوي
(ئةّ بةي
شَاضة  -3ئةضؾيغ

 -6غــةضزاْى نؤَيػــاضى بــاآلٖ ،اونــات بــوو يةطــةأل طةيؿــتٓى بطووغــهةى
شَاضة ()33ى ().ى ئةّ َاْطةتاْسا غةباضةت بة ئيشتيُاىل نؤؾؿى سهوَـةتى

توضنيا

َــــةتى بطزْــــة ْــــاوةوةى غــــةضباظ يــــإ غــــاظزاْى
توضنيــــا بــــؤ وةضططتٓــــى َؤي
ئؤثةضاغــــيؤْى عةغــــهةض ى يــــة خــــانى عرياقــــسا 3خؤؾــــبةختاْة ،بةضِيَوةبــــةضى

ْٗيَين
(ئو)9. 09.5 7650 3

ٖةَيؿــةيى ،وةى يــة بطووغــهةى شَــاضة ()00ى ئةَطِؤَــسا ئاَــاشةّ ثيَهــطزووة،
باغى باضى ئيَػتاى غةضباظاْى غٓووضيى توضنى نطزو ،بؤ خؤيؿى وتىْ :يـاظ
َــةتى ثةضِيٓــةوة يــة غــٓووض بهــطآٖ 3ــةضوةٖا ضِيَٓــويَٓيى ْــوآ بــة
ْييــة زاواى َؤي
ئةفػةضى فةضَاْسةى توضى زضاوة نة ضِيَع ية يةنجاضضةيىى خانى عريام بططآ3
 -3نؤثيى ئةّ ْووغطاوةّ بؤ نؤَيػاضى باآلى خاوةْؿهؤ ية بةغسا ْاضز3
دؤضز 3ئاضِ 3نئضى

05ى ناْووْو يةنةَى 09.1
بةؾو 0
ش0 :

َس( 05ى نــاْووْى يةنــةّ بــة
يــة غ ـيَط 3ئيَــفٖ 3ــةَةطيعةوة بــؤ يــؤضز ثاغــةيً
وةظاضةتى نؤيؤْيةنإ طةيؿتووة)
ْٗيَٓى
بةغسا51 ،ى ئؤنتؤبةض51 -ى ْؤظةَبةضى 09.1
طةوضةّ يؤضز،
َى  ، 0959نـة يةْـسةة بـؤ ططتٓـة زةغـتى ناضةنـاة يـة
تؿطيٓى زووةَى غـاي
َويَعى خاوةْؿــهؤ يــة قوغــتةْتةْيية ثيَؿــٓياضى نــطز
بةغــسا بةدآٖيَؿــت ،بــاي
زواى منووْةى ئةواْة ثيَـ خؤّ بهةوّء بةئةْطؤضةزا طةؾت بهةّ ،بـؤ ئـةوةى
زةغةآلتساضة غـةضةنيةناْى توضنيـا بٓاغـِ 3دـا ضـوْهة ضِآءؾـويَٓى ثيَويػـتى
َويَع
طةؾتةنةّ بة َيػطو فةيةغتيٓسا تةواو بووبووٕ ،ديَبةديَهطزْى زاواى بـاي
َِ ،ية يةْسةٕ زوانةوت3
بؤ طةضِاْةوةى ئةَػاي
)5( -5ى ئؤنتؤبــةض طةيؿــتُة قوغــتةْتةْييةو ،ضِؤشى زواتــط يةطــةأل غــيَط3
دــؤضز نئضنــسا ضــووَة ئــةْطؤضة 3ثــاف غــةضزاْى عيػــُةت ثاؾــاو ؾــونطى
قاياى وةنيًى وةظيطى زةضةوةْ ،يوةضِؤ خواْيَهى ضِةمسيى خؤؾِ بؤ غـاظنطاو،
ئــةيا ضــاوّ بــة َػــتةفا نــةَاٍ ثاؾــا نــةوت 3غــاظى ظؤض بةطــةضَى ثيَؿــواظيى
نــــطزّء ،غــــةضةتا يــــةباضةى ضِاثــــةضِيٓيى ئةفػاْػــــتإء ،بةتايبــــةتى ٖؤنــــاْى

٣٠

٣١

َئ
َآلوة ثطغــيىَ 3ــٔ ضِووة نــطزةوة ،ئــةَاْوي
َةضطةغــاتى ضِووخــاْى ؾــائةَاْوي
َـــــةواْيَهى خؤؾةويػـــــتى
َةيـــــةنى نوؾـــــٓسةى نـــــطز نـــــة واى زةظاْـــــى ثاي
ٖةي
دـ ـ ةَاوةضةو ،غـــوثايةنى بةئةَـــةنى يةثؿـــتةو ،زةتواْـــآ ْويَهـــاضيى ناضيطـــةض
َـــة ْـــةظإء زوانةوتوةناْـــسا بػـــةثيَٓآ 3واى زةبيٓـــى نـــة غـــاظى يـــة
بةغـــةض خيًَ

َُاْيا بـــةناضبيَٓآ 3باغـــى غـــآ ْاَـــةى ئـــةْوةضى نـــطز نـــة بـــؤيى
وآلت بـــؤ ئـــةي
َجة بووة3
ْووغيبووٕء ،زةضياْسةخػت ضةْس نوضتبنيء بةٖةي
يةنــةَيإ ،نــاتى نوزةتايــةى نــة ئــةْوةضى وةى زيهتاتؤضيَــو زةنــطزة تانــة
زةغــــــةآلتساضْ ،ووغــــــطاوةو ،فةضَاْــــــسةيىى يةؾــــــهطةناْى قوغــــــتةْتةْييةو

توضنيــا ضــيى نــطزووة ،ئةَــةيـ ئــةتواْى يــة ئةفػاْػــتإ بيهــاتء ،يــة بــريى
َيـةتى ٖاووآلتيـاْى ،تـةواو
نطزبوو ٖةيبةتى خؤىء تواْـايىى غـوثانةىء عةقً

زةضزةْيًــى بــة غــاظى بةخؿــيوة 3ئــةَيـ زاواى بيٓيٓــى ئــةْوةضى نطزبــوو و،
ثيَؿٓياضةنةيؿى زابووة زواوة3

َػـؤظ خياْـةتيإ ييَهـطز3
يةَإ دياواظٕ 3غةضباى ئةَة ،وةظيطى ْاؾـاضةظاو ْازي
َطـطإ بـووّ نـة
َآلو طـةىل ئـةفػإ ٖـةبوو و ،زي
َٔ ومت :غـؤظيَهى ظؤضّ بـؤ ئـةَاْوي

ْاَـــــــةى زووةّ ،زواى ؾـــــــةضِ يةَؤغـــــــهؤوة ْووغـــــــطابوو و ،ثيَؿـــــــٓياضى
َـــةتاْى ئاغـــياى نطزبـــوو ،نـــة توضنيـــاء ئيَـــطإء
َـــةى زةوي
زاَةظضاْـــسْى نؤَةي

َــــة باؾــــةناْى بووْــــة َايــــةى ئــــةو ناضةغــــاتةى عةضؾــــةنةىء ئــــاظاضى
ٖةوي
َهةنةى3
ْاؾايػتةى خةي
غـــاظى ئـــةّ ؾـــيهطزْةوةيةى نيَؿــةى ئةفػاْػـــتامنى ثآثةغـــٓسبوو ،بـــةآلّ

َى بيَطاْـةى بةغـةضةوة ْـةزةبوو 3يـة
ئةفػاْػتإء بوخاضاى زةططتةوةو ،نـؤْرتؤي
َةنـــةوة بهـــات بـــؤ ثتـــةونطزْى ئـــةو
غـــاظى زاوانطابـــوو ،ثةيوةْـــسى بـــة نؤَةي
يةنيَتيية 3ئةويـ يةوةآلَسا وتى :ئةو ؾويَٓةى ئةْوةض ْاَةنةى يىَٓووغيبوو،

َئزا ٖةَيؿــة ٖةغــتى بــة ْاضِاغــتيى بؤضــووْةناْى
وتــى :يــة طةتوطــؤى ئــةَاْوي
نطزووةو ،وايؿى ٖةغت زةنطز ئةوروة ئؤتؤنطاتة ْـةفاّء نةيًةضِةقـة ،ؾـاياْى

ضِازةى غةضبةخؤيىى ئةو يةنيَتيية ْانؤنةى زةغـةملاْس ،بؤيـة ضِاظى ْـةبووبوو
ناض بؤ ئةو ثطِؤشةية بهات3

بـــةظةيى ْـــةبوة 3ئـــيرت ْـــاظاة ئـــةّ ٖةغـــتة تاضِازةيـــةى توْـــسة يـــةو ضِاغـــتييةوة
غةضضاوةى ططتووة نة غاظى يةبٓةضِةتسا ،بـة ئاَؤشطـاضيى غـؤظيةت ،ثؿـتطرييى
َآلى ،بؤ بطزْةوةى ؾةضِى ْاوخؤ نطزووة ،يإ ْا؟
ئةَاْوي

ئةْوةض ْاَةى غيَيةَىَ ،اوةيةنى نـةّ ثـيَـ َـةضطى ،يـة بوخـاضا ْوغـيبوو
و ،زاواى ثــاضةو ضــةنى بــؤ ئــاظازنطزْى KHANATESى ئاغــياى ْاوةضِاغــتى
يةزةغت غؤظيةت نطزبوو 3ئـةّ ْاَةيـة نـة وةآلّ ْـةزضابووةوةَ ،ـؤضيَهى تـاظةى

 -.ئــةيا ٖاتيٓــة غــةض باغــى نــؤٕء ئيتٓؤيؤديــا 3غــاظى ظؤضى ٖــةوٍَ زا

يىَسضابوو و ،خؤى تيَسا بة "ؾاى بوخاضاو ظاواى خةييةة" ْاو بطزبوو3

بيػـــةمليَٓآ نـــة ضِةطـــةظةناْى ضِؤشئـــاواى ئـــةوضوثا توضنـــة عومساْيـــةنإ يـــةى
بٓةضةيإ ٖةيةو ،خؤؾشاألبوو بةوةى نة بيػـتى غـةضّ يـة ْيؿـتُاْى زيَطيٓـى

ٖةغــتِ نــطز غــاظى ،بــة طيَطِاْــةوةى ئــةّ ضــريؤنة ،زةيــةوآ وةى نةغــيَهى
َـآ
ئاطازاض ية َيَصووى دووآلْةوة ثانتؤضاْىء ثـانئيػـئَيةناْى ئاغـيا ،ثـيَِ بً

َى ( )0955ناتـآ
توضنإ يـة ْاوةضِاغـتى ئاغـيا زاوة 3يـةّ وتوويَصاْـةزا ومت :غـاي
ْويَٓــةض بــووّ يــة نــابووٍ ،زاواى ياضَــةتيى ثــاضةو ضــةنى ييَهــطزّ 3بــؤ ئــةوةى

ئــةو ٖةَيؿــة زشى ئــةو بعووتٓةواْــةو ٖاوثــةءاْيى ئاغــيايى بــووةو ،ئيَػــتا
َويَعى خاوةْؿــهؤ
توضنيــاى ْــوآ زةضِواْيَتــة ضِؤشاواٖ 3اونــات ئــةوةيـ بــة بــاي

 BASMARCHبتـوأْ نــؤتى غــؤظيةت بجػـيَٓٔ 3ئــةّ يازةوةضييــة ،واى يــة غــاظى

ضِابطةيةْآ نـة ٖاوثـةءاْيَتيى توضنيـا يةطـةأل َؤغـهؤزا ْاضـاضييةو ،ئيَػـتايـ

نــطز ضــةْ س ضــريؤنيَهى ثةيوةْــسيى يةطــةأل ئــةْوةضزا بطيَطِيَتــةوة 3وتــى ٖــةَوو
َيَهى خػــتبووة طــةضِ بــؤ زووضخػــتٓةوةى توضنيــا يــة ؾــةضِيَهى طــةوضةو،
ٖــةوي
زشايةتيى ئةو غياغةتةى ئةْوةضيؿى زةنطز نة زةيويػت غةضوةتء غـاَاْى

َى غـيَط دـؤضز نـئضى يـة
نة ثةيوةْسيةناْى ئـةْطًؤ -تـوضنى َـاوةى ضـواض غـاي
قوغتةْتةْيية ثتةوبووْيَهى زياضو بةضضـاوى بـةخؤوة زيـوة ،ثةضةغـةْسْى ئـةو
َةى ئيٓطًتةضة بة باؾرت زةظاْـآ 3زوادـاض غـاظى يـة وةآلَـى
ثةيوةْسيية توْسوتؤي
ثطغــياضيَهُسا وتــى :ثيَــى واي ـة عيَــطام ضَِيههــةوتٓيَهى باؾــى ئيُــعا نــطزووةو،

٣٢

٣٣

ثةيوةْسيؿـــى يةطـــةأل زضاوغـــيَهاْى باؾـــووضيسا ظؤض باؾـــة 3ئـــةّ زيـــساضة زوو
َـــى غـــاظىء فطاواْيـــى ئاضةظوةنـــاْىء
غـــةعاتء ْيـــوى خاياْـــسو ،نةغــيَتيى ظاي
ديَطرييى ئاَاجنةناْيِ ،تيَسا بؤ زةضنةوت3
 -5ضِؤشى زواتط عيػُةت ثاؾـاو ؾـونطى قايـا غـةضيإ يىَساَـةوةو ،باغـى

 -4عيػــُةت ثاؾــا يــةو ْيــوةضِؤ ئاٖةْطــةزا نــة غ ـيَط دــؤضز نــئضى ضِيَهــى
خػــــتبوو ،ظؤض نطاوةبـــــوو و ،ضـــــةْس ضـــــريؤنيَهى يـــــؤضز نـــــوضظؤٕ ( LORD
)CURZONى ثآ ضِاطةياْسّ نة غةضةضِاى دياواظيى ظؤضى غياغـييإ ،ظؤض ثيَـى
غةضغاّ بووة 3وتى ٖيض طًةييةنى ية عريام ْييـة ،بـةآلّ ٖيـوازاض بـووٖ :ةضضـى

ثةيوةْــسيى توضنيــا -عــريامء بةتايبــةتى نوضزغــتامنإ نــطز 3ضِووة نــطزةوة،
غياغــةتى سهووَــةتى خاوةْؿــهؤ ،وةى ٖيَــعى َاْــسات (زةغــةآلتساض)ى غــةض

ظووة ٖــةوأل بــسضآ ؾ ـيَدى بــاضظإ نــة ظؤض ٖاونــاضيى ياخييــاْى نــوضزى توضنيــا
زةنـــات ،نـــؤْرتؤأل بهـــطآ 3بـــريى ٖيَٓاَـــةوة نـــة سهووَةتةنـــةى بةضشةوةْـــسيى

عريام ،ئةوةية نـة قةْاعـةت بـة عـةضة بهـات بـة غـؤظو زازثةضوةضييـةوة يةطـةأل
َػــــؤظو
َيَٓــــةوةو ،ضِاظييــــإ بهــــةٕ وةنـــوو ٖاوْيؿــــتُاْييةنى زي
نــــوضززا َووي

َساو ،وتيؿـــى :ئةطـــةض
زاضايىـــى ٖةيـــة يـــة طةؾـــةثيَساْى ْةوتةآلْـــةناْى َووغــً
سهووَــةتى عــريام ضِيَطــة بــسات بؤضيــةنإ بــة غــووضيازا تيَجــةضِٕ ،ئــةوا فةضةْػــة

َــةتى تــاظةى عرياقــسا بــصئ 3بريؤنــةى نوضزغــتاْى غــةضبةخؤ
بــةختياض يــة زةوي
َـــة 3ئـــةو ثطِؤثاطةْساْـــةيـ نـــة طوايـــة سهووَـــةتى
ٖؤمشةْساْـــة ْييـــةوَ ،ةساي
خاوةْؿهؤ ثؿتطريى ئةّ بريؤنةية زةنات ،ضِاغت ْيية3

زةضفــةتى بــؤ زةضةخػــآ خــؤى بةغــةض ئــةو وآلتــةزا بػــةثيَٓآء ،ئــيرت ٖــةضطيع
َططآ 3بؤيـة ئةزةْـةى
ثيَؿبيٓيى ْانطآ فةضةْػة زةغت ية َاْساتى غووضيا ٖةي
َةّ زا3
بة باؾرتئء غةرَةترتئ ضِيَطةى زةضضووْى ْةوتى َووغأل يةقةي

بؤ وةآلَى ئـةو ثطغـياضةيـ نـة سهووَـةتى عيَـطام ه ٖـةْطاويَو زةْـآ تـا
َافى ثةْابةضى بة نوضزاْى ٖةآلتوو ية غوثاى تـوضى بـةضةو ئـةو وآلتـةْ ،ـةزات؟

 -7ضِؤشى () 3ى ئؤنتؤبــــــةض يةطــــــةأل غــــ ـيَط دــــــؤضز نئضنــــــسا طةضِاَــــــةوة
قوغــتةْتةْييةو ،يــةوآ ضــاوّ بــة تؤفيــل ضِوؾــسيى وةظيــطى زةضةوة نــةوت ،نــة

ومت سهو وَـــةتى عـــريام ضـــيى ثـــآبهطآ بـــؤ ضـــةنهطزْى ثةْابـــةضاْى نـــوضزو
َٓيايؿــــِ
بةناضْــــةٖيَٓاْى خانةنــــةى وةى بٓهةيــــةى زشى تــــوضى ،زةيهــــاتء ،زي
نطزْـــةوة نـــة ْـــةبووْى ٖـــةض نـــاضيَهى خيَـــطاو ناضيطـــةض ،زةضةجنـــاَى ْـــةبووْى

تــاظة يــة َؤغــهؤ طــةضِابووةوة 3ئــةوْ ،يطــةضإ بــوو يــةوةى ثيَويػــتة فةضةْػــة
َهى
ضِاظىبـىَ ( زةْـوونى َـطاوى )BEC DE CANARD -نـة بـة قـةضاغيَهى بىَهـةي
ْيَوإ توضنياو عرياقى زاْا ،ضؤأل بهات3

غةضضــاوةناْى ظاْياضييـــة ْــةى ٖـــى ْياظثــانىٖ 3ـــةضوةٖا دــةختِ نـــطزةوة نـــة

َويَعى خاوةْؿهؤوة ،زاْوغتاْى ططْب يةطـةأل غـةضدةَى
تواْيِ ،بةٖؤى باي

نؤَػــــيؤْى ٖةَيؿــــةيىى غــــٓووض زةتــــواْىَ يــــة غــــةقاَطرينطزْى ئاؾــــتيى
غـــٓووضزا ٖاونـــاض بـــآ ،ئةطـــةض ططْطـــى بةطةضِخػـــتٓى زةضةجناَـــةناْى بـــسضآ3

ئــةو طــةوضة بةضثطغــاْةزا غــاظ بهــةّ 3ثةيوةْــسيى ؾةخػــييـ بــؤ ناضةنــاة يــة
بةغسا ظؤض غووزبةخـ زةبآَ 3ـٔ ،بـؤ بةضٖـةّء زةضةجناَـةناْى ئـةّ غـةضزاْة،

َــةى خؤيــإ
ئةطــةضْا ،ريةْــة غــتةًَيَهطاوةنإ بــةضزةواّ بةضِيَطــةى خؤيــإ تؤي
زةغةْٓةوة3

قةضظاضباضى ضِيَعو زووضبيٓيى غيَط دؤضز نئضنِ3
َويَعى خاوةْؿـــهؤ يـــة قوغـــتةْتةْيية
 -6ويَٓـــةى ئـــةّ ْووغـــطاوةّ بـــؤ بـــاي

َٓيايــإ نــطزّ نــة يــة خواغــتى
ٖــةضزوو وةظيــط نــة ظؤض زؤغــتاْة بــووٕ ،زي

ْاضزووة3

زؤغتاْةى سهوَـةتىعريام ضِاظيـٔء ،ثـةءاْيإ زا ،يـة بـةضططتٓى ثـةرَاضةناْى
غـــٓووضزاٖ ،اونـــاضى بهـــةٕٖ 3يَطؾـــةناْى ئـــةّ زواييـــة ،نـــة زةؾـــآ بـــةٖؤى
نؿـــاْةوةى ثؤغـــتة توضنيـــةناْى ْعيـــو غـــٓووضةوة بووبـــآ ،ويَطاْهاضييـــةنى
بةضضاويإ ية نوضزغتاْى باؾووضزا نطزووة3
٣٤

ئيَف 3ئيَضٖ 3ةَةطيع
نؤَيػاضى باآل يةعريام
٣٥

َطةْاَةي ()00
بةي
باضةطاي َةْسووبو غاَو
بةغسا6 ،ى َاضغى 09.0

ْٗيَين
شَاضة :ثو 3ئؤ43 3

َةي ْةتةوةناْساٖ ،اوناضي سهووَةتو عريام بـوَ3
خؤبةضِيَوةبةضو ئةْساَو نؤَةي
َيؼ" نـة ظؤض
َٔ بـةضِيَعتإ يـة ضِيَُٓاييـة ْاوبـةْاوةناْو "غـيَط نيٓاٖـإ نؤضِْـواي
َــة
َٓيــا زةنةَــةوة ،ضــوْهة بــطِواّ وايــة تةَوَــصي ٖةي
ثيؿــتيواْييإ زةنــةّ ،زي
ييَهطةيؿتين ْيَوإ نوضزإء فةضَاْساضةناْيإ ،زةضِةويَٓيَتـةوة ،ئيـساضة زةخاتـة
َكَيينَ نــة بــؤ
غــةض غــهة ،نــةفء ٖةوايــةنو بطايــةتوء ْياظثــانيو وةٖــا زةخــوي
بةضقــــةضاضبووْو ئاؾــــوء فــــةضَاْطِةوايو ضــــانو وآلت ثيَويػــ ـ  3بآطوَــــاة

بةضِيَع غةضوةظيط
ئاَـــاشة بـــة ٖـــةضزوو ْووغـــطاوي بـــةضِيَعتإ شَـــاضة ()757ي  07ؾــــوباتء
()300ي 4 5ي ئازاض غةباضةت بة غياغةتو سهووَةتو عريام يةَةضِ نوضز ئـةّ

بــةضِيَعتإ بايــةخو تــةواو زةزةْــة ئــةّ ضِيَُٓايياْــة ،ضــوْهة ديَبــةديَهطزْو ئــةو
ثيَؿـــٓياضاْة زةؾـــوَ ْـــاضِةظايوء ْائـــاضاَيو ضـــةْس َـــاْطو ضِابـــطزووي ْاوضـــة

ْووغطاوة بؤ بةضِيَعتإ زةْيَطّ3
 -5وةنوو بةضِيَعتإ ئاطازاضٕ ية ْووغطاوي 03ى ؾوبامتسا ْووغـيوَة ثـيَِ
باف ْييـة ٖـيض ناضيَـو يةغـةض ْووغـطاوي ئاَـاشةثيَهطاوي يةنـةّ بهـطئَ تـانوو

َوَ 3ثيَؿٓياضةنإ ،دطـة
َةضِاونيَيإ نطزووّْ ،ةٖيًَ
نوضزْؿيٓةنإ ،نة تووؾو زي
ية باؾـرتنطزْو غيػـتُو نـاضي سهووَـةتء ٖيَٓاْةنايـةي تـؤْيَهو ْـةضَرت يـة
ئاغو ئيساضةي نوضزغتاْساَ ،ةبةغو تطيـإ يةثؿـتةوة ْييـة ،بؤيـة ثيَويػـت

ياغــاي ظَــاْو خــؤديَيو زةضزةض ـوَ 3ئيَػــتا ئةَــةويَ وةآلَــو ْاَــةي يةنــةَو
َــةناْو ئــةوي 4 5ي ئازاضيؿــتإ بــسويَِ3
بــةضِيَعتإ بــة زضيَــصي بسةَــةوةو يــة خاي

َبـــةت ئةطـــةض دـــاضيَهو تـــط ضـــاو بـــة
ْانـــات بـــةضِيَعتإ ييَيـــإ ْيطـــةضإ بـــٖٔ 3ةي
ضِيَُٓاييــــةناْو ضِاويَــــصناضي وةظاضةتــــو ْــــاوخؤو ٖــــةض ضِاويَــــصناضيَهو زيهــــةزا

بةضِيَعتإ ْووغيوتاْة ْاظأْ ية زاوا بآشَاضةناْو ضِاويَـصناضي وةظاضةتـو ْـاوخؤ
َ ـئَ
زةطــةٕ يــإ ْــا ،بؤيــة يــة ٖؤنــاضة ضِاغــتةقيٓةناْيإ بــةطوَأْٖ 3ــةضوةٖا زةي
ئةطةض ْاضِةظايو غياغو ْةبوايـة ،زةنـطا ئـةّ زاواناضياْـة يـة غـٓووضي ْاوضـةي

َو ٖيض ئاَاجنيَهو غياغو ْني3
خبؿيَٓيتةوةٖ ،ةغت زةنةي تويَهً
 -.سهووَـــةتو خاوةْؿـــهؤي بطيتاْيـــاّ ،بـــة بطووغـ ـهةيةى ،يـــةو وةآلَـــة
ئاطازاض نطزووة نة وةظيطي زةضةوة بؤ ْويَٓـةضي عرياقـو ْـاضزووة نـةوا ٖـةضزوو

نوضزةنــــإ خؤياْــــسا ،بــــةبوَ ئــــةوة نــــة زةغــــتهاضيو ضِيَهدػــ ـ ء ثةيهــــةضي

َةتو توضنياو ئيَطإ بة ْياظٕ زاواْاَةيـةى يةَـةضِ ضِيَُٓاييـةناْو نؤَػـيؤْو
زةوي

َطاْايةوة 3بـةضِيَعتإ زاوا
سهووَةت بهطيَء ضةْس ثؤغتيَو ية بةغسا زابٓطئَ بٗيًَ
زةنـةٕ غــٓووضيَو بــؤ ئــةو زاخواظياْــة زابٓـطيَ نــة ضِاويَـصناضي وةظاضةتــو ْــاوخؤ

َ ـيَِ نــة
َو ْةتــةوةنإَ 3ــٔ ضِاغــجيَطزضاوّ بــة بــةضِيَعتإ بً
ئيٓتيــسا بسةْــة نؤَــةي
َو ْةتةوةنإ يـةم زةبـوَ ،ئةطـةض
سهووَةتو عريام َتُاْةي بة زةغةآلتو نؤَةي

بةْاوي (ضِاظيهطزْو نوضزإ)ـةوة زةياْهات ،يا زاوانإٖ ،ةضضؤٕ بٔ ية ٖةضيَُـة
َـةت ْـةنطيَ3
َطيَٓـةوةو زةغـتهاضيو ثيَهٗاتـةي زةظطانـاْو زةوي
نوضزيةناْسا بٗيًَ

ئةوإ ٖةض ٖةْطاويَو بؤ ثؿتيواْيو ْاضِةظايو ثيؿاْسضاوي توضىء فـاضؽ بٓـئَ3
ئـــةّ دــــؤضة ٖةْطاواْــــة زةؾـــوَ بهيَؿـــٓةوة بــــؤ ؾـــيَواْسْو ئايٓــــسةي عــــريام3

َٔ زةَةويَ ضِووْـو نةَـةوة نـة ْاَـةويَ زةغـت خبةَـة ْـاو َةغـةيةي ئـاظازيو

َةنــــةيـ وا بآلوزةنطيَتــــةوة نــــة طوايــــة سهووَــــةتو عــــريام ثؿــــتطرييو
ٖةواي

نــاضي ضِاويَــصناضي وةظاضةتــو ْـــاوخؤ طــةض بيــةويَ ٖـــةض ثيَؿــٓياضيَو ،خــؤي بـــة
ثةغـــٓسي بعاْـ ـوَ ،خباتـــةضِوو 3بـــةضِيَعتإء َٓـــيـ زةظاْـــني ئـــةو ئـــةضنو غـــةض
ؾاْيةتو ،وةنوو ناضَةْسيَهو سهووَةتو عريام ،ضِيَٓويَٓيـةنإ خباتـة بةضضـاو3
َــةتيَهو
ضِاويَــصناضَ ،ةبةغــتيةتو يــة نــاضي نــاضطيَطِيء طةيؿ ـ بــة ئاغــو زةوي

زاواناضيةنإ زةنات 3غةضةجناّ ناضزاْةوةنإ غةخت زةبٔء ،ئيرت سهووَةتو
خاوةْؿــهؤي بطيتاْيــا ْــاتواْوَ بــةضططي يــة "غياغــةتو بةضاَبــةض بــة نــوضزاْو
َػـــؤظاْةو ضِوونةؾـــيَو
عـــريام" بهـــات 3زيـــاضة ئةَـــةيـ وةنـــوو نـــاضيَهو ْازي
زةبيٓطيَ بـؤ طوؾاضخػـتٓة غـةض وآلتـاْو بيـاْو 3بـة ضِاي سهووَـةتو بطيتاْيـا،

٣٧

٣٨

َطةْاَةي ()05
بةي

َو ْةتـةوةنإ ،يـةّ بـاضةزا ،تـةواو ؾهػـت
َةغةيةي وةضطرياْو عريام يـة نؤَـةي
زيَ ـينَ 3بــةضِيَعتإ زةظاْــٔ سهووَــةتو خاوةْؿــهؤي بطيتاْيــا واي ْــابيينَ ئــةو
وةآلَةي نة بةضِيَعتإ بـؤ ْويَ ٓـةضي عرياقتـإ يـة ئةْهـةضة ْـاضزبووٖ ،ي ـو ْـويَو
َهوو ثيَـو وايـة وا زةطةيـةْوَ نـة سهووَـةتو عـريام ثؿـتيواْيو
تيَسا ْةبوة ،بـةي

َويَعخاْةي بطيتاْيا
باي

غـــهاآلي ٖـــةضزوو سهووَـــةتو ئـــريإء توضنيـــا زةنـــاتَ 3ـــٔ ثيَؿـــٓياض زةنـــةّ
بةضِيَعتإ بؤ ْويَٓةضي عريام ية ئةْهةضة ضِووٕ بهةْةوة نة َةبةغو سهووَةتو

ئةْهةضة
07ى َاضغى 09.0

شَاضة.0 7 35 :

عريام ئةَة ْيية3
بؤ بةؾو ضِؤشٖةآلت3
َػؤظتإ
زي
ئيَف 3ئيَضٖ 3ةَةطيع

بطووغــهةي شَـــاضة 013ي 03ى ؾــوباتو َةْـــسووبو غـــاَو يــة بةغـــسا بـــؤ
َؤْيةنإ ئاَاشة زةزاتة بطِياضي ئةّ زواييةي ئةجنوَةْو
وةظاضةتو ناضوباضي نؤي
َةي ْةتةوةنإ غةباضةت بة زاخواظيٓاَةيةنو نوضز3
نؤَةي
يةطـــــــةٍَ ْووغـــــــطاوي شَـــــــاضة 053ي 9ى ئـــــــازاض (ئــــــــو)9. .0 0015 3
َؤْيــةنامنإ ثآطةيؿــتووة ،بــةآلّ ويَٓــةي
ؾــيهطزْةوةي وةآلَــو وةظاضةتــو نؤي

بةضِيَع
ْووضي ثاؾا ئةغػةعيس ،غو 3ئيَِ 3دو ،زي 3ئةي 3ئؤ3
غةضؤنو ئةجنوَةْو وةظيطإ3

زاواْاَةنة يا بطِياضي يةَةضِ ئةو َةغةيةيةَإ ر ْيية3
تهاية ويَٓةناْيامنإ بؤ بٓيَطٕ3
َػؤظتإ
زي

بةغسا3

ضاْػطي
بةؾو ضِؤشٖةآلت،
وةظاضةتو ناضوباضي زةضةوة3

٣٩

٤١

َطةْاَةي ()0.
بةي
ؾةقاَو زاوْيٓب
.0 33179

تايبةت

 51ئازاض 09.0

نؤْةطاْػو باضةطاي َةْسووبو غاَو ثةغٓس زةنةئ ،زةبوَ بةض يةوةي نة
ضِاظي بني ئيذطائاتةناْو زشي ؾيَذ َةمحووز فطاوإ بهطئَ و ببٓة ناضي
َةناْو باضظإ و ثؿسةضَ ،ةتطغيةناْو يةياز بوَ و،
عةغهةضي زشي تريةو خيًَ
تةْٗا ئةّ نطزةوةية و ،ئةطةض بةثيَويػتيؿو ظاْو ،بةؾساضيو غةضباظاْو
ئيُجطاتؤضيةت قبووٍَ بهات3
تهاية ئاطازاضَإ بهةٕ :ئايا ثيَتإ واية ئةَة يةطةٍَ ثيَويػتيو

بةضِيَعّ نازؤطإ،
ظؤض غوثاؽ بؤ ْاَةي  03ئازاضتإ يةباضةي ثيَؿٓياضي بةغسا غةباضةت بة
ناضيَهو عةغهطيو ئةّ بةٖاضة ية نوضزغتاْو عريام َٔ 3تةواو ية ْيطةضاْيو

باضوزؤخةنةزا زةطوجنوَ؟

بةضِيَعت زةطةّ نة ناضيَهو عةغهةضيو وةٖاي غةضنوتهطزْو ؾيَذ َةمحووز
بهيَؿيَتةوة بؤ ئيذطائاتو بةضفطاواْو عةغهةضي و زضوغتبووْو ٖةغتيَهو
وةٖا نة طواية ٖةوٍَ بسضيَ غياغةتيَهو ْةخواظضاو بةغةض نوضزةناْسا
بػةثيَٓطيَ 3بةضيَعتإ زةظأْ بةثيَو ئةجناَةناْو نؤْةطاْػو  .0ناْووْو
زووةَو باضةطاي َةْسووبو غاَو ،ئةطةض سهووَةتو عريام بة ضِيَُٓاييةناْو

َػؤظتإ،
زي
دةي 3ئيَضٖ 3ؤأل
بةضِيَع ئةي 3ئيَِ 3دو 3نازؤطإ ،غو 3ئيَِ 3دو3

َةي غياغو يةتةى نوضزاْسا ْةنات ،بة بوَ ضِةظاَةْسيو
َةْسووبو غاَو َاَةي
تةواوي سهووَةتو خاوةْؿهؤ ْابوَ ٖيَطف بهاتة غةض ؾيَذ َةمحووز ،باضظإ
َةي
يا ْاوضةي ثؿسةض 3بيَطوَإ ئةّ َةضداْة زةبٓة ضِيَطط يةبةضزةّ نطزةي ٖةي
عةغهةضيو سهوَةتو عريام3
َٔ ،غةباضةت بة باضظإ و ْاوضةي ثؿسةض ،ضِووْو زةنةَةوة ؾيَدو باضظإ
َْو ضِابطزوو ْاوبةْاو ياخو بووْٕ 3اوضةي
و زةغتةو تاقُةنةي غار
َسةي
ثؿسةضيـ ٖةضطيع ْةضووةتة شيَط ضِنيَةو سهووَةتةوةو ؾويَين زاي
ضةتةو ضِيَططةناْو عريام و توضنياو ئيَطإ بووة ،بةيؤضة بووةتة َايةي
ْيطةضاْو بؤ سهووَةتو عريام 3يةضِاغتيسا زةَيَهة ئةو زةظةضاْة ثاى
َتو ئيساضي 3ئيَُةيـٖ ،ةض وةنو بةضِيَعت،
نطاوْةوةو خطاوْةوة شيَط زةغةر
ثيَُإ واية َةتطغو ٖةبوَ ٖةض نطزةوةيةنو يةّ دؤضةي ئيَػتاي سهوَةتو
َة ية دٓيَغ وةنو غةضنوتهاضيو زشي ٖةغو ْةتةوةيو نوضز
عريام بةٖةي
ييَهبسضيَتةوة 3بؤية ،ناتوَ بة َةْسووبو غاَو ضِازةطةيةْني :ئةجناَةناْو
٤٠

٤١

َطةْاَةي ()05
بةي
(ئو )9. .0 05..
خيَطا

َطةْاَةي ()04
بةي
وةظاضةتو زةضةوة…………………………،

َيوو 3يةى3
وةظاضةتو زةضةوة 3ئيَؼ 3زةبً
َ 55اضؽ 09.0

57ى ئازاضى 09.0
(ئو)9. .0 0544 3

بةضِيَعّ ٖؤأل،
ََو ْاَةي شَاضة
نازؤطإ ية ثاضيػة ،بؤية َٔ يةدياتيو ئةو وةر
().0 33179ي  51ئازاضتإ ،تايبةت بة ئيشتيُايو ٖيَطؾو عةغهةضي زشي

بةضِيَع ضاْػطي
ئاَــــاشة بــــة ْووغــــطاوي شَــــاضة .0 7 35ي 07ى ئازاضتــــإ غــــةباضةت بــــة

نوضز ،زةزةَةوة3
ئيَُةف ثيَُإ واية ثيَويػتة باضظإ و زةظةضي ثؿسةض "ثاى بهطيَٓةوة"،
ٖةضوةٖا ئةو ضِاغجاضزاْةي نةوا ثيَؿٓياض زةنةيت بٓيَطضئَ بؤ ٖةَةطيع تةواو

زاواناضيةناْو نوضز ،ويَٓةي ئةَاْةي ري خواضةوةتإ بؤ زةْيَطئ:
 -0زوو زاخواظيٓاَــةي نوضزةنــإ نــة يــة بطووغــهةي شَــاضة 013ي 03ى
ؾوباتو بةغسازا ٖاتووٕ3

ثيَبةثيَو ثيَويػتيو باضوزؤخةنةٕ3

 -5بطِيـــاضي ييصْـــة ي ٖةَيؿـــةيو ئيٓتيـــسا يةغـــةض ئـــةو طًةييٓاَاْـــة نـــة
ئةجنوَةٕ 55ى ناْووْو زووةّ ثةغٓسي نطزووٕ3
َػؤظتإ،
زي
3333333333333333
بةؾو ضِؤشٖةآلت

بةضِيَع دةي 3ئيَضٖ 3ؤأل ،زي 3ئيَؼ 3ئؤ ،3ئيَِ 3غو3
ضاْػطي،
َويَعخاْةي بطيتاْيا،
باي
ئةغتةَبووٍَ3

٤٢

٤٣

َطةْاَةي ()04
ٖاوثيَ و ( )0بةي
عريام :زاخواظيٓاَةي 57ى تةَووظو .ى ئابى 09.1ي يـةى يـةزواي يـةنو
ضةْس نوضزيَهو عريام3

ئيُعا:
عةظَو بةط بابإ ،سةَة ئاغا ئةوضِةمحإ ئاغا ،ؾيَذ قـازض سةفيـس ،عيـعظةت
َح بـةط ،فايـةم بـةط بابـإ ،عةبـسوضِضِةمحإ ئاغـا
بةط عومسإ ثاؾا ،سةَة غاي
ئةمحةز ثاؾاَ ،ةديس ئةفةْسي سـادو ضِةغـووٍَ ئاغـا ،ضِةَـعي ئةفةْـسيَ ،ـريظا
تؤفيل قةظاظ3

ئـ 3زاواْاَةنإ
 -0زاواْاَةي 57ى تةَووظى 09.1
نــــوضز ،بــــؤ ٖيَٓاْةنايــــةي بطايةتييـــةنو ضِاغــــتةقيٓةو ٖةَيؿــــةيو يةطــــةٍَ
عةضةبــــساٖ ،ــــةضزةّء يةوناتــــةوة نــــة ضِاظي بــــووة يــــةْاو عرياقــــسا بــــصي ،زاواي
َو ْةتـةوةنإ زاْـو ثيَـسا
ديَبةديَهطزْو َافة ْةتةوةييـةناْو زةنـات نـة نؤَـةي
ْاوٕ ،نةضو تائيَػتا ْةزضاوٕ3
ئيَُة ،غةباضةت بة ضِيَههةوتٓٓاَة تاظةنـة ،زاواي غيػـتُيَهو ئؤتؤْؤَيُـإ
يــة عــةضة نــطزووة ،نةضــو ناضَةْــسة ئيــساضيء ديَبةديَهاضيــةناْو ْاوضــةي
نــوضزإ نــة ظؤضبــةيإ عــةضةبٔ ،نةوتٓــة تؤقاْــسٕء طوؾــاضٖيَٓإ بــؤ نــوضز نــة
َططٕ 3ئيَُــــة ،يــــة ئــــاضةظوو و بةضشةوةْــــسيو
زةغــــت يــــة َافــــة ضِةواناْيــــإ ٖــــةي
ناضَةْساْو سونُو عةضةبةوة ،نـة ٖيَؿـتا زةغـةآلتو ئيٓتيـسا يـةئاضازا َـاوة،
واي زةبيـــٓني نـــة ئـــةّ زةغـــةآلتةي ئيَػـــتا ،زواي ئيٓتيـــسا  ،يـــةوي توضنـــةنإ
َةو ضِةفتاضي ناضَةْساْو عةضة  ،يـة ضِابـطزوو و ئيَػتايؿـسا،
خطاثرت زةبوََ 3اَةي
يــــة نــــاضو نــــطزةوةي تــــوضى زشي نــــوضز ،نــــة بووْــــة َايــــةي زوشَٓايــــةتوء
ديابووْةوةي نوضز ييَيإ ،باؾرت ْني3
دا زوا بطِيـاضي نـوضز ،يةبـةض ئـةّ ضِاغـتياْةي نـة يةغـةضةوة ئاَاشةَـإ ثيَـو
َو ْةتةوةنإ3
زا ،زاَةظضاْسْو سهووَةتيَهو نوضزيية بة ضاوزيَطيو نؤَةي
خواظياضئ ٖاوناضَإ بٔء زإ بة َافة ضِةوانامناْسا بٓئَ3
٤٤

٤٥

 -5زاواْاَةي .ى ئابى 09.1
َني بــةضِيَعتإ ئاطــازاض بهــةئ نــة تائيَػــتا ضــةْسئ زاخواظيٓاَــةي
خؤؾــشاي
َو ْةتـةوةنإ 3زويَـينَ ْاَةيـةنو بةضِيَوةبةضايـةتو نـةضتو
نوضز ْيَطزضاوْ ة نؤَةي
َـوَ :بـةثيَو ياغـاي ثيَطِةونـطاوي
َاْساتُٓإ يـة وةآلَياْـسا ثآطةيؿـتووة نـة زةي

ضِةؾٓووغو بطِياض
َــةي ْةتــةوةنإ ٖــيض بطِياضيَــو يةَــةضِ خواغــو
(( ئيَػــتا نــة ْــانطيَ نؤَةي

َــةي ْةتــةوةنإٖ ،ــةَوو زاواناضييــةنو زاْيؿــتواْو ْاوضــة
ئةجنوَــةْو نؤَةي
ئيٓتيــــسابهطاوةنإ زةبــ ـوَ يــــةضِيَو ْويَٓــــةضي زةغــــةآلتو َاْساتــ ـةوة بٓيَطضيَٓــــة

َـــةي
زاوانـــاضإ بـــؤ زاَةظضاْـ ـسْو سهووَـــةتيَهو نـــوضزي بـــة ضـــاوزيَطيو نؤَةي
ْةتةوةنإ بسا3

غهطتاضيةت3
زاوا يـــــة بـــــةضِيَعتإ زةنـــــةئ ئـــــةو زاواناضياْـــــةي وا ثيَؿـــــرت ثيَؿهةؾـــــو

َـــةي ْةتةوةناْـــسا بــوَ
(( ئــةّ زاواياْـــةيـ يـــة ناضةنـــاْو ئةجنوَـــةْو نؤَةي
َ ـة يــة بطِياضةنــاْو 07ى نــاْووْو
بٓــةَإء تــةْٗا بــة تيَطةيؿــتٓيَهو تــةواو ٖةي

غهطتاضيةت نطاوٕ بٓيَطْةوة ئةو ديَياْةي نة بؤيإ ْيَطزضاوٕ3

يةنــةَى 0954ي ئةجنوَــةٕ نــة زةظــةضي زاخواظةناْيــإ تيَــسا خطابــووة غــةض
عريام ،ييَو زةزضيَٓةوة3
(( ييصْـــةي ٖةَيؿـــةيو ئيٓتيـــسا بطِيـــاضي زا ئـــةّ ضِيَُٓايياْـــة ثيَؿهةؾـــو

عةظَو بةط بابـإ ،سةَـة ئاغـا ئـةوضِةمحإ ئاغـا ،ؾـيَذ قـازض سةفيـس ،سةَـة
َح بــةط ،عيــعظةت بــةط عومســإ ثاؾــا ،تؤفيــل قــةظاظ ،عةبــسوِضضِةمحإ ئاغــا
غــاي

ئةجنوَةٕ بهات:
((  -0زاواي ْــاوزاضاْو نــوضز بسضيَتــة زواوة ،ضــوْهة ئاَاجنيــإ ثيَهٗيَٓــاْو

ئةمحةز ثاؾاَ ،اديس ئةفةْسي سادو ضِةغـووٍَ ئاغـا ،ضِةَـعي ئةفةْـسي ،فايـةم
بابإ3

َةي ْةتةوةنإ3
سهووَةتيَهو نوضزيية بة ضاوزيَطيو نؤَةي
((  -5زاوا يـــة ٖيَــــعي َاْــــسات بهــــطيَ بعاْـــوَ ئــــاخؤ ئــــةو نــــاضة ئيــــساضيء
ياغايياْةي نةوا بطِياض بوو بؤ نوضزةنإ بهطئَ ،بة ضِيَهوثيَهو ديَبةدوَ نطاوٕ

ئيُعا:

َطةْاَةي ()04
ٖاوثيَ و ( )5بةي

يإ ْا3
َٓيانطزْــــةوةي نــــوضز يــــة
((  -.زاواي ئيذطائــــاتو ثيَويػــــت بهــــطيَ بــــؤ زي
َويَػـــتة ،ضـــوْهة عـــريام زوادـــاض يـــة زةغـــةآلتء َاْـــساتو
باؾـــهطزْو ئـــةّ ٖةي
بطيتاْياي َةظٕ ئاظاز زةبوَ ))3

٤٧

٤٨

َطةْاَةي ()07
بةي
بةيطووت
09ى ْيػاْى 09.0
وةظاضةتو ناضوباضي زةضةوة،
ئؤفيػو زةضةوة،

َطةْاَاْــةي نــة ثيَؿهةؾــو وةظاضةتــو زةضةوةي خاوةْؿــهؤ،
ييػــو ئــةو بةي
وةنوو ٖيَعي َاْساتو زةغةآلتساض يةغـةض عـريام ،نـطاوٕ بـة َةبةغـو ْاضزْيـإ
َةي ْةتةوةنإ ية دٓيَغ3
بؤ نةضتو نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا نؤَةي
َةي ْةتةوةنإ3
ْ -0اَةي 09ى ْيػاْى  09.0بؤ غهطتيَطي طؿتيو نؤَةي
ْ -5اَةي 09ى ْيػاْى  09.0بؤ غةضؤنو نؤَػيؤْو ئيٓتيسا 3
 -.ويَٓةي ْاَةيةى بؤ َةْسووبو غاَيو خاوةْؿهؤ ية عريام3

ؾةقاَو زاوْيٓب،
َيوو30 3
يةْسةٕ ،ئيَؼ 3زةبً
بةضِيَع،
بــةثيَو ئــةو ؾ ـيَواظةي نــة زيــاضيهطاوة بــؤ ثيَؿهةؾــهطزْو زاخواظيٓاَــةي
َطةْاَـة
َِ بةي
َةي ْةتـةوةنإ ،خؤؾـشاي
زاْيؿتواْو ٖةضيَُةناْو َاْسات بة نؤَةي
ٖاوثيَ ـــةناْتإ بـــؤ بٓيَـــطّ بـــؤ ظاْيـــاضيو بـــةضِيَعتإء ْاضزْيـــإ بـــؤ غـــةضؤنو
نؤَػــيؤْو ٖةَيؿــةيو ئيٓتيــسا  ،بــة َةبةغــو يةبةضضــاوططتٓيإ يــة خــويو

َؤْيَ ـٌَ تؤفيــل وةٖــيب بــةط وةنــوو ْويَٓــةضي طــةيو
 -5غةضثؿــههطزْو نؤي
نوضز3
 -4زاواي طــــةيو نــــوضز يــــة نوضزغــــتاْو باؾــــووض ،يةطــــةٍَ ثاؾــــهؤناْو،
َةي ْةتةوةنإ3
نؤَةي
 -7بةزضؤخػتٓةوةو ضِةخٓة ية قػةناْو دٓيَعو َةجيةض يؤْب3
ْ -6اَةي ثؿتطرييو نؤَيتةي خؤيبووٕ3

َاْطو سوظةيطاْسا3
ية زؤنيوَيَٓو ٖاوثيَ ـةوة زةظاْـٔ نـة َـٔ ْويَٓـةضي َتُاْـةثيَهطاوي طـةيو
نـــوضزّ يـــة نوضزغـــتاْو باؾـــووض نـــةوا ئيَػـــتا بةؾــيَهة يـــة عـــريامء ظيـــاتط يـــة
ٖ 311111ةؾت غةز ٖةظاض نةؽ زةبٔ3
َطةْاَاْـــةّ ضِاغـــتةوخؤ ْـــاضزووة بـــؤ غـــةضؤنو نؤَػـــيؤْو
ويَٓـــةي ئـــةو بةي
ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا ء بةضِيَع َةْسووبو غاَو ية عريام3
َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب
ئيُعا :نؤي
َوتةغةضِيةو ثيَؿووي غًيَُاْو
ْويَٓةضي زةغت ْيؿاْهطاوي طةيو نوضز ية عريام
ْاوْيؿاْو ٖةَيؿةيو:
تؤفيل وةٖيب بةط
َةسةيًةي غيٓةى
بةغسا3
٤٩

٥١

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )5بةي

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )0بةي

بةيطووت
09ى ْيػاْى 09.0

بةيطووت
09ى ْيػاْى 09.0
بؤ :غهطتيَطي طؿو،

بؤ :غةضؤنو نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا ،

َو ْةتةوةنإ،
نؤَةي
دٓيَغ3

َةي ْةتةوةنإ،
نؤَةي
دٓيَغ3

بةضِيَع،
زاوا ية بةضِيَعتإ زةنةّ نـة زؤنيـوَيَٓو ٖـاوثيَض بٓيَـطٕ بـؤ بـةضِيَع غـةضؤنو

بةضِيَع
َـةي ْةتـةوةنإ،
ئاَاشة بة ضِاثؤضتو نؤَػيؤْو ٖةَيؿـةيو ئيٓتيـسابو نؤَةي

نؤَػــــيؤْو ٖةَيؿــــةيو ئيٓتيــــسا  3ويَٓــــة ضِةغــــةْةنإ ،بــــةثيَو ضِيعبةْــــسي
ثيَطِةونــطاو ْيَــطزضاوٕ بــؤ ٖيَــعي َاْــساتء زاوايــإ ييَهــطاوة يةضِيَطــةي ؾــياوةوة

َِ ويَٓةيــــةنو غــــةضجنةناة يةغــــةض قػــــةناْو خــــويو 09ي دٓيَعــــو
خؤؾــــشاي
نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسابو َةجيةض يؤْب بسةَة بةضِيَعتإ3

َو ْةتةوةنإ3
بٓيَطضئَ بؤ نؤَةي
ئيُعا:

َـةي ْةتـةوةنإ،
َطةْاَة ضِةغةْةنإ ،بـةثيَو ثطؤغـةي زيـاضيهطاوي نؤَةي
بةي
بؤ وةظيطي زةضةوةي خاوةْؿـهؤ يـة يةْـسةٕء ويَٓةيـةنيإ بـؤ بـةضِيَع َةْـسووبو
غــاَيو عــريام يــة بةغــسا ْيَــطزضاوَٕ 3ــٔ ،بــؤ ظاْيــاضيو بــةضِيَعتإ ،ويَٓةيــةى يــةو

َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب،
نؤي

غةضثؿـــههطزْةتإ بـــؤ ٖـــاوثيَض زةنـــةّ نـــة َتُاْـــةي ْويَٓةضايـــةتيو ْةتـــةوةي

َوتةغةِضضِيةو ثيَؿووي غًيَُاْو،
ْويَٓةضي زةغتٓيؿاْهطاوي َيًًةتو نوضز

نوضزّ ثيَو زةزا نةوا ظياتط ية  311111نةؽ زةبوَ3
َٓيـــــاّ بـــــةضِيَعتإ تيَبيٓيـــــةناة زةخةْـــــة بـــــةضزةّ نؤبووْـــــةوةي َـــــاْطو
زي

ية عريام3

ســــوظةيطاْو نؤَػــــيؤْو ٖةَيؿــــةيو ئيٓتيــــسا َ 3يًًةتةنــــةّ ،نــــة ؾــــةضةيف
ْويَٓةضيياة ثآزضاوة ،زاوايإ ييَهـطزووّ بـةضِيَعتإ ئاطـازاض بهـةّ نـة ئـةوإ ظؤض

ْاوْيؿاْو ٖةَيؿةيو:

غوثاغـــو َيٗطةبـــاْيو ئةْـــساَاْو نؤَػـــيؤْو ٖةَيؿـــةيو ئيٓتيـــسا زةنـــةٕ

تؤفيل وةٖيب بةط،
َةسةيًةي غيٓةى،
بةغسا3

بةضاَبةض بة ٖاووآلتية غتةَسيسةنامنإ3

٥٠

٥١

َو ْةتةوةنإ زاواي ئاَازةبووْو َٔ يـإ ٖـةض وةفـسيَهو تـط بـؤ
ئةطةض نؤَةي
َةي ْةتـةوةنإ بهـات ،ئـةوا ئاَـازةّء وةآلَـو ٖـةَو
خويةناْو زاٖاتووي نؤَةي
ثطغيَهيؿت ئةزةَةوة3

ئيُعا:
َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب
نؤي
َوتةغةِضضِيةو ثيَؿووي غًيَُاْو
ْويَٓةضي زةغتٓيؿاْهطاوي طةيو نوضز
ية عريام3

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( ).بةي
بةيطووت
09ى ْيػاْى 09.0
بةضِيَع َةْسووبو غاَو ية عريام،
بةغسا3
بةضِيَع،
َـةي ْةتـةوةنإ،
ئاَاشة بة ضِاثؤضتو نؤَػيؤْو ٖةَيؿـةيو ئيٓتيـسابو نؤَةي
َطةْاَــة ٖاوثيَ ــةناْتإ بــؤ بٓيَــطّ بــؤ ظاْياضيتــإ 3ويَٓــة
َِ ويَٓــةي بةي
خؤؾــشاي

ْاوْيؿاْو ٖةَيؿةيو:

ضِةغــةْةناة ْــاضزووة بــؤ وةظيــطي زةضةوةي خاوةْؿــهؤ بــؤ ئــةوةي نــة بــةثيَو
َو ْةتةوةنإ ،بؤ غـةضؤنو نؤَػـيؤْو ٖةَيؿـةيو
ؾيَواظي زياضيهطاوي نؤَةي

تؤفيل وةٖيب بةط،
َةسةيًةي غيٓةى3
بةغسا3

ئيٓتيسابيإ بٓيَطيَ3
َػـؤظيو خـؤّء ئةواْـةيـ نـةوا ْويَٓةضايـةتيإ زةنـةّ بـؤ خاوةْؿــهؤ
َـٔ زي
ؾافةيػةٍَء ئاضةظووَإ بؤ خعَةتو ئةَةنساضاْـةي خاوةْؿـهؤ ثيَؿـإ زةزةّ،
َيٓــةوةي
ٖيــوزاضّ سهووَــةتو خاوةْؿــهؤ بــةثيَو ضِاغــجاضزةناْو ييصْــةي ييَهؤي
َيَٓةنإ ديَبةدوَ بهات3
َةي ْةتةوةنإ َافةنامنإ بػةملَيينَء بةي
نؤَةي
ئيُعا:
َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب
نؤي
َوتةغةِضضِيةو ثيَؿووي غًيَُاْو
(ْويَٓةضي زةغتٓيؿاْهطاوي طةيو نوضز ية عريام)
ويَٓةيو بؤ:
 نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا ،َو ْةتةوةنإ ،دٓيَغ
نؤَةي
٥٢

٥٣

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )5بةي
ئةَو خواضةوة وةنايةتٓاَةي ئيُعانطاوي َيًًةتو نوضزة ية عريام نة
تيَيسا تؤفيل وةٖيب بةط زةنةْة ْويَٓةضي خؤيإ3
-----َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب بةطو سانُو
ئيَُة نة يةخواضةوة ئيُعاَإ نطزووة ،نؤي

ئيُعانإ:
َػتةفا ؾةوقو
َآل ئةغعةز
فةحتوي

ئةفػةضي خاْةْؿني ،غةضنطزةي نـوضز يـة غـًيَُاْو،
بةضِيَوةبةضي ضِؤشْاَةي "ثةيصة"
َو ئانؤي نؤية ،وةضطيَطِي وةظاضةتو زاز
ية خيًَ

حمةَةز ئةَني
ئيػُاعيٌ ضِةواْسظي

َو باضظإْ ،يؿتةديَو ضِةواْسظ
ية خيًَ
يــة ئةؾــطايف ضِةواْــسظْ ،ــةوةي ثاؾــاي نــؤضة ،وةنيًــو

َهو غـــًيَُاْوء ئيػـــتا ْيؿـــتةديَو بةغـــسا
ثيَؿـــووي ييـــواي غـــًيَُاْوء خـــةي
زةنةيٓة ْويَٓةضي خؤَـإء ئـةو زةغـتةو نؤَةآلْـةي نـةوا ْويَٓـةضياْني بـؤ ٖـةض

غةيس سػةئ

ثيَؿوو
غةضْووغةضي "ظاضي نطَاجنو" ية ضِةواْسظ

َةغــــةيةيةىء ٖةضضــــؤٕ ثةيوةْــــسيو بــــةو زاواْاَاْــــةوة ٖــــةبوَ ،نــــة بــــةْاوي
َـــةي ْةتـــةوةنإء
زاْيؿــتواْو نـــوضزي ؾاْؿــيين عرياقـــةوة ثيَؿهةؾــو نؤَةي
زةغـــةآلتةناْو تـــطو غـــةضؤنو نؤَػـــيؤْو ٖةَيؿـــةيو ئيٓتيـــسابيإ زةنـــات3

ضِةئووف
عومسإ فايةم
عةظيع عةبسويكازض

ئةفػةضي خاْةْؿني ،ية ئةؾطايف نةضنووى
ية ئةؾطايف غًيَُاْو ،قاظي ظازة
َـــةي قـــازض ئةفةْـــسيو طـــةوضةي غـــةضخيَآلْو
يـــة بٓةَاي

ٖةضوةٖا ْاوبطاو زةنةيٓة وةنيًو خؤَإء ئةو ٖاووآلتيـة نوضزاْـةي عـريام نـة
َـــةي ْةتـــةوةنإء
ْويَٓـــةضييإ زةنـــةئ بـــؤ ئاَـــازةبووْو يـــة ئةجنوَـــةْو نؤَةي

غسيل ئةيكازضي

تريةي دافْ ،ويَٓةضي ثيَؿوو
َو ٖةَةوةْس،
َو ثيَؿهةوتووي ثيَؿوو ،ية خيًَ
دةْةضاي

نؤَػــــيؤْو ٖةَيؿــــةيو ئيٓتيــــسا ء ٖــــةض نؤَيتةيــــةنو تــــط يــــا ئةْــــساَو
َةي ْةتةوةنإء نؤَػـيؤْو ٖةَيؿـةيو ئيٓتيـسا بـؤ
زةغتٓيؿاْهطاوي نؤَةي
َؤْيَـٌَ تؤفيـل وةٖـيب
َةغةيةي زاخواظيٓاَـةنإء ٖـةض َةغـةيةيةنو تـط نـة نؤي

عةيو عريفإ

غًيَُاْو
َآل عريفــــإ ،غــــًيَُاْو ،بةضِيَوةبــــةضي
نــــوضِي عةبــــسوي
ضِؤشْاَةي "شيإ"

بةط ْويَٓةضو وةنيًو ؾياوي خؤيء ئيَُةيؿيإ بؤ زيـاضي بهـاتٖ ،ـةضوةٖا بـؤ

عةبسويكازض

سةفيس ظازة ،ية غازاتو غًيَُاْو

بةؾـــساضبووٕ يـــة ٖـــةض زاْوغـــتاْيَهسا يةطـــةٍَ وةظاضةتـــو زةضةوةي بطيتاْيـــا يـــة
يةْسةٕ يا ٖةض زةظطايةنو تطي سهووَوء نةغايةتيةنو تـطي ثةيوةْسيـساض بـة

عةبسويكازض
تةييب

ئةْساظياض ،ية ئةؾطايف غًيَُاْو
ية غازاتو بةضظجنة

نيَؿة ئاَاشةثيَهطاوةناْو ْاو زاواْاَةنإ3
ئيَُــةو ئــةو زةغــتةو نؤَةآلْــةي نــة ْويَٓــةضياْني ،ثؿــتيواْيو ٖــةض بطِيــاضو

غاييب
ئيػُاعيٌ

َة
ية غازاتو غؤي
ية غازاتو قةضار

َؤْيٌََ تؤفيل وةٖيب بةط زةنـةئ نـة بـة ْويَٓـةضيو ئيَُـة يةطـةٍَ
وتوويَصيَهو نؤي

سيهُةت ئةَني

ئةْساظياض

وةظاضةتـــو زةضةوةي بطيتاْيـــاو سهووَـــةتء ٖـــةض زةظطـــاو نةغـــايةتيَهو تـــطي
سهووَو يةغةض بابةتو زاخواظيٓاَةنإ زةياْهات3

ؾونطي غةطبإ

زنتؤضي ثطؤفيػؤض
وةضطيَطِاْو:
ئيُعا :تؤفيل وةٖيب

ضِؤش :ضواضزةي ئازاضي 09.1
٥٤

٥٥

 -0نوضز عةضة ْيية3

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )4بةي
زاواناضيو
طةيو نوضز ية نوضزغتاْو باؾووض
نة ئيَػتا بةؾيَهة ية عريام
بــؤ ثيَــساْو "خؤبةضِيَوةبــةضيو خــؤديَيو" يةغــايةي غــةضزاضيو عرياقــسا ،نــة
ئاظازيو تةواوي

َُاْة ،بــةآلّ يــةوةزا يــة
ئةَــة ضِاغــتييةنو زانثيَــساْطاوة 3ضِاغــتة نــوضز َوغ ـً
عـــةضة ديايـــة نـــة "توْـــسضِةوي زيـــين"ى ْييـــة ،يةناتيَهـــسا عـــةضةبو عـــريام
بةتايبةتو ؾيعةنإ ية ئيػئَةتيسا بة نةغاْيَهو ثطِدـؤفءخطؤف ْاغـطاوٕ3
نوضز ية ئاظازيو ئةوضوثايو ْعيهرتة3

بةيَطة:

ئـ) نوضز ،ئاظازيو تةواو زةزاتة ئافطةت3
و3
َو ثياوإ زةب َ
) ئافطةتو نوضز ،غةضثؤفء ثةضة ْاناتء ئاغايو تيَهةي

ظَإ،
ثةضوةضزةو خويَٓسٕ،
غةضبةغوء ثيَؿهةوتين نؤَةآليةتوء ئابووضي،

ي3
َسةثةضِ َ
ز) ئافطةتاْو نوضز ،تةْاْةت يةطةٍَ ثياواْساٖ ،ةي
ز) ئــافطةتو نــوضزي وةنــوو شْــو ؾ ـيَذ قــازض ،يــة ٖةْــسيَ نــؤضِو َةدًيػــو
تايبةتسا زةبيَتة غةضنؤضِي ثياوإ3

َِء غةضنوتهاضي،
ضِظطاضي ية ظوي
ظأَ بهات3

ٖـــ) ئــافطةتو نــوضز ئةطــةض ثياوةنةيؿــو يــة َــاٍَ ْــةبوَ ،خعَــةتو َيواْــاْو
ضِةطةظي ْيَط زةنات3

ٖؤناضةناْو ثيَويػتيو خؤبةضِيَوةبةضيو خؤديَيو بؤ نـوضزاْو نوضزغـتاْو
باؾووض3

 -5نوضزغتاْو باؾووض ْيؿتُاْو ْةتةوةيوء باووباثرياْو طةيو نوضزة

نوضزغتاْو باؾـووض ٖـةضطيع ،يـة غـةضزةَو خةرفةتيؿـسا ،وآلتـو عـةضة ء
ٖــةضطيع شيَطزةغــتةي عــةضة ْــةبوةء غــتةَو قبــووٍَ ْــةنطزووة 3نوضزغــتاْو

ئـ) ئاضاَيو باضوزؤخو عريام3
) ئاضاَيو غةضتاغةضي ضِؤشٖةآلتو ْاوةضِاغت3
دـ) ثةيوةْسيو ئاؾتياْة يةْيَوإ نوضزو زؤغـتء ٖاوغـوَ (عـةضة  ،نًـسإ،
ئاؾووضي)ـةناْياْسا3
ز) خؤؾطوظةضاْوء ناَةضاْيو زاْيؿتواْو ضِةغةْو نوضزغتاْو باؾووض3

َيَهـو ب ـووى يـة
باؾووض ئيَػتا زاْيؿتووي عةضةبو تيَسا ْيية ،تـةْٗا ضـةْس خيًَ
ْعيهو ٖةوييَطو نةضنووى زةشئ3
نوضزاْو عريام ،ية َيَصووزاٖ ،ةضطيع بٓسةغو عةضة ْةبووٕ3
يهاْـــسْو نوضزغـــتإ بةعرياقـــةوة ْـــة ضِاغـــتء ْـــة ضِةوايؿـــة ،بـــةآلّ ئيَػـــتا
َةتو خاوةٕ غةضوةضي ْـةبوَ،
يةبةضئةوةي ئةّ َةغةيةية بة ديابووْةوة ية زةوي
ضاضةغــةض ْـــابوَ ،ئــةوإ زةياْـــةويَ وةنــوو ضِةطـــةظيَهو ديــا يـــة وآلتةنةياْـــساو
بةئةَةى بؤ تةخو ثاؾايةتيو عريامَ ،ايف شياْو ئاظازيإ ثوَ بسضيَ3

٥٧

٥٨

ظَإ

نوضز ئيَػتا بة ظَـاْو نـوضزي ،نـة ظَـاْيَهو ئاضييـةو ثةيوةْـسيو بـة ظَـاْو
عةضةبيو غاَييةوة ْيية ،زةزويَ 3عةضةبةناْو َيػطو غـووضياو ديَيـةناْو تـط
َهسا غةثاْسووة ،نةضـو ْـةياْتواْيوة ئـةّ نـاضة يـة
ظَاْو عةضةبييإ بةغةض خةي

شَاضةيإ ئةوةْسة زةبوَ بةؾو ثطِنطزْةوةي ضةْس ثؤغتيَهو ططْب بهةٕ ،وضزة
وضزة زةَطٕءْ 3ةبووْو خويَٓسْيـ بؤ خؤي شيـاْو ناضَةْـساْو نـوضز نؤتـايو
ث ـآزَيينَ 3ئــيرت ضِيَطــة بــؤ سهووَــةتو عــةضة تــةخت زةب ـوَء زواي َاوةيــةنو
نـوضت تانـة فةضَاْبــةضيَهو نـوضز ْــابيٓطيَ يـة زةظطــا سهووَيةناْـسا ناضبهــاتء

نوضزغـتإء تةْاْـةت يةطـةٍَ نًـسإء ئاؾــووضيةناْسا بهـةٕ نـة يـة نوضزغــتإء
يةتةى نوضزاْـسا شيـاوٕء ٖيَؿـتا بـة ظَـاْو نًـساْيو وةضطـرياوي ئةضَـةْيو نـؤٕ

نــــوضزي خويَٓــــةواضو ضِؤؾـــــٓبريي يــــة َةيساْــــسا ْــــاَيَٓٔ ،ضـــــوْهة زةضواظةي
خويَٓسْيإ بة ضِووزا زازةخطيَ 3ئةَةية غياغةتو ئيَػتاي سهووَةتو عـةضةبو

قػة زةنةٕ 3خؤ ئةطةض َايف خؤبةضِيَوةبطزٕ ْةزضيَتة طةيو نوضز ،ئةوا نـوضز ،بـؤ
يةنةّ داض يـة َيَـصووزا ،بـة زةغـت تيَـوةضزاْو ئاؾـتياْة يـا ٖـةض ضِيَطةيـةنو تـط

نة ئاَاجنو يةْاوبطزْو ضِةطةظي نوضزة3
"ضِةؾٓووغــو ياغــاي ظَــإ" بــؤ منووْــة ،ضِيَطــة بةواْــة زةزا يــة نوضزغــتإ

ْاضاض زةنطيَ ظَاْيَهو بياْو وةضططيَ3
َيَني ظَاْو ضِةمسيو نوضزي تةْٗا بـؤ غـًيَُاْو زةبـوَ 3بـةآلّ ظَـاْو
زةؾوَ بً

َ ـئَ طوايــة ٖةْــسيَ نــوضز يــة ٖةضيَُــة
زانــةظضئَ نــة نــوضزي زةظاْــٔ 3بــةآلّ زةي
عةضةبٓؿيٓةناْسا زاَةظضاوٕ 3ئةَة ظؤض ظيازةضِةوييـةو وا زةضزةخـات طوايـة ئـةو
ناضَةْساْـــة نــــةّ بـــٔ 3بــــةآلّ خــــؤ ئةَاْـــة بــــة َةبةغــــتء ئاَــــاجنو غياغــــو

ضِةمسيو ييواي َووغٌَ نة ظؤضيٓةي زاْيؿـتواْو عـةضة ْـني ،عـةضةبو زةبـوَء
ية نةضنووى عةضةبوء توضنيـ بةناضزئَ 3ية ٖةوييَط ظؤض نةّ نوضزي بةناضزيَ3

زووضخطاوْةوة بؤ ْاوضـة عةضةبيـةنإ 3تةْاْـةت ( )0بةضِيَوةبـةضي طؿـتيو نـوضز
ية نؤي ( )51بةضِيَوةبةضي طؿتيو سهووَـةتو عةضةبيـسا ْييـةو دطـة يـة ().-5

ٖةضوةٖا ظَاْو قةظا نوضزيةناْو زيايةو نووت تةواو عةضةبيية3
َةجيــةض يــؤْب يــة خــويو ْؤظةَبــةضي نؤَػــيؤْو ٖةَيؿــةيو ئيٓتيسابــسا
تيَبـــيين يةغـــةض "ضِةؾٓووغـــو ياغـــاي ظَـــإ" زاوة 3ئـــةّ ياغـــاية بـــة ئاؾـــهطا

فةضَاْبــةضٖ ،ـــيض ناضَةْـــسيَهو زةغـــةآلتساضي نـــوضز يـــة زةظطـــا سهووَيـــةناْو
ْاوةضِاغتء بةؾو وةقةسا ناضْانات 3زيجًؤَاتو نوضز يـة زةضةوةي وآلت ْييـةو
ْويَٓةضايةتيو نوضز ية ثةضيةَإ ْازازثةضوةضاْةيـة ،ضـوْهة تـةْٗا ( )00يـة نـؤي

َؤظيو يةْيَوإ ظَاْةناْسا زضوغت زةنات3
ئاي

(ْ )33ويَٓةض نوضزٕ 3زياضة ئةَةيـ يةضاو شَاضةي نوضزاْسا ظؤض نةَة3

بةيَطة

ْويَٓةضايةتيهطزْو نوضز ية ئيساضةو ثةضيةَاْسا:

زاْيؿتواْو نوضز

نــوضز يــة زةَــو ضِشيَُــو توضنـــسا ضــةْسئ ثؤغــو ططْطــو ،بةتايبــةتو يـــة
َسا ،وةضططتــووة 3ئيَػــتا شَاضةيــةنو ظؤض
ويئيةتــةناْو بةغــطةو بةغــساو َووغ ـً

نوضز ضِةتو زةناتةوة نةَيٓة بوَء ثؿت ضِاغو زةناتةوة نة ئةو شَاضةيـةي
زضاوةتة عـةضةبو غـوْين ،نوضزيؿـو تيَسايـةو بـة ئاَـاجنو غياغـو بـة عـةضةبو

ناضَةْسي نوضزي غةضزةَو سونُو توضى ٖـةٕء ،زةتـوأْ يـة ثؤغـو ططْطـو

َهو نــوضزي يــة ْــاو
َــةّ زضاوٕ 3غــةضشَيَطيو ضِاغــتةقيٓة نــة خــةي
غــوْين يــة قةي

سهووَةت ـسا نــاض بهــةٕ 3ئةَاْــة ضــةْسئ دــاض زاوايــإ ثيَؿهةؾــو سهووَــةتو
َهو ْــةبوة 3ئةَــة زةنــطيَ يــة تؤَاضةنــاْو وةظاضةتــو
عــةضة نــطزووة ،بــةآلّ نــةي
ْــاوخؤزا ثؿــت ضِاغــت بهطيَتــةوة 3غياغــةتو سهووَــةتو عــةضة وضزة وضزة
زووضخػــتٓةوةي نــوضزة يــة ثؤغــتة سهووَيــةنإ 3ئــةو نوضزاْ ـةي نــة َــاوٕء

عـــةضةبو غـــوْٓيسا ربـــطزووة ،شَـــاضةي عـــةضة ء نـــوضز بـــة يةنػـــإ زازةْـ ـوَ3
ظؤضيٓـــةي زاْيؿـــتواْو ييـــواي زيايـــةو بةؾـ ـيَهو ظؤضي ئـــةواْو ييـــواي نـــووت
نــوضزٕءٖ ،ــةَوويإ يــة ضِؤشٖــةآلتو ئــةو ييواياْــةو ٖاوغ ـيَو ييــوا نوضزيةناْ ـسا
ْيؿتةدوَ بووٕ3

٥٩

٧١

ياغاو ْيعاّ

سهووَـــــةتو عـــــةضة ياغـــــا ْـــــة يـــــة زازطــــا و ْـــــة يـــــة ئيـــــساضةي ْاوضـــــة
نوضزْؿــيٓةناْسا بةباؾـى ثيَـطِةو ْانــات 3خــؤ ئةطــةض ٖاووآلتييــةنو نــوضز ،يــةو
زازطاياْــةزا نــة ئيذطائاتــةنإ بــة ظَاْــةناْو دطــة يــة نــوضزي بــةضِيَوة زةضــٔ،

( )3قوتاخباْةي ن إ ية نوضزغتاْو باؾووضزإء ظَـاْو نـوضزي تـةْٗا يـة
يةنياْسا بةناضزيَ3
شَــاضةي زاْيؿــتواْو نوضزغــتاْو باؾــووض يــة ( )311111نــةؽ ظيــاتطة3
ئةطــةض بــةضاوضز به ـةئ ،ئــةيباْيا  453و فةيةغــتني  5.5و نةضــو نوضزغــتاْو

ريـــةْو نيَؿـــةيةى بـ ـوَ ،ئـــةوا نيَؿـــةنةي يةزةغـــت زةضـ ـوَ 3ئـــةّ منووْةيـ ـةي
خواضةوةيـ بةغة بؤ غةملاْسْو ئةّ ضِاغتيية3

باؾووض بةو شَاضة طةوضةيةي زاْيؿتواْيةوة تةْٗا  69قوتاخباْةي تيَساية 3ئـةّ
منووْةيةي خـواضةوةٖ ،ـةض غـةباضةت بـة غياغـةتو سهووَـةتو عـةضةبو يةَـةضِ

فةضَاْبةضاْو ييواي غًيَُاْو ،ية َوتةغةضِيةةوة ٖةتا َوزيطةنإ بآتواْـاو
ْاضِؤؾــٓبريٕ ،تةْاْـــةت ظؤضيـــإ تــةواو ْةخويَٓـــسةواضٕ 3ناضَةْـــسي سهـــووَوء

ثةضوةضزةو خويَٓسٕ ،غياغةتو بةَةبةغو سهووَـةتو عـةضةبو بـؤ وضزة وضزة
يةبةينبطزْو ْةتةوةي نوضز زةخاتةضِوو 3غاآلْة ()%.3ي زاٖـاتو ييـواي بةغـسا

َةَةْـسةنإ ،بـادو
زازطا ية قةظاي ثؿسةض ْـنيٖ ،ةضضـةْسة يةنيَهـة يـة قـةظا زةوي
تيَــسا نؤْانطيَتــةوة 3سهووَــةت يةريةنىرتيؿــةوة بــطِة ثاضةيــةنو ظؤض زةزاتــة
َةنإ بـــؤ غـــةقاَطرينطزْو ياغـــاو ْيـــعاّ 3تاواْبـــاضإ زةتـــواْطيَ يـــةّ
غـــةضخيًَ

بــؤ خويَٓــسْو عــةضةبو ييوانــة خــةضز زةنــطيَ ،نةضــو ئــةّ ضِيَصةيــة يــة ييــواي
غًيَُاْو تةْٗا ()%0ـة3
بؤ ظياتط ثيؿاْساْو بريتةغهوء غتةَهاضيو سهووَةتو عةضةبو ية عريام،

َسة بسضئَ3
قةظايةزا زاي
ئةَة يةى منووْةية ية ئيساضةي خطاثو سهووَةتو عةضةبو3

ئةوة بة منووْة زيَٓيٓةوة نة ئـةّ سهووَةتـة نةيوثـةيو زضِاوو نـؤْو قوتاخباْـة
عةضةبيةنإ زةزاتة قوتاخباْة نوضزيـةنإء ٖـو تـاظة بـؤ قوتاخباْـة عةضةبيـةنإ

طةيو نـوضز يـةّ بـاضةزا زةنؿـيَتةوة زواوةو ٖاوغيَهاْيؿـو ثـيَـ زةنـةوٕ3
ئةطــةض َــايف خؤبــةضِيَوةبطزٕ يــة ضواضض ـيَوةي ؾاْؿــيين عرياقــسا ْةزضيَتــة طــةيو
نوضز  ،ئةوا نوضز زةبيَتة خعَةتهاضو ْؤنةضي ناضبةزةغتاْو عةضة 3

زابــني زةنــات 3ئــةّ نــاضة َٓساآلْةيــةي سهووَــةت نــة باْطةؾــةي غــةضبةخؤيو
زةناتء ئاظازي ْازاتة ْةتةوةناْو غةيطة عةضة  ،ئةطةض ديَو ْيطةضاْو ْـةبوَ،
بــــؤ خــــؤي بةظَةغــــاتة 3خويَٓــــسٕ طــــطْطرتئ بةؾــــو زانثيَــــساْطاوي شيــــاْو
ْيؿــتُاْيية ،نةضــو ٖيَؿــتا وا زيــاضة َةغــةيةنة ثةيوةغــتة بــة ناتــةوة 3ئةطــةض

ثةضوةضزةو خويَٓسٕ

( ) 69قوتاخباْــــة يــــة نوضزغــــتاْو باؾــــووضزإ ،بــــةآلّ نــــوضزي تــــةْٗا يــــة
()56ياْـــسا ضِآ ثيَـــسضاوةو ،ظَـــاْو عـــةضةبو يـــةواْو زيهـــةزا ظؤضةًَيَيـــة ،تـــةْٗا
نةَيَهيـ بة توضنو واْةيإ تيَسا زةوتطيَتةوة3

نوضز تةواو ب يَتة شيَط ضِنيَةو عةضةبةوةٖ ،ةض نة ئةَإ غةضبةخؤييإ وةضطـطت،
ئيرت ظَإء نةيتووضي نوضزي يةْاوزةضٔ3

بةيَطة
بةيَطةْاَةو فايًو ضِةمسو

( )07قوتاخباْة يةو ()56ةي نة يـة غـةضةوة ئاَاشةيـإ ثـآزضا ،يـةى ثـؤينيء

ثطؤططاَو خويَٓـسٕٖ ،ـةض بةوؾـيَوةي قوتاخباْـة عةضةبيـةناْو غةضتاغـةضي

ئــةواْو تــط غــةضةتايوء ئاَــازةيني 3قوتاخباْــةي زواْاوةْــسي يــة نوضزغــتاْسا
ْييةو تةْٗا ( )5قوتاخباْةي ْاوةْـسيـ يـة غـًيَُاْوء ٖـةوييَطٕ نـة ْاتـةواوٕء
نةّء نووضِييإ تيَساية3

عــــــريام ،بــــــةظؤضةًَوَ يــــــة نوضزغــــــتإ ديَبــــــةدوَ زةنــــــطيَ 3ئةَــــــةيـ زشي
َيٓــــةوةي
ضِاغــــجاضزةناْو نؤَػــــيؤْو ٖةَيؿــــةيو ئيٓتيــــسا ء ييصْــــةي ييَهؤي
""Teleki- Auf- Wirsenةٖ 3ةضوةٖا يةنذاض ثيَ ةواْةي باضي زةضووْـوء ئانـاضو
َؼءنـةوتيإ يـة ٖـو عـةضة ديـاواظٕ3
ضِةفتاضي طةجناْو نوضزة نة ضِةطةظو ٖةي

٧٠

٧١

تةْسضوغو

ئةَـــة ثئْيَهـــو زاضِيَـــصضاوي سهووَـــةتو عةضةبيؿـ ـة ،تـــا ضِةطةظْاَـــةي عـــةضةبو
بةغةض غةيطة عةضةبسا بػةثَيينَ3
تيَبيين زةنةئ تانـة نـؤييذيَهو ضِاٖيَٓـإ يـإ قوتاخباْةيـةنو تـةنٓيهو يـة
غةضتاغةضي نوضزغتاْسا ْيية 3بةَةيـ ئايٓـسةي رواْـو نـوضز ئيةًـير زةبـوَء

نوضزغتإ ،بة ثيَ ةواْةي ْاوضة عةضةبْؿيٓةناْةوة نة ديَطةنةيإ تـةواو
ديـــاواظة ،يـــة زاّء زةظطـــاي تةْسضوغـــو بآبةؾـــة 3شَـــاضةي ثعيؿـــهةنإ يـــة
َو
نوضزغــتإ يــةنذاض نةَــةء سهووَــةتو عــةضةبو بايــةر بــة تةْسضوغــتيو خــةي

ْــةوةي ْــويَ ْــاتواْوَ ئــةضنو ئيــساضيء ضِةمســو يــة ئةغــتؤ بطــطيَ 3سهووَــةتو
َو ضِابطزوو ( )051قوتابو ،نة تةْٗا ()5يإ نوضزٕ ،بؤ خويَٓسٕ
عةضة (زة) غاي

َيَني :سهووَةتو عـةضةبو ٖي ـو بـؤ بةضةْطاضبووْـةوةي
ْازات 3ئةوةْسة بةغة بً
َة ْةنطزووة3
ْةخؤؾييةنو وةنوو ئاوي

ْاضزووةتة ئةوضوثا3

خؤَّ ،وتةغةضِيةو غًيَُاْو بووّ ،زاواّ نطز ْةخؤؾداْةيةى يـة غـًيَُاْو
بهطيَتةوة ،بةآلّ وةآلَو سهووَةتو عـةضة ئـةوة بـوو نـة بوزدـةي بـؤ تـةضخإ

ثطِؤشة طؿتيةنإ

َو ؾاضغــتاْيَوء طةؾةغــةْسْو طــةرْو
ئيَُــة ،نــة ئيَػــتا يــة غــةزةي ٖــةوي
ديٗاْــسائ ،زةبيــٓني ضِؤشاْــة طوْــسو خــانو نوضزغــتإ ثؿــت طــويَ زةخــطئَء
بايــــةخيإ يةزةغــــت زةزةٕ 3سهووَــــةتو عــــةضةبو تــــةْٗا يــــةى قوتاخباْــــةي
زووثؤييو ية غًيَُاْو زضوغت نطزووة نـة قوتابيـاْو ٖـةضزوو ثؤيةنـة يـة يـةى
شووضزا زةخويَٓٔ ،ضـوْهة شووضيـإ ْييـة 3نةضـو سهووَـةت ،يةريـةنو تـطةوة،
ًَيؤْــإ ضِووثيــة بــؤ زضوغــتهطزْو بٓهــةناْو ثــؤييؼء بــةٖيَعنطزْو ٖةيبــةتو
خؤي بة خةضز زةزا3

نؿتوناٍَء ئاوزيَطي

ٖــيض بةؾ ـيَهو ئــاوزيَطي يــة نوضزغــتاْسا ْييــة 3ؾ ـيَواظةناْو ئــاوزيَطي ظؤض

نؤَْٔ ،يَصوويإ بؤ ٖةظاضإ غـاٍَ يةَةوبـةض زةطةضِيَتـةوةٖ 3اونـات ،سهووَـةتو
َوء
عــةضة ئــةوي يةتواْايــسا بــووبوَ بــؤ نطزْــةوةي ضــةْسئ بةؾــو نؿــتوناي
ئــــــاوزيَطي يــــــة زةظــــــةضة عةضةبيــــــةنازا ،نطزوويــــــةتوْ 3اوبــــــةْاو ياضَــــــةتيو
"فةرح"ـــــ ةناْو عـــــةضة زةزاتء قـــــةضظيإ زةزاتــــوَ 3سهووَـــــةتو عـــــةضةبو،
غــــةضباضي زاواي ضــــةْس دــــاضةي نــــوضز ،ناضَةْــــسي ٖوْــــةضيو تــــةواوي بــــؤ
ضـــانهطزْو تـــووتين نـــوضزي زابـــني ْـــةنطزووة 3دووتيـــاضي نـــوضز ٖـــةشاضةو،
باديَهو ظؤضيـ زةزات نةضو بؤ طةؾةثيَساْو وآلتةنةي خؤي خةضز ْانطيَ3
٧٢

ْــةنطاوةٖ 3ــةض ئةوغــا نــة َوتةغــةضِيةو َووغ ـٌَ زاواي بوزدــةي بــؤ بٓياتٓــاْو
ظيٓساْيَهو َؤزيَطٕ نطز ،سهووَةتو عةضةبو بوزدةي ثيَويػو بؤ زابني نطز3

بةضاوضزيَهو شَاضةي ثيَـ نؤَػيؤْو(  )Count Telekiو غايَو 09.1ي
ناضَةْساْو نوضز ية نوضزغتإ
شَاضةي فةضَاْبةضاْو نوضز ثيَـ نؤَػيؤْو Count Telaki

بةؾو سهووَو
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تيَبــيين ئةَــة ييوانــاْو زيايــةو نــووت ْاططيَتــةوة نــة طؿــت ناضَةْــساْيإ
عةضةبٔ3
٧٣

ضِووْهطزْةوةي  55زيػةَبةض 0955ي َةْسووبو غاَيو بطيتاْيا ية عريام

"سهووَةتو خاوةْؿهؤي بطيتاْياو سهووَةتو عريام زاْيإ ْـاوة بـة َـايف
ئــةو نوضزاْــةزا نــة يــة غــٓوضي عرياقــسا زةشيــٔ بــؤ زاَةظضاْــسْو سهووَــةتيَهو
نوضزي ية ْاوضةناْياْساٖ ،ةضوةٖا زةخواظٕ ظوو يةْاو خؤياْسا يةغةض ؾـيَوةي

بسةئ نة ثيَويػت بة ضِووْهطزْةوة يإ يةنسةْطو بهات 3ئةيا خؤَإ ئاَـازة
َو ْةتـــةوةنإ ،يةطـــةٍَ ْويَٓـــةضي سهووَـــةتو
زةنـــةئ ،بـــة ضـــاوزيَطيو نؤَـــةي
ْاوةْسيو بةغـساو ٖيَـعي َاْـسات بـة ؾـيَوةيةنو زؤغـتاْة يةغـةض ئـةو َةضداْـة
ضِيَو بهةوئ نة بتواْني بة َافء ئاَاجنةنامنإ بطةئ3

ئـةو سهووَةتــةو غــٓووضةناْو ضِيَـو بهــةوٕ ،وةفــسي بـةضثطؽ بٓيَطْــة بةغــسا بــؤ
طةتوطـــــؤي ثةيوةْسييـــــة غياغــــــوء ئابووضييـــــةناْيإ يةطـــــةٍَ سهووَــــــةتو
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خاوةْؿهؤي بطيتاْياو سهووَةتو عريام"3

ثةيوةْسيةناْو نوضزو نًسؤئاؾووضي

َةو ،زاوا
نوضز ظؤض غة ؤضي نةَيٓة ْاعةضةبيـةناْو تـطي ويئيـةتو َووغـً
زةنــــات زإ بــــة ْاغــــٓاَةي ْةتةوةيياْــــسا بٓــــطيَء يــــة باآلزةغــــتيو عــــةضة
بجاضيَعضئَ 3ثيئْو ناضبةزةغتاْو عةضة بؤ ٖيَٓاْةنايةي ْيـاظخطاثو يـة ْيَـوإ
نوضزو ئاؾـووضيساٖ ،ةضضـةْسة سهووَـةت زةيساتـة زواوة ،ري ٖـةضزوو ْةتـةوة

ثيَؿٓياض

بــؤ نؤَػــيؤْو ٖةَيؿــةيو ئيٓتيــسا نــة يــة ْؤظزةيــةّ خــويو ْؤظةَبــةضي
09.1ي نؤَػيؤْسا بيداتة بةضزةّ ئةجنوَةٕ3

ثيَؿٓياضةنإ

َطــةّ يةغــةض ئةَــة ٖةيــة،
ئاؾــهطايةَ 3ــٔ نــة َوتةغــةضِيةو غــًيَُاْو بــووّ بةي
زةتـــواة ضـــاوي يـــة طـــةيو نـــوضز يـــة ئاغـــو ئـــةّ ثطِوثاطةْـــسة ظياْبةخؿـــةزا
بهةَةوة3

زاوا ية ٖيَعي َاْسات بهطيَ تا بعاْوَ ئاخؤ ئيذطائاتو ئيـساضيء ياغـايو نـة
بطِياض بوو بؤ نوضزةنإ بهطئَ ،ديَبةدوَ نطاوٕ يإ ْا3
زةَةويَ ئيؿاضةت بةوة بسةّ نة تا ئيَػتا سهووَةتو عةضةبو ٖيض نـاضيَهو

زؤغـــتايةتوء ثةضؤؾـــيو ئيَػـــتاي ْيَـــوإ نـــوضزو ٖاوغـ ـوَ ْاعةضةبـــةناْو،

َطةْاَةيـةى
بؤ ديَبةديَهطزْو ضِاغـجاضزةنإ ْـةنطزووة 3بؤيـة ئـاييَطةزا ضـةْس بةي

ٖةضنة ئيساضةيةنو خؤبةضِيَوةبةضيو خؤديَيو زازةَةظضيَ ،بةٖيَع زةبٔ3
خواغتء طاظْسةي ئيَُةٖ ،ـو ئةواْيؿـٖٔ 3ـةضزوو ْةتـةوةَإٖ ،ـاوضِا ،سـةظ

ٖاوثيَض زةنةّ نة نةَبووْـةوةي شَـاضةي ئيَػـتاي فةضَاْبـةضاْو نـوضز يـة ضـاو
شَاضةياْسا ،ناتو نؤَػيؤْو  ،Af Tl Paulsenثيؿإ زةزةٕ3

ية ثيَؿهةوتٔء ضِيَباظي ئةوضووثايو زةنةٕء يةغةض زؤغايةتيو ؾاضغـتاْيةتو
ضِؤشئاوا نؤنٔء بةغيًو بة طةرْو ضِؤشئاوا ْابةٕ3

ثةيوةْسيو ْيَوإ ْةتةوةناْو نوضزو نًسؤئاؾووضي

سهووَةتو عةضة ضِقو يـة تاظةطـةضيء ثيَؿـهةوتٓة ،بؤيـة ئيَُـة ْيطـةضاْني3

َٔ بة ضِيَعةوة ئاَاشة زةزةَة قػةناْو نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا نـة

ئيَُـــــةو ٖاوغــــوَ غـــــةيطة عةضةبـــــةنامنإ زشي ويَطاْهاضييـــــةنني نـــــة ؾـــــويَين
ْةطرييَتةوة َٔ 3و ضةْس ْويَٓةضيَهو تطي نوضز خؤَإ ئاَازة زةنةئ ية دٓيَغ
يــا ٖــةض ديَيــةنو تــط ،بــة ضِةظاَةْــسيو نؤَةيــةةي ْةتــةوةنإ ،يةطــةٍَ ْويَٓــةضي
َيَـو
نةَيٓةناْو عريام نؤببيٓةوةو زؤغتاْة طةتوطـؤ بهـةئء بطِيـاض يـة ٖـةض خاي

بــةضزةواّ زشي َــافء خواغــتة ضِةوانــاْو طــةيو نــوضزو نًسؤئاؾووضيةناْيؿــة،
طوايــــة زوشَٓايــــةتيو زيَــــطيين ْيَواْيــــإ تانــــة ٖؤيــــة بؤئــــةوةي ئيساضةيــــةنو
خؤبةضِيَوةبــةضيو خؤديَييــإ ث ـوَ ْــةزضيَ 3ئةَــة تــةواو ْاضِاغــتة ،ضــوْهة طــةيو
نــوضزو نًسؤئاؾــووضيةنإ ثيَهــةوة بــة ئاؾــوء زؤغــتاْة ،بــؤ منووْــة وةنــوو
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طوْــسي بــازي ،ثيَهــةوة زةشيــٔ 3ئــةوةيـ غياغــةتو بــة َةبةغــو سهووَــةتو
َهاْيَهـسا زةخـويكَيينَ نـةوا خعَايـةتو
عةضةبو عرياقـة بـةزطوَاْو يـة ْيَـوإ خةي
َؤظي يــة
ظؤضيــإ ثيَهــةوة زةبةغ ـوَء زووضٕ يــة عةضةبــةوةٖ ،ةْــسيَ دــاضيـ ئــاي
ْيَوإ نؿتياضاْو ْةخويَٓسةواضي نوضزو نًسؤئاؾووضيسا ثةيـسا زةبـوََ 3يًًـةتو

ََٔ ،ريظا تؤفيل سادو ئةمحةز قةظاظي غـًيَُاْو ،بـة خـواي َـةظٕ غـويَٓس
زةخؤّ نـة ئـةّ قػـاْةّ يةغـةض زةغـتطرينطاة يـة ( 7ئـةيًوويو )09.1زا تـةواو
ضِاغ 3
َةنةَـــسا يـــة
( 09.1 9 7 )0غـــةعات () .ي ثـــاف ْيـــوةضِؤ نـــة يةطـــةٍَ بٓةَاي

َو ٖاوبــــةف ثيَهياْــــةوة طــــطيَ زةزات ،بــــةآلّ
ئيَُــــةو نًسؤئاؾــــووضي ظؤض خــــاي
ْةتةوةي نوضز ظؤض تووضِةية يةوةي نةوا ٖةضنة ْائاضاَيـةنو ب ـووى زةقـةوَوَ،

َــةوة زاْيؿـــتبووّ ،غـــةضباظو ثؤييػـــو عـــةضة نـــة بطِْـــةوو تةـــةْطو يـــويؼ
َاي
َةنةَيإ زاو ٖيَطؾيإ نطزة غةضَإء ،بـةبوَ
()Lewisيإ ثوَ بوو ،طةَاضؤي َاي

خيَــطا غــةضباظاْو ئاؾــووضييإ يــة زش زةْيَــطضيَ 3نــة سهووَــةتو عــةضةبو ضِووي
يوويــــةي بطِْــــةو ي ضــــةنساضاْو ئاؾــــووضي ئاوةٖــــا بهاتــــة غــــٓطو ئيَُــــةو بــــة

َــئَ ،زةغــتطرييإ نــطزّ 3ئــةّ ناضةيــإ ثيَ ــةواْةي
ئــةوةي نــة ٖؤنــةيِ ثــوَ بً
ياغـــاي بٓ ـــيٓةيو عـــريام بـــوو 3خيَعاْةنـــةّ ٖاتـــة قػـــةو ٖؤيةنـــةي ثطغـــوء

َو شةٖطاويهطزْـــو َيَؿـــهو نًسؤئاؾـــووضيةناْو
ثطِوثاطةْـــسةو ؾـــو تـــط ٖـــةوي
ٖاوغيَُإ بسات ،ئيرت ضؤٕ ثةيوةْسيو زؤغتاْة زةََيينَ؟!

ْــاضِةظايو زةضبــطِي نــة ئــةوإ ،بــة ثيَــو ْــةضيتء ياغــاو ضِيَػــانإٖ" ،ةيئــةتو
َــسا ْييــةو ئاغــايو ثـيَـ وةخــت ئاطازاضيــإ ْــةنطزووئ3
ئيدتياضييــة"يــإ يةطةي
بؤية غةضباظةنإ تووضِةبووٕء ضِووي بطِْةوةناْيإ نطزة خيَعاْةنةّء َٓيـإ بـة
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ظؤض ضِانيَؿـــاية زةضو ،بـــة ضـــاوزيَطييةنو وضزي غـــةضباظو ثؤييػـــةوة بطزيامنـ ـة
ظيٓـــسإ 3بـــة زضيَـــصايو ضِيَطةنـــة تـــا طةيؿـــتيٓة ظيٓـــسإ ،غـــةضنؤْةيإ نـــطزّء
غوونايةتييإ ثـوَ نـطزّء قػـةي ْاؾـرييٓيإ ثـوَ ومتء ( )01نـةؽ يـة ٖـاوضِيَ
نوضزةناْيؿُيإ يةغةض ضِيَطةنة نؤنطزةوة 3تـا غـةعات ()00ي ثـيَـ ْيـوةضِؤي
ضِؤشي زواتــط يــة بةْس اْــة َايٓــةوةو ظؤض خــطاخ ضِةفتاضيــإ يــة تةنــسا نــطزئ3
ئةيا زوو زوو ثيَهياْةوة بةغتنيء ضِةواْةي بةْس اْةي نـةضنوونيإ نـطزئ3
َٔ يةويَ ( )63ضِؤش ظيٓساْو نطاّ3
َيٓةوةناْــةوة بؤَــإ غــاى بــووةوة نــة ئــةو تؤَةتــةي وا
( )5ئيَُــة يــة ييَهؤي
ثــؤييؼ يةغــةضي بةْــس نــطزووئ ،ئةوةيــة نــة بطووغــهةو َةظبةتــةَإ ئيُــعا
َةي ْةتـةوةنإء ٖيَـعي ئيٓتيـسا نـطزووة 3بيَطوَـإ
نطزووةو زاواَإ ية نؤَةي
ئةَةيـ بـة نـاضيَهو ياغـايو زةظاْـني 3بـةآلّ بؤئـةوةي خؤيـإ يـة بةضثطغـياضي
بسظْةوةٖ ،ةضضةْسة زةياْعاْو ئيَُة ثةيوةْسءإ بـة ضِووزاوةنـاْو ( 7ئـةيًووٍ
)09.1ةوة ْةبوو ،ضةْس ثطغياضيَهيإ يةو باضةيةوة ييَهطزئ3
( ).ئةوإ ،بـة َةبةغـت ،بـوَ ْاْـةوةي ططفـت ئيَُـةيإ َاوةيـةى يـة ظيٓساْـسا
َيٓــةوة 3بةؾــو زاوانــاضي طؿــو ٖةضِةؾــةي ييَهــطزئ نــة يــة
ٖيَؿــتةوة بــؤ ييَهؤي
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َــةي ْةتــةوةنإ
غــيَساضةَإ زةزةٕ ،ضــوْهة ئيَُــة زاواي َافــةنامنإ يــة نؤَةي
َؤظيو
نــــطزووة 3ئــــةيا بــــؤ زازطــــةَإ غــــةملاْس نــــة ئيَُــــة زةغــــتُإ يــــة ئــــاي
َـةي
ئاشةثيَسضاوي غةضةوةزا ْةبوة 3ثاؾإ ظاْيُإ نة زاخواظيـةنامنإ يـة نؤَةي
ْةتةوةنإ تانة ثاغاوي ططتُٓاْة 3ئةيا زازطا ئاظازي نطزئ3

َٔ ،ؾـيَذ قـازض ؾـيَذ غـةعيسي غـًيَُاْو ،بـطا ب ـوونو ؾـيَذ َـةمحووز بـة
خواي َةظٕ غـويَٓس زةخـؤّ نـة ئـةّ قػـاْةّ يـة بـاضةي زةغـتطرينطامنةوة يـة 7
ئةيًووٍ 09.1زا ضِاغ 3
َـــةوة
( )0غـــةعات () .ي ثـــاف ْيـــوةضِؤ ،نـــاتوَ يةطـــةٍَ خيَعاْةنةَـــسا يـــة َاي

يةنةّ ثطغو زازطا ية ئيَُة ئةوة بوو:
َةي ْةتةوةنإ نطزووة؟"
"بؤضو زاواتإ ثيَؿهةؾو نؤَةي
ؾ ـا يةتةنإ ،نــة ثــؤييؼ ٖيَٓاْيــة بــةضزةَو زازطــا ،غــويَٓسيإ خــواضزو بــة
ئاؾهطا ضِووْيـاْهطزةوة نـة ئيَُـة يـةو تؤَةتاْـة زووضيـٔء ،ضِاياْطةياْـس ثـؤييؼ
ٖةضِةؾةي نوؾتين ييَهطزووٕ بؤ ئةوةي ؾايةتيو زضؤ يةغةض ئيَُة بسةٕ 3بـةآلّ
ؾــايةتةنإ ضِاغــتيإ وت 3نــة ظاْييــإ زازطــا ئاظازاْــة ســونِ زةزا ،غــويَٓسيإ
خــواضز 3بؤيــة ؾــايةتةنإ ،غــةضةضِاي ٖةضِةؾــةو ضاوغــووضنطزْةوةي ثــؤييؼ،
ضِاغتييةنةيإ زضناْس3
( )5زواي ئــةوةي نــة زازطــا ئــاظازي نــطزّء طةضِاَــةوة غــًيَُاْو ،زةظطــاي
َيَٓٓاَةيةى ئيُعا بهةّ 3ثاؾإ ثيَيـإ
ثؤييؼ باْطو نطزّء زاواي ييَهطزّ نة بةي
َــةي ْةتــةوةنإ نــطزووةَ ،تُاْــةّ ث ـوَ
ومت يةبةضئــةوةي زاواّ ثيَؿهةؾــو نؤَةي
َكوضتيَِٓء َةظبةتـةو
ْانةٕٖ 3ةضوةٖا وتيإ ْابوَ خؤّ ية ناضوبـاضي غياغـو ٖـةي
َةي ْةتةوةنإ ْةْيَطَّٓ 3يـ نـة ظاْـيِ بـة ْيـاظٕ نيَؿـةّ بـؤ
طًةيو تط بؤ نؤَةي
َيَٓٓاَة ئيُعا بهةّ 3زةظطاي ثؤييؼ يةوغـاوة ضـةْسئ
بٓيَٓةوة ،ضِاظي ْةبووّ بةي
َيَٓٓاَةية ئيُعا بهةّ 3بطزووَيإ بـؤ
داض باْطو نطزووّء زاواي نطزووة ئةو بةي
َيَٓةنة ئيُعا بهةّ يا بةْسّ بهةٕ3
بةؾو تاواْةنإ بؤئةوةي يا بةي
(َ )4ـــٔ ،يةبةضئـــةوةي خـــاوةٕ ظةويء باظضطـــاة ،ظيـــاْو ( 0111زة ٖـــةظاض)
ضِوثيــةّ يــةّ زةغــتطرينطزْةزا ثيَطةيؿــتووةٖ 3ــةضوةٖا يةبةضئــةوة نــة ثــؤييؼ
بةضزةواّ بيَـعاضّ زةنـاتء بـة بيـاْووي ْاضِاغـو دياديـا فؿـاضّ زةخاتـة غـةضو
ْاتواة زةغت بة ناضةناة بهةَةوة ،ئةّ ظياْاْة ضِوو ية ظيازبووْة3

َةنةَـــساو ،بـــةبوَ
زاْيؿـــتبووئ ،غـــةضباظو ثؤييػـــو عـــةضة زايـــإ بةغـــةض َاي
ئاطازاضنطزْةوةيـــةنو ثـــيَـ وةخـــتء َوختـــاضء ٖةيئيـــةتو ئيدتياضييـــة ،بـــة

بةغسا 5. ،ئازاض09.0 ،
ئيُعا :باظضطإ تؤفيل قةظاظ
سادو ئةمحةز قةظاظ ظازة3
٧٩

َةنةَيإ زا 3ططمتيإء يةطةٍَ (ٖ )01اوضِيَو
تةةْطو يويؼء بطِْةو ثةرَاضي َاي
تطَـــسا خػـــتيٓياْة ظيٓـــسإ 3تـــا غـــةعات ()0ي ثـــاف ْيـــوةضِؤي ضِؤشي زواتـــط،
َـــسا نــطزئ 3ئــةيا زوو زوو ثيَهياْـــةوة بةغــتنيء بـــة
َــةي خطاثيــإ يةطةي
َاَةي
ضـاوزيَطيو وضزي ثـؤييؼء غـةضباظي عةضةبــةوة نـة ٖـةَوويإ بطِْـةوو تةـةْطو
يويػيإ ثوَ بوو ،بطزيٓياْة نةضنووىء يةويَ  61ضِؤش َٓيإ بةْس نطز3
( )5ئةو تؤَةتةي نة ثؤييػو غًيَُاْو ثيَو تاواْباضي نطزبووّ ،بة نـوضتو
ئةَو خواضةوةية:
َو ْةتـــةوةنإء
"بؤضـــو ئيَُـــة َةظبةتـــةو بطووغـــهةَإ ْـــاضزووة بـــؤ نؤَـــةي
وةظاضةتو زةضةوةي بطيتاْيا؟" ٖةضضةْسة بةوة تاواْباضيإ نطزئ نـة بوويٓةتـة
ئاَطِاظي ئاشاوةنةي ( .1ئةيًووٍ  ،)09.1بةآلّ زةضنـةوت ئيَُـة ٖـيض زةغـتُإ
تيَيـ ـ سا ْـــةبوة 3بةْسنطزْيؿـــُإ تـــةْٗا يةبةضئـــةوة بـــوو نـــة َةظبةتـــةَإ زابـــوة
َـــةي ْةتـــةوةنإ 3ئةَــــةيـ يـــةو ثطغــــياضاْةوة زةضنـــو ثـــوَ زةنـــطا نــــة
نؤَةي
َــــةي ْةتــــةوةنإ
ثؤييػــــةنإ ييَيــــإ زةنــــطزئ" :بؤضــــو طًــــةييتإ ري نؤَةي
نطزووة؟"3
َـــة
( ).ئـــةوإ ،زواي ( ) 61ضِؤش ظيٓـــساْو يـــة نـــةضنووىء ئـــةو ٖـــةَوو َاَةي
َُسا نطزيإ ،بة ضاوزيَطيو فريقةي ْاغـطية بطزَياْـة ْاغـطيةو
خطاثةي نة يةطةي
َِء ْةطةضِيَُـــةوة غـــًيَُاْو ،ئاظازيـــإ نـــطزّ3
يـــةويَ بـــةو َةضدـــةي بةديَيٓـــةٖيًَ
ٖةضوةٖا نةفايةتو ( )4111ضِوثيةيإ يوَ وةضططمت 3ثاف ( ).9ضِؤش دـاضيَهو تـط
بة ضاوزيَطييةنو وضزةوة ضِةواْةي بةغسايإ نطزّ 3يـةويَيـ نةفايـةتو ()4111
ضِوثيةيإ يـوَ وةضطـطمتء ،بـةو َةضدـةي ْةطةضِيَُـةوة غـًيَُاْو ،ئاظازيـإ نـطزّ3
٨١

َٔ بطةضِيَُ ـةوة ؾــاضةنةي خــؤّ 3ثــؤييؼء غــةضباظ،
ئيَػــتا َــٔ يــة بةغــساّء ْايــةي
َةنةَيإ ثؿهٓيوةو َورظّ حمةَةز غةضثةضؾتيو ئـةّ
ثاف زةغتطرينطزةَ ،اي
َو
َتووٕء خؿــ ـً
نــــاضةي نــــطزووةو ضــــةْسئ نةيوثــــةيو بــــةْطخو وةنــــوو ئــــاي
خيَعاْةنــةَيإ بــطزووةٖ 3ةْــسيَهيإ طيَطِاوةتــةوة ،بــةآلّ ٖةْــسيَهيإ ٖيَؿــتا يــةر

ضِةتهطزْةوةي قػةناْو َةجيةض يؤْطو ْويَٓةضي َتُاْةثيَسضاوي زةغةآلتو
َاْسات ية عريام

َاوة 3خاْووةنةّ تا ئيَػتا يةشيَط ضاوزيَطيو ثؤييؼء غةضباظزاية ،بؤيـة ْاضـاض
َِ نــة
َةنــةّ بيَُٓــة بةغــساو ٖــةَوو ئــةو ؾــتاْةيـ بــةدوَ ب ـيًَ
بــووّ َــاٍَء َٓساي

رثةضِةي شَاضة ()69ي نؤْووغو ضاثهطاوي خويو ْؤظزةيـةَو نؤَػـيؤْو

طواغتٓةوةيإ غةختةو ،ئيَػتا نةؽ ْيية ئاطاي ييَيإ بوَ3
( )5ئــــةو تؤَةتــــةي نــــة ئيَُــــةي يةغــــةض طرياويــــٖٔ ،ــــيض ثةيوةْــــسيو بــــة

ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا 3
ْويَٓةضي َتُاْـةثيَهطاوي ٖيَـعي َاْـسات يـة بطِطـةي ( )0و يـةشيَط ْاوْيؿـاْو

َهوو وةنـوو ثيَؿـرت ومت:
َؤظيو ( 7ئةيًووٍ )09.1ةوة ْةبوو ،بـةي
َبصاضزٕء ئاي
ٖةي
َو ْةتـــةوةنإء سهووَـــةتو بطيتاْيـــا
ئـــةوة بـــووة نـــة َةظبةتـــةَإ بـــؤ نؤَـــةي
ْاضزب وو 3يةنةّ ثطغياضي ثؤييؼ يـة بـاضةي ْـاضِةظايوء َةظبةتةنامناْـةوة بـوو3

َُاْةنإ"زا ،زواي ثيَؿةنيةى نـة
َويَػو نوضزو نطيػتيإء نةَة ْاَوغً
"ٖةي
تيَيــسا ٖــاتووة "َةغــةيةي نــوضزو نطيػــتياْةنإ يــة بٓةضِةتــسا يــةى نيَؿــةٕ"،
ضِووْو زةناتةوة:

ئةوةيـ ية زازطا غاى بووةوة نة ثةيوةْسءإ بة ئاشاوةنةوة ْةبوة3
( ٔ َ )4ية غًيَُاْو خاوةٕ ظةويِء بـصيَويِ يةغـةضيةتو 3نةيوثةيـةناة ،بـةّ

َـــةي ْةتـــةوةنإ
زاخواظيٓاَـــةي نـــوضزو نطيػـــتياْةنإ ثيَؿهةؾـــو نؤَةي
نطاوٕ يةبةضئةوةي نة ضِيَهةوتٓٓاَةي بةّ زوايية ئيُعانطاوي ْيَوإ سهووَـةتو

بةْــسنطزٕء زووضخػــتٓةوةية ،غــةضباضي ئةواْــةي نــة بــطاوٕ ،ظؤض ظياْيــإ ي ـوَ
َو َٔ ئيَػتايـ بةو دؤضةية نة ثيَؿرت ئيؿاضةمت ثيَسا3
نةوتووة 3ساي

خاوةْؿــهؤي بطيتاْيــاو سهووَــةتو عــريام يــة ئايٓــسةزا ٖــيض ؾــتيَو بــة نــوضزو
َُاْةنإ ْابةخؿوَ3
نةَة ْاَوغً
َ ـوَٖ :ةْــسيَ يةَاْــة بؤيــة بــة ثيَويػــتيإ
َةجيــةض يــؤْب يــة بطِطــةي ()5زا زةي

ئيُعا :ؾيَذ قازض سةفيسظازةي
غًيَُاْو
بةغسا
 5.ئازاض 09.0

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )7بةي

َـة بهةْـةوة ،ضـوْهة ئاَـاشة بـةو
ظاْو نيَؿةنةيإ بةضةوضِووي ئةجنوَـةْو نؤَةي
َةغةرْة ْةزضاوة3
َـــةي ْةتـــةوةنإ نـــطزووةْ ،ـــةى ٖـــةض
ئيَُـــة زاوانامنـــإ ثيَؿهةؾـــو نؤَةي
َهوو َـافء خواغـتة
يةبةضئةوةي ية ضِيَههةوتٓةنةزا باغـو نـوضز ْـةٖاتووة ،بـةي
ضِةوانــاْو نــوضزيـ بــة ؾ ـيَوةيةنو بةضْاَةضِيَ ـصنطاو ثيَؿ ـيٌَ زةنــطئَٖ 3ــةضوةٖا
َـيَني ٖيَـعي َاْـسات زةبـوو،
َو ْةتـةوةنإ زةي
ضِيَطة بة خؤَإ زةزةئء بـة نؤَـةي
بةض يـة ئيُعانطزْـو ضِيَهةوتٓةنـة ،طةتوطـؤي تـةواو يـة بـاضةي ثاضاغـتين نـوضزو
طؿــت نةَيٓــةناْو تــطةوة بهــات 3خــؤ ئيَُــة ،غــةباضةت بــة ضِةؾٓووغــو ياغــاي
َةنو
ظَاْيـ ،زةظاْني سهووَـةتو عـةضةبيو عـريام ،بـوَ يةبةضضـاوططتين ضِةضـةي

وةضطيَطِاْو زضوغت
ئيُعا 3تؤفيل وةٖيب

٨٠

٨١

نــوضز ،زةيــةويَ ظاْــيين ظَــاْو نــوضزي بهاتــة َــةضدو زاَةظضاْــسٕ يــة ْاوضــة
نوضزيةناْسا3
َــوَ بــة طؿــو بــاوةضِ وايــة
َةجيــةض يــؤْب ٖــةضوةٖا زضيَــصةي ثــوَ زةزاو زةي
َةتيَهو غةضبةخؤي نوضزي
َةي ْةتةوةنإ زاواي نطزووة زةوي
ئةجنوَةْو نؤَةي

ئةوا ثؿتيواْيو ئةّ ٖةوآلْةي َٔ زةنات 3ييَطةزا زوو زاْجيَساْاْو ئيُعانـطاوي
زوو نوضز يةّ باضةيةوة ٖاوثيَض زةنةّ3
َٔ دةخو يةغةض زةنةَـةوة نـة زووباضةبووْـةوةي ئـةّ ناضاْـةي ثـؤييؼء
فةضَاْبـــةضاْو سهووَـــةتو عـــةضةبوْ ،ـــةى تـــةْٗا بـــؤ ئـــةو نوضزاْـــةي نـــة ئـــةّ

يـــة باؾـــووضي نوضزغـــتإ زانـــةظضيَ 3ئةَـــة زةضيـــسةخات َةجيـــةض يـــؤْب يـــة
َـيَني ٖــةضطيع ضِيَــو تيَٓاضـوَ
ضِاغـجاضزةنةي ئةجنووَــةٕ تيَٓةطةيؿــتووة 3ئيَُــة زةي

َهوو ظياتط يةغةض ئـةو نطيػـتياْاْة
طًةييٓاَةيةيإ ْاضزووة ديَو َةتطغية ،بةي
ناضيطــةض زةب ـوَ نــة غــهاآلْاَةي خؤياْيــإ ثيَؿــهةف نــطزووة 3بؤيــة ثيَويػــتة

َـــةتو ْةطةيؿـــتيبَ و بريؤنـــةي
َـــة تةنٓيهيـــةناْو ياغـــاي ْيَوزةوي
نـــوضز يـــة خاي
ئؤتؤْؤَيو ْيؿتُاْيو بة غةضبةخؤيو ئاوةشوو نطزبوَ3

ٖيَـــعي َاْـــسات ضِيَُٓـــايو بساتـــة َوتةغـــةضِيةةنإء بةضثطغـــياضيإ بهـــات تـــا
َٓةزةْــةوة 3ئــةَاْيـ ري خؤياْــةوة قاءكــاّء َــوزيطو
قةمتاغــةي بطيٓــةنإ ٖةي

خـــةباتو نـــوضز بـــؤ ئؤتؤْؤَييـــةنو خـــؤديَيو يـــة ظيَـــسي بـــاوو باثرياْيـــإء
ضواضضـــيَوةي ؾاْؿــــيين عرياقــــسا ،يــــةو طةتاْــــةي سهووَــــةتو خاوةْؿــــهؤي
بطيتاْيـــاو سهوَـــةتو عرياقـــةوة غةضضـــاوةي ططتـــووة نـــة ويَٓةيـــةنو ٖـــاوثيَض

ثـــؤييؼ ئاطـــازاض بهـــةٕ نـــة ٖـــيض ناضيَـــو يـــة زشي ئيُعانـــةضاْو نـــوضزو نةَـــة
َــــةي ْةتــــةوةنإ َــــايف ثيَــــساوٕ زاواو
ْةتةوةييــــةناْو تــــط ْةنــــةٕ ،نــــة نؤَةي
غـــهاآلناْيإ بـــة ؾـ ـيَواظيَهو زضوغـــتء يـــة ضِيَطـــاي طوجنـــاوةوة بةضظبهةْـــةوة3

زةنةّ3

ٖةْـــسيَ ئيذاضائـــات يـــة زشي ئـــةو نةغـــاْة ئـــةجناّ زضاوة نـــة غـــهاآلْاَةناْو
ثيَؿـــوويإ ئيُـــعا نــــطزووةو ،ظؤضيـــإ يـــوَ نــــطاوة ثاناْـــة بهـــةٕء بةؾــــساضي

زةغتطرينطزْو نوضز ية غًيَُاْو
ْويَٓــةضي َتُاْةثيَــسضاوي ٖيَــعي َاْــساتَ ،ةجيــةض يــؤْب ،بــة نؤَػــيؤْو
َو
ٖةَيؿــةيو َاْــساتو ضِاطةياْــسووة (بطِواْــة رثــةضِة 69ي ضِاثؤضتةنــة)ٖ :ــةواي

غياغةتء ناضوباضي طةيةنةيإ ْةنةٕ ،ئةطيٓا بةْس زةنطئَ3
َهو غــــًيَُاْيِ
خؤيؿــــِ نــــة ْويَٓــــةضي َتُاْــــة ثــــآزضاوي نــــوضزّء خــــةي
زووضخطاوَةتةوة بؤ بةغساٖ ،ةضضةْسة سةظزةنةّ بطةضِيَُةوة وآلتةنةي خؤّ3

َو ْةتـةوةنإ
زةغتطرينطاْو ضةْس نوضزيَهو ئيُعانةضي زاواْاَةيةى بـؤ نؤَـةي
ضِاغـــت ْييـــة 3ئـــةّ قػـــةيةي َةجيـــةض يـــؤْب تـــةواو ْاضِاغـــتةو ،يـــة ئـــةجناَو
َبصاضزْسا ضةْس نةغيَو ية غًيَُاْو طـرياوٕٖ 3ـةضوةٖا زوو
ئاشاوةيةنو ناتو ٖةي

ْةتةوة:
َــ ـوَ" :ضِاغــــتيةنةي ،تانــــة ضاضةغــــةض بــــؤ ئاؾــــووضيء
َةجيــــةض يــــؤْب زةي

نـــةؽ يةواْـــةي وا ٖةْـــسيَ يـــة زاخواظيٓاَـــةناْيإ ئيُـــعا نـــطزووة ٖيَؿـــتا يـــة
ظيٓساْـــسا َـــاوٕء بـــة َاززةنـــاْو 505 ،37 ،34 ،44 ،45ي ياغـــاي غـــعازاْو

نوضزةنــإ ئةوةيــة نــة خؤيــإ بــة عرياقــو بــعأْء سهووَــةتو عرياقــيـ ٖــةضوا
تةَاؾايإ بهات" (بطِواْة رثةضِة 31ي ضِاثؤضتةنة)3

َـــةي
َو ،يةبـــةض ثـــةْابطزْيإ بـــؤ نؤَةي
بةغـــسا تاواْبـــاض نـــطاوٕ 3بةْـــسنطزْو خـــةي

َــٔ غــةضجنو نؤَػــيؤْو ٖةَيؿــةيو ئيٓتيــسا ضِازةنيَؿــِ نــة طــةيو نــوضز

ْةتةوةنإ ،بيَطوَإ ناضيَهو ْازضوغتةَ 3ةجيةضيؤْب ئةّ قػاْةي يـة ْـةظاْوء
ْاؾــــاضةظايو نةغــــايةتيةناْو ْــــاو سهووَــــةتو عــــةضة ء نطزةوةناْياْــــةوة
َٓيــا زةنــةّ نــة ٖــةض ئةوضوثاييــةى
نــطزووةَ 3ــٔ ييصْــةي ٖةَيؿــةيو َاْــسات زي
َيٓةوة يةغةض ئةو َاوةيـة بهـات نـة نـوَ ئـةتواْوَ يةطـةٍَ ْاوضـةنةزا ضِابـوَ،
ييَهؤي

ســةظزةنات ئةَةنــساض ب ـوَ بــؤ خاوةْؿــهؤ ؾافةيػــةٍَ ،بــة َــةضدوَ ْاغــٓاَةي
ْةتةوةييؿــو ثــاضيَعضاوبوَ 3بؤيــة ضــةْسة ْاضِةوايــة ئرييةْسييــةى بــة ئيٓطًيــع يــة
َةّ بسضيَٖ ،يَٓسةَإ ثوَ ْاضِةواية نوضز بة عةضة يإ عرياقو ْاوبربيَ3
قةي

٨٢

٨٣

ضِيَهةوتٓٓاَةي  .1سوظةيطإ 09.1ي بةغساي ْيَوإ عريامء بطيتاْيا
َــــٔ بــــةضِيَعةوة بــــة نؤَػــــيؤْو ٖةَيؿــــةيو ئيٓتيــــسا ضِازةطةيــــةة ،ئــــةو
َيَـو يـةخؤْاططيَ نـة
ضِيَهةوتٓٓاَةيةي زوايو نة ية بةغسا ئُيـعا نـطاوةٖ ،ـيض خاي
َوَ سهووَــــةتو عــــةضةبو ٖيَــــعي ئامســــاْيو بطيتاْيــــا بــــةناضبَيينَ بــــؤ
ْــــةٖيًَ

َطةْاَةي ()07
ٖاوثيَ و ( )6بةي
خؤيبووٕ
َةي ْيؿتُاْيو نوضزي
نؤَةي

غــــةضنوتهطزْو ْائــــاضاَيو ْــــاوخؤي بــــةضةجناَو ئــــةو بــــةضِيَوةبطزٕء ئيــــساضة
خطاثــةي سهووَــةتو عــةضةبو نــة ثيَــو وايــة ٖيَــعي ئامســاْيو بطيتاْيــاي يــة

نؤَيتةي ْاوةْسي

َويَػتةيـ بةض بة خطاخ بةضِيَوةبطزٕء سونِء غتةَو ئـةّ
ثؿتة 3زياضة ئةّ ٖةي
سهووَةتة ْاططيَ3

شَاضة53.4 :

ئيُعا ،تؤفيل وةٖيب بةط

زاَاؽ
06ى ْيػاْى 09.0

بؤ غهطتيَطي طؿو
َةي ْةتةوةنإ
نؤَةي
دٓيَغ
بةضِيَع،
َــةي ْيؿــتُاْيو نــوضزي (خؤيبــووٕ) خؤؾــشاٍَ
نؤَيتــةي ْاوةْــسيو نؤَةي
َةي ْةتةوةنإ بؤ ئةّ َةغةيةيةي خواضةوة ضِانيَؿوَ3
زةبوَ غةضجنو نؤَةي
َيًًــةتو نــوضز نــة زاواي َافــة ثريؤظةنــاْو زةنــات ،خواغــتةناْو ٖةَيؿــة
يةغةض بٓـةَاي ضِيَعطـطتٔ يـة َـايف طـةرْو تـط بٓيـات ْـاوة 3ئيَُـةيـ خواظيـاضئ،
ٖةضوةنوو طةرْو نًسإء ئاؾووضي ،ضِيَعي َافةنامنإ بطرييَ3
نؤَيتـــةي ْاوةْـــسءإ ،يـــةّ ضِواْطةيـــةوة ،بـــة ثةضؤؾـــةوة زةضِواْيَتـــة ئـــةو
ضِيَهةوتٓةي نة يةطةٍَ نوضزاْو نوضزغـتاْو باؾـووضو طـةيو نًسؤئاؾـووضيياْسا
ٖاتووةتة طؤضِيَ3
ئيَُة بة ئةضنو غةضؾامناْو زةظاْني داضيَهو تط دةخو يةغةض بهةيٓـةوة:
طةرْو نوضزو نًسؤئاؾووضي ٖةَيؿةو ية زيَطظةَاْةوة وةنوو بطا شياوٕ3

٨٤

٨٥

َؤْيَـٌَ تؤفيـل
نؤَيتةيو ْاوةْسءإ ،ية نؤتاييـسا ،ثؿـتيواْيو زاوانـاْو نؤي
وةٖيب بةطو َوتةغةضِيةو ثيَؿووي غًيَُاْوء ،بة ئيُعاي  05ئازاضي 09.0ي
نوضزاْو نوضزغتاْو باؾووض ،وةنيٌء ْويَٓةضي َتُاْةثيَهطاوي نوضز زةنات3

ئيُعا :دةرزةت عايو بةزضخإ
ية دياتو نؤَيتةي ْاوةْسيو خؤيبووٕ
ْاوضةي نوضزإ
زاَاؽ

َطةْاَةي ()06
بةي

وتوويَـــــصةناْو تايبـــــةت بـــــةّ بابةتـــــة
ثيَويػتة بٓيَطضئَ بؤ:
بطيهاضي وةظيط
َؤْيةنإ
وةظاضةتو نؤي

ؾةقاَو زاوْيٓب
3ى َايػى 09.0

َيوو0 3
يةْسةٕ ،ئيَؼ 3زةبً
ئةّ شَاضةية.0 0 33151 :

بةضِيَع،
َس
ئاَـــــاشة بـــــة ْووغـــــطاوي (َ 0ـــــايؼ)ي ئـــــةّ وةظاضةتـــــة ،يـــــؤضز ثاغـــــةيً
ضِايػــجاضزووّ ٖاوثيَ ــو ئــةّ ْاَةيــة ،بــؤ ظاْيــاضيو بــةضِيَع وةظيــط ٖٓسضغــٔ ،بــؤ

ويَٓةي بؤ:

بةضِيَعتإ بٓيَطّ نة ْاَةيةنو تؤفيل وةٖيب بةطة بؤ وةظيطي ناضوباضي زةضةوةو
بـــة ٖؤيــــةوة غــــهاآلْاَةيةنو يةَــــةضِ نـــوضزاْو عرياقـــو ئاضِاغــــتةي غــــةضؤنو

 وةظيطي ناضوباضي زةضةوة3َيوو30 3
وةظاضةتو زةضةوة ،ؾةقاَو زاوْيٓب ،يةْسةٕ ،ئيَؼ 3زةبً
 -بةضِيَع َةْسووبو غاَو ية عريام ،بةغسا3

نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا نطزووة3
ٖ -5ــةضوةٖا ويَٓــةي بطووغــهة وةآلَــو بطووغــهةي شَــاضة ()510ي .1ى
ْيػإ ٖاوثيَض زةنةّ نة يةطةٍَ ْاَـةي ئاَـاشةثيَهطاوي غـةضةوةزا ْيَـطزضاوة بـؤ

َةي ْةتةوةنإ ،دٓيَغ3
 -بةضِيَع غةضؤنو نؤَػيؤْو ئيٓتيسا  ،نؤَةي

َةْسووبو غاَو ية عريام3
َتإ
خعَةتهاضي ٖةضة طويَطِايةي
ئؤ 3دو 3ئاضِ 3ويًيةّ
بطيهاضي وةظيط
وةظاضةتو زةضةوة

٨٧

٨٨

َطةْاَةي ()06
ٖاوثيَ ى بةي
.0 0 33151

َطةْاَةي ()03
بةي
َؤْيةنإ3
بطووغهةي َةْسووبو غاَو ية عريام بؤ وةظيطي نؤي
َ 9ايؼ  09.0زةضضووة ،غةعات  45 :0ي ثاف ْيوةضِؤي َ 9ايؼ

َؤْيةنإ بؤ َةْسووبو غاَو ية عريام
بطووغهةي وةظيطي ناضوباضي نؤي
(غةعات  33.1ثاف ْيوةضِؤي 4ى َايػى ْ 09.0يَطزضاوة)

طةيؿتووة3

-----

َؤْيةنإ 3بؤ تاضإ ْيَطزضاوةتةوة
شَاضةْ 3503 :يَطزضاوة بؤ وةظيطي نؤي
شَاضة 359 :بطووغهةي َٔ شَاضة 3094 :سهووَةتو ئيَطإ بة ٖاوناضيو

شَاضة077 :
بطووغهةتإ شَاضة 510
ثيَؿــٓياضةنةتإ ثةغــٓسة 3غــهاآلْاَةي تؤفيــل وةٖــيب طةيؿــتووةتة ئيَــطة،

عةغهةضيو ثيَؿٓياضنطاوي سهووَةتو عريام ضاِظي بوو 3ئةفػةضي فةضَاْسةي
َتو عريام و ثؿهٓياضي بطيتاْيو ئةضناْو طؿتيو غوثاي
ٖةضيَُو ضِؤشٖةر
عريام ضِؤشي َ 4ايؼ ية َةضيوإ يةطةأل فةضَاْسةي ئيَطإ نؤبووْةوةو يةغةض

ويَٓة ضِةغةْةناْتإ بة ثؤغو ئامساْيسا بؤ زةْيَطّ3

ٖاوناضيو ئايٓسةي غةضباظاْو عريام و ئيَطإ ضِيَو نةوتٔ 3يةنةّ ٖةَاٖةْطيو
ٖاوبةف َ 05ايؼ زةغت ثيَسةناتٖ 3اونات سهووَةتو عريام ْاَةي بؤ
َةتو زاوة ثيَـ َ 05ايؼ خؤي بةزةغتةوة
ؾيَذ َةمحووز ْاضزووةو َؤي
بسات3

٨٩

٩١

َطةْاَةي ()09
بةي

 -4تاقيهطزْةوةي ظَإ

ثةية

سةظزةنـــةّ غيػـــتُيَهو تاقيهطزْـــةوةي ظَـــاْو نـــوضزي زابٓـــطيَ بـــؤ ئـــةو
فةضَاْبةضاْــةي نــة ئيَػــتا يــة ْاوضــة نوضزْؿــيٓةناْسا خعَــةت زةنــةٕ يــإ يــة
ئايٓــسةزا زازةَــةظضئَ 3زةب ـوَ نــاتيَهو زيــاضيهطاو ،بــؤ منووْــة غ ـوَ َــاْب ،بــؤ

ويَٓةي خورويَهو بةضِيَع غةضوةظيط بؤ غةضدةّ وةظاضةتةنإ (دطة ية
ناضوباضي زةضةوةو بةضططيء بةضِيَوةبةضايةتيو طؿتيو ئةوقاف)

ئةواْـــةيـ زابٓـــطيَ نـــة يـــةو ٖةضيَُاْـــةزا خعَـــةت زةنـــةٕء نـــوضزي ْـــاظأْ3
ٖةضضــةْس ثيَويػــتة ئــةّ َاوةيــة نةغــاْو ؾــاضةظا زةغــت ْيؿــإ بهــةٕ تــانوو

بابةت غياغةتو نوضز

بةؾـــو ثيَو يػـــت نـــوضزي فيَـــطب  ،بؤئـــةوة نـــة بتـــوأْ ناضةناْيـــإ ضِاثـــةضِيَٓٔ3
ْووغةضي بةؾيَهو تةنٓيهو ،ثيَويػت ْانا ٖيَٓسةي ناضَةْـسيَهو ئيـساضي يـإ

ييػتيَهو ظاْياضي ئةو فةضَاْبةضاْةي وةظاضةتةنةتإ بؤ زةْيَطئ نة نوضزي
َــــ ـئَ زةبــــ ـوَ يــــــة ييوانــــــاْو ٖــــــةوييَطو نــــــةضنووىء غــــــًيَُاْو
ْــــــاظأْء زةي
(بطويَعضيَٓــةوة؟)ٖ 3ــةضوةٖا ويَٓةيــةنو نؤْووغــو نؤبووْــةوةي 09.0 01 6ي

زازوةضيَو نوضزي بعاْوَ 3ئةو فةضَاْبةضاْةي نة يـةو زةظةضاْـةزا خعَـةت زةنـةٕ
نةوا زوو غوَ ظَاْو وةنوو عةضةبوء نوضزيء توضنييإ تيَسا ،بـة ثيَـو ياغـاي
ظَاْو خؤديَيو ،بةناضزيَ ،زةبوَ ئةوةْسة ؾاضةظاي ئةو ظَاْاْـة بـ نـة بتـوأْ

وةظاضةتو ْاوخؤ ٖاوثيَض زةنةّ3
 -5تهاية ئاطازاضّ بهةٕ ية:

َـــة ظؤض ططْطـــة ،ضـــوْهة ْـــةى ٖـــةض
ناضةناْيـــإ بـــاف ديَبـــةدوَ بهـــةٕ 3ئـــةّ خاي
َهوو زةؾـوَ طـطشيء طوَـإ
ناضَةْسإ بوَ ؾاضةظايو ئةّ ظَاْاْة ناٌََ ْابٔ ،بـةي

ئـــ:ئايا ئــةّ ييػــتة ضِاغــتة؟ ،ئةطــةضْا زاوانــاضّ بـة ثةيــة ييػــتيَهو ضِاغــتِ بــؤ
بٓيَطّ3
:ئيَوة ضو ئةنةٕ بؤ ديَططتٓةوةي ئةو فةضَاْبةضاْةي نة نوضزي ْاظأْء،

َكَيينَ 3غـــةباضةت بـــة
َهو ئـــةو ٖةضيَُاْـــةزا خبـــوي
يـــة ْيَـــوإ فةضَاْبـــةضإء خـــةي
تاقيهطزْـــةوةي ظَـــاْو نـــوضزي ،وا باؾـــرتة سهووَـــةت خـــةآلتيَو بساتـــة ئـــةو
فةضَاْبةضاْةي نةوا زةضزةضٔء ئةَةيـ ٖاْيإ زةزا بـؤ خويَٓـسٕ 3خةآلتـةنإ،

ئةّ ؾويَٓططتٓةوةيةيـ ضةْسي ثوَ زةضوَ؟

زةنــطيَ ( )41ضِوثيــة بــؤ تاقيهطزْــةوةي غــةضةتايوء ( )31ضِوثيــة بــؤ ئاغـــو

َــةتو ئــةو ناضَةْساْــةزا نــة ْــانطيَ بــةّ ظوواْــة بطــؤضِضئَ ،تهايــة
ز:يــة ساي
َٓياَإ بهةْةوة نة ثيَتإ ضِاطةياْـسووٕ خؤيـإ ئةوةْـسة فيَـطي ظَـاْو نـوضزي
زي

بةضظتطو ( )051ضِوثية بؤ وةضطيَطِإ بٔ3
َِ بـؤ ْاوضـة نوضزييـةناْو وآلتٖ ،ةغـتِ نـطز
 -7ناتو طةؾتةنةي ئةَػـاي

بهةٕ نة بتوأْ ئةضنةناْيإ ضِاثةضِيٓٔء ،ية تاقيهطزْةوةي نؤتايو ئةّ َاْطـةي
ظَاْو نوضزيسا زةضب ٔ ،ئةطيٓا ية ْاوضة نوضزيةنإ زةطويَعضيَٓةوة3

َاَؤغتاي ئافطةتو ظَاْو نوضزي ْيية ،بؤية غـةضجنو وةظاضةتـو ثـةضوةضزة بـؤ
ئةّ ضِاغتيية ضِازةنيَؿِء زاواناضّ بةضْاَةيةنو تايبةت ضِيَو خبطيَ بؤ ضِاٖيَٓـاْو

 -.غةضباضي ئةو ضِاثؤضتة ،زاواناضئ ضِاثؤضتيَهو تطَإ نؤتايو زوو َاْطو
تط بؤ بٓيَطٕء طؤضِاْهاضييةناْو تيَسا ضِووٕ بهةْةوة3
 -5ئةطةض ية ئايٓسةزا ْاضاضبووٕ فةضَاْبـةضي وةٖـا زانـةظضيَٓٔ نـة نـوضزي
ْةظأْ ،خيَطا ئاطازاضّ بهةْةوةو ٖؤيةناة بؤ ضِووٕ بهةْةوة3
٩٠

ن اْو نوضز3
 -6زاوا يــة وةظاضةتــو ْــاوخؤ زةنــةّ بهاتــة غــةض بةضِيَوةبةضايــةتيو طؿــتيو
ثؤييؼ بؤئـةوةي ٖـةْطاوي ثيَويػـت بـينَ بـؤ ئاطازاضنطزْـةوةي ئـةو ئةفػـةضي
ثؤييػاْة نة نوضزي ْاظأْء زاْطاوٕ بؤ ْاوضةي نوضزإ3
٩١

 -3تيَبيٓيــو ئــةو ضِاغتييةيؿــِ نــطز نــة تــةْٗا ظَــاْو تــوضنو يــة قــةظاناْو
نــةضنووىء نةــطي بــةناضزيَٖ ،ةضضــةْسة بــة ثيَــو بطِطــةي ()4ي ياغــاي ظَــاْو
خؤديَيو زةبوو ٖةضزوو ظَاْو نـوضزيء تـوضنو ظَـاْو ضِةمسيـو ئـةو ْاوضـاْة
بووْاية 3دا بؤية ئةبوَ ئةّ ياغاية ديَبةدوَ بهطيَ3

َطةْاَةي ()51
بةي
 30ضةْس بةؾيَو ية نؤْووغةناْو خويو بيػت و يةنةَو نؤَػيؤْو
ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا
َطةْاَةي غو 33.1 3ئيَِ 309.0 3500 3ؾةف 3رثةضِة)099-093:
(بةي
غو 3ثو 3ئيَِ)0( 0556 3

ويَٓةيـــةنو ئةَـــةو ويَٓـــةي نؤْووغـــو نؤبووْةوةنـــة بـــؤ غـــةضؤنو زيـــواْو
ثاؾايو3

عريام
َْاَةي َ 53اضغو 09.0ي ضةْس نةغيَو بةْاوي نوضزةناْو
غهار
عرياقةوة نة سهووَةتو بطيتاْيا  51تةَووظ طةياْسوويةتو
ضِاثؤضتو ئيَِ 3ضِاثاضز
َهو تـــط  53ئـــازاض 09.0
عةبـــسوِضضِةمحإ ثؿـــسةضي و شَاضةيـــةنو ظؤض خـــةي
َةي سهووَةتةناْو عريام و بطيتاْيـا يةطـةأل نـوضز
َْاَةيةنيإ يةبةض َاَةي
غهار
ئيُعانـــطزووةو يـــةضِيَو َةْـــسووبو غـــاَيو عرياقـــةوة بـــؤ غـــهطتيَطي طؿـ ـتيو
َــــةي ْةتــــةوةناْيإ ْــــاضزووة 3سهووَــــةتو بطيتاْيــــا  51تــــةَووظ 09.0
نؤَةي
تيَبيٓيـــةناْو خـــؤي ْـــاضزووة 3زاخواظةنـــإ نـــة ئيُعاناْيـــإ ْاخويَٓطيَتـــةوةو
َتيإ ٖةية ،غةضةتا طًةيو ئةوة زةنـةٕ نـة
َتو َاْسات طوَاْو ية زةغةر
زةغةر
َو  0954نوضزغـتاْو بةعرياقـةوة يهاْـس بـة زوو َـةضز،
َةي ْةتةوةنإ غاي
نؤَةي
يةنةّ:ئيساضةيــةنو نــوضزي يــة نوضزغــتإ زانــةظضيَ و ْاغــٓاَةيإ بجــاضيَعضيَ3
َـــةي
زووةّ :غـــةباضةت بـــةوةيـ نـــة عـــريام ئـــاظازبوَ و ببيَتـــة ئةْـــساَو نؤَةي
ْةتـةوةنإ ،زةبـوَ ئيساضةيــةنو تايبـةت بــةثيَو ئــاضةظووي نوضزةنـإ خؤيــإ بــؤ
نوضز زانةظضيَ3
٩٢

٩٣

زاوانــاضإ ،بـةثيَو ئــةّ ثيَساططتٓاْــة ،نــة ظؤض يةطــةأل ضِاغــتية َيَصووييةناْــسا
َيَٓـــسضاوةناْو
يةنٓاططْــةوة ،طاظْسةزةنـــةٕ نــة سهووَـــةتو عــريام ططةْتيـــة بةي
يةبةضضــاو ْــةططتووة ،سهووَــةتو بطيتاْيــا ْــةيتواْيوة ئــةضنو غةضؾــاْو بــؤ
ثاضاغــتين بةضشةوةْسيــةناْيإ ديَبــةدوَ بهــات 3يةنؤتاييــسا ،زاوازةنــةٕ زإ بــة

"  ).ثيَــو وايــة ئــةّ خػــتٓةضِووة تاظةيــةي ْــاضِةظايو يــة عــريامٖ ،ــةضوةنو
َيٓةوةي يةغةض بهطيَ3
طًةييٓاَةناْو ثاضغاٍَ ،ثيَويػت ْانات ييَهؤي
َــةضِاونيَو بـةضزةواَو طــةيو نـوضز بــسات،
"  )5بؤيـة بطِ يـاض زةزا ططْطــو بـة زي
ئةجنوَةٕ يةو ضاضةْووغـة ْازيـاضة ئاطازاضبهـات نـة زواي ئـةو ثاضيَعطاضييـة زة

َبــصيَطضاوةو
ييصْةيــةنو ْيؿــتُاْيسا بٓــطيَ نــة نــة بــؤ ْويَٓــةضيو طــةيو نــوضز ٖةي
َئَ ييَيإ زةنطيَ3
ٖيَعي َاْساتيـ يةو غتةَة بياْجاضيَعيَ نة زةي

َةيةي بطيتاْياي َةظٕ بةضةوضِوويإ زةبيَتةوة3
غاي

َْاَةية بـة نـاضي ؾـيَذ َـةمحووز
ََـسا ،ئـةّ غـهار
سهوَـةتو بطيتاْيـا ،يةوةر
زةظاْوَ و ثاغاوي زاواناضةنإ ضِةت
َوَ :ؾيَذ َةمحووز َ 0.ايؼ  09.0خؤي زاوة
زةناتةوةٖ 3يَعي َاْسات زةي
بةزةغت سهووَةتو عرياقةوةو ياخيبووْةنةي بـةنطزةوة خةضيهـة زوايـو زيَ،
َـةي ْةتـةوةنإ ثيَويػـت ْانــات بايـةخيَهو ئـةوتؤ بـةّ طًةييٓاَةيــة
بؤيـة نؤَةي
بسات3
َْاَةية وضزْييـةو زاخواظةنـاْو ديَـو
دا يةبةضئةوةي نـة بٓاغـةي ئـةّ غـهار
طوَــأْ و ئيَػــتا نيَؿــة يــةئاضازا ْييــة ،ث ـيَِ وايــة نؤَػــيؤٕ ثةغــٓسي ْانــات،
ضــوْهة تــةْٗا ْيؿــاْةيةنة بــؤ ْائــاضاَيو ْــاو نــوضزاْو عــريام خؤيــإ 3ئةطــةض
نؤَػيؤٕ يةطةأل ئةّ بؤضووْةزابوَ ،زةتواْوَ ئةّ بطِياضة بسات:
" نؤَػيؤْو ئيٓتيسا
َييــةوة نــة
" نــة يــة طًةييٓاَةيــةنو  53ئــازاض  09.0ي ضــةْس نةغ ـيَهو نؤي
بةْاوي نوضزي عرياقةوة ئيُعاياْهطزبوو،
" ٖــةضوةٖا غــةضجنةناْو  51تــةَووظ  09.0ي سهووَــةتو بطيتاْيــاي يــةّ
باضةيةوة ثوَ طةيؿت،
"  ) 0تيَبـــيين زةنـــات ٖيَـــعي َاْـــسات يـــة خاغـــيةتو زاوانـــاضإ و بٓـــةَاي
َيَصوويو طًةييةنإ بة طوَاْة3
"  )5تيَبــيين زةنـــات زاخـــواظإ ثؿـــتيإ بـــة ضـــةْس زةقيَهـــو ياغـــايو ،بـــؤ
زةضبطِيين طاظْسةناْيإ ،بةغتووة نة واتانةيإ ئاوةشوو نطزووة3
٩٤

٩٥

 35ضةْس بةؾيَو ية نؤْووغةناْو خويو بيػت و يةنةَو نؤَػيؤْو
ٖةَيؿةيو ئيٓتيسا
َطةْاَةي غو 33.1 3ئيَِ 309.0 3500 3ؾةف 3رثةضِة)099 :
(بةي
غو 3ثو 3ئيَِ0571 3
عريام

ضِاثؤضتو ئيَِ 3ضِاثاضز

َْاَةي َ 07يػو 09.0ي خاتوو ئاغيا تؤفيل
غهار
َْاَةيةنو ضِؤشي َ 07ـــايؼ 09.0يـــسا بـــؤ
خـــاتوو ئاغـــيا تؤفيـــل يـــة غـــهار
نؤَػــيؤْو ٖةَيؿــةيو ئيٓتيــسا طًــةيو زةنــات سهووَــةتو عــريام تؤفيــل
وةٖيب بةطو َيَطزيإ ططتووة نة نوضزيَهو عرياقـة ،زاوا زةنـات ئـةّ َةغـةيةية
يةطــةأل سهوَــةتو تــاووتويَ بهطيَْ3ــاوبطاو باغــو ئــةوةيـ زةنــات نــة تؤفيــل
َـــةي ْازضوغـــو
َْاَةيةنو يـــةباضةي َاَةي
وةٖـــيب بـــةط ْيػـــاْو  09.0غـــهار
سهووَةتو عرياقةوة يةطةأل نوضز ثيَؿهةؾو نؤَػيؤْو ٖةَيؿةيو ئيٓتيـسا
نطزووة3
َيٓـــةوةناْو  .1ئؤنتؤبـــةض09.0يـــسا ئاَـــاشةي
سهوَـــةتو بطيتاْيـــا يـــة ييَهؤي
ثيَسةزاْ :ويَٓةضيَهو َتُاْةثيَهطاوي ٖيَـعي َاْـسات ثيَؿـةنيو قػـةناْو خـويو
سوظةيطإ  09.0يـسا بةزضيَـصي باغـو ٖةيوَـةضدو طرياْـو تؤفيـل وةٖـيب بـةطو
نــطز ووةو سهووَــةتو خاوةْؿــهؤ ٖــيض ظيازةيــةنو بؤغــةض ئــةو قػــاْة ْييــة،
ضوْهة قػةنة وازةضزةخات نة ْاوبطاو زووٖةفتـة ثـاف َيَـصووي ئاَـازةنطزْو
َْاَةيةي خاتوو ئاغيا تؤفيل بةبوَ َةضز ئاظازنطاوة3
ئةّ غهار
ٖاونــــــاضاة زةظاْــــــٔ نؤَػــــــيؤْو ٖةَيؿــــــةيو ئيٓتيــــــسا  ،يــــــة زوا خــــــويو
نؤبووْةوةناْيسا ،نـاضي يةغـةض طًةييٓاَةنـةي ْيػـاْو 09.0ي تؤفيـل وةٖـيب بـةط
نــطزووةَ 3ــٔ ،غــةباضةت بــة طاظْــسةي زاوانــاض يةَــةضِ طرياْــو َيَطزةنةيــةوة ،ثـيَِ وايــة
َيٓــــةوةناْو
نؤَػــــيؤٕ ٖــــيض ئيذطائاتيَــــو بــــة ثيَويػــــت ْــــاظاْوَ ،ضــــوْهة يــــة ييَهؤي
سهووَةتو بطيتاْياوة زياضة تؤفيل وةٖيب بةط ؾةف َاْطة ئاظازنطاوة3

٩٧

َطةْاَةي ()50
بةي

ْٗيَين
باضةطاي َةْسووبو غاَو
بةغسا . ،ناْووْو يةنةّ 09.0
طةوضةّ،
َِ ئاَـــــاشة بسةَـــــة ْووغـــــطاوي ْ 09ؤظةَبـــــةضي 09.0ي ْٗـــ ـيَين
خؤؾـــــشاي
َـــــةي
َيــــسا ويَٓـــــةي وةآلَــــةناْو بةؾـــــو َاْــــساتو نؤَةي
بــــةضِيَعتإ ،نـــــة يةطةي
ْةتةوةناْتإ يةَةضِ ضةْس غهاآلْاَةيةنو نوضز بؤ ْاضزبووئ3
َتاْو ناضبةزةغـو ئيَـطإ بـووٕ3
 -5زوو يةو غهاآلْاَاْة ٖـو دةعةـةض غـوي
َــــــــٔ يــــــــة ْووغــــــــطاوي ْٗيَٓيــــــ ـو  6تؿــــــــطيين زووةّ  09.1و تيَبيٓيــــــــة
ٖاوثَي هطاوةناْو ْووغطاوي ْٗيَٓيو  56ؾوبات َ09.0ـسا باغـو ئـةّ نةغـةّ
َسّ بؤ ضِانيَؿاوة 3بـةآلّ بطِيـاضزضا طًةييٓاَـةناْو
نطزووةو غةضجنو يؤضز ثاغةيً
َـــةي ْةتـــةوةنإء نؤَػـــيؤْو ٖةَيؿـــةيو
َتإ بٓيَـــطئ بـــؤ نؤَةي
دةعةــةض غـــوي
َويَػـــو ْـــاوبطاوةوة
ئيٓتيـــسا ء ،ئـــةو ضِووْهطزْةواْـــةيـ نـــة يـــة بـــاضةي ٖةي
زضابــووٕ ،فــةضاَؤف نــطإٖ 3ــةَإ ئــةو وةآلَــةي زاخــواظة نوضزةنــإ بــةَيـ
زضاوةتةوة3

٩٨

َو ســـاظض بــة ياخييــةنو ضــةنساضي زةبـــيينَ،
-.سهووَةتةنــةي خــؤي ســاي
َــةي ْةتــةوةنإ زوودــاض ثةيوةْــسييإ ثيَــوة نــطزووةَ 3ــٔ ئةتطغــِ
نةضــو نؤَةي
ئةَة ية خـؤيو بـايو نطزبـوَء دـؤضة ثةيوةْسييـةنو يةطـةٍَ عرياقـسا غـةملاْسبوَ
َةزا بيساتة زواوة3
نة سهووَةتو عريام ظؤض ٖةوي
طةوضةَّ ،ايةي ؾاْاظءة
َتإ مب
خعَةتهاضي ٖةضة طويَطِايةي
َةْسووبو غاَو ية عريام
غيَط فيًيح نةييف -ييػتةض ،دو 3بو 3ئو ،ثو 3ئاي ،3ئيَِ 3غو ،3ئيَِ 3ثو
َؤْيةنإ
وةظيطي نؤي
َيوو3
ؾةقاَو زاوْيٓب ،يةْسةٕ ،ئيَؼ 3زةبً

َطةْاَةي ()55
بةي
ويَٓة
َيوو )93 55 5050
(زةبً

دٓيَغ
 09ؾوبات 09.5

 7ئةي 744 5550.
تؤَاضنطاو

َــــةي
ئاَـــاشة بــــة بطِيـــاضي نؤبووْــــةوةي  54نـــاْووْو زووةّ 09.5ي نؤَةي
َِ ئاطازاضتإ بهةّ نـة خـويو بيػـتء يةنـةَو نؤَػـيؤْو
ْةتةوةنإ ،خؤؾشاي
ٖةَيؿـــةيو ئيٓتيـــسا  ،يـــة بـــاضةي غـــهاآلْاَةي  53ئـــازاض  09.0تاْـــةوة ،ئـــةّ
زةضةجناَاْةي ري خواضةوةي يوَ نةوتةوة3
"نؤَػـــيؤٕ نـــاتوَ يـــة غـــهاآلْاَةي َ 53ـــاضؽ 09.0ي ضـــةْس نـــوضزيَهو
عـــريامء غـــةضْرء تيَبيٓيـــةناْو  51تـــةَووظ 09.0ي سهووَـــةتو بطيتاْيـــاي
َييةوة:
تايبةت بةو غهاآلْاَةية نؤي
 -0تيَبيٓي ـو نــطز ٖيَ ـعي ئيٓتيــسا ضِةتــو زةناتــةوة زاواناضةنــإ بــة ْــاوي
نوضزاْو عرياقةوة قػةبهةٕء طًةيييةناْيإ بٓةَاي َيَصووييإ ٖةبوَ3
 -5زاواناضةنـــإ يـــة طًةييةناْياْـــسا ثؿـــتيإ بـــة ضـــةْس زةقيَهـــو ياغـــايو
بةغتووة نة واتاناْيإ ئاوةشوو نطزووة3
 -.ئةّ ثيؿاْساْة ْويَيةي ْاضِةظايو ية عريام ،ئاَاْرء بايةخو ٖةضضو بـوَ
َيٓةوةي ظياتط ية طًةييٓاَةناْو ثاض ْانات3
ثيَويػت بة ييَهؤي
 -5بؤيــة بطِيــاضي زا بايــةخيَهو ظؤض بساتــة ْائــاضاَيو نــوضزإء ،ئةجنوَــةٕ
داضيَهو زيهة يةو ضاضةْووغة ْازيـاضةي نـة زواي نؤتـايو ٖـاتين ثاضيَعطـاضيو
َةي بطيتاْياي َةظٕ ضاوضِيَيإ زةنات ،وضيا بهاتةوة3
( )01غاي
ئةجنوَةٕ ئةّ ئةجناَاْةي ثةغةْس نطزووة3

٩٩

٠١١

َٔ ،بؤ ظاْياضيتإ ،ويَٓةي ضِاثؤضتيَهو (ئيَِ 3ضِاثاضز)تإ بؤ ضِةواْـة زةنـةّ نـة
يةغـــــةض غـــــهاآلْاَةي ثيَؿهةؾـــــهطاوي نؤَػـــــيؤْو ٖةَيؿـــــةيو ئيٓتيـــــسا
ْووغيويةو ٖاوثيَ و نؤْووغو بيػتء يةنةَني خويو نؤَػيؤٕ نطاوة3
(ئيُعا) ظيتؤ ناتاغتيين
بةضِيَوةبةضي نةضتو ئيٓتيسا

بةضِيَع عةبسوضِةمحإ ئاغاو
نوضزاْو تطي ثؿسةض،
عريام3
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غيَط فطاْػيؼ ئيَضٖ 3ةَةطيع59 ،57 ،55 ،50 ،51 ،.9 ،00 :
َآل ئةغعةز77 :
فةحتوي

دةى 3ئيَضٖ 3ؤأل4. ،45 :

١١٩

١٠١

ؾافةيػةأل (ؾاى عريام).1 ،53 ،56 ،54 ،00 301 :
غيَط فيًيح نةييف99 :
ظى 3ئيَض.1 : 3
ظيتؤ ناتاغتيٓى010 :
ظيَطغٔ65 :
ناطازؤٕ4. ،45 ،40 :

5ـ ْاوى ؾوئَ
ئاضِاضِات.6 :
ئاغياى ْاوةضِاغت55 :
ئانطآ5. ،05 :
ئاَيَسى5. ،05 :
ئةفػاْػتإ55 ،5. ،55 ،.5 :

يؤضز نؤضظؤٕ57 :
نؤْت تيًيهى65 ،65 :
غيَط نيٓاٖإ نؤضْواييؼ53 ،57 ،00 ،01 :
َبةضت نًةيتؤٕ57 ،54 :
غيَط طيً
يؤضيَٓؼ.5 :
َورظّ حمةَةز30 :
حمةَةزئةَني77 :

ئةيباْيا65 :
َُاْيا55 :
ئةي
ئةْهةضة41 ،.7 :
ئيَطإ91 ،59 ،55 ،53 ،56 :
باضظإ4. ،45 ،40 ،.. :
باؾووض.. :

َػتةفا نةَاٍ ثاؾا (غاظى)45 ،55 ،5. ،55 ،51 ،.5 :
َؤْتياطأل54 :
َةديس ئةفةْسيى سادى ضِةغووأل ئاغا46 ،47 :
ؾيَذ َةمحووز94 ،31 ،45 ،40 :
ئيَِ 3ضِاثاضز96 ،95 :
ْادى بةط06 :

بانووض.. ،00 :
بطيتاْيا34 ،45 ،.7 ،.4 ،.. ،59 ،6 :
بوخاضا55 :
بةغسا (ثايتةخت)،55 ،.9 ،.6 ،.4 ،.5 ،54 ،55 ،50 ،09 ،03 ،0. ،01 :
36 ،35 ،67 ،64 ،65 ،79 ،75 ،7. ،70 ،49 ،40 ،41 ،59 ،56
بةيطووت75 ،75 ،70 ،49 :

ْووضى ثاؾا ئةغػةعيس59 ،.3 ،.7 ،.4 ،.5 ،.. ،.5 ،00 :
ٖيَٓطى زؤبؼ6 :
َةجيةض يؤْب35 ،3. ،35 ،79 ،75 ،71 :

ثؿسةض010 ،4. ،45 ،40 :
تاضإ91 :
توضنيا59 ،57 ،55 ،55 ،51 ،.3 ،.6 ،.7 ،.4 ،.5 ،.. ،.5 ،53 ،56 :
دٓيَغ011 ،36 ،37 ،64 ،75 ،75 ،70 ،71 :
ضةَ ةَاأل04 :
زاَاؽ36 ،37 :
زةضزةْيٌ55 :
زٖؤى5. ،50 ،05 ،9 :

١٠٠

١٠١

زياية65 ،79 :
ضِؤشٖةآلتى عريام91 ،.9 ،.5 :
ضِةواْسظ05 :
ظاخؤ5. ،05 :

َووغأل65 ،79 ،57 ،.5 ،55 ،5. ،55 ،50 ،09 ،03 ،0. ،00 :
َؤغهؤ57 ،55 :
َةسةيًةى غيٓةى7. ،70 ،49 :
َيػط5 :

ظيَباض5. :
غًيَُاْى،6. ،60 ،74 ،.0 ،55 ،55 ،50 ،09 ،03 ،07 ،04 ،0. ،05 ،00 :

ْاوضة (ييوا) نوضزيةنإ (نوضزْؿيٓةنإ)،53 ،57 ،50 ،09 ،03 ،06 ،9 ،6 :
3. ،44 ،53

90 ،36 ،35 ،3. ،30 ،63 ،64 ،65
غووضيا57 :

ٖةوييَط90 ،60 ،73 ،55 ،5. ،50 ،09 ،03 ،06 ،0. ،05 ،6 :
ويئيةتى َووغأل64 ،05 ،3 ،6 :

غؤظيةت55 ،5. :
ؾةقاَى زاوْيٓب99 ،33 ،36 ،49 ،40 ،54 :
عريام،.6 ،.7 ،.4 ،55 ،.. ،.5 ،.0 ،59 ،53 ،56 ،50 ،0. ،05 ،3 ،6 :

يايؤظا.5 :

،74 ،75 ،7. ،70 ،71 ،49 ،43 ،44 ،40 ،59 ،53 ،57 ،54 ،55 ،51 ،.3
،011 ،99 ،96 ،97 ،95 ،95 ،91 ،33 ،34 ،35 ،66 ،64 ،60 ،73 ،76
010
فةضةْػة57 ،.5 ،.. :
فةيةغتني65 ،55 :
قوغتةْتةْيية (ئةغتةَووأل)45 ،57 ،55 ،55 ،.9 ،.5 :
نةطى9. :
نووت65 ،79 :
نوضزغتإ95 ،65 ،6. ،60 ،61 ،73 ،54 :
نوضزغتاْى عريام (باؾووض)36 ،3. ،65 ،60 ،73 ،76 ،71 ،40 :
نؤية05 :
نةضنووى،31 ،63 ،79 ،73 ،55 ،5. ،55 ،50 ،09 ،03 ،07 ،04 ،0. ،00 :
9. ،90
طٌ04 :
يةْسةٕ (ئةْطؤضة)99 ،33 ،36 ،75 ،49 ،.9 ،.4 ،.5 :
١٠٢

١٠٣

