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  هةجياتي ثيَشةكيهةجياتي ثيَشةكي
 
 

باب١تا١ْٟ ي١ ط١ض١َٟ ضٚٚزاْسإ، ٜإ ي١ ٥إ ٚ غاتٞ ضٚٚزاْسإ، ١٥ط١ض  ْٛٚغني ي١باض٠ٟ ١٥ٚ
بؤ ٥َٝػتاف ب١ َٖٝٓس ١َٖي١ٓطريَٟ، ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ غب١ٟ ططْط بَٞ ن١ ز٠ب١ٓ ب١ؾيَٝو يي١ ََٝيصٚٚ،    
ن١غَٝو ب١َٟٝٚ قػ١ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َغ١ال١ْ بهات ن١ يَٝط٠زا تٝؿيهٝإ خطا٠ٚت١غي١ض، ٥ي١ٚا بي١     

ب١تا١ْ، ١َٜٟٓٚ ضاغت١ق١ٟٓٝ ١٥ّ ضؤشطاض٠ٟ زَٜت١ ب١ضضاٚ، ضيْٛه١ زٚاٟ  غ١ًٝضاَٜٚو ي١ّ دؤض٠ با
تَٝج١ضِبْٛٚٞ غاآلَْٝهٞ ظؤض ١ْْٛٚغطإٚ، تا ْٛٚغ١ض ب١ ٥اض٠ظٟٚٚ خؤٟ ٚ ب١ تَٝج١ضِبْٛٚٞ نات ٚ، 
ب١طَٜٛط٠ٟ قؤْاغ١ ١َْٜٝٛن١ بٝٓٛٚغَٞ، ب١َيهٛ ي١ ط١ض١َٟ ضٚٚزاْسا ْٛٚغيطإٚ ٚ ْٛٚغي١ض خيؤٟ    

٠ٚناْسا شٜا٠ٚ، بؤ١ٜ ب١ضضاٚض١ْٝٝٚٚى ز٠بَٞ بؤ ١٥ٚا١ْٟ، غب١ٟ زَٜئ قػي١   ي١ْاٚ د١ضط١ٟ ضٚٚزا
 ي١غ١ض ١٥ّ ضؤشطاض٠ ز٠ن١ٕ.

١٥ّ باب١تا١ْ زٜسٚ تَٝطِٚاَْٝٓٝهٔ بؤ ٥ي١ٚ ضٚٚزاٚاْي١ٟ يي١ َا٠ٜٚي١نٞ زٜياضٜهطاٚ ٚ بي١خَٝطاٜٞ       
هٝـ ي١بري٠ٚ٠ضٟ ضٜٚٚاْسا٠ٚ، ١ٖضبؤ١ٜ ب١ثَٝٞ ََٝصٟٚٚ بآلٚب٠ٚ١ْٜٚٛإ يَٝط٠زا ضٜعنطإٚ، ض١ْس باب١تَٝ

١ْٖسَٟ ضٚٚزاٚزا ْٛٚغطإٚ، ن١ بؤ ٠ٚبريَٖٝٓا١ٜ٠ٚ١ْنٔ بؤ ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝٛإ نيٛضزٚ ب١غيساٚ، زٜيسٟ    
ب١غسا بؤ نيٛضزٚ ضيؤ١ْٝتٞ َا١ََيي١نطزْٞ ْازضٚغيغ ب١غيسا ي١طي١ٍَ دٛآلْي٠ٚ١ٟ ضظطياض ٛاظٟ         

  ٟ طي١ٚض٠ يي١ دٝٗيإ ٚ     نٛضزغتاْسا، ١٥ّ نتَٝب١ ز٠َاْبات١ غ١ض ١٥ٚ بطِٚا١ٜ، ن١ َٜٚيطِاٟ طؤضِاْهياض
ضؤش١ٖآلتٞ ْا٠ٚضِاغت، ن١ضٞ َٖٝؿتا ي١غ١ضز٠َٞ عَٝطاقٞ زٚاٟ زنتاتؤض١ٜت، ن١ ب١عَٝطاقٞ ْيَٟٛ  

 ْاغطا٠ٚ، تَٝطِٚاَْٝٓٝو ١ٜ١ٖ، ز١ٜ٠َٟٚ ١ٖض ب١ضاٟٚ ب١غساٟ داضإ غ١ٜطٟ نٛضز بهطَٟ.
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بي١   ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ باب١ت١نإ ثَٝـ ضٚٚزاٚ ٜإ ي١ ط١ضَي١ٟ ضٚٚزا٠ٚنيإ ْٛٚغيطإٚ ٚ، ثؿيت    
١َٖيَٜٛػغ نٛضزٚ ب١غساٚ، ١ْٖسَٟ داضٜـ ١َٖيَٜٛػغ ١َ١٥ضٜها ب١ضاَب١ض عَٝيطام ٚ ٖي١ضَُٜٞ   
نٛضزغتإ ْٛٚغطإٚ، ٥اضاغت١ٟ دؤضاٚدؤض ي١ ب١ضاَب١ض ١َٖيَٜٛػت١ دٝادٝانإ بي١زٟ ز٠نيطَٟ،   
 ١َ١٥ف ١ٖض بؤ٠ٚ١٥ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ باب١ت١نإ ي١ ط١ض١َٟ ضٚٚزاٚ ٚ ق١َٚا٠ٚناْسا ْٛٚغطإٚ.
َٝب١ بؤ ٥ي١ٚ ب١َيط١ْاَاْي١ تي١ضخإ نيطا٠ٚ، ني١ ث٠ٜٛ١ْيسٜٝإ بي١ نطؤنيٞ          ب١ؾَٝهٞ ١٥ّ نت
باب١ت١نا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ظؤضب١ٟ ب١َيطي١ناْٝـ يَٝيسٚاْٞ ض٠يٝيٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتأْ ز٠ضبياض٠ٟ       
ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ عَٝطام ٚ نَٝؿ١ٚ ططفت١ناْٞ َْٝيٛإ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ ب١غيسا، ز٠َي١َٟٚ      

َٝسٚإ ٚ ٚت١ ض٠ي١ٝٝناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ َاَيج١ضٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَِٜ ٠ٚ١٥ف بًََِٝ ن١ ي
ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚضطيريإٚ دَٝيٞ بيا٠ٚضِٚ َتُاْي١ٕ، ٖي١ض٠ٖٚا      

 ١ْٖسَٟ ب١َيط١ٟ زٜه١ ي١ ض١ْس َاَيج١ضَِٜهٞ زٜه١ ٠ٚضطريإٚ ٚ ٥اَاش٠ٜإ ثَٝهطا٠ٚ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اْٞاْٞزَيؿاز َػت١فا ٠ٚغزَيؿاز َػت١فا ٠ٚغ
 ١ٖٚيَٝط
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  كوزد دؤضتايةتي هةطةيَ عةزةب جؤش دةداتةوةكوزد دؤضتايةتي هةطةيَ عةزةب جؤش دةداتةوة

 
 

نٛضز ٠ٚى ١ْت١ٜ٠ٚ١نٞ غت١َسٜس٠ٟ ضِؤش١ٖآلتٞ ْا٠ٚضِاغت، بيؤ ٠ٚز٠غيتَٗٝٓاْٞ َافي١    
ض٠ِٚاناْٞ، ؾ٠َٛٝ دٝادٝاناْٞ خ١باتٞ ططتؤت١ب١ض، يي١ َْٝيٛ ؾي٠َٛٝناْٞ خ١باتٝؿيسا، بي١ٚ      

هٞ غ١قاَطريٟ ي١ ْاٚض١ن١زاٚ، ض١ْٚٛ باظْي١ٟ  ٥اضاغت١زا ناضٟ نطز٠ٚٚ، ن١ ببَٝت١ تٛمخَٝ
١َٖيبصاضزْٞ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ي١ط١ٍَ ١ْت٠ٚ١ناْٞ تطزا، ٠ٚيَٞ ٠ٚ١٥ٟ نٛضزٟ ْاضاضنطز٠ٚٚ، ثي١ْا  
ببات١ ب١ض ض١ى ٚ خ١باتٞ ؾار، ز٠غغ غٝػت١َ١ تؤتايٝتاض٠نإ ب٠ٚٛ، ن١ ب١ دؤضَٜو ناضٟ 

ث١ض٠غيي١ْسْٞ دٛآلْيي٠ٚ١ٟ  نيطز٠ٚٚ، خيي١باتٞ بيي١ ٥اقيياضَٜهٞ زٜهيي١زا ببيا، بيي١آلّ ي١طيي١ٍَ  
ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ ٚ، زٚاٟ زا١َظضإ ٚ ٖات١ٓ ١َٜساْٞ ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ، 
ن١ ي١ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ ب١ضْا١َٟ ناض ضِاط١ٜاْسضا، ث١ضز٠ ي١غ١ض َي١ضاّ ٚ ثٝالْيٞ طيآلٟٚ ب١غيسا     

١ض٠بيسا  ١َٖيسضا٠ٚ١ٜٚ، ١ٜ١َٜٓٚنٞ دٛاْٞ خ١باتٞ نٛضزإ ٚ ضؤ١ْٝتٞ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ي١طي١ٍَ ع 
خطا١ٜضِٚٚ، ي١ٚ غؤْط٠ٚ١ٜ١ باضظاْٝٞ ١َْط ١َٖٝؿي١ بي١الٟ ضَِٜط١ضياض١ٜ٠نسا ضي٠ٚٛ، ني١      
بتٛاْسضَٟ فؤضَؤَي١ٜ١نٞ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ نٛضزٚ ع١ض٠بٞ يَٝبه١َٜٚتي٠ٚ١، طتتٛطؤنياْٞ َْٝيٛإ    
غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضز ي١ط١ٍَ ز٠غ١آلتٞ ْا٠ْٚسٟ )ب١غساز( زا، ٖي١ض يي١ غي١ضز٠َٞ    

 ٠ٚ تا ب١ ١٥َطِؤ ز٠طات، ط١ٚاٖٝس٠ضٟ ١٥ّ ضِاغت١ٕٝٝ.ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚي١
باضظاْٝٞ ١َْط ي١ ط١ض١َٟ خ١باتٞ دٛآل٠ٚ١ْٟ نٛضزا١ٜتٝيسا، ١َٖيَٜٛػيغ َطؤؤسؤغيتا١ْٟ    

، ٖي١ٍَٚ ٚ نؤؾؿي١ناْٞ    1973ٚ  1967ي١ط١ٍَ ع١ض٠بسا ثٝؿاْسا٠ٚ، ٠ٚى ضِٚٚزا٠ٚناْٞ غاَيٞ 
زا ط١ٜؿت١ يٛتهي١، بي١ّ    1970ٟ ٥ازاضٟ  11باضظاْٝٞ ١َْط بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٚ ي١ 

ث١َٝٝ باضظاْٝٞ ١َْط بٓاغ١ٜ١نٞ ثت١ٟٚ ي١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ َْٝٛإ نٛضز ٚ ع١ض٠بيسا زاْيا، زٚاٟ   
ٚ ٖاتٓيي٠ٚ١ٟ ٥يي١ظَْٛٚٞ زميييٛنطاتٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ، ي١طيي١ٍَ  1991ضِاثيي١ضِٜين ٥ييازاضٟ 

ض٠ِٚاٟ ط١ي١ني١َإ ضي٠ٚٛ   غٝػت١َٞ َْٜٛٞ دٝٗاْسا، دٛآلْي٠ٚ١ٟ غٝاغيٞ نٛضزغيتإ ٚ زؤظٟ    
قؤْاغَٝهٞ تط٠ٚ٠، َٜٚطِاٟ ب١ض٠ ب١ض٠ ض١ْٚٛثَٝؿ٠ٚ١ٟ ١٥ظ١َْٚٛن١ٚ ث١ض٠ثَٝساْٞ ظٜاتطٟ زاَٛز٠ظطا 
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ؾ١ضع١ٝٝنإ، زٚٚض ي١ خؤ ب١ظؤضظاْٝين ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ، ب١ ١َٖإ ضَِٜباظٟ باضظاْٝٞ ١َْط، ضَِٜط١ٟ 
ظٜاتط ب١ٚ ثطز٠ٟ باضظاْٝٞ ١َْط يي١   يَٝو ساَيٞ بٕٛٚ ي١ط١ٍَ ع١ض٠بساٚ، بط٠ٚزا٠ٚ١ْ ب١ با١ٜخساْٞ

َْٝييٛإ نييٛضزٚ ع١ض٠بييسا زضٚغييغ نطزبييٛٚ، ضيي١ْسٜٔ ٖيي١َٚيٞ ييي١ٚ ؾيي١ٜ٠َٛٝ زضإ ٚ، ْا٠ْٚييس٠ 
ع١ض٠ب١ٝٝنإ ي١ ض١ْس ٚآلتَٝهٞ ب٠ٚ١دٞ ع١ض٠بٝسا، ١٥ٚ ١ْٖطا٠ٟٚ نٛضزٜإ ب١ ١ْٖس ١َٖيططت، 

ت١ ١٥زلاَيساْٞ سٝيٛاضٟ   زا، ب١ضٟ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝا١ْ ط١ٜؿ 1999ٚ  ٠ٚ١٥1998بٛٚ ي١ غاآلْٞ 
 ع١ض٠بٞ ي١ َٝػطٚ زا١َظضاْسْٞ نؤ١ََي١ٟ زؤغتا١ٜتٞ ي١ط١ٍَ ف١ي١غتٝٓسا. –نٛضزٟ 
 1970ٟ ٥ازاضٟ  ١ٜ11َني غاَي١ٟ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ  30زاٚ ي١  2000ٟ ٥ازاضٟ  11ي١ 

 –زا، ثاٜت١خغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نؤْطط٠ٟ زا١َظضاْيسْٞ )نؤ١ََيي١ٟ زؤغيتا١ٜتٞ نيٛضزٟ     
ٟ ب١خؤ٠ٚ ططت، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ َٝاْي١ٟ ٚتاض٠ن١ٜيسا، يي١ ضَِٜيٛض٠ِيٞ نطزْي٠ٚ١ٟ      ع١ض٠بٞ(

نؤْطط٠ن١زا، د١خغ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نطز٠ٚ٠ ن١ "نٛضزٚ ع١ض٠ب ي١ عَٝطاقسا ١َٖٝؿ١ ثَٜٝٛػتٝٝإ 
ب١ ضِؤسٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ ٥ازاض ١ٜ١ٖ"، ضْٛه١ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ ٥ازاض ب١َٓا١ٜنٞ زضٚغيت ٚ  

ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ زؤغتا١ْٟ نٛضز ٚ ع١ض٠ب زاْا٠ٚ، دَٝبي١دَٞ نطزْيٞ تي١ٚاٟٚ     ظاْػتٝٞ غ١باض٠ت
ب١ْس٠ناْٞ ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ، ١ٖضزٚٚ ط١يٞ نٛضز ٚ ع١ض٠بٞ ي١ غي١ضد١ّ ١ْٖا١َتٝٝي١نإ   
زٚٚض ز٠نطز٠ٚ٠، ن١ ب١زاخ٠ٚ١، ٥اٚض١ِْزا٠ٚ١ْ ي١ٚ ز٠غه١ٚت١ ََٝص١ٜٟٝٚٚ َْٝٛإ نٛضز ٚ عي١ض٠ب،  

ٛضز َٖٝٓاٚ ب٠ٚٛ ب١ضب١غت ي١ضَِٜٞ زؤغيتا١ٜتٞ ٥ي١ٚ ١ْتي٠ٚ١ ١َظَيَٛي١     ب١آلٚ ناض٠غاتٞ ب١غ١ض ن
ي١ط١ٍَ ع١ض٠بسا، ١َ١٥ف ي١ ناتَٝهسا ب٠ٚٛ، ن١ نٛضزٚ بعٚٚتٓي٠ٚ١ ١ٖقدٛاظ١ٜٝني١ٟ، ١َٖٝؿي١    
ب١الٟ ١٥ٚ زؤغتا١ٜت١ٝٝزا ض٠ٚٛ، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠َيَٞ:"ٖي١َٛٚ ؾيا١ٜزٟ ز٠ز٠ٕ،   

نطزٕ بؤ ض١غجاْسْٞ ١٥ٚ ١َف١َٛٗ، ثاْتا١ٜٝنٞ زٜياضٟ يي١    بطا١ٜتٞ ع١ض٠ب ٚ نٛضز ٚ خ١بات
خ١باتٞ ١ًًَٝتٞ نٛضزٚ بعٚٚت٠ٚ١ٓ ضِظطاض ٛاظ١ٜٝن١ٜسا ططت٠ٚٛ، ١َ١٥ٜـ ي١ غيااتٝصٟ ثياضتٞ   
زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ، ١ٖض يي١ ضِؤشٟ زا١َظضاْسْٝٝي٠ٚ١، ثا١ٜٜي١نٞ ططْطيٞ ثَٝهَٗٝٓيا٠ٚ، ٥ي١ّ       

٠ٚ ٖيات٠ٚٛ، ْي١ى ي١بي١ض ٥ٝبتٝبياضاتٞ غٝاغي١تٞ      ططْطٝسا١ْف ي١ ق١ْاع١ت ٚ ٥ٝسضانٞ قَٛٚي١
ببَٝت١ ١َٖٜٚٔ  ٚ زا١َٜٓؤٟ  1970ٟ ٥ازاضٟ  11ت١نتٝه٠ٚ١ٝٝ". ز٠با ضِؤسٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 

زضَٜص٠زإ ب١ زؤغتا١ٜتٞ نٛضزٚ ع١ض٠ب ٚ، ب١غسا ٥٠ٚاطا بَٝت٠ٚ١ ٚ ضٞ زٟ ١ْبَٝتي١ غي١ب١بهاضٟ   
 يَٝهااظاْٞ نٛضز ٚ ع١ض٠ب.

 
1313//33//20002000  
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  و ئؤثؤشضيؤُي عيَساقو ئؤثؤشضيؤُي عيَساق  ددكوزكوز
 ؟؟كاًياْ طسةُيت هةويرتياْ دةخواشيَكاًياْ طسةُيت هةويرتياْ دةخواشيَ

 
 

ز١ٜ٠ٟ نؤتاٜٞ غ١ز٠ٟ بٝػت١ّ ضزٜاضتطٜٔ َا١ٜ٠ٚ، بؤ ظٜاتط بآلٚبٕٛٚ ٚ ز٠ضن١ٚتين ٚديٛزٟ  
٥ؤثؤظغٝؤْٞ عَٝطاقٞ، خؤؾأٜ ظ١َٓٝ٠ٟ ناضٜؿٞ يي١ نٛضزغيتاْسا بيؤ ١َٖيهي١ٚت٠ٚٛ، ١٥طي١ض      

ب١ؾَٝو ي١ ٥ؤثؤظغٝؤْٞ عَٝطاقٞ غ١ٜطنطابَٞ، ١٥ٚا دٛٚآل٠ٚ١ْٟ ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتاْٝـ، ٠ٚى 
١َٖٝؿ١ دٛٚآل٠ٚ١ْٟ نٛضز قٛضغا١ٜٝنٞ ط١ٚض٠ٟ ي١َْٝٛ ٥ؤثؤظغٝؤْسا ١ٖب٠ٚٛ. ب١آلّ ي١ ٚاقٝبسا 
١ٖضزٚٚنٝإ يَٝو دٝاٚاظٕ، ضْٛه١ ٥اَازلٞ ١ٖض ١ٜنَٝهٝإ دٝا١ٜ، نٛضز ي١ ثَٝٓاٟٚ ٠ٚضطيطتين  

ٛ ي١ثَٝٓاٟٚ ٠ٚزٜبَٝٓاْٞ ٥اَازل١ ض٠ِٚاناْٝسا خي١باتٞ  ز٠غ١آلت ي١ عَٝطاقسا ناضٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١َيه
نطز٠ٚٚ، ٠ٚيَٞ ١٥ط١ض ب١ ٚضزٟ يَٝٞ ضِاََٝٓني، ١٥ٚا ١٥ٚ زٚٚ ال١ْ١ٜ)نٛضزٚ ٥ؤثؤظغٝؤٕ(، ت١ْٝا ي١ 

 ٠ٚختَٝهسا يَٝها ْعٜو ن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١، ن١ قػ١ ز٠ضباض٠ٟ طؤضِاْهاض١ٜٝناْٞ عَٝطام نطابَٞ.
طام زا١َظضا٠ٚ، ع١ض٠بٞ غ١ْٓٛ ١َظ١ٖب ز٠غي١آلتساضبٕٛٚ،  ب١ٚث١َٟٝٝ، ي٠ٚ١تٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝ

ع١ض٠بٞ ؾٝب١ ١َظ١ٖب خؤٜإ ي١ ٥ؤثؤظغٝؤْسا ب٠ٛٝٓٝت٠ٚ١، ١ٖضبؤ١ٜ ََٝص١ٜٟٓ ث٠ٜٛ١ْسٜٞ نٛضز 
ي١ باظ١ْٟ ٥ؤثؤظغٝؤْسا، ظٜاتط ي١ط١ٍَ ع١ض٠بٞ ؾٝب١ ١َظ١ٖب ب٠ٚٛ، ٖات١ٓ ١َٜيساْٞ عي١ض٠بٞ   

 1991ؤثؤظغيٝؤٕ، ظٜياتط بيؤ زٚاٟ ضِاثي١ضِٜين     غ١ْٓٛ ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ زٜياض، بيؤ ْياٚ باظْي١ٟ ٥     
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ظؤضب١ؾٝإ ١٥ٚ تٛمخا١ْٕ ي١ شٜٓط١ٜ١نسا ثي١ض٠ٚضز٠بٕٛٚ، ني١ سٝػياب بيؤ ٖيٝ       
ططٚٚثَٝهييٞ ١ْتيي٠ٚ١ٜٞ ٚ ١َظٖيي١بٞ ١ْنيي١ٕ، ت١ْاْيي١ت ظؤض ييي١ٚإ ش١ْ٠ضاآلْيي١ٟ ْاٜٚييإ ٠ٚى  

ؾَٝينَ د١ْط١ناْٞ عَٝطام بيٕٛٚ،  دَٝطط٠ٚ٠ٟ غ١زاّ زَٜت، تا زض٠ْطاْٞ ٥اََٝطٟ ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ َا
٠ٚى ضَٛظٟ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ثٝؿيإ ز٠ز٠ٕ،  ١٥ٚا١ْٟ ي١ّ زٚا١ٜٝ ب١غساٜإ ب١دَٞ َٖٝؿت ٚ، خؤٜإ 

ْاتٛأْ خؤٜإ ي١ ناضٜط١ض١ٜٝناْٞ شٜٓطي١ٟ سي١فتا غياَي١ٟ ضابيطزٚٚ زابيكِٕ، ني١ تٝاٜيسا        
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َٝيط٠ َٖٝٓيا٠ٚ، ْياضْٚٚٞ زٜيسٟ ١ْٖيسَٟ يي١ ض٠ِطي١ظ٠         َٝطاقٞ تيا ٥ زٜاض٠نياْٞ ْياٚ    ز٠َٚي١تٞ ع
٥ؤثؤظغٝؤْٞ عَٝطاقٞ، بؤ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ١٥ٚا١ْ ٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٕٚ، ن١ تٝاٜسا ت١ْٝا ناض 
بؤ زشا١ٜتٝهطزْٞ نٛضز نطا٠ٚ، بؤ١ٜ غ١ٜط ١ْٝٝ ١ٜنَٝهٞ ٠ٚى ٠ٚفٝل غا١َضِاٜٞ، ي٠ٚ١ختَٝهسا 

ٜٚيييإ ب١ضْاَييي١ٟ طؤضِاْهييياضٟ عَٝطاقيييٞ ي١طؤضَِٜساٜييي١، )٠ٚى ٥اشاْػييي١ناْٞ ٖييي١ٚاٍَ بآل
نطز٠ٚ٠(ثَٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ بهات ف١ي١غت١ٝٝٓٝنإ بَٗٝٓسض١َٜٓ عَٝطام ٚ ب١تاٜب١ت نٛضزغتإ ٚ، 

 ١ٖض ب١ٖؤٟ ١٥ٚاْٝؿ٠ٚ١، زضَٜص٠ ب١ ثطؤغ١ٟ ظٜاتط ب١ع١ض٠بهطزْٞ نٛضزغتإ بسضَٟ.
ز٠بَٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ غٝاغٞ نٛضزغتإ، ٠ٚ١٥ بعاَْٞ، ١٥ٚ ضَٛظاْي١ ٚا ثي١ض٠ٚضز٠ٚ تي١ٜاض    

ؾ٠َٛٝ ثَٝه٠ٚ١ شٜاَْٝهٞ َْٝٛإ نٛضز ٚ عي١ض٠ب به١ْي٠ٚ١، ن١غيَٝهٞ ٠ٚى    ١ْنطإٚ، بري ي١ 
٠ٚفٝل غا١َضِاٜٞ تا ضِاث١ضِٜٔ ٥اطاٟ ي١ٖ١َٛٚ ٚضز٠ناض١ٜٝناْٞ غٛثاٟ عَٝطام ب٠ٚٛ، ن١ضٞ 

ي١ ١ٖٚيَٝط، ٠ٚى ن١غا١ٜت١ٝٝنٞ ؾؤضِؾطَٝطِ غآلٟٚ ي١ٚ خ١َيها١ْ ز٠نطز، ن١  1995غاَيٞ 
٥آٜييس٠ٟ عَٝييطام ز٠زا، ٥َٝػييتاف زاٚاٟ َٖٝٓيياْٞ  نؤنطابْٛٚيي٠ٚ١ٚ ٥يي١ٜٚـ ٥اَيياش٠ٟ بيي١

ف١ي١غتٝين بؤ نٛضزغتإ ز٠نات، ي١ ظاضٟ ١ٜنَٝو ي١ٚ ثَٝؿ١ُضطا١ْ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ، ن١ غاَيٞ 
ي١ شَٜيط غ١ضث١ضؾيغ ١٥دي١ز ضي١ي١بٞ ٚ ٠ٚفٝيل غيا١َضِاٜٞ ثي١الَاضٟ غيٛثاٟ          1995

ني١ طٛتبيٟٛٚ ٖي١ٚا     عَٝطاقٝإ ز٠زا، ١٥ٚ ثَٝؿ١ُضط١ٜ١ طَٜٛٞ ي١ ١٥د١ز ضي١ي١بٞ ببيٛٚ،  
غاضز٠ٚ ْاتٛامن مب٠ٚ١َُٓٝ، ١٥ٚ ثَٝؿ١ُضط١ٜ١ ن١ زٜتبٟٛٚ ١٥دي١ز ضي١ي١بٞ تاقي١تٞ ْٝٝي١،     
ض١ْس غ١عاتَٝو ي١ قٛؾت١ث١ٟ ْعٜو ١ٖٚيَٝط مبََٝٓٝت٠ٚ١، ضٝسٜه١ ١ْٜتٛاْٞ بٛٚ ب١ؾساضٟ ي١ 

 ١َٖيآل١ٜنٞ ١٥ٖٚازا بهات.
ضٟ يي١ َٖٝطاقيسا، بياؽ يي١     ٥َٝػتاف داضَٜهٞ زٟ ي١ ط١ض١َٟ ٥اَاز٠باؾٞ بؤ طؤضِاْهيا 

نٛضزٚ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ز٠نطَٜت٠ٚ١، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ططْط١ ب١الٟ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ٚ ٥ي١ٚ ضَٛظاْي٠ٚ١ ني١    
َٟ ظ٠َاْي١تَٝو            َٜطاٜيإ بي١ض٠ٚ ب١غيسا بيؤ خؤؾيبها، ز٠ٜاْي١ٚ َٝيعٟ نيٛضز٠، ِض ضاٜٚإ يي١ ٖ

ضِؤشاْي١زا  ث١ٜسابه١ٕ، ن١ تٛاْاناْٞ نٛضز خبطَٜت١ط١ضِ ي١ ثطؤغي١ٟ طؤضِاْهاضٜيسا، ٥ي١ٚإ يي١ٚ     
١َٖٝؿ١ ضاٜٚإ ي١ بعاؤٞ غٝاغٝٞ نٛضزغتا١ْ، دا ٥ؤثؤظغٝؤَْٝو ن١غياَْٝهٞ ططتبَٝتي١خؤ،   
ن١ ي١ٚ ض٠ٚؾ١ ب١ظؤض غ١ثا٠ٟٚ عَٝطاقسا ثي١ض٠ٚضز٠بٛٚبٔ ٚ، بازاْي٠ٚ١ٟ ١ْٖيسَٜهٝإ بيؤ ْياٚ      
ب١ض٠ٟ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ي١غ١ض ب١َٓاٟ تطؽ ٚ ضِانطزٕ بَٞ ي١ ٥اطط، ١ْى ظ٠ضٚض٠تٞ زضٚغيتهطزْٞ  

ٝؤَْٝو ١َٖيططٟ ٥اآلٟ طؤضِاْهاضٟ بَٞ يي١ثَٝٓاٟٚ طؤضِاْيسا، ٥ي١ضَٟ ٖي١م ْٝي١ بعاؤيٞ       ٥ؤثؤظغ
غٝاغٝٞ نٛضزغتإ ١َٖي٠ٛغت١ٜ١ى بهات؟ ي١ ١ٖي١َٛضدٞ ١٥َطِؤزا، ز٠نطَٟ ظ١َٓٝ٠ بؤ ٠ٚ١٥ 
خؤف بهطَٟ، ط١ض٠ْغ ي١ٚ ٥ؤثؤظغٝؤ١ْ ٠ٚضبطريَٟ ن١ ٥آٜس٠ٟ عَٝطاقيٞ ز٠ن١َٜٚتي١ ز٠غيت،    
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اْػَٝو بؤ ١٥ٚ ١َب١غت١، ب١ ٥اَاز٠بْٛٚٞ َٖٝع٠ طي١ٚض٠ناْٞ دٝٗيإ ٚ   ي١ضَِٜٞ غاظزاْٞ نؤْتط
ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب١ عَٝطام ٚ ْاٚض١ن٠ٚ١. ب١ض ي١ غ١ضب١خؤٜٞ ٥ي١ضٜاٜا )ني١ ١٥غيٝٛثٝا زاطيريٟ     
نطزبٛٚ( ١٥ٚا١ْٟ ٥َٝػتا ٚآلت١ن١ ب١ض٠َِٜٛز٠ب١ٕ، ي١طي١ٍَ ٥ؤثؤظغيٝؤْٞ ١٥غيٝٛثٝا ضَِٜههي١ٚتٔ     

١٥ضٜاٜا غ١ضب١خؤٜٞ ب١ز٠غت  بَٝينَ، ١ٖضٚاؾيٞ يَٝٗيات،    ثاف طؤضِاْهاضٟ ي١ ١٥غٝٛثٝازا،
ب١ض٠ٟ ٥ؤثؤظغٝؤْٞ ١٥غٝٛثٝا ن١ ١٥ضتري١ٜنإ بٕٛٚ ٚ خ١باتٝإ ي١ ثَٝٓاٟٚ ٥ي١ضٜاٜا ز٠نيطز،   
ٚآلتٞ خؤٜإ ن١ٚت٠ٚ١ ز٠غت ٚ، بعاؤٞ ضِظطاض ٛاظٟ ١٥ضٜاٜاف زٚاٟ غ١ضب١خؤٜٞ، بؤ ١ٜن١ّ 

ط١ ضَِٜهه١ٚتَٓٝهٞ ٥اٚا بؤ ٥ي١َطِؤٟ نيٛضز ظؤض   داض سٛنُٞ ٚآلتٞ خؤٜإ ن١ٚت١ ز٠غت، ض٠ِْ
ثَٜٝٛػت ٚ ي١دَٝٞ خؤٟ بَٞ، ضْٛه١ نٛضز ت١َاعٞ ي٠ٚ١زا ١ْٝٝ ز٠غي١آلتٞ عَٝيطام بؤخيؤٟ    
نؤْاِؤٍَ بهات، ي١ٚالؾ٠ٚ١ ١٥ٚإ )٥ؤثؤظغٝؤْٞ عَٝطام( خٛاظٜاضٕ َٖٝعٚ تٛاْاٟ نٛضز ب١ؾَٝو 

ثَٝٞ ؾَٜٛين ي١ ثطؤغي١ٟ طؤضِا١ْني١زاٚ،   بَٞ ي١ ثطؤغ١ٟ طؤضِاْهاضٜسا، ن١ٚات١ ز٠نطَٟ نٛضز ب١
َٝيعٟ ب١ضضياٚ، الْيٞ ني١ّ يي١          َٞ ٚ ببَٝتي١ ٖ َٜهٞ نياضاب ظ٠ضٚض٠تٞ زٚاٟ طؤضِاْهاضٟ ب١ؾيساض
قؤْاغ١ناْٞ ب١ضاٜٝسا، ْاٚض١ ت١عطٜبهطا٠ٚناْٞ غ١ض ضَِٜطاٟ نؿيإ بي١ض٠ٚ ب١غيسا، ببٓي٠ٚ١     

َٝت١ تٛمخَٝو ن١ ضيٝسٟ  ب١ؾَٝهٞ ْاٚض١ٟ ٥اظازنطاٚ)٥ٝساض٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ( ٚ، نٛضز بب
 دٝٓؤغاٜس ١ْنطَٟ ٚ، ي١ ٥آٜس٠ٟ عَٝطاقسا ب١ َاف١ ض٠ِٚاناْٞ ؾازبَٝت.
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  كوزد هةوةزشيَلي ُويَداكوزد هةوةزشيَلي ُويَدا
 

١َٖيبصاضزْٞ ثاضَٜعطانإ دَٛٚي١ٜ١نٞ خػت١ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ، ١٥ط١ضضٞ ب١ضي١ ١َٖيبيصاضزٕ  
هٞ َْٜٛٞ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٠ٚز٠ض ز٠ن١ٚت، يَٞ يي١زٚاٟ  ب١ض٠ ب١ض٠ غُٝاٟ ز٠ضن١ٚتين قؤْاغَٝ

١َٖيبييصاضزٕ ٚ ز٠ضنيي١ٚتين ٥يي١زلاَٞ بيي١ضاٜٞ، بيياْطٞ ٖات١ٓناٜيي١ٟ قؤْيياغَٝهٞ ْييَٟٛ زضا،  
١ٖٚ١٥َيبصاضز١ْ ظؤض بؤضٕٛٚ ٚ يَٝهسا٠ٚ١ْٟ ٥ا٠ٚشٚٚ نطز٠ٚ١ْ، ٥ٝسٟ ٠ٚ١٥ٜي١ ٥يرياز٠ٟ خي١َيو،    

١َ١ تيانط٠ِٟٚ ٚ ظ٠َٝٓي١ٟ   ١٥ط١ض غٓسٚم ٚ ز٠ْطٞ ١ًًَٝت غ١ْطٞ ١َسي١ى بَٝيت، ١٥غيت   
زٜهتاتؤضٟ بط٠ِخػَٞ، ١ٖضض١ْس٠ ي١ٚآلتاْٞ ْاٚض١ن١زا ٚ ي١ٚ نؤ١ََيط١ٜا١ْٟ تاآلٟٚ ١َضطٝإ 
ب١ز٠غت ز٠غ١آلتٞ ض٠٠ٖاٚ تانط٠ِٟٚ ض١ؾت٠ٚٛ ٠ٚى ٥َٝطام، ١٥ط١ض َٖٝؿتا ن١غإ ٚ بؤضيْٛٚٞ  

ٞ ظٜياتط  ٚا١ٖبٔ ب١ٖ١ض٠ِؾ١ٚ ضاٚغيٛٚضنطز٠ٚ١ْ ٚ قؤغيت٠ٚ١ٟٓ ثًي١ٚ ثاٜي١ٟ ز٠َٚيي١ت ز٠ْطي      
بؤخؤٜإ َػؤط١ض به١ٕ، يَٞ ز٠ْطس٠ض بتٛاَْٞ طؤضِإ ب١غ١ض ١ْخؿ١ٟ غٝاغٞ ٚآلتسا بََٗٝٓٝيت  

 َٖٝؿتا ١ًًَٝت قاظازل١ٝتٞ.
نييٛضز ي١ناتَٝهييسا ن١ٚتيي١ ْيياٚ ثطؤغيي١ٟ ١َٖيبييصاضزْٞ ثاضَٜعطانييإ ن١ضيي١ْسٜٔ ثطغييٞ     

ؾيساضٜٞ نيٛضز ٚ   ضاض٠ْٛٚغػاظٟ ي١ط١ٍَ ب١غسا ب١ٖ١َيٛاغطاٟٚ َا١ْٚت٠ٚ١، ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا ب١  
َٞ زٚٚزَييٞ         ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥ياٜين ٚ ١َظٖي١بٞ، ٖي١ْطاَٜٚو بيٛٚ ز٠بيٛٚ بي
١َٖيبَٗٝٓسضَٟ، ضْٛه١ ١٥زلاَٞ ١٥ٚ ١َٖيبصاضز١ْ غ١ض٠زاٟٚ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ثاغٛؤضزٟ قؤْياغٞ زٚاٟ  

سا ْي١بٕٛٚ،  ١َٖيبصاضز١ْ، زٜاض بٛٚ ١ٖض نٛضزٚ ثَٝهٗات١ٟ زٜه١ ي١ضا٠ٚضِٚاْٞ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزْي 
ٚ ٚاؾٓتؤٕ ٚ ب١غيسا ٚ ز٠ضٚ درياْيٝـ ضيا٠ٚضِٚإ بيٕٛٚ، ٖي١َٛٚ ٥ي١ٚ ْا٠ْٚيس ٚ         UNب١َيهٛ 

ثاٜت١ختا١ْ دٝا ي١٥١زلاَٞ ْا٠ٚضِاغت ٚ باؾٛٚضٟ ٥َٝطام، ضاٜٚإ ي١٥١زلاَٞ ١٥ٚ ْاٚضا١ْف بيٛٚ  
 ن١ ب١ْاٚض١ٟ ْانؤنٞ ي١غ١ض ْاغطإٚ.

١ضزا زَٜت ٚ قؤْيا  بي١قؤْا  طيؤضِإ ب١غي١ض     ي٥١َٝطاقٞ َْٜٛسا باضٚزؤر ب١خَٝطاٜٞ طؤضِاْٞ ب١غ
ثطؤغ١ٟ غٝاغٝسا زَٜت، زٜاض٠ قؤْاغٞ زٚاٟ ١َٖيبصاضزٕ تاٜب١مت١ْسٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، بيؤ نيٛضزٜـ   
ططْط١ َٜٚطِاٟ خَٝطا ز٠ضن١ٚتين ؾهٌَ ٚ ؾ٠َٟٛٝ ١٥ٚ قؤْاغ١ تاظ٠ٜي١، ي١طي١ٍَ ٖي١ْطاٚ ٖي١َيَٝٓإ     
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ضزْسا خبؿَٝينَ ٚ ظ١َٓٝ٠ٟ ض١ْٚٛ َْٝٛ قؤْاغ١ بؤض١ْٚٛ َْٝٛ ١٥ٚقؤْاغ١، ضاَٜٚو ب١٥١زلاَٞ ١َٖيبصا
 تاظ٠ن١ بط٠ِخػَٝينَ ٚ بعاَْٞ ن١:

 
١٥ٚ َٖٝع٠ٟ ز٠ٜتٛاْٞ ظؤض ي١زاٚا ز٠غتٛٚض١ٜٝناْٞ نٛضز دَٝبي١دَٞ بهيات بي١آلّ ثؿيغ      ٭

تَٝهطز، ي١ظؤضب١ٟ ثاضَٜعطاناْسا ي١ثَٝؿ١ٜ٠ٚ١، ب١ٚثَٝٝي١ٟ ١َٖيبيصاضزْٞ ثاضَٜعطانيإ ٠ٚى بٓي١َاٚ     
ه١ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َإ ز٠بٝٓسضَٟ، بؤ١ٜ ن١ يٝػغ َايٝهٞ ي١ظؤض ثاضَٜعطا غ١ض٠تا١ٜنٞ زٜ

ي١ضٜعٟ ثَٝؿ١ٜ٠ٚ١، ١٥ٚا ز٠بَٞ ضا٠ٚضَِٜٞ ١َٖيَٜٛػغ زٜه١ٟ يَٞ به١ٜٔ، با ظؤض١ٜٓف ١ْبَٞ، ب١آلّ 
١٥ٚ ١٥زلا١َ ثَٝط١ٜ١نٞ زٜه١ٟ ثَٞ ز٠ب١خؿَٞ ٚ ض٠ْط١ ز٠ٚضٚب١ضٚ ٚاؾيٓتؤٕ ٚ َٖٝيعٟ زٜهي١ف    

١٥ٚ ٥اضاغت١ٜ١ بؤ ١٥ٚ زؤخ١ٟ ٥َٝطاقٞ تَٝه١ٚت٠ٚٛ ب١خطاخ ١ْظأْ، بؤٜي١ ز٠بيَٞ يي١ّ     تاضِاز١ٜ٠ى
 ٠ٚضظ٠ؾسا ضا٠ٚضَِٜٞ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ ت١ممٛظَٜهٞ زٜه١ به١ٜٔ.

 
َٜعطانإ بيؤ نيٛضز ٥ي١زلاَٞ ٥ي١ٚ ْاٚضيا١ْ بيٛٚ ني١         ٭ ططْطأٜ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزْٞ ثاض

ي١ط١ٍَ ١ٖٚيَٝطزإ ١ْى ب١غسا، بؤ١ٜ ي١ّ ٠ٚضظ٠ ْانؤنٝٝإ ي١غ١ض٠، ٥َٝػتا ز٠ضن١ٚت ١٥ٚ ؾَٜٛٓا١ْ 
١َْٜٝٛزا زميػتؤضاف ؾغ تاظ٠ٟ ز٠غت ز٠ن١َٟٚ ٚ بؤ ز٠نطزْٞ بطِٜاض َٖٝٓس٠ ١٥ٚ غ١ضٚ ١٥َػي١ض  
ْانات، ١٥ٚ ١َٖيبصاضز١ْ بؤ ضاثؤضت١ناْٞ زميػتؤضا دؤض٠ ضٜتطاْسؤََٝو بٛٚ، بؤ ١ٖٚيَٝطٜـ ثيَٝـ  

ض بطِٜاضَٜهٞ ثَٝض١ٚا١ْٟ ١٥ّ ١٥زلاَي١ طيٛضز بَٝتي١    ضاٚ ض١ْٝٝٚٚنٞ باؾ١ ٚ ثَٜٝٛػت١ ي١ناتٞ ١ٖ
١َٜسإ، ب١َ١ف َٜٚطِاٟ ضا٠ٚضَِٜهطزْٞ ضاثؤضتٞ زميػتؤضا، ثَٜٝٛػت١ بؤ ن١ضنٛٚى ب١ب١ضْا١ٜ١َنٞ 
زٜه٠ٚ١ ت١ََٗٝيضَٝت٠ٚ١، ضْٛه١ زٚاٟ ضي١ْسٜٔ َياْط، ٥ي١ٚا ١٥ٚيَٝص١ْٜي١ٟ بيؤ دَٝبي١دَٝهطزْٞ       

 ْط٠ٚ١ ز٠غغ ب١ناض نطز.ثَٝهَٗٝٓطابٛٚ ي١غ١ض٠تاٟ ١٥ّ َا23َازز٠ٟ 
 

ي١ّ ١َٖيبصاضز١ْٟ ثاضَٜعطاناْسا شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ يٝػت ب١ؾساضٜإ نطز، ني١ ض٠ِْطي١ بيؤ     ٭
ث١ضي١َاْٝـ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ بَٝت ٜإ ض١ْسٜٔ ديؤض ٖاٚثي١مياْٞ غي١ض١َٖيبس٠ٕ، ٥ي١زلاَٞ ٥ي١ّ      

سإ، بؤٜي١ ٥ي١ٚ   ١َٖيبصاضز١ْ ثا١ٜٟ ١ْٖسَٟ َٖٝعٟ غٝاغٝٞ زاب١ظاْسٚ خ١َيهٞ زٜه١ف ٖات١ٓ ١َٜ
٠ٚضظ٠ تاظ٠ٜيي١، زؤخييٞ تيياظ٠ف زََٜٓٝتيي١ ثَٝؿيي٠ٚ١، نيي١ ٚا ييي١نٛضز ز٠نييات ظؤض ب١دييسٟ ضيياٚ 
ب١ٖاٚث١ميا١ْٝتٞ ٚ زؤغتا١ٜتٞ ي١ط١ٍَ َٖٝع٠ غٝاغي١ٝٝناْسا خبؿيََٝٓٝت٠ٚ١، ثَٜٝٛػيت١ يي١ٚ ٠ٚضظ٠     

٠ْٚيسٟ  تاظ١ٜ٠زا غٌَ ي١ زؤغتا١ٜتٞ ٚ ٖاٚث١مياْٝي١تٞ ي١طي١ٍَ ٖيٝ  َٖٝعَٜيو ١ْنطَٜتي٠ٚ١ ٚ ب١ضش٠     
غ١ْطٞ بازا٠ٚ١ْ ب١الٟ ١ٖض َٖٝعَٜهسا بَٝت، ي١ّ ٠ٚضظ٠زا ط١َي١ٟ ٖاٚث١مياْٝي١تٞ ٚ يَٝيو ْعٜيو     
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َٝيت ي١غيا١ٜٟ ٥ي١ٚ ٖي١َٛٚ يٝػيت١           َٝع٠ غٝاغي١ٝنإ خؤؾيأٜ ط١َي١ٚ بيعاؤ ز٠ب ب٠ٚ١ْٟٚٛ ٖ
 ب١ؾساضبٛٚا١ْزا.

 
ؤضتيطٜٔ  زضٚمشٞ ثَٝه٠ٚ١ شٜإ ي١ْاٚض١ ْانؤنٞ ي١غ١ض٠نإ قيَٛٚيا بهطَٜتي٠ٚ١، ضيْٛه١ ظ    ٭

 شَاض٠ٟ ثَٝهٗات١ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥ا١ٜٝٓٝناْٞ ي١نٛضزغتإ ز٠شٜٔ ي١ْٚاٚضا١ْزإ.
 

ب١غسا ن١ٖ١َٝؿ١ ز٠طٛتطا ًَٝؤَْٝو نٛضزٟ ي١َٝٝ، ٠ٚ١٥ غاٍَ ب١غاٍَ شَاض٠ٟ ز٠ْطس٠ضاْٞ  ٭
نٛضز ي١ثاٜت١خغ ٥َٝطاقٞ فٝسضاٍَ ي١نٛضتٞ ز٠زات ٚ)غاَيٞ ب١غاٍَ خؤظطي١ّ بي١ثاض( ثطِب١ثَٝػيغ    

١َٖيبصاضزْٞ ب١غسا١ٜ. ثَٜٝٛػت١ ب١زٚاٟ َْٗٝين ١٥ٚ ١٥زلا١َ خطاث١زا بط١ضَِٜني ٚ بي١الٟ  ١٥زلاَٞ 
١ََٖٛٚا٠ٚ١ْ َا١ٜٟ غ١ضغٛضَِا١ْ ن١ بؤ ي١ب١غسا ي١ن١َٞ ز٠ز٠ٜٔ؟ )١٥ط١ض بطِٜياض٠ ٥ٝٓتُٝياٟ   
١ْت٠ٚ١ٜٞ ثؿتطَٟٛ خبطَٟ ٚ ث١ضؤؾٞ بؤ ١٥ٚ ٥ٝٓتُا١ٜ ْاََٝينَ، ١٥ٚا ب١خؤزاضي١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ ٚضزٟ  

١، خؤ ١٥ط١ض ني١َٛنٛضِٟ ي١ب١ضثطغيإ ٚ يٝػيغ ٖاٚثي١مياْٞ ٚ سعب١ناْي١، ٥ي١ٚا ٥ي١ٚ        ط١ض٠ن
ب١خؤزاض١ٜ٠ٚ١ْٚٛف َٖٝٓس٠ ظ٠د١ت ١ْٝٝ. ( ١ٖق١ يي١ّ ٠ٚضظ٠زا ططْطٝيٞ ظٜياتط ب١ث٠ٜٛ١ْسٜٝي١     
٥ٝك١ًُٝٝٝنإ بسضَٜت ٚ غ١ف١ضٟ ١٥دلاض٠ٟ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ بؤ ن١ْساٚ ٥اَاش١ٜ٠نٞ ططْط١ بؤ 

٠ٜٛ١ْس١ٜٝ، ن١ ب١ٜ١نَٝو ي١نؤَي١ط١ناْٞ ١٥ٚ ٠ٚضظ٠ تاظ١ٜ٠ٟ نٛضز زاز٠ْيسضَٜت.  ث١ض٠ثَٝساْٞ ١٥ٚ ث
َٝيع٠           َٝٛ ٥ياثؤضاٟ ٖ َٜٝٛػيتُٝإ بي١َٝهاْٝعَٞ طٛزلياٚ ١ٖٜي١ بيؤ ٖي١َيهطزٕ يي١ْ ي١ّ ٠ٚضظ٠زا ث
غٝاغ١ٝٝنإ ٚ ناضنطزٕ ب١ض١ْسٜٔ ٥اضاغت١ٟ دٝادٝازا، ١ٖق١ ي١َٓٝط١ضَِٜني ي١ت١ممٛظٟ ١٥َػاَيسا 

شٟ ز٠غتٛٚض ٚ ثط٠ْػٝجٞ ت١ٚافٛم ي١ٜازٟ ١٥ٚ ططزب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا داضَٜهٞ زٟ يَُٝإ ثٝالْطَٝطِاْٞ ز
ططزبب٠ٚ١ٓ، ب١ثَٝٞ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزْٞ ثاضَٜعطانإ نٛضز َٖٝؿتا ١٥ٚ َٖٝع٠ٜي١ يٝػيت ٚ َٖٝيعٟ    
زٜه١ ي١ثطؤغ١ٟ غٝاغٝسا ثَٜٝٛػتٝإ ثَٞ بَٝت، ٥ٝسٟ ضَٜطاٟ نياضنطزٕ زٜياض٠ٚ يَٝيط٠ضِا قيؤٍَ ٚ     

 ١َٗيه١ٜٔ.باغهٞ يَٝ
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  كازي ضياضي هةضةز شةًيِيَلي ثسِ هة دزِكوداهَداكازي ضياضي هةضةز شةًيِيَلي ثسِ هة دزِكوداهَدا
 

 
ناضٟ غٝاغٞ ب١ثَٝٞ شٜٓط١ٟ دٝاٚاظ٠ٚ٠ ز٠طؤضَِٜت، ١َٖٝؿ١ ي١ٚ غ١ض ظ٠َٝٓا١ْٟ ز٠ََٝهي١  
٥ؤقط٠ٜإ ططت٠ٚٛٚ ن١فٛنَٛيٞ ز٠َاضطريٜٝإ تَٝسا ْٝؿتؤت٠ٚ١ٚ خا٠ْٚٞ نٛيتيٛٚضٟ زميٛنطاغيٞ ٚ   

ٜٔ، ضَِٜط١ٟ ناضٟ غٝاغٞ خؤف نطا٠ٚٚ ب١ زا١َظضا٠ٜٚٞ بٕٛٚ ١٥ضنٞ غٝاغ١مت١زاضاْٞ ز٠َٚي١تساض
٥اغإ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ب١ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ، ي١ٚ غ١ض ظ٠َٝٓا١ْٟ َٖٝؿتا ططٚٚث١ دٝادٝاناْٝيإ ضي١قؤ   
يَٝو تٝص ز٠ن١ٕ، ز٠ض٠تاَْٝهٝإ بؤ قبٍَٛٚ نطزْٞ ب١ضاَب١ض ١َْٖٝؿتؤت٠ٚ١ٚ ن١ؾَٝهٞ ثيطِ يي١ بيَٞ    

 ٝإ خَٛيكاْس٠ٚٚ، ناضٟ غٝاغٞ ب١ ضَِٜط١ٜ١نٞ ١ٖٚضاظٚ ضِنسا ز٠ضِٚات.َتُا١ْٜ
غاَيٞ ضابطزٚٚ، ن١ ب٠ٚٛ ١َٜيساْٞ   40غاٍَ، ب١ تاٜب١تٝـ ي١  82ي١ عَٝطاقسا ب١ زضَٜصاٜٞ 

غاَي١ ن١ؾَٝو زضٚغت ب٠ٚٛ ن١ تٝاٜسا  6ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ٚ ضاٚطٞ عطٚب١، ١َٖٟٛٚ 
١ٟ َايف َطؤؤ ٚ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ز٠نطَٟ، بؤ١ٜ غ١ضز٠َٞ قػ١ ي١ باض٠ٟ زميٛنطاغٞ ٚ ١َغ١ي
ب١ عَٝطاقٞ َْٟٛ ز٠ْاغطَٟ. ن١ٚات١ ب١ ١َٖٛٚ ث٠َٛٝضَٜو  2003زٚاٟ ضٚٚخاْسْٞ ضشَُٜٞ غ١زاّ 

ز٠بَٞ ناضٟ غٝاغٞ ي١غ١ضز٠َٞ عَٝطاقٞ َْٜٛسا دٝاٚاظ بَٞ ي١ ضاٚ غي١ضز١َ٠ناْٞ ثَٝؿيٛٚتط،   
ٞ عَٝطاقسا خبؿَٝٓني ٚ زؤخٞ غٝاغيٞ ٥ي١ٚ ََٝيص٠ٚٚٚ    ب١آلّ ١٥ط١ض ضاَٜٚو ب١ ََٝصٟٚٚ سٛنُطِاْ

نطز٠ٚ٠ٟ ز٠غ١آلت ٚ ١َٖيَٜٛػت ب١ضاَب١ض ثَٝهٗات١ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اٜٝين ٚ ١َظ١ٖب١ٝناْٞ ١٥ٚ 
غاَيٞ غ١ضز٠َٞ ْيَٟٛ ثاؾيداَْٝهٞ ٥ياَيؤظٚ ثيطِ يي١ تيطؽ ٚ        6ٚآلت١ ض٠ِضاٚ به١ٜٔ، ز٠بٝٓني 

 تؤقاْسْٞ ١ٜ١ٖ.
١آلتساضٟ تْٛيسضِؤٟ ب١ضٖي١ّ َٖٝٓيا٠ٚٚ، ز٠غي١آلتٝـ     عَٝطام شٜٓط١ٜ١ى ب٠ٚٛ ١َٖٝؿ١ ز٠غي 

ت١ٚاٟٚ تٛاْا ٥ابٛٚضٟ ٚ غٝاغٞ ٚ غ١ضباظ١ٜٝناْٞ ي١ خع١َت بيريٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠ب ٚ    
١ْخَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ نٛضز ٚ ١ْت٠ٚ١ٚ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١زا زاْا٠ٚ، ٥ٝيسٟ ٥ي١ٚ ََٝيص٠ٚٚ زٚٚضٚزضَٜيص٠     

ٚ بطِٜاض بيؤ عي١ض٠ب ٚ ز٠غي١آلت بيؤ      نٛيتٛٚضَٜهٞ زضٚغت نطز، ن١ ١َٖٝؿ١ قػ١ بؤ ع١ض٠ب
ْاغْٝٛايٝػغ ع١ض٠ب بَٝت، نٛضزٚ خ١َيهٞ زٜه١ ث١ٜ١ًنٞ ْيعَاٟ ٖاٚٚآلتٝيإ زضاٜيَٞ، ٥ي١ٚ     
بؤض١ْٚٛ ثَٝٞ ٚابٛٚ ٥َٝػتاؾٞ ي١ط١َيسابَٞ، نٛضز َايف ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝٝ ي١ نٛضغيٞ ز٠غي١آلت ْعٜيو    
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٠ٛ، ٥ٝسٟ ض تٛاْاٜي١نٞ ي١بي١ض   بَٝت٠ٚ١، ز٠ضن١ٚتين نٛضزٜإ ٠ٚى ١ْت٠ٚ١ ب١ ١ٖض٠ِؾ١ بؤ خؤ ظاْٝ
ز٠غتٝإ ب٠ٚٛ ي١ زشٟ ١٥ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٜ١ ب١ ناضٜإ َٖٝٓا٠ٚ، بؤ١ٜ نٛضز ْاضاض ب٠ٚٛ ب١ زضٚمشٞ )ٜإ 
نٛضزغتإ ٜإ ١َْإ( بضَٝت١ ١َٜساْٞ ضٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٚٛٚ غ١ْط١ضٟ زانؤنٝهطزٕ ي١ ْاغيٓا١َ،  

خَٜٛين يَٞ ز٠ضيؤضَِٟ، دٛآلْي٠ٚ١ٟ   ي١ب١ض٠ٚ١٥ؾ١ ََٝصٟٚٚ نٛضز ي١ شٜٓط١ٟ عَٝطاقسا ََٝصَٜٚٚٝه١ 
ضظطيياض ٛاظٟ نٛضزغييتإ بيي١ طييؤضِاْٞ ز٠َٛضييا٠ٚناْٞ ز٠غيي١آلتساضاْٞ ب١غييسا، ٖيي١ضطٝع      
١ْس١غا٠ٚت٠ٚ١، ١ٖض ١َٖٛٚ سه١َٚٛت١نإ زضَٜص٠ثَٝس٠ضٟ ب١ضْا١َٟ ي١ ْياٚبطزْٞ نيٛضز بيٕٛٚ،    

ز٠ضف١تٞ طتتٛطؤٚ دٛآل٠ٚ١ْٟ ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ ن١ ظاز٠ٟ ١ًًَٝتَٝهٞ ظَٚيًَُٝهطا٠ٚ، ق١ت 
ضاض٠غ١ضٟ ٥اؾغ ض٠ت ١ْنطزؤت٠ٚ١، ٥َٝػتا ي١ ١ْٖسَٟ بآلٚنطا٠ٚٚ ضؤشْاَي١زا بي١ ٥اضاغيت١ٜ١ى    
َٟ، ٠ٚى بًََٝٞ غي١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغيٞ بي١ ظ٠ٚقيٞ خيؤٟ نياضٟ ْي١نطز٠ٚٚٚ، ٖي١ضٚا          قػ١ ز٠نط

 ١ْٜٜٛػت٠ٚٛ ْاٚض١ زابطِا٠ٚنإ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ غ١ض ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ.
ؤشْاَا١ْٟ خؤٜإ ٠ٚى ٥ؤثؤظغٝؤٕ مناٜـ ز٠ن١ٕ، ب١ دؤضَٜو قػي١  ١٥ٚ ن١ؽ ٚ ض٠ٚت ٚ ض

ي١ٚ باب١ت١ ز٠ن١ٕ، ٠ٚى بًََٝٞ ١٥ط١ض ١٥ٚإ ز٠غ١آلتٝإ ن١ٚت١ ز٠غت ضَٜط١ٟ ب١غساٜإ ب١ طٍَٛ 
بؤ ز٠ضِاظَٜت٠ٚ١ٚ ضٞ بٝا١َْٟٚ ٠ٚز٠غغ زَٜٓٔ، ٥اخط ي١غ١ض ظ٠ََٝٓٝهٞ ثطِ ي١ زضِنٛزاَيسا، ضيؤٕ  

٠ٚ١ٟ غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغيٞ نٛضزغيتإ ٚ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ     طتت ب١ خ١َيو ز٠ز٠ٕ ن١ ٥
نٛضزغتإ ١ْٜهطز٠ٚٚ ١٥ٚإ ز٠ٜه١ٕ؟ ْا١ٖقٞ ب١ضاَب١ض ٖاٚٚآلتٝإ ز٠نطَٟ ن١ ١٥ٚ قػا١ْٜإ 
بؤ ز٠ن١ٕ، ب١ ضِاغغ ١٥ٚ دؤض٠ قػ١ٜ١ ي١ زؤخَٝهٞ ٠ٖٚازا بؤ خافآلْس١ْٚ ْا١ٜتي١زٟ، نيٛضز   

 طٛت١ْٞ قػ١ٟ ؾ٠ٚ١.
٠ثاْٞ غٝاغٞ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛيسا بهي١ٜٔ، بؤَيإ ز٠ضز٠ني١َٜٚت     ١٥ط١ض ن١ََٝو غ١ٜطٟ طؤضِ

ناضٟ غٝاغٞ ض نؤغح ٚ ن١ْسَٜهٞ ي١ ثَٝؿ١ٚ ضَٜط١ٜ١نٞ ثطِ ي١ زضِنٛ زاَييٞ ١ٖٜي١، ١٥َي١ يي١     
( ، 2003غياَيٞ ضابيطزٚٚزا )زٚاٟ    6ناتَٝهسا١ٜ ن١ نٛضز يي١ ب١غيسا ٥اَياز٠ٜٞ ١ٖٜي١، يي١      

ت١ْاْي١ت ب١ضْاَي١ٟ نياضٟ ١َ١٥ضٜهاٜٝي١نإ     ١َٖٝؿ١ ض١ْسٜٔ فؿاضٟ َْٝٛخؤٚ ١ٖضَُٜاٜي١تٞ  
ي١ب١ضز٠ّ دَٛٚي١ٟ ١ٖٚيَٝطزا ٠ٚغتإٚ، ٥ٝسٟ ١٥َطِؤ نٛضز ي١غ١ضََٝعٟ طتتٛطيؤ ي١طي١ٍَ ب١غيسا،    

 ض١ْسٜٔ بؤضٕٛٚ ٚ ب١ضب١غغ ي١ب١ضز٠َسا قٝت ز٠ب٠ٚ١ٓ.
َايٝهٞ ض١ْسٜٔ ثطغٞ ططْطٞ ب١ٖ١َيٛاغطاٟٚ َٖٝؿتؤت٠ٚ١ٚ َٖٝؿتا ٖي١ْطاٟٚ نطز٠ْيٞ بيؤ    

زْٝإ ١َٖي١َٖٓٝٓا٠ٚ، باْط١ؾ١ٟ ١َْٖٝؿتين ت١ٚافٛقٝؿٞ ٖات١ غ١ض، ١٥ط١ض تا ٥َٝػتا ضاض٠غ١ضنط
ب١غسا ٚاٟ ثٝؿإ زابَٞ ن١ بطِٚاٟ ب١ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚا ٥َٝػتا ١ْٝٝتٞ ٥اؾيهطا نيطز،   
ز٠ٟ باؾ١ ن١غَٝو بطِٚاٟ ب١ ت١ٚافٛم ١ََْٝينَ ضؤٕ ضؤْٞ ي١غ١ض ََٝعٟ طتتٛطؤ باغٞ َاف١ناْٞ 
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نٛضزغتاْٞ ي١ط١ٍَ ز٠نطَٟ، ٠ٚ١٥ ٚاقٝبٞ زؤخٞ شٜٓط١ٟ ب١غسا١ٜ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ٟ نيطا٠ٚ،  ١ٖضَُٜٞ 
١ٖض ب١غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ غ١ضؤى باضظاْٞ ٚ ١ُُٖٝتٞ غ١ضؤى نؤَاض نطا٠ٚ، 
غ١ضؤى باضظاْٞ ب١ ١َٖيَٜٛػت١ ْٝؿتُاْٞ ٚ نٛضزا١ٜت١ٝن١ٟ ض١ْسٜٔ داض ي١ ناتٞ خؤٜسا ٠ٚز٠ْط 

ناضٟ غٝاغٞ َٖٝٓس٠ ٥اغإ بٛٚا١ٜ، ١ْز٠بٛٚ ١ْٖسَٟ داض نياض ط١ٜؿيتبا ٥ي٠ٚ١ٟ    ٖات٠ٚٛ، ١٥ط١ض 
 غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ خؤٟ ط١ٜاْسبا ب١غسا.

ي١ٚ غؤْط٠ٚ١ٜ١ ز٠نطَٟ بًََٝني ي١ عَٝطاقسا ناضٟ غٝاغٞ ٜإ غٝاغ١ت نطزٕ ناضَٜهٞ َٖٝٓيس٠  
ز٠ن١ٕ، ٥اٜيا ني١ ب١غيسا     ٥اغإ ١ْٝٝ، ٠ٚى ١ْٖسَٟ ض٠ٚت ٚ ططٚٚخ ٚ ضؤشْا١َ قػ١ٟ ي١ باض٠ٚ٠

دَٝب١دَٞ ْانات، ي١ب١ض غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضزغتإ دَٝب١دَٝٞ ْانيات، ٜيإ   140َازز٠ٟ 
ي١ ب١ٓض٠ِتسا بطِٚاٟ ثَٞ ١ْٝٝ ١٥ط١ضضٞ َازز١ٜ٠نٞ ز٠غتٛٚض١ٜٚ خ١َيهٞ عَٝطام ز٠ْطٞ بيؤ زا٠ٚ؟  

ٜي١ٟ غي١ضنطزا١ٜتٞ   ١َٖٛٚ ١َٖيآلٟ ٥َٝػتا ي١ ١ْٖسَٟ ضؤشْا١َ ز٠نطَٜت، بيؤ ٠ٚ١٥ٜي١ ٥ي١ٚ ١َٜٓٚ   
غٝاغٞ نٛضزغتإ ن١ ي١ ٜازط١ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتاْسا١ٜ، ب١ ١ٜ١َٜٓٚنٞ ت١َيدٞ بطؤض٠ٚ١ِْ، ز٠ْيا  
ض غ١ضنطز١ٜ٠نٞ نٛضز ١ٜ١ٖ سي١ظ ْي١نات ي١غي١ض ز٠غيغ ٥ي١ٚ طي١ٚض٠تطٜٔ ز٠غيه١ٚت بيؤ         
١ًًَٝت١ن١ٟ بَٝت١زٟ، ١٥ٚا١ْٟ ز٠ٜا١َْٟٚ ز٠غ١آلت ٠ٚضبططٕ، ْابَٞ سه١َٚٛت ب١ ْاؾ١فاف يي١  

١َي١ّ بس٠ٕ ٚ ي١ ٥َٝػتاؾ٠ٚ١ خؤٜإ ْاؾ١فاف بٔ ٚ ضاغغ ي١ خ١َيو بؿاض٠ٚ١ْ، ١َ١٥ ط١ٚض٠تطٜٔ ق
طٛضظ٠ ي١ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ز٠زضَٜت، ضيْٛه١ ٚاٟ ثٝؿيإ ز٠ز٠ٕ ٖيٝ  ططفتَٝيو ْٝٝي١ ٚ      
ضَِٜطاٟ ب١غسا ب١ طٍَٛ ضاظا٠ٚت٠ٚ١ ب١آلّ غ١ضنطزا١ٜتٞ خؤٟ ْا١َٜٟٚ ١٥ٚ ناض٠ بهات، ١َ١٥ ٥ي٠ٚ١  

ط١ٜ١َْٞ ن١ ١٥ٚ ن١غا١ْ ١ٜقٝٓٔ ز٠ْط ْاَٖٝٓٔ ٚ ي١ ٥َٝػتا٠ٚ ز٠ظأْ ٥ي١ٚ نياض٠ ٖيٞ ٥ي١ٚإ     ز٠
١ْٝٝ، ٜإ ٠ٚ١٥تا خ١َيو ب١ ضاَٜٚهٞ زٟ ز٠بٝٓٔ ٚ ب١ بَٞ ٥اطاٟ ق١َي١ّ ز٠ز٠ٕ، ضيْٛه١ ن١غيَٝو   
ب١َٟٝٚ ب١ نطز٠ْٞ ز٠غ١آلت ٠ٚضبططَٟ ٚ غ١زا غ١ز يَٝٞ زٜاضبَٞ ز٠طات١ ز٠غ١آلت، ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ 

قٝبٞ قػ١ ز٠نات ٚ ١ْٖطا٠ٚناْٞ ثَٝـ خؤٟ ز٠بٝينَ ن١ ١َٖيَٝٓسضإٚ، ١٥ط١ض ب١ ٜٚصزاْٝؿ٠ٚ١ ٚا
غ١ٜطٟ ض٠ٚتٞ ضٚٚزا٠ٚنإ به١ٜٔ، طؤضِاْٞ ظؤض ي١ زٚاٟ ضاث١ض٠ٚ١ِٜٓ ضٜٚٚسا٠ٚ ْيانطَٟ ي١ب١ضضياٚ   
ٞ ١ْطريَٟ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ٟ ضاغتطؤبَٞ ي١ط١ٍَ ١ًًَٝت، ز٠بَٞ ضابط١ٜ١َْٞ ن١ ناضٟ غٝاغٞ ي١ عَٝطاق

َْٜٛسا ثطِ ي١ زضِنٛزاَي١، ١ْى ضاغتٝٞ يَٞ بؿازضزضَٜت٠ٚ١ ٚ ضابط١ٜ١ْسضَٟ ن١ ١٥ٚ غي١ضظ١َٓٝ٠ بيؤ   
ناضٟ غٝاغٞ ثطِ ي١ طٍَٛ ٚ طَٛيعاض٠، ٖي١م ْٝٝي١ باْط١ؾي١نطزٕ بيؤ ١َٖيبيصاضزٕ ٚ ط١ٜؿي  بي١        

 ز٠غ١آلت بطات١ ١٥ٚ ٥اغت١ خ١َيو خبافًََٝٓسضَٟ ٚ ١َٖٚيٞ ي١ خؿت١بطزْٞ بسضَٟ.
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  كوزد هة خاكي خؤيداكوزد هة خاكي خؤيدا
 بة زِيَطايةكي بة )ًني( ضيَِدزاودا خؤي طةياُدة ُةوتبة زِيَطايةكي بة )ًني( ضيَِدزاودا خؤي طةياُدة ُةوت

 
 

ضؤشَٜهٞ ََٝصٜٚٚٞ بٛٚ ي١ نٛضزغتاْسا، بؤ ١ٜن١ّ داض ١ْٚتٞ نٛضزغيتإ   1/6/2009ضؤشٟ 
ب١ ٜٚػغ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ض٠ٚا١ْٟ باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ نيطا، يي١ٚ ضؤش٠زا ثَُٝيإ ضاط١ٜاْيسضا     

زٚا ضٝسٟ ١ْٚت بؤ نٛضزغتإ ١ٖض ت١ْٝا َا١ٜٟ ز٠ضز ٚ ب١آل ْابَٞ، ب١َيهٛ ز٠بَٝت١ ٥ٝسٟ يَٝط٠ ب١ 
 100َا١ٜٟ بٛشا٠ٚ١ْٚ ١ٖغتا٠ٚ١ْ. ضَٜٛض٠يٞ ١ْٖاضز٠ٟ ١ْٚت ب١ دؤضَٜو بيٛٚ ني١ ظٜياتط يي١     

ن١ْاٍَ ٚ بٛاضٟ َٝسٜا، ١٥ٚ ضَٜٛض٠ي١ٜإ طٛاغت٠ٚ١ٚ ب١ ٖي١َٛٚ غٛضيَٝهٞ دٝٗاْٝيإ ط١ٜاْيس.     
١ضَُٜٞ نٛضزغتإ بؤ باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ ٠ٚآلَيٞ ظؤض ثطغيٝاضٟ يي١ َْٝٛخيؤٚ     ١ْٖاضزْٞ ١ْٚتٞ ٖ

 عَٝطام ٚ ْاٚض١ن١ ٚ دٝٗاْسا زا٠ٚ١ٜٚ ب٠ٚٛ َا١ٜٟ ٚضٚشاْسْٞ ض١ْسٜٔ ثطغٝاضٟ زٜه١.
 

 اكازواىَيم بة ِزَيطايةكي ثِس هة )مني(د
تي١زا  غاٍَ ي١ ت١َي١ْٞ ٥ي١ٚ ز٠َٚي١   6ثاف  1921زٚاٟ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام ي١ 

زؤظضا٠ٚ١ٜ، زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ١ْٚت ي١ ناتَٝهسا بٛٚ، غاَيَٝو ب١غ١ض  ١ْ1927ٚت ي١ نٛضزغتاْسا ي١
، ٥ٝيسٟ ي١طي١ٍَ طي١ٚض٠بْٛٚٞ    1926يهاْسْٞ باؾٛٚضٟ نٛضزغتإ ب١ عَٝطاقسا تَٝجي١ضِٟ بيٛٚ   

ت١َ١ْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطاقسا. ١ْٚتٝـ ب١ض٠ ب١ض٠ ب١ٚ ٥اقاض٠زا بطا، ن١ نٛضز َايف ٠ٚ١٥ٟ ْي١بَٞ  
ييي١ ْيي١ٚت بهييات ب١تاٜبيي١تٝـ زٚاٟ ٥يي٠ٚ١ٟ ْاغْٝٛايٝػييتاْٞ تيي١ْطبٝين عيي١ض٠ب   بيياؽ

ي١غ١ض٠ٚ٠ضِا ١َٖيٝاْهٛتا١ٜ غ١ض نؤ١ََيطاٚ نؤْاؤَيٝإ نطز.  ب١َ١ف تا ز٠ٖات ؾَٜٛين نٛضز 
ت١ْا١ْت ي١ َْٝٛزا١َظضا٠ٚناْٞ ز٠َٚي١تسا ب١ضت١غو ز٠بؤ٠ٚ، بؤٜي١ ْي١ٚت بي١ْاٟٚ ز٠َٚيي١ت ٚ     

ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب زاْسضاٚ نٛضزٜـ غ١ض٠ضِاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ٚ   سه١َٚٛتا١ٜتٞ، ي١ خع١َت 
غاَا١ْٟ خانٞ نٛضزغتإ بَٞ ب١ؾهطا ب١ ١ٖض٠ِؾ١ف يي١ ق١َي١َيسضاٚ ١َٖٝؿي١ ب١غيسا بي١      
٥اضاغت١ٟ ١َْٖٝؿتين ١٥ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٜ١زا ناضٟ نطز٠ٚٚ، تاٚاٟ يَٝٗات ي١ ١ْٖسَٟ ٥اغغ نٛضززا 

 نا١ٜ. ساَي١تَٝهٞ ي١ بريض٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ غاَا١ْ ب١َٓٓٝٗ
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ب١غسا ض١ْس ب١ضْا١َٚ ناضٟ بؤ ظٚٚ تَٝهؿاْسْٞ نٛضز زاضِؾت٠ٚٛ َٖٝٓس٠ف ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ 
ب١ضْا١ٜ١َزا ؾؤضِؾٞ نٛضزغيتإ ثي١ض٠ٟ غي١ْس٠ٚٚ ي١طي١ٍَ بي١َٖٝعبْٛٚٞ ؾيؤضِف ٚ باغيهٞ        
بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاض ٛاظٟ ثطؤغ١ٟ ط١ضِإ ب١ زٚاٟ ١ْٚت ٚ يَٝساْٞ بريٟ ١ْٚت سػابٞ زٜه١ٟ 

سا٠ٚ بؤ نطا٠ٚ. ب١ٚ ث١َٟٝٝ ب١غسا ْا٠ْٚسَٜهٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب بي٠ٚٛ، بؤٜي١   ي١ال١ٜٕ ب١غ
ثطؤش٠ٟ ١ْٚت ٚ ضانَٝؿاْٞ بؤضِٜٞ ١ْٚت ي١ نٛضزغتاْسا، ١ٖض ي١ٚ ضٚاْطي١ ْاغيْٝٛايٝع٠ٚ١َٝ   
ناضٟ بؤ نطا٠ٚ بؤ من١ْٚٛ ١ْٚتٞ ن١ضنٛٚى بطا٠ٚت١ قٛآلٜٞ ع١ض٠بٞ غ٠ٚ١ْٓٛٚ، ب١ ْاضياضٟ يي١   

١ْٚت بؤ تٛضنٝا ب١ خانٞ نٛضزغتاْسا ضؤٜؿت٠ٚٛ. ١ٖض٠ٖٚا َٜٚطِاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ   ضَِٜٞ بطزْٞ بؤضِٜٞ
١ْٚت ي١ ظؤض ْاٚض١ٟ زٜه١ٟ نٛضزغتإ ٖي١ب٠ٚٛ، ٠ٚى ٥َٝػيتا ز٠ضني١ٚت٠ٚٛ، بي١آلّ ي١طي١ٍَ      
٠ٚ١٥ؾسا ١َٖٚيٞ زا٠ٚ ت١ْٝا ن١ضنٛٚى ٠ٚى ْاٚض١ٜ١نٞ ْي١ٚتاٟٚ ثَٝؿيإ بيسضَٜت، ٥ٝيسٟ يي١      

يَٝسضابَٞ ب١ناض ١َْٖٝٓيسضإٚ ٚ ١َٖٚييسضا٠ٚ بي١ ْٗيَٝين      ْاٚض١ناْٞ زٜه١ ١٥ط١ض بريٟ ١ْٚتٝـ
مب٠ٚ١َٓٓٝ ٚ ثاضَٜعطاضٜإ يَٝهطا٠ٚ، ت١ْا١ْت زٚاٟ ضاث١ضِٜٔ ظؤض ي١ٚ بري٠ ١ْٚتا١ْ ي١ ظؤض دَٝط١ٟ 

 نٛضزغتاْسا ب١ زٜاضن١ٚتٔ.
َٝؿي٠ٚ١، نيٛضز تيٛاْٞ ي١بي١ض         َُٜٞ غ١زاّ ز٠ضفي١تَٝهٞ طيطْط ٖاتي١ ث زٚاٟ ضٚٚخاْسْٞ ضش

ٛٚضٟ عَٝطام ن١ غي١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغيٞ نيٛضز ضؤَيَٝهيٞ ب١ضضياٟٚ ي١زاضِؾيتين       ضؤؾٓاٜٞ ز٠غت
ز٠غتٛٚض٠ن١زا ١ٖبٛٚ، ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥بسات ي١ضَِٜٞ ض١ْس ططَٜب١غيتَٝه٠ٚ١ ز٠غيت ب١يَٝيساْٞ بيريٟ     
١ْٚت بهات، ب١آلّ ١٥ٚ بطِٜاض٠ٟ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ، بي٠ٟٚٛ َاٜي١ٟ ٚضٚشاْيسْٞ     

ٚ ت١ْا١ْت نٛضزغتاْٝـ، ب١زاخ٠ٚ١ ي١نٛضزغيتإ يي١ضَِٜٞ ضي١ْس     ثطغٝاض الٟ ب١غسا ٚ ز٠ٚضٚب١ض
ضؤشْا١ٜ١َن٠ٚ١ ناضٟ ظؤض بيؤ ْاؾيطٜٓهطزْٞ ١٥ٚثطِؤش٠ٜي١ نيطا، ٥ٝيسٟ ٥ي١ٚ ٥اضاغيت١ٜ١ٟ ْياٚ         
ضؤشْا١َٚاْٞ نٛضزٟ ١َٖٚيٞ ظؤضٜسا ظٜاتط ناضبهات١ غ١ض ١٥ٚ تَٜٛيصٚ ب٥ٛطاْي١ٟ زاْٝؿيتٛإ ني١     

خؤٜإ ١ْظأْ، ي١غ١ض الث١ض٠ِٟ ١٥ٚ ديؤض٠ ضؤشْاَاْي١   ضؤشطاض ٚاٟ يَٝهطزبٕٛٚ، ١ْٚت ب١ََٛيهٞ 
١َٖٝؿ١ ث١الَاضٟ ١٥ٚ بطِٜاض٠ٟ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ زضا٠ٚ، ١َٖٚيٝإ زا ناض به١ْي١  
َٝٓيس٠         َٝٓيس٠ٟ ١َب١غيغ ١ْٚتي١، ٖ غ١ض ِضاٟ طؿغ ن١ )غي١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغيٞ نٛضزغيتإ ٖ

 تإ ١ْٝٝ(.١َب١غغ باب١تٞ زٜه١ٟ ٠ٚى ْاٚض١ زابطِا٠ٚناْٞ نٛضزغ
بؤ١ٜ سه١َٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ ي١شٜٓط١ٜي١نٞ ٥ياَيؤظزا ب١دٛض١٥تي٠ٚ١ بطِٜياضٟ يَٝيساٚ       
ز٠غغ بؤ ١ْٚت بطز، ن١ٚات١ ١٥ٚ ضَٜط١ٜ١ٟ سه١َٛتٞ نٛضزغتإ ب١ت١ٚاٟٚ بي١)َني( ضيَٝٓسضا،   
ي١ال١ٜى ٠ٚظٜطٟ ١ْٚتٞ عَٝطام سٛغَٝٔ ؾ١ٖطغيتاْٞ بي١ضز٠ٚاّ قػي١ٟ يي١باض٠ٟ ١٥ٚثطِؤش٠ٜي١ٟ      

تإ نطز٠ٚٚٚ ب١ناضَٜهٞ ْاٜاغاٜٞ ظا٠ْٛٝ، ١ٖض٠ِؾ١ٟ ز٠ٚضٚب١ض ٚ ب١ني١ّ ظاْيٝين ي١الٜي١ٕ    نٛضزغ
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١ْٖسَٟ ططٚٚخ ٚ ضؤشْا١َؾ٠ٚ١ ي١ٚال ب٠ٛغغَ. ن١ٚات١ نٛضز ي١غ١ض خانٞ خؤٟ ب١َْٝٛ نًََٝطي١ٟ  
ضَٝٓسضاٚزا خؤٟ ط١ٜاْسؤت١ ١ْٚت، باؾ١ بؤ ؾ١ضّ بيَٞ زاٚاٟ غياَاْٞ ٚآلتيٞ خيؤت       ب١ )َني(

١َٚيٞ ١٥ٚ ثطِؤش٠ ططْط١ٟ ١ْٚت زضا، ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١َْٞ ثؿيت ي١َ١غي١ي١ناْٞ زٜهي١    به١ٜٔ، ن١ٖ
نطابَٞ، ب١َيهٛ ي١ٖ١َٛٚ ٥اضاغت١ٜ١نسا ناضنطا٠ٚ ٚ، ١ْٚتٝـ ١ٜنَٝو ي١ٚ ت٠ٚ١ض٠ ططْطا١ْٜي١ ني١   
سه١َٛتٞ نٛضزغتإ تٛاْٞ غ١ضن١ٚتٔ ٠ٚزٟ بَٗٝينَ، ب١زاخ٠ٚ١ ي١ٖ١ْسَٟ ضؤشْاَي١زا بي١ضز٠ٚاّ   

باب١تا١ْ بآلٚ ز٠نطا٠ٚ١ْ، ن١ زشا١ٜتٞ ٥ي١ٚ ثطِؤش٠ٜي١ٟ نٛضزغيتاْٝإ ز٠نيطز،      ١٥ٚدؤض٠ ١ٖٚاٍَ ٚ
١َ١٥ف ١َٖٚيَٝو بٛٚ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ناضَٜهٞ غٛى ٚ ْي١نطز٠ٚ خي١ٕٚ ٚ خ١ٜاَيي٠ٚ١ غي١ٜط بهيطَٟ،      
١َغ١ي١ٟ ٥اظازٟ ضؤشْا١َٚاْٞ يَٝط١ضَِٟ ن١ ٥اظازٟ ز٠ضف١تٞ ٥ي١ٚ قػيا١ْٟ زا٠ٚ، بي١آلّ بؤضيٞ     

ت٠ٚ١ ٠ٚى ٠ٚ١٥ ٥اٚ ي٥١اؾٞ زٚشَٔ بهطَٟ، بؤضٞ ي١نٛضزغتإ زشا١ٜتٞ ب١ٚدؤض٠ باب١ت بآلٚبهطَٜ
ثطِؤش١ٜ٠نٞ غااتٝصٟ ي١باب١تٞ ١ْٚت بهطَٟ، ٥يَٞ ١٥طي١ض ١َغي١ي١ ٥ؤثؤظغيٝؤٕ ٚ ضياٚ بطِٜٓي١       
ز٠غ١آلت بَٝت، ١٥ٚا ١ْٚت ضَٜط١ٟ خؤٟ طيطت ٚ ب١زاَي١ظضا٠ٜٚٞ نيطا٠ٚ ٚ بي١ثَٝٞ ز٠غيتٛٚض،      

ٞ ز٠غي١آلتٞ نٛضزغيتاْٞ ب١ز٠غيت٠ٚ١بَٞ ٥ي١ٚا ٥ي١ٚ      ن١ٚات١ ١ٖض طيطٚٚخ ٚ الٜي١َْٝهٞ غٝاغي   
ز٠غه١ٚت١ بؤ ط١ٍ ٖاتؤت١زٟ ٚ ز٠بَٞ ي٥١َٝػتا٠ٚ ثؿتٝٛاْٞ يَٝبهيات ٚ بٝجياضَٜعَٟ، بؤٜي١ ضؤشٟ    

َُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ طي١يٞ         1/6/2009 ضؤشٟ دياضِزاْٞ غي١ضن١ٚتين ثيطِؤش٠ٟ سهَٛي١تٞ ٖي١ض
َٚيٞ تَٝهس٠ضا١ْٚ قػ١ٟ بَٞ دَٝيٛضَِٟ،  نٛضزغتإ بٛٚ، ي١َا٠ٟٚ ضٛاض ثَٝٓر غاَيسا بَٞ طَٜٛسا١ْ ١ٖ

 نٛضز غًَٞ ي١ٚ )َني (ا١ْ ١ْنطز٠ٚ٠ ن١ي١ضَِٜٞ ١ْٖطاٟٚ ب١ض١ََٖٗٝٓاْٞ ١ْٚتسا بؤٟ ضَٝٓسضابٕٛٚ.
 

 حوشةيساىي ٍةوهَيسد و ىةوت هة حوشةيساىي بةغدا
ي١ زٚٚ غ١ضز٠َٞ دٝاٚاظ بؤ ١ْٚت، ي١ عَٝطام ٚ نٛضزغيتاْسا، ٠ٚى زٚٚ ضِٚٚزاٚ غي١ٜط    1/6
ؾيسا   1/6/2009سه١َٚٛتٞ عَٝطام ١ْٚتٞ )خؤَياَيٞ( نيطزٚ، يي١     1/6/1972ٔ، ي١ ز٠نطَٜ

 ١ْٚتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ َْٝطزضا باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ.
به١ٜٔ، ٥اخؤ ١٥ٚ خؤَياَيٞ نطزْي١ٟ ْي١ٚت،     1/6/1972ز٠نطَٟ ٥اَاش٠ ب١ قؤْاغٞ زٚاٟ 

    َ ٓي١تٞ ظؤضٜيإ ب١غي١ض    عَٝطاقٞ ب١نَٟٛ ط١ٜاْس، ١٥ٚا١ْٟ بي١ٖؤٟ خؤَياَيٞ نطزْيٞ ١ْٚتي٠ٚ١، 
غياَيٝـ بيٛٚ    2غاٍَ بٛٚ ي١ضَِٜٞ نؤزَٜتا٠ٚ ز٠غ١آلتٝإ ظ٠ٚت نطزبٛٚ،  4خ١َيهٞ عَٝطاقسا نطز، 

ٟ ٥ازاضٜإ ي١ط١ٍَ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚييسا َؤضنطزبيٛٚ، سهَٛٚي١تٞ عَٝيطام      11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
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١ت ب١ضْا١َٟ ي١دٝاتٞ ٠ٚ١٥ٟ ١ٍَٖٚ بسات ١ْٚت خبات١ خع١َت ط١الْٞ عَٝطاق٠ٚ١، خػت١ٝٝ خعَ
 ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب٠ٚ١ٝٝ، ي١ نَٟٛ؟ ي١ عَٝطاقَٝهسا ن١ ثَٝهٗات١ٟ دٝاٚاظ ْاع١ض٠بٞ تَٝسا١ٜ.

غ١ض٠تاٟ قؤْاغَٝهٞ تطغٓانٞ ي١ عَٝطام ٚ ْاٚض١ن١ َٖٝٓاٜي١ ثيَٝـ،    1972ٟ سٛظ٠ٜطاْٞ 1
ٕ يي١  ي١ٚ ضِؤش٠ٚ٠ ن١ ي١ال١ٜٕ ١٥د١ز س١غ١ٕ ب١نطٟ غ١ضؤى نؤَاضٟ ١٥ٚغاٟ عَٝطاق٠ٚ١، ١ْٚتٝا

نؤَجاْٝانإ غ١ْس٠ٚ٠ٚ ن١ٚت١ شَٜط ز٠غ١آلتٞ سه١َٚٛتٞ ب١غيسا٠ٚ، يي١دٝاتٞ ضاض٠غي١ضنطزْٞ    
ططفت١ناْٞ ١٥ٚ ٚآلت١، ض١ْسٜٔ ططفت ٚ ق١ٜطاْٞ زٜه١ٜإ زضٚغت نطز، ن١ تا ٥َٝػتاف عَٝيطام  
باد١ن١ٟ ز٠زات، ب١غساٟ ٥َٝػتاف خٛاظٜاض٠ ْي١ٚت بيؤ ٖي١َإ ١َب١غيغ ب١غيساٟ زَٜٚيينَ       

، ب١ٖؤٟ ز٠َٚي١َ١ْسب٠ٚ١ْٚٛ عَٝطام ض١ى ٚ تتاقٞ د١ْطٞ ث١ٜيسانطزٚ، يي١ ؾؤضِؾيٞ    ب١ناضبَٗٝينَ
ٟ ٥ازاض نطز، ١ْٚت ب٠ٚٛ َاٜي١ٟ نياٍٚ   11نٛضزغتإ قٝت بؤ٠ٚٚ، ثؿغ ي١ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 

 طْٛسٚ ؾاضؤضه١ َٜٚطإ نطإ. 4500بْٛٚٞ نٛضزغتإ ٚ 
٥َٝيطإ ٚ  -ٚ ؾ١ضِٟ عَٝيطام نٛضزغتإ -١ْٚت ب١غساٟ  غطٚض نطزٚ، ب١ٖؤٟ ؾ١ض٠ِناْٞ ب١غسا

١ًََٜٚناْٞ زٜه٠ٚ١، عَٝطام تا ١٥َطِؤف بادٞ  ثاؾإ زاطرينطزْٞ نَٜٛت ٚ، غٝاغ١ت١ ض١ٚت ٚ ض١
غطٚضٟ ب١غساٟ ١ْٚت ز٠زات، ٥اخط ب١غساٟ غ١ضز٠َٞ عَٝطاقٞ َْٜٛـ، َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٖات١غي١ض  

ا ٥َٝػيتا ٠ٚظٜيطٟ   ساظضٟ ١ْٚت، ن١َٛنٛضِٟ ظؤضٟ ي١بٛاضٟ ١ْٚت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا تي   
١ْٚتٞ عَٝطام ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ب١ض١ّٖ ظٜاز بهات، ي١ ناتَٝهسا ض١ْسٜٔ ًَٝاض زؤالض بيؤ ٥ي١ٚ ال١ْٜي١    

ٟ سٛظ٠ٜطاْٞ ب١غسا َٜٚطاْٝٞ بؤ نٛضزغتإ ٚ ١ٜٓ١َتٞ بؤ خ١َيهٞ عَٝطام 1ت١ضخإ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ 
١ْٚتي١ غي١ض َرياتيٞ    َٖٝٓا، غ١ٜط ي٠ٚ١زا١ٜ ي١ ب١غساٟ غ١ضز٠َٞ عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ١٥ٚا١ْٟ ٖاتٛ

)خؤَاَيٝهطزٕ(، ْاتٛأْ خؤٜإ ي١ٚ ضٛاضض١ٜ٠َٛٝ ز٠ضبَٝٓٔ ٚ، ١ْٖطاٚ بؤ بٛشاْس٠ٚ١ْٟ ١ّٖ ن١ضتٞ 
١ْٚت ٚ ١ّٖ ال١ْ١ٜناْٞ زٜه١ٟ شٜاْٞ خ١َيو ١َٖيبَٝٓٔ، ب١عؼ بي١ سٝػياب ْي١ٚتٞ خؤَياَيٞ     

ت١غي١ض ٥ي١ٚ   نطزٚ ٠ٚضططت٠ٚ١ٟٓ ي١ نؤَجاْٝانإ ب١ؾؤضِؾيَٝو ي١ق١َي١َيسا، ب١غيساٟ ٥ي١َطِؤ ٖا    
َريات١ٚ ١ْٜتٛاْٞ ١٥ٚ ن١ضت١ ببٛشََٜٓٝت٠ٚ١، ١ْٖسَٟ ططٚٚخ ب١ ٥اؾهطاٚ بَٞ ١َٓت ن١ٚت١ٓ تياآلٕ  

 نطزْٞ ١ْٚت ٚ، ١٥ٚ بَٝػ١ضٚب١ض١ٜٟٝ ن١ٚت١ بٛاضٟ ١ْٚت تا ٥َٝػتا ضاض٠ٟ ١ْنطا٠ٚ.
١٥ط١ض)خؤَاَيٝهطزٕ( بؤ ناٚيهطزْٞ ٚآلت بٛٚبَٞ، ي١ ١٥َطِؤؾسا ب١ٚث١َٟٝٝ ن١ٚتؤت١ ز٠غيت  

١َٚٛت، سه١َٚٛتٝـ ي١ عَٝطاقسا ب١ثَٝٞ ْاٚض١ٚ ؾَٜٛٔ ٚ ق١باض٠ٟ سعب ٚ ططٚٚخ ٚ َٖٝيع٠  سه
َٟ، زظٜين ْي١ٚت َاْياٟ سٝػياب ١ْنطزْي١ بيؤ سهَٛٚي١ت، ي١ٚالؾي٠ٚ١         غٝاغ١ٝٝنإ ز٠طؤِض
٠ٚظاض٠تٞ ١ْٚت ١ْٜتٛاْٞ ب١ض١ّٖ ظٜازبهات، ضْٛه١ تان١ غ١ضضا٠ٟٚ زاٖاتٞ عَٝطام بي١ ثًي١ٟ   

 ْسضا٠ٚ ب١ٚدؤض٠ ناضٟ بؤ بهطَٜت ٚ ب١ض١ّٖ ظٜاز بهطَٜت.١ٜن١ّ ١ْٚت١، ن١ ١ْتٛا
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ٟ سٛظ٠ٜطاْٞ ١ٖٚيَٝط ثَٝض١ٚا١ْٟ سٛظ٠ٜطاْٞ ب١غسا، غي١ض٠تا١ٜنٞ ططْطيٞ بيؤ عَٝيطام ٚ     1
ي١ ٖي١ٚيَٝط، يي١ الٜي١ٕ     1/6/2009نٛضزغتإ َٖٝٓانا٠ٚ١ٜ، ١ٖضض١ْس٠ ب١غسا ب١ٚثطؤش١ٜ٠ٟ ي١ 
َٖٝٓيس٠ خؤؾيشاٍَ ْٝٝي١، ي١ب١ض٥ي٠ٚ١ٟ      غ١ضؤى نؤَاضٚ غ١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ نطاٜي٠ٚ١   

ب١ٖٚؤ٠ٚ١ٜ ١ٖٚيَٝط ي١ضِٟٚٚ ١ْٚت٠ٚ١ غ١ضن١ٚت ٚ، تٛاْٞ ي١ ١ْبْٛٚي٠ٚ١ ز٠غيت ثَٝبهيات ٚ بيري     
يَٝبييسات ٚ ب١ضٖيي١ّ بٗييَٝينَ ٚ ض٠ِٚاْيي١ٟ باظاض٠ِنيياْٞ دٝٗيياْٞ بهييات، ٥َٝػييتا ٖيي١ٚيَٝط بيي٠ٚٛ  

١زا ض٠ت بيٛٚ، ني١ بي١ْاٟٚ    ثؿتٝٛاَْٝهٞ ب١َٖٝعٟ زاٖاتٞ عَٝطام ٚ، ب١غ١ض ١َٖٛٚ ١٥ٚ نؤغجاْ
دٝابْٛٚيي٠ٚ١ٚ ثَٝهَٗٝٓيياْٞ ز٠َٚييي١ت خطابْٛٚيي١ ضَِٜطاٜيي٠ٚ١ٚ َٖٝييع٠ ْيياٚخؤٜٞ ٚ ٥ٝكًُٝييٞ ٚ     
ع١ض٠ب١ٝٝناْٝإ ثَٞ ٖإ ز٠زا، ن١ زشٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛغ  ٚ يَٞ ١ْط١ضَِٜٔ ي١ٚ ناض٠ٜسا 

 غ١ضن١َٜٚت.
ْٞ نٛضزغتإ ٚ ١ْٖاَي١تٞ بيؤ   ٟ سٛظ٠ٜطاْٞ ب١غسا نُٝٝاباضاْهطزٕ ٚ ١٥ْتاٍ ٚ َٜٚطاْهطز1

ٟ سٛظ٠ٜطاْٞ ١ٖٚيَٝطٜـ خعَي١ت بي١ خي١َيو ٚ َطؤؤاٜي١تٞ ز٠نيات،      1ت١ٚاٟٚ عَٝطام َٖٝٓا، 
ب١نٛضتٞ ي١ ب١غسا٠ٚ بطِٜاضٟ ؾ١ضِٚ َاَيَٜٛطاْٞ زضاٚ ي١ ١ٖٚيَٝطٜـ بطِٜاضٟ خع١َتهطزْٞ خ١َيو ٚ 

٠ضَٜو ططْطٝسإ ب١ ني١ضتٞ  ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ ث١ض٠ثَٝساْٞ  زاٖاتٞ خ١َيهٞ عَٝطام. ب١ٖ١َٛٚ ثَٝٛ
َٝيطام ١ٖٜي١ ٚ ٖي١َٚيَٝهٞ دسزٜي١ بيؤ         ١ْٚت ي١ نٛضزغتاْسا، ططْط١ٝٝنٞ ظؤضٟ بيؤ تي١ٚاٟٚ ع
ضِاغتهطز٠ٚ١ْٟ باضٟ طالٟٚ عَٝطام ٚ نؤَي١ط١ٜ١نٞ باخساض٠ بؤ ٥يابٛٚضٟ نٛضزغيتإ ٚ عَٝيطام،    

١ٝٝ؟ ضِاغيت١ٝن١ٟ  ١ٖض٠ٚ١٥ؾ١ ٚاَإ يَٝس٠نات بًََٝني ١٥ٟ ١٥ٚ زضِزؤْط١ٟٝ ب١غسا ي١ ٖي١ٚيَٝط ضي  
١ٜ٠ٚ١٥  ١٥ط١ض باضٚزؤخٞ ْاغو ٚ ١ٖغتٝاضٟ عَٝطام ١ْبا١ٜ، ظؤض ٥اغياٜٞ بيٛٚ ب١غيسا ٖي١َإ     
زضٚمشٞ غ١ضز٠َٞ ب١عؼ "ْي١ٚتٞ عي١ض٠ب بيؤ عي١ض٠ب" ب١ضظبهاتي٠ٚ١ٚ ثؿيت يي١ ٖي١َٛٚ         

 ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ ١٥ٚ ٚآلت١ بهات.
٠ٚ١ٟ ْطخيٞ ْي١ٚت، زٜػيإ    غاَيٞ ضِابطزٚٚزا، ز٠ضن١ٚت ن١ ي١طي١ٍَ ب١ضظبْٛٚي   6ي١ َا٠ٟٚ 

ن١َيه١َي١ٟ ب١َٖٝعب٠ٚ١ْٟٚٛ غ١ضباظٟ ٚ بازا٠ٚ١ْ ب١الٟ ١َضن١ظ١ٜٝتيسا، ب١غيساٟ بي١ ٥اقياضَٜهٞ     
زٜه١زا بطز، ١َ١٥ف ١َتطغ١ٝٝنٞ ط١ٚض١ٜ٠، ضْٛه١ ب١زضَٜصاٜٞ َا٠ٟٚ سٛنُٞ بي١عؼ ْي١ٚت   

 َا١ٜٟ خَٝطٚ ضان١ٚ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ ١ْبٛٚ، ب١َيهٛ َاَيَٜٛطاْٞ بٛٚ.
ًَٝياض   20اْٞ بٛاضٟ ٥ابٛٚضٟ باغٞ ي٠َٛٝ ز٠ن١ٕ، ١٥َػياٍَ بٛزدي١ٟ عَٝيطام    ٠ٚى ؾاض٠ظاٜ

زؤالض نٛضتٞ َٖٝٓا، ز٠بٛا١ٜ ب١ ْاضز١ْز٠ض٠ٚ٠ٟ بي١ضًََٝٝو ْي١ٚت يي١ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتا٠ٚ١ْ،      
ب١غسا ز٠غتدؤؾٞ نطزبا، ضْٛه١ ناضٜط١ضٟ ١ٜ١ٖ بؤ ٥ابٛٚضٟ عَٝطام، ي١ٚ غؤْط٠ٚ١ٜ١ ْاضزْي١  

ضزغتإ ثؿتٝٛا١ْ بؤ ٥ابٛٚضٟ عَٝطام. ي١ َيا٠ٟٚ زٚاٟ ضِٚٚخاْيسْٞ   ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ْٚتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛ
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َٝيطام ز٠نيات؟         َٝط خعَي١تٞ خي١َيهٞ ع غ١زاّ، ز٠ضن١ٚت بطِٜاضٟ ١ْٚت، ي١ ب١غيسا ٜيإ ٖي١ٚي
٥اؾهطا١ٜ، ٠ٚ١٥ٟ ٥اآلٟ خع١َتهطزْٞ َطؤؤا١ٜتٞ ب١ضظبهات٠ٚ١، ي١ ١٥زلاَسا ٥ي١ٚ ١َٖٚيي١ٟ يي١    

١ضضيٞ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ب١دٛض١٥تي٠ٚ١      ٥اغغ دٝادٝازا ب١ضظ ضِاز٠طيريَٟ، ١٥ط 
ز٠غغ بؤ ١ْٚت بطزٚ، ي١ َا١ٜ٠ٚنٞ زٜاضٜهطاٚزا تٛاْٞ ب١ض١َٖٞ بَٗٝينَ ٚ ض٠ِٚا١ْٟ باظاض٠ِناْٞ 
دٝٗاْٞ بهات، ب١آلّ ي١ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ٥اآل١ٜٟ خع١َتهطزٕ، ت١ق١ٟ ظؤضٟ يَٝهطاٚ نؤغجٞ 

از٠ٟ خع١َتهطزٕ ٚ َطؤؤسؤغغ ي٠ٚ١ بي١َٖٝعْطبٛٚ،  ظؤضٟ خطا١ٜ غ١ض ضَِٜطاٟ ناضنطزٕ، ب١آلّ ٥ري
دَٝييٞ زاخيي١ بييؤ ب١غييساٟ غيي١ضز٠َٞ ْييَٟٛ، نيي١ تيي١ٚاٟٚ َرياتييٞ ْيي١ٚتٞ بيي١ زضٚمشيي١       
ض٠ِط١ظث١ضغت١ٝٝن١ؾ٠ٚ١ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ز٠نيطَٟ بًَيَٝني ٖي١ٚيَٝط زضٚمشيٞ يي١ثَٝٓاٟٚ َطؤؤاٜي١تٞ ٚ       

يَٝط٠ بي١زٚا٠ٚ يي١ غيا١ٜٟ    ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٟ ٚآلت ٚ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ خ١َيهٞ ب١ضظنطز٠ٚ٠ٚ، ناضٟ 
١٥ٚ زضٚمش١ ب١ضَِٜطا١ٜنٞ ب١ َني ضَٝٓسضاٚزا ١ْٚتٞ ب١ض١ََٖٗٝٓا، ن١ضٞ ١ٖقُا١ْ طَٛإ بطِٜياضٟ  
١ْٚت ي١ ب١غسا به١ٜٔ ٚ بًََٝني ضؤٕ ق١ْاع١متإ ثَٞ زَٜٓٔ، ن١ ٥َٝػتا ي١ ز٠ٚضٟ زضٚمشٞ"ْي١ٚتٞ  

ٟ 1تيإ ْٝٝي١؟    1972ٟ سيٛظ٠ٜطاْٞ  1ع١ض٠ب بؤ عي١ض٠ب" ْاخٛيَٝٓي٠ٚ١ٚ ٖي١َإ ثيطؤش٠ٟ     
٠َٟٛٝ         2009سٛظ٠ٜطاَٞ  َٝط يي١ زضٚمشيٞ فٝيسضاَيٞ ٚ ثَٝهي٠ٚ١شٜإ يي١ ضٛاضضي ز٠ض ػت ٖي١ٚي

 عَٝطاقسا، ي١ ب١غسا ضِاغتطؤتط٠.
 
 

 اىةوت هة قؤىاغي ئَيطتا و ئاييدةد
ن١ ز٠طٛتطَٟ بؤ ١ٜن١ّ داض ي١ََٝصٟٚٚ نٛضزغتاْسا ١ْٚت ض٠ٚا١ْٟ باظاض٠ِناْٞ دٝٗيإ نيطا،   

َٝيو غياَي١ ْي١ٚتٞ         ي١ضِٟٚٚ ََٝصٚٚ ٠ٚ١ٜٝ ز٠ن١ٜٚٓي١ ١َٖي١ٜي١نٞ زٜياض، ضيْٛه١ ي١ضاغيتٝسا ز٠َ
ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ناْٞ نٛضزغتإ ز٠ضِٚات١ باظاضِٟ دٝٗإ، ب١آلّ ١٥دلاض٠ بؤ ١ٜن١ّ دياض٠ ْي١ٚت   
ي١ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتا٠ٚ١ْ ب١ضٖيي١ّ زَٜييت ٚ ض٠ِٚاْيي١ٟ باظاض٠ِنيياْٞ دٝٗييإ ز٠نطَٜييت، ٖيي١ض٠ٖٚا 

١آلتَٝو )سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ( ٖي١َٚيٞ ب١ضٖي١ََٗٝٓإ ٚ    دٝاٚاظ١ٜن١ ي٠ٚ١زا١ٜ، ز٠غ
ْاضز١ْ ز٠ض٠ٚ٠ٟ زا٠ٚ ن١ ي١ال١ٜٕ ط١ي٠ٚ١ ١َٖيبصَٜطزضا٠ٚ، ز٠نطَٟ ططْطٞ ١٥ٚ ثطؤش٠ غااتٝص١ٜٝ بؤ 

 ٥َٝػتاٚ ٥آٜس٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ض١ْس خاَيَٝهسا ضطِ به٠ٚ١ٜٓ١:
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١ْٚتٞ ٖي١ضَُٜٞ   ٠ٚ١٥1/6/2009ٟ ي١ضؤشٟ ٠ٚى ٥اشاْػ١ناْٞ ١ٖٚاٍَ ضاٜاْط١ٜاْس زٚاٟ  ٭
نٛضزغتإ ١ْٖاضز٠ٟ باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ نطا، ١ٖضزٚٚ نؤَجاْٝاٟ "زٟ.٥َٝٔ.٥ؤ" ٚ ٥ازانؼ ني١  

% بؤضغ١ٜإ ب١ضظبؤ٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ثَٝٞ ؾياض٠ظاٜاْٞ  ١ْ5ٚتٞ نٛضزغتاْٝإ ١ْٖاضز٠نطز ب١ضَِٜص٠ٟ 
١ٚت ي١ٚ زٚٚ نؤَجاْٝا١ٜ بهطِٕ، بي١ٖؤٟ  بٛاضٟ ١ْٚت ٚ ٥ابٛٚضٟ ض١ْس ٚآلتَٝو زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ْ

٠ٚ١٥ٟ ١ْٚتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ دؤضَٜهٞ باؾ١، ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ثؿهٞ ١٥ٚ نؤَجاْٝاٜاْي١ٟ  
١ْٚتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝإ ١ْٖاضز٠نطز، ناضٜط١ضٟ خؤٟ ز٠بَٝت ي١غ١ض ٖاْساْٞ نؤَجاْٝانإ 

 ٚ ٖاتين نؤَجاْٝاٟ زٜه١.
 

ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ باؾيا دَٝطي١ٟ خيؤٟ ز٠ططَٜيت،        ٜاغاٟ ٠ٚب١ضَٖٝٓاْٞ سه١َٚٛتٞ ٭
ضْٛه١ زٚٚ نؤَجاْٝاٟ ١ْٚت تٛاْٝإ ي١غا١ٜٟ ٜاغياٟ ٠ٚب١ضَٖٝٓاْي٠ٚ١ ثطؤش٠ٜي١نٞ غيااتٝصٟ     
ت١ٚاٚبهيي١ٕ. ب١َيي١ف َتُاْيي١ٟ نؤَجاْٝانيياْٞ دٝٗييإ ي١ٖيي١َٛٚ بٛاضَٜهييسا بيي١ٖؤٟ ٥يي١ٚ   

بَٝت ٚ غي١ضَا١ٜٟ ظٜياتط ضٚٚ   غ١ضن١ٚت٠ٚ١ٓ ب١ٖ١ضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ظٜاتط ز٠
 ي١ٖ١ضَُٜٞ نٛضزغتإ ز٠نات.

 
بؤ ١ٜن١ّ داض ي١ٖ١ضَُٜٞ نٛضزغتاْسا ثٝؿ١غاظٟ ْي١ٚت زاز٠َي١ظضَٟ ٚ بي١ٚ ٖؤ١ٜؾي٠ٚ١      ٭

 ١ٖيٞ ناضنطزٕ بؤ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠ض٠ِخػَٝت.
 

سضا، ن١ثَٝؿيبٝين  ٠ٚى ي١ضؤشٟ ضَٜٛض٠ِيٞ نطز٠ٚ١ْٟ قٛفًَٞ بؤضِٟ ١ْٖاضز٠ٟ ١ْٚت ضاط١ٜاْ ٭
ٖي١ظاض بي١ضٌَٝ ي١ضؤشَٜهيسا ٚ     100ز٠نطَٜت ي١نؤتاٜٞ ١٥َػاٍَ بطِٟ ١ْٖاضز٠ٟ ْي١ٚت بطاتي١   

ي١َا٠ٟٚ غَٞ غاَيٞ زٜه١زا ب١ض١ّٖ ظٜاز بهات ٚ بطات١ ًَٝؤَْٝو ب١ضٌَٝ ي١ضؤشَٜهسا، ١َ١٥ف 
 ٚضٜٞ ٥َٝطام.ز٠بَٝت١ ٖؤٟ ب١ؾساضٜهطزْٞ ظٜاتط ي١ث١ض٠ثَٝساْٞ ١ْٚت ٚ ثؿتٝٛاَْٝهٞ ب١َٖٝعٟ ٥ابٛ

 
ي١ط١ٍَ ظٜازبْٛٚٞ ب١ض١َٖٞ ١ْٚت، ب١ض١َٖٞ "غاظ"ٜـ ظٜاز ز٠نات، ب١َ١ف ١ٖضَُٜٞ  ٭

نٛضزغتإ ز٠بَٝت١ خا٠ْٚٞ غاظَٜهٞ ظؤضٚ ٖي١ْاضز٠ٟ ْي١ٚت ز٠بَٝتي١ ٖيؤٟ ٥اغياْهاض١ٜٝى بيؤ       
 ١ْٖاضز٠ٟ غاظٟ نٛضزغتإ بؤ ١٥ٚضٚٚثا ن١ ٥َٝػتا ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ ططَٜب١غت ٥ُٝعانطا٠ٚ.
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ْٞ ب١ض١َٖٞ ١ْٚت دط١ ي١ْاضز١ْ ز٠ض٠ٚ٠ بؤ ثَٝساٜٚػغ ْاٚخؤف ضؤَيَٝهٞ ططْط ظٜازبٛٚ ٭
ز٠طَٝطَِٟ، ١٥ٚ ططفت١ٟ ض١ْسٜٔ غاَي١ خ١َيو ي١ب١ضٟ ْاآلْس١ٜٚتٞ ب١ٖؤٟ ْي١بْٛٚٞ غيٛٚت١َ١ْٞ،   
َٜتي٠ٚ١          ١٥دلاض٠ غ١ضضيا٠ٚناْٞ ٥ي١ٚ غيٛٚت١ْٝ١َ١ بيؤ ثَٝساٜٚػيغ ضؤشاْي١ٟ ٖاٚٚآلتٝيإ ز٠ن١ٚ

 ٛٚ ثاآلٚط١نإ ظٚٚ به١ْٚ١ناض.نٛضزغتإ، ١٥ط١ض بَٝت
 

١ٖض٠ٖٚا غ١ضضا٠ٟٚ ٚظ٠ بؤ ظؤض بٛاضٟ زٜه١ٟ ٠ٚى ب١ض١ََٖٗٝٓاْٞ ناض٠بياٚ ثٝؿ١غياظٟ    ٭
ظٜاتط ز٠بَٝت، ضْٛه١ ب١ٖؤٟ ٥ا٠ٚزإ ب٠ٚ١ْٟٚٛ نٛضزغتإ ٚ ط١ٚض٠بْٛٚٞ ؾياض٠نإ ٚ ظؤضبيْٛٚٞ   

ؾيسا ظٜياتط ثؿيت بي١ٚ     ناضط١، تازَٜت ثَٜٝٛػتُٝإ ب١ٚظ٠ٟ ظٜاتطٟ ناض٠با ز٠بَٝت، يي١ّ قؤْاغ١ 
 غ١ضضا١ٜ٠ٚ ز٠ب١غاَٟ بؤ ب١ض١ََٖٗٝٓاْٞ ٚظ٠ٟ ناض٠با.

 
ي١ضِٟٚٚ غٝاغ٠ٚ١ٝٝ ب١ٖؤٟ ز٠ْطسا٠ٚ١ْٟ ضَِٜٛض٠يٞ ١ْٖاضز٠ٟ ١ْٚتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ  ٭

بؤ باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١تي١ٚاٟٚ يي١ضِٟٚٚ ٥ياضاَٞ ٚ ديَٝطريٟ غٝاغيٞ ٚ      
إ ي١ب١ؾ١ناْٞ زٜه١ٟ ٥َٝطام دٝابؤ٠ٚ ١٥ط١ض تا ٥َٝػيتا ن١غياَْٝو   ثاضاغتين ٥اغاٜؿٞ ٖاٚٚآلتٝ

ي١٥١ٚضٚٚثا تطؽ ي١تريؤضٚ ت١ق٠ٚ١ٓٝ ٚاٟ يَٝهطزبٔ ١َْٓٝ نٛضزغتإ ب٠ٚ١ٟ ب١ؾَٝه١ ي٥١َٝطام، ١٥ٚا 
باؾأٜ ٥اطازاضٟ ٚ ضَٜهالََٝهٞ ططْط بيٛٚ بيؤ ٖي١َٛٚ زْٝيا، ضيْٛه١ ١٥طي١ض        1/6/2009

١ْبَٝت زٚٚ نؤَجاْٝا ضؤٕ ز٠تٛأْ ي١ٖٝض٠ٚ١ ز٠غت ثَٝبهي١ٕ  ب١ضق١ضاضبْٛٚٞ ٥اغاٜـ ٚ ٥اضاَٞ 
ٚ برييَٝبس٠ٕ ٚ ١ْٚت ب١ض١ّٖ بَٗٝٓٔ ٚ ض٠ِٚا١ْٟ باظاضِٜؿٞ به١ٕ؟ بؤٜي١ ضيا٠ٚضَِٟ ز٠نيطَٟ طي١ٚض٠     

 نؤَجاْٝاٟ دٝٗإ ضِٚٚ ي١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ به١ٕ.
 

١ٍَ تٛضنٝا، زٜاض٠ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖضَُٜا١ٜتٞ طؤضِاْٞ ظٜاتطٟ ب١غ١ضزا زَٜت، ب١تاٜب١تٝـ ي١ط ٭
          َُٜٞ ٍَ ٖي١ض َٝٝيإ بياف بي٠ٚٛ ث٠ٜٛ١ْيسٟ ي١طي١ ١ْٖاضز٠نطزْٞ ْي١ٚت دياضَٜهٞ زٟ ١٥ٚاْي١ٟ ث
نٛضزغتاْسا ١ٖبَٝت، زٜػإ ز٠ٚ١َٜٓ غ١ض خ١ت ٚ ١٥ٚ ز٠غته١ٚت١ ٥ابٛٚض١ٜٝ ب١ططْط ز٠ظأْ ب١ٚ 

ٜبي١ت  ث١َٝٝ ب١خانٞ تٛضنٝيازا ض٠ت ز٠بَٝيت ٚ ز٠ضفي١تٞ نؤَجاْٝاناْٝؿيٝإ ظٜاتطز٠بَٝيت ب١تا     
 ي١بٛاضٟ ١ْٚت زا.

 
١٥ط١ض ١َغ١ي١ٟ ١ْٖاضز٠ٟ غاظٟ نٛضزغتإ بؤ ١٥ٚضٚٚثا ظٜاتط ب١ض٠ٚ ثَٝؿ٠ٚ١ بضَٝت،  ٭

٥يي١ٚا ث٠ٜٛ١ْييسٟ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ٚ ٥يي١ٚضٚثا نيي١تا ٥َٝػييتاف غيي١ض٠تا١ٜنٞ ٖيي١ب٠ٚٛ،  
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ب١تاٜبي١تٝـ زٚاٟ ط١ؾييت١ غيي١ضن١ٚت٠ٚٛناْٞ بيي١ضَِٜع َػيبٛز بيياضظاْٞ غيي١ضؤنٞ ٖيي١ضَُٜٞ   
 بؤ ١٥ٚضٚٚثا، تْٛسٚتؤَيا ز٠بَٝت. نٛضزغتإ

 
ٟ سييٛظ٠ٜطإ ١َغيي١ي١ٜ١نٞ زٜهيي١ٟ ظؤض ططْطييٞ بييؤ زٚٚثييات نطزٜٓيي٠ٚ١، ٥يي١ٜٚـ  1 ٭

ٖاٚث١مياْٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ٚ ططْطٝٞ ضَٜهه١ٚتين غااتٝصٟ َْٝيٛإ ٖي١ضزٚٚال، ٥اَياز٠بْٛٚٞ    
ٞ نٛضزغيتإ يي١   ب١ضَِٜعإ َاّ د١الٍ غ١ضؤى نؤَاضٟ ٥َٝطام ٚ َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜ

ضَٜٛض٠ِيٞ ١ْٖاضز٠نطزْٞ ١ْٚت بؤ باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ ٚ نطز٠ٚ١ْٟ قٛفًَٞ بؤضِٟ ١ْٚت بؤ ٥ي٠ٚ١ٟ  
ز٠غت ب١ٖ١ْاضز٠نطزٕ بهطَٜت، ٥اَاش١ٜ٠نٞ ططْط١ ن١ ي١غا١ٜٟ ٖاٚث١مياْٞ ٚ ضَٜهه١ٚتين ٥ي١ٚ  

ٟ ب١ضٖي١َٞ  زٚٚ ال١ْ١ٜ ططْط١ٟ نٛضزغتإ ب١ض١َٖٞ ٚا ططْطٞ ز٠بَٝت ٚ ضَٜهه١ٚتين غااتٝص
 غااتٝصٟ يَٝس٠ن١َٜٚت٠ٚ١.

 
 
 
 
 

77//66//20092009        
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  يةكةَ ضةزؤكايةتيي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ طةزِاُدُةوةييةكةَ ضةزؤكايةتيي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ طةزِاُدُةوةي
  بةٓا بؤ ُاوةُدي بسِيازداْبةٓا بؤ ُاوةُدي بسِيازداْ

 
ْا٠ْٚسٟ بطِٜاضزإ ي١ت١ى زا١َظضا٠ٚناْٞ زٜه١ٟ ب١ض٠َِٜٛب١ضزْٞ ٚآلتسا ططْطٞ خؤٟ ١ٜ١ٖ، بؤ 

خساضٚ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠نإ ٚ ضٚٚزاٟٚ ي١ْاناٚ، ن١ثَٜٝٛػتٝٞ بي١  ١ٜنالٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ ١َغ١ي١ با١ٜ
ب١بطِٜاضَٜهٞ ي١دَٞ بَٝت، ي١ نٛضزغتاْسا ١٥ٚ ْا٠ْٚس٠ٚ ثطؤغي١ٟ بطِٜياضزإ ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيغ     

 ي١ض١ْس قؤْاغَٝهٞ دٝاٚاظزا ب١ٖ١َيب١ظ ٚ زاب١ظزا ضؤٜؿت٠ٚٛ.
١َظضاٚاْيي١ٟ نييٛضز بييؤٟ ضَٜييو ١ْنيي١ٚت٠ٚٛ خيي١َٞ زضٚغييتهطزْٞ ٥يي١ٚ زا1991تييا زٚاٟ 

بطِٜياضٟ نٛضزغيتإ يي١َْٝٛ     1991ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ٚآلتٞ ١ٖبَٞ ن١ظاز٠ٟ ١َٖيبيصاضزْٔ، تيا غياَيٞ    
دٛآل٠ٚ١ْٟ ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ ؾ١ضع١ٝتٞ ؾؤضِؾطَٝطِٟ غ١ضضا٠ٟٚ بي٠ٚٛ، ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا    

٠ْسٟ بطِٜياض  ي١ٖ١ْسَٟ قؤْاغسا ١٥ٚ بطِٜاض٠ف ث١ضؾٛبآلٟٚ تَٝه١ٚت٠ٚٛ، ١٥ط١ض مبا١َْٟٚ ططْطٝٞ ْاٚ
ي١ؾؤضِؾ١ناْٞ نٛضزغتإ بعاْني، ١٥ٚا ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ من١ٜ١ْٚٛنٞ زٜاض ٚ ب١ضضاٟٚ ١ٜى بطِٜاض٠، 
١٥ٚ غُٝا١ٜٟ ١٥َٟٚ ضؤشَٟ تاٜب١مت١ْس١ٜٝنٞ تاٜبي١تٞ بي١ ؾيؤضِف ٚ دَٝبي١دَٞ نطزْيٞ بطِٜياض ٚ       

 ١ٜنط٠ِْطٞ خ١َيو ب١خؿٞ بٛٚ.
ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ضبآلٟٚ ٠ٚضططت، ١َ١٥ف  بطِٜاض ي١ؾؤضِؾٞ نٛضزغتاْسا 1975ي١قؤْاغٞ زٚاٟ 

بؤ زؤخٞ غٝاغٞ ٚ ناضٟ سعبا١ٜتٞ ١٥ٚ قؤْاغي١ ز٠ط١ضَِٜتي٠ٚ١، ن١ضي١ْسٜٔ سيعب يي١طؤض٠ِثاْٞ      
خ١بات بٕٛٚ، ب١آلّ ي١ٖ١َإ ناتسا زٜاضز٠ٟ فط٠ بطِٜاض ٚ فيط٠ غي١ضنطزا١ٜتٞ ٚ ضي١ْسٜٔ َٖٝيعٟ     

ّ قؤْاغ١زا ث١ضؾٛبآلٟٚ بطِٜياض  غ١ضباظٟ ن١ ١ٖض١ٜن١ ٚ خا٠ٕٚ بطِٜاضٟ خؤٟ بٛٚ غ١ض١َٜٗيسا، ي٠١
ٚ ١ْبْٛٚٞ ْا٠ْٚسَٜهٞ بطِٜاضزإ، خاَيَٝهٞ الٚاظٟ دٛآل٠ٚ١ْٟ ضظطاض ٛاضٟ نٛضزغتإ بٛٚ، ضشَُٜٞ 
ي١ْاٚضٟٛٚ ب١عؼ ي١ٚ ز٠آلق٠ٚ١ٜ١، خؤٟ ز٠خعاْس٠ َْٝيٛ ضٜيعٟ َٖٝيع٠ غٝاغي١ٝنإ ٚ ت١ْاْي١ت      

طتتٛطؤ ي١ط١ٍَ ب١غسا به١ٕ، بؤٜي١  ض١ْسٜٔ ١َٖٚيٞ الب١ال ٚ ب١ت١ْٝاٟ ي١ط١ٍَ تان١ سعب ز٠زا ن١ 
ي١ط١ٍَ طتتٛطؤٟ نٛضز ٚ ب١غسا ي١غ١ضز٠َٞ ؾؤضِؾيٞ   1991-1975طتتٛطؤناْٞ ١٥ّ قؤْاغ١ 

 ١٥ًٍٜٛ دٝاٚاظ بٕٛٚ.
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ي١نؤتاٜٞ ١ٖؾتاناْٞ غ١ز٠ٟ ضابطزٚٚ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ١َٖٚيَٝو بٛٚ، ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ْا٠ْٚس٠ناْٞ 

نٛضزغتاْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ١٥دلاض٠ بي١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٞ    بطِٜاضٟ َٖٝع ٚ ال١ْ١ٜنإ ي١شَٜط ض١تطٟ ب١ض٠ٟ
ب٠ٚٛ خا٠ٕٚ بطِٜاض ٚ غ١ض٠تا١ٜنٞ ططْط بؤ بطِٜاضٟ ١ْخؿ١زاْإ بؤ ضاثي١ضِٜٔ. ي١غي١ض٠تاٟ ضؤشاْيٞ    

غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ب١ضز٠ّ ٥اثؤضِاٟ د١َا٠ٚضَٜهٞ ظؤض ي١نؤ١ٜ، ضاٜط١ٜاْس ن١ ز٠بيَٞ  1991ضاث١ضِٜين 
ضعٞ زامب١ظضَٜٔ ٚ خ١َيو خا٠ْٚٞ بطِٜاضبَٝت، ٥ٝسٟ ١٥ّ زاٚاٜي١ٟ  ١َٖيبصاضزٕ بهطَٟ ٚ زاَٛز٠ظطاٟ ؾ١

غ١ضؤى باضظاْٞ ض٠ٚٛ ٚاضٟ دَٝب١دَٝهطز٠ٚ١ْ، ب١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٞ يي١بطِٜاضَٜهٞ بَٜٛطاْي١زا، زؤخيٞ     
١ٜنيي١ّ  19/5/1992نٛضزغييتاْٞ بيي١ض٠ٚ قؤْيياغَٝهٞ ٜاغيياٜٞ ٚ بطِٜيياضٟ خيي١َيو بييطزٚ ضؤشٟ   

١َ١ف ثطؤغ١ٟ بطِٜاضزإ ض٠ٚٛ قؤْاغَٝهٞ زٜه١ ٚ غا١ٜ١ٜنٞ ١َٖيبصاضزْٞ ٥اظاز ي١نٛضزغتإ نطا، ب
ؾ١ضعٝٞ ب١ٖؤٟ ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ ٠ٚضطيطت، ١ٖضي١ٖي١َإ ضؤشزا ١َٖيبيصاضزْٞ ضابي١ضٟ بعٚٚتٓي٠ٚ١ٟ      
ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ نطا، ب١آلّ ٥ي١ٚ ١َغي١ي١ٜ١ بيَٞ ز٠ْطيٞ يَٝهيطا، ٜي١نَٝو يي١ناض٠ ٖي١ض٠         

ٟ ١ٜندػييتين زضٚمشييٞ َٖٝييع٠ غٝاغيي١ٝنإ بييٛٚ، ططْطيي١ناْٞ قؤْيياغٞ زٚاٟ ١َٖيبييصاضزٕ بطِٜيياض
ن١ي١ال١ٜٕ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ؾ٠َٟٛٝ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ي١ط١ٍَ ب١غسا ب١فٝسضايٝعّ بطِٜاضٟ يَٝسضا، ١٥َي١ف ٠ٚى  

 بطِٜاضَٜو نؤتاٜٞ ب١فط٠ زضٚمشٞ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ َٖٝٓا.
هٞ ْاغهسا ض٠ت ي١ض١ْس غاَيَٝهٞ ؾ١ضِٟ ْاٚخؤ ٚ ز٥ٚٚٝساض٠ٜٝسا، ْا٠ْٚسٟ بطِٜاضزإ ب١قؤْاغَٝ

بٛٚ، ثطؤغ١ٟ ٥اؾغ داضَٜهٞ زٟ نٛضزغتاْٞ ب١ض٠ٚ ١ٜى ْا٠ْٚسٟ بطِٜاض بطز٠ٚ٠ٚ ظ٠َٝٓي١ٟ بيؤ   
زا ي١ط١ٍَ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضيي١َإ بطِٜياضزضا غي١ضؤنا١ٜتٞ ٖي١ضَُٜٞ     2005خؤؾهطز، تا ي١غاَيٞ 

ٞ بيي١ضَِٜع َػيبٛز بياضظاْٞ ي١الٜي١ٕ ث١ضييي١َاْ   12/6/2005نٛضزغيتإ بَٝت١ناٜي١ٚ، يي١ضؤشٟ    
نٛضزغتا٠ٚ١ْ ب١غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١َٖيبصَٜطزضا، ب١َي١ف ضيٛاض غياَيٞ غي١ضؤنا١ٜتٞ     
بٓاغ١ٜ١نٞ بؤ ْا٠ْٚسٟ بطِٜاض زاْا ٚ ١٥ٚضٛاض غاَي١ ب١َا١ٜ٠ٚنٞ ططْطٞ ١٥ّ قؤْاغ١ٟ نٛضزغتإ 

 زازْسضَٜت ٚ تاٜب١مت١ْسٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ ٚ غُٝاناْٞ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ تَٝبٝين ز٠ن١ٜٔ:
 

ٞ ٠ٚى ض١تطَٜو بؤ نٛضزغتإ بٓاغ١ٜ١نٞ بؤ ي١َ١ٚزٚاٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ زاْيا  غ١ضؤى باضظاْ ٭
ٚ نٛضزغتاْٞ ي١قؤْاغَٝه٠ٚ١ بؤ قؤْاغَٝهٞ زٜه١ بيطز، يي١ّ ضيٛاض غياَي١ٟ غي١ضؤنا١ٜتٞ ني١       
قؤْاغَٝهٞ ضاطٛظاض١ٜٝ ٚ ظ١َٓٝ٠ٟ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ظؤض ب١ط١ضَٞ ٥ٝؿٞ ي١غ١ضنطا، ١٥ٚ زؤخي١  

تٞ ٚ ١ٜنَٝغ ٚ ناضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ خؤؾيانطز ٚ ضَٜههي١ٚتين    ظ١َٓٝ٠ٟ يَٝو ْعٜو ب٠ٚ١ْٟٚٛ ثاض
 ١٥ٚ زٚٚ َٖٝع٠ ط١ٚض١ٜ٠ ي١ّ ضٛاض غاَي١زا غ١ملاْسٟ ن١ض١ْس ططْط١.
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ضٛاض غياَيٞ غي١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغيتإ ز٠ض ػيت ْا٠ْٚيسٟ بطِٜياضزإ ضي١ْس ططْطي١،          ٭
ٚ ضٚٚزاٚاْي١  ب١تاٜب١تٝـ بؤ ١٥ّ قؤْاغ١ ن١ ثط٠ِ ي١ ضٚٚزاٟٚ ط١ضّ ٚ بطِٜاضزإ يي١ ٥اغيت ٥ي١   

ظ٠ضٚٚض٠تٞ ١٥ٚ غ١ضؤنا١ٜت١ٝ ثٝؿإ ز٠زات، ي١ثطِؤغ١ٟ بطِٜاضٟ ط١ضّ ٚ بطِٜاضزإ ي١ ٥اغت ١٥ٚ 
ضٚٚزاٚا١ْ ظ٠ضٚٚض٠تٞ ١٥ٚ غ١ضؤنا١ٜت١ٝ ثٝؿإ ز٠زات، ي١ ثطؤغ١ٟ بطِٜياضٟ طي١ضَا ٚ طي١ضّ    
ي١ب١ضاَبيي١ض ضٚٚزا٠ٚنييإ، ٥يي١ظَْٛٚٞ ضيي١ْسٜٔ غيياَي١ٟ ثَٝؿيي١ُضطا١ٜتٞ ٚنيياضٟ غٝاغييٞ ٚ 

١ضا١ٜتٞ غ١ضؤى باضظاْٞ ٚ ثا١ٜ ٚ ؾَٜٛٔ ٚ ْاٚباْطٞ غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ ْاٚض١ن١ٚ ٥اغيغ  ضَٜب
 دٝٗاْسا ضؤَيٞ غ١ض٠نٞ ١ٜ١ٖ.

 
تييا غيي١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغييتإ ب١تيي١ٚاٟٚ ١ْنيي١ٚتب٠ٚٛ نيياض، ب١غييسا ييي١زٚٚ ز٠ضٚاظ٠ٚ٠    ٭

ز٠َٞ نٛضزغتاْٞ ز٠زٚاْسٚ بؤ طتتٛطؤ ثريَاّ ٚ زٚنإ ب١غ١ض ز٠نطاٜي٠ٚ١ ب١تاٜبي١تٝـ ي١غي١ض   
د١عت١ضٜسا، ب١َ١ف ب١غسا ١ٖغغ ز٠نطز زٚٚ ْا٠ْٚسٟ بطِٜاض ١ٜ١ٖٚ ٖي١ض بي١ٚ ٥اضاغت١ٜ١ؾيسا    
ناضٟ ز٠نطز ن١ٖ١َٝؿ١ ضٚٚب١ضِٟٚٚ بطِٜاضٟ ب١َٖٝع ١ْبَٝت٠ٚ١، ب١آلّ غ١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغتإ ٥ي١ٚ  

إ يي١  ز٠ضٚاظ٠ٟ قٛفٌَ زاٚ ١ٖٚيَٝط بٛٚ ْا٠ْٚسٟ بطِٜاض ٚ تؤن١ُٜٞ ١٥ٚ ْا٠ْٚس٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغت
 ض١ْس ١َغ١ي١ٜ١نسا ي١ط١ٍَ ب١غسا ض٠ْطٞ زا٠ٚ١ٜ.

 
غ١ضؤنا١ٜتٞ بَٝذط١ ي١ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ط١ٍَ ب١غسا ي١ ضٟٚٚ زٜجًؤَاغي٠ٚ١ٝ ي١طي١ٍَ ْا٠ْٚيس٠     ٭

ط١ٚض٠ناْٞ بطِٜاض ي١دٝٗاْسا ناضاب٠ٚٛٚ ي١ٖ١ض ثَٝساض١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ ٖاٚث١ميإ ب٥١َٝطام ب١تاٜبي١تٝـ  
٠ٚٛٚ طتتؤطييؤٟ ي١طيي١ٍَ نييطا٠ٚ. ٖيي١ض٠ٖٚا ط١ؾييت١ ١٥َيي١ضٜها ٖيي١ٚيَٝط الٜيي١نٞ ٖاٚنَٝؿيي١ن١ب

غ١ضن١ٚت٠ٚٛناْٞ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ بؤ ١َ١٥ضٜهاٚ ١٥ٚضٚثا ضِؤَيٞ زٜاضٟ ي١بي١ض٠ٚثَٝـ بطزْيٞ   
 ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ظ١َٓٝ٠ٟ ٖاتين نؤَجاْٝاٟ دؤضاٚدؤضٟ خؤف نطز٠ٚٚ.

 
طز٠ٚٚٚ ١ْٖيسَٟ دياض   ي١ضٟٚٚ ٥ٝك٠ٚ١ًُٝٝ غ١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغتإ س١نُٝا١ْ َا١ََي١ٟ ني  ٭

ططشٟ ب١دؤضَٜو ن١ٚتؤت٠ٚ١ ط١ٜؿتؤت١ ٥اغغ ١ٖض٠ِؾ١ٟ غ١ضباظٟ ٚآلتاْٞ ٥ٝكًُٝٞ، ب١تاٜبي١تٞ  
تٛضنٝا، ب١آلّ غ١ضؤنٞ نٛضزغيتإ بي١ٖؤٟ غٝاغي١تٞ ضاغيت ٚ ض٠ِٚاْي٠ٚ١، زؤخي١ ْياخؤف ٚ        

١ضَُٜٞ ططش٠ناْٞ َٖٝٛض نطزؤت٠ٚ١ٚ ضَٜضه١ٜ١نٞ زٜه١ ٖاتؤت١ ثَٝـ، بؤمن١ْٚٛ ٥َٝػتا ث٠ٜٛ١ْسٟ ٖ
نٛضزغتإ ٚ تٛضنٝا طؤضِاْٞ ظؤضٟ ب١غ١ضزا ٖات٠ٚٛٚ زٚاٟ ١ْٖاضزْٞ ١ْٚت ي١ضَٜٞ تٛضنٝا٠ٚ بيؤ  

 باظاض٠ِناْٞ دٝٗإ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝ ١ْٖطاٟٚ زٜه١ ١َٖيسَٜينَ.
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ييي١ّ ضٛاضغيياَي١ٟ غيي١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغييتاْسا ٖيي١َٚيٞ ظؤض بييؤ تؤخهطزْيي٠ٚ١ٟ ١َغيي١ي١  ٭
ا١ٜتٞ ٠ٚى ز٠ظطا١ٜنٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ ز٠ضني١ٚت  ١ْت١ٜٝ٠ٚ١نإ زضا، ب١ٚ ث١َٟٝٝ غ١ضؤن

ٚ ١َٖٚيٝسا ْٝؿا١ْ ظ٠ق١ناْٞ سعبا١ٜتٞ ناٍَ بهات٠ٚ١ ب١َ١ف ٥اآلٟ سعب١نإ ن١َا ٖي١ٍَ ز٠زضَٟ  
ٚ ت١ْٝا ي١غ١ض باض٠طانإ َا٠ٚ١ٜ. ٥اآلٟ نٛضزغتإ ي١ّ ضٛاضغياَي١زا بي١دؤضَٜو ططْطيٞ ثَٝيسضا     

َيياز٠ٜٞ ١ٖٜيي١ ٚ ي١ٖيي١َٛٚ بؤ١ٜ١ْنييسا ب١بؤْيي١ ن١ضيي٠ٚٛ َْٝييٛ ٜازطيي١ٚ الٟ ٖيي١َٛٚ نيي١ؽ ٥ا
 سعب١ٝناْٝؿ٠ٚ١ ي٥١اياْسا ز٠ؾ١نَٝت٠ٚ١.

 
ططز ب٠ٚ١ْٟٚٛ دي١َا٠ٚضٟ ي١ب١ضاَبي١ض ثيٝالٕ ٚ ٖي١َٚيٞ ب١ني١ّ ظاْيٝين َافي١ض٠ِٚانإ         ٭

بي١بَٞ   2008ٟ ت١ممٛظٟ 22غُٝا١ٜنٞ زٜه١ٟ ١ٜن١ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغتا١ْ، بؤمن١ْٚٛ ن١ي١ 
زاٚ ٥ي١ٚ ضِؤش٠  ١24مياْٞ نٛضزغتإ ي١ زشٟ نٛضز ز٠ْطٝإ بؤَيازز٠ٟ  ٥اَاز٠بْٛٚٞ يٝػغ ٖاٚث

ٟ تي١ممٛظ خي١َيهٞ ني١ضنٛٚى يي١     28ضؤش ٚ ي١ 6ب١)غَٞ ؾ١مم١ٟ ض٠ف( ٚ نؤز٠تا ْاغطا، زٚاٟ 
ٟ تي١ممٛظ خؤٜيإ ْٝؿياْسا ٚ دياضَٜهٞ زٟ زٚشَٓيإ      22ضَٜجَٝٛاَْٝهٞ َُٖٝٓا١ْزا زشٟ ططٚٚثٞ 
شَٜو ب١خَٜٛٔ غٛٚض نطز، ت١ٚاٟٚ ؾاض٠ناْٞ زٜه١ٟ نٛضزغتإ ضَٜجَٝٛا١ْ ١َُٖٓٝن١ٜإ ي١ضَٜٞ خؤنٛ

١ٖٚيَٝطٚ غًَُٝاْٞ ٚ زٖؤى ٚ ؾاضٚ ؾاضؤضه١ناْٞ زٜه١ ثؿتٝٛاْٞ خ١َيهٞ ن١ضنٛٚى ٠ٚغتإ ٚ 
َٜػتٝإ ثٝؿاْسا، غ١ضؤى بياضظاْٞ يي١ٚ نيات ٚ غيات١زا ثي١ٜاَٞ ْياض٠ِظاٜٞ خي١َيهٞ         ٖاٚ ١َٖيٛ

 نٛضزغتاْٞ ط١ٜاْس٠ ب١غسا.
 

زٜه١ٟ زٜجًؤَاغٞ ٚ فطاٚاْهطزْٞ باظْي١ٟ زؤغيتا١ٜتٞ، غي١ضؤى بياضظاْٞ      ي١ٖ١َٚيَٝهٞ ٭
ط١ؾتَٝهٞ بؤضي١ْس ٚآلتَٝهيٞ ن١ْيساٚ نيطز، ٖي١ض٠ٖٚا ي١ثي١ٜاََٝهٞ ضاؾيهاٚا١ْزا بؤْاٚضي١ٟ         
ع١ض٠بٞ، غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ ث١ٜاََٝهٞ ٥اضاغت١ٟ ط١ٍ ٚ ز٠غ١آلت١ ع١ض٠ب١ٝنإ نطز غ١باض٠ت 

 نٛضزغتإ. ب١ ١َٖيَٜٛػتٝإ ب١ضاَب١ض ب١ٖ١ضَُٜٞ
 

ي١ٜ١ن١ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا، غ١ض٠ضِاٟ ٠ٚ١٥ٟ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ظؤضٜٓي١ٟ   ٭
نٛضغ١ٝناْٞ ث١ضي١َاْٝإ ٠ٚز٠غت َٖٝٓا، ب١آلّ بؤ ٥ي٠ٚ١ٟ طيَٟٛ ي١ٖي١َٛٚ بيريٚ بؤضيَْٛٚٝهٞ      
١ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝناْٞ بطريَٟ ١٥زل١ََْٚٛٝهٞ باآلٟ ثاضت١ غٝاغ١ٝنإ ثَٝهٗات ٚ ٥ي١ٚ ١٥زل١َْٛي  

ي١طي١ٍَ نؤتياٜٞ ٖياتين َيا٠ٟٚ      ٭ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ ز٠نيطز،    
غ١ضؤنا١ٜتٞ دؤضز بؤف ي١ال١ٜٕ ١ْٖسَٟ ن١غ٠ٚ١ ٚا يَٝو زضاٜي٠ٚ١ ١٥َي١ضٜها ٥ٝؿيٞ بي١نٛضز     
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١َْا. ب١آلّ غُٝاٟ غٝاغ١تٞ غ١ضؤنٞ َْٜٛٞ ١٥َي١ضٜها ب١ضاَبي١ض بي٥١َٝطام ظٚٚ ز٠ضني١ٚت ٚ     
ؤب١غسا زٚاٟ ٠ٚضططتين ثؤغغ غ١ضؤنٞ ١٥َطٜها، باضاى ٥ؤباَا ي١ ب١غسا ي١ٜ١ن١ّ غ١ضزاْٝسا ب

الٟ بييٝين، غيي١ضؤنا١ٜتٞ نؤَيياض، غيي١ضؤنٞ ١٥زلَٛٚيي١ْٞ ٠ٚظٜييطإ ٚ غيي١ضؤنٞ ٖيي١ضَُٜٞ   3
نٛضزغتإ. ١َ١٥ف ٥اَاش١ٜ٠ى بٛٚ ن١ ي١غٝاغي١تٞ زازَٜيٞ ١٥َي١ضٜهازا، ٚاؾيٓتؤٕ ٖي١َٛٚ      

 ضاٟ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚضز٠طريَٟ.ثَٝهٗات١نإ ز٠بٝينَ ٚ ي١ثطغ١ناْٞ ٥َٝطاقسا 
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  ضةداي دةُطيَم هةئةُلازاوة ديَت تؤ بوَيَيضةداي دةُطيَم هةئةُلازاوة ديَت تؤ بوَيَي
  بةغدا طويَي هيَبطسيَت؟!بةغدا طويَي هيَبطسيَت؟!

  
 

َا١ٜ٠ٚن١ ز٠ْطَٝو ي٥١اغتَٝهٞ باآلٟ ١٥ْهاضا بيؤ ضاض٠غي١ضنطزْٞ ثطغيٞ نيٛضز يي١تٛضنٝا      
داض٠ ي١ََٝصٟٚٚ ١٥ٚ ٚآلتي١زا ب١ٚؾي١ٜ٠َٛٝ ز٠غيت    ب١ضظبؤت٠ٚ١، ن١ ١ْٖطاَٜٚهٞ ططْط١ ٚ ١ٜن١ّ 

خبطَٜت١ غ١ض بطٜٔ ٚ ١َٖٚيٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ بسضَٜت، ٥ي١ّ طٛتياض٠ تاظ٠ٜي١ٟ ٥ي١ْهاضا غي١زا١ٜنٞ      
ط١ٚض٠ٟ ي١ْاٚض١ن١ٚ دٝٗاْسا ث١ٜسا نطز ٚ ناضٜط١ضٟ ي١غ١ض زؤظٟ نٛضز ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ طؿيغ   

 شْا١َٚا١ْٝناْٞ دٝٗإ.ز٠بَٝت، بؤ١ٜ بؤت١ باب١تٞ غ١ض٠نٞ ْا٠ْٚس٠ غٝاغٞ ٚ ضؤ
ططْطٞ ١٥ٚطٛتاض٠ٟ ١٥ْهاضا ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ ي٥١اغت١ باآلناْٞ ٠ٚى غ١ضؤى نؤَياض ٚ غي١ضؤى   
َٟ، ١٥َي١           ٠ٚظٜطإ ٚ ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿيٞ ١ْتي٠ٚ١ٜٞ ٜي٠ٚ١ بي١ضظ بؤتي٠ٚ١ٚ نياضٟ بيؤ ز٠نيط

ثؿيت  غاَي١ نياض بيؤ    85ثَٝؿه١ٚتَٓٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠ ي١ٚ ٚآلت١زا ٖاتؤت١زٟ، ٚآلتَٝو ن١ بؤَا٠ٟٚ 
نطزٕ ي١ٚ ضاض٠غ١ض١ٜٟ تَٝسا نطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ٟ ططْط١ ٥اَاش٠ٟ ثَٞ به١ٜٔ ناضٜط١ضٟ ١٥ٚ ز٠ْطي١ٟ  
َُٝي١ يي١ّ         ١٥ْهاضا١ٜ ب١غ١ض ْا٠ْٚس٠ناْٞ ٥ي١ٚ ٚآلتاْي١ٟ ب١ؾيَٝهٞ نٛضزغيتاْٝإ ططتؤتي١خؤ، ٥
باب١ت١زا قػ١ ي١غ١ض ب١غسا ز٠ن١ٜٔ، ٥اخؤ طَٟٛ ي١ٚ غ١زا١ٜ ز٠ططَٟ ني١ يي١ ٥ي١ْهاضا٠ٚ زَٜيت؟     

ٞ تَٝسا ١ْٝٝ ن١ ضاض٠غ١ضٟ خَٝطاٟ ثطغٞ نٛضز، بي١ زضٚغيت بيْٛٚٞ ق١ْاعي١تٞ ٖي١َٚيٞ      طَٛاْ
ضاض٠غيي١ضنطزٕ ي١الٜيي١ٕ ١ْتيي٠ٚ١ٟ غ١ضز٠غييت٠ٚ١ ططَٜييسضا٠ٚ، ب١زضَٜييصاٜٞ ََٝييصٚٚ ؾييؤضِف ٚ    
ضِاث١ض١ٜٓناْٞ نٛضز زشٟ ْا٠ْٚس ٚ ع١ق١ًَٝتَٝو ب١ضثانطا٠ٚ ن١ ١ٖضطٝع طَٜٛٞ ي١ زاٚاٟ ١ًًَٝتَٝو 

ضٚغت بيْٛٚٞ ق١ْاعي١تٞ ضاض٠غي١ضنطزْٞ ثطغيٞ نيٛضز يي١تٛضنٝا ي١الٜي١ٕ        ١ْططت٠ٚٛ، بؤ١ٜ ز
ز٠غ١آلت٠ٚ١ ١ْٖطاَٜٚهٞ ط١ٚض١ٜ٠، ١ٖض ١َ١٥ؾ١ ٚاٟ ي١غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ تٛضنٝا نيطز ني١ بًَيَٞ    

 ضٞ ز٠بٛٚ ١٥ط١ض ظٚٚتط ١٥ٚ ١ْٖطا٠ٚ ْطابا.
هاضٟ بؤ ز٠ْطسا٠ٚ١ْٟ غ١زاٟ ١٥ْهاضا ي١ب١غسا ثَٜٝٛػت١ ي١ضي١ْسٜٔ ال٠ٚ بيؤٟ بضيني ٚ ؾيٝ    

ثطغٞ نٛضز ي١ٖ١ضزٚٚ ٚآلت ٚ ٥اغغ قبَٛيهطزْٞ ب١ضاَب١ض ٚ ٥٠ٚاطاٖات٠ٚ١ٓ ي١غ١ضز٠َٞ تاظ٠زا 
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به١ٜٔ. ١ٖضزٚٚ ز٠َٚي١تٞ تٛضنٝا ٚ عَٝيطام ظاز٠ٟ قؤْياغٞ زٚاٟ دي١ْطٞ ١ٜني١َٞ دٝٗيأْ،      
ي١الٜي١ٕ   1924تٛضنٝا ثامشا٠ٟٚ ٥ُٝطِاتؤض١ٜتٞ عٛياْٞ ٚ نؤَياضٟ تٛضنٝياٟ ْيَٟٛ ني١ يي١      

َاٍ ١٥تاتٛضى ضاط١ٜ١ْسضا، ي١زا١َظاضْسْٞ نؤَاض٠ٚ٠ تيا ب٥١ي١َطِؤ ز٠طيات بي١ٖٝ      َػت١فا ن١
ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١الٟ ضاض٠غ١ضٟ ثطغٞ نٛضز زا ١ْضٕٛٚ، ١ْى ١ٖض ٠ٚ١٥ بي١َيهٛ ١َٖٝؿي١ ؾْٛاغيٞ    
نٛضز ١ٖض٠ِؾ١ٟ يَٝهطا٠ٚ، ٠ٚ١٥تا ٥َٝػتا قػ١ ي٠ٚ١ ز٠نطَٟ ن١ ١ٖظاضإ طْٛسٟ نٛضز ْاٟٚ طؤضِا٠ٚ 

اٟٚ نٛضزٜإ بؤ بط١ضَِٜٓسضَٜت٠ٚ١، تا٥َٝػتاف ز٠غتٛٚضٟ ١٥ٚ ٚآلت١ زاْٞ بي٠ٚ١زا  ٚ ضَٜط١ ز٠زضَٟ ْ
١ْْا٠ٚ نٛضز ١ٜ١ٖ، ٥َٝػتا ي١َٝا١ْٟ ١٥ٚ ز٠ْطي١ٟ بؤضاض٠غي١ضٟ ب١ضظبؤتي٠ٚ١، بي١ْٝاظ٠ طيؤضِإ      
ب١غ١ض ١٥ٚ بطِط١ ٚ َازز١ٜ٠زا بَٗٝينَ ن١ٖ١َٛٚ ٖاٚٚآلتٝاْٞ تٛضنٝا بي١تٛضى ز٠ظاَْٝيت، ن١ضيٞ    

٠ٚ نٛضزغتاْٞ ث٠َٛٝ يهَٝٓيسضا٠ٚ ٚ،  ٠ٚ1926 ب٠ٚٛت١ ز٠َٚي١ت ٚ ي١ 1921ي١غاَيٞ ي١عَٝطاقسا ن١ 
زا ب٥١اؾهطا ي١َازز٠ٟ غَٝسا زإ ب١ْ١تي٠ٚ١ٟ نيٛضز زاز٠َْٝيت، ني١     1958ي١ ز٠غتٛٚضٟ غاَيٞ 

٠ٚ تا٥َٝػتا 1985ي١ط١ٍَ ع١ض٠بسا ي١ْٝؿتُإ ٖاٚب١ؾٔ ٚ ب١زضَٜصاٜٞ ََٝصٟٚٚ نؤَاضٟ عَٝطام ي١ 
َْٝٛإ ب١غسا ٚ نٛضز ١ٍَٖٚ زضا٠ٚ ب١ٖؤٟ نات زضَٜصنطز٠ٚ١ْٚ ث١ْابطز١ْ ب١ض  ١َٖٝؿ١ ي١طتتٛطؤٟ

 فطِٚفٌََٝ ثؿت ي١زاٚاٟ نٛضز بهطَٟ ٚ ب١ضز٠ٚاّ ب١غسا ي١دٝاتٞ ضاض٠غ١ض ؾ١ضِٟ غ١ثاْس٠ٚ.
 

ي١ز٠غيتٛٚضٟ َْٜٛيسا ْياٟٚ نيٛضز      2003داضَٜهٝسٟ زٚاٟ ضٚٚخاْسْٞ ضشَُٜٞ غ١زاّ ي١  ٭
ض٠نٞ، ب١ثَٝٞ ز٠غتٛٚض ب١ؾَٝهٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ْيانؤنٞ َْٝيٛإ   ٖاتؤت٠ٚ١ ٠ٚى ١ْت١ٜ٠ٚ١نٞ غ١

ز٠غتٛٚضزا ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١ ب١سه١َٚٛتٞ عَٝطاقيٞ فٝيسضاٍَ   140ب١غسا ٚ ١ٖضَِٜ ن١خؤٟ ي١َازز٠ٟ 
 غجَٝطزضا ن١ضٞ ب١ضز٠ٚاّ ثؿغ تَٝهطز٠ٚٚ.

 
ي١عَٝطاقسا ي١دٝاتٞ سٛنُٞ تان١ن١غٞ ٚ تان١ سعبٞ ض١ْسٜٔ سعب ٚ ضَٜهدطاٚ ٚ ططٚثٞ  ٭

َٞ ٥ي١ٚ زؤخي١ ضَٜطي١ٟ           َٜيو ز٠بي ٠َٛٝض غٝاغٞ ي١َ١ٜساْيسإ، ٚ غي١ضز٠ّ طيؤِضا٠ٚ ن١ب١ٖي١َٛٚ ث
 ضاض٠غ١ضٟ ثطؽ نٛضز خؤف بهات، ب١آلّ ب١ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ.

 
ي١تٛضنٝا غ١ضؤنٞ سه١َٚٛت ي١ث١ضي١َاْسا ب١ضططٟ يي١طٛتاضٟ ضاض٠غي١ضنطزْٞ ثطغيٞ     ٭

١ز٠غتهطزٟ ١َ١٥ضنٝا ز٠ظأْ، نٛضز ز٠نات ٚ ٠ٚآلَٞ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ز٠زات٠ٚ١ ن١ ١٥ٚضاض٠غ١ض٠ ب
ن١ضٞ ي١عَٝطاقسا سه١َٚٛت خيؤٟ يي١ ز٠غيتٛٚضٟ ٚآلت ز٠زظَٜتي٠ٚ١، دٝاٚاظ١ٜٝني١ يَٝيط٠زا،       
ي١ز٠غتٛٚضٟ تٛضنٝا ب١ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ْاٟٚ نٛضز ١ْٖات٠ٚٛ غ١ضؤى نؤَياض ٚ غي١ضؤى ٠ٚظٜيطإ    
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١ ضاض٠غي١ض  زاٚاٟ ضاض٠غ١ضٟ ثطغٞ نٛضز ز٠ن١ٕ، ن١ضٞ ي١عَٝطاقسا ز٠غتٛٚض ز٠َييَٞ: ٥ي١ٚ ثطغي   
تٛضنٝا ٚآلتَٝهٞ ططْط ٚ ب١َٖٝعٟ ْاٚض١ن١ٜ١ ي١ ضاٚ  ٭به١ٕ سه١َٚٛت خؤٟ يَٞ ز٠زظَٜت٠ٚ١. 

عَٝطاقَٝو ن١ ب١ ض١ْسٜٔ ز٠ضز ز٠ْاَيَٝينَ، ن١ضٞ ١٥ْه١ض٠ ضاض٠غ١ضٟ ثطغٞ نٛضز ب١ ١ْٖطاَٜٚهٞ 
ب تي١ٜ   ض١ْٚٛ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ظٜاتطٟ ١٥ٚ ٚآلت١ زاز٠َْٝت ٚ سه١َٚٛتٞ ٥َٝػتا ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ ض٠د١

١٥ضزؤطإ بانٞ ب٠ٚ١ ١ْٝٝ ي١ ١َٖيبصاضزْٞ زازَٟ بادٞ ١٥ٚ طٛتاض٠ بسات، ن١ضٞ عَٝطاقَٝهٞ الٚاظ 
ب١زاخ٠ٚ١ ططٚٚخ ٚ ثَٝهٗات١ٟ غٝاغٞ ت١غًُٝٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ت١غو بيٝين عي١ض٠ب بْٛٚي١ٚ    

 ٖٝ  ال١ٜى دٛض١٥ت ْانات ضَٜط١ٟ ١٥ْه١ضا بطط١ْب١ض.
١ٝٝ ن١ دٛض١٥ت بهيات ٚ ٖي١َٚيٞ ضاض٠غي١ضنطزْٞ    ي١ب١غسا ١ْى ٥اضاغت١ٜ١نٞ ٚا زٜاض ْ ٭

نَٝؿ١ ١َٖيٛاغطا٠ٚناْٞ َْٝٛإ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١غسا بسات، ب١َيهٛ ١ٖغيت ْيانطَٟ طَٜٛٝي١ى    
٥اَاز٠بَٝت بؤ بٝػتين ١٥ٚ ز٠ْط ٚ غ١زا١ٜٟ ي١ ١٥ْه١ض٠ٚ٠ زَٜت، ب١زاخ٠ٚ١ شٜٓطي١ٟ ب١غيسا،   

١ن١زا ٖياتٕٛٚ َٖٝؿيتا ثياى ١ْبؤتي٠ٚ١ٚ     غ١ض٠ضِاٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ طؤضِاْا١ْٟ ب١غ١ض دٝٗإ ٚ ْاٚضي 
ن١غٝـ دٛض١٥ت ْانات خاَٜٚين بهات٠ٚ١، ١ْى ١ٖض ٠ٚ١٥ ب١َيهٛ تياظ٠ بي١ تياظ٠ ن١غياْٞ ٠ٚى     
٥ٛغا١َٚ ١٥غٌٝ ْٛد١ٜتٞ قٝت ز٠ب٠ٚ١ٓٚ قَٛٚيهطز٠ٚ١ْٟ ظاَٞ عَٝطام ب١ثاَي١ٚا١ْٝتٞ ز٠ظاْئ ٚ  

ا ت١ْٗا ز٠غتٛٚض تان١ ضاض٠غي١ض١ٜ  ثؿتٝٛاْٝؿٝإ يَٞ ز٠نطَٟ، ي١َْٝٛ ١٥ٚ ثاؾاط١ضزا١ْٟٝ عَٝطاقس
ن١ضٞ ن١ؽ ٥اَاز٠ ١ْٝٝ ث١ْاٟ بؤ ببات، ٥ٝسٟ ض ٖٝٛا١ٜى ب١ٚ شٜٓط١ٜ١ٟ ب١غسا ١ٖبَٝت، ني١  
َُٜٞ نٛضزغيتإ ز٠غيغ         ٍَ ز٠زات ز٠غهاضٟ ز٠غتٛٚض بهيات بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ ٠ٚ١٥ْيس٠ٟ ٖي١ض ٚ١ٖ

طَٝطَِٜتي٠ٚ١،  ن١ٚت٠ٚٛ ٠ٚ١٥ؾٞ يَٞ ب١غ١َْٝت٠ٚ١ٚ عَٝيطام بي١ض٠ٚ ١َضن١ظٜي١ت ٚ زٜهتاتؤضٜي١ت ب    
ن١ضٞ تٛضنٝا ١َٖٚيس٠زات ز٠غهاضٟ ز٠غتٛٚض بهات ٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ١َٖٛٚ ٖاٚٚآلتٞ ب١تٛضى 
ز٠ظاَْٞ بؤ ٖاٚٚآلتٞ تٛضنٝا بطؤضَِٟ، ١َ١٥ ي١ناتَٝهسا١ٜ ن١ ثطغٞ نٛضز ي١ عَٝطاقيٞ َْٜٛيسا ظؤض   

١غسا ق١ْاعي١ت  ضؤت١ ثَٝـ ٚ ب١ ب١ؾ١ ١ٖض٠ ٥اضا١َن١ٟ عَٝطام ي١ ق١َي١ّ ز٠زضَٜت، بؤ١ٜ تا ي١ ب
بؤ ضاض٠غ١ضنطزْٞ نَٝؿ١نإ زضٚغت ١ْبَٝت، ١٥غت١َ١ ١٥ٚ نَٝؿ١ ٚ ططفتاْي١ٟ َْٝيٛإ ب١غيساٚ    
َٝؿيتا شٜٓطي١ٟ ب١غيسا يي١ ب١ضاَبي١ض ٥ي١ٚ ديؤض٠          ٖ َٞ َٞ ز٠ضي َٝط ضاض٠غ١ض بهطَٜٔ، بؤ١ٜ ث ١ٖٚي
ز٠ْطا١ْزا خؤٟ ن١ضِ بهات، ضْٛه١ ب١ضِاغغ ططْطي١ ق١ْاعي١تَٝهٞ ٠ٚى ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ ١٥ْهي١ض٠      

ٚغت ب٠ٚٛ ي١ ب١غساف زضٚغت ببَٝت، تؤ بًََٝٞ ١٥ٚ شٜٓط١ٟ ٖي١َٚيٞ ١ْٖاغي١ تي١ْط نيطزٕ     زض
 ز٠زات يَٝبط١ضَِٜت ب١ّ ظٚٚا١ْ ١٥ٚ ق١ْاع١ت١ زضٚغت ببَٝت؟!
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  كوزد هة يةن ٓةهَويَطتيداكوزد هة يةن ٓةهَويَطتيدا
 
 

ٝادٝيا  ظؤض ثطغٞ ططْط ١ٖٕ ب١ْٚٛت١ َا١ٜٟ قػ١ ي١غي١ضنطزٕ ٚ ز٠ضبيطِٜين ١َٖيَٜٛػيغ د   
ي١باض٠ٜا٠ٚ١ْ، ١٥َطِؤ نٛضز ي١باضٚزؤخَٝهسا١ٜ َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ َٖٝؿتا ض١ْس ثطغَٝهٞ ضاض٠ْٛٚغػياظ  
ب١ضاض٠غ١ض١ْنطاٟٚ َا١ْٚت٠ٚ١، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا، بريٚضِاٟ دٝاٚاظٟ ي١ب١ضاَب١ضٜاْيسا ١ٖٜي١، تيا    

ْيَٜٛٓٔ، ْي١ى   زَٜت ١٥ٚ بريٚضِا دٝاٚاظا١ْ ي١ ضٚاْط١ ٚ ططٚخ ٚ َٖٝعٟ غٝاغٞ دٝاٚاظزا خؤٜإ ز٠
١ٖض ٠ٚ١٥، ب١َيهٛ خ١ضٜه١ قػ١نطزٕ ي١باض٠ٟ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ٚ ضي١ْٚٛ ١َٜيساْٞ ١َٖيبيصاضزٕ    
َٜتي٠ٚ١، بي١           ي١نٛضزغتإ ضي١ْسٜٔ ٥اضاغيت١ٟ دٝادٝيا ٚ ٖي١ض ١ٜني١ٟ ب١ال١ٜنيساٟ ييَٞ ز٠ن١ٚ

طَٜت١ تاٜب١تٝـ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٚ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ن١ضنٛٚنسا، ٠ٚ١٥ٟ يَٝط٠زا ز٠خ
 ضِٚٚ ب١ؾساض١ٜنٞ زٜه١ٜ١ ي١قػ١نطزٕ ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١.

 
 

 ئاوِزَيم بؤ زابسدوو
ظؤضب١ٟ ١٥ٚ ْٛٚغ١ض ٚ ضْٚٚانبريا١ْٟ قػ١ٜإ ي١باض٠ٟ زؤظٟ نيٛضز نيطز٠ٚٚ، ب١تاٜبي١تٝـ    
ْٛٚغ١ض ٚ ضْٚٚانبريٟ نٛضز، ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نؤنٔ ن١ ١ْبْٛٚٞ ز٠َٚي١تٞ نٛضزٟ بيؤ ث١ضتي١ٚاظ٠ٜٞ   

ْٚٞ ١ٜنطٛتاض ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١. ١ْٖسَٟ داض ١٥ٚ بؤض١ْٚٛ بي١ دؤضَٜيو   نٛضز ٚ ١ْبٛ
يَٝهسضا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ْسٟ ب١الٟ ١٥ٚ ٖؤناض٠زا ض٠ٚٛ ٠ٚ١٥ْيس٠ ث١زلي١ٟ بيؤ ٖؤنياض٠ ز٠ض٠نٝي١نإ      
ضا١ْنَٝؿا٠ٚ. ٖؤناضٟ ث١ضت١ٚاظ٠ٜٞ ٚ ث١ضف ٚ بآلٜٚٞ نٛضز ٚ ؾ١قاض ؾ١قاض بْٛٚٞ ْٝؿتُإ بيؤ  

٠ٚت٠ٚ١، ن١ نٛضز ١ٜنططتٛٚ ٚ ١ٜنطٜعْني، ي١ قؤْاغ١ دٝادٝاناْٞ ََٝصٚٚزا ب١ضز٠ٚاّ ٠ٚ١٥ طَٝطِزضا
١ْبْٛٚٞ ١ٜنطِٜعٟ ١٥ٚ ز٠ضز٠ب٠ٚٛ ن١ ي١ال١ٜٕ س١نُٝاْٞ نٛضز٠ٚ٠ ز٠غتٓٝؿإ نطا٠ٚ. ٥ٝسٟ ١ٖض 
غ١ضنطز٠ ٚ ضاب١ضَٜو ١َٖٚيٞ ١ٜنطِٜعٟ ٚ ١ٜنططتٜٛٚٞ نٛضزٟ زابَٞ ٚ يي١ٚ ضٚاْط١ٜي٠ٚ١ خي١باتٞ    

ٚا ي١ٜازطيي١ٟ نٛضزٜييسا ؾييَٜٛين ٖيي١ب٠ٚٛ ٚ ٖيي١ضطٝع ١ْغييطِا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ْاغييطَِٜت٠ٚ١. نطزبييَٞ، ٥يي١
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ناضٜطيي١ضٜٞ ٥يي١ٚ ز٠ضز٠ ييي١َْٝٛ ٥يي١ز٠بٞ نٛضزٜؿييسا ض٠ْطييٞ زا٠ٚتيي٠ٚ١ ٚ زْٝاٜيي١ى ب١ضٖيي١َٞ 
 ١٥ز٠ٜبُإ ١ٜ١ٖ ن١ زاٚاٟ ١ٜنططتين نٛضز ز٠ن١ٕ.

زا٠ٚتي٠ٚ١، ٖي١ض    ١َغ١ي١ٟ ١ٜنطِٜعٟ ٚ ١ٜنططتٟٛٚ نٛضز ي١ َْٝٛ نٛيتٛٚضٟ نٛضزٜسا ض٠ْطٞ
٠ٚ١٥ؾ١ ي١ٚ ضؤشطاضا٠ٚ١ْ تا ب١٥١َطؤ ز٠طات، ثؿتهطزٕ ي١ ١ٜنطِٜعٟ ٚ تَٝهساْٞ ١ٜنطِٜعٜٞ نٛضز 
ب١تاٚاَْٝهٞ ط١ٚض٠ زاْيسضا٠ٚ، ٠ٚنيٛ خٝاْي١تَٝهٞ طي١ٚض٠ غي١ٜط نيطا٠ٚ، زٜياض٠ ٖؤناض٠ن١ؾيٞ         

٥ٝيسٟ   ٥اؾهطا١ٜ، ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٠ٚى ظؤض تَٜٛص٠ض باغٞ ز٠ن١ٕ ن١ زًٜيٞ دٛططافٝيا بي٠ٚٛ،   
زٚشَٓاْٞ نٛضز ١َٖٝؿ١ ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا ناضٜإ نطز٠ٚٚ ن١ زضظ خب١ْ١ ضٜعٟ ١٥ٚ ١ًًَٝتي٠ٚ١،  
١٥ٚ ٖاٚنَٝؿ١ٜ١ٟ ب١َٖٝع ٚ الٚاظ ي١َْٝٛإ نٛضز ٚ زٚشَٓاْٞ ن١ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ضز٠غ  ي٠ٚ١زا خؤٟ 

ٕ زا ب٠ٛٝٓٝت٠ٚ١ ناتَٞ نٛضز الٚاظب٠ٚٛ ٚ زضظ ن١ٚتؤت١ ضٜع٠نياْٞ، ٖاٚنَٝؿي١ن١ بي١الٟ زٚشَٓيا    
ن١ٚتؤت٠ٚ١. ب١ّ ث١َٝٝ زٚشَٓاْٞ نٛضز ١َٖٚيٝاْسا٠ٚ ١َٖٝؿ١ نيٛضز بي١ ث١ضتي١ٚاظ٠ٜٞ ٚ ثاضضي١     
ثاضض١نطاٟٚ ب٠ٚ١ًََٓٝٗ، ١ٖض بؤ١ٜ ي١ غ١ض١َٖيساْٞ َريْؿ١ٓٝناْٝؿيسا غيٛٚزٜإ ي٠َٛٝضططتي٠ٚٛ ٚ    
ي١غ١ض ١٥ٚ ب١َٓا١ٜ ز٠َٚي١تٞ عٛيياْٞ َا١ََيي١ٟ ي١طي١ٍَ َريْؿي١ٓٝنإ نيطز٠ٚٚ، بازاْي٠ٚ١ٟ       

ريْؿ١ٓٝناْٞ نٛضز ب١الٟ ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ ي١بي١ض ٥ي٠ٚ١ بي٠ٚٛ ؾيا ٥ٝػيُاعٌٝ غي١ف١ٟٚ         َ
ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ تْٛسٚتٝص ض٠فتاضٟ ي١ط١ٍَ نطزٕٚٚ، ١ٖض ١٥ٚ ٖؤناض٠ف بٛٚ ثاَيٞ ب١َٖٝعٟ َريْؿ١ٓٝ 
نٛضز١ٜنا٠ٚ١ْ ْا ي١ؾ١ضِٟ ضاَيسٜطاْسا ثاٍَ بس١ْ٠ ز٠َٚي١تٞ عٛيياْٞ، بي١ّ ؾي١ٜ٠َٛٝ نيٛضز ضي١ْس      

ٟ زٚٚض٠ز٠غت بٛٚبٔ ٚ ْاٚض١ دٝادٝانإ ٥اطاٜإ ي١ٜي١ناٟ ْي١بٛٚبَٞ، ٠ٚ١٥ْيس٠ نياضٟ     ي١ٜ١نا
نطزؤت١ غ١ض ١ٖغغ خؤنؤنطز٠ٚ١ْ ٚ ثاضاغيتين ٜي١نطِٜعٟ ٚ غي١ض٠زلاّ زضٚغيتبْٛٚٞ ١ٖغيغ      
١ْت٠ٚ١ٜٞ، ١ٖضبؤ١ٜ ن١ٟ ي١ َريْؿَٝٓٝهسا بؤْٞ غ١ضب١خؤٜٞ ٚ فطٚاْبٕٛٚ نطابَٞ، ٥ي١ٚا ََٝيصٚٚ   

َٜيِطاٟ ثي١ٜط٠ِٚنطزْٞ         ثَُٝإ ز٠َيَٝت ١٥ٚ َٜيو ضي٠ٚٛ، ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ ٚ َريْؿ١ٓٝ بي١ ض ز٠ضز
غٝػييت١َٞ ٥ٝييساض٠ ييي١ ْاٚضيي١ناْٞ ٥يي١ٚ ز٠َٚي١تيي١زا، ييي١ نٛضزغييتاْسا ز٠غييغ ب٥١ٝييساض٠ٟ   
َريْؿيي١ٓٝنا٠ٚ١ْ ططتيي٠ٚٛ، ي١َ١ؾييسا غييٛٚزَٜهٞ ظؤضٟ يَٝهييطز٠ٚٚ ٚ غييٓٛٚضٟ ضؤشٖيي١آلتٞ    

ضَٜعضاٚبٛٚ، خييؤ ١٥طيي١ض غيي١ٜطٟ ْييا٠ٚضِؤنٞ ز٠َٚي١ت١نيي١ٟ ي١ب١ضاَبيي١ض ز٠َٚييي١تٞ غيي١ف١ٟٚ ثييا
ضَٜهه١ٚتين عٛياْٞ ٚ َريْؿ١ٓٝنإ به١ٜٔ، ظؤضتطٜٔ قاظاْر ٚ ن١َيو ي١ٚ ضَٜهه١ٚتٓي١زا بي١ض   
ز٠َٚي١تٞ عٛياْٞ ن١ٚت٠ٚٛ، ١٥ٜٚـ ٥ي٠ٚ١ب٠ٚٛ ١٥طي١ض ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ ن١ٚت١ؾي١ضِ ز٠بَٝيت       

ا َري٠نإ زاٚاٟ ٠ٚ١٥ٜإ نيطز٠ٚٚ  َريْؿ١ٓٝنإ ٖاٚناض بٔ ٚ ب١ؾساضٟ ؾ١ضِ به١ٕ، ي١ب١ضاَب١ضز
ي١ َريْؿ١ٓٝناْٝاْسا ز٠غ١آلت ب١ؾ٠َٟٛٝ ثؿتاٚ ثؿت بَٝت ٚ ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ ثاضَٜعطاضٜيإ    
١ٜ٠َٛٝ ي١ب١ضاَبي١ض ز٠غيه١ٚتٞ تاٜبي١تٞ          َٜيت، ٥ٝيسٟ بي١ّ ؾي َٜع َٜصٟ بٝاْجاض بهات ٚ ي١ز٠غيتسض



 47 

غيت، ناتَٝيو َاْي٠ٚ١ٟ    َري٠ناْٞ نٛضز، ز٠َٚي١تٞ عٛياْٞ غٓٛٚضٟ خؤٟ ي١ ضؤش١ٖآلتيسا ثاضا 
َريْؿ١ٓٝنإ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٝسا ؾيَٜٛين ب١ضضياٜٚإ ْي١َا نؤتاٜٝيإ ثَٝٗيات،      
١٥ط١ض نؤتاٜٞ ب١ َريْؿ١ٓٝنإ َٖٝٓسضا ٚ غٝػت١َٞ نياضطَٝطٜٞ ز٠َٚيي١ت يي١ نٛضزغتاْٝؿيسا     

ضزغتإ ٖاتي١  ثٝاز٠نطا، يَٞ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا دؤض٠ يَٝو ْعٜهب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ ْاٚض١ دٝادٝاناْٞ نٛ
نا١ٜ، ب١َ١ف ي١قؤْاغٞ زٚاتط ب١ض٠ ب١ض٠ ١ٖغغ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ظٜياتط ثي١ض٠ٟ ز٠غي١ْس، يي٠ْٛٝ١ٟ     

ؾؤضِؾٞ ؾَٝذ عٛب١ٜسَٚيآلٟ ْي١ٖطٟ بي١ضثابٛٚ    1880ز٠َٚٚٞ غ١ز٠ٟ ْؤظز٠ّ ٚ ٚضزتط ي١ غاَيٞ 
ن١ َؤضنَٝهٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ١ٖبٛٚ ٚ زاٚاٟ غ١ضب١خؤٜٞ نٛضزغتاْٞ ز٠نيطز، ؾؤضِؾي١ن١ٟ ْي١ٖطٟ    

ا ب١ؾٞ ضؤش١ٖآلت ٚ بانٛٚضٟ نٛضزغتاْٞ ت٠ٚ١ْٝ١، ١ٖض بؤ١ٜ ٥َٝيطإ ٚ ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ    خَٝط
زشا١ٜتٞ ١٥ٚ ؾؤضِؾ١ٜإ نطز، ي١ٚ ََٝص٠ٚ٠ٚٚ زاخٛاظٟ ضاب١ضاْٞ ؾؤضِف زاخٛاظٟ ١ًًَٝتَٝو ب٠ٚٛ 
١ْى زاٚاٟ تاٜب١تٞ، ١ٖض بؤ١ٜ ١َٖٚيٞ ي١ْاٚبطزْٝإ ز٠زضا ٚ ي١غي١ض ثطغيٞ طي١ٚض٠ٟ ١ْتي٠ٚ١ٟ     

ثَٝضٞ ظٜٓسإ ز٠نطإ ٚ ي١غَٝساض٠ ز٠زضإ، ٠ٚى ضؤٕ ؾَٝذ ع١بسٚيػ١الَٞ بياضظاْٞ ني١   نٛضز ضا
زاٚاٟ ز٠نطز ظَاْٞ ض٠يٞ ي١ْاٚض١ نٛضز١ٜناْسا نٛضزٟ بَٞ ٚ ف١ضَاْب١ض ٚ ناضب١ز٠غت نٛضزبٔ 
ٚ ١٥ٚ باد١ٟ سه١َٚٛت ٠ٚضٟ ز٠طيطَٟ ي٥١ا٠ٚزاْهطزْي٠ٚ١ٟ نٛضزغيتإ غي١ضف بهيطَٟ، بؤٜي١       

ي١َٛغييٌَ ي١غييَٝساض٠زضا. يَٝييط٠زا ثطغييٝاضَٜو غيي١ض  1914نطاٚ ي١غيياَيٞ بيي١ثٝالَْٝو ز٠غييتطري
١َٖيس٠زات ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ١٥ٚ ٜٚػت١ٟ زٚشَٔ ب١زضَٜيصاٜٞ ََٝيصٚٚ، ي١ب١غيساٟ ٥َٝػتاؾيسا     
ب١زٟ ْانطَٟ؟ ٥اٜا ب١غساٟ ١٥َطِؤ س١ظ ْانات نٛضز ثاضض١ ثاضض١ بَٝت ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػت ْي١بَٝت؟  

َٝؿتا ١٥ٚ ٜٚػت١ تطغٓان١ بيْٛٚٞ ١ٖٜي١ ٚ ٖي١ض ٠ٚختَٝيو ز٠ضفي١ت      بؤ١ٜ بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ٖ
١َٖيه١َٟٚ ثؿغ تَٝٓان١ٕ ٚ ب١ٖؤٟ ث١ضت١ٚاظ٠ٜٞ طٛضظٟ خؤٜإ ز٠ٚ٠ؾَٝٓٔ.١ٖض٠ٖٚا ثطغٝاضَٜهٞ 
زٜه١ خؤٟ قٛت ز٠نات٠ٚ١، ٥اٜا ٥َٝػتا ١ٜنطٛتاضٟ باٟٚ ١َْا٠ٚ؟ ١٥طي١ض دياضإ ز٠ضزٟ ٖي١ض٠    

 و ْابٝٓسضَٜت؟ط١ٚض٠َإ بٛٚبَٝت، ٥َٝػتا ٠ٚى ز٠ضزَٜ
 
 

 فسة هيطيت شادةي فسةٍةَهوَيطت
١٥َطِؤ ي١ نٛضزغتاْسا باؽ ٚ خٛاغٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٚ ١َٖيبصاضزْٞ ثاضَٜعطاٟ 
ن١ضنٛٚى، ي١ضٜعٟ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ باب١ت١ناْسا١ٜ، ت١ٚاٟٚ ططٚخ ٚ َٖٝع ٚ ٥اضاغت١ غٝاغ١ٝنإ ب١غ١ض 

١ ب١ؾساضٟ ي١ٚ ١َٖيبصاضزْا١ْ ب١ٜ١ى يٝػت بَٞ ٚ ١٥ٟٚ زٚٚ بؤضْٛٚسا زاب١ؾبٕٛٚ، ١ٜنٝإ ثَٝٞ ٚاٜ
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زٜه١ٜإ ثَٝٞ ٚا١ٜ ب١فط٠ يٝػغ بَٝت، ٥ٝسٟ ١ٖض ال١ٜ ٚ ثاغاٚ بؤ بؤضْٛٚٞ خؤٟ ز٠ََٖٝٓٝتي٠ٚ١،  
ططْط ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١َٖيبصاضز١ْ ي١ ثَٝؿ١ٚ ثَٜٝٛػت١ نٛضز خؤٟ بؤ ٥اَاز٠ بهات، ْابَٞ ٥ي٠ٚ١مشإ  

ْاغَٝهٞ ططْط ٚ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠، ١٥ط١ض فط٠يٝػغ ٥اغاٜٞ ي١بري بضَٝت ن١ قؤْاغٞ زاٖاتٛٚ قؤ
بَٝت ب١ٚ ث١َٟٝٝ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ يَٞ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١، ١٥ٚا ز٠بَٝت ظ٠َاْي١تَٝو ٖي١بَٝت، ضيْٛه١ يي١     
َٝيطِٚاْني         َٜػيت٠ٚ١ٝ غ١ضضيا٠ٟٚ ططتي٠ٚٛ، ١٥طي١ض بؤضيٕٛٚ ٚ ت ضاغتٝسا فط٠ يٝػغ ي١ فيط٠ ١َٖيٛ

ث١ٜساْابَٝت. ٖٝٛازاضّ خَٜٛٓي١ض ب١ٖ١َيي١ ييَِٝ تَٝٓي١طات     ١َٖٚيَٜٛػغ دٝاٚاظ ١ْبَٝت فط٠ يٝػغ 
ن١زٚشَين غ١ضغ١خغ فط٠يٝػتِ، ضْٛه١ ١َب١غغ ٥َُٝي١ ١َٖيبيصاضزْٞ ث١ضيي١َاْٞ ٥َٝيطام ٚ     
ن١ضنٛٚنيي١، ١ٖقيي١ ٥يي١ٚ ١َتطغيي١ٝ ٖيي١ََٛٚإ ٥٠ٚاطييابَٝينَ، ضييْٛه١ ث٠ٜٛ١ْييسٟ ب١ثيي١ضف ٚ 

ضِاغيت١ ي١نٛضزغيتإ ظؤض ٥اغيا١ٜٝٚ     بآلٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠ْطٞ نٛضز٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ ي١ث١ْاٟ فط٠يٝػتٝسا،
٥يي٠ٚ١تا ي١ث١ضي١َاْييسا يٝػييغ دٝيياٚاظ ١ٖٜيي١ٚ ١َغيي١ي١ٜ١نٞ ٥اغييا١ٜٝ. ١٥طيي١ض الثيي١ض٠ِناْٞ 
بعٚٚتٓيي٠ٚ١ٟ ضِظطيياض ٛاظٟ نٛضزغييتإ ١َٖيس٠ٜٓيي٠ٚ١، ٥يي٠ٚ١َإ بييؤ ضِْٚٚس٠بَٝتيي٠ٚ١ ن١ي١ٖيي١ض   

بْٛٚٞ َٜٚػييتط١ٜ١نسا، ١َٖيَٜٛػييغ دٝييا ي١ب١ضاَبيي١ض ثطغيي١ ضاض٠ْٛٚغػيياظ٠نإ ٚ ثيي١ضت      
بطِٜاض١ٖبٛٚبَٝت، ١٥ٚا ب١غسا ب١َٖٝعٚ نٛضز الٚاظب٠ٚٛ، ١َٖٝؿ١ ب١غسا ي١الٚاظٜسا ب١ضز٠ٚاّ ضَِٜط١ٟ 
نٛضزغييتاْٞ نٛتا٠ٚتيي٠ٚ١ٚ زاٚاٟ طتتٛطييؤٚ ضاض٠غيي١ضٟ ثطغييٞ نييٛضزٟ نييطز٠ٚٚ، بؤمنْٛٚيي١    
ي١غ١ضز٠َٞ ؾؤضِؾيٞ َي١ظْٞ ١٥ًٜٛٚييسا طتتٛطؤنياضاْٞ ب١غيسا ي٥١اغيغ بي١ضظ٠ٚ٠ ز٠ٖاتٓي١         

، ت١ْا١ْت غ١ضؤى نؤَاضٟ ١٥ٚغاٟ ٥َٝطام ع١بسٚيط٠ِدإ عياضف خيؤٟ ٖاتؤتي١ الٟ    نٛضزغتإ
َٜيص٠ناْٞ نٛضزغيتاْٞ يي١ز٠ٚض          َٜيصاٜٞ ٥ي١ٚ ؾؤضِؾي١ ن١تي١ٚاٟٚ ضيني ٚ تٛ باضظاْٝٞ ١َْط، ب١زض
نؤبب٠ٚ٠ٚٛ، ب١غسا ١َٖٛٚ ١َٖٚيٞ خؤٟ خػتب٠ٚٛط١ضِ بي١آلّ ي١َ١ٜساْيسا غي١ض٠ضِاٟ َٖٝيعٟ ظؤض     

١ًًَٝتٞ نٛضز ١َٖٟٛٚ ١ٜى ١َٖيَٜٛػتبٛٚ، ي١ضِٟٚٚ غٝاغ٠ٚ١ٝ نٛضز ٖٝضٞ ث١َٓٝز٠نطا، ضْٛه١ 
ْا٠ْٚسَٜهٞ بطِٜاضٟ ١ٖبٛٚ، ن١ ١ّٖ بؤ ْاٚخؤٟ نٛضزغتإ ٚ ١ّٖ ي١ب١ضاَب١ض ب١غسا ناضٜطي١ضٜٞ  
١ٖبٛٚ، ب١غسا ن١ي١ب١ضاَب١ض ؾؤضِؾٞ نٛضزغتاْسا ٖٝضٞ بؤ١ْنطا ب١ٖؤٟ ضَِٜههي١ٚتين دي١ظا٥ري    

ٜٚٚيساٚ. تي١ْاظٚيَٝهٞ ظؤضٟ يي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓي١زا نيطز تي١ْٝا       ْػهؤٟ ؾؤضِف ضِ 1975ي١غاَيٞ 
زا، ساَي١تَٝهٞ َْٟٛ ي١َْٝٛ بعٚٚتٓي٠ٚ١ٟ  1975بؤ٠ٚ١٥ٟ نؤتاٜٞ ب١ؾؤضِف بَٝت. ي١قؤْاغٞ زٚاٟ 

ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ ٖات١ثَٝؿ٠ٚ١، ٥ي١دلاض٠ ؾؤضِؾيٞ نٛضزغيتإ ضي١ْسٜٔ ْا٠ْٚيسٟ بطِٜياضٟ       
اضز٠ زؤَيَٝيو ٚ ب١تي١ْٝا زاٚاٟ طتتٛطيؤٟ ي١ال١ْٜي١     ١ٖبٛٚ، بؤ١ٜ ب١غسا ١ٖضداض٠ٚ ٠ٚفيسٟ ز٠ْي  

غٝاغ١ٝنإ ز٠نطز، ١َ١٥ف ٚاٜهطز نٛضز فيط٠ ١َٖيَٜٛػيت بَٝيت ب١َي١ف ي١ب١ضاَبي١ض ب١غيسا       
الٚاظبٛٚ. ن١غ١ضْر ي١باض٠ٟ فط٠ يٝػغ ز٠زضَٟ، ١ْٖسَٟ ن١ؽ ٚاٟ يَٝهس٠ز٠ْي٠ٚ١ ني١ ضِٚٚبي١ضٟ    
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ب٠ٚ١ْيس٠ف ضِاْا٠ٚغيغَ ٚ ثَٝٝٛاٜي١     زميٛنطاغٞ ت١غيو ز٠نطَٜتي٠ٚ١، ٥ٝٓذيا ٥ي١ٚ يَٝهسا٠ٚ١ْٜي١     
َُٝي١ ظؤض ي١نٛضتٝيسا٠ٚٚ ب١غيسا ظؤض زميٛنطاغي١ٝ، ن١ضيٞ ٥ي٠ٚ١ٟ ِضاغيتٝبَٝت         زميٛنطاغٞ الٟ ٥
ق١ْاعيي١تٞ زميٛنطاغييٞ ي١ب١غييسا ظؤض ١٥غييت١َ١ بيي١خَٝطاٜٞ زضٚغييتبٛٚبَٝت، ٥يي٠ٚ١ٟ ي١ب١غييسا 

قػي١ٜ١نٞ ٖي١م ٠ٚى   ز٠بٝٓسضَٟ ًَُالَْٝٞ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝنا١ْ ي١غ١ض٠ٚ١٥ٟ نا١َٜإ ٥اَاز٠ٜي١  
ثؿتٝٛاْٞ ز٠ضباض٠ٟ ثطغٞ نٛضز بهات، ضِاغت١ٚخؤ ال١ْ١ٜناْٞ زٜه١ يَٝٞ ز٠ن١ْ١ ت١ق١، َٖٝؿتا 
١٥ٚ ق١ْاع١ت١ زضٚغت ١ْب٠ٚٛ، ن١ب١غيسا ي١ضِٚاْطي١ٟ بطِٚابيٕٛٚ ب١ثط٠ْػيٝج١ زميٛنطاغي١ٝنإ ٚ      

    ٖ ١َٝؿي١ٜٞ  ب١غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١٥١ظَْٛٚٞ تاَيٞ غياآلْٞ ضِابيطزٚٚ، ي١ضٛاضضي٠َٟٛٝ ز٠غيتٛٚضٟ 
٥َٝطاقٞ َْٜٛسا زإ ب١ٚ َافا١ْزا بَٓٝت ن١ي١ز٠غتٛٚضزا ٖاتٕٛٚ، ي١غا١ٜٟ ١٥ٚ ن١ؾ١ٖٛٚا١ٜٟ ني١  
١ْٖسَٟ ن١ؽ ثَٝٝٛا١ٜ شٜٓط١ٟ ب١غسا شٜٓط١ٜ١نٞ ت١ْسضٚغت١ٚ ي١ٚ شٜٓط١ٜ١زا بَٞ ٠ٚ١٥ٟ خ١بات 
َٝي         َٝبهيات، ٥ي١ٚ شٜٓطي١ ضَِٜططْاب َٞ ٠ٚ١٥ٟ ٖيٝ  ناضٜط١ضٜٝي١نٞ ز٠ض٠نيٞ نياضٟ ي َٟ ٚ ب ت بهط

َُٝيإ ٚابيَٞ عي١ٜ          ي١ز٠غت١ب١ضنطزْٞ ت١ٚاٟٚ َاف١ ض٠ِٚاناْٞ نيٛضز، يي١ٚ ساَي١تي١زا ١٥طي١ض ث
ي١ب١غسا ١ْٝٝ ١َٖٛٚ ع١ٜب١ن١ ي١خؤَا١ْ، ١٥ٚا فٌََٝ ي١خؤَإ ز٠ن١ٜٔ، ٥اٜا ؾ١ٓباٟ زميٛنطاغٞ 
ٚاٟ ي١ب١غسا نطز٠ٚٚ ي١نٛضزغتاْسا بي١زٚاٟ ز٠الق١ٜ١نيسا ١ْطي١ضَِٟ، ن١تٝاٜيسا بَٝتي١ شٚٚض٠ٚ٠ٚ      

طغ١ت بَٝينَ ٚ ي١ث١ْاٟ فط٠يٝػغ ٚ فط٠ ١َٖيَٜٛػتٝسا طٛضظٟ خؤٟ ب٠ٛؾَٝينَ، ١ٖغت ز٠نطَٜيت  ف
ي١ٚبٛاض٠ٚ٠ ي١ًََٝٝٝى ١ٜ١ٖٚ ١٥ٚا١ْٟ ثَٝٝاْٛا١ٜ ث١ضؾٛبآلٟٚ ز٠ْطٞ نٛضز ٖٝ  ١َتطغ١ٝنٞ ١ْٝٝ، 
، ١ٖق١ تَُٝإ بط١ٜ١ْٔ ن١َايف نٛضز ي١شٜٓط١ٟ ب١غسا ثاضَٜعضا٠ٚٚ ١٥ط١ض فؿاضٜؿٞ ي١غ١ض١ْبَٝت
ب١غسا ٥اَاز١ٜٝ٠نٞ ب١ق١ْاع١ت٠ٚ١ٟ تَٝسا زضٚغتب٠ٚٛ، ن١َايف نٛضزغتإ ب١َافَٝهٞ ض٠ِٚا بعاَْٞ 
ٚ ٥ٝسٟ ١٥ٚ َاف١ ي١غ١ض ظ٠ٜٚسا ب١ثطانتٝهٞ ب١ ض٠ٚا بعاَْٞ ١ْى ت١ْٝا قػ١ٟ غ١ضناغ١ظ بَٝت ٚ 
بؤ١َب١غغ تاٜب١تٞ ٚ َاْؤضِٟ غٝاغيٞ ٚ ١َٖيبيصاضزٕ بي١ناضٟ بٗيَٝينَ. ٖيؤٟ ١ٖض٠غي١ض٠نٞ       

َٝطٟ زاْٝؿيتٛإ زٚاخبيات ثطغيٞ نيٛضز٠،         ن١ َٝٓاٜي١ ٥ي١ٚبا٠ٚض٠ِ غي١ضشَ سه١َٚٛتٞ ب١غيساٟ ٖ
٥اؾهطا١ٜ ز٠ََٝه١ ز٠ْطَٝو ي١ب١غسا ب١ضظبؤت٠ٚ١ زاٚاٟ طؤضِٜين ز٠غتٛٚض ز٠نات، ١٥ّ طؤض١ِٜٓف 
بؤ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ضَِٜٞ طؤضِٜين ز٠غتٛٚضزا طٛضظَٜهٞ ط١ٚض٠ يي١نٛضز بيسضَٟ ٚ ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ٚ ز٠غيتٛٚض٠      

ابٝٓسضا٠ٚ ٠ٚ١٥ؾٞ يَٞ بػ١َْٝت٠ٚ١، دا ن١٥١َي١ٟ بيؤ ض٠ٚٛغي١ض ٥ٝيسٟ غي١ضشََٝطٟ      ب١نٛضز ض٠ِٚ
ز٠ن١ٕ ٚ ١٥ٚنات١ ن٠ٚ١٥١ٟ ١َب١غتٝا١ْ ي١ز٠غتٛٚضزا َٖٝٓاٜا١ْزٟ ٥ٝسٟ ١٥ط١ض شَياض٠ٟ نيٛضز   
ظٜاتطٜـ ز٠ضضَٝت ب١ٖؤٟ ١٥ٚ نؤت ٚ ب١ْساْي١ٟ ط١ض٠ِنٝاْي١ ي١دَٛيي١َإ ز٠خي١ٕ، ي١غيؤْط١ٟ      

ٛضز بؤ١َٖيبيصاضزْٞ ث١ضيي١َاْٞ ٥َٝيطام ٚ ثاضَٜعطياٟ ني١ضنٛٚى      ٠ٚ١َ١٥ ب١غسا ب١فط٠يٝػيغ ني  
خؤؾشاَي١، ن١ٚات١ ١ًََٜٝهٞ ب١َٖٝع ي١شٜٓط١ٟ ب١غسازا ١ٜ١ٖ، ن١ز٠غتٛٚضَٜهٞ ْيَٟٛ زابطَِٜيصضَٟ   
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نٛضز تٝاٜسا َا١ٜثٛٚض ز٠ضز٠ضٔ، ي١ٚساَي١ت١ؾسا ١٥ٚ ز٠غتٛٚض٠ ب١باؾأٜ ز٠غتٛٚض ز٠ظأْ، بيا  
بَٝت ن١نٛضز ١ْت١ٜ٠ٚ١نٞ غي١ض٠نٞ ٥َٝطاقي١، بي١آلّ ي١ضِاغيتٝسا     ي١ز٠غتٛٚضٜؿسا ٥اَاش٠ٟ ثَٝهطا

شٜٓط١ٟ ب١غسا ب١ٚضا٠ٚ غ١ٜطٟ نٛضز ْانات، ن١ٚات١ تا َٖٝعٟ نٛضز ي١ب١غيسا بضيٛٚى بَٝتي٠ٚ١    
َٝٝي١ٟ نيٛضز ١ْت٠ٚ١ٜي١نٞ         ب١غسا ب١ثَٝٞ ١٥ٚ ق١باض١ٜ٠ َا١ََيي١ٟ ي١ط١َييسا ز٠نيات، ْي١ى ب١ٚث

٥َٝطاقسا ١ٜ١ٖٚ ١ٖق١ ١٥ٚ َاف١ٟ ثاضَٜعضاٚبَٝت، ن١ٚاتي١  غ١ض٠ن١ٝٝٚ َايف ي١ضٛاضض٠َٟٛٝ ز٠َٚي١تٞ 
ب١غسا ١َٖٚيس٠زات فط٠ ١َٖيَٜٛػغ ٚ ثاؾإ فط٠يٝػغ ي١نٛضزغيتإ ٖي١بَٝت، بيؤ ١َٖيبيصاضزْٞ     
ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٚ ١٥زل١َْٚٛٞ ثاضَٜعطاٟ ن١ضنٛٚى، ضْٛه١ ي١ٚ ضِٚاْط٠ٚ١ٜ١ نٛضزغتإ ب١الٚاظ 

١ٟ ي١ط١َيسا ز٠نيات، ز٠ٟ يَٝيط٠ٚ٠ ز٠ثطغيني ٥ي١ٟ ١٥طي١ض      ز٠بٝينَ ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ب١َٓا١ٜ َا١ََي
١ٜن١َٗيَٜٛػغ ٚ ١ٜى يٝػغ ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ شٜٓط١ ٥ياَيؤظٚ ت١ََٛيصاٟٚ ٚ ْاثانٝي١ٟ ب١غيسا     

 ع١ٜب١ بَٝت، دَٝطط٠ٚ٠ٟ ١٥ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػت١ٝ ض١ٝٝٚ تاض١ْس ي٥١اغؤَإ ْعٜو ز٠نات٠ٚ١؟
 
 

 ئةشمووىي يةن ٍةَهوَيطيت و يةن هيطيت...
 ي و يةكَييت بةمنووىةثازت

َا١ٜ٠ٚن١ ٠ٚى َؤزًَٜٝو، ناض بؤ ٠ٚ١٥ ز٠نطَٜت َٖٝيطف بهطَٜت١غي١ض ؾي٠َٟٛٝ نياضٟ     
ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ٚ ١ٜى يٝػغ، ٠ٚى ٠ٚ١٥ٟ نٛضز ١َٖٝؿ١ ١ٜى ١َٖيَٜٛػت ٚ 
١ٜنططتٛٚ بٛٚبَٝت ٚ ب١زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ ب١ٖؤٟ ١٥ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػيغ ٚ ١ٜنططت١ٜٜٝٚٛي٠ٚ١   

ٚض٠ٟ ب١ضن١ٚتبَٝت. ١ٖض ١٥ٚ ٥اضاغت١ٜ١ٟ ١٥ٚ َؤز١ًٜٟ زاَٖٝٓا٠ٚ، تاضٛاض ثَٝٓر ظٜاْٞ ط١
غاٍَ ي١َ١ٚب١ض، ١ْبْٛٚٞ ١ٜى طٛتاضٚ ثاضض١ ثاضض١بْٛٚٞ ١َٖيَٜٛػغ نٛضزٟ ٠ٚى ز٠ضزَٜو 
ز٠غتٓٝؿإ ز٠نطز. ١٥ٚ ٥اضاغت١ٜ١ٟ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ نيٛضز يي١ضِؤشطاضٟ     

َٝيت، ب١ٚثَٝٝي١ٟ زشاٜي١تٞ ثياضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ ب٥١ي١ضى       ١٥َطِؤزا ب١ع١ٜب١ٚ بٝسعي١ ز٠ظاْ 
ظا٠ْٛٝٚ، ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ ٚ ١ٜنيس٠ْطٞ ٚ نياضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ٥ي١ٚ زٚٚ َٖٝع٠)ثياضتٞ ٚ        
َٝه١ بؤ ث١ضز٠ثؤؾهطزْٞ  ١ٜنَٝغ(ٟ ب١ضاَٜٚهٞ ن١ّ غ١ٜطنطز٠ٚٚ، ١٥دلؤض٠ تَٝطِٚا١ْٓٝ ١َٖٚي

سا بضَٝت ٚ يَٝٞ بؿََٟٝٛ ٚ ضَِٜط١ٟ ضِاغغ ٚ غ١ض٠زلاّ ب١ٖ١َي١بطزْٞ ٠ٚ١ْٟ َْٟٛ، ن١ب١الضَِٜ
خؤٟ ١ْزؤظَٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ض٠ِخ١ٓططتٔ ي١ثاضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ ١َغي١ي١ٜ١نٞ ظؤض٥اغيا١ٜٝٚ    
ز٠غتٓٝؿاْهطزْٞ ن١َٛنٛضِٟ ٚ ١َٖي١ٟ ١٥ٚ زَٖٚٚٝع٠ ط١ٚض١ٜ٠ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١َْٝت ن١ناضٟ 
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نطَٟ ثَٝه٠ٚ١ٟ ١ٖضزٚٚ ال بي١ناضَٜهٞ بضيٛٚى ٚ ٖيٝ  يي١باضزا ْي١بٛٚ غي١ٜطبهطَٜت، ْيا       
ناضٜط١ضٜٞ ط١ٚض٠ٟ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ي١غ١ض ضِٚٚزاٚ ٚ ناضٚاْٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ 
نٛضزغتاْسا ْازٜس٠ بطريَٟ ٚ ب١ضِٚٚزاَْٝهٞ بضٛٚى ي١ْاٚض١ن١زا خبَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١، ٥ي١ّ زٚٚ  

ي٠ٚ١، ١ٖض١ٜن١ٚ بي١دؤضَٜو ٚ  )1975ي١ (ي٠ٚ١ٚ ١ٜنَٝتٝـ)1946ي١غاَيٞ (َٖٝع٠ ثاضتٞ
١ دٝاٚاظ٠نيياْٞ بعٚٚتٓيي٠ٚ١ٟ ضِظطيياض ٛاظٟ نٛضزغييتإ، ناضٜطيي١ضٜٝإ بيي١ثَٝٞ غيي١ضز٠َ

١ٖب٠ٚٛٚ ١ٜ١ٖٚ قٛضغاٜٞ ١ٖضزٚٚ َٖٝع ب١غ١ض ض٠ِٚتٞ شٜاْٞ غٝاغٞ نٛضزغتاْسا زٜياض٠.  
ز٠ط١ضَِٜتي٠ٚ١،   1975زٜاض٠ ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝٛإ ١٥ٚ زَٖٚٚٝع٠ بؤ زٚاٟ زا١َظضاْسْٞ ١ٜنَٝغ

َٜٛػت١ ي١ب١ضاَب١ض ضِٚٚزا٠ٚناْسا، دا  قؤْاغٞ فط٠ سعبٞ ٚ فط٠ 1975قؤْاغٞ زٚاٟ  ١َٖي
بؤ ٠ٚ١٥ٟ نياضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ثياضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ ب١ني١ّ ١ْخَٜٛٓسضَٜتي٠ٚ١، ثَٜٝٛػيت١ يي١         

٠ٚ٠ تا ٥ي١َطِؤ ١َٖيػي١ْطاْسَْٝهٞ ٚضز بيؤ ث٠ٜٛ١ْيسٟ ٥ي١ٚ زٚٚ َٖٝيع٠ ٚ ض٠ِٚتيٞ        1975
ؾيي١ٟ ضِٚٚزا٠ٚنيياْٞ نٛضزغييتإ بهيي١ٜٔ، ضييْٛه١ بيي١ زاخيي٠ٚ١ بييؤ ثطِؤثاط١ْييس٠ٚ باْط١ 

١َٖيبصاضزٕ، ١ٍَٖٚ ز٠زضَٜت بؤ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ناضٜط١ضٟ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ١٥ٚ زٚٚ َٖٝع٠، 
غاَيٞ ضِابيطزٚٚزا، ناضٜطي١ضٜٞ ٜي١ى     30بؤ١ٜ ثَٜٝٛػت١ بعاْني ٥اخؤ ي١ َا٠ٟٚ ظٜاتط ي١ 

١َٖيَٜٛػغ ٚ ١ٜى ز٠ْطٞ ١ٖضزٚٚنٝإ ض١ْس ططْط ب٠ٚٛ؟ بَٝطَٛإ ي١ٚ َا١ٜ٠ٚزا ثاضتٞ 
يَٝو زٚٚض بٛٚبٔ ٚ ناضٜإ ثَٝه٠ٚ١ ١ْنطزبَٞ، ٠ٚ١٥ْس٠ ناضٜط١ضٜٞ نطزؤت١ ٚ ١ٜنَٝغ ض١ْس 

غ١ض ناضٚاْٞ دٛآل٠ٚ١ْٟ نٛضزا١ٜتٞ ٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ زٍَ تي١ْط بيٕٛٚ ٚ ٖي١ضزٚٚال    
ن١ٚت١ْٚٛت١ ب١ض ض٠ِخ١ٟٓ خ١َيو ٚ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝناْٞ زٟ، ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ب١غسا 

َا٠ٟٚ َْٝٛإ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ظؤض يَٝو زٚٚضبَٞ  ن١ٚتؤت١ خؤ ٚ ب١ضز٠ٚاّ ثَٝٞ خؤف ب٠ٚٛ
ٚ بؤ ١َ١٥ف ضِؤَيٞ خيؤٟ يي١ ضَِٜيٞ بآلٚنطزْي٠ٚ١ٟ ثطِؤثاط١ْيس٠ يي١ َْٝيٛ خي١َيو ٚ بيَٞ          
٥ََٛٝسنطزْٞ د١َا٠ٚضزا زا٠ٚ، ب١آلّ ي١ال١ٜنٞ زٜه٠ٚ١ ١ٖضض١ْس ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ٜي١ى  

ضزا١ٜتٞ ١٥غتٛٚضتط ب٠ٚٛٚ ز٠ْط بٛٚبٔ ٚ ثَٝه٠ٚ١ ناضٜإ نطزبَٞ، باغهٞ دٛٚآل٠ٚ١ْٟ نٛ
خ١َيهٞ نٛضزغتإ ب١ ٥ََٛٝستطب١ْٚٛٚ ب١غساف بَٞ ٥ََٛٝيس. ز٠نيطَٟ ٥اَياش٠ بي١ ضي١ْس      
قؤْاغَٝهٞ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ١٥ٚ زٚٚ َٖٝع٠ به١ٜٔ، ن١ يي١ ١ٖضٜي١نَٝو يي١ٚ قؤْاغاْي١زا     
 ؾَٜٛٔ ث١زل١ٟ ب١غ١ض ض٠ِٚتٞ ضِٚٚزا٠ٚناْسا ب١دََٝٗٝؿت٠ٚٛ. ي١ ٠ْٟٛٝ ز٠َٚٚٞ ١ٖؾتاناْٞ

نؤتياٜٞ   1988غ١ز٠ٟ ضِابطزٚٚ تا ز٠ٖات ؾ١ضِٟ َْٝٛإ ٥َٝطام ٚ ٥َٝطإ زاز٠َطناٚ تا ي١ 
ثَٝٗات، ب١َ١ف ي١ٚ قؤْاغ١ دٝٓؤغاٜسنطزْٞ نٛضز ي١ال١ٜٕ ضِشَُٜٞ ب١عػي٠ٚ١ ط١ٜؿيت١   
يٛته١، ١ٖض ي١ٚ قؤْاغ١زا داضَٜهٞ زٟ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ يَٝو ْعٜو ب٠ٚ١ْٚٛٚ ب١ضٟ ٥ي١ٚ  
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ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ بٛٚ، دَٝب١دَٝهطزْٞ ٖي١ْطاٚ بي١ ٖي١ْطاٟٚ     ١َٖٚي١ف ي١ زاٜهبْٛٚٞ
ب١ضْا١َٟ ب١ض٠ٟ نٛضزغتإ ني١ ي١الٜي١ٕ غي١ضنطزا١ٜتٞ ٖي١ضزٚٚال زاضَِٜيصضابٛٚ ٚ بي١ٚ       
ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١ ب١ٖؤٟ ضِؤَيٞ زٜاضٟ ي١ٚ ٠َْٛٝزا ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ ١َٖٝؿ١ ي١ٜاز ب١ ١٥ْساظٜاضٟ 

طاْٞ ي١ نؤٍَ ببؤ٠ٚٚ ١َٖٛٚ َٖٝع٠ناْٞ بؤ ٥اؾغ ْاٚظ٠زنطا، َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١غسا ؾ١ضِٟ ٥َٝ
ؾ١ضِٟ نٛضزغتإ ت١ضخاْهطزبٛٚ ٚ بطَٜٓٝهٞ قَٛٚيٞ خػتب٠ٚٛ د١غت١ٟ نٛضزغتإ ي١ ضَِٜٞ 

ٚ بؤضزَٚيياْهطزْٞ ضيي١ْس ؾييََٜٛٓٝهٞ  1983بييَٞ غ١ضٚؾييَٜٛٓهطزْٞ باضظاْٝٝيي١نإ ييي١ 
ناْٞ بي١ ضي١نٞ نُٝٝياٟٚ ٚ ٥ؤث١ضاغيٝؤ١ْ     1988ٚ ١َٖي١ظ١ ي١  1987خؤؾٓا٠ٚتٞ ي١ 

١٥ْتايٞ ب١زْاٚ، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ٠ٚى َٝهاْٝعََٝهٞ ثَٜٝٛػيغ ٥ي١ٚ   
غ١ضز١َ٠، ب٠ٚٛ ض١تطَٜو بؤ نؤنطز٠ٚ١ْٟ َٖٝعٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ. ب١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٞ  
ز٠غه١ٚتَٝهٞ ططْطٞ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ بٛٚ، ١٥ٚ ب١ض١ٜ٠ ي١ ضِؤشطاضَٜهٞ 

طاضب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ١٥َٟٚ ضِؤشَٜٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطياض ٛاظٟ نٛضزغيتإ   ْاخؤف ٚ ٠ٚى ب١ض٠ْ
بٛٚ، ٥ٝسٟ ن١ ضِاث١ضِٜٔ ٠ٚى خاَيٞ ٠ٚضض١ضخإ ٖات١ ثَٝؿ٠ٚ١ َٖٝع٠ غٝاغي١ٝٝنإ ب١ٜي١ى   
ز٠ْط ي١ٚ ضِٚٚزا٠ٚ ططْط١زا ب١ؾساضبٕٛٚ ٚ ١ٜى غ١ضنطزا١ٜتٞ ي١ ث١ْاٟ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ 

ضِاثي١ضِٜٔ زاْيسضا. َٖٝؿيتا ضِاثي١ضِٜٔ بًََٝػي١ٟ      ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝتٝسا بؤ غ١ضث١ضؾيتٝهطزْٞ  
ي١ نؤ١ٜ ي١ب١ضز٠ّ ٥اثؤضِاٟ  1991ز٠غ١ْس غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ ضِؤشاْٞ غ١ض٠تاٟ ضِاث١ضِٜٔ 

د١َا٠ٚضزا زاٚاٜهطز ١َٖيبصاضزٕ بهطَٟ ٚ زاَٛز٠ظطاٟ ؾ١ضعٞ زامب١ظضَٟ ٚ سه١َٚٛت بؤ 
اضظاْٞ ٠ٚى بريؤن١ٜي١ى بي٠ٚٛ   ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ٚآلت ثَٝهبَٗٝٓسضَٟ، ١٥ٚ زاٚا١ٜٟ غي١ضؤى بي  

ب١ضْا١َٟ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ، ظؤضٟ ١ْبطز ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ بطِٜاضَٜهٞ ططْطٝساٚ ضِؤشٟ 
بؤ ١ٜن١دلاض ي١ ََٝصٟٚٚ نٛضزغتاْسا ١َٖيبصاضزَْٝهٞ ٥اظازنطا، ب١َ١ف  1992/  5/  19

آل١ٜتٞ ضِؤَيٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ نؤتاٜٞ ٖات ٚ قؤْاغَٝهٞ َْٟٛ ي١ شٜاْٞ غٝاغٞ ٚ نؤ١َ
ٚ ٥ابٛٚضٟ ز٠غغ ثَٝهطز، يَٝط٠زا ثطغٝاضَٜو زَٜت١ ثَٝؿ٠ٚ١ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥، ١٥ط١ض ثاضتٞ 
ٚ ١ٜنَٝغ ١ٜى ١َٖيَٜٛػت ١ْبٛٚبإ ٚ ي١ ضِاث١ضِٜٔ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ي١ زاٜو ١ْبٛٚباٜي١  
٥اٜا ضاث١ضِٜٔ ٚ خَٝطا ١ْٖطاْٚإ ب١ض٠ٚ ١َٖيبيصاضزٕ ٚ زا١َظضاْيسْٞ سهَٛٚي١ت َٖٝٓيس٠     

قؤْياغَٝهٞ ْيَٟٛ ز٠غيغ ثَٝهيطز، َٜٚيطِاٟ ٥ي١ٚ        ٥2003اغيإ ز٠بيٛٚ؟ زٚاٟ    ناضَٜهٞ
ض٠خ١ٜ١ٟٓ ي١ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ز٠طريَٟ ي١ زٚاٟ ١٥ٚ قؤْاغ٠ٚ١، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا نياضٟ   
ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ٚ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ضؤَيٞ ب١ضضاٟٚ ١ٜ١ٖ، ضيْٛه١ ٥ي١دلاض٠ف   

١ٟ ضٚٚخاْيسْٞ ضشَُٜيٞ غي١زاّ، ثياضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ      ي١ط١ٍَ ضِٚٚزاْٞ ١٥ٚ ضِٚٚزا٠ٚ ط١ٚض٠ٜ
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١ْٖطاٟٚ ط١ٚض٠ٜإ ي١ ١ٜندػت٠ٚ١ٟٓ َاَيٞ نٛضزٟ ٖاٜٚؿتبٛٚ، ١٥ّ ١ٜندػيت١ٜ٠ٚ١ٟٓ  
َاَيٞ نٛضزٟ زاٚاٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ خٛزٟ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ٚ َٖٝع٠ غٝاغيٝٝهاْٞ  

ٞ ٚ ١ٜنَٝغ زٜه١ بٛٚ، ي١غ١ض زض٠ْط ١ٜندػت٠ٚ١ٟٓ َاَيٞ نٛضزٟ ض٠خ١ٟٓ ظؤض ي١ ثاضت
طريا ن١ ب١ضز٠ٚا١َ، ب١آلّ ٥َٝػتا ض٠خ١ٓ ي١ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ١٥ٚ زٚٚ َٖٝع٠ ز٠طريَٟ. ضِؤَيٞ 

ي١ ضَٜٞ ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ زا١َظضاْسْٞ  2009-١٥2005ٚ زٚٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝ ط١ٚض١ٜ٠ ي١ 
ناب١ٟٓٝ ثَٝٓذ١َٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بٛٚ ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ضَِٜع َْٝضريؤإ 

اضظاْٞ، ن١ ب١ غ١ضن١ٚتٜٛٚٞ بْٛٝازٟ قؤْاغَٝهٞ ْيَٜٛٞ زاْيا ٚ ضَٜطي١ٟ بيؤ نابٝٓي١ٟ      ب
/  25ؾ١ؾ١َٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَِٜ زضٚغتهطز، ن١ ضَٜط١ خؤؾهطزٕ بٛٚ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ 

ناْسٜسٟ غي١ضؤنا١ٜتٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ.     5يٝػت ٚ  24ٚ ب١ب١ؾساضٟ  2009/  7
ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ٚ ضِؤَيٞ نابٝٓي١ٟ  ١٥ط١ض ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ٚ ١٥ظَْٛٚٞ ناضٟ 

ثَٝٓذيي١َٞ سهَٛٚيي١تٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ١ْبٛاٜيي١، بيي١ قَٛيهطزْيي٠ٚ١ٟ ضيي١َهٞ   
ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٚ ثَٝه٠ٚ١ ناضنطزٕ ٚ بط٠ٚزإ ب١ زميٛنطاغٞ ٚ فطاٚاْهطزْٞ ثاْتاٜٞ ٥اظازٟ، 

َإ ١ْضيَٞ ز.  ١ٖضطٝع ب١ٚ ٥اغا١ْٝٝ ظ١َٓٝ٠ٟ ١َٖيبصاضزَْٝهٞ ططْط ١ْز٠ض٠خػا، يي١بري 
٥ٝكاِٖٝ د١عت١ضٟ ٠ٚى غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ ٥َٝطاقيٞ فٝيسضاٍَ بيؤ زضٚغيتهطزْٞ ز٠القي١ٟ      
تاٜب١تٞ شٜٓط١ٟ ب١غسا ٚ بؤ ثٝؿاْساْٞ ؾ٠َٟٛٝ ناضٟ غٝاغٞ نٛضزغتإ ن١ فط٠ بطِٜاضٚ 
َٜٛػت١ ي١ زٚٚ ز٠ضٚاظ٠ٚ٠ ز٠ٖات١ نٛضزغتإ ٚ ثريَاّ ٚ زٚناْٞ ب١غي١ض ز٠نيطز٠ٚ٠ ٚ    ١َٖي

١دٝا ي١ ١ٖضزٚٚ ز٠ضطيا بيسات. بي١آلّ ططْطيٞ ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ ٚ نياضٟ        خٛاظٜاضبٛٚ ب
ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ نٛضزغتاْٞ بي١ض٠ٚ ٜي١ى ْا٠ْٚيسٟ بطِٜياضزإ بيطزٚ غي١ضؤى       
باضظاْٞ ي١ٜ١ن١ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغتإ زا تٛاْٞ ب١ س١نُٝٞ ٚ ١٥ظَْٛٚٞ زٚٚضٚزضَٜصٟ 

ْاٚضي١ن١ ٚ دٝٗاْيسا ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ زٟ    خؤ٠ٚ١ٜ نٛضزغتإ ببات١ قؤْاغَٝهٞ زٜه١ ٚ ي١ 
َا١ََي١ ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ نطا. بٝٓا ي١غ١ض ١٥ظَْٛٚٞ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ، 
قؤْاغٞ زاٖاتٟٛٚ نٛضزغتإ زضَٜص٠ثَٝساْٞ ٥ي١ٚ ١٥ظَْٛٚي١ٟ نياضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ٚ ٜي١ى      

ٞ ٚاقٝبيٞ  ١َٖيَٜٛػغ ز٠خٛاظَٟ، ١ٖق١ ب١ثَٝٞ قؤْاغٞ ضابيطزٚٚ ٚ ٥َٝػيتا، ب١ؾي١ٜ٠َٛٝن   
غ١ٜطٟ ضِٚٚزا٠ٚنإ به١ٜٔ ٚ ٠ٚى خؤٜإ بٝاشل٠ٚ١َٜٓٝٓٛ ٚ ضاؤ١ٜإ به١ٜٔ، ن١ ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ 
ضِٚٚزا٠ٚنامنإ ١َٖيػ١ْطاْس ز٠ظاْني ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥ي١ظَْٛٚٞ ٜي١ى يٝػيغ ٚ ٜي١ى     

 ١َٖيَٜٛػغ بؤ قؤْاغٞ زاٖاتٛٚ ي١ ٥َٝطاقٞ َْٜٛسا ض١ْس ططْط١.
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 دواي ٍةَهبرازدىي كوزدضتاٌ
١ط١ض غ١ٜطٟ ََٝصٟٚٚ غٝاغٞ نٛضزغتإ بهي١ٜٔ، ز٠بٝيٓني ظؤض دياض ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ ٚ      ٥

١ٜنس٠ْطٞ ي١ب١ضاَب١ض ١َغ١ي١ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠ناْسا تٛٚؾٞ ق١ٜطإ ب٠ٚٛ، ييَٞ ز٠نيطَٟ يي١زٚاٟ    
١ٖغت ب١ ق١ٜطاَْٝهٞ زٜه١ٟ ١ٜى ١َٖيَٜٛػيغ ٚ نياضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ     ١ٖ25/7/2009َيبصاضزْٞ 

تط١ٜ١زا ق١ٜطا١ْني١ ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ضضياٚ ٚ ظ٠قيا بَٝيت، ني١ ظاز٠ٟ       به١ٜٔ، ز٠ؾَٞ ي١ّ َٜٚػي 
ز٠ضٖاٜٚؿت١ناْٞ ١َٖيبصاضز١ْ، زٜاض٠ ٖؤناضٟ غ١ض٠نٝٞ ١٥ٚ ق١ٜطا١ْ بؤ دٝاٚاظٟ ض٠ٚت ٚ ططٚٚث١ 
غٝاغ١ٝٝناْٞ طؤض٠ِثاْٞ نٛضزغتإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ب١آلّ غ١ض٠نٝأٜ ٖؤناض بؤ دٝاب٠ٚ١ْٟٚٛ بياٍَ  

َٝتي٠ٚ١ ني١ ١َٖٝؿي١ ٥ي١ٚ        ٚ يَٝهااظاْٞ سعب١نإ  َٝيط٠ٚ٠ ٥ي٠ٚ١َإ بيؤ ضِٕٚٚ ز٠ب َٜت٠ٚ١، ي ز٠ط١ِض
يييَٝهااظإ ٚ دٝابْٛٚيي٠ٚ١ٟ بيياٍَ ٚ ططٚٚثيي١ ييي١ سييعب زؤخَٝهييٞ ططشٜييٞ يَٝه١ٚتؤتيي٠ٚ١، ييي١ّ 
١َٖيبصاضز١ْؾسا ٠ٚ١٥ ضِٜٚٚسا، بؤ١ٜ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزٕ ن١ؾَٝهٞ ٚاٟ َٖٝٓانا١ٜ ن١ داضَٜهٞ زٟ 

اضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ ي١ ب١ضاَب١ض ثطغ١ ضاض٠ْٛٚغػياظ٠ناْسا نؤغيجٞ   ١َغ١ي١ٟ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ٚ ن
َٝؿيٞ ضؤش ٥ي١ٚ َيا٠ٚ         َٝت١ ضَٜطا، ٠ٚ١٥ٟ ظٜاتطٜـ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ٟ نيطز٠ بابي١تٞ ٖي١ض٠ يي١ ث ب

، ضْٛه١ ضؤٕ باْط١ؾ١ٟ ١َٖيبيصاضزٕ  2010ن١ٜ١َ١ تا ضؤشٟ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام ي١ 
ٚ، ١َٖإ ١٥ٚ ططش١ٜ ي١ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ثَٝـ ١َٖيبصاضزْٞ ١ْٖسَٜو داض ب١الٟ غٛنا١ٜتٞ نطزْسا ز٠ضٛ

ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٥اَاز٠ٜٞ ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ف ٚاٟ ي١ٚ ض٠ِٚت١ نيطز٠ٚٚ ظٜياتط ي١غي١ض ١َٖيَٜٛػيغ     
ب١دٝاض١ْٚٛ َْٝٛ ثطؤغ١ٟ ١َٖيبصاضزٕ ب١ضز٠ٚاّ بيَٞ ٚ ١ْٖيسَٜو دياض يي١ٚ يَٝيسٚإ ٚ زٜساضاْي١ٟ       

ز٠زضَٜيت ٚ ٥ي١ٚ ضغيت١ٜ١ زٚٚبياض٠ ز٠نطَٜتي٠ٚ١ ٚ      ضؤشْا١َٚاْٝسا ١٥ٚ ططش١ٜٝ بي١ضز٠ٚاَٝٞ ثيَٞ   
ز٠طٛتطَٜت: )١َٖٚيس٠ز٠ٜٔ ز٠ْط ب١غتايف ٥َٝػتاٟ نٛضز ي١ ب١غسا ١ْز٠ٜٔ(، ١٥ّ دؤض٠ يَٝسٚاْاْي١  
ي١ظاضٟ ١٥ٚا١ْ ز٠بٝػاَٟ ن١ ٠ٚى ٥ؤثؤظٜػٝؤٕ ز٠بٝٓسضَٜٔ، يَٞ ٠ٚى ٥اَاش٠َإ ثَٝيسا ١َٖٝؿي١   

اظ١ٜ٠ف ني١ ي١ب١ٓض٠ِتيسا يي١ سيعب دٝاب١ْٚٛتي٠ٚ١،      يَٝهااظإ ططشٟ يَٝه١ٚتؤت٠ٚ١ٚ ١٥ٚ ض٠ٚت١ ت
١ٖضض١ْس٠ س١ظ ْان١ٕ ثَٝٝإ بطٛتطَٟ ي١ سعب دٝاب١ْٚٛت٠ٚ١، ب١طَٜٛط٠ٟ يَٝسٚا١ْ ضؤشْا١َٚا١ْٝنإ 
ٚ ٥اضاغت١ٟ ناضنطزْٝإ، ٠ٚى تؤَي١غتَٝٔ ٚ ط١ضِإ بؤ ١ٖيَٝو بؤ تؤَي١نطز٠ٚ١ْ ز٠بٝٓسضَٜٔ، زٜياض٠  

اٚ ن١ضنٛٚن١. ي١ضَِٜٞ خَٜٛٓسْي٠ٚ١ٟ ضٚاْطي١ٟ دٝياٚاظ بيؤ     ١َٜساْٞ ١٥ٚ تؤَي١نطز١ٜ٠ٚ١ْف ب١غس
١َٖيبصاضزْٞ نٛضزغتإ، ٠ٚ١٥َإ بؤ ضِٕٚٚ ز٠بَٝت٠ٚ١ ن١ ب١ؾيَٝو يي١ٚ خَٜٛٓس١ْٚاْي١، بي١دؤضَٜو     
غ١ٜطٟ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزٕ ز٠ن١ٕ ن١ ٖاٚناضبَٝت بؤ زضٚغت نطزْٞ زؤخَٝو فط٠ ١َٖيَٜٛػيغ ٚ  

َٝطام يَٝبه١َٜٚت٠ٚ١، خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ْاٚخؤٜٞ ب١زٚٚ ديؤض٠،  فط٠يٝػغ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥
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ي١َْٝٛإ ْاؾطٜٔ نطزْٞ ثطؤغ١ٟ ١َٖيبصاضزٕ ٚ ب١غ١ضن١ٚتٔ ظاْيٝين ٥ي١ٚ ثطؤغي١ٜ١، ١ٖضضي١ْس٠     
زٚاتط ١َٖٛٚإ ٥رياز٠ٟ ١ًًَٝتٝإ قبٍَٛٚ نطز، ييَٞ ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا ٥ي١ٚ ن١ؾي١ زميٛنطاغي١ٝ       

زٟ غ١ٜطٟ ١َٖيبصاضزٕ بهطَٜت، ي٥١اغغ ١٥ٚضٚثا ٚ ٚاٜهطز ي١ز٠ض٠ٚ٠ٟ نٛضزغتاْٝـ ب١دؤضَٜهٞ 
١َ١٥ضٜهازا ١َٖيبصاضزٕ ثطؤغ١ٜ١نٞ غ١ضن١ٚتٛٚ بٛٚ ٚ ثريؤظباٜٝإ نطز، يي١ ب١غيساٚ ٥ٝكًُٝيسا    
ب١دؤضَٜهٞ زٟ، ١ْٖسَٟ ض٠ٚتٞ ز٠غاِؤٜؿتٟٛٚ ْاٚ ز٠غ١آلت ي١ ب١غيسا، بي١ٚ ؾي١ٜ٠َٛٝ غي١ٜطٟ     

ؤضِٚ ط١َ١ٟ غٝاغيٝٝإ بيؤ خيؤف بهيات،     ٥ؤثؤظٜػٝؤٕ ي١ نٛضزغتإ ز٠ن١ٕ ن١ طؤض٠ِثاْٞ َاْ
َٟ ال١ْٜٞ غ١ٜط٠ نيٛضز ٖي١ض بي١ٚ ١َب١غيت١ زٚاٟ ١َٖيبيصاضزٕ خؤؾيشاَيٝإ بيؤ         ت١ْا١ْت ١ْٖس
ز٠ضن١ٚتين ٥ؤثؤظٜػٝؤٕ ز٠ضبطِٟ، ن١ ز٠بٛٚ ٥ؤثؤظٜػٝؤْٞ نٛضزغتإ ضَٜط١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ْزابا، ١٥ٚ 

ز٠نطزٚ ٥َٝػتاف خٛاظٜاض٠  ض٠ٚت١ ز٠غاِؤٜؿت٠ٟٚٛ ب١غسا طط٠ٟٚ ي١غ١ض ٥ؤثؤظٜػٝؤْٞ نٛضزغتإ
٥ؤثؤظٜػٝؤٕ ٠ٚى نؤغجَٝو ي١ نٛضزغتاْسا ببَٝت١ ٖؤناضٟ خَٛيكاْيسْٞ ن١ؾيَٝو ب١غيسا تٝاٜيسا     
غٛٚز١َْس بَٝت، َٖٝؿتا ١َٖيبصاضزٕ ١ْنطابٛٚ ض١ْسٜٔ ْا٠ْٚسٟ غٝاغٞ ٚ ضؤشْا١َٚاْٞ ي١ ب١غيسا  

ط١ض ٥ؤثؤظٜػٝؤٕ ث١ٜسا ببَٝت ضاٜاْط١ٜاْس ن١ ضاٜٚإ بط٠ِٜٛت١ ١٥زلاَٞ ١َٖيبصاضزٕ ٚ ز٠ٜاْطٛت ١٥
ب١غسا ز٠تٛاَْٞ باؾا قػ١ ي١غ١ض ث٠ٜٛ١ْسٟ خؤٟ ٚ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بهات، ٥اؾيهطا١ٜ ٥ي١ٚ   
خٛاغت١ٟ ْا٠ْٚس٠ ضؤشْا١َٚا١ْٝناْٞ ؾؤؤَٝٓٝعَٞ عي١ض٠بٞ بؤضي١ٝٝٚ ضيٞ يي١ ثؿيت١، ٚاٟ بيؤ       

ٚ ي١الٜي١نٞ  ضٛٚبٕٛٚ ن١ ٥ي١دلاض٠ ي١طي١ٍَ ض٠ٚت ٚ ططٚثَٝهيٞ زٜهي١ زضَٜيص٠ بي١طتتٛطؤ ز٠ز٠ٕ       
زٜه١ؾ٠ٚ١ ١٥ٚ ١ٜى ز٠ْطٞ ٚ ١ٜى ١َٖيَٜٛػت١ٟٝ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ي١ب١ض١ٜى ز٠ب١ٕ ٚ زؤخَٝهيٞ  
ٖاٚناض بؤ ١َضاَٞ ١٥ٚإ زَٜت١نا٠ٚ١ٜ. ي١َْٝٛإ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ضٚاْط١ دٝاٚاظا١ْٟ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٜإ بؤ 

١َ١ضٜهاٜي١،  ١َٖيبصاضزْٞ نٛضزغتإ ١ٖٜي١ ٚ ضاؾيهاٚا١ْ ضِاٟ خؤٜيإ ز٠ضبطِٜي٠ٚٛ، ٥ي١ٚضٚثا ٚ ٥     
٥اؾهطا١ٜ ١َٖيَٜٛػغ ١٥ٚضٚثاٜٞ ٚ ١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ب١الٟ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ب١غساٚ ٥ٝكًيِٝ قبيٍَٛٚ   
١ْٝٝ، ٠ٚ١٥ٟ دَٝٞ غ١ضزل١ ٥ؤثؤظٜػٝؤْٞ خؤمشيإ سي١ظز٠نات ٥ي١ٚضٚثاٜٞ ٚ ١َ١٥ضٜهاٜٝي١نإ     
ا ٚ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ خطاثٝإ بؤ ١َٖيبيصاضزْٞ نٛضزغيتإ ٖي١بَٝت، ي١ناتَٝهيسا ١َٖيَٜٛػيغ ٥ي١ٚضٚث      

١َ١٥ضٜها ططْط١ ن١ ثَٝٞ ٚابَٝت نٛضزغتإ ١ْٖطاَٜٚهٞ زٜه١ٟ ١َٖيَٝٓا٠ٚ، ن١ضٞ ٥ؤثؤظٜػٝؤٕ 
ب١زٚاٟ ١ْٖسَٟ ضاٚبؤضْٛٚٞ زٜه١زا ز٠ضٔ ني١ ١َٖيَٜٛػيغ دٝاٚاظٜيإ ١ٖٜي١ ٚ يي١ نٛضزغيتإ       
ض٠ِٚادٝإ بؤ ث١ٜسا ز٠ن١ٕ. ١ٖق١ ٥ؤثؤظٜػٝؤْٞ نٛضزغتإ ضَٜطي١ بي١ٚ ْا٠ْٚيس٠ ضؤشْاَي١ٚاْٞ ٚ     

ٝٝا١ْٟ ؾييؤؤَٝٓٝعَٞ عيي١ض٠بٞ ْيي١زات نيي١ ١َٖٚيييس٠ز٠ٕ ٥ؤثؤظٜػييٝؤٕ بيي١نٛضِٟ ضيياى ٚ غٝاغيي
ز٠غيي١آلتٝـ بيي١ خييطاخ ْٝؿييإ بييس٠ٕ ٚ ٥يي١ٚ ٥يي١ٚ ْا٠ْٚساْيي١ ث١ٜييسابْٛٚٞ ٥ؤثؤظٜػييٝؤٕ ٠ٚى  
غ١ض١َٖيساْٞ زضظ ٚ ن١يََٝٓٝو ي١َْٝٛ ضٜع٠ناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ غ١ٜط بهات، ضْٛه١ زشاٜي١تٞ  
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ٛضزغتإ ٚ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتاْٝإ ١ْؾياضزؤت٠ٚ١،     نطزْٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ ن
ب١ضز٠ٚاّ ي١ٖ١َٚيٞ ٠ٚ١٥زإ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ي١ يٛته١ٟ ز٠غ١آلتٞ نٛضزغيتإ ْي١ََٝٓٔ، بؤٜي١    
ز٠ضنيي١ٚتين ٥ؤثؤظغييٝؤْٝإ بيي١ططْط ييي١ ق١َي١َييسا ٚ ضاٜاْط١ٜاْييس ٥ؤثؤظغييٝؤٕ ضَٜط١ضيياض٠ٟ  

٠نات، ١َ١٥ ي١ناتَٝهسا١ٜ نٛضزغتإ ثَٜٝٛػيغ  ططفت١ناْٞ َْٝٛإ ب١غساٚ ١ٖٚيَٝط ز٠غتٓٝؿإ ز
ب١ ٥ؤثؤظغٝؤَْٝه١ خؤٟ ي١ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ب١ ١ْت٠ٚ١ٜٝا بعاْيَٞ، ْي١ى ب١غيسا ب١غي١ض١َٖيساْٞ     
٥ؤثؤظغييٝؤٕ ظ٠ضز٠خ١ْيي١ٟ بييَٝغَ ٚ ثَٝييٞ ٚابييَٞ طييٛضظٟ غييط٠ٚاْسؤت١ زؤظٟ ١ْتيي٠ٚ١ٚ ١ٖغييغ 

ثَُٝيإ ز٠َييَٝٔ زٚاٟ ١َٖيبيصاضزْٞ    ١ْت١ٚا١ٜتٝٞ الٚاظنيطز٠ٚٚ. بؤٜي١ ٥اَاش٠نياْٞ ٥ي١ّ قؤْاغي١      
داضَٜهٞ زٜه١ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ تٛٚؾٞ ق١ٜطإ بؤ٠ٚ، خ١َيهٞ نٛضزغتإ بي١ثَٝٞ   25/7/2009

١٥ظَْٛٚٞ غاآلْٞ ثَٝؿٟٛٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ، س١ظْان١ٕ دٝاب٠ٚ١ْٟٚٛ ططٚخ 
ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ خ١َيو ب١بَٞ ٥ََٛٝيسٟ   ٚ ز٠غت١ٚ باٍَ خؤٜإ خبع١َٜٓٓ زاآلَْٝو غ١ض٥َٝؿ١ٟ ب١زٚا٠ٚبَٝت ٚ

بطِٚا١ْٓ زٚاضِؤش ٚ زاؾٞ زا١َٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ غٛاضبَٝت. بؤ١ٜ ١ٖض ن١غيَٝو ي١غيا١ٜٟ   
زؤخٞ زميٛنطاغٞ ٚ زٚاٟ ١َٖيبصاضزٕ ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ بيسات ب١ضياٟٚ تؤَيي١ بي١ضثَٝٔ بساتي١ غيتايف       

زغتإ ز٠غتدؤؾٝٞ يَٞ بهات، ٥َٝػتاٟ نٛضز ي١ ب١غسا، ْابَٞ ضا٠ٚضَِٜٞ ٠ٚ١٥ بهات خ١َيهٞ نٛض
ز٠بَٞ ١َٖٛٚ ال١ٜى ٠ٚ١٥ بعاَْٝت ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ تا ١٥ٚ ٥اغت١ ي١ط١ٍَ زميٛنطاغٞ زاٜي١،  
ن١ ثؿت ز٠نطَٜت١ زاٚاٟ نٛضز، ناتَٞ ز٠ْطٞ نٛضز ب١ضظز٠بَٝت٠ٚ١ٚ زاٚاٟ ١٥ٚ َاف١ ز٠ناتت ني١  

بٞ ٥اَاز٠ٜٞ ١ٖٜي١، دَٝبي١دَٞ   ض١ْسٜٔ غاَي١ خَٜٛين ي١ثَٝٓاٚزا ب١خؿ٠ٚٛٝ، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠
ٟ ز٠غتٛٚضٟ ٥َٝطام ب١ ١ٖض٠ِؾي١ بيؤ خؤٜيإ ز٠ظاْئ، بي١نٛضتٞ يي١باض٠ٟ       140نطزْٞ َازز٠ٟ 

نٛضز٠ٚ٠ نؤز٠ْط١ٝٝنٝإ ي١َْٝٛاْسا ١ٜ١ٖ، يَٝط١ٜ٠ٚ٠ ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ ٠ٚى ثَٜٝٛػيت١ٝٝى خيؤٟ     
$ ني١ضنٛٚى #َٜعطانيإ  ز٠غ١ثَٝينَ ن١ ي١ٜ١ى يٝػتٝسا بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ٥َٝيطام ٚ ١َٖيبيصاضزْٞ ثاض  

 خؤٟ ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١.
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 …يةن هيطيت

 ٍؤكازَيم بؤ بةٍَيصكسدىي يةكِسيصي
، بابي١تٞ ٜي١ى يٝػيغ ٚ فيط٠ يٝػيغ بيؤ       25/7/2009زٚاٟ ١َٖيبصاضزْٞ نٛضزغتإ ي١ 

١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٚ ١َٖيبصاضزْٞ ثاضَٜعطانإ ي١ ن١ضنٛٚى، بؤت١ َاْؿَٝغ غي١ض٠نٞ  
ط١ضَٞ ضؤشْا١َ ٚ طؤؤاض٠ناْٞ نٛضزغتإ، يَٝط٠ٚ٠ زٚٚ بؤضٕٛٚ ٖي١ٕ، ٜي١نَٝهٝإ يي١     ٚ باب١تٞ

ضٚاْط١ٟ ١ٖغتهطزٕ ب١ يَٝجطغطا١ٜٚتٞ ب١ضاَب١ض ثطغٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ثَٝٞ ٚا١ٜ نٛضز ب١ٜ١ى يٝػيت  
زاب١ظَٜت، ١٥ٜٚسٟ ثَٝٞ ٚا١ٜ ١َ١٥ ت١ْٝا قاظازلٞ ز٠غ١آلتٞ تَٝسا١ٜٚ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ثَٞ ْاؾطٜٔ 

َٝيعٟ خيؤٟ يي٠ٚ١زا        ٚ تاٚاْ باض ز٠ن١ٕ، بؤ ١َ١٥ف فط٠ يٝػغ ب١ ضياى ز٠ظاْئ، ٥ي١ٚ ض٠ٚتي١ ٖ
ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١ ن١ ق١ْاع١ت ب١ خ١َيو بهات ١ٜى يٝػغ قياظازلٞ سعبي١نإ ب١تاٜبي١تٞ ثياضتٞ ٚ     
َٝغ ْانيات ٚ ٥ي١ٚاْٝـ         َٞ ٥اطا ي٠ٚ١ٟ خي١َيو تي١ْٝا غي١ٜطٟ ثياضتٞ ٚ ٜي١ن َٝغ تَٝسا١ٜ، ب ١ٜن

٠ٜإ ال زضٚغت ز٠بَٝت، ٥اٜا ٥ي١ٚ ال١ْٜي١ٟ ٖي١َٚيٞ فيط٠ يٝػيغ ز٠زات      ز٠بَٝٓٝت ٚ ١٥ٚ ثطغٝاض
بؤضٞ ب١ قاظازلٞ ططٚثَٝو يَٝو ١ْزضَٜت٠ٚ١، ضْٛه١ الٟ ٖي١َٛٚ ني١ؽ ٥اؾيهطا١ٜ فيط٠ يٝػيغ      
ز٠بَٝت١ ٖؤٟ ث١ضتبْٛٚٞ ز٠ْط، ١٥زٟ ضؤٕ ث١ضتبْٛٚٞ ز٠ْطٞ نٛضزٚ غي١ض٠زلاّ ن١َبْٛٚي٠ٚ١ٟ   

سا١ٜ؟ ي١ال١ٜنٞ زٜه١ فط٠ يٝػغ ب١زميٛنطاغٞ ٚ ٜي١ى  نٛضغٞ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ١َيهٞ نٛضزغتاْ
يٝػغ ب١ تانط٠ِٟٚ ز٠ضَٜٛٓٔ، ١ٖق١ ي١ٚ ض٠ٚ٠ِٚٚ ضاغتطؤٜا١ْ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بسَٜٚٓسضَٜت، ي١ٚ 
َٜيت، ١٥َي١ف غي١ض٠تاٟ ضٚٚزاْيٞ ناض٠غيات١،          َٝؿ١ٜ١زا ٚاقٝبيٞ ٥ي١َطِؤ ي١ب١ضضياٚ ْاطري ٖاٚن

ًََٜٚٝٞ يَٝه١ٚتؤتي٠ٚ١، ٥ي٠ٚ١ٟ ٥ي١َطِؤ يي١      ١َٖٝؿ١ ضاْٚٛٚقاْسٕ ي٥١اغت ٚاقٝبسا ض١ٚت ٚ  ضي١
َٝت١ خاْي١ٟ ط١َي١نطزٕ         َٟ ضؤشْا١َٚ طؤؤاضٟ نٛضزغيتإ ب١ضضياٚ ز٠ني١َٜٚت، ظٜياتط ز٠ضي ١ْٖس
ب١ٖ١غت ٚ غؤظٟ خ١َيو، ٠ٚى ٠ٚ١٥ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٖٝ  ثطغيٝاضَٜهٞ ْي١بَٞ، ١َٖي١ٜي١نٞ    

قسا ٠ٚى خؤٟ ثطانتٝع٠ ز٠نطَٜت، زٜه١ ١ٜ٠ٚ١٥ ثَُٝإ ٚابَٝت زميٛنطاغٞ ي١ٖ١َٛٚ ؾََٜٛٓٝهٞ ٥َٝطا
يَٝط٠زا ١َب١غتِ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ي١ نٛضزغتاْسا بَٞ ن١َٛنٛض١ِٜٝ، بي١آلّ ٥ي١ٚ ثَٝه٠ٚ١شٜاْي١ٟ َْٝيٛإ     
ثَٝهٗات١نإ ي١نٛضزغتاْسا، ي٥١اغغ ٥َٝطاقسا قبَٛي١ ٜإ ثَٝض١ٚا١ٜ١ْ؟ يي١ نٛضزغيتاْسا يي١زٚاٟ    

بي١ ثَٝهي٠ٚ١شٜإ ٚ يَٝبيٛضز٠ٜٞ نيطا٠ٚ ٚ      ضاث١ضِٜٔ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ دسٟ ٚ ضاالنا١ْ ناض بؤ بط٠ٚزإ
ب١نطز٠ٚ٠ ٥ٝؿٞ بؤ نطا٠ٚٚ ١ٜ١َٜٓٚنٞ دٛاْٞ ثٝؿاْساٜٚٔ، ٥اٜا ١َٖإ َٜٚٓي١ٟ ثَٝهي٠ٚ١شٜإ يي١    
ب١غسا ١ٖغت ثَٝس٠نطَٜت، بَٝطَٛإ نٛضزغتإ ٚ ب١غسا زٚٚ َٜٚٓي١ٟ دٝياٚاظٕ، يي١ نٛضزغيتإ     
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١ٝنإ ب١ضِاغغ ثَٝه٠ٚ١ شٜا١ْ، ب١آلّ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ثَٝهٗات١نإ ٚ ططٚخ ٚ ز٠غت١ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغٝ
ي١ ب١غسا قػ١ٟ غ١ضظاض٠ن١ٝٝ ٚ ثانتاٟٚ ١ْشازٟ ٚ ١ٜناٟ قبٍَٛ ١ْنطزٕ يي١ فيؤضّ ٚ ؾيَٝٛاظٟ    
َٜٝٛػيت١ ي١غيؤْط١ٟ ١٥َي٠ٚ١ قػي١ ي١زميٛنطاغيٞ ٚ َيايف ثَٝهٗاتي١         زٜه١زا ي١ٚث١ضِٟ زا١ٜ، ث

٠ٟ ساَيٞ نٛضز بهي١ٜٔ ٥ياخؤ   ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اٜٝين ٚ ١َظ١ٖب١نإ به١ٜٔ، ي١َٜٚؿ٠ٚ١ قػ١ ز٠ضباض
ب١يٝػتَٝو ٜإ ض١ْس يٝػغ دٝاٚاظ٠ٚ٠ بضَٝت١ ١َٜساْٞ ١َٖيبصاضزٕ، ناّ ١َٜسإ ١٥ٚ ١َٜيسإ ٚ  
طؤض٠ِثا١ْٟ شٜٓط١ٟ باضطاٟٚ نطاٚ ب١ ض٠ط١ظث١ضغغ تٝاٜسا باآلز٠غت١، ناتَٝو ١٥ٚ ١َٜٓٚ ٥ياَيؤظٚ  

ٞ خبٛاظَٜت ٚ ت١ْٝا خؤٟ بٝبينَ، ضؤٕ تَٝه١ٍَ ٚ ثَٝه١َي١ٚ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ تٝاٜسا بطاط١ٚض٠ٜ
قػ١ ي١زميٛنطاغٞ ز٠نطَٜت، ١٥ٟ باؾ١ ي١ٚ زؤخ١زا نيٛضز بي١نا٠ٚخؤ بضيَٝت١ ١َٜيسإ ٚ بيانٞ      
َٝيو ٥ي١ٚ تيابًؤ تطغيٓان١            ب١ث١ضت بيْٛٚٞ ز٠ْيط ْي١بَٝت ض بي١ضَٜهٞ ز٠غيت ز٠ني١َٜٚت، نات

غٝاغيٞ ثطؤفٝؿيٓاٍَ   ي١ب١ضضاٚبَٝت ٠ٚ١٥ ض ثطِؤش١ٜ٠نٞ غٝاغٞ نٛضزغتا١ْ فط٠يٝػغ ب١ناضَٜهٞ 
ز٠ظاَْٝت، ٥اٜا ز٠نطَٟ ي١ٚزؤر ٚ باض٠ٟ ١ٜناٟ قبَٛيهطزْٞ تٝازا ْا ٥اَاز١ٜ٠، نٛضز ثَٝٞ ٚابَٝت 
ض١ْسيٝػتَٝو بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ْٝؿيا١ْٟ بيطِٚا بْٛٚي١ ب١زميٛنطاغيٞ، ض٠ْطي َ      

اغيٞ ططْطي١ ٚ بيٛاضٟ    ظؤضب١ٟ خ١َيو ١٥ٚ غ١ض٠تا١ٜ بعاَْٝت ني١ فط٠يٝػيغ ؾيَٝٛاظَٜهٞ زميٛنط   
ًَُالَْٞ ٚ نَٝب١ضنَٞ ز٠زات، ي١ٚالؾ٠ٚ١ ١ٜى يٝػغ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١َْٞ ن١زشٟ زميٛنطاغيٞ بَٝيت،   
ب١َيهٛ ١َ١٥ؾٝإ ي١ضٚاْط١ٟ زميٛنطاغ٠ٚ١ٝ ٖات٠ٚٛ ٚ ي١ط١ٍَ يٝػت١ناْٞ تيط ز٠ضيَٝت١ ١َٜيساْٞ    

ي١ٜ١نٞ ٥اغا١ٜٝ ٚ ًَُالَْٞ، ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ ي١ب١ضضاٚ بطريَٟ ن١ فط٠يٝػغ ي١نٛضزغتاْسا ١َغ١
ث١ضي١َإ ي١ض١ْسٜٔ يٝػت ثَٝهٗات٠ٚٛ، ز٠بَٞ ٥ي٠ٚ١ف بعاْيسضَٜت ن١زٜػيإ ثياضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ      

%ٟ خي١َيهٞ نٛضزغيتا٠ٚ١ْ   70ظؤض١ٜٟٓ ث١ضي١َأْ ٚ داضَٜهٞ زٟ غي١ضؤى بياضظاْٞ ي١الٜي١ٕ    
َتُا١ْٟ ثَٝب١خؿطاٚ ١٥َا١ْتٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ نٛضزغتاْٞ ٠ٚضططتي٠ٚ١، ٥ٝيسٟ ١٥طي١ض ١َغي١ي١     

١آلت بَٝت، ١٥ٚا داضَٜهٞ زٟ ٚ ي١ث١ْاٟ فط٠يٝػتٝسا ز٠غ١آلتٝإ ٠ٚضططت٠ٚ١، ١٥ٟ زشاٜي١تٞ  ز٠غ
َٝيو         نطزْٞ ١٥ٚغتاف١ تا٠ٚنٛ ب١غسا ض قاظازلَٝهٞ بيؤ نيٛضز تَٝساٜي١، بؤضيٞ ٜي١ى يٝػيغ ٚاي
ز٠زضَٜت٠ٚ١ ن١ت١ْٝا ي١قاظازلٞ ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝتٝسا١ٜ؟ ١ْٖسَٟ داض ز٠ٚتطَٜيت يٝػيت١ناْٞ زٜهي١ٟ    

ٞ ٥َٝطام ثاضض١ ثاضض١ بٕٛٚ ٚ ضٞ تَٝسا١ٜ يٝػغ ٖاٚث١مياْٞ نٛضزغتاْٝـ ببَٝت١ ضي١ْس  ث١ضي١َاْ
يٝػتَٝو؟ ب١آلّ ي٠ٚ١ ْاثطغٔ ١٥ٚ يٝػتا١ْٟ زضٚغت ز٠بٔ ض١ْس ق١ٚاض٠ٟ غٝاغٝٝإ ططتؤتي١خؤ،  
ثاؾإ ن١ٟ ٚاقٝبٞ ١َُٝ٥ٚ ع١ض٠ب ٠ٚنٛ ١ٜن١ تا ضاٚ ي١ٚإ به١ٜٔ، ١٥ٚإ ظؤضٜٓي١ٟ ٥َٝيطاقٔ ٚ   

 زٜه١ف بٔ ١ٖض ظؤض١ٜٕٓ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ضاٚيَٝه١ض١ٜٝ ب١ضِاغت بعاْني ب١ٚ ق١باض١ٜ٠ٟ ز٠ٜإ يٝػغ
٥َٝػتا ١َٖا١ْ ي١ضاٚ ق١باض٠ٟ ع١ض٠ب ٚ ب١طَٜٛط٠ٟ ١٥ٚتٝٛضٜع٠نطز١ْ بيؤ يٝػيغ دٝياٚاظ ٥ي١ٚا     
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ظٜإ ب١خؤَإ ز٠ط١ٜ١ْني، ١ْٖسَٟ بؤضٕٛٚ غ١باض٠ت ب١يٝػغ دٝاٚاظ ن١ثَٝٝإ ٚا١ٜ ط١ضَٛطٛضِٟ 
اضٟ نطزْٞ خ١َيو، ١َ١٥ ظؤض ضاغت١ ب١آلّ ز٠بَٞ نٛضز ٥ي١ٚدؤض٠ ب١ؾيساض١ٜ بهاتي١    ز٠خات١ ب١ؾس

ؾ٠َٟٛٝ ١َٖيبصاضزْٞ نٛضزغتإ، يَٝط٠زا ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ بًََٝني ن١ بيؤ ب١غيسا ضيٞ تَٝساٜي١ ١٥طي١ض      
ططٚٚخ ٚ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝنإ ي١ْاٚ ١ٜى يٝػغ زا تٛاْاٟ خؤٜإ خب١ْ١ ط١ضِ، ١٥ٚ ١َٖٚي١ٟ بؤ فيط٠  

س٠ٕ ١َٖإ ١ٍَٖٚ ٚ تٛاْا بؤ ١ٜى يٝػغ خب١ْ١ ط١ضِ.ثَٜٝٛػت١ ي١باب١تٞ ١ٜى يٝػغ ٚ يٝػغ ز٠ٜ
فط٠يٝػتٝسا غ١ٜطٟ ١َٖيَٜٛػغ ٥اغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب به١ٜٔ، ضؤٕ ز٠ضِٚاَْٝت١ ١٥ٚ ١َغي١ي١ٜ١،  
بؤضٞ ب١ؾساضٟ نٛضز ي١ٖ١َيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ب١ؾ٠َٟٛٝ فط٠يٝػغ بي٥١اٚات ز٠خيٛاظَٟ،   

ضؤؾ١ٝٝ بؤ زميٛنطاغٞ ٜإ ٠ٚى ت١َي١ٜ١ى بؤ نٛضز غ١ٜطٟ ز٠نات، ناتَٞ ١٥ٚ تَٝطِٚاْٝٓي١  ٥اٜا ي١ث١
ض٠ضاٚ ز٠ن١ٜٔ، ططْطٞ ١ٜى يٝػتُٝإ بؤ ب١زٜاض ز٠ن١َٜٚت، ن١ٚات١ ١٥ط١ض ٚاقٝي  ببٝيٓني ٥ي١ٚا    
ب١ضثَٝٞ خؤَإ ز٠بٝٓني ٚ ب٥١اطا٠ٚ ١ْٖطاٚ ١َٖيسَٜٓني ٚ غ١ضضيٝذ ْاضيني، ثَٜٝٛػيت١ ي١باغيَٝهٞ     

َٝٓاٟٚ ٠ٚعيعزازإ ْي١بَٝت، خي١َيهٞ نٛضزغيتإ         ٚاططْط ٚ ضاض٠٠ْٛٚغػياظزا قػي١نطزمنإ يي١ث
ثَٜٝٛػغ ب١ضاغت١ضَِٟ بْٛٚٞ ١٥ٚ ٥اضاغت١ٜ١ ن١ ز٠ضبطِٟ خٛاغت١ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ْٝؿتُا١ْٝنإ بَٝت، 
زٜيياض٠ ثطغييٞ ١ْتيي٠ٚ١ف ثَٜٝٛػييغ ب١ضاغييتطؤٜٞ ١ٖٜيي١، ْييابَٞ ٖييٝ  طييطٚٚخ ٚ ز٠غييت١ٜ١ى 

قػ١بهات ٚ ١ٖضخؤٟ ثَٞ ضاغت بَٞ ٚ بي١َيَٝين ظٍ ٚ بيَٞ ٥ي١زلاّ بيسات،     ي٠َْٛٝٚ١ْس٠زا ي١طؤتط٠ 
ت١ْٝا بؤ٠ٚ١٥ٟ زشٟ ب١ضاَب١ضٟ ب٠ٛغتَٝت٠ٚ١، ١ٖض ططٚٚخ ٚ ض٠ٚتَٝو ب١ٚ ٥اقاض٠زا بضيَٝت نيٛضز   
َٝيت نياضَٜهٞ          َٝت١ ٖي١َإ ٚ طريفاْي٠ٚ١(، ٖي١ض ٖي١َٚيَٝو ب٥١اقاضَٜهيسا ب طٛت١ْٞ ) قػ١ٟ ْاضي

ٝاضٕٛٚ بَٝت، ١٥ٚا ض٠ضاٚنطزْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ز٠غت١ٚ ططٚٚث١ٚ ثؿيت  ْاٖؤؾٝاضا١ْ بَٝت ٚ ١٥زلاّ ت
َٟ خػتين ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ باآلٟ ١ًًَٝتي١، ي١غيؤْط١ٟ ١٥َي٠ٚ١ ١٥طي١ض غي١ض٠زلاّ نيٛضز بي١ٚ         طٛ
٥اضاغت١ٜ١زا بكَٟ ث١ضت بْٛٚٞ ز٠ْط ٚ ن١ّ ب٠ٚ١ْٟٚٛ نٛضغٞ ب١َ١غ١ي١ٜ١نٞ ٥اغاٜٞ بعاْيَٞ،  

هٞ ْاٖؤؾيٝاضا١ٜ١ْٚ بي١ض٠ٚ تٝاضي١ْٚٛ، نييٛضز    ؾيتَٝهٞ بياف ضيا٠ٚضَِٜٞ ْانيات، ١٥َيي١ نياضَٜ     
طٛت١ْٞ)غٛاضٟ ن١َيي١نٞ ثي١ضِؤ بي٠ٚٛ( زٜياض٠ ن١َيي١نٞ ثي١ضِؤ تٝاضيْٛٚٞ ب١زٚا٠ٜٚي١، ن١ٚاتي١          
١ََٖٛٚإ ثَُٝإ ٚابَٝت ي١نٛضزغتإ ١٥ٚث١ضِٟ دٝاٚاظٟ، ب١آلّ ي١ب١غسا ١ٜنططتٛٚ ٚ ١ٜى ز٠ْط 

 ٚ ١ٜى يٝػت بني.

 

 
2727   / /99   / /20092009  
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 ريؤزكسدُي بازشاُيي ُةًسٓةوهَي ت
 دازِيَرزاو هة ثةُاي ئاشتييةوة... ثيالُيَم هة بةغدا

 هة حاجي ئؤًةزاْ جيَبةجيَ كسا
 
 

١ْٝت ثانٞ ٖؤناضٟ غ١ض٠نٝٞ ١ٖض طتتٛطؤ١ٜنٞ َْٝيٛإ ال١ْ١ٜناْي١، نيٛضز ١َٖٝؿي١ يي١      
ؤ نيات  طتتٛطؤٟ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ضِٚٚب١ضِٟٚٚ ال١َْٜٝو بؤتي٠ٚ١، ني١طتتٛطؤٟ ٠ٚى تانتٝهَٝيو بي    

ب١غ١ضبطزٕ ب١ناضَٖٝٓا٠ٚٚ ب١نطز٠ٚ٠ ١ْٝتٞ ثاى ْي١ب٠ٚٛ، ٥ي١ٚ ٥اضاغيت١ٜ١ٟ ضِشَُٜيٞ بي١عؼ يي١       
س١فتاناْٞ غ١ز٠ٟ بٝػت١ّ ي١ ط١ض١َٟ طتتٛطؤٟ َْٝيٛإ نيٛضزٚ ب١غيسا ط١ٜؿيت١ ١٥ٚثي١ضِٟ ٚ      

ٟ ١ٖ29َٚيٞ ٠ٚ١٥ٜاْسا ي١ سادٞ ٥ؤَي١ضإ بياضظاْٝٞ ْي١َط تيريؤض بهي١ٕ، ٥ي٠ٚ١بٛٚ يي١ ضِؤشٟ        
 ١ْخؿ١ٟ ١٥ٚ ثٝال١ْٜإ دَٝب١دَٞ نطز، ب١آلّ ٥اَازل١ن١ٜإ ١ْٖات١زٟ. 1971اَيٞ ١٥ًٜٛٚيٞ غ

 
 

 هةثةىاي ئاغيت دا
زا بيي١ ضَِٜههيي١ٚتَٓٝو ط١ٜؿييت، نيي١ بيي١   1970-3-11ب١غييسا ييي١  -طتتٛطييؤٟ نييٛضز
ؾ١ضِ ضِا٠ٚغتاٚ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ بي١   1974-1970ٟ ٥ازاض ْاغطا٠ٚ، ٥ٝسٟ ي١ 11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
طا، يَٞ ب١ضز٠ٚاّ ي١ ب١غسا٠ٚ ثٝالٕ زاز٠ضَِٜصضا بؤ ي١باضبطزْٞ ١٥ٚ زؤخ١. ظٜياتط  َا٠ٟٚ ٥اؾغ ْاغ

ٟ نياْْٛٚٞ  1ٟ ٥يازاضزا تَٝجي١ضِٟ بيٛٚ، ضِؤشٟ    11ي١ ١ٖؾت َاْط ب١غي١ض ضَِٜهه١ٚتٓٓاَي١ٟ   
٥ٝييسضٜؼ بيياضظاْٞ ١َٖٝؿيي١ ييي١ٜاز بييؤ ب١زٚازاضييْٛٚٞ دَٝبيي١دَٝهطزْٞ     ١ٜ1970نيي١َٞ 

ب١غسازٚ ضياٟٚ بي١ غي١ضنؤَاضٚ دَٝطط٠ني١ٟ ٚ ١ْٖيسَٟ       ٟ ٥ازاض ضٛٚ بؤ11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
ب١ضثطغٞ زٜه١ ن١ٚت، ي١ٚ غ١ف١ض٠زا ١َٖٚيٞ تريؤضنطزْيٞ ٥ٝيسضٜؼ بياضظْٝٞ غي١ضنطز٠ٜإ زا.     
ب١َ١ف ١ٖض ي١ٚ غاَي١ٟ ضَِٜهه١ٚتَٓٝهٝإ ي١ط١ٍَ نٛضز ٥ُٝعا نطز، ؾؤؤ١َٝٓٝنإ ن١ٚتٓي١خؤ بيؤ   

تَٝهساْٞ ن١ؾي١ٖٛٚاٟ ٥اؾيغ، ني١ ٖي١َٛٚ     تَٝهساْٞ باضٚزؤر ٚ غ١ض١ْططتين ضَِٜهه١ٚت١ٓن١ٚ 
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ط١الْٞ ٥َٝطام  ٥ََٛٝسٜإ ثَٞ بٛٚ. ٥ٝسٟ ٥اضاغت١ٟ ثٝالْطَٝيطِٟ ضِشَُٜيٞ بي١عؼ بي١ ٥اقاضَٜهيسا      
َِٜطاٟ ْياضزْٞ ٠ٚفيسٚ ْاَي١ٟ غي١ززاّ بيؤ بياضظاْٝٞ ْي١َط ٚ         ز٠ضٛٚ، ن١ ب٠ٚ١ْس٠ ٠ٚ١ْغَغ ٚ ٚ

ٟ ١ْن١ٚتٔ ٚ ١ْخؿ١ٜإ بيؤ تريؤضنطزْيٞ   ثانا١ْنطزْٝإ ي١ٚ نطز٠ٚ٠ تريؤضٜػت١ٝزا، ي١ ثٝالْطَٝطِ
 باضظاْٝٞ ١َْط زاْا.

 
 
 

 زَي خؤغلسدٌ
 ى ئةيووول42بؤ ثيالىى 

ي١ زضَٜص٣٠ ثٝال١ْنا٢ْ سه١َٚٛت٢ ب١غيسا، بي١ ضي١ْسٜٔ ؾي٠َٛٝ ثيٝالٕ بيؤ تريؤضنطزْي٢        
باضظا٢ْٝ ١َْط زاْسضا، ي١ٚاْي١ف َٖٝٓيا٢ْ ضي١ْس ثاغيَٝه٢ َٖٝيع٣ نؤَاْيسؤ  ب١دًٛبي١ضط٢        

نا٢ْٝ ؾَٝد٢ باَي١نإ ي١ ساد٢ ٥ؤ١َضإ ٚ ي٠َٜٛٚ١ ز٠غتبه١ٕ بي١ َٖٝطؾيكزٕ،   ٥افط٠ت٠ٚ١ بؤ 
ب١آلّ ١٥ّ ١َٖٚي١ٜإ ب١ال٠ْٚا، ثاؾإ بريٜإ ي١ْاضز٢ْ ٥ؤتؤَب٢ًَٝ بؤَكَِٜصنطاٚ نطز٠ٚ٠، ن١ ضَٟ 
ب١ باضظا٢ْ بططَٟ ٚ ب١نؤْاِؤٍَ بت١قَٝٓسضَٜت٠ٚ١. ؾؤضِف ي١ض٢َِٜ ز٠ظطا٣ ثاضاغت٠ٚ١ٓ ز٠ْطٛباؽ ٚ 

٣ 29اَي٢ ١٥ٚ ثٝالْا٣١ْ ثَٞ ز٠ط١ٜؿت ٚ بؤ ١٥ٚ ثٝالْا١ْ ضَٜٛؾ٢َٜٓٛ  زاز٠ْا. بؤ ثٝالْي٢  ١ٖٚ
سه١َٚٛت٢ ب١غسا ١َٖٛٚ ٚظ١ٜ٠ن٢ خؤ٣ ب١ناضَٖٝٓابٛٚ ٚ ث١ْا٣ بؤ ز٠ظطا٣  ١٥1971ًٜٛٚىل 

٣ ١ٖ15ٚاَيطط٣ ٚآلت٢ ثَٝؿه١ٚت٣ٚٛ ٠ٚى ١٥َيُاْٝا بطزبٛٚ تا ؾاض٠ظا٢ٜ ظٜاتط بهات. ي١ضؤش٣ 
زا  زٚٚ ١َال ب١ق١غ٣١ خؤٜإ بؤ ٠ٚ١٥ ٖاتبٕٛٚ ن١ خطاخ ب٢ْٚٛ بياضٚزؤخ٢  ١٥1971ًٜٛٚىل 

َْٝٛإ ؾؤضِف ٚ ضِش٢َُٜ ب١غسا ثَٜٝٛػت٢ ب١ ضاض٠غ١ض٠، ضاٜاْط١ٜاْسبٛٚ ز٠ٜا١َْٟٚ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ 
ضِا٣ باضظا٢ْٝ ١َْط ٠ٚضبططٕ، تا ب١ ١َٖٚي٢ ظاْاٜا٢ْ ٥ا٢ٜٓٝ ٚخ١َيو ١٥ٚ باض٠ خطاث١ ضاض٠به١ٕ 

إ ثطِبه٠ٚ١ْ١. باضظا٢ْٝ ١َْط ١٥ٚ ثَٝؿٓٝاض٠ ث١غيٓس ز٠نيات ٚ خؤؾيشاَي٢ خيؤ٣     ٚ ن١ي١َٓٝن
ثٝؿاْسإ ٚ ٖاْٝسإ ن١ دَٝب١د٢َٝ به١ٕ، ٥ي١ٚ ؾيٛفَٝط٣٠ ٥ؤتؤَب١ًَٝني٣١ يَٝيس٠خٛض٣ِ غي١ض      
ب١ز٠ظطا٣ َٛخاب١ضات بٛٚ، ٖات٢ٓ بيؤ سياد٢ ٥ؤَي١ضإ ب١ٖي١ٍ ظاْٝبيٛٚ بيؤ ؾياض٠ظاب٢ْٚٛ        

 ٢ باضظا٢ْ.ْاٚض١ن١ ٚ ظا٢ْٓٝ ؾ٢َٜٓٛ زاْٝؿتٓ
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 جَيبةجَيلسدىى ثيالىَيم كة مةبةضتى

 خؤى ىةثَيلا
٣ ١٥ًٍٜٛٚ ٠ٚفسَٜو ن١ ي١ زٚٚ ٥ؤتؤَبٌَٝ ثَٝهٗاتبٛٚ ط١ٜؿيت١ سياد٢ ٥ؤَي١ضإ،    29ضؤش٣ 

ثاف ٣٠ٚ١٥ باضظا٢ْ ٥اطازاضنطا٠ٚ١ٜ ن١ ١َالنإ ٖاتٕٛٚ ٚ ضا٠ٚضَِٜٔ، بياضظا٢ْٝ ْي١َط ٚتبي٣ٚٛ:    
ْٝٛ الٜإ ز٠مب. زٚا٣ ط١ٜؿت٢ٓ بؤ ١٥ٚ ؾ٣١َٜٓٛ ١َالنا٢ْ َْٜٛص٣ ع١غط ز٠ن١ّ ٚ غ١عات ثَٝٓر ٚ

يَٝبٛٚ، ب١خَٝطٖات٢ٓ يَٞ نطزبٕٛٚ ٚ زاْٝؿيتبٛٚ غي١عات ضيٛاضٚث١زلاٚثَٝٓر خٛيي١ى بؤَبي١نإ      
ت١ق٠ٚ١ٓٝٚ ي١ٚ نات١زا ٣٠ٚ١٥ ضا٣ بؤ َٝٛا١ْنإ َٖٝٓابٛٚ، ني١ٚتب٠ٚٛ َْٝيٛإ بياضظا٢ْٝ ْي١َط ٚ     

ٛظاعٞ زابٛٚ،ن١ ١٥ٜٚـ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ١َالنإ، ٥ٝيس٣  بؤَبان١ ن١ ي١ْاٚ د١ًنا٢ْ ٥ٝكاِٖٝ خ
َٜيو ٚ ؾي١ٖٝسبٛٚ بياضظا٢ْ بي١ َيٛعذٝع٠ بي١          َٝٓيابٛٚ بي٠ٚٛ زٜٛاض ٣٠ٚ١٥ ضا٣ بؤ َٝٛا١ْنإ ٖ

 غ١ال١َت٢ ي١ٚ ثٝال١ْ ضظطاض٣ بٛٚ.
 

 
 بازشاىي فةزماىى دا

 كةع ٍةآلتوواٌ ىةكوذَي
٣١ ال٣ ضاغت ٚضي١ث٢ بياضظا٢ْ   ضٛاض ن١ؽ ي١ٚا٣١ْ ٖاتبٕٛٚ ب١ ت١ق٠ٚ١ٓٝ نٛشضابٕٛٚ. ١٥ٚاْ

َٝيٛ تي١خ ٚ تيؤظ٣         زاْٝؿتبٕٛٚ بطٜٓساضبٕٛٚ ١ٖآلتب١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠، بياضظاْٝـ يي١ٚ ناتي١زا، يي١ ْ
ت١ق٠ٚ١ٓٝزا شٚٚض٠ن١ ب١دَٞ ز٠ًَََََٖٝٞ ٚ ٖياٚاض ز٠ناتي١ ثَٝؿي١ُضط١نإ: ن١غيٝإ َي١نٛشٕ، زٚٚ      

٥ؤتؤَبًَٝيي١ ؾييٛفَٝط٠ن١ف ٠ٚى ٥يي٣٠ٚ١ ١ْخؿيي١ٜإ بييؤ زاْييسضابٛٚ، نيي١ خؤٜييإ بط١َٜٝٓٓيي١    
بؤَبَٝطَِٜصنطا٠ٚن١ ٚ ضؤنَٝت ي١ دَٝط٣١ الٜت١نا٢ْ زٚا٠ٜٚيسا قياِٜ نطابيٛٚ ٠ٚ قاميهاضٜٝي١ى بيؤ      
١ٖآلتٔ، ٥ٝس٣ زٚٚ ؾٛفَٝط٠ن١، ن١ ١ْٜاْتٛا٢ْ بٛٚ بط١ْ١ ٥ؤتؤَب١ًَٝن١ ْاضزلؤنٝإ فيطَِٟ زابيٛٚ.   
٣١ ١٥ط١ضض٢ ظ٠د١ت بٛٚ يي١ٚ نيات ٚ غيات١ ْاخؤؾي١زا ز٠ْطي٢ ني١ؽ  ب١غي١ض ١ٖضاٚدَٛٚيي        

َٝط٠ يي١ ْعٜيو          َٝط٠ن٠ٚ١ بيٛٚ بيٕٛٚ، ٥ي١ٚ زٚٚ ؾيٛف َٞ، ن١ بي١زٚا٣ زٚٚ ؾيٛف ٍَ ب َٝؿ١ُضط١زا ظا ث
َٝٛاشلا٣١ْ باضظا٢ْ تا نٛشضا بٕٛٚ ١ٖض ْاضزلؤنٝإ ١َٖيسابٛٚ. باضظا٢ْٝ ١َْطٜـ ن١ غاض١ٜ١ُن٢ 
بضٛٚى ب١ض  ض١َٚٚت٢ ن١ٚتبٛٚ، ف١ضَا٢ْ زابٛٚ ن١ؽ ٖي١آلت٠ٚٛنإ ْي١نٛشَٟ. غي١عات ثَٝيٓر     
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ػت ٚثَٝٓر خٛي١ى ب١ نٛشضا٢ْ ثٝالْطَٝط٠ِنإ ١َٖٛٚ ؾتَٝو نؤتا٢ٜ زَٜت، ب١آلّ ثاف ٣٠ٚ١٥ ٚبٝ
خ١َيه١ن١ بآل٣٠ٚ يَٝس٠ن١ٕ ٥ؤتؤَب٢ًَٝ تؤٜؤتا ن١ نات٢ بؤ زاْسضاب٠ٚ٠ٚٛ، ز٠ت١قَٝتي٠ٚ١ٚ بي١ٖؤ٣   

ن١ؽ ي١َي١النإ ٚ   9زض٠ْط ت١ق٠ٚ١ٓٝن١ؾ٢ ظٜا٢ْ ١ْط١ٜاْسبٛٚ. ١٥زلا٢َ ١٥ٚ ثٝال١ْ ٠ٚ١٥بٛٚ 
ثَٝؿ١ُضط١ف ب١ْا٠ٚنا٢ْ غ١يِٝ ظٚبَٝط باضظا٢ْ ٚ ١َدٛٚز ؾي١ضٜ    2ٛفَٝط٠ن١ٜإ نٛشضإ، ؾ 2

 ْعاض٣ ؾ١ٖٝسبٕٛٚ ٚ ضٛاضز٠ ن١غ٢ زٜه١ؾ٢ بطٜٓساضبٕٛٚ.
 

 
 دواي دَهييابووٌ هة ذياىى بازشاىى، خةَهم

 ضوثاضي خواياٌ كسد
ؤض ضٚٚز٠ناتي١ سياد٢   ٚا٣ بآلٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖٚاَي٢ ثٝال١ْن١ ي١َْٝٛ ٖاٚآلتٝاْسا، خي١َيهَٝه٢ ظ 

٥ؤ١َضإ بؤ زَيٓٝابٕٛٚ ي١ غ١ال١َت٢ باضظا٢ْ، ب١آلّ ١٥ٚ د١َا٠ٚض٠ ب١ ٖٝ  ضاظ٣ ١ْببٕٛٚ ٚ بيؤ  
٣٠ٚ١٥ ق١ْاع١تٝإ بَٞ ن١ باضظا٢ْ غ١ال١َت١ زاٚاٜإ نطزبيٛٚ ب١ضيا٣ٚ خؤٜيإ بٝبٝيٓٔ، ثياف      

ز٠بٓي٠ٚ١ ظؤض   ٣٠ٚ١٥ زَيٓٝابٕٛٚ، ن١ باضظا٢ْ ب١ غي١ال١َت٢ يي١ٚ ثٝالْي١ ضظطياض٣ بي٠ٚٛ، ٥ياضاّ      
 غٛثاغ٢ خٛا ز٠ن١ٕ.

 

 
 بسوضلةيةن هة حاجى ئؤمةزاىةوة،

 يةكَيليؼ هة بةغداوة
ثٝال١ْنيي١ ناضٜطيي١ض٢ٜ نطزبيي٠ٚٛ غيي١ض ٖاٚآلتٝييإ ٚ ثَٝؿيي١ُضط١، ٖيي١َٜٛٚإ ن١ٚتبْٛٚيي١  
َٜٝٛػيت٢ ز٠نيطز غي١ضنطزا١ٜت٢ ٥ي١ٚ بياض٠ ١َٖيضي٣٠ٚٛ         ساَي١تَٝه٢ ١َٖيض٠ٚ١ْٚٛ، بؤ ١٥َي١ف ث

بات٠ٚ١ زؤخَٝه٢ زٜه١ٚ ضَٜط١ ي١ ثؿ٣َٛٝ بططَٟ، ي١ٚ باض٠ٜي٠ٚ١ غي١ضؤى   د١َا٠ٚض ٚ ثَٝؿ١ُضط١ ب
َٝبي٢ ))بياضظا٢ْ ٚ بعٚٚتٓي٣٠ٚ١ ضظطياض ٛاظ٣ نيٛضز(( ز٠َييَٞ: )بيؤ ؾي٠ٚ١ن٣١           باضظا٢ْ يي١ نت
بطٚٚغه١ٜ١نُإ بؤ ١َٖٛٚ يل ٚباض٠طا ٚ بٓه١نا٢ْ ثَٝؿ١ُضط١ يَٞ زا، ضاَاْػجاضزٕ ن١ خؤٜيإ  

َٞ تٛٚض٠ِ ب َ(. ي١ ب١غساؾ٠ٚ١، سعب٢ ب١عؼ بيؤ ثٝؿياْسا٢ْ   بططٕ ٚ ناضَٜه٢ ٚا١ْن١ٕ ن١غ٢ ث
١َٖيَٜٛػت ٚ ثريؤظبا٢ٜ ب١بؤ٣١ْ ضظطاضب٢ْٚٛ باضظا٢ْٝ ١َْط، بطٚٚغه١ٜ١ى ز٠َْٝط١ْ نٛضزغيتإ ٚ  
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٥اَاز٢ٜ٠ ز٠ضز٠بطِٕ، ن١ ٖاٚناضبٔ بؤ ث١ضز٠ ١َٖيُاَيني ي١ض٣ِٚٚ ١٥ٚا٣١ْ ثٝال١ْن١ٜإ غاظنطز٠ٚٚ، 
ؤنطز٢ْ ٥ٝسضٜؼ باضظا٢ْ ١َٖٝؿ١ ي١ٜازٜـ، ٚاٜإ خؤثٝؿياْسا بيٛٚ   زٜاض٠ ب١عؼ بؤ ١َٖٚي٢ تري

ن١ ١٥ٚإ ي٢َٝ بَٞ ٥اطإ، بؤ ثٝال٢ْ تريؤضنطز٢ْ باضظا٢ْٝ ْي١َطٜـ بي١ ٖي١َإ ؾي٠َٛٝ خؤٜيإ      
ثٝؿاْسا٠ٚ١ٜ. ي١ باض٣٠ ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ بطٚغه١ٜ١ غ١ضؤى باضظا٢ْ ز٠َيَٞ: ))٠ٚآلمميإ زاْي٠ٚ١   

 ب١دَٞ نطز ي١ ب١غسا٠ٚ ٖاتبٕٛٚ(.ن١ٚا ١٥ٚا٣١ْ ثٝال١ْن١ٜإ دَٝ
 
 
 
 
 

 ٍاتيى وةفدَيم هة بةغداوة...
 ثَيلََيياىى هيرىةيةن

غ١ض٠ضِا٣ ٣٠ٚ١٥ ب١عؼ بطٚٚغه١ٜ١ن٢ ْاضزبٛٚ، ثاؾإ ١٥د١ز س١غ١ٕ بي١نط٣ غي١ضنؤَاض    
ز. ع١بسٚيػ١تاض د١ٚاض٣ ٠ٚظٜط ب١ ١َْٜٓٛضا١ٜت٢ خؤ٣ ز٠َْٝطَٜت١ ال٣ باضظا٢ْٝ ١َْط بؤ ثريؤظبا٢ٜ 

ب١بؤ٣١ْ ب١غ١ال١َت٢ ز٠ضض٢ْٚٛ باضظا٢ْٝ ١َْط ٚ ز٠ضبط٢ِٜٓ ْاخؤؾ٢ بيؤ ٥ي١ٚ ضٚٚزا٠ٚ  ٚ    نطزٕ
د١ختهطز٠ٚ١ْ ي٣٠ٚ١ ن١ غ١ضنؤَاض ب١ٖٝ  دؤضَٜو ٥اطيا٣ يي١ٚ ثٝالْي١ ْي١ب٠ٚٛ. ب١َ١ب١غيت٢      
يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝٚ ب١زٚازاضٕٛٚ، يٝص١ٜ١ْى ي١ ١ٖضزٚٚ ال ثَٝهٗات، بي١آلّ ٠ٚى غي١ضؤى بياضظا٢ْ يي١     

٠َيَٞ: )يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝن١ ي١ب١ض ٖؤ١ٜن٢ غياز٠ ٖيٝ  ٥ي١زلاََٝه٢ ب١ز٠غيت٠ٚ١ ْي١زا،      نتَٝب١ن١ٜسا ز
ٖؤ١ٜن١ف ٠ٚ١٥بٛٚ ب١ طَٜٛط٣٠ ٥ي١ٚ ظاْٝاضٜٝاْي٣١ ز٠ظطانيا٢ْ ٖي١ٚاَيعا٢ْٓٝ ؾيؤضِف ز٠غيتٝإ       

 خػتبٕٛٚ، ضشَِٜ خؤ٣ ثٝال١ْن٣١ غاظنطزبٛٚ.(
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 كؤبووىةوةى ضةزكسدايةتى..
 ةز ئةو دةضت ثَيبلسَيتةوةبازشاىيي ىةمس ىةيََيػت غةِز هةض

٣ ١٥ًٍٜٛٚ ب٠ٚٛ َا٣١ٜ ططش٣ ٚ ض١ْٚٛ زؤخَٝه٢ زٜه٠ٚ١، ن١ ثَٜٝٛػت بٛٚ يي١ٚ   29ثٝال٢ْ 
١ٖي١َٛضد١زا غ١ضنطزا١ٜت٢ ي١ٚ زؤخ١ تاظ١ٜ٠ بهؤَيَٝت٠ٚ١. ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ نؤب٣١ْٚٛ غي١ضنطزا١ٜت٢  

ز٠بٛٚا٢ْ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ثاضت٢ ٚ ؾؤضِؾسا، بؤضَْٛٚٝو ب١ال٣ ٠ٚ١٥زا ضٛٚ بٛٚ، ن١ ١ْٖسَٜو ي١ ٥اَا
زاٚاٜإ نطزبٛٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١ط١ٍَ ضِشَِٜ بجضطَِٜٓسضَٟ ٚ ؾ١ضِ ز٠غت ثَٞ بهطَٜت٠ٚ١. غ١ضؤى بياضظا٢ْ  
ي١ نتَٝب٢ ))باضظا٢ْ ٚ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاض ٛاظ٣ نيٛضز(( يي١ بياض٣٠ ضِا٣ بياضظا٢ْٝ ْي١َط يي١ٚ       

١ْخَٝط، ١٥ط١ض  ز٠غت به١ٜٓي٠ٚ١  نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا ز٠َيَٞ: )باضظا٢ْ زش٣ ١٥ٚ بؤض١ْٚٛ بٛٚ ٚ ٚت٢:  
ب١ؾ١ضِ با ي١ ثَٝٓا٣ٚ ن١ضنٛٚى ٚ خا١ْقني ٚ ؾٓطاضزا بَٝت ١ْى ب١ٖؤ٣ ٠ٚ١َٓ( . ٥ي١ٚ ثٝالْي٣١   
ضِشَِٜ ظ٠بطَٜه٢ نٛؾٓس٣٠ ي١ ضاض٠غ١ض٣ ٥اؾتٝا١ْزا ٚ َا٣١ٜ خؤزظ٣٠ٚ١ٜٓ ب١غسا بٛٚ ي١ضَِٜطي٣١  

٣ ١٥ًٜٛٚيسا ض٣ٚٚ زا 29ص٣١ٜٝ ي١ ٥اؾت٢. ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠، غ١ضؤى باضظا٢ْ ز٠َيَٞ: ) ١٥ّ ز٠غتسضَٜ
زٚا ٖٝٛا٣ ضاض٠غ١ضنطز٢ْ ب١ ٥اؾت٢ٝ ثطغ٢ نٛضز٣ ي١ْاٚبطزٚ. ز٠ضن١ٚت ثطغ١ن١ َا٠ٚ١ٜ غ١ض 

 ت١ْٝا نات ٚ، َتُا١ْ ي١َْٝٛاْسا ١َْا(.
 

 
 بةزىامةي ضةزكسدايةتي هة ئاضت

 دؤخي ىوَيدا
٣ ٚ ٥ياَيؤظ٣ ز٠بيطز،   تا ز٠ٖات ٜٚػت٢ ؾ١ضِاْطَٝعا٣١ْ ضِش٢َُٜ ب١غسا باضٚزؤخ٢ بي١ض٠ٚ طيطش  

غ١ضنطزا١ٜت٢ ي١ ٥اغت ١٥ٚ زؤخ١ تاظ١ٜ٠زا ب١ضْا٣١َ يَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ ي١ٚ ضٚٚزا٠ٚ زاْا، ٠ٚ١٥ بٛٚ 
غي١ضباظ٢ٜ ب١غياا، بي١ث٢َٝ     _زا، نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ غٝاغي٢   ٣1971 تؿط٢ٜٓ ١ٜن٢َ١  5ي١ 

َٝب١ن٣١ دي١ْاب٢ غي١ضؤى بياضظا٢ْ يي١ٚ نؤب٠ٚ١ْٜٚٛي١زا ١٥ْيساَا٢ْ نؤَٝتي٣١ ْا٠ْٚيس         ٣ ٚ نت
غييي١ضنطز٣٠ َٖٝع٠نيييا٢ْ ثَٝؿييي١ُضط٣١ تَٝيييسا ب١ؾيييساضبٕٛٚ، ٖييي١ض٠ٖٚا ضييي١ْس ن١غيييَٝه٢ 
ْٝؿتُاْج١ض٠ٚضٜـ ي١ ب١ؾَٝه٢ نؤب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ ١٥ّ زاْٝؿت١ٓزا ب١ؾيساضبٕٛٚ ٚ يي١ٚ ١ْٖطاٚاْي١    

 نؤَيطا٠ٚ١ٜ ن١ ز٠بَٞ ي١ب١ض ضْٚٚان٢ٝ ١٥ٚ ؾت١ تاظ٠ ضٚٚزاٚا١ْزا بٓطَٜٔ.



 67 

ن١ ٠ٚفسَٜو ض٠ِٚا٣١ْ ب١غسا بهطَٟ تا طَٟٛ ي١ب١ضثطغا٢ْ ضِشَِٜ ي١ٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا بطِٜاض ز٠زضَٟ 
بططٕ ٚ زَيٓٝابٔ ْٝاظ٣ ضٝٝإ ١ٜ١ٖ، ضاغجَٝط١ٜٝنا٢ْ باضظا٢ْ ٠ٚ١٥ٜإ زٚٚثيات نطزبي٠ٚ٠ٚٛ ني١    

 خؤٜإ بططٕ ٚ ناضَٜه٢ ٚا ١ْن١ٕ بٝا١ْٜٚٛى بس٠ٕ ب١ز٠غت ضِش٠ٚ١َُٜ.
 

 

 
 ىامةى كسميوني ...

 زدضتاٌٍاتين وةفدَيلي ضؤظييةت بؤ كو
ي١ال١ٜن٢  زٜه١ؾ٠ٚ١ نطميًٝٓـ ض١ْسٜٔ ْا٣١َ بؤ بياضظا٢ْ  ْياضز، ني١ يي١ ٖي١َٛٚ ٥ي١ٚ       
ْاَا١ْزا د١ختٝإ ي١ خؤزٚٚضخػت٠ٚ١ٓ ي١ؾ١ضِ ز٠نطزٚ باغ٢ ٠ٚ١٥ؾٝإ نطزبٛٚ، ن١ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ 

 ٠ٚفسَٜو  بؤ ال٣ باضظا٢ْ ز٠َْٝطَٟ.
١ غي١ضؤنا١ٜت٢ بابي١دإ   زا ٠ٚفسَٜه٢ غؤؤ١ٝت٢ ب ٣1971 تؿط٢ٜٓ ١ٜن٢َ١ غاَي٢  25ي١ 

غ١فٛٚضؤؤ ١٥ْسا٢َ نؤَٝت٣١ ْا٠ْٚس٣ سعب٢ ؾٝٛع٢ غؤؤ١ٝت٢ ٚ ١٥ْسا١َٝت٢ ْٝضهني ٚ ١ْٖسَٟ 
ي١ ١٥ْساَا٢ْ باَيٝؤظخا٣١ْ غؤؤ١ٝت ز٠ط١ْ١ نٛضزغتإ ٚضاٜٚإ ب١ باضظا٢ْ ني١ٚت ٚ ب١بؤْي٣١   

نيي١  ب١غيي١ال١َت٢ ز٠ضضيي٢ْٚٛ ي١ثٝال١ْنيي١ ثريؤظباٜٝييإ يَٝهييطز. ٠ٚفس٠نيي١ ضاٜط١ٜاْييسبٛٚ    
ز٠غتجَٝؿد١ض٣ بؤ ز٠غتجَٝهطز٣٠ٚ١ْ ؾ١ضِ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣  ًًَٝي١ت٢ نيٛضززا ْٝٝي١، ٥ي١ٚاْٝـ     
ز٠ظأْ ن١ ي١ غ١ضنطزا١ٜت٢ ب١عػسا ن١غاَْٝه٢ ثٝؼ ٚ ١ْفاّ ٖي١ٕ ٚ ثَٝٝيإ ْاخؤؾي١ ٥اؾيت٢     
دَٝطريب َ ٚثطغ٢ نٛضز ي١ضَِٜط٣١ ٥اؾت٠ٚ١ٝٝ ضاض٠غ١ض بهطَٜت، ب١آلّ ن١غيا٢ْ ٚاؾيٝإ تَٝساٜي١    

ٕ ي١ط١ضِا٣٠ٚ١ْ ؾ١ضِ ١ْٝٝ. غ١ضؤى باضظا٢ْ ي١ نتَٝب١ن١ٜسا ي١ بياض٣٠ ٠ٚفيس٣ غيؤؤ١ٝت٠ٚ١    س١ظٜا
ز٠َيَٞ: ) ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غؤؤ١ٝت ي١ّ قػ١زا ٥اؾهطا١ٜ، ضْٛه١ ١َٖٛٚ ١ٍَٖٚ ٚ ت١ق١ال٣ غؤؤ١ٝت 
 بؤ ٠ٚ١٥ بٛٚ ؾؤضِؾ٢ نٛضز ي١ط١ٍَ  ضِشَِٜ بطات١ ضَٜهه١ٚتَٓٝو با ي١غ١ض سػاب٢ نٛضزٜـ بَٞ(.
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 ِزَيي ياداغتَيلةوةهة
 داوا هة ِزذَيه كسا ٍةَهوَيطتَيلى ديازي ٍةبَيت

٣  25ط١ضَٛطٛض٣ِ ٖاتٔ ٚض٢ْٚٛ ٠ٚفس ٚ بطٚغه١ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ب٠ٚ١ ط١ٜؿ ، ن١ ي١ 
زا ١٥زل٢ْ١َٚٛ غ١ضنطزا١ٜت٢ ؾؤضِؾ٢ نٛضز نؤب٠ٚ٠ٚٛٚ بطِٜياضزضا    1971تؿط٢ٜٓ ز٢َ٠ٚٚ 

ٓٝؿاْهطز٢ْ ١َٖيَٜٛػتَٝه٢ زٜياض٣ تَٝيسا بهيطَٟ ٚ    ٜازاؾتَٝو ب١ضِشَِٜ  بسضَٟ ٚ زاٚاٟ ز٠غت
٥اَاش٠ بؤ ٠ٚ١٥ بهطَٟ ن١ ٥ي١ٚ زؤخي٣١ ٥َٝػيتا ١ٖٜي١ زؤخَٝهي٢ ْا٥اغيا١ٜٝ ٚ ثَٜٝٛػيت٢        
ب١ناضَٜه٢ ١٥ض٢َٜٓ ١ٜ١ٖ. ضِشَُٜٝـ ز٠غتب١دَٞ ٠ٚآل٢َ زا٠ٚت٠ٚ١، ن١: ٠ٚفسَٜو ز٠َْٝطَٜت بؤ 

٣ نا٢ْْٚٛ ز٠َٚٚي٢   2يَٞ بَٞ. ي١ ضاٚثَٝه١ٚتٔ ي١ط١ٍَ باضظا٢ْ، ١٥ط١ض باضظا٢ْ ٥اض٠ظ٣ٚٚ 
زا ٠ٚفس٠ن١  ز٠طات١ ال٣ باضظا٢ْ ٚ بطِٜاضزضا ن١ غاضز٣ ١ًََْٖٝسضَٟ ٚ ضاض٣٠ زؤخ١ن١  1971

بهطَٟ ٚ ي١غ١ض ب١ض٠َِيآلنطز٢ْ طريا٠ٚنيا٢ْ ٖي١ضزٚٚال ٚ زاْيا٢ْ ضاز٠ٜي١ى بيؤ تَٝهيس٠ض٣ ٚ       
 نطز٣٠ٚ١ْ الث١ض١ٜ٠ِن٢ َْٟٛ ضَٜهه١ٚتٔ.

زٚٚ َْٝطز٠ ي١ال١ٜٕ ١٥د١ز س١غي١ٕ بي١نط٣ غي١ضنؤَاض٣     ٣ ١َٖإ َاْطسا 16ي١ضؤش٣ 
٥َٝطام ز٠ط١ْ١ ال٣ باضظا٢ْ ٚ ي١ْا١َٜي١ن٢ ظاض٠نٝيسا بيَٞ ٥اطيا٢ٜ غي١ضنؤَاض٣ ٥َٝيطام يي١ٚ        
ثٝال١ْٜإ ب١ باضظا٢ْ ضاط١ٜاْسبٛٚ، ن١ تامخَٝو طَٟٛ بؤ غ١ضنؤَاض ؾٌ ْان١ٕ. غ١ضؤى باضظا٢ْ 

يي١ض٢َِٜ َْٝطز٠ناْٝي٠ٚ١ ط١ٜاْسضاْي١ بياضظا٢ْ،     ي١باض٣٠ ١٥ٚ قػا٣١ْ ١٥د١ز س١غ١ٕ ب١نط، ن١ 
ز٠َيَٞ: )ْاظامن ٥اخؤ ب١نط ي١ قػ١ناْٝسا ب١ضِاغغ بٛٚ ٜإ ٠ٚ١٥ ب١ؾَٝه٢ ؾاْؤْا١ٜ١َى بٛٚ ن١ 
١٥نت١ض٠نإ ضؤَي١ناْٝإ ي١ْاٚخؤٜاْسا زاب١ف ز٠ن١ٕ ٚ ز٠غ١آلتٝـ ي١ضاغتٝسا خيؤ٣ َي١آلؽ   

٣٠ ١ٖضضي٢ بي١زْا٣ٚ ٚ ١٥ْطٝٝي١ى ١ٖٜي١     زابٛٚ بؤ ؾؤضِف ٚ بطِٚ بٝا٣ْٚٛ زاز٠َٖٝٓا بيؤ ٥ي١ٚ  
٣َٚٛ١ٖ ب١ ثاضتٝي٠ٚ١ بٓٛٚغيَٝينَ ٚ بٝهيات بي١ ب١َيطي١ٚ ثاغياٚز٠ض٣ ز٠غيتسضَٜصٜهطزٕ ٜيا         

 ي١ن١زاضنطز٢ْ ْاٚباْط٢ ؾؤضِف(.
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 ٍةَهةي بةغداي دوَييَن و بةغداي ئةمِسؤ

١ض٣ِ ضٚٚزاَٜٚو بيٛٚ، ي١ناتَٝهيسا ضٜٚٚيسا، ني١ ضي١ْسٜٔ طي       ٣1971 ١٥ًٜٛٚىل  29ثٝال٢ْ 
٣  ٣1970 ٥ييازاض٣  11ب١غيسا بيي٠ٚ١ ط١ٜؿيت بيٛٚ ضَٜهه١ٚتٓٓاَي٣١       –طتتٛطيؤ٣ نيٛضز   

٠ٚى قؤْاغَٝه٢ ٥اؾت٢ ْاٚز٠بطا، ي١ث١ْا٣ ١٥ٚ زؤخي١   1974 – 1970يَٝه١ٚتب٠ٚ٠ٚٛ، َا٣٠ٚ 
١َْٜٝٛزا ضِش٢َُٜ ب١غسا ي١ ز٠ضف١ت ز٠ط١ضِا بؤ ي١باضبطز٢ْ ١٥ٚ باض٠ ٣١َْٜٝٛ ٖاتب٠ٚٛ ز٣، ١َٖٝؿ١ 

ضا٢ْ ب١غسا خؤٜإ ٠ٚى ْٝاظثانَٝو ثٝؿإ ز٠زا، بي١آلّ ي١ضاغيتٝسا ٖي١َٚي٢ تَٝهيسا٢ْ     ز٠غ١آلتسا
باضٚزؤخٝإ ز٠زاٚثَٝٝإ ٚابٛٚ ي١ض٢َِٜ ثٝال٢ْ تريؤضنطز٢ْ باضظا٢ْٝ ١َْط ١َضا١َناْٝإ زَٜت١ز٣، 
ضؤشطاض ز٠ض ػت ١٥ٚ ض٠ٚت١ ؾؤؤ١َٝٓٝ ت١غهب١ٝٓٝ، بي١آل٣ طي١ٚض٣٠ ب١غي١ض طي١ال٢ْ ٥َٝيطام زا      

اغت١ ي١ض٢َٜ ثٝال٢ْ د١ظا٥ري ؾؤضِؾ٢ ١٥ًٍٜٛٚ تٛٚؾ٢ ْػهؤ ٖات ٚ ضاغيت١ يي١ َيا٣٠ٚ    َٖٝٓا، ض
١٥ٚ دؤض٠ برينطز٣١ٜ٠ٚ١ْ ب١غسا ضي٢ يي١ ز٠غيتٝإ ٖيات ز٠ضٖي١م بي١        1975 -1991َْٝٛإ 

نٛضزغتإ نطزٜإ، ب١آلّ ٥انا٢َ ١٥ٚ برينطز١ٜ٠ٚ١ْ َاَيَٜٛطا٢ْ ١ْى ١ٖض بيؤ نيٛضز، بي١َيهٛ بيؤ     
٠ٚٚ ضاض٠ْٛٚغ٢ غ١ضا٢ْ ضِش٢َُٜ ب١عؼ ب١نَٟٛ ط١ٜؿت، ن١ ١َٖٛٚ ال١ٜى ١َٖٛٚ ٥َٝطام يَٝه١ٚت١

١٥ٚ ضٚٚزاٚا٣١ْ ي١ب١ضضا٠ٚ، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ َا٣١ٜ ْٝط١ضا١ْٝ ١ٜ٠ٚ١٥، ي٥١َٝطاق٢ زٚا٣ ضٚٚخاْيس٢ْ  
ب١عؼ َٖٝؿتا برينطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ي١ٚ دؤض٠ َا٠ٚٚ ز١ٜ٠َٟٚ ض٠ٚت٢ ضٚٚزا٠ٚنإ ب١ ٖي١َإ ٥اقياض٣   

ب١غيسا ٖي١َٚي٢ ثٝالْي٢     -١ٚإ ي١ثي١ْا٣ ٥اؾيت٢ ٚطتتٛطيؤ٣ نيٛضز    غ١ززاّ ٚ ب١عػسا بب١ٕ، ٥
تريؤضنطز٢ْ ضاب١ض٣ نٛضزٜإ ز٠زاٚ ٚ غ١ض٣ ظَإ ٚب٢ٓ ظَاْٝؿيٝإ  ٥اؾيت٢ ٚ بطاٜي١ت٢ بيٛٚ،     

غاٍَ ٜاز٣ ١٥ٚ ضؤش٠ ْاخؤؾ١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ز٠بٝٓني دَٛٚي١ٜ١ى ي١ب١غيسا  بي١    39ي١ناتَٝهسا زٚا٣ 
َٟٚ ثؿت ي١َاف١ض٠ِٚاناْٞ نٛضز بهات، ١ٖق١ بري يي٠ٚ١  ١َٖإ ٥اضاغت٣١ داضإ ز٠ضِٚات ٚ ز١ٜ٠

بهطَٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ز٢ََٜٝٓٚ ب١غسا ب١ٖ١َٛٚ تٛاْا١ٜى ي١ٖ١َٚي٢ ي١ْاٚبطز٢ْ نٛضزا زا بيٛٚ ٚ بيؤ٣   
١ْض٠ٚٛ غ١ض، ثَٜٝٛػت١ ١٥َطِؤ ي١ ب١غسا ٠ٚى ث١ْسَٜو غ١ٜط٣ ١٥ٚ ثٝال١ْٚ ز٠ٜإ ثٝالْي٢ زٜهي١   

١غ١ض ١َٖإ ١٥ٚ ض٠ٚت١ بطِٚات، ن١ يي١دٝاتٞ نياضنطزٕ بيؤ    به١ٕ، ي١ نؤتاٜٝسا ز٠َيَٝني ٣٠ٚ١٥ ي
ٟ ٥ازاض خؤٜإ يَٞ زظ٠ٚ١ٜٝٚ ب٠ٚ١ف ٠ٚ١ْغتإ،  ٜٚػيتٝإ  11دَٝب١دَٝهطزْٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 

باضظا٢ْٝ ١َْط ي١ ث١ْا٣ ٥اؾغ تريؤض به١ٕ، ١٥ٚا ْا١َٜٟٚ ثطؤغ٣١ غٝاغي٢ ٚ ثَٝهي٠ٚ١شٜإ يي١    
ب١غسا ز٠غت١ٚططٚٚثط١يَٝو ب١ال٣ ٠ٚ١٥زا بضٔ، نات ب١  ٥َٝطِاق٢ تاظ٠زا غ١ضن١َٟٚ. ١ٖضض١ْس٠ ي١

فريِؤبس٠ٕ ٚ ثٝالْطَٝط٣ِ ي١ نٛضز به١ٕ. ١٥ٚا ْاٜاْي١َٟٚ ٥َٝيطام غي١قاَطري٣ ب١خؤٜي٠ٚ١ ببيٝينَ،       
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ناضٚا٢ْ ب١ض٠ٚ ثَٝؿ٠ٚ١ض٢ْٚٛ ثطؤغ٣١ غٝاغ٢ ثاؾ١نؿ١ ثَٝس٠ن١ٕ، باؾأٜ ز٠ضؽ ٚث١ْيس ٥ي١ٚ   
٣  ٣29 نٛضز نطز١ٜٚٚت٢، ني١ زٜاضتطٜٓٝيإ ثٝالْي٢    ضٚٚزاٚ ٚ ثٝالْا١ْٕ ن١ ب١غسا٣ داضإ زش

بي١   ٣1975 ٥ي١ًٍٜٛٚ ٚ ْػيهؤ٣    ١٥29ًٍٜٛٚ بٛٚ، ز٠بَٞ ي١خؤٜإ بجطغٔ ٥َٝطام زٚا٣ ثٝال٢ْ 
َٟ ط١ٜؿت؟ ٥اٜا ١٥ٚ دَٛٚي١ٜي٣١ يي١ ب١غيسا خيؤ٣ بي١ ٖي١َإ ٥اضاغيت٣١ ب١غيسا٣ دياضإ           نٛ

 ز٠دَٛٚيَٝينَ، ز١ٜ٠َٟٚ ٥َٝطام ب١ٖ١َإ ز٠ضز ببات٠ٚ١؟
٢ٓٝ: بؤ ٥اَاز٠نطز٢ْ ١٥ّ باب١ت١ غٛٚز يي١ نتَٝبي٢ دي١ْاب٢ غي١ضؤى بياضظا٢ْ بي١ْا٣ٚ       تَٝب

ضياث٢ ١ٜني١ّ     –ب١ؾي٢ ز٠ّٚٚ   –ب١ضط٢ غي١َّٝٝ   –)باضظا٢ْ ٚ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ضظطاض ٛاظ٣ نٛضز 
 ( ٠ٚضطريا٠ٚ.2004
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  ثةياًيَم هة ٓةوهيَسةوة...ثةياًيَم هة ٓةوهيَسةوة...
 كاُداكاُداياوة ئاشاياوة ئاشاــبسِيازي يةكدةُطي هة وآلتي ثبسِيازي يةكدةُطي هة وآلتي ث

 
 

بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام زٜاضٟ نطا٠ٚ )زٚاتط نطا١ٜ  16/1/2010ب١ٚ ث١َٟٝٝ ضؤشٟ 
(، َا١ٜ٠ٚن١ سعب ٚ ق١ٚاض٠ٚ ال١ْ١ٜ غاغ١ٝٝنإ ن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١خؤ ٚ، ١ٖض١ٜني١ٜإ  7/3/2010

ي١ ضٚاْط١ٟ دٝاٚاظٚ، ١ْٖسَٜو داضٜـ يَٝو ْعٜو بؤ ١ْٖسَٟ ثطؽ غي١ٜطٟ ١َٖيبيصاضزٕ ز٠ني١ٕ،    
٠ٟ تَٝبٝين ز٠نطَٟ، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ١٥دٓس١ٜ٠نٞ بؤ ١َٖيبيصاضزٕ ١ٖٜي١، ني١ تٝاٜيسا     ١٥ٚ

َايف نٛضز ثؿتطَٟٛ ز٠خات، ١ٖض٠ٚ١٥ف بٛٚ بؤ ز٠ْطسإ ي١غ١ض ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ، تي١ْٝا يي١   
ضٚاْط١ٟ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خؤ٠ٚ١ٜ ثَٝؿٓٝاضٟ خػت١ضِٚٚ، ١٥ٚ ثَٝؿٓٝاض٠ٟ ز٠ٜا١َْٟٚ دَٝب١دَٞ بهيطَٟ،  

 ١ٜ٠ٚ بؤ ز٠غ١آلتٞ تانط٠ٚ٠ِٟ.ط١ضِا١ْ
بؤ١ٜ ١ٍَٖٚ ز٠ز٠ٕ ن١ضنٛٚى ي١ ثاضَٜعطاناْٞ زٜه١ٟ عَٝطام دٝابهطَٜت٠ٚ١ٚ زؤخَٝهٞ تاٜب١تٞ 
َٝؿيٓٝاض٠، بي٠ٚٛ ٖيؤٟ ٥ي٠ٚ١ٟ          َٞ ثَٝساططتين نيٛضز ي١غي١ض ض٠تهطزْي٠ٚ١ٟ ٥ي١ٚ ث َٞ بسضَٜت، ي ث

َٛٚي١ْٞ غٝاغيٞ نيطا،    ث١ضي١َاْٞ عَٝطام ١ْتٛاَْٞ ز٠ْط ي١غ١ض ٜاغان١ بسات ٚ، ض٠ٚا١ْٟ ١٥زل
ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ٚ ١ْٖسَٟ تٛضنُاْٞ تْٛسض٠ِٚ ن١ ٚاقٝ  ٠ٚى خؤٟ ْاخَٜٛٓٓي٠ٚ١، ثَٝٝيإ   
ٚابٛٚ ب١ ٥اغاْٞ بؤٜإ ز٠ضَٝت١غ١ضٚ، ب١ ثَٝساططتٔ ي١غ١ض ثَٝؿٓٝاضٚ زاٚاناْٞ خؤٜيإ، ز٠تيٛأْ   

ٚ ظ١ٜ١َٓٝ٠نٝإ بؤ ٟ نٛضزغتإ بكؤظ٠ٚ١ْٚ، ثَٝٝإ ٚابٛ 25/7/2009زؤخٞ زٚاٟ ١َٖيبصاضزْٞ 
ز٠ض٠ِخػَٞ، ن١ ز٠تٛأْ زضظٚ ن١يَٝٔ ي١َْٝٛ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ غٝاغٞ نٛضزغتإ زضٚغت به١ٕ ٚ، ب١ٚ 

 ٖؤ٠ٚ١ٜ ١َضا١َناْٝإ زَٜت١زٟ.
٠ٚ١٥ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ضا٠ٚضَِٜٞ ز٠نطز ٠ٚ١٥بٛٚ، ن١ يي١ نٛضزغيتاْسا ١ٜن١َٗيَٜٛػيت يي١     

، ١٥ٚ زاخٛاظ١ٜٟٝ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٖات١زٟ، ب١ضاَب١ض ثٝالْٞ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠بسا ١ٖبَٞ
زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ نٛضز زاٚا ْاض٠ٚان١ٟ ض٠تهطز٠ٚ٠، ٥ٝسٟ ١٥ٚ ١َٖيَٜٛػيت١ ثَٜٝٛػيغ بي١ ثؿيتٝٛاْٞ     

ث١ضيي١َاْٞ نٛضزغيتإ ١َٖيَٜٛػيغ خيؤٟ      21/10/2009نٛضزغتإ ١ٖبٛٚ، ٥ي٠ٚ١بٛٚ ضؤشٟ  
ض٠ت بهطَٜت٠ٚ١، ضؤشٟ زٚاتطٜـ  ثَٝؿإ زاٚ، بطِٜاضٟ زا زؤخٞ تاٜب١ت ب١ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ن١نٛٚى
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ي١غ١ض باْطَٗٝؿغ بي١ضَِٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ،        22/10/2009
١َٜٓضاْٞ غ١ضد١ّ ٥ي١ٚ ثياضت ٚ ال١ْٜي١ نٛضزغيتاْٝا١ْٟ ني١ يي١ الٜي١ٕ نؤَػيٝؤْٞ بياآلٟ           ْٛ

إ ضاط١ٜاْيس،  غ١ضب١خؤٟ ١َٖيبصاضز١ْنا٠ٚ١ْ تؤَاضنطإٚ ي١ ١ٖٚيَٝط نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ ضاط١ٜاْيسضاَٜٚهٝ 
بطِٜاضٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝنإ تني ٚ تاَٜٚهٞ زٜهي١ٟ زاٜي٠ٚ١ خي١َيهٞ    
نٛضزغتإ ٚ، ث١ٜاََٝو بٛٚ بؤ ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٝؿ١ بؤ نٛضز ي١ بؤغ١زإ، ن١ ضا٠ٚضَِٜٞ ٠ٚ١٥ ١ْن١ٕ 

 نٛضز ١ٜن١َٗيَٜٛػت ْابَٞ ي١ ب١ضاَب١ض ثَٝؿٓٝاضٚ زاٚا ْاض٠ِٚاناْٝإ.
باضظاْٞ زٚاٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝٝنإ بيؤ ز٠ظطانياْٞ ضاط١ٜاْيسٕ زٚاٚ    غ١ضؤى 

ي١باض٠ٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ ٚتٞ:"خؤؾب١ختا١ْ ي١غي١ض ١َغي١ي١ٟ ني١ضنٛٚى ٚ    
ْاٚض١ زابطِا٠ٚناْٞ تط ١َٖٛٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػت بٜٛٚٔ ٚ، بطِٜاضزضا ن١ ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى، ١َُٝ٥ ٠ٚنٛ 

غتاْٞ، قبٍَٛٚ ْان١ٜٔ ٖٝ  دٝاٚظ١ٜٝى خبطَٜت١ َْٝٛإ ن١ضنٛٚى ٚ ثاضَٜعطاناْٞ تيطٟ  نٛضزٚ نٛضز
عَٝطام ٚ، ْابَٝت ن١ضنٛٚى دٝابهطَٜت٠ٚ١ٖٚٝ  ٜاغيا١ٜنٞ تاٜبي١ت ٜيإ َازز٠ٜي١نٞ تاٜبي١تٞ      

، ١َ١٥ ١َٖيَٜٛػيغ ٖي١َٛٚ ال١ٜنُاْي١". ٥ي١ّ      140ي١غ١ض ن١ضنٛٚى ْابَٝت، ت١ْٗا َازز٠ٟ 
ػت١ٝٝ، داضَٜهٞ زٟ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ زَيدؤف نطزٚ ي١ ثيَٝـ  ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛ

١َٖٛٚاْٝؿسا غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ضاٜط١ٜاْس:" َٔ ظؤض ظؤض خؤؾشاَيِ، ني١ ًًَٝي١تٞ   
نٛضز ي١َ١ؾسا، زٜػإ ١ٜنطِٜعٟ ْٛاْسٚ ب١ ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜناْٝـ ضاز٠ط١ٜي١ْني ني١ ٥َُٝي١ ٠ٚنيٛ     

 نٛضز ١ٜن١َٗيَٜٛػتني".
ْسضاٟٚ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ سعب ٚ ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝٝناْسا، ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ ي١ ضاط١ٜا

ب١ ثَٜٝٛػت١ٝٝنٞ ١٥ّ قؤْاغ١ ي١ ق١َي١َيسضاٚ، بيؤ ٥ي١ّ ١َب١غيت١ف بطِٜياضٟ بي١ضز٠ٚاَبٕٛٚ ٚ       
ث١ض٠ثَٝساْٞ ١٥ّ دؤض٠ زاْٝؿتٓا١ْٜإ زا٠ٚ، ب١َ١ب١غغ قَٛٚيهطز٠ٚ١ْٟ ناضٟ ٖاٚب١ف ي١ ١َٖٛٚ 

 ٠ٚى ي١ ضاط١ٜاْسضا٠ٚن١ٜاْسا ٖات٠ٚٛ.بٛاض٠ناْسا، ١ٖض
٥يي١ّ ١ٜنييس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػييت١ٝٝ ي١ب١ضاَبيي١ض ؾييؤؤ١َٝٓٝناْسا، ديياضَٜهٞ زٟ ز٠بَٝتيي٠ٚ١ 
زا١َٜٓؤٟ ثت١ٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١ٜنطِٜعٟ ٚ تْٛٚسبْٛٚٞ ب١ض٠ٟ ْا٠ٚخؤ، ي١ب١ضاَب١ض ٖي١ض ١ٖض٠ِؾي١ٜ١ى   

ٕ ٖي١َٚيٞ ٥ي٠ٚ١ ز٠ز٠ٕ   ن١ ي١ نٛضزغتإ ٚ َيايف ض٠ٚاٟ نيٛضز ز٠نيطَٟ، ١٥ط١ضضيٞ ؾي٦ة١َٝٓٝنا     
دَٝب١دَٞ ١ْنطَٟ، يَٞ ظؤض ططْط١، ١٥َطِؤ ١َٖٛٚ ال١ٜى، ب١ ث١ضي١َإ ٚ سيعب ٚ   140َازز٠ٟ 

 زٚٚثات ز٠ن٠ٚ١ْ١. 140ال١ٜٕ نٛضزغتا١ْٝٝنإ، ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ َازز٠ٟ 
ٚاظٟ يي١  نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١ضي١َإ ٚ سعب ٚ ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝنإ، ٠ٚ١٥ٟ ثَٝطِاط١ٜاْسٜٔ دٝيا 

نٛضزغتإ ٚ ١ٜنس٠ْطٞ ي١ ب١غسا، ١٥ٚ ١ٜ١ٜ١َٜٓٚ ن١ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ ؾاط١ؾيه١ ز٠نيات،     
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ز٠نطَٟ بًََٝني يَٝط٠ٚ٠ قؤْاغَٝهٞ زٟ زَٜت١ثَٝؿ٠ٚ١، ز٠خٛاظضَٟ ١٥ّ ١ٜنيس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػيت١ٝٝ   
    ٞ  ب١ضز٠ٚاَٞ ثَٝبسضَٜت، ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ باآلٟ ٚآلت ي١ ٖي١َٛٚإ ز٠خيٛاظَٟ، ١َٖٝؿي١ ١ٜنيس٠ْط
ي١ب١ضاَب١ض ١ٖض ثٝالٕ ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٜ١نٞ غ١ض نٛضزغتإ ثَٝؿإ بيسضَٜت، ٥ي١ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػيت١ٟٝٝ    
ث١ضي١َإ ٚ زٚاتطٜـ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ سعب ٚ ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝٝنإ، ٥اظا١ٜتٞ ٚ ٖات١ٓز٠ْط١ يي١  
٥اغت ١َغ١ي١ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠ناْٞ ط١ي١ن١َإ، ١٥ٚ ٥اَاز٠ب١ْٚٛ ٠ٚ١٥مشإ ثَٞ ز٠َييَٞ، ني١ ظؤض   

١ت١ بؤ ١ٖض ال١ٜٕ ٚ بؤضَْٛٚٝو، خؤٟ ي١ ١َغ١ي١ ١ْت١ٚا١ٜت١ٝٝنإ ببيَٜٛطَٟ، دياضَٜهٞ زٟ   ظ٠د
َٝيت، ني١ ثطغيٞ          َٝطاقيٞ ٖي١َٛٚإ ب َٟ ع َٝطاقيٞ ْيٛ َٟ ع َٜت١ ١٥ٚا١ْٟ ْاٜاْي١ٚ ١٥ٚ ث١ٜا١َ ز٠زض
١ْت١ٚا١ٜتٞ ٚ ضاض٠ْٛٚغٞ ط١يٞ نٛضزغتإ ًََٖٝيٞ غيٛٚض٠ٚ، ْيابَٞ بي١ زٜيتين دٝاٚاظٜٝي١ناْٞ       

١ غ١ض ١٥ٚ با٠ٚض٠ِٟ نٛضز ث١ضت١ٚاظ١ٜ٠، غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ني١ خي١َيو   نٛضزغتإ بضٓ
َٜعطياضٟ يي١ طي١يٞ نٛضزغيتإ بهيات، ١٥ْيساَاْٞ         َٜٓسٟ خيٛاضز٠ٚٚ ثاض َتُا١ْٜإ ثَٝسا٠ٚٚ غٛ

 ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٝـ ثاب١ْسٕ ب١ ب١ضططٟ نطزٕ ي١ نٛضزغتإ.
ط١ض ١ٜنس٠ْط ١ْبني ١َٖٝؿ١ ب١ بي١  بَٝطَٛإ ١٥ّ خٛي١ٟ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام ظؤض ططْط١، ١٥

الٚاظ ز٠بٝٓسضَٜني، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ز١ٜ٠َٟٚ بي١ّ َٖٝٓيإ ٚ بطزْي١ٚ، ظٜيازنطزْٞ شَياض٠ٟ      
زاْٝؿتٛاْٞ ض١ْس ثاضَٜعطا١ٜى ٚ، خؤزظ٠ٚ١ٜٓ ي١ غ١ضشََٝطٜٞ زاْٝؿتٛاْٞ ت١ٚاٟٚ عَٝطام، طيٛضظ  

غ١ثَٝٓسضاٚٚ ١ٍٖ قؤغت٠ٚ١ٓ، يي١ ضَٜيٞ    ب٠ٛؾَٝينَ ٚ ب١ فطت ٚ فٌََٝ ٚ ت١َي١ن١باظٟ ٚ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ
ز٠ْطسإ ب١ٚ ٜاغا١ْٟ خؤٜإ ط١ض٠نٝا١ْ، َاف١نامنإ ظ٠ٚت به١ٕ ٚ ثاؾإ ب١ ٜاغياٜٞ زابٓيَٝٔ،   
يَٝط٠ٚ٠ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػيغ ١٥ٚثي١ضِٟ ٥اظاٜي١تٞ ٚ دٛاََٝطٜٝي١، ٥اظا١ٜتٝٝي١ى ض٠َيعٟ       

زٜه١ٟ ط١ي١ن١َاْٞ ثيَٞ ْاغيطا٠ٚ،   ١ْت١ٚا١ٜتٞ نٛضز باضظاْٝٞ ١َْط ٚ غ١ضنطز٠ٚ تَٝهؤؾ١ضاْٞ 
زَٜٚينَ خَٜٛٔ ب١خؿني ٚ ؾ١ضِٟ قاض٠َاْا١ْ ب١ضططٟ بٛٚ يي١ زاٚاٟ ض٠ٚاٚ ضاض٠ْٛٚغيٞ ًًَٝي١ت،    
١٥َطِؤ ثاضَٜعطاضٜهطزٕ ي١ ز٠غه١ٚت١نإ ٚ خ١بات ي١ثَٝٓاٟٚ  ضاض٠ْٛٚغٞ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ،   

١٥َطِؤٜإ َٖٝٓيا ٥ياظابٕٛٚ، بؤٜي١    ي١ضَٜٞ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ ز٠بَٝت، ١٥ٚا١ْٟ زَٜٚينَ تا 
ضؤشْا١َْٛٚغَٝهٞ ٠ٚى زاْا ٥از٠ّ مشٝست ب١ َاْسٚٚبٕٛٚ ٚ ٖٝالن١ٝٝنٞ ظؤض٠ٚ٠، يي١ غي١ض٠تاٟ   
ؾ١غت١ناْٞ غ١ز٠ٟ بٝػت١ّ خؤٟ ط١ٜاْس٠ ْاٚض١ ٥اظازنطا٠ٚناْٞ ؾؤضِؾٞ َي١ظْٞ ٥ي١ًٍٜٛٚ ٚ،   

ْٞ نٛضزغيتإ، ني١   زٚاٟ زٜساض ي١طي١ٍَ بياضظاْٝٞ ْي١َط ٚ ب١غي١ضنطز٠ٚ١ْٟ ظؤضبي١ٟ ْاٚضي١نا      
ط١ضِا٠ٚ١ٜ نتَٝبَٝهٞ ز٠ضنطزٚ ْاٟٚ يَٝٓا "غ١ف١ضَٜو بؤ ْاٚ ثٝا٠ٚ ٥اظانإ ي١ نٛضزغيتإ" ، ديا   
١٥ط١ض ب١زٜسٟ زاْا ٥از٠ّ خؤضِاططٟ ٚ غ١ْط١ضططتٔ ي١ زٚشَٔ ٥اظا١ٜتٞ بَٞ ن١ ١ٖضٚاٜي١، ٥ي١ٚا   
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       ٟ خ١باتيسا،   ١٥َطِؤف غ١ضؤى ٚ تَٝهؤؾي١ضاْٞ ٚآلتيٞ ثٝيا٠ٚ ٥اظانيإ، يي١ قؤْياغَٝهٞ زٜهي١
 ١ٜنس٠ْطٞ ز٠َْٜٛٓٔ ٚ ي١ ضٜعٟ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ثاضَٜع٠ضاْٞ ٚآلتٔ.

ي١ غؤْط١ٟ ٠ٚ١َ١٥، ١٥ّ ١ٜنس٠ْط١ٟٝٝ نٛضز، ز٠بَٝت١ ٖؤٟ ٥ي٠ٚ١ٟ ال١ْٜي١ناْٞ عَٝيطام ٚ    
١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ، داضَٜهٞ زٟ ضَٜط١ٟ ١ٖٚيَٝط بطط١ْب١ض، يَٞ ٠ٚى ي١ ١َٖيَٜٛػغ ١َٖٛٚالٜي١ى  

و بؤ زاخٛاظ١ٜٝناْٞ ب١ضاَب١ض زابٓسضَٟ، ١ٖغتاضٟ قؤْاغ١ني١ف  ب١زٟ ز٠نطَٟ، ١٥دلاض٠ غٓٛٚضَٜ
٠ٚ١٥ ز٠خٛاظَٟ، بؤ١ٜ ثَٞ ز٠ضَٞ فؿاض٠نإ ظٜاتطبٔ، يَٞ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػيغ بي١ضز٠ٚاّ،   
ن١ؾَٝهٞ زٜه١ بؤ قػ١نطزٕ ي١غ١ض ١٥ٚ باضٚزؤخ١ تاظا١ْ زََٜٓٝت١ثَٝـ، ن١ نٛضز ب١ ٥اَاز٠ٜٞ ي١ 

 ٠ٚ.طؤض٠ِثا١ْن١زا ز٠ًَََٖٝٝت١
َٝ  زاْيا ٥ياز٠ّ            َٝبٝين: )ثٝيا٠ٚ ٥اظانيإ(ٟ ْاْٚٝؿياْٞ ٥ي١ّ باب١تي١ يي١ ْاْٚٝؿياْٞ نتي ت
مشٝست)غ١ف١ضَٜو بؤ ْاٚ ثٝا٠ٚ ٥اظانإ ي١ نٛضزغتإ( غ١ضضا٠ٟٚ ططت٠ٚٛ، ن١ ١٥َػاٍَ ي١الٜي١ٕ  

 بطاٟ ب١ضَِٜعّ ناى ١٥بٛب١نط غاَيح نطا٠ٚ ب١ نٛضزٟ.
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  م...م...ٓةهَويَطتيَٓةهَويَطتيَ
  و دزيَرو دزيَر  ُةخشةي زيَطايةكي دووزُةخشةي زيَطايةكي دووز

 
 

تازَٜت ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١غ١ضز٠َٞ نطاْي٠ٚ١ٚ َيايف َيطؤؤ ٚ زميٛنطاغيٞ زا ظٜياتط      
ز٠َاَو الز٠زات ٚ َٖٝٓس٠ٟ ز٠َٜٗٝينَ ٚ ز٠ٜبات ْاظاَْٞ ضؤٕ ي١طي١ٍَ غي١ضز٠َسا ٖي١ٍَ بهيات،     

ٟ ض٠ٚتٞ ْاٚاقٝبٝسا ز٠ضِٚاَْٞ، ْٝٛ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ١٥َطِؤ ي١ ٥َٝطاقٞ َْٜٛسا ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ب١ال
٠ٚ١٥ْس٠ ب١الٟ نطا٠ٚ١ْٚ قبٍَٛ نطزْٞ ب١ضاَب١ضزا ْاضِٚاَْٞ، ٥ٝيسٟ ٥ي١ٚ ١ًَٜي١ٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ     
ع١ض٠بٞ ظاز٠ٟ ض١ْسٜٔ ق١ٜطا١ْ ي١ ٥َٝطام ٚ ْاٚض١ن١زا، ١ٖض ٠ٚختَٝو ٖي١َٚيٞ زابَٝيت تَٝهي١َيٞ    

نٛؾي  ٚ طي١ضِإ بي٠ٚٛ بي١ زٚاٟ     ي١ط١ٍَ ض١َه١ناْٞ غ١ضز٠َسا بهات، ٠ٚ١٥ تي١ْٝا بيؤ نيات    
غاَيٞ ضابطزٚٚ ني١ ي١ٚثي١ضِٟ َٖٝيعٚ     40قؤغت٠ٚ١ٟٓ ١ٍٖ ٚ ز٠ضف١ت. ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ 

تٛاْازا ب٠ٚٛ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض سػابٞ ؾْٛاغٞ ١ًًَٝتاْٞ زٜه١ خؤٟ بََٝٓٝت١ ثَٝـ زؤخيٞ ٥ي١ٚ   
ٞ ْياٚ دٛططافٝاٜي١ى   َا١ٜ٠ٚف ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ زاب٠ٚٛ، ١َٖٝؿ١ ظاْٝاضٜٞ ز٠ضبياض٠ٟ ًًَٝي١تاْ  

ي١ط١ٍَ ع١ض٠بسا ١ٖب٠ٚٛ، ي١َْٝٛ ١٥ٚ ١ًًَٝتا١ْف نٛضز، ز٠نطَٟ بًََٝني يي١ َيا٠ٟٚ ْعٜهي١ٟ ْٝيٛ     
غ١ز٠ٟ ضابطزٚٚزا ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ ٥َٝطاقسا غياَاْٞ ٚآلت ٚ تي١ٚاٟٚ ٚظ٠ٟ خيؤٟ بيؤ     

اض٠ٟ نيٛضزٚ  ؾَٜٛٔ بعضنطزْٞ ؾْٛاغٞ نٛضز خ١ضز نطز٠ٚٚ ي١ٚ ثَٝٓا٠ٚؾسا ظاْٝياضٟ ظؤضٟ ز٠ضبي  
بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ نؤنطزؤت٠ٚ١، ١٥ٚ ؾهٌَ ٚ ؾَٝٛاظا١ْٟ ١ٖض داض٠ٟ ي١غ١ضز٠ّ 
ٚ ناتَٝه٠ٚ١ ب١ ْاٟٚ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ ز٠غ١آلت بٕٛٚ ظؤض بياف ز٠ظاْئ َيايف نيٛضز     

١طي١ٍَ  ض١ٝٝٚ ضٞ ز٠َٜٚت ٚ دٛططافٝاٟ نٛضزغتإ ن١َٜٝٛ، يَٞ ي١ ١ٖض غ١ضز٠ََٝهسا ي١ غتط٠ٚ٠ ي
نٛضز ز٠غت ثَٝس٠ن٠ٚ١ْ١ٚ غاز٠تطٜٔ َاف ن١ ض٠ِْط١ ٠ٚى باب١تٞ غ١ضز٠ّ ١َْابٔ ض١ْسٜٔ ط١ضِٟ 
َٜييَن زنتاتؤضٜي١ت بي١ظ٠بطٚ ظ٠ْيط ٠ٚآلَيٞ          طتتٛطؤٚ زاْٛغتاْٞ ٜٚػيت٠ٚٛ ٥ٝيسٟ ٥ي٠ٚ١ٟ زٚ
 زا١ٜٓٚت٠ٚ١ ١٥َطِؤ ي١ غا١ٜٟ زميٛنطاغٞ ٚ ٥اظازٜسا ث١ْا بؤ فطِٚفٌََٝ ٚ ت١َي١ن١باظٟ ز٠بي١ٕ. ٥ي١ٚ  
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َا١ََي١ٜ١ٟ ١٥َطِؤ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ب١ضاَبي١ض ني١ضنٛٚى ز٠ٜهيات ٖي١َإ َا١ََيي١ٟ      
٠ٚ١ْناْٞ ثَٝؿٟٛٚ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب١ ي١ط١ٍَ نٛضز ٚ ١َغي١ي١ٟ ني١ضنٛٚى ْاغيْٝٛايٝعَٞ    
ع١ض٠بٞ ١َٖٝؿ١ ١ٍَٖٚ ز٠زات، فانت١ضٟ ٥ٝكًُٝٝٞ ٚ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ي١ ب١ضاَب١ض نيٛضززا بي١الٟ   

ت٠ٚ١ ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ ب١ضز٠ٚاّ طيط٠ٚ ي١غي١ض ََْٝٛياَيٞ نيٛضزٚ نٛضزغيتإ      خؤٜسا بؿهََٝٓٝ
ز٠نات يَٞ ط١ٚض٠تطٜٔ نؤغجٞ ب١ضز٠ّ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب ب١ض٠ٟ ْاٚخؤٟ نٛضزغتا١ْ، ني١ٟ  
ٍَ نطزْيٞ          َٝيَن غي١ضز٠ّ غي١ضز٠َٞ زميٛنطاغيٞ ٚ قبيٛٚ ١٥ٚ ب١ض١ٜ٠ الٚاظبٛٚ ٥اطياٟ يي٠ٚ١ ْياَ

َطِؤؾسا ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ ز٠زات زٜٛاضٟ َاَيٞ نيٛضز بػيَُٞ ٚ يَٝيٞ    ب١ضاَب١ض٠ بؤ١ٜ ي١ ضؤشطاضٟ ١٥
بَٝت١ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا ي١ ب١غسا ز٠ضٚاظ٠ناْٞ طتتٛطؤ زاخبات ٚ غٛاضٟ غ١ضٟ خؤٟ بَٝت ٚ ٖي١ض  
َٞ يي١ ز٠غيتٛٚضٟ           خؤٟ ببيٝيَن ٥ي١َطِؤ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ ب١غي١زضَٜهٞ طي١ٚض٠ٟ ز٠ظاْي

ٟ ٚاقٝبٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ض١ْسٜٔ ١َغ١ي١ٟ ١َٖٝؿ١ٜٞ ٥َٝطاقسا ْاٟٚ نٛضز ٚ َٖٝؿت٠ٚ١ٓ
ث٠ٜٛ١غت ب١ َايف َطؤؤ ٚ ٥اظازٟ ١ٜ١ٖ، ب١ضز٠ٚاّ ي١ فٛضغي١تَٝهسا ز٠طي١ضَِٟ بي١ ض٠ظٟٚٚ خيؤٟ     
َٟ َيايف نيٛضز ٚ ١ْتي٠ٚ١ناْٞ زٟ يي١ ز٠غيتٛٚضزا         ١َٓٝطي١ِض ١َٖٛاضٟ بهات٠ٚ١ٚ دياضَٜهٞ زٟ ي

نطزْٞ ٜاغاٟ ١َٖيبيصاضزٕ يي١ ث١ضيي١َاْٞ    ثاضَٜعضاٚبَٝت. ١٥َطِؤ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ بؤ ب١ضَٟ 
َٟ تٛضنُياْٞ تْٛيسض٠ِٚ ٚ ْياٚاقٝ  بيني،         ٍَ ١ْٖيس َٝطاقسا ث١الَاضٟ ن١ضنٛٚنٞ زا٠ٚتي٠ٚ١ٚ ي١طي١ ٥
ي١ٖ١َٚيٞ ٠ٚ١٥زا١ٜ ي١ ضَِٜٞ غ١ثاْسْٞ ثَٝؿٓٝاضٚ ثطؤش٠ناْٞ خؤٜي٠ٚ١ ضي١ْس ٜاغياٚ ثَٝؿيٓٝاضَٜو     

ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ طط٠ٟٚ ي١غي١ض   بهات١ ١٥َطٟ ٚاقٝ  ٚ ب١غ١ض نٛضزٜسا بػ١ثََٝٓٝت ٠ٚ١٥ٟ
ز٠نات تَٝهساْٞ ضٜع٠ناْٞ نٛضز ٚ الٚاظنطزْٞ نٛضزغتا١ْ ي١ ْا٠ٚ٠ٚضِا يَٞ ب١ضاَب١ض ٥ي١ٚ ض٠ٚتي١   
خؤغيي١ث١َٓٝ ثطغييٞ ١ْتيي٠ٚ١ٜٞ ييي١ نٛضزغييتاْسا ظٜيياتط ز٠بَٝتيي١ خيي١تٞ غييٛٚضٚ َٖٝييعٚ ال١ْٜيي١  

هٞ غيٛٚضٟ زٜهي١ ز٠ظاْئ    نٛضزغتا١ْٝنإ خؤبٛاضزٕ ي١ ب١ظاْسْٞ ١٥ٚ خ١ت١ غٛٚض٠زا ب١ خ١تَٝ
بؤ١ٜ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ضاٟٚ بط٠ِٜٛت١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَِٜ ٚ ث١ضي١َإ ٚ سهَٛٚي١ت ٚ َٖٝيع ٚ   
ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝنإ ن١ ١َٖيَٜٛػغ ١َٖٛٚإ يي١ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ زٜياضٚ ٥اؾيهطا١ٜ، يي١ ضَٜيٛض٠ِيٞ      

َُٜٞ نٛضزغيت        َٜٓسخٛاضزْٞ غيتايف ٠ٚظٜطاْيٞ نابٝٓي١ٟ ؾ١ؾي١َٞ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ض إ يي١  غٛ
ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْسا، داضَٜهٞ زٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚضي١ زابطِا٠ٚنيإ بْٛٚي٠ٚ١ باغيٞ طي١ضَٞ      
ضَٜٛض٠ي١ن١ ض ٠ٚى خػت١ٓضِٟٚٚ ض١ْس ت٠ٚ١ضَٜهٞ ب١ضْا١َٟ سه١َٚٛت بؤ خعَي١تهطزْٞ ٥ي١ٚ   
ْاٚضا١ْٚ ض ١َٖيَٜٛػغ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ ي١ ناتٞ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ٚتاضزا بي١ٚ بؤ١ْٜي٠ٚ١ بي١ضَِٜع    

باضظاْٞ ٠ٚى ثاضَٜع٠ضٟ خاى ٚ َايف خ١َيو ٚ غٛٚضبٕٛٚ ي١غ١ض ثطغٞ ططْطٞ ١ْتي٠ٚ١ٜٞ،   غ١ضؤى
داضَٜهٞ زٟ ١َٖيَٜٛػغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٞ ز٠ضباض٠ٟ ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚى ضاط١ٜاْس ن١ ْابَٝت 
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ٖٝ  تاٜب١مت١ْس١ٜٝى بسضَٜت١ ن١ضنٛٚى ٚ ظؤض ضاؾهاٚا١ْ ف١ضَٟٛٚ يَٝٓاط١ضَِٜني ٖٝ  خػٛغ١ٝتَٝو 
١ ن١ضنٛٚى ٥ٝٓذا ضٞ ز٠بَٝت باببَٝت، ي١ال١ٜنٞ زٜه١زا غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ يي١ٚ خياٍَ ٚ   بسضَٜت

ت٠ٚ١ضا١ْٟ ي١ ٚتاض٠ن١ٜسا ٖاتبٕٛٚ د١خغ ي١غ١ض ثَٝهي٠ٚ١ نياضنطزٕ ٚ خعَي١تهطزْٞ خي١َيهٞ     
نٛضزغتإ نطز٠ٚ٠ٚ ٥اَاش٠ٕ بؤ قؤْاغَٝهٞ تاظ٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ن١ تٝاٜسا ١َٖٚيٞ ظٜياتطٟ  

َٝيت بي١ طيطْط ظاْيٝين          زٜبًؤَاغٞ ز٠ز َٝٓذي١ّ ز٠ب َٟ نياضٟ نابٝٓي١ٟ ث َٝيس٠ض َٜيص٠ ث ضَٜت ٚ زض
خع١َتهطزْٞ خ١َيو ٚ بط٠ٚزإ بي١ ٥ياظازٟ ضؤشْاَي١ٚاْٞ ٚ نياضٟ غٝاغيٞ ٚ ططْطيٞ زإ بي١        
١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ضاط١ٜاْسْٞ نطز٠ٚ١ْٟ ز٠ضطاٟ زٜٛاْٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ 

ٕ، ٖؤناضَٜهٞ ططْطٞ تْٛسبْٛٚي٠ٚ١ٟ بي١ض٠ٟ ْياٚخؤٚ بي١َٖٝعبْٛٚٞ     بؤ يَٝجَٝض٠ٚ١ٓٝٚ ب١زٚازاضٛٚ
٥ٝٓتُٝاٟ ١ْت١ٜ٠ٚ١، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١َٖيَٜٛػتا١ْٟ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ ٥اَاش١ٜ٠نٔ بؤ ثَٝضيا٠ٚ١ْٟ  
١٥ّ قؤْاغ١ ٚ ٖات١ٓ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ قؤْاغَٝهٞ تاظ٠، ن١ تٝاٜيسا ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ ببَٝتي١ بٓي١َاٟ      

ى باضظاْٞ ي١غ١ض ن١ضنٛٚى ز٠بَٝت١ فانت١ضٟ ب١َٖٝعبْٛٚٞ زٚاْسْٞ ب١غسا د١خت نطز٠ٚ١ْٟ غ١ضؤ
٥رياز٠ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ ١ٜى ز٠ْطٞ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٝـ غي١ضَا١ٜنٞ طي١ٚض٠ٚ يي١ بئ     
١ْٖات٠ٚٛ بؤ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ، ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ ث١ٜاََٝه١ بؤ ١٥ٚا١ْٟ ز٠ٜاْي١َٟٚ فؿياض   

غي١زاٟ ز٠ْطيٞ ١َٖيَٜٛػيت١ٟ يي١ ٖي١ٚيَٝطٟ       خب١ْ١ غ١ض نٛضز ٚ ت١غًُٝٞ ٥رياز٠ٜإ ببَٝت ٥ي١ٚ 
ثاٜت١خغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ زَٜت، ث١ٜاََٝه١ بيؤ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠ب ني١ ١٥ط١ضضيٞ      
١ٖٚيَٝط ن١ْاَيٞ طتتٛطؤ ي١ط١ٍَ ب١غسا ب١ ططْط ز٠ظأْ، ب١آلّ ي١ٚالؾ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٞ ن١ بي١  

ضاَب١ض ١ٖض ٖي١َٚيَٝو بيؤ غي١ثاْسْٞ    ططْط ظاْٝين طتتٛطؤ ي١ ضٚاْط١ٟ الٚاظ٠ٚ١ٜٝ ١ْٝٝٚ ي١ ب١
ثطؤش٠ٚ ثَٝؿٓٝاضٟ ْاض٠ِٚا ب١غ١ض نٛضز ٠ٚى ٠ٚ١٥ٟ بؤ ن١ضنٛٚى ١ٖٜا١ْ ١َٖيَٜٛػغ ز٠بَٝيت ٥ي١ٚ   
ز٠ْط١ٟ ي١ ١ٖٚيَٝط٠ٚ٠ ب١ضظ ز٠بَٝت٠ٚ١ ز٠ْطَٝه١ ي١ ٚاقٝب٠ٚ١ ٖي١َيكٛآل٠ٚٚ تي١ْٝا ب١ضظنطزْي٠ٚ١ٟ    

ٞ ١٥ْيساَاْٞ نابٝٓي١ٟ ؾ١ؾي٠ٚ١َ١    زضٚؾِ ١ْٝٝ، ب١َيهٛ يي١ ضؤشٟ ضَٜيٛض٠يٞ غيَٜٛٓس خيٛاضزْ    
ب١ضظبؤت٠ٚ١، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٞ ١٥ٚ ز٠ْط١ض٠ِٚاٜي١ ز٠بَٝتي١ ب١ؾيَٝو يي١ ب١ضْاَي١ٟ نياضٟ       
٠َٛٝ برينطز٠ٚ١ْٜي١ٟ           َٟ، تيا ٥ي١ٚ ؾي قؤْاغٞ زازَٟ ضيْٛه١ ب١ضاَبي١ض بطِٜياضٟ زا٠ٚ طيَٟٛ ْي١طط

 ز٠بَٝت٠ٚ١. ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ب١ضز٠ٚاّ بَٝت، ضَٜطاٟ تَٝهؤؾإ زٚٚضٚ زضَٜصتط
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  ئةجمازةش بؤ كوزدئةجمازةش بؤ كوزد
 
 

َٝؿيُٞ طتتٛطيؤٟ          َٝؿ١ُن ؾ١ف غاَيٞ ضابطزٚٚ بيؤ نيٛضز ثيطِٕ يي١ لٛديؤَيٞ غٝاغيٞ ٚ ن
زٚٚضٚزضَٜصٟ ب١غسا، ب١زضَٜصاٜٞ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ، نٛضز ١َٖٝؿ١ ز٠غغ بيؤ زٜيايؤط زضَٜيصنطز٠ٚٚ،    

، ن١ ط١ي١نؤ١َن١ٝٝنٞ ط١ٚض٠ٟ يَٞ ز٠نطَٟ ن١ضٞ ب١ض١َٖٞ ١َٖيَٜٛػغ نٛضز ب١َطِؤ ط١ٜؿت٠ٚٛ
زظٜي٠ٚ١، ٥َٝػيتا ني١ضنٛٚنٞ     140ٚ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١غسا خؤٟ ي١ دَٝب١دَٞ نطزْيٞ َيازز٠ٟ   

نطز٠ٚٚ ب١ ططَٟ نَٜٛط٠، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ثَٞ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زاز٠ططَٟ، ن١ ي١طي١ٍَ تٛضنُاْي١   
 ه١ٟ عَٝطام دٝابه٠ٚ١ْ١.تْٛسض٠ِٚ ٚ ْاٚاقٝ  ب١ٓٝنإ، ن١ضنٛٚى ي١ ثاضَٜعطاناْٞ زٜ

ي١ ط١ض١َٟ خؤ٥اَاز٠نطزٕ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام، قي١ٚاض٠ طي١ٚض٠ناْٞ ؾيٝب١    
 يَٝو ْعٜو ب٠ٚ١ْٚٛ، غ١ْٓٛف ز٠ََٝه١ خ١ضٜهٞ خؤنؤنطز٠ٚ١ْٕ.

ت٠ٚ١ضٟ غ١ض٠نٞ ١٥ٚ خؤنؤنط١ٜ٠ٚ١ْٟ ١ٖضزٚٚال، ي١غ١ض سٝػابٞ نٛضز ز٠بَٝت ٚ، ز٠ٜا١َْٟٚ 
نٛضز به١ٕ، ١ٜنَٝو ي١ ٥اَازل١ناْٞ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ عي١ض٠بٞ بيؤ ١٥ٜٚي١،    ب١ت١ٚاٟٚ ثاؾ١نؿ١ ب١ 

نٛضز ي١ ثؤغغ  غٝازٟ ْعٜو ١ْن١َٜٚت٠ٚ١، ١ٖض ي١ ٥َٝػتا٠ٚ ض١ْسٜٔ ن١غٞ ع١ض٠ب خيؤٟ بيؤ   
ثؤغغ غ١ضؤى نؤَاض ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ف ٠ٚى ٥اَاش١ٜ٠ى ن١ ضٝسٟ ١٥ٚ ثؤغت١ ١ْزضَٜت٠ٚ١ 

ز٠غغ زٜه١ٜإ ي١ز٠ض٠ٚ٠ضِا َٖٝٓا٠ٚتي١ ْيا٠ٚ٠ٚٚ، بي١     نٛضز، بؤ ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚنٝـ ض١ْسٜٔ
ثَٝط١ٜي١نٞ يي١    ١ٖ2005َٛٚإ زشٟ ز٠غتٛٚض ز٠ٚ٠غت٠ٚ١ٓ، ب١ؾساضٟ نٛضز يي١ ١َٖيبيصاضزْٞ   

        ،َٞ ب١غسا ثَٝسأٜ، ١٥ٚ ثَٝط١ٜ١ بؤ نيٛضز ططْطي١، بؤ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ ب١غيسا دَٝط١ٚضَِٜطي١َإ ٖي١ب
نس٠ْط بني، ١ٖق١ يَٝيو ْعٜيو بْٛٚي٠ٚ١ٟ    ثَٜٝٛػت١ ١٥دلاض٠ف ١ََٖٛٚإ ي١ ثَٝٓاٟٚ نٛضززا ١ٜ

يٝػت١ ط١ٚض٠ناْٞ ؾٝب١، ظ٠ْطَٝهٞ زٜه١بَٝت بؤ نٛضز، ٥اخط ؾٝب١ ب١ٚ غي١ْط١ٟ خؤٜاْي٠ٚ١ٚ   
غ١ْٓٛف ١ٖضٚا، ١ٖضزٚٚنٝؿٝإ ٠ٚى ع١ض٠ب ن١ ظؤضٜٓي١ٕ، َٜٚيطِاٟ ْيانؤنٞ زَٜيطٜين ؾيٝب١ٚ      

تَٝهيسا غي١ْٓٛٚ ؾيٝب١    غ١ْٓٛ، ن١ضٞ ي١ب١ضاَب١ض نٛضز خؤٜإ يَٝو ْعٜو ز٠ب٠ٚ١ٓ، ١َ١٥ ي١ نا
٠ٚى ١َظٖيي١ب ٚ ٠ٚى عيي١ض٠بٝـ، قييٛٚآلٜٞ غييااتٝصٟ خؤٜييإ ١ٖٜيي١، فانتيي١ضٟ ٥ٝكًُٝييٞ ٚ 
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َْٝٛز٠َٚي١تٝـ ب١الٟ ١٥ٚاْسا ز٠ؾهَٝت٠ٚ١، ي١ ض١ْس َياْطٞ ضابيطزٚٚ نطزَاْي١ ٖي١َيآل، طٛمتيإ      
ب ق١ٜسٟ ْانا ١٥ط١ض ب١ ١ٜى يٝػتٝـ ١ْض١ٓٝ ١َٖيبصاضزٕ، ي١َ١ؾسا ز٠َاْٜٛػت الغاٜٞ ع١ض٠

 ب١ ؾٝب١ٚ غ٠ٚ١ْٓٛ به٠ٚ١ٜٓ١.
ثَُٝإ ٚابٛٚ ن١ضت بْٛٚٞ يٝػت ٚ ق١ٚاض٠ناْٝإ، ساَي١تَٝهٞ ٥اغا١ٜٝٚ ب١الٟ ٠ٚ١٥زا ز٠ضيني  
ن١ ضاٜٚإ يَٝبه١ٜٔ، ٥َٝػتا ١٥ٚإ ب١ط١ضَٞ خؤٜإ نؤز٠ن٠ٚ١ْ١ٚ فؿاضَإ بؤ زَٜٓٔ، ن١ضٞ تيا  

٠ٚ ١َُٝ٥ف ١َٖٛٚ ْانؤن١ٝٝنإ ٥َٝػتا ز٠ْطَٝهٞ ٚاَإ ي١ نٛضز ١ْبٝػت، بًََٞ ناتٞ ٠ٚ١٥ ٖاتٛ
٠ٚال بَٓٝني، ز٠با ١٥دلاض٠ ضاٚ ي١ٚإ به١ٜٔ، ١ٖقي١ ٥ي١دلاض٠ف بيؤ خياتطٟ نيٛضز به١ٜٚٓي١خؤ،       
ٚازٜاض٠ تا ٥َٝػتا ١َٖيَٜٛػغ ١َْٜٓٛضامنإ ي١ ب١غساٚ، ثؿتٝٛاْٝٞ نٛضزغتإ بي١ خي١َيو ٚ َٖٝيعٚ    

٠ٟ ْياٚاقٝبٞ ب١غي١ض نيٛضززا    ال١ْ١ٜ نٛضزغتا١ْٝٝنإ، ٚاٟ نطز٠ٚٚ ضَٜططٟ ي١ غ١ثاْسْٞ ثيطؤش 
بهطَٟ، ١ٖق١ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ ظؤض١ٜٟٓ عَٝطام ن١ ع١ض٠ب١، ببَٝت١ َا١ٜٟ ثطغٝاضَٜهٞ دسٟ، ٥ي٠ٚ١  
١َُٝ٥ٟ نٛضز ب١ت١َاٟ ضني ١٥ط١ض ي١ ب١ضاَب١ض ع١ض٠بٞ ظؤض١ٜٓ خؤَإ نؤ١ْن٠ٚ١ٜٓ١؟ بؤ ز٠بيَٞ  

بؤغي١ض نيٛضز بَٝيت،     ي١ٚ ٠َْٛٝزا فؿاضٟ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ططفت ٚ نطز٠ٚ١ْٟ ططَٟ نيَٜٛط٠، ٖي١ض  
٠ٚ١٥ٟ ١َُٝ٥ ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ؾاآل٠ٚ ض٠ط١ظث١ضغت١ٝٝ ضاز٠ططَٟ ١ٜنس٠ْط١ٝٝ، ١٥ٚ ١ٜنس٠ْط١ٝٝ ي١ 
١ٜنًٝػتٝسا ب١زٟ ز٠نطَٜت، ز٠با ١٥دلاض٠ف بؤ نٛضز ناضبه١ٜٔ، ز٠ْا نات ب١غ١ض بضَٝت، ٖاٚاضٚ 

 فٝغإ زازَإ ْازات ٚ ث١زل١ٟ ث١ؾُٝاْٞ ز٠ط١ظٜٔ.
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  كةزكوونكةزكوون
 هة ضياضةتي زؤذي ُاضيوُاهيصًي عةزةبيداهة ضياضةتي زؤذي ُاضيوُاهيصًي عةزةبيدا

 
َٝيت شَاض٠ٜي١نٞ ظؤضٟ سيعب ٚ طؤؤياض ٚ ضؤشْاَي١         زميٛنطاغٞ بٕٛٚ ت١ْٝا بي٠ٚ١ تي١ٚاٚ ْاب
ز٠ضبضٔ، ب١ تاٜب١تٝـ ي١ ٚآلتَٝهٞ فط٠ ١ْت٠ٚ١ ٚ ٥اٜٝين ٠ٚى عَٝطام، ظؤضداض ز٠طٛتطَٜت ب١غسا 

اغت١ يي١ عَٝطاقيسا سيعب ٚ ضَٜهديطاٟٚ غٝاغيٞ ظؤض ٚ      ظؤض ي١ ثَٝـ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا١ٜ، ض
ظ٠ٚ٠ْس ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١َ١٥ ال١َْٜٝهٞ زميٛنطاغ١ٝٝ، عَٝطام  ٚآلتَٝهٞ فط٠ ١ْت٠ٚ١ٚ ٥اٜٝٓي١، ني١ٟ   
ي١ عَٝطاقسا ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ١ْت٠ٚ١ٚ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ قبٍَٛ نطز، ١٥ٚا ز٠نطَٟ بًَيَٝني  

 َٝؿ٠ٚ١.زميٛنطاغٞ ض١ْس ١ْٖطاَٜٚو ض٠ٚٛت١ ث
٠ٚ١٥ٟ تَٝبٝين ز٠نطَٜيت ٠ٚ١٥ٜي١، ني١ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ ْياتٛاَْٞ يي١ ن١ؾيَٝهٞ         
زميٛنطاغٝسا ١ٍَٖ بهات، ب١ تاٜب١تٝـ ي١ عَٝطاقسا ن١ دط١ ي١ ع١ض٠ب  ١ْت٠ٚ١ٟ زٜه١ ٖي١ٕ  
ٚ ي١ ز٠غتٛٚضٟ ١َٖٝؿ١ٜٞ عَٝطاقٝؿسا ٥اَاش٠ ب١ نٛضز ٚ ثَٝهٗات١ٟ زٜه١ نطا٠ٚ، غ١باض٠ت 

ْاٟٚ نٛضز ي١ ز٠غتٛٚضزا ٖات٠ٚٛ ٠ٚى ؾ١ضٜهٞ ع١ض٠ب، يَٞ  1958ٜـ ٚ ي١ ب١ نٛضز ثَٝؿا
٠ٚ١٥ٟ ١٥َطِؤ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ز٠ٜهات ناضَٜهي١ بي١ ثَٝضي١ٚا١ْٟ ز٠غيتٛٚض،  ض٠ْطي١      
١َ١٥ف بؤ ٠ٚ١٥ بط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ ْاتٛاَْٞ ي١ط١ٍَ غ١ضز٠َسا بطِِِٚا ٚ ْاتٛاَْٞ يي١ زؤخَٝهيسا بيصٟ    

اْٞ زٟ ب١ َايف خؤٜإ ؾاز بنب، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١ٚ ض٠ٚ١َٜٝ ثي١ضِٚ بياَيٞ   تٝاٜسا ١ْت٠ٚ١ٚ ثَٝهٗات١ن
ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ بهات ٚ ضَٜط٣١ ثطانتٝع٠بْٛٚٞ زميٛنطاغٞ بططَٜيت، ثي١ْا ز٠باتي١ بي١ض بي١      
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باضٚت نطزْٞ ن١ضنٛٚى، ١َ١٥ قػ١ٜ١نٞ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب١ ٚ ٖي١ض ناتَٝيو ٜٚػيتٝإ    
٠ غي١ض ََٝيعٚ ز٠ٜهي١ٕ بي١ بابي١تٞ غي١ض٠نٞ،       ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ث١ى خب١ٕ، ن١ضنٛٚى ز١َٜٓٓٚ

٥َٝػتاف ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ١ٖغت ز٠نات ز٠غتٛٚض ٚ ١َٖيبصاضزٕ ٚ ب١ض٠ٚ ثَٝؿ٠ٚ١ضْٛٚٞ 
ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٚ ضَٜط١ خؤؾيهطزٕ بيؤ ثطانتٝع٠نطزْيٞ زميٛنطاغيٞ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ خؤٜيسا       

١ض ََٝعٟ طتتٛطيؤٟ  ْابَٝٓٝت، بؤ١ٜ ث١الَاضٟ ن١ضنٛٚى ز٠زات ٚ ز٠ٜهات١ باب١تٞ غ١ض٠نٞ غ
ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام، ١َ١٥ف بؤ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ن١ ب١ زٚاٟ ضاض٠غ١ضَٜهٞ ضٜؿي١ٜٝسا بطي١ضَِٜت،   
ب١َيهٛ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ط١ي١نؤ١َنٞ ي١ ن١ضنٛٚى به١ٕ، ن١ ب١ٚ ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١ نيٛضز قبيٍَٛ ْاني١ٕ،    

و يي١  ٥ٝسٟ ب١ٚ ضَٜط١ٜ١ ساَي١تَٝو زضٚغت ز٠نات ٖٝ  ال١َْٜٝهٞ ع١ض٠بٞ ١ْتٛاَْٝت ١ْٖطاَٜٚ
نٛضز بَٝت١ثَٝؿ٠ٚ١، ب١َ١ف ي١ ضَِٜٞ ن١ضنٛٚى زشٟ َاف١ناْٞ نيٛضز ز٠ٚ٠غيت٠ٚ١ٓ ٚ نؤغيح    

 ز٠خ١ْ١ ضَِٜٞ ثَٝؿه١ٚتين عَٝطام.
ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ زؤخَٝهٞ خَٛيكاْيس٠ٚٚ، ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عي١ض٠ب ْي١تٛأْ ضاغيغ      

 ٟ ني١ضنٛٚى بهيات،    ز٠ضباض٠ٟ ن١ضنٛٚى ببٝٓٔ، بؤ١ٜ ١ٖض ال١َْٜٝو ب١ ضاَٜٚهٞ ٚاقٝبٞ غي١ٜط
١٥ٚا شٜٓط٣١ ْاغٝٓايٝػتا٢ْ ع١ض٠ب غ١ضظ٠ْؿت٢ ز٠نات،  ٥ٝسٟ ١ٖض ال١ْٜٞ ع١ض٠ب١ٝ، غٛاضٟ 
غ١ضٟ خؤٟ ز٠بَٝت ٚ زشٟ ضاض٠غ١ضٟ ن١ضنٛٚى ز٠ٚ٠غغَ، ب١َ١ف ظٜإ ي١ نٛضز ز٠زات، ٥ي١ٚ  

 ظٜإ يَٝسا١ْ ي١ نٛضز ٥اَازلٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب١ٝٝ.
تٔ زؤخَٝهٞ تاٜب١تٝإ بؤ ن١ضنٛٚى زاْيا، ١٥َي١ف َاٜي١ٟ    بؤ ضَٜط١ططتٔ ي١ ١َٖيبصاضزٕ ٖا

بَٝعاضنطزْٞ نٛضز٠، بؤ ٠ٚ١٥ٟ نؤغح خبطَٜت١ بي١ضز٠ّ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٞ، َي١ضز بيؤ ني١ضنٛٚى       
زاز٠َْٝٔ، ١َ١٥ف بؤ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ ٚاقٝ  ْيابٝٓٔ، بؤٜي١ يي١ ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عي١ض٠ب      

١ٚالؾي٠ٚ١ دياضَٜهٞ زٟ زشٟ ز٠غيتٛٚض    ٟ ز٠غتٛٚض ب١غ١ضض٠ٚٛ، ي 140ز٠بٝػتني ن١ َازز٠ٟ 
ضاز٠ٚ٠غت٠ٚ١ٓٚ ١َٖيبصاضزْٞ ن١ضنٛٚى ي١ ١َٖيبصاضزْٞ ١َٖٛٚ عَٝيطام دٝيا ز٠ن١ْي٠ٚ١، ٖي١َٛٚ     

نٛضز ظؤض١ٜٟٓ ن١ضنٛٚى ب٠ٚٛ، زٚاتط ١٥ٚ ١َٖٛٚ خَٝعا١ْٟ  1957ال١ٜى ز٠ظاَْٞ ي١ غ١ضشََٝطٟ 
١ض َاٍَ ٚ ساَيٞ خؤٜيإ، ن١ضيٞ   نٛضز ي١ ن١ضنٛٚى ز٠ضنطا ز٠غتٛٚض ضَٜط١ٟ ثَٝسإ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ غ

 ١٥ٚ َاف١ ب١ نٛضز ض٠ٚا ْابٝٓٔ.
ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ثطؤش٠ٟ غ١ٜطٚ غ١َ١ض٠ بيؤ ني١ضنٛٚى ز٠خاتي١ ضِٚٚ، ١٥َي١ف     
ي٠ٚ٠ٚ١ زَٜت ن١ َٖٝؿتا ع١ض٠ب ب١ بطا ط١ٚض٠ زاز٠َْٝت، بي١آلّ ض بيطا ط١ٚض٠ٜي١ى ٥ي١ٚ بيطا      

ن١غَٝهٞ زٜهي١ ْي١نات، ي١الٜي١ٕ    ط١ٚض١ٜ٠ٟ ت١ْٗا خؤٟ بطِٜاضز٠ض بَٝت ٚ سػاب بؤ ٖٝ  
ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ظؤض ضٕٚٚ ٚ ٥اؾهطا١ٜ ن١ نٛضز ظؤض١ٜٟٓ ن١ضنٛٚنٔ، ١َ١٥ؾيٝإ  
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ثَٞ ١ٖضؽ ْانطَٜت، بؤ١ٜ ثطؤغ١ٟ ب١ ب١ضًَٝٞ باضٚت نطزْٞ ن١ضنٛٚى ب١ ب١زٌٜ زاز٠َْٝٔ، 
تي١ ضِٚٚ ٚ يي١   يَٝط٠ؾ٠ٚ١ ز٠ٜا١َْٟٚ ٠َْْٛٝس٠ دٝٗا١ْٝناْٞ ثَٞ باغَٝٓٔ، ١ٖض ثطؤش٠ٜي١ى خبطَٜ 

 ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿتٝسا بَٝت زشٟ ز٠ٚ٠غ .
َٞ َي١ضز بي١         َٞ نيٛضز بي١ب َٝٝٝيإ ٚاٜي١ ز٠بي َٝب١ٝٓٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ث ٠ٚ١٥ٟ دَٝط١ٟ غ١ضْر ٚ ت
ثطؤش٠ناْٞ ١٥ٚإ ضاظٟ بَٝت، بري ي٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ن١ ب١ سٛنُٞ ظؤض١ٜٟٓ عي١ض٠ب ٖي١َٛٚ ٥ي١ٚ    

١َإ خبطَٜت١ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ، ب١ٚ ساَي١ف يي١  ثطغا١ْٟ ٥اَيؤظ ز٠بٔ ٠ٚى ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚى ي١ ث١ضي
 ١َٖٛٚ ز٠ْطساَْٝهسا ١٥ٚإ ب١ سٛنُٞ ظؤض١ٜٓ ز٠ٜب٠ٚ١ْ١.

بؤ١ٜ ١ٖق١ ١َْٜٓٛضاْٞ نٛضز ي١ ث١ضي١َاْٞ عَٝطاقسا ب١ ٖٝ  دؤضَٜيو ضَٜطي١ ْي١ز٠ٕ نَٝؿي١ٟ     
ضاْٞ ن١ضنٛٚى ب٥١اضاغت١ٜ١ى بكَٜت، يَُٝإ ٠ٚظ٠د١تا به١َٜٚت، ٠ٚ١٥ٟ َا١ٜٟ خؤؾشاَي١ٝ ١َْٜٓٛ

نٛضز ي١ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام ضَٜططٟ باؾٝإ ي١ تَٝج١ضِاْسْٞ ١٥ٚ دؤض٠ ثطؤش٠ٚ ٜاغياٜا١ْ نيطز٠ٚٚ،   
 ن١ ز٠خٛاظضَٜت ب١غ١ض نٛضززا بػ١ثَٝٓسضَٜت.

ي١ نٛضزغتاْٝـ ي١ ٥اغغ ث١ضيي١َإ ٚ َٖٝيع٠ نٛضزغيتا١ْٝناْسا ١ٜنيس٠ْطٞ ي١ب١ضاَبي١ض      
ضؤنٞ نٛضزغيتإ يي١ ضَِٜيٛض٠يٞ َتُاْي١     ١َٖيَٜٛػغ ب١غسا ١ٜ١ٖ، ب١ضَٜع َػبٛز بياضظاْٞ غي١  

ب١خؿني  ب١٥١ْساَاْٞ ناب١ٟٓٝ ؾ١ؾ١َٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ٥اَياش٠ٟ بي٠ٚ١نطز   
ن١ ْابَٞ ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى غ١زض ي١ ن١ضنٛٚن١ٝنإ بهطَٜت ٚ قبٍَٛ ْانطَٟ ٖٝ  تاٜب١مت١ْسٜٝي١ى  

اْٞ ظؤض ططْط١، ١َٖيَٜٛػت١ناْٞ بسضَٜت١ ن١ضنٛٚى، ي١ ضاغتٝسا ١٥ٚ ضاؾهاٟٚ طؤ١ٜٟ غ١ضؤى باضظ
غ١ضؤى باضظاْٞ ز٠ضباض٠ٟ ن١ضنٛٚى زا١َٜٓؤٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ت١ٚاٟٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ َٖٝيعٚ  

 ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنا١ْ ي١ب١ضاَب١ض ٜٚػت٢ ْاٚاقٝب٢ٝ ؾؤؤَٝٓػتإ.
يَٝط١ٜ٠ٚ٠ ب١ ضاٟٚ طَٛا٠ٚ١ْ غ١ٜطٟ زؤخٞ خَٛيكَٝٓسضاٟٚ ٥َٝػتاٟ عَٝيطام ز٠ني١ٜٔ، ١٥طي١ض    

ى ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ي١ ال١ٜٕ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب٠ٚ١ غ١ٜط بهطَٜت، ١٥ٚا ١ٖم ْٝي١ ني١ؽ   ن١ضنٛٚ
باؽ ي١ زميٛنطاغٞ بهات، عَٝطام ب١بَٞ ضاض٠غ١ضٟ ضٜؿ١ٜٞ ن١ضنٛٚى ٚ ض٠ضياٚنطزْٞ ٚاقٝي  ٚ   
ي١ب١ضضاٚططت٢ٓ غ١ْط٢ نٛضز، عَٝطاقَٝو ز٠بَٝيت يي١ ؾي٠َٟٛٝ عَٝطاقيٞ دياضإ ٚ زنتاتؤضٜي١ت       

 غ١ٝ ز٠ططَٜت٠ٚ١ ن١ َٖٝؿتا ب١ت١ٚا٣ٚ دَٝطري ١ْب٠ٚٛ.ؾَٜٛين ١٥ٚ زميٛنطا
نٛضز ز٠ََٝه١ ضا٠ٚضَِٜٞ ب١غسا ز٠نات، ن١ ١ْٜتٛاْٞ ١ْٖطاَٜٚهٞ ديسٟ بٗياَٟٚ ٚ َيازز٠ٟ    

ٟ ز٠غتٛض دَٝب١دَٞ بهات، ١َ١٥ف ١َضاََٝهٞ ناض بؤ نطاٟٚ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١  140
١٥ٚ َازز١ٜ٠، نطزٜا١ْ ١ٖضاٚ ٖؤضٜيا ني١   ثؿت١ٚ زٚاٟ ت١ٚاٚ بْٛٚٞ قؤْاغ١ناْٞ دَٝب١دَٝهطزْٞ 

ب١غ١ضض٠ٚٛ، ز٠ضن١ٚت َٜٚطِا٣ طيؤضِا٢ْ زؤخي٢ غٝاغي٢ َٖٝؿيتا ْاغيْٝٛايٝعَٞ       140َازز٠ٟ 



 84 

ع١ض٠ب٢ ١َٖيطط٣  ثطؤش٠ٟ ثؿت طَٟٛ خػتين نيٛضز٠، بؤٜي١ نيٛضزٜـ بي١ زٚاٟ َٝهياْٝعَٞ      
 زٜه١ بؤ قؤْاغٞ زازَٜٞ ن١ضنٛٚنسا ز٠ط١ضَِٜت.

ٞ غٝاغ١تٞ ضؤشٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ َا١ََيي١ٟ ي١ط١َييسا   ْابَٝت ضٝسٟ ن١ضنٛٚى ب١ ثَٝ
بهطَٜت، ن١ٟ ب١ ثَٜٝٛػغ ظاْٞ ٚ ي١ ب١ضش٠ْٚسٟ بٛٚ بٝهات١ باب١ت ٚ ثطؤش٠ٟ خيؤٟ خباتي١ضِٚٚ،   

بهيات، نياتٞ ٥ي٠ٚ١     140ن١ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜؿٝسا ١ْبٛٚ خؤٟ يَٞ بسظَٜت٠ٚ١ٚ ثؿت ي١ َازز٠ٟ 
ت ٚ ب١ زٚاٟ َٝهاْٝعَٞ تاظ٠زا بطي١ضَِٟ ٚ ضَٜطي١ يي١    ٖات٠ٚٛ نٛضز ي١ زؤخٞ ضا٠ٚضِٚاْٞ ز٠ضضَٝ

َٝٓٝا١ْ،          َٝيعٟ ٥ي١ٚ ثيطؤش٠ ؾيؤف َٜيت، نياضنطزٕ ٚ خػيت١ٓ غي١ض َ ثطؤش٠ٟ ب١ضضاٚ ت١ْطا١ْ بطط
َطا٠ٚس١َإ ثَٝس٠نات ٚ ز٠َاْطَٝطَِٜت٠ٚ١ زٚا٠ٚ، ب١ضاغغ ١٥ٚ ديؤض٠ ثطؤشاْي١ٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ    

ٜاْسا بضَٝت ٚ طتتٛطؤٜإ ي١ باض٠ٚ٠ بهات، ع١ض٠بٞ بؤ ن١ضنٛٚى ١ٜ١ٖتٞ ٖٞ ٠ٚ١٥ ْني نٛضز ب١ال
 ضْٛه١ ي١ضاغتٝسا ظٜاتط ثطؤش١ٜ٠نٔ بؤ نات نٛؾ  ٚ ت١َي١ زاْا٠ٚ١ْ بؤ نٛضز.
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  ئةوزووثاييةكاْ طويَ هة كوزد دةطسْئةوزووثاييةكاْ طويَ هة كوزد دةطسْ
 
 

 ١٥1991ط١ضضييٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ٠ٚى ٚاقٝبَٝهييٞ زضٚغييتبٟٛٚ زٚاٟ ضِاثيي١ضِٜين  
غتٛضٟ عَٝطاقٞ َْٜٛسا زاْٞ ثَٝساْطا٠ٚ، يَٞ َٖٝؿتا شٜٓط١ٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب ب١زٚاٟ ي١ز٠

٠ٚ١٥زا ز٠ط١ضَِٜت، ١٥ٚ ٚاقٝب١ زاْجَٝساْطا٠ٚ ن١ّ بهاتي٠ٚ١، ١٥طي١ض بيؤٟ بضَٝت١غي١ض ٖي١َٛٚ      
ز٠ضٚاظ٠ناْٞ نٛضزغتإ ز٠ططَٜت ٚ ييَٞ ْاطي١ضَِٜت ٥ي١ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝي١ زٜبًؤَاغي١ٟٝ ٖي١ضَُٜٞ       

 ١18تٞ زضَٜص٠ٟ ١ٖبَٝت، ب١آلّ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٠ٚى ٚاقٝبَٝيو يي١َا٠ٟٚ    نٛضزغتإ ١ٖٜ
غاَيٞ ضابطزٚٚ ظؤض ز٠ضٚاظ٠ٟ بؤ نطا٠ٚت٠ٚ١، ي١َْٝٛ ١٥ٚ ْا٠ْٚس٠ دٝٗاْٝا١ْٟ ز٠ضطيا بيؤ نيٛضز    

 ز٠ن٠ٚ١ْ١ ١٥ٚضٚٚثا١ٜ.
ط١ؾغ ١٥دلاض٠ٟ ب١ضَِٜع َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بيؤ ٥ي١ٚضٚٚثا، ضي١ْس    

١ٜى ز٠ب١خؿَٝت، ضْٛه١ ي١ط١ض١َٟ طتتٛطيؤٟ ضيطِٚ نَٝؿ١ُنَٝؿيٞ َْٝيٛإ ثَٝهٗاتي١ناْٞ      َاْا
عَٝطام بٛٚ ز٠ضباض٠ٟ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ. ١٥ٚ ٜاغا١ٜٟ ز٠ََٝه١ ظؤض١ٜٟٓ ثَٝهٗاتي١ناْٞ عَٝيطام   
١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ٜإ بؤ ز٠زا، ب١دؤضَٜو بَٝت، ت١ْٝا ب١ضش٠ْٚسٟ ال١َْٜٝهٞ تَٝسا ض٠ضاٚ بهطَٜت، بؤ ١٥ّ 

١غت١ف د١َػ١ض٠ناْٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ب١ض١ْس ٥اضاغت١ٜ١نسا ٖات١ٓ ١َٜسإ، بؤٜي١  ١َب
 ز٠نطَٟ ي١ ض١ْس ضَِٜٚٚه٠ٚ١ ١٥ّ غ١ضزا١ْ زٜبًؤَاغ١ٟٝٝ غ١ضؤى باضظاْٞ بؤ ١٥ٚضٚٚثا خب٠ٚ١َٜٓٝٓٛ.

دٝا ي٠ٚ١ٟ غ١ضؤى باضظاْٞ غ١ْطٞ تاٜب١تٞ ي٠َْٛٝ١ْيس٠ غٝاغيٝٞ ٚ زٜبًؤَاغي١ٝٝناْٞ     ٭
١آلّ ١٥دلاض٠ ١ٜنَٝغ ١٥ٚضٚٚثا ثَٝؿٛاظٟ يي١ غي١ضؤنَٝهٞ ١َٖيبيصَٜطزضاٚ ي١الٜي١ٕ     دٝٗإ ١ٜ١ٖ، ب

 ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ َتُا١ْٜإ ثَٞ ب١خؿ70.٠ٚٛٝخ١َيهٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ نطز، ن١ %
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ي١ ب١غسا ١َٖٚيَٝهٞ ظؤض ي١ ٥اضازا١ٜ ضؤَيٞ نٛضز ن١ّ به٠ٚ١ْ١، ١ٖضبؤ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝيٛإ   ٭
هسا ز٠ب١ٕ، بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ ٥ياَيؤظتطٟ بهي١ٕ ٚ ز٠ٜاْي١َٟٚ غي١ض٠زا٠ٚناْٞ       ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ب١ ٥اقاضَٜ

زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ضاض٠غ١ضٟ بعض به١ٕ، ناضٟ ظؤض ي١غ١ض ثي١ضاَٜٚعنطزْٞ ز٠غيتٛٚض ز٠ني١ٕ، ضيْٛه١     
ي١ز٠غييتٛٚضزا ضاض٠غيي١ضٟ ١ٖٜيي١، ز٠غييتٛٚض ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتاْٞ ٠ٚى ٚاقٝبَٝهييٞ زٚاٟ     

تٛٚض ٥اَطاظَٜو ١ْٝٝ بؤ ثي١ضِٚباٍَ ب١غيتين   ْاغ٠ٚٛٝ، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ثَٝٝٛا١ٜ ز٠غ1991
١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ث١ندػتين لٛدؤَيٞ زٜبًؤَاغيٞ ٚ غٝاغيٞ ٖي١ٚيَٝط. ٥ي١ّ غي١ضزا١ْٟ      
َٜٓٓي٠ٚ١، ني١         غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ بؤ ١٥ٚضٚٚثا ث١ٜاََٝهي١ بيؤ ١٥ٚاْي١ٟ ٚاقٝي  ٠ٚى خيؤٟ ْاخٛ

ٟ غٝاغييٞ ٚ ثاؾ١نؿيي١نطزٕ بيي١ٚ ٚاقٝبيي١ٟ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ، ثاؾ١نؿيي١نطزْٞ ثطؤغيي١ 
 زميٛنطاغ١ٝ ي١ عَٝطاقسا.

ز٠ََٝه١ ْا٠ْٚس٠ دٝادٝاناْٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ َٜٚطِاٟ زضٚغتهطزْٞ نؤغح يي١ضَِٜٞ   ٭
١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ٚ ط١ي١نؤ١َنٞ نطزٕ ي١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ف ز٠ز٠ٕ ٥ي١ٚضٚٚثا ٚ  

َٝطاقيسا، بؤٜي١ ٥ي١ّ غي١ضزا١ْٟ     دٝٗإ تَٝبط١ٜ١ْٔ، ن١ نٛضز ٖؤناضٟ ٥اَيؤظٟ ٚ ث١ؾ١َٜٝٛٝ ي١ ع
غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ بؤ ١٥ٚضٚٚثا ي١ناتَٝهٞ ططْطسا بٛٚ، ٠ٚ١٥ٟ يَٞ ز٠خَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚضٚٚثا 

 ت١ْٝا طَٟٛ ي١ ب١غسا ْاططَٜت، ب١َيهٛ طَٟٛ ي١ ١ٖٚيَٝطٜـ ز٠ططَٜت.
١ْٟ ب١ثَٝض١ٚا١ْٟ زاٚاٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب ي١ ١٥ٚضٚٚثاٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ْا٠ْٚس٠ دٝٗاْٝا ٭

ؾاْسٟ بؤ ض٠ِٚإ ز٠ن١ٕ، ن١ ١َٖٝؿ١ زاٚاناض١ٜٝناْٝإ ب١دؤضَٜو بي٠ٚٛ ضؤَييٞ ٥ي١ٚضٚٚثاٚ ٥ي١ٚ     
ْا٠ْٚسا١ْ ي١ عَٝطاقسا ب١ؾ١ٜ٠َٛٝى بَٝت ت١ْٝا ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١٥ٚإ ض٠ِضاٚ بهيطَٟ، زاٚاٟ نيٛضز يي١    

يي١ ث١ضيي١َاْٞ    ١٥10/11/2009ٚضٚٚثا ني١ يي١ٚتاضٟ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ضؤشٟ      
ثا ز٠ضن١ٚت، زاٚانطزٕ بٛٚ ي١ ١٥ٚضٚٚثاٜٝي١نإ ٖاٚنياضٟ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ بهي١ٕ،      ١٥ٚضٚٚ

ي١ضِٟٚٚ ب١زا١َظضا٠ٜٚٞ نطزْٞ ز٠ظطانإ ٚ ي١ضِٟٚٚ ث١ض٠ٚضز٠ٚ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ، بؤٜي١ ٥ي١ٚضٚٚثا   
زاٚاناْٞ نٛضز ن١ بؤ ط١ؾ١ثَٝساْٞ نؤ١َآل١ٜتٞ ٚ ٥ابٛٚضٟ نؤ١ََيطاٟ نٛضزغتا١ْٚ خع١َت ب١ 

ات، باؾا قبٍَٛٚ ز٠نات، تا زاٚا١ٜى ن١ ببَٝت١ ٖيؤٟ ٥ياَيؤظتطبْٛٚٞ ث٠ٜٛ١ْيسٟ    َطؤؤا١ٜتٞ ز٠ن
 َْٝٛإ ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام.

 
١٥ّ غ١ضزا١ْ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ظٜاتطٟ ب١ ١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ ب١خؿٞ، ن١ ١٥طي١ض تطغيٝإ يي١     ٭

َُٜٞ ت١ق٠ٚ١ٟٓٝ باضٚزؤخٞ عَٝطام ١ٖبَٝت، ٠ٚ١٥ نٛضز ٖؤنياض ْيني، يي١ٚ ض٠ٚ٠ِٚٚ غي١ضؤنٞ ٖي١ض     
نٛضزغتإ ب١ ١٥ٚضٚٚثا١ٜٝناْٞ ضاط١ٜاْس نٛضز خؤٟ يي١ عَٝيطام دٝاْاناتي٠ٚ١، ١٥طي١ض ؾيٝب١ٚ      
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غ١ْٓٛ ب١ٚ ٥اقاض٠زا ٥ٝـ بهي١ٕ ٥ي١ٚإ يي١ زؤخ١ني١ ب١ضثطغيٝاضٕ، ب١َي١ف ضؤَييٞ نيٛضز يي١          
 ب١ضق١ضاضنطزْٞ ٥اضاَٞ ي١ عَٝطاقسا الٟ ١٥ٚضٚٚثجا١ٜٝنإ ٠ٚى ضاغت١ٝى ز٠ضن١ٚت.

 
ٜييإ ز٠ضنيي١ٚت ييي١ عَٝطاقييسا زٚٚ بيي١ض٠ ١ٖٜيي١، ب١ض٠ٜيي١نٝإ ثؿييت ١٥ٚضٚٚثاٜٝيي١نإ بؤ ٭

ي١ز٠غتٛٚض ز٠نات ٚ ثَٝؿٓٝاضٟ ْاٚاقٝبٞ بؤ ضاض٠غ١ضٟ ططفت١نإ ١ٜ١ٖ، ب١ض١ٜ٠نٝـ ن١ ب١ض٠ٟ 
ز٠غتٛٚض٠ ْابَٝت١ نؤغح ي١ ضَِٜٞ ب١ض٠ٚثَٝؿ٠ٚ١ضْٛٚٞ ط١الْٞ عَٝطام، نٛضز ي١ بي١ض٠ٟ ز٠غيتٛٚض   

%ٟ 80سياَيني ني١ نيٛضز يي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ز٠غيتٛٚضَٜو ني١        ٜٚػت١ناْسا١ٜ، ١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ ي٠ٚ١
ط١الْٞ عَٝطام ز٠ْطٝإ ثَٝسا٠ٚ ظٜاتطٜيإ زاٚا ْي١نطز٠ٚٚ. دياضَٜهٞ زٜهي١ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ       
نٛضزغتإ ثاب١ْسبْٛٚٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٞ ب١ز٠غتٛٚضٟ عَٝطام بيؤ ١٥ٚضٚٚثاٜٝي١نإ زٚٚثيات    

١ض ب١ططفت١ناْٞ عَٝطام ظٜاتط ز٠نات، ن١ نطز٠ٚ٠، ١َ١٥ف تَٝط١ٜؿتين ١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ ب١ضاَب
 نٛضز فانت١ضٟ ثاؾ١نؿ١ ثَٝهطزْٞ تْٛسٚتٝصٜٔ ي١ٚ ٚآلت١زا.

ن١ضنٛٚى ن١ ي١ال١ٜٕ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب٠ٚ١ٝ بؤ ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ غٝاغي١تٞ ضؤش نطا٠ٚتي١    ٭
بؤَ  ت١ٚقٝتهطاٚ، ١٥ّ غ١ضزا١ْٟ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ضاغتٝٞ ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚنٞ 

خؤٟ ب١٥١ٚضٚثا١ٜٝنإ ط١ٜاْس، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ن١ضنٛٚنٞ نطز٠ ب١ٖا١ْٚ ثاغاٚ، بؤ  ٠ٚى
خؤزظ٠ٚ١ٜٓ ي١ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٚ َٖٝٓا١ْزٟ َي١ضاََٝو، ني١ ي١طي١ٍَ ٥ياٚاتٞ طي١الْٞ عَٝطاقيسا       
ْيياطٛزلَٞ، ٥يي١ٜٚـ ثاؾ١نؿيي١ثَٝهطزْٞ ثطؤغيي١ٟ غٝاغييٞ ٚ ث١ندػييت١ٝٓتٞ، ١٥ٚضٚثاٜٝيي١نإ  

غ١ض٠ٟ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطام بؤ ن١ضنٛٚنٞ زاْا٠ٚ يي١ضَِٜٞ دَٝبي١دَٝهطزْٞ   ي٠ٚ١ط١ٜؿ  ن١ ١٥ٚضاض٠
ٟ ز٠غتٛٚض، ١ْخؿ١ ضَٜطاٟ ضاض٠غ١ض١ٜ ٚ ١٥ٚ ١ْخؿ١ ضَٜطا١ٜ ز٠غتٛٚضَٜو زآٜا٠ٚ 140َازز٠ٟ 

َٝيطام ز٠ْطيٞ بيؤ زا٠ٚ، ي١َ١ؾيسا ١٥ٚضٚثاٜٝي١نإ نيٛضز           ن١ ظؤضٜٓي١ٟ ٖي١ض٠ظؤضٟ طي١الْٞ ع
 ضنطزْٞ ١٥ٚ نَٝؿ١ٜ١زا ز٠بٝٓٔ.ب١ٖاضٜهاض ١ْى ضَٜطط ي١ضَِٜٞ ضاض٠غ١

نطا٠ٚ١ْٟ تٛضنٝا ب١ضِٟٚٚ نٛضز ٚ زميٛنطاضغٞ ت٠ٚ١ضَٜهٞ زٜه١ٟ ٚتاضٟ غ١ضؤى بياضظاْٞ   ٭
بٛٚ، ١٥ٚضٚثا١ٜٝنإ ضؤَيٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ بي١ططْط ١َٖيس٠غي١ْطَٝٓٔ، ١٥َي١ف    

َُٜٞ نٛضزغتإ تٛاْياٟ  ي١ٚ ٥اَاز٠ب١ْٟٚٛ غ١ضؤنٞ نٛضزغتاْسا ز٠بٝٓٔ، ن١ ثَٝٞ ضاط١ٜاْسٕ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغيتإ         خؤٟ بؤ ب١ضق١ضانطزْٞ ٥اؾغ ز٠خاتي١ طي١ِض، طيطْطأٜ ؾيت غي١ضؤنٞ ٖي١ض
ت٥١هٝسٟ يَٝهطز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥بٛٚ، ن١ ضاٜط١ٜاْس تٛضنٝا ب١زٚاٟ ضاض٠غ١ضٟ ٖؤناض٠ناْسا ز٠طي١ضَِٜت،  
 ١َ١٥ف ث١ٜاََٝهٞ زٜه١بٛٚ ن١ ١٥ٚضٚثا١ٜٝنإ ١٥َي١ ب١َ١غي١ي١ٜ١نٞ طيطْط غي١ٜط بهي١ٕ،     
ط١ضِإ ب١زٚاٟ ٖؤناضٟ زضٚغت بْٛٚٞ ٥اَيؤظٟ ٚ ث١ْا١ْبطز١ْ بي١ض ضي١ى، باؾيأٜ ضَٜط١ٜي١ بيؤ      
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ضاض٠غ١ضٟ ضٜؿ١ٜٞ ١٥ٚ ثطغ١ ي١ تٛضنٝا، ن١ز٠بَٝتي١ ٖيؤٟ ضَٜطي١ خؤؾيهطزٕ بيؤ ط١ضِاْي٠ٚ١ٟ       
ض١نساضاْٞ نٛضز بؤ ٚآلت ٚ ط١ضِا٠ٚ١ْٟ خ١َيهٞ زٟ ٠ٚى غ١ضؤى ٥اَياش٠ٟ ب١ني١َجٞ َي١مخٛض    

نطزٕ ي١ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٞ، ز٠نيطَٟ ١٥ٚضٚثاٜٝي١نإ ٥ي١ّ د١ختهطز٠ٚ١ْٜي١ٟ       نطز بؤ ب١ؾساضٟ 
غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ضَٜط١ططتٔ ي١تْٛسٚتٝصٟ به١ْ١ ب١َٓاٟ ناضنطزٕ بؤ ضاض٠غي١ضٟ  

 ثطغٞ نٛضز ي١ تٛضنٝا ٚ نَٝؿ١ٟ ٖاٚؾ٠َٛٝ ي١ؾ١َٜٓٛناْٞ زٜه١ٟ دٝٗاْسا.
٠ٚ١ْ ضاط١ٜاْيسضا، ن١ث٠ٜٛ١ْيسٟ   ثطغَٝهٞ زٜه١ ن١ ي١ال١ٜٕ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتا   

ب١زاٖات٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي١عَٝطاقسا، ١َ١٥ف ١َغ١ي١ٜ١نٞ ططْط١، ضْٛه١ زاٖات بؤ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ 
عَٝطاق١، يَٞ ٠ٚ١٥ٟ ١٥َطِؤ ي١عَٝطاقسا ز٠بٝٓسضَٜت ؾتَٝهٞ زٜه١ٜ١، ب١غيسا بي١ض٠ِٚاٟ ْياظاَْٞ    

ضضيا٠ٟٚ زاٖياتٞ   ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١نإ غٛٚز ي١غاَاْٞ ٚآلت ببٝٓٔ ٠ٚى ١ْٚت ن١ تاني١ غ١ 
عَٝطاق١، ي١ّ ض٠ٚ٠ٚٚ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١٥١ٚضٚثا١ٜٝناْٞ ضاط١ٜاْس، ني١ ٖي١ضَُٜٞ   
نٛضزغتإ ضَٜط١ٜ١نٞ ضاغغ ططت٠ٚٛت١ب١ضٚ ١٥ٚ ١ْٚتي١ٟ يي١ نٛضزغيتا٠ٚ١ْ ض٠ِٚاْي١ٟ ز٠ض٠ٚ٠     

ط ي١ ز٠نطَٜت، زاٖات١ن١ٟ ز٠ضَٝت٠ٚ١ ب١غسا، ٠ٚ١٥ف بؤ ١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ ٥اؾهطابٛٚ، ن١ ١ٖٚيَٝ
ب١غسا غ١ضن١ٚتٛٚتط ب٠ٚٛ ي١َ١غ١ي١ٟ ١ْٚتسا، يَٝط٠ٚ٠ ١َتطغ١ٝى ١ٜ١ٖ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١غسا 
٥يي١ٚ زاٖاتيي١ ٠ٚى ناضتَٝييو بيي١ناضبَٗٝينَ، بؤٜيي١ غيي١ضؤنٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ زاٚاٟ ييي١  
١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ نطز ن١ ١َٖٚيبسضَٜت ب١ؾ١ زاٖاتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بضَٝت٠ٚ١ غ١ض سػيابٞ  

غييتإ، ضييْٛه١ ب١غيسا ٥يي١ٚ زاٖاتيي١ ٠ٚى نيياضتَٝهٞ فؿياض بييؤ غيي١ض نييٛضز   ٖي١ضَُٜٞ نٛضز 
ب١ناضز٠َٖٝينَ، ١َٖيَٜٛػغ ب١غسا ي١ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ َا١ٜٟ ْٝط١ضاْٞ ١٥ٚضٚٚثا١ٜ، ضيْٛه١ ز٠بَٝتي١   
َا١ٜٟ ٥اَيؤظبْٛٚٞ ظٜاتطٚ ظ٠م نطز٠ٚ١ْٟ ظٜاتطٟ نَٝؿ١نإ، بؤٜي١ زاٚاٟ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ    

ُٞ نٛضزغتإ، زاٚا١ٜن١ ض١ْسٜٔ غ١ضْر ٚ تَٝبيٝين الٟ  نٛضزغتإ غ١باض٠ت ب١ زاٖاتٞ ١ٖضَٜ
١٥ٚضٚٚثا١ٜٝنإ زضٚغت ز٠نات ٚ، ٚاٜإ يَٞ ز٠نيات ٥ي١ٚ ١َغي١ي١ٜ١ ب١ٖ١ْيس ٠ٚضبطيطٕ ٚ،      
ضَٜططٟ ي١ٚ ١َٖيَٜٛػت١ٟ ب١غسا به١ٕ ٚ ١َغ١ي١ٟ زاب١ؾهطزْٞ زاٖات ب١ؾي٠َٟٛٝ ١ٜنػياْٞ   

 ١ْٚنطزْٞ ب١ناضتٞ فؿاض ب١ططْط زابَٓٝٔ.
ٚثاٜٝيي١نإ ظٖٚٚاتٓيي١ بييٛاضٟ ٠ٚبيي١ضَٖٝٓإ ي١نٛضزغييتاْسا، ت١ْاْيي١ت ١٥ط١ضضييٞ ١٥ٚض ٭

ي٠ٚ١ب١ضَٖٝٓاْسا ي١َ١ٜساَْٝهٞ ططْطٞ ٠ٚى ١ْٚت خؤٜيإ ز٠ضخػيت، ني١ الٜي١َْٝهٞ َٖٝٓيس٠      
٥اغإ ١ْبٛٚ ي١ٚناتسا بيؤ ٠ٚبي١ضَٖٝٓإ، ييَٞ ٥ي١ٚ ١ٖٚآلْي١ ٚ ضؤَييٞ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ         

، خؤَيكاْسْٞ زؤخَٝهيٞ ٥ياضاّ ٚ طٛزلياٚ بيؤ     نٛضزغتإ ي١خؤؾهطزْٞ ظ١َٓٝ٠ٟ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ٚ
٠ٚب١ضَٖٝٓإ ٚ َٖٝٓا١ْنا١ٜٟ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ي١ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْسا ططْط بٛٚ. ي١طي١ٍَ  
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٠ٚ١٥ؾسا ٥ي١ّ غي١ضزا١ْٟ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ظ٠َٝٓي١ٟ ظٜياتطٟ بيؤ نؤَجاْٝيا          
هَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ   ١٥ٚضٚثا١ٜٝنإ خؤف ز٠نات ن١ب١َٓٝ نٛضزغتإ، ناب١ٟٓٝ ثَٝٓذي١َٞ س 

نٛضزغتإ تٛاْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ خبات١ غ١ض ١ْخؿ١ٟ ١٥ٚ ؾَٜٛٓا١ْٟ ٚظ٠ بؤدٝٗيإ زابيني   
ز٠ن١ٕ، ب١َ١ف ١٥ّ غ١ضزا١ْٟ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ، ١٥ٚضٚثاٜٝي١نإ ظٜياتط زَيٓٝيا     

 ز٠نات٠ٚ١ ن١ بؤ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ضٚٚ ي١نٛضزغتإ به١ٕ.
 

ز٠زاتي١ ث٠ٜٛ١ْيسٟ ٥ي١ٚضٚثا ٚ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ،      ١٥ّ غ١ضزا١ْ تي١ناَْٝهٞ طي١ٚض٠تط    ٭
١ٖضض١ْس٠ ض١ْسٜٔ نْٛػٛيط١ضٟ ٚ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ٚآلتاْٞ ١٥ٚضٚثا ي١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا ٖي١ٕ،  
يَٞ ١٥ٚ غ١ضزا١ْٟ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚال ز٠باتي١ قؤْياغَٝهٞ   

، ن٥١ي١ٚاْٝـ نْٛػيٛيط١ضٟ ٚ ١َْٜٓٛضاٜي١تٞ    زٜه١، ز٠بَٝت١ ٖاْساْٞ ٚآلتاْٞ زٜهي١ٟ ٥ي١ٚضٚثا  
ي١ٖ١ضَُٜٞ نٛضزغتاْسا به٠ٚ١ْ١، ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ ز٠بَٝت١ ٖؤٟ ناضنطزٕ بؤ ظٜاتط ططْطٝسإ 
ب١َْٜٓٛ١ضا١ٜت١ٝناْٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ي٥١ي١ٚضٚثا، ١َغي١ي١ٟ ١َْٜٓٛضا١ٜتٝي١ناْٞ ٖي١ضَُٜٞ       

١ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ    نٛضزغتإ يي١ز٠ض٠ٚ٠، ٜي١نَٝو يي١ٚ ناضْاَي١ ٚ خاآل١ْٜي١ ني      
ي١ض٠َٜٛض٠ِيٞ َتُا١ْ ب١خؿني ب١ناب١ٟٓٝ ؾ١ؾ١َٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ضاٜط١ٜاْيس،  
َُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ ثاؾ١نؿي١ ثَٝهطزْيٞ         ١َٜٓضا١ٜتٝي١ناْٞ ٖي١ض ن١بطٜغ بيٛٚ ي١ططْطٝيسإ ب١ْٛ

غي١ضزا١ْ ز٠بَٝتي١    ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ سعب ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ ب١ْاٟٚ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، بؤ١ٜ ١٥ّ
١َٜٓضا١ٜتٝي١نإ ي٥١ي١ٚضٚثا، ن١غي١ض٠زلاّ ز٠بٓي١ ني١ْاَيَٝو بيؤ         ب١َٓا١ٜنٞ تؤن١ُ بؤ زاْياْٞ ْٛ
تْٛسٚتؤَيهطزْٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ نٛضزغيتإ ٚ ٥ي١ٚضٚثا.  ١٥ٚضٚثاٜٝي١نإ يي١ّ غي١ضزا١ْٟ غي١ضؤنٞ       

١ٜٓٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا طَٜٛٝإ ي١نٛضز ططت، ب١َ١ف ز٠تٛأْ يي١ضَٜٞ ض٠ٚتيٞ ٖيَُٝٔ ٚ ؾيَٝ    
نٛضز، غ١ض٠ زاٟٚ ضاض٠غ١ضٟ ططفت١ ٥ايؤظنا٠ٚناْٞ عَٝطاقٝإ ز٠غت بهي١َٜٚت، ضيْٛه١ بؤٜيإ    
ز٠ضن١ٚت ن١ نٛضز تٛا١ْٜٛٝتٞ ١ٖضَُٜٞ ٥اضاّ ٚ غ١قاَطري بجياضَٜعَٟ ٚ ز٠ضفي١تٞ ٠ٚبي١ضَٖٝٓاْٞ    
ف١ضا١ّٖ نطز٠ٚٚ، ي١ٚ غؤْط١ٜ١ؾ٠ٚ١ ز٠بَٝت١ فانت١ضٟ ب١ضق١ضاضنطزْٞ ٥اؾيغ ٚ خؤؾيطٛظ٠ضاْٞ   

 ت١ٚاٟٚ عَٝطام. بؤ
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  رازيَلي خساثرازيَلي خساثــببــزِيَزِيَ
 

ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا َٖٝؿتا ضِاغت١ضَِٟ ١ْب٠ٚٛ، ١٥ٚ ثطؤغ١ٜ١ ب١ٖ١ٚضاظٚ ْؿَٝٛٚ 
ضَٜطا١ٜنٞ ثطِ ي١ نؤغح ٚ ت١ط١ض٠زا ز٠ضِٚات، ضَِٜطا١ٜى ثيَٝ  ٚ طي٠ٚ١ٟ ظؤضٟ تَٝساٜي١ٚ ضياض٠ف     

بطريَٜت١ب١ض، ١٥ٚ ١َٖٛٚ ططفت ٚ نَٝؿ١ ن١َي١ن١بٛٚا١ْ ي١ٚال ب٠ٛغغَ، ظؤضبيْٛٚٞ   ١ْٝٝ ١ٖضز٠بَٞ
١٥دٓس٠ ْاٚخؤٜٞ ٚ ز٠ض٠ن١ٝٝناْٝـ غ١ضباض، ن١ ٖؤناضٟ غ١ض٠نٞ ٥اَيؤظبْٛٚٞ زؤخيٞ غٝاغيٞ   
١٥ٚ ٚآلت١ٕ. طَٛاْٞ تَٝسا ْٝٝي١ تيا ثيطؤش٠ٟ غٝاغيٞ ظؤضبئ ٚ ١٥قًَٝي١تٞ غٝاغيٞ شٜٓطي١ٟ         

ب١ضْا١َٟ ثَٝساططتٔ ي١غ١ض ثطؤش٠ٟ ْياٚاقٝبٞ ٚ ضاٚثؤؾيني يي١َايف    ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ، ب١ 
خ١َيهٞ زٟ ناضانت١ض٠ناْٞ غ١ضََٝعٟ طتتٛطيؤٚ ٖيؤَيٞ ث١ضيي١َإ ٥اضاغيت١ بهيات، ضَٜطاني١       
ْاخؤؾا ز٠بَٝت ٚ ز٠ضٚاظ٠ ي١بي١ضز٠ّ ١٥دٓيس٠ٟ ز٠ض٠نيٞ بيؤ فؿياض ٚ ثاَي١ث١غيتؤ خػت١ٓغي١ض        

 غٞ تٛٚؾٞ َطا٠ٚس١ٚ ض١قني ز٠بَٝت.ال١ْ١ٜنإ ظٜاتط ز٠بَٝت، ب١َ١ف ثطؤغ١ٟ غٝا
ض٠ِْط١ ب١ٖ١َي١زا ١ْضني ١٥ط١ض بًََٝني ظؤضتطٜٔ ثاَي١ث١غتؤ، ي١ ١َٖٛٚ قؤْيا  ٚ َٜٚػيتط١ٜ١نٞ   
طتتٛطؤ ٚ قػ١نطزٕ ي١غ١ض ثطغ١ ططْط ٚ ضاض٠ْٛٚغػياظ٠ناْسا يي١ نيٛضز ز٠نطَٜيت. يي١َْٝٛإ      

إ ٚ بيطزٕ ٚ ثَٝيساطريٟ ث١ٜيسا    ض١ْسٜٔ ضَِٜبصاض )خٝاض(ٟ ب١ضز٠ّ ال١ْ١ٜنإ ن١ ي١ ٥ي١زلاَٞ َٖٝٓي  
ز٠بٔ، بؤ ططش١ْبْٛٚٞ زؤخ١ن١ ضَِٜبصاضٟ ثاَي١ث١غيتؤ ز٠طريَٜت١بي١ض، ْيعٜهأٜ منْٛٚي١ طتتٛطيؤٚ      

زاْٝؿي  ٚ َؿيتَٛطِٟ ظؤض ث١غي١ْس نيطا،      12ز٠ْطسإ بٛٚ ب١ ٜاغياٟ ١َٖيبيصاضزٕ ني١ زٚاٟ    
ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ ٚ   زضَٜصخاٜاْسْٞ ز٠ْطسإ ب١ٚ ٜاغا١ٜ ي١ ث١ضي١َاْٞ عَٝطاقسا بيؤ زاٚاٟ  

ض٠ِٚتٞ تٛضنُا١ْ تْٛسض٠ٚ٠ِنإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ ن١ضنٛٚنٝإ نطز٠ ب١ٖا١ْٚ ثاغاٚ ي١ضَِٜٞ ز٠ْطسإ 
 ب١ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ.

١ٖضض١ْس٠ خؤِضاططٟ نٛضز ي١ب١ضاَبي١ض ثاَي١ث١غيتؤٚ غيٛٚض بيٕٛٚ ي١غي١ض ٥ي٠ٚ١ٟ بياضَٜهٞ        
ز٠ض ػت ن١ ض١ْس ططْط١ نٛضزٜـ ي١ناتٞ ١ْزضَٜت١ ن١ضنٛٚى،  2010تاٜب١تٞ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ 

خؤٜسا ثَٝساططبَٞ، ٠ٚ١٥ؾٞ ز٠ضخػت ن١ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ض١ْس ب١ث١ي١ٜ١ يي١ ١َْٖٝؿيتين   
ثط٠ْػٝجٞ ت١ٚافٛم ٚ َٖٝٓا١ْنا١ٜٟ ثط٠ْػٝجٞ ظؤض١ٜٓٚ ن١َٓٝ١، ن١ ز٠ََٝه١ ناضٟ بؤ ز٠نطَٜت. 
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ي١غ١ض سػابٞ نٛضز ١َٖيس٠بصَٜطزضَٟ، ١٥ٚ ضَِٜبصاض٠ٟ ت١ْٝا ب١َ١ب١غغ بعٚاْسْٞ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ 
ضَِٜبصاضَٜهٞ خطاث١ٚ ضاض٠غ١ضٟ زؤخٞ ٥اَيؤظٟ عَٝطام ْانات، ١ٖق١ ١٥ٚا١ْٟ ؾاٜٝإ ب١ٚ ضَِٜبيصاض٠  
خطاث١ زَٜت ٚ ؾاط١ؾه١ ز٠بٔ، ٥اٚضَِٜو ي١ بٝػت غٞ غاَيٞ ضابطزٟٚٚ عَٝطام بس٠ٚ١ْ٠، ني١ ٥ي١ٚ   

 دؤض٠ ضَِٜبصاضا١ْ ضٝٝإ يَٞ ؾني بؤ٠ٚ.
ٝين ز٠نطَٟ ١ٜ٠ٚ١٥، ن١ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ ١َٖٝؿي١ ضي١ْسٜٔ زاٚاٟ ْياض٠ِٚا      ٠ٚ١٥ٟ تَٝب

ز٠خات١ضِٚٚ ثَٝٝإ ي١غ١ض زاز٠ططَٜت، ٥ٝسٟ ١٥ٚ زاٚاٜا١ْ ز٠بٓي١ بابي١تٞ طتتٛطيؤ، ٠ٚى ٥ي٠ٚ١ٟ بيؤ      
طتتٛطؤٟ ز٠ْطسإ ب١ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام خطا١ٜضِٚٚ، ١ٖق١ يَٝط٠ ب١ٚال٠ٚ نٛضزٜـ 

زاٚاٟ ١ٖبَٝت ٚ بب١ٓ باب١تٞ طتتٛطؤ، ضْٛه١ ١٥ٚ ١٥ط١ض٠ زٚٚبياض٠ ز٠بَٝتي٠ٚ١، ٥اؾهطاؾي١    ض١ْسٜٔ 
ن١َي١ن١بْٛٚٞ ططفت١نإ ٚ َٖٝؿت٠ٚ١ٟٓ ثطغ١ ١َٖيٛاغطا٠ٚنإ، بؤ ٠ٚ١٥ٕ بك١َٜٓ ١٥ٚ قؤْاغي١ٟ زازَٟ  
ن١ ع١ض٠ب ناضٟ بؤ ز٠نات. دا ي١بي١ض ٥ي٠ٚ١ٟ ١٥دٓيس٠ناْٞ غي١ض طؤض٠ِثياْٞ غٝاغيٞ نياض بيؤ         

ناْٞ زٜه١ ز٠ن١ٕ، ١َٖٝؿ١ ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا ناضز٠نطَٟ ن١ ضَٜطي١ٟ ضَِٜبيصاض٠ خطاث١ني١ف    ثَٝهٗات١
خؤف بهطَٟ، ٠ٚى ضؤٕ ١٥ٚ ثَٝساطري١ٜٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ٚ ض٠ِٚتٞ ْياٚاقٝ  بيٝين تٛضنُيإ    
َٜبيصاض٠ خطاث١ني١ ٚاٜهيطز         َٝٝإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زاز٠ططت ي١ ني١ضنٛٚى ١َٖيبيصاضزٕ ْي١نطَٟ، ٥ٝيسٟ ِض ث

داض ْاٟٚ ن١ضنٛٚى بَٝت. بؤ ضَٜط١ططتٔ ي١ ضَِٜبصاض٠ خطاث١ن١، ٜإ الْٞ ن١ّ  4ٟ ١َٖيبصاضزْسا ي١ٜاغا
َٟ ٚ يي١باض٠ٚ٠ بضي٠ٚ١ٓٝ         َٝينَ، ثَٜٝٛػيت١ بي١َٝهاْٝعَٞ ْيٛ َٝبطي١ٜ َٜبصاض٠ ن١َأٜ ظٜامنيإ ث ١٥ٚ ِض
١َٜييسإ، ْيياض٠ِظاٜٞ غيي١ضؤنا١ٜتٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ييي١باض٠ٟ ن١َهطزْيي٠ٚ١ٟ نٛضغيي١ٝٝناْٞ 

ٛضزغتإ ٚ بطِٜاضٟ ب١ؾيساضٟ ْي١نطزٕ يي١ ١َٖيبيصاضزٕ ١٥طي١ض ضياٚ بي١ شَياض٠ٟ نٛضغي١ٝٝناْسا          ن
١ْخؿَٝٓسضَٜت٠ٚ١، غ١ض٠تا١ٜنٞ باؾ١ ٠ٚى َٝهاْٝعََٝو بؤ فؿاض خػت١ٓ غي١ض ضَِٜبيصاض٠ خطاث١ني١ٚ    

 ضَٜط١ططتٔ ي١ زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٟٚٛ تانط٠ِٟٚ.
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  ٓةوهيَس..ٓةوهيَس..
 تيَلي ثسِ هةةةيساْتيَلي ثسِ هةةةيساُْاوةُديَم بؤضازةضةزي وآلُاوةُديَم بؤضازةضةزي وآل

 
 

ي٥١َٝطاقٞ َْٜٛسا ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ، ن١ غُٝاٟ ثَٝهٗات١ناْٞ ٥ي١ٚ ٚآلتي١ٜإ ثَٝي٠ٛ زٜياض٠،     
ي١ب١ض ثَٝساططٟ ي١ٖ١ْسَٟ باب١تٞ ب١غ١ضضٛٚ، ن١ ْانطَٟ ي١ّ غي١ضز١َ٠زا ثي١ْاٜإ بيؤ بكَٜتي٠ٚ١،     

٠ٚ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٠ٚ١٥2003ْس٠ ظ١َٓٝ٠ٟ ضَٜط١ٟ ضاض٠غ١ضٜإ خؤف ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ي١زٚاٟ 
َٝيطام، تي١ْٝا ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ خيؤٟ         ي١ق١ٜطاْساب٠ٚٛ، ظؤضداض ١٥ٚ ثَٝساطريٜي١ٟ الٜي١ْٞ ظؤضٜٓي١ٟ ٥
ض٠ضاٚنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ١َٖٝؿ١ زؤخٞ غٝاغٞ ي٥١اَيؤظٜٝي٠ٚ١ بيؤ ٥ياَيؤظتط ضي٠ٚٛ، بي١ضز٠ٚاّ يي١ٚ       

اَبي١ض  ٠َْْٛٝس٠زا ١ٖٚيَٝط ثَٝؿٓٝاضٟ ٚاقٝبٞ بيؤ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٞ ٥َٝيطام ٖي١ب٠ٚٛ، بي١آلّ ب١ض      
 ب١غطٚض٠ٚ٠ غ١ٜطٟ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ق١ٜطإ ي١زٚاٟ ق١ٜطإ غ١ضٟ ١َٖيسا٠ٚ.

به١ٜٔ، بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٟٚ ن١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١٥2003ط١ض غ١ٜطٟ ١٥ضؾٝتٞ زٚاٟ 
ض١ْس فانت١ضٟ ٥اضاَٞ ب٠ٚٛ بؤ ٥َٝطام ٚ ْاٚض١ن١، ي١ ١َٖإ ناتسا ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب 

طام زظ٠ٜٛتي٠ٚ١. ظؤضدياض ْا٠ْٚيس٠ ْاغيْٝٛايٝع١َناْٞ     خؤٜإ ي١ ضاض٠غ١ضٟ ططفت١ناْٞ ٥َٝ
ع١ض٠ب ١ْٜاْٜٛػت٠ٚٛ ١ٖٚيَٝط ب١ٚ ق١باض١ٜ٠ ببٝيٓٔ، ني١ ي١ْاٚضي١ن١ٚ ي٥١اغيغ دٝٗاْيسا      

 ب١ٖ١ْس ١َٖيطريا٠ٚ.
ططفغ ١ٖض٠ غ١ض٠نٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عي١ض٠ب خؤٜيإ يي١ ز٠غيتٛٚض ز٠زظْي٠ٚ١،       

بصٜٛاْٞ ١َٖٛٚ ت١ْط ٚ ض١َي١َ١نا١ْ. ي١َ١غي١ي١ٟ  ي١ناتَٝهسا ز٠غتٛٚض باؾأٜ غ١ضضا٠ٚٚ ْاٚ
تَٝج١ضِاْسْٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْسا، ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ث١ْاٜإ بؤ ض١ْسٜٔ دؤضٟ فطِؤفٌََٝ بطز، ْٝيٛ ٠ٚ١٥ْيس٠   
ب١الٟ ضاض٠غ١ضٟ ضاغت١ق١ٓٝزا ١ْضٕٛٚ. ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ َٜٚيطِاٟ ٥ي١ٚ َافي١ ز٠غيتٛٚضٜا١ْٟ     

ب٠ٚٛ، غي١ض٠ضِاٟ ٥ي٠ٚ١ف ١َٖٝؿي١ فانتي١ضٟ     ي١ز٠غتٛٚضزا ١ٖٕ، ٖٝ  زاٚاٜي١نٞ زٜهي١ٟ ْي١   
 زضٚغتهطزْٞ ظ١َٓٝ٠ٟ ضاض٠غ١ضٟ ب٠ٚٛ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ٚاقٝبٞ.

َُٜٞ نٛضزغييتإ، باؾيأٜ ب١َيطي١ ِضاط١ٜاْيسْٞ ثاب١ْييسٜٞ         بيؤ ١َٖيػي١ْطاْسْٞ ضؤَييٞ ٖي١ض
ي١ نؤؾهٞ غجٞ ز٠ضضيٛٚ، ظؤض ضاؾيهاٚا١ْ بياؽ يي١ضؤَيٞ      ١٥7/12/2009َطٜها١ٜ ن١ ضؤشٟ 
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٠ٚ١ٟ ضاض٠غ١ضٟ ز٠نات، يي١ٚ ضِاط١ٜ١ْيسضا٠ٟٚ نؤؾيهٞ غيجٝسا ز٠ضز٠ني١َٜٚت      ١ٖٚيَٝط ي١زؤظٜٓ
ن١َٜٚطاٟ ثؿتٝٛاْٞ ي١ زؤظٟ نٛضز، د١خت ي١ٖ١ْسَٟ ضاضغ١ضٟ ز٠نات٠ٚ١ ز٠ََٝه١ ي١ٖي١ٚيَٝط٠ٚ٠  
ضِاط١ٜاْسضإٚ ي١ٚا١ْف ١َغ١ي١ٟ غ١ضشََٝطٟ زاْٝؿيتٛإ.  ٥ي٠ٚ١ٟ ي١ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ     

ٞ ٚاب٠ٚٛ ت١ْٝا ب١غسا ْا٠ْٚيسَٜهٞ ضاض٠غي١ضٟ ططفتي١نإ ٥َٝطاقي١ٚ     ز٠خَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ثَٝ
١َ١٥ضٜها ٚ ١٥ٚضٚثاف ت١ْٝا طَٟٛ ي١ب١غيسا ز٠طيطٕ، بي١آلّ قٛضغياٜٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ       
غيي١ْطٞ بيي١ضَِٜع َػييبٛز بيياضظاْٞ غيي١ضؤنٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ، ي٠َْٛٝ١ْييس٠ دٝٗيياْٞ ٚ     

ططْط بَٞ ٚ ي١ط١ض١َٟ ضٚٚزاٚاْسا قػ١ٟ خؤٟ  ١ٖضَُٜا١ٜت١ٝنإ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ١ٖٚيَٝط ْا٠ْٚسَٜهٞ
َٝيعٟ         َُٜٞ نٛضزغيتإ بيؤ ضاض٠غي١ضٟ ت َٝيعٟ غي١ضؤنٞ ٖي١ض َٟ، ضْٛه١ ت َٝبطري َٞ ٚ طَٜٛٞ ي ١ٖب
١َعكٛئ ي١ضٚاْط١ٟ ١ٖغت نطزٕ ب١ب١ضثطغٝاضَٜغ ٚ زٜسَٜهٞ ٚاقٝببٝٓا١ْزا غي١ض١ٍَٖ ز٠ز٠ٕ،  

ن١ثَٝؿيٓٝاضٚ تَٝع٠نياْٞ غي١ضؤى    ب١َ١ف ١٥َطٜها ٚ ١٥ٚضٚثا ١٥ٚ با٠ٚض٠ِٜيإ الزضٚغيت بي٠ٚٛ،    
َٝٓاَْٝو بيؤ ضاغيت١ضَٟ نطزْيٞ ثطِؤغي١ٟ غٝاغيٞ،          باضظاْٞ ططْطٔ، بؤ١ٜ ي١ ٖي١ض ٖي١ْطاٚ ٖي١َي
ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚاؾٓتؤٕ ٚ ١ٖٚيَٝط ط١ضّ ز٠بَٝت٠ٚ١، ٠ٚى ٥ي٠ٚ١ٟ بيؤ تَٝج١ضِاْيسْٞ ٜاغياٟ ١َٖيبيصاضزٕ      

اضاى ٥ؤباَاٟ غي١ضؤنٞ  بٛٚ ن١ ب 6/12/2009ي١ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام نطا، زٚا ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ضؤشٟ 
١َ١٥ضٜها ٚ دؤظٜ  باٜسْٞ دَٝططٟ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜها ت١ي١فؤْٝإ بؤغ١ضؤنٞ نٛضزغتإ نطزٚ 
زاٚاٜإ يَٞ نطز ضؤَيٞ خؤٟ ببٝينَ بؤ تَٝج١ضِاْسْٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٞ ن١ 

١ٚ ٚآلتي١ ْا٠ْٚيسَٜهٞ   ١ٖٚيَٝط ي١ ٖاٚنَٝؿ١ٟ ضاض٠غ١ض١ٜٝناْٞ ٥َٝطام ٚ قػ١نطزٕ ي٥١آٜيس٠ٟ ٥ي  
ططْط١، ز٠ض ػت ْانطَٟ ي٥١َٝطاقسا ت١ْٝا ال١ٜٕ ٚ ثَٝهٗات١ٜ١ى قػ١ٟ ١ٖبَٝت ٚ ب٥١اض٠ظٟٚٚ ١٥ٚ 

 ٥َٝطام ضاغت١ضَِٜٞ بهطَٟ.
ضؤب١ضت طَٝٓؼ ٠ٚظٜيطٟ بي١ضططٟ ١٥َي١ضٜها ط١ٜؿيت١ ٖي١ٚيَٝط ٚ      11/12/2009ضؤشٟ

٠ٚظٜطٟ ب١ضططٟ ١٥َي١ضٜها  ي١ط١ٍَ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نؤبؤ٠ٚٚ، ٠ٚى ضِاط١ٜ١ْسضا 
ضاٜط١ٜاْس ن١ بؤ زَيٓٝانطز٠ٚ١ْٟ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ ٖات٠ٚٛ، ضْٛه١ ثَٝؿا غ١ضؤى باضظاْٞ 

ن١ ْيانطَٟ   21/6/2009ْٝط١ضاْٞ خؤٟ ثَٞ ضِاط١ٜاْسبٕٛٚ ٚ ي١ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ت١ي١فؤ١ْٝناْٞ 
دلاض٠ بي١ضَٜع  ضاض٠غ١ضٟ ب١دؤضَٜو بَٞ ْاع١زاي١تٞ تَٝسابَٞ ٚ ْابَٞ ن١ؽ غ١زضٟ يَٝبهطَٟ، ١٥

َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ يَٝهطزٕ بؤ زَيٓٝانطز٠ٚ١ْٟ ي١ثؿيتٝٛاْٞ  
١٥ٚ يَٝسٚا١ْ ي١  ١ٖ12/7/2009ضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١ض٠يٞ يَٝسٚاَْٝو ز٠ضبه١ٕ، ٥ٝسٟ ضِؤشٟ 

نؤؾهٞ غجٞ ز٠ضضٛٚ، ٖاتين ٠ٚظٜطٟ ب١ضططٟ ١َ١٥ضٜها بؤ ١ٖٚيَٝط داضَٜهٞ زٟ غ١ضؤنٞ 
ْٞ ي١ٚ ثاب١ْس١ٜٟٝ ١َ١٥ضٜها زَيٓٝا نطز٠ٚ٠. ٖاتين ٠ٚظٜطٟ بي١ضططٟ ١٥َي١ضٜها   نٛضزغتا



 95 

ي١ن١ضنٛٚن٠ٚ١ ٠ٚى ي١ يَٝسٚاْٞ ض٠يٞ نؤؾهٞ غجٝسا ٖاتبٛٚ، ١ٖٚيَٝط ال١َْٜٝهٞ ططْطي١،  
١َ١٥ف ث١ٜاََٝه١ بؤب١غيسا ني١ قػي١نطزٕ ز٠ضبياض٠ٟ ني١ضنٛٚى ٚ ْاٚضي١ناْٞ زٟ ني١        

بؤ زاْسضا٠ٚ ت١ْٝا بؤ ب١غسا ١ْٝٝ ب١َيهٛ ١ٖٚيَٝط ٟ ز٠غتٛٚضزا ضاض٠غ١ضٜإ 140ي١َازز٠ٟ 
ال١َْٜٝهٞ ططْط١، ٥ٝسٟ ب١ثَٝٞ ١٥ٚ يَٝسٚا١ْٟ ي١نؤؾهٞ غيجٞ ز٠ضضيٛٚ، ن١دي١خت يي٠ٚ١     
ز٠نات٠ٚ١ ١َ١٥ضٜها ضؤٍَ ي١ضاض٠غ١ضٟ نَٝؿ١ناْٞ َْٝٛإ ١ٖٚيَٝط ٚ ب١غسا ببٝينَ ٚ ثؿتٝٛاْٞ 

عي١ض٠ب ني١ ز٠ٜاْي١َٟٚ بي١فطؤفٌََٝ      يَٝبهات، ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٞ ب١ ١َٖيج١ٟ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ
ي١ث١ضي١َاْٞ زاٖاتٛٚ ١َٖٛٚؾتَٝو ب١ٜٚػغ خؤٜإ بَٞ ْاضَٝت١غ١ض، ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ   
فانت١ضٟ زضٚغت بْٛٚٞ ٥َٝطاقٞ ١َْٜٝٛٚ ١ٖٚيَٝطٜـ ي١ت١ى ٚاؾيٓتؤٕ ٚ ب١غيسا ْا٠ْٚيسَٜهٞ    

 ططْط١ ضِؤَيٞ ي١بطِٜاضزإ ي١ٖ١ض ١ْٖطاَٜٚهٞ َْٜٛٞ ١٥ٚ ٚآلت١ ز٠بَٝت.
 
 

 

 

 
 

1414--1212--20092009  
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  ٓةوهيَسٓةوهيَس  --بةغدابةغدا
 هة تيَسِواُيين كؤشلي ضجيداهة تيَسِواُيين كؤشلي ضجيدا

 
 

َٝيع٠ ٖاٚث١مياْي١ناْٞ،          َٜيت ي١الٜي١ٕ ١٥َي١ضٜهاٚ ٖ َٝيطام يي١ نٛ زٚاٟ ز٠ضث١ِضاْسْٞ غٛثاٟ ٥
٥ؤث١ضاغٝؤْٞ ز٠ضنطزْٞ َٖٝع٠ناْٞ غ١زاّ ب١ بؤضزَٚإ نطزْٞ ثَٝط١ ططْط ٚ غيااتٝص١ٜنإ يي١   

ٕ َٖٝعٟ ٖاٚث١مياْإ دٛآلٚ ظ٠بيطٟ نٛؾيٓس٠ يي١ َانٝٓي١ٟ     ز٠غغ ثَٝهطز، ثاؾا 17/1/1991
ؾ١ضِٟ ضشَُٜٞ ب١عؼ زضا،  زٚاٜـ ضاث١ضِٜين نٛضزغتإ ٚ باؾيٛٚضٟ ٥َٝطاقيٞ بي١ زٚازاٖيات ٚ،     

ٖيي١ٚيَٝط بيي٠ٚٛ  19/5/1992زؤخَٝهييٞ ْييَٟٛ ييي١ نٛضزغييتإ ٖات١ناٜيي١ٚ زٚاٟ ١َٖيبييصاضزْٞ  
ٚاْٝين ١َ١٥ضٜها بؤ ب١غساٚ ٖي١ٚيَٝط بي٠ٚٛ   ْا٠ْٚسَٜهٞ غٝاغٞ ٚ ٥ٝساضٟ نٛضزغتإ. يَٝط٠ٚ٠ تَٝطِ

بٛٚ بؤ   unزٚٚ تَٝطِٚاْٝين دٝاٚاظ،  ب١غسا ضَٜططٚ ١ٖٚيَٝطٜـ ٜاض١َتٝس٠ضٟ ناض٠ ٥ٝٓػا١ْٝناْٞ 
ب١غسا َا١ٜٟ غ١ض١ٜؾ١ٚ ثؿَٟٝٛ ْا٠ٚ١ْٚ ضَٜطط  2003-1991ٜاض١َتٝساْٞ ط١الْٞ ٥َٝطام، ي١ 

٠ْسَٜهٞ دٝاٚاظ يي١ ب١غيسا،  ب١َي١ف يي١     بٛٚ ي١ ب١ضز٠ّ غٝاغ١تٞ ١َ١٥ضٜها ٚ ١ٖٚيَٝطٜـ ْاٚ
( ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛ ١ٖضََُٜٝهٞ دٝاٚاظ ي١ ْاٚض١ناْٞ 2003-1991غاَيسا ) 12َا٠ٟٚ 

 زٜه١ٟ ٥َٝطام ٚ ب٠ٚٛ ١٥َطٟ ٚاقٝ .
زٚاٟ ضٚٚخاْييسْٞ ضشَُٜييٞ بيي١عؼ،  ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ثَٝط١ٜيي١نٞ طييطْط بييٛٚ بييؤ   

ضؤَيٞ ١ٖٚيَٝط ي١ بٓٝاتٓا٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ٚآلتي١زا خؤؾيشاٍَ    بٓٝاتٓا٠ٚ١ْٟ ٥َٝطاقٞ َْٟٛ ٚ ١َ١٥ضٜها ب١
بٛٚ،  بؤ١ٜ ١ْز٠نطا ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ٚاقٝبٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ٜاغاٟ ناتٞ بي١ض٠َٜٛبطزْٞ  
ز٠َٚي١ت ٚ ز٠غتٛٚضٟ ١َٖٝؿ١ٜٞ ٥َٝطاقسا ؾَٜٛٔ بعض ٜإ ث١ضاَٜٚع خيطا،  ٖي١ض ضي١ْس٠ يي١ زٚاٟ     

١ٝناْٞ ب١غسا َٖٝٓإ ٚ بطزْٞ ظؤضٜإ ب١ ٚاقٝبيٞ ْيَٜٛٞ   ضٚٚخاْسْٞ ضشَُٜٞ غ١زاّ ْا٠ْٚس٠ غٝاغ
٥َٝطام نطز بؤ ٠ٚ١٥ٟ ق١باض٠ٟ غ١ْطٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١ْخطَٜت١ ْاٚ ز٠غيتٛٚضٚ ٖي١ٚيَٝط ٠ٚى   

 ْا٠ْٚسَٜهٞ غٝاغٞ غ١ٜط ١ْنطَٟ.
ي١ط١ٍَ زاْا٠ٚ١ْٟ ١ٜن١ّ ب١ضزٟ بٓاغ١ٟ قؤْاغٞ َْٜٛٞ ٥َٝطام نٛضز فانت١ضَٜهٞ ٖاٚناض ب٠ٚٛ،  

ضٜهاف ١ٖض ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ي١ ١َٖٛٚ غات٠ٚ١خت١ناْسا ٥اَاز٠ٜٞ تي١ٚاٟٚ ١ٖٜي١ٚ غي١ْطٞ    ١َ١٥
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 2003خؤٟ ي١ ظؤض نَٝؿ١ ٚ ططفغ ١٥ٚ ٚآلت١ بؤ ١ٜنالٜٞ نطز٠ٚ١ْ ب١ ناضَٖٝٓا٠ٚ، ١ٖض ي١ زٚاٟ 
٠ٚ ٥اَاش٠ناْٞ ْانؤنٞ ب١غساٚ ١ٖٚيَٝط ظٚٚ ز٠ضن١ٚتٔ،  تا  ٚاٟ يَٝٗات ي١ط١ٍَ تَٝج١ضِبْٛٚٞ نات 

نؤن١ٝٝ ط١ٚض٠تط بٛٚ ٚ ب١ ٖؤٟ ١٥دٓس٠ٟ ز٠ض٠ن٠ٚ١ٝٝ ظٜاتط ٥اَيؤظ بٛٚ،  بؤ١ٜ بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ   ١٥ٚ ْا
َٝبي١دَٞ بهيات،          َٞ ب١ ثيَٞ غٝاغي١تٞ خيؤٟ ثٝاز٠بهيات ٚ ب١ضْاَي١ناْٞ خيؤٟ د ١َ١٥ضٜها ث
ثَٜٝٛػغ ب٠ٚ١نطز بؤ دٛآلْسْٞ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٚ دَٝب١دَٝهطزْٞ بطِط١ بطِط١ٟ ب١ضْا١َٚ ثطِؤش٠ٟ 

ٓتؤٕ بَٝت١ ١َٜسا١ْن٠ٚ١،  ٥اَاز٠ٜٞ ٚاؾٓتؤٕ ي١ َْٝٛإ ب١غسا ٚ ١ٖٚيَٝط ي١ غَٞ غٝاغٞ خؤٟ ٚاؾ
قؤْاغٞ ططْطسا،  بي١ ضْٚٚيٞ ٚ ضاغيت١ٚخؤ ز٠ضني١ٚت، بي١ تاٜبي١تٞ خؤؾيهطزْٞ ظ٠َٝٓي١ٟ         

ب١غسا ٚ قؤْاغٞ تَٝج١ضِاْسْٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزْٞ ٥َٝطام ٚ خؤ ٥اَاز٠نطزٕ -ضَٜهه١ٚتين ٚاؾٓتؤٕ
 ٚ ض١ْٚٛ قؤْاغَٝهٞ ٠َْٜٛٛ. 2010بؤ ١َٖيبصاضزْٞ 

ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ قؤْاغا١ْٚ نات١ناْٞ زٜه١زا ب١غسا ي١ال١ٜٕ ْاغْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ بي١ٚ   
ؾ١ٜ٠َٛٝ ت١ٜاضنطا٠ٚ ن١ ١٥ط١ض غ١ضبطط٣َ ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠زا ١ٖٚيَٝط قػ٣١  ١ْبَٞ،  بؤ ٠ٚ١٥ٟ ناتٞ 

ٓتؤٕ بَٝت، ب١آلّ ١َ١٥ ض١ْٚٛ ١ٖض قؤْاغَٝهٞ َْٟٛ ت١ْٝا ب١غسا ٠ٚى ال١َْٜٝو ي١ ب١ضاَب١ض ٚاؾ
٥اضاغت١ٜ١نٞ تطغٓان١ٚ ي١ط١ٍَ زؤخٞ تاظ٠ٟ ٥َٝطام ْياطٛزلَٞ،  ْي١ضَٞ ْٛاْيسٕ بيؤ ٥يرياز٠ٟ      
ْاغييْٝٛايٝعَٞ عيي١ض٠بٞ َاْيياٟ ط١ضِا٠ٚ١ْٜيي١ بييؤ غيي١ض٠تا، ضييْٛه١ ٥يي٠ٚ١ٟ ٥يي١ٚ ْا٠ْٚييس٠  
ْاغْٝٛايٝع١َٟ ع١ض٠بٞ ز١ٜ٠َٟٚ،  ت١ْٝا ض٠ضاٚنطزْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خؤٜي١تٞ ٚ َيايف خي١َيهٞ    
زٜه١ف ثؿت طَٟٛ ز٠خات،  بؤ١ٜ ْانطَٟ ١َ١٥ضٜها ت١ْٝا ٚ ت١ْٝا طيَٟٛ يي١ ب١غيسا بطيطَٟ،      
ب١َيهٛ بؤ ١ٖض ١ْٖطاٚ ١َٖيَٝٓاَْٝو ي١ ٥َٝطاقسا ١َ١٥ضٜها ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ب١ضضاٚ ز٠ططَٟ 
ٚ قػ١ٟ ١ٖٚيَٝطٜـ ب١ٖ١ْس ٠ٚضز٠ططَٟ،  زٚا ١َٖيَٜٛػغ ١َ١٥ضٜها ي١غ١ضٚب١ْسٟ تَٝج١ضِاْسْٞ 

اٟ ١َٖيبصاضزٕ ي١ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطاقسا ز٠ضن١ٚت،  ١َ١٥ف زٚاٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ت١ي١فؤْٞ باضاى ٜاغ
٥ؤباَاٟ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜهاٚ دؤظٜ  باٜسْٞ دَٝططٟ غي١ضؤنٞ ١٥َي١ضٜها زَٜيت ني١ ضؤشٟ     

ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب١ غ١ضؤى باضظاْٞ نطز ٚ زاٚاٜإ يَٞ نيطز ضؤَييٞ خيؤٟ ببيٝينَ،      6/12/2009
َيَٜٛػغ ١ْٖسَٟ ال١ْٜٞ ٥َٝطاقٞ ب١ْا١ٖم ٠ٚغتهطز ن١ ثَٝٝإ ي١غي١ض  ب١ضَٜع غ١ضؤى باضظاْٞ ١ٖ

ن١َهطز٠ٚ١ْٟ نٛضغٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ١٥زلاَساْٞ ١َٖيبيصاضزْٞ ني١ضنٛٚى بي١ تي١ْٝا     
زاز٠ططت،  بؤ١ٜ ي١ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝزا غ١ضؤى باضظاْٞ زاٚاٟ ي١غ١ضؤنٞ ١٥َي١ضٜها نيطز،  ني١    

اَب١ض ب١ ظ٠َا١ْتٞ نيٛضز يي١ ٥َٝطاقيسا ز٠ضبهيطَٟ،      ١َٖيَٜٛػغ زٜاضٚ ْٛٚغطاٟٚ ٚاؾٓتؤٕ ب١ض
نؤؾهٞ غيجٞ ثاب١ْيسبْٛٚٞ خيؤٟ بي١ ثؿيتٝٛاْٞ نيطزٕ يي١         ٠ٚ١٥7/12/2009 بٛٚ ضؤشٟ 

ٚ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ثطغٞ ن١ضنٛٚى ٚ ث٠ٜٛ١ْيسٟ ٖي١ٚيَٝط ٚ ب١غيسا ضاط١ٜاْيس،       140َازز٠ٟ 



 99 

طز٠ٚ١ْٟ بي١ضَٜع  ضؤب١ضت ط١ٜتػٞ ٠ٚظٜطٟ ب١ضططٟ ١َ١٥ضٜها بؤ زَيٓٝان 11/12/2009ضؤشٟ 
١َغبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ نٛضزغيتإ غي١ضزاْٞ ٖي١ٚيَٝطٟ نيطزٚ دياضَٜهٞ زٟ ثاب١ْيسٟ         

 ٚاؾٓتؤْٞ زٚٚثات نطز٠ٚ٠.
١َ١٥ ٠ٚ١٥َإ ثَٞ ز٠َيَٞ ن١ ١َ١٥ضٜها ضاض٠غ١ضٟ ثطغ١ ١َٖيٛاغطا٠ٚناْٞ َْٝيٛإ ٖي١ٚيَٝط ٚ   

ز٠ظاْيَٞ ٚ ٥اَياز٠ٜٞ   ب١غسا ب١ ططْط ز٠ظاَْٝت ٚ بؤ ١َ١٥ف غ١ضشََٝطٟ زاْٝؿتٛإ ب١ طيطْط  
ٖاٚناضٟ ي١ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ ز٠ضبط٠ِٜٛ، ن١ٚات١ ْانطَٟ ي١ ٥َٝطاقسا ب١ ٖؤٟ ظؤض١ٜٟٓ عي١ض٠ب َافي١ناْٞ   
َٟ خبيطَٜٔ ٚ ٚاؾيٓتؤٕ ٥اطياٟ يي١ ٚضز٠نياضٟ ٥ي١ٚ ططفتي١ ١ٖٜي١ ٚ          خ١َيهٞ نٛضزغتإ ثؿت طٛ

 ١ض٠.ب١ٜآْا١َٟ نؤؾهٞ غجٞ ٠ٚى ب١َيط١ٜ١نٞ ططْط١ ن١ ١٥ٚ نَٝؿ١ٜ١ ثَٜٝٛػغ ب١ ضاض٠غ
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  كسدُي بةزةي ُاوخؤكسدُي بةزةي ُاوخؤ  ثتةوثتةو
 هة ضايةي ضياضةتيَلي دزوضتداهة ضايةي ضياضةتيَلي دزوضتدا

 
 

ٖٝ  ثَٝهٗات١ٜ١ى ي١ عَٝطاقسا، َٖٝٓس٠ٟ نٛضز ثَٜٝٛػيغ بي١ ثتي١ٚنطزْٞ ضٜع٠نياْٞ ْٝٝي١،      
٥اٚضِزا١ٜ٠ٚ١ْنٞ خَٝطا بؤ ضابطزٚٚ ١٥ٚ ثَٜٝٛػت١َٝإ بؤ ز٠غ١ملَٝينَ، ي١ ضؤشطاضٟ ٥َٝػتاؾيسا ٥ي١ٚ   

 ظ٠ضٚض٠ت١ زَٜت١ ثَٝؿ٠ٚ١ٚ، خؤٟ ي١ ضٜعٟ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ضٜعب١ْسٟ ١٥ضن١ناْسا ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١.
دَٝٞ زاخ١ ١ْٖسَٟ داض يَٝط٠ٚ ي١َٟٚ، ١ٜنطِٜعٟ خ١َيهٞ نٛضزغيتإ ب١ضياَٜٚهٞ زٜهي١ غي١ٜط     
ز٠نطَٟ، ١ٖض ١٥ٚ غ١ٜطنطز١ْ ٚاٟ نطز٠ٚٚ، ١ْٖسَٟ داض ثت١ٚنطزْٞ ضٜع٠ناْٞ خي١َيو بي١ طيطْط    

ب١آلّ ي١ط١ٍَ ٖات١ٓثَٝؿ٠ٚ١ٟ ضٚٚزاَٜٚو، تان١ ؾتَٝو ن١ ث١ْاٟ بؤ بكَٟ ٚ ب١بريٟ ت١َاؾا ١ْنطَٟ، 
 ١ٖضن١غَٝهسا بَٝت، ١َغ١ي١ٟ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ب١َٖٝعنطزْٞ ضٜع٠ناْٞ خ١َيه١.

َٝيطام ٚ، ٥ي١ٚ          ١٥ط١ض ب١ضياَٜٚهٞ ٚاقٝببٝٓاْي١ بطِٚاْٝٓي١ زؤخيٞ ثَٝهٗاتي١ دٝاٚاظ٠نياْٞ ع
١ْٕ، ٚضز خب٠ٚ١َٜٓٝٓٛٚ ١ًَٜٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝـ ١٥دٓسا١ْٟ ي١ ثؿت ١ْٖسَٟ ي١ٚ ثَٝهٗاتا

ي١ب١ضضاٚ بططٜٔ، بؤَإ ز٠ضز٠ني١َٟٚ ٥ي١ٚ ثت١ٚنطزْي١ٟ ضٜع٠نياْٞ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ ضي١ْس        
ططْط١، ب١ضِاغغ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ب١زٜك١تٞ ضٚٚزا٠ٚناْٞ عَٝطام، تَُٝإ ز٠ط١ٜ١َْٞ، ن١ ثت١ٚنطزْٞ 

١ ٥ي١ٚ ق١ْاع١تي١، ني١ َٖٝؿيتا بيؤ خي١َيهٞ       ضٜع٠ناْٞ ط١يٞ نٛضزغتإ، ظؤض ططْط١ٚ ز٠ط١ٜٓي 
نٛضزغتإ ٚ، ١َٖيه١ٚت١ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ َؤزًَٜٝهٞ ب١غ١ضضٛٚ ْٝٝي١، ٠ٚى ١ْٖيسَٟ دياض    
ز٠ن١ٜٓٚ١ ١َٖي٠ٚ١، ناتَٞ َا١ََي١ ي١طي١ٍَ ١ْٖيسَٟ ضي١َو ٚ ز٠غيت١ٚاش٠ٟ غٝاغيٝسا ز٠ني١ٜٔ،       

ز٠َيَٝني غي١ضز٠َٝإ ْي١َا٠ٚ،   غ١ضثَٝٝٞ بطِٜاضٟ ب١غ١ضضْٛٚٞ ١ْٖسَٟ ي١ٚ ز٠غت١ٚاشا١ْ ز٠ز٠ٜٔ ٚ 
ب١آلّ ١ٖق١ ١٥ٚ َا١ََي١ٜ١ ي١ناتَٝهسا بَٝت، ن١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١َتطغٝا١ْٟ ضي١ْسٜٔ غياَي١ ٖي١ٕ،    
١ََْٝٓٔ ٚ ظ١َٓٝ٠ٟ ناضٟ غٝاغٞ ب١ دؤضَٜو ي١ عَٝطاقسا خؤف بَٝيت، ني١ خي١َيهٞ زٜهي١ بي١      

 ز٠َاَه٠ٚ١ ١َٖٓٝ١ْ غ١ض ضَٜطاَإ ٚ ب١ضثَُٝٓإ بس٠َْٞ.
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ثطغٝاض٠ّ ي١ال زضٚغت ز٠بَٝت، ن١ ٠ٚ١٥ ٖؤٟ ض١ٝٝ ع١ض٠ب غ١ض٠ضِاٟ ٠ٚ١٥ٟ  ١ْٖسَٟ داض ١٥ٚ
ي١ عَٝطاقسا ظؤض١ٜٕٓ، با ب١غ١ض زٚٚ ١َظ١ٖبٝؿسا زاب١ف بيٛٚبٔ، بي١آلّ ٠ٚى ١ْتي٠ٚ١ ظؤضٜٓي١ٟ     
عَٝطاقٔ، ١٥زٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١َٖٚي١ٟ َٖٝٓا١ْثَٝؿ٠ٚ١ٟ ثطغٞ ١ْت٠ٚ١ٜٝإ ي١ ض١ٝٝ؟ ٥ي١ٚإ َٜٚيطِاٟ   

َيػٛن١ٚت ز٠ن١ٕ، ن١ ١ٖض٠ِؾ١ٜإ ي١غ١ضبَٞ ٚ خؤٜإ ب١ ١َغسٚٚض ز٠ظأْ، ٠ٚ١٥ٟ ظؤض١ٜٕٓ ٚا ١ٖ
بؤ ز٠بَٞ ب١ٚ ١َٖٛٚ ثؿتٝٛا١ْٟٝ يَٝٝإ ز٠نطَٟ، َٖٝؿتا ثطغيٞ ١ْتي٠ٚ١ٜٞ ٚ خؤنؤنطزْي٠ٚ١ يي١     
خع١َتٞ ١ْت١ٚا١ٜتٝسا، ب١ ١٥ضنٞ ١ٖض٠ يي١ثَٝـ بيعأْ ٚ، بيؤ ٥ي١ٚ ١َب١غيت١ف قي١ت ْياَيَٝٔ        

غ١ضضي٠ٚٛ، ٖي١ضطٝع ز٠غيتب١ضزاضٟ َٝهياْٝعَٞ خي١باتٞ      غ١ضز٠َٞ ١٥ٚ ديؤض٠ ناضنطزْي١ ب١  
١ْت٠ٚ١ٜٞ خؤٜإ ْابٔ ٚ ب١ َؤزًَٜٝهٞ ب١غ١ضضٟٛٚ ْاظأْ، ١٥زٟ ٖؤٟ ض١ٝٝ ١ْٖيسَٟ دياض الٟ   
١َُٝ٥، ٠ٚ١٥ْس٠ ناض بؤ ناَيهطز٠ٚ١ْٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛ يي١ ز٠ٚضٟ ب١ضْاَي١ٟ غٝاغيٞ ٚ، ثتي١ٚنطزْٞ     

١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ٚاٟ يَٝبَٝيت، بي١الٟ ْي٠ٚ١ٟ    ضٜع٠ناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠نطَٟ، تا ١٥ٚ ضاز٠ٟ ٥
 ٠َْٜٛٛ ١ٖض ططْط ١ْبَٝت؟، ي١ ناتَٝهسا ظ٠ض١َْسٟ ١ٜن١ّ ١٥ٚ ١ٜ٠ٚ١ْ ز٠بَٝت.

ض٠ْط١ ي١ ب١ناضَٖٝٓاْٞ ٚؾي١ٟ )بي١َٖٝعنطزٕ( ٚ )تْٛسنطزْي٠ٚ١( ٟ بي١ض٠ٟ ْياٚخؤ، ٥ي١ٚ       
تي٠ٚ١؟ يي١   ثطغٝاض٠ بهطَٟ ٥اٜا ب١ض٠ٟ ْاٚخؤٟ نٛضزغتإ يَٝو ١َٖي٠ٛؾا٠ٚت٠ٚ١ تيا تْٛيس بهطَٜ  

٠ٚآلَسا ز٠َيَٝني قػ١نطزٕ ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ ب١ٚ ١َب١غت١ ١ْٝٝ ن١ ض٠ؾبٝين ثَٝؿإ بسضَٜت، بي١آلّ  
ٚضزب٠ٚ١ْٚٛ ي١ زؤخٞ نٛضز، ي١ َْٝٛ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜهي١ٟ عَٝيطام ٚ، ٥ياَيؤظبْٛٚٞ ثطؤغي١ٟ     

ٟ ز٠غتٛٚضٚ، ١٥ٚ ٖي١َٛٚ   140غٝاغٞ ٚ، خؤزظ٠ٚ١ٜٟٓ ب١غسا ي١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ َازز٠ٟ 
غتا١ْٟ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١٥ٚ ٚآلت١ بؤ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ زضَٜصز٠نطَٜٔ ٚ، ث١ٜسابْٛٚٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ز٠

دٝادٝا، ث١ْابطز٠ٚ١ْ بؤ ثتي١ٚنطزْٞ ضٜع٠نيإ، ي١ب١ضاَبي١ض ض٠ٚتيٞ ضٚٚزا٠ٚناْيسا نياضَٜهٞ       
با١ٜخساض٠، ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١َْٞ ن١ ب١ ططْطٞ زاْاْٞ ثت١ٚنطزْٞ ضٜع٠ناْٞ ١ًًَٝت، ثؿيت  

 ٠ن١ٝٝ ططْط١نإ بهطَٜٔ.ي١ ٖؤناض٠ ز٠ض
نيي١ خ١ضٜهيي١ ييي١ ضيي١ْس ضؤشٟ زازَٟ َاَي٦يياٚاٜٞ يييَٞ ز٠نيي١ٜٔ،  2009ب١زضَٜييصاٜٞ غيياَيٞ 

َؿييتَٛطَِٜهٞ ظؤض ز٠ضبيياض٠ٟ ٥يي٠ٚ١ نييطا، نيي١ نييٛضز بييؤ ١َٖيبييصاضزْٞ ث١ضييي١َاْٞ عَٝييطام ٚ  
َٝيع٠           ١َٜٓضا١ٜتٞ نطزٕ يي١ ب١غيسا ٜي١ى يٝػيغ ٖي١بَٝت، ١٥ط١ضضيٞ نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ تي١ٚاٟٚ ٖ ْٛ

١ٝنإ ٚ ض٠ْط١ دٝاٚاظ٠ناْٞ خ١َيو ي١ يٝػتَٝهسا، ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ بي١َٖٝعٟ ١ٜنيس٠ْطٞ بي١     غٝاغٝ
خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠ب١خؿَٝت، يَٞ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا، ١َغ١ي١ن١ ب٠ٚ١ ط١ٜؿيت ني١ فط٠يٝػيغ    

 بَٝت، زٜاض٠ ١٥ٚ ؾ٠َٛٝ ناضنطز١ْ ض٠ضاٚنطا، ن١ زؤخَٝهٞ ٥اغاٜٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ.
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يٝػت١ٝ ي١ ْاٚضي١ زابطَِٜٓسضا٠ٚناْيسا، ببَٝتي١ َاٜي١ٟ      ي١ غؤْط١ٟ ٠ٚ١َ١٥، ططْط١ ١٥ٚ فط٠
نؤنطز٠ٚ١ْٟ ز٠ْطٞ ظؤض ي١ ْاٚضي١ نٛضزغيتا١ْٝٝناْٞ ٥ي١ٚ  ثاضَٜعطاٜاْي١زا، ني١ يي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ       
٥ٝساض٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسإ، ي١ ١َٖٛٚؾٞ ططْطا ب١ض ي٠ٚ١ٟ ١َٖيبصاضزْٞ غ١تاغ١ضٟ عَٝطام 

ٚ، َٜٚطِاٟ ٖات١ٓثَٝؿ٠ٚ١ٟ ث١ضي١َاَْٝهٞ فيط٠ض٠ِْط  ز٠غت ثَٝبهات، ي١ نٛضزغتإ ١َٖيبصاضزٕ نطا
% ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ َتُا١ْٜإ ب١ غ١ضؤى باضظاْٞ ب١خؿيٞ،  70ٚ ث١ٜسابْٛٚٞ ٥ؤثؤظغٝؤٕ، 

ن١ ببَٝت٠ٚ١ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، دَٝٞ خؤ١ٜتٞ ٥اَياش٠ بي١ ضؤَييٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ      
ٞ، ضيْٛه١ ٜي١نَٝو يي١ٚ ١َغي١ي١     نٛضزغتإ به١ٜٔ، ي١ خؤؾهطزْٞ ظ١َٓٝ٠ٟ ناضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜ 

ططْطا١ْٟ ١َٖٝؿ١ د١خغ يَٞ ز٠نات٠ٚ١، ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ خ١َيهي١ يي١ ب١ضاَبي١ض    
١َغ١ي١ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠ناْسا، ٖي١ض بي١ ز٠غتجَٝؿيد١ضٟ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ زٚاٟ       

طز، يي١  ت١ٚاٟٚ ١٥ٚ ال١ٜٕ ٚ ق١ٚاضاْي١ٟ ب١ؾيساضٟ ١َٖيبيصاضزْٝإ ني     ١ٖ25/7/2009َيبصاضزْٞ 
ثاٜت١خغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ بطِٜاضٜاْسا، ٖي١ض ٖي١َٛٚ ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيت بئ، يي١       
ب١ضاَب١ض ١َغ١ي١ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠ناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١٥ٚ ١َٖيَٜٛػت١ ي١ ث١ضي١َاْٝؿسا ب١ض 

 ي١ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ د١خغ يَٝهطا٠ٚ١ٜ.
ب١َٖٝعنطزْيي٠ٚ١ٟ بيي١ض٠ٟ ْيياٚخؤ بهطَٜييت، بييْٛٚٞ  ططْطيي١ يَٝييط٠ بيي١ٚال٠ٚ، ظٜيياتط نيياض بييؤ

غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ،    
ٖؤناضٟ ططْطٔ بؤ٠ٚ١٥ٟ ي١ ضَِٜٞ خؤؾيهطزْٞ ظ٠َٝٓي١ٟ ثتي١ٚنطزٕ ٚ بي١َٖٝعنطزْٞ ضٜع٠نياْٞ      

١َٖٝعبْٛٚٞ ب١ض٠ٟ ْاٚخؤ١ٜ، ن١ خ١َيو ٠ٚط١ضِخبطَٜٔ، ضْٛه١ ١َضدٞ ض١ْٚٛثَٝؿ٠ٚ١ٚ غ١ضن١ٚتٔ، ب
 ٥َٝػتا غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ناضٟ بؤ ز٠نات.

تْٛسنطز٠ٚ١ْٟ ب١ض٠ٟ ْاٚخؤ ي١ ض١ْس ال١ٜن٠ٚ١ ز٠نطَٜت، ي١ ثَٝؿسا ثَٜٝٛػغ ب١ ثَٝساض٠ٚ١ْٚٛ 
ب١ناض٠نامنإ ١ٜ١ٖ ي١ ١َٖٛٚ ٥اغت١ناْسا، ي١ ٥اغيغ زٜبًؤَاغيٞ ث٠ٜٛ١ْيسٟ َْٝيٛإ ٖي١ٚيَٝطٚ      

ٜاضب١ز٠غت١ناْٞ دٝٗإ ٚ ْاٚض١ن١، دَٛٚي١ٟ ط١ضّ ب١خؤ٠ٚ١ٜ ز٠بٝينَ، ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠زا ثاٜت١خت١ بطِ
غ١ْطٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ناضٜط١ضٟ ب١غ١ض ثت١ٚنطزْٞ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝاْي١زا ١ٖٜي١،   
َُٜٞ نٛضزغيتإ يي١ َٝاْي١ٟ ٥ي١ٚ غي١ضزاْا١ْٟ بيؤ ْاٚضي١ دٝادٝانيإ ز٠غيغ           غ١ضؤنٞ ١ٖض

طَٟٛ ي١ خ١َيو ز٠ططَٟ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ خعَي١تٝإ بهيطَٟ، ٖي١ض٠ٖٚا بي١      ثَٝهطز٠ٚٚ، ن١ ي١ ْعٜه٠ٚ١
با١ٜخ٠ٚ١ غ١ٜطٟ ْاٚض١ دٝادٝاناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ز٠نات ٚ، سه١َٚٛت ضاز٠غجَٝطَٟ ني١  
زضَٜص٠ ب١ خع١َتطٛظاضٟ بسضَٜت، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾي٠ٚ١ ٥ا٠ٚزاْهطزْي٠ٚ١ٟ ظٜياتطٟ طْٛيس٠ناْٞ     

سه١َٚٛت زاز٠َْٝيت، ب١َي١ف نياضنطزٕ بي١ ٖي١َٛٚ       نٛضزغتإ، ب١ ناض٠ ١ٖض٠ ي١ثَٝؿ١ناْٞ
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٥اضاغييت١ناْسا، ب١تاٜبيي١تٝـ خعَيي١تهطزْٞ ظٜيياتطٟ خيي١َيهٞ نٛضزغييتإ، ز٠بَٝتيي١ ٖؤنيياضٟ  
ب١َٖٝعنطز٠ٚ١ْٟ ب١ض٠ٟ ْاٚخؤ، ن١ بؤ نٛضز ١َغ١ي١ٜ١نٞ ططْط١، يي١ ثياٍَ قٛضغياٜٞ ٖي١ضَُٜٞ     

   ٖ َٝعنطزْٞ بي١ض٠ٟ ْياٚخؤ،   نٛضزغتإ ي١ ي١ دٝٗإ ٚ ْاٚض١ن١زا با١ٜخٞ ثَٝبيسات، ضيْٛه١ بي١
٥اَاز٠ٜٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚى تٛمخَٝهٞ ب١َٖٝع، ي١ ب١ضاَب١ض ز٠ْطي١ناْٞ زٜهي١ٟ عَٝيطام    
ثَٝؿإ بسات، ضاغت١ ع١ض٠ب ظؤض١ٜٕٓ ٚ ثؿتٝٛاْٝإ ظؤض٠، ب١آلّ بؤ ١َُٝ٥، ب١ٖؤٟ ١ْبْٛٚٞ ٥ي١ٚ  

ٚخؤ يي١ ضٜيعٟ   قٛآل١ٜٝ غااتٝص١ٜٟٝ ع١ض٠بٞ غ١ْٓٛ ٚ ؾٝب١ ١ٖٜي١تٞ، تْٛيسنطزْٞ بي١ض٠ٟ ْيا    
 ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ١٥ضنٞ ١َٖٛٚ ال١ٜنسا١ٜٚ ١َضدٞ غ١ضن١ٚت١ٓ.
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  كةزكوونكةزكوون

  هةُيَواْ دزومشباشي و ضازةضةزي زاضتةةيِةداهةُيَواْ دزومشباشي و ضازةضةزي زاضتةةيِةدا

ن١ضنٛٚى ٠ٚى ثطغَٝهٞ ََٝصٜٚٚٞ، ثَٜٝٛػغ ب١ ضاض٠غ١ضٟ ضاغت١ق١ٓٝ ١ٖٜي١، ييَٞ ططفيت    
ضٚمشا١ْٟ، ض١ْسٜٔ غياَي١ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ    ١ٜ٠ٚ١٥، ب١ظؤضٟ ظؤضزاضٟ ز٠خطَٜت١ ْاٚ ١٥ٚ ز

ز٠ضخٛاضزٟ خ١َيهٝإ ز٠زات، ب١َ١ف ي١ ضؤشطاضٟ ١٥َطِؤَاْسا، َٖٝٓس٠ٟ ١٥ٚ ض٠ٚتي١ٟ بي١زٚاٟ   
ضاض٠غ١ضٟ ضاغت١ق١ٓٝزا ز٠ط١ضَِٟ، َٖٝٓس٠ف ض٠ٚتَٝو ١ٜ١ٖ ث١ْا بؤ نٛيتيٛٚضٟ ضي١ْسٜٔ غياَي١ٟ    

 ١ٜ١نٞ ٥اَيؤظ.زضٚمشباظٟ ز٠بات، ١ٖض ١َ١٥ؾ١ ن١ضنٛٚنٞ نطزؤت١ نَٝؿ
ز٠بَٞ ١٥ٚ ضاغت١ٝٝ ف١ضاَؤف ١ْن١ٜٔ، ن١ خ١َيهٞ ض٠غ١ْٞ ني١ضنٛٚى، َٜٚيطِاٟ ٥ي١ٚ ظَٚيُي١     
ظؤض٠ٟ يَٝٝإ نطا٠ٚ، َٖٝؿتا ١٥ٚأْ ب١زٚاٟ ضاض٠غي١ضٟ ضاغيت١ق١ٓٝزا ز٠طي١ضَِٜٔ، يي١ ضاغيتٝسا      

ٝإ ي١ ١٥ٚا١ْٟ ب١زٚاٟ ضاض٠غ١ضٟ ضاغت١ق١ٟٓٝ نَٝؿ١ٟ ن١ضنٛٚنسا ز٠ط١ضَِٜٔ، ١٥ٚا١ْٕ ن١ خَٜٛٓ
ثَٝٓاٟٚ ١٥ٚ ثطغ١زا ب١خؿ٠ٛٝٚ غاَإ ٚ خانٝإ ييَٞ زاطرينيطا٠ٚ، ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا ضاض٠غي١ض      
َٞ ١٥ٚ ع١ض٠با١ْٟ غياَاْٞ ٚآلتٝيإ بيؤ ت١خؿيإ ٚ ث١خؿيإ نيطا٠ٚٚ، غٝاغي١تٞ         ز٠خٛاظٕ، ي
ب١غساٜإ ي١ ثؿت ب٠ٚٛ، بؤ زاطرينطزْٞ خاى ٚ َياَيٞ خي١َيهٞ زٟ، َٖٝؿيتا بي١ ٥ياٚاظٟ ٥ي١ٚ       

١ٜا٠ٚ١ْ ز٠خَٜٛٓٔ، ن١ ب١ ض ثؿتٝٛاْٞ ٚ ٖاٚناضٟ نطزَْٝه٠ٚ١ ٖاتٓي١ ني١ضنٛٚى ٚ   غ١ف١ض٠ خؤؾ
زاطريٜإ نطز، ٥َٝػتا خؤٜإ ب١ خا٠ٕٚ َاٍَ ز٠ظأْ ٚ نٛضزٜـ ب١ بَٝطا١ْ، ب١زاخ٠ٚ١ َٖٝؿتا يي١  
عَٝطاقٞ َْٜٛسا ١ٖٕ ب١ ٥اٚاتٞ ضَٜهدػتين ض١ْسٜٔ غ١ف١ضٟ زٜه١ٟ ي١ٚ ؾ١ٜ٠َٕٛٝ، ن١ ز٠غ١آلت 

 ز٠َٚي١ت٠ٚ١ بؤ ت١ضخإ بهطَٟ ٚ )ن١ضنٛٚى خؤت بطط٠ ٖاتني(. ٚ ثاض٠ٜإ ي١
٥َٞ ال١َْٜٝو ب١ٚ ع١ق١ًٝت٠ٚ١ قػ١ٟ ي١باض٠ٟ ن١ضنٛٚن٠ٚ١ ١ٖبَٞ، ز١ٜ٠َٟٚ ضَِٜطاٟ ضاض٠غ١ضٟ 

غياَيٞ ضابيطزٚٚ، زضٚمشيٞ طي١ٚض٠ٚ      50ثطِ ي١ ن١ْسٚ نؤغح بهات ٚ زٚٚضٟ بهات٠ٚ١. ي١َا٠ٟٚ 
ضٚمشباظ١ٜٟٝ ي١ عَٝطاقسا ث١ض٠ٟ غ١ْس، بؤ ١ْٖيسَٟ ؾيَٜٛين   ١َٖيد١َي١ت١َٓٝض ب١ضظنطا٠ٚت٠ٚ١، ١٥ٚ ز

زٜه١ ث١ض٠ٚ١ِٜٚ، ي١ٚ ؾَٜٛٓا١ْؾسا ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ب٠ٚٛ َا١ٜٟ ي١خؿت١بطزْٞ خ١َيو، ١ْب٠ٚٛ ضاض٠غ١ض، 
ز٠ْا ٠ٚ١٥ ض١ٝٝ ثاٍَ ب١ غٛزا١ْٝٝن٠ٚ١ ز٠َْٞ، ي١ ضازٜؤٟ بيٞ بيٞ غيٞ ١َٖييساتَٞ ٚ بًََٞ:"ْيابَٞ      

ز خع١َتٞ زاطريني١ضإ ز٠ني١ٕ"، ١٥َي١ ي١ناتَٝهساٜي١ غيٛزإ      عَٝطام ثاضض١ ثاضض١ بَٝت ٚ نٛض
َٝيت، ٥ياخط ططفت١ني١ ٠ٚ١٥ٜي١ ٥ي١ٚ          َٓٝ َٝؿ١ٟ ْي١شازٟ ٚ قي١ٜطاْٞ غٝاغي٠ٚ١ٝٝ ز٠ْاَي ب١ز٠غت ن



 106 

نٛيتٛٚض٠ٟ ظٜاتط ي١ ْٝٛ غ١ز١ٜ٠ خ١َيو ب١خَٝٛٚ ز٠نيات، ز٠ٜي١َٟٚ يي١ ضِؤشطياضٟ ٥ي١َطِؤزا بيؤ       
 .نَٝؿ١ٟ ن١ضنٛٚى ب١ ١َٖإ ظَا٠ٚ١ْ قػ١ن١ضبَٝت

١٥ٚ تَٝطِٚا١ْٓٝ َٖٝؿتا سٝػاب بؤ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜهي١ٟ عَٝيطام ْانيات ٚ، ْاغيْٝٛايٝعَٞ     
ع١ض٠بٞ ب١ تان١ غ١ضضا٠ٟٚ ضاض٠غ١ضٟ ١َٖٛٚ نَٝؿ١ٜ١ى ز٠ظاَْٞ، ََٝصٚٚ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝطِاط١ٜاْسٜٔ، 
ناتَٞ ١٥ٚ تَٝطِٚا١ْٓٝ ت١ْط ب١ٓٝ، تان١ ال١ٜٕ بَٞ ٚ ي١ نَٝؿ١ناْسا قػي١ٟ ٖي١بَٞ ض ز٠قي١ََٚٞ،    

١ظَْٛٚٞ غاآلْٞ ضابطزٚٚ، زٜسٟ ١٥ٚا١ْٟ بؤ ٥اؾهطا نطزٜٚٚٔ، ني١ تي١ْٝا يي١ ضٚاْط١ٜ١ني٠ٚ١     ٥
غ١ٜطٟ ضٚٚزا٠ٚنإ ز٠ن١ٕ، ب١تاٜب١تٝـ ٥ي١ٚ نَٝؿيا١ْٟ ضي١ْسٜٔ ثَٝهٗاتي١ٟ ثَٝٝي٠ٚ١ ب١ْيس٠،       
ب١زضٚؾِ ٖٝ  ي١ خؤٜإ ْا٠ٚ١ًََٖٓٝ، ب١آلّ ن١ ثَٝؿٓٝاضَٜهٞ ٚاقٝببٝٓاْي١ بيؤ ضاض٠غي١ضٟ زَٜتي١     

١ضاٚ ظ٠ْا١ٜى ز٠ٚ١َْٓٝ٠ ١َثطغ١، َٖٝؿتا ب١ٜآْاَي١ٟ ثاب١ْيسبْٛٚٞ نؤؾيهٞ غيجٞ     ١َٜسإ، ٖ
ب١ت١ٚاٟٚ بآل١ْٚببؤ٠ٚ، الٜي١ْٞ   7/12/2009ي١  ١َ١٥140ضٜها، بؤ د١َٝٝدَٞ نطزْٞ َاز٠٠ٟ 

ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ يَٝٞ ن١ٚت١ٓ ت١ق١ٚ، ب١ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ْاض٠ِٚاٚ ْاٜاغاٜٝإ يي١ ق١َي١َيسا،   
ب١ نَٝؿي١ٜ١نٞ ْياٚخؤٟ عَٝيطام     ١ٜ140 ١٥ّ نَٝؿ١ٜ١ٟ ن١ضنٛٚى ٚ َازز٠ٟ ثاغاٜٚؿٝإ ٠ٚ١٥

 زازز٠َْٝٔ، ١ٜآلّ ٥اَاز٠ف ْني ٖٝ  ١ْٖطاَٜٚهٞ دسٟ بؤ ١٥ٚ )نَٝؿ١ ْاٚخؤ١ٜٝ( ب١َٓٝ ثَٝؿ٠ٚ١.
ي١ناتٞ خؤٜسا دَٝب١دَٞ ١ْنات، ن١ٚاتي١   ١٥140ضَٟ نَٞ ضَٜط١ٟ ي١ ب١غسا ططت٠ٚٛ َازز٠ٟ 

ى، ٖؤ١ٜني١ٟ بيؤ تَٝيطِٚاْٝين ت١غيهٞ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ       ٥اَيؤٚبْٛٚٞ نَٝؿي١ٟ ني١ضنٛٚ  
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ٥ٝسٟ ١ٖض ن١ؽ ٚ ال١َْٜٝو قػ١ٟ خَٝط بؤ ١٥ٚ نَٝؿ١ ٥ياَيؤظ٠ بهيات، يَٝيٞ زَٜٓي١     
ز٠ْط، ١َ١٥ف ١٥ٚ ضاغت١ٝٝ ز٠ضز٠خيات، ني١ ْاٜاْي١َٟٚ ضاض٠غي١ضٟ ضاغيت١ق١ٟٓٝ  نَٝؿي١ٟ       

تٔ يي١ ضاض٠غي١ضٟ ضاغيت١ق١ٓٝ، ٥ياَيؤظنطزْٞ     ن١ضنٛٚى بهطَٟ، ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ زضٚؾِ ٚ ضَٜط١طط
ظٜاتطٟ نَٝؿ١ن١ٜ١ٚ، ثَٝؿٓٝاضٟ ْاٚاقٝبٞ بؤ ١٥ٚ ثطغ١، ي١ نؤغح زضٚغت نطزٕ ب١ٚال٠ٚ ٖٝضٞ 
زٟ يَٞ ؾني ْابَٝت٠ٚ١، ٥ٝسٟ ناتٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ ضاَٜٚهٞ ٚاقٝببٝٓا١ْ غ١ٜطٟ ثطغ١ن١ بهطَٟ، ٖي١ض  

ٚال٠ٚ ٖٝ   ضاض٠غ١ضَٜهٞ ثَٞ ْٝٝي١، بيؤ   َٖٝعَٜو ثؿت ي١ ٚاقٝبٞ ١٥ٚ ؾاض٠ بهات، ي١ ٥اشا٠ٚ ب١
ي١َ١ٚزٚاٟ عَٝطاقٝـ ْابَٞ ضٝسٟ ثؿت ي١ نٛضز ٚ خ١َيهٞ زٜه١ٟ ظَٚيِ يَٝهطاٚ بهطَٟ، ضيْٛه١  
١َٖٛٚ ١٥ٚ ز١َ٠ غٝاغ١ٟٝٝ زضٚمشباظإ ط١ضِا١ٜ٠ٚ١ْ بؤ تيانط٠ِٟٚ ٚ زنتاتؤضٜي١ت، ٥ي١ّ ؾي٠َٛٝ     

ببَٝت٠ٚ١، بؤٜي١ ز٠بيَٞ ثَٝؿيٓاضٚ تَٝيعٟ     سٛنُطِا١ْٝٝف ي١ عَٝطام نؤتاٜٞ ثَٝٗات ٚ ْابَٞ زٚٚباض٠ 
ٚاقٝببني، ن١ نٛضزٚ ب١ؾَٝو ي١ ثَٝهٗات١ناْٞ ن١ضنٛٚى ١َٖيطط١ٜتٞ، ببَٝتي١ بابي١تٞ طتتٛطيؤٚ    

 ضاض٠غ١ضٟ   ضاغت١ق١ٓٝ.
  20102010ناْْٛٚٞ ز٠َٚٚٞ ناْْٛٚٞ ز٠َٚٚٞ 
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  دميوكساتيصةكسدْ و ضةةاًطرييي عيَساقدميوكساتيصةكسدْ و ضةةاًطرييي عيَساق
 ي دةضتووزةوةي دةضتووزةوة  140140بةُدة بة جيَبةجيَلسدُي ًاددةي بةُدة بة جيَبةجيَلسدُي ًاددةي 

 
 

طاقٞ َْٜٛسا نٛضز ضِؤَيَٝهٞ ب١ضضاٟٚ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ضِؤَي١ٟ نٛضز ي١ غ١ض٠تاٟ قؤْاغٞ زٚاٟ ي١ عَٝ
ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ، ي١ بٓٝاتٓا٠ٚ١ْٟ عَٝطاقَٝهٞ تاظ٠زا زٜياض٠، بي١دؤضَٜو ني١ يي١ َْٝيٛ      
ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠بسا، ز٠ْطَٝو ب١ضظبؤ٠ٚٚ ز٠ٜطٛت نٛضز ب١غساٟ زاطرينطزٚ، ز٠غغ ب١غ١ض 

ضا٠ٚناْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطاقسا ططت٠ٚٛ. ٥ي١ّ تَٝطِٚاْٝٓي١ٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ، يي٠ٚ٠ٚ١      زا١َظ
غ١ضضا٠ٟٚ ططتي٠ٚٛ، ني١ قبيَٛٚيٞ ْٝٝي١، ثَٝهٗاتي١ٚ ططٚٚثيٞ زٜهي١ٟ ْاعي١ض٠ب، ب١ؾيساضٟ          
سه١َٚٛت ٚ بطِٜاضٟ ٚآلتَٝو بٔ، ن١ ثط٠ِ ي١ ١ْت٠ٚ١ٚ ٥أٜ ٚ ١َظ١ٖب، ١ٖض ١٥ّ تَٝطِٚا١ْٓٝبٛٚ ي١ 

 بطزٚٚزا، عَٝطاقٞ خػت١ شَٜط باضَٜهٞ قٛضؽ.ْٝٛ غ١ز٠ٟ ضا
١ٖض ي١زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ، ١ْٖطاٟٚ عَٝطاقٞ تياظ٠ ١َٖيَٝٓيسضا، بي١آلّ ظؤضدياض     
َٜيٞ          َٝٓاْي١ طيريا٠ٚ، ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ ظؤضتيطٜٔ نؤغيجٞ خػيت١ ِض ضَِٜط١ ي١ٚ ١ْٖطا١َٖٚي

١ ب١ض٠ٚ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ ز٠غيتٛٚضَٜهٞ ْيَٟٛ،   ب١ض٠ٚثَٝؿ٠ٚ١ضٕٛٚ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ضَِٜططٜا١ْ، ضَِٜطاٜإ ي
َٜيو بيَٞ زٚاٟ َؿيتَٛطَِٜهٞ ظؤض،         َٞ طيطت، ب١ٖي١ض دؤض ٍَ ٚاقٝ  ٚ غي١ضز٠َسا بطيٛزل ن١ ي١ط١

 %ٟ خ١َيهٞ عَٝطام ب١ ٠َيَٞ ز٠ْطٝإ بؤ زا.80ز٠غتٛٚضَٜو ْٛٚغطا٠ٚ١ٜ ن١ ي١
اٚانياضٟ  نٛضز َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ز٠غتٛٚض٠ن١ٟ بؤ شٜاْٞ ٥اغاٜٞ خؤٟ بي١ ث١غيٓس ظاْيٞ، ز   

ٜاغياٟ نياتٝٞ بي١ض٠َِٜٛبطزْٞ     58ْٝؿتُاْٞ ٚ ١ْت٠ٚ١ٜٝؿٞ ن١ بطٜت١ٝٝ ي١ خاى، يي١ َيازز٠ٟ   
ٟ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطام، ٥ٝسٟ زٚاٟ زاضِؾيتين ز٠غيتٛٚض،    140ز٠َٚي١تسا، طٛاغت٠ٚ١ بؤ َازز٠ٟ 

ٟ ١٥ٚ ز٠غيتٛٚض٠زا نؤنطاٜي٠ٚ١ٚ، بطِٜياضبٛٚ بي١ غيَٞ قؤْيا         ١ٖ140َٛٚ ثطغ١ن١ ي١ َازز٠ٟ 
َٝبيٛاضز. زٚاتيط ي١غياَيٞ         دَٝب١دَٞ َٝيطام خيؤٟ ي َٟ، بي١آلّ سهَٛٚي١تٞ ع يي١ َْٝيٛ    2008بهط

ث١ضي١َاْٞ عَٝطاقسا، ط١ي١نؤ١َنٞ ي١ نٛضز نطا، ٥ٝسٟ ي١ زٚاٟ ١٥ٚ ط١ي١نؤ١َنٝٝي١، ني١ بي١    
ٟ ت١ممٛظ زشٟ نيٛضز ْاغيطا، ز٠ْطيٞ ظٜياتط يي١ شٜٓطي١ٟ عي١ض٠بٞ ٚ ت١ْاْي١ت          22نؤز٠تاٟ 
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ب١ضِاز١ٜ٠ى ن١ ي١ َْٝٛ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠بسا، طط٠ٚ ي١غي١ض  تٛضنُاْٝـ زشٟ نٛضز ب١ضظبؤ٠ٚ، 
ي٠ٚ١، زشاٜي١تٞ نيٛضز     ٠ٚ١٥140 ز٠نطا، نَٞ ٥اظا١ٜ ي١ضَِٜٞ نؤغيح خػيت١ٓ بي١ضز٠ّ َيازز٠ٟ     

 بهات، ١٥ٚا ْاغْٝٛايٝػتَٝهٞ ض٠ِغ١ْ١.
ي١ّ غ١ضز١َ٠زا، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ، ١ٖض ب١ ١َٖإ سٝػابٞ داضإ، َا١ََيي١ ي١طي١ٍَ   

زٜه١ٟ ْاع١ض٠بٞ عَٝطاقسا ز٠نات، ١٥ّ زشا١ٜت١ٝٝ، ٥اَاش٠ٜي١نٞ ٥اؾيهطاٟ تَٝيطِٚاْٝين     خ١َيهٞ
َٟ دياضٜهٞ زٜهي١ بي١ٚ ٥اضاغيت١ٜ١زا ناضبهيات، ني١ ٖيٝ            ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝٝي١، ز٠ٜي١ٚ
ثَٝهٗات١ٜ١نٞ زٟ دط١ ي١ ع١ض٠ب ١ْخَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١، ٥ٝسٟ ز٠ضن١ٚت، ْاغْٝٛايٝػتاْٞ عي١ض٠ب  

١َٛٚ ثَٝهٗات١ناْٞ تط ث١ضاَٜٚع خبطَٜٔ، ١ٖض ي١ٚ ضِٚاْط٠ٚ١ٜ١، ؾاآلَٜٚهٞ ز٠ٜا١َْٟٚ داضَٜهٞ زٟ ٖ
ز٠غت ثَٝهطز، ١َ١٥ف بيؤ نيٛضز بي٠ٚٛ ن١ْيسٚ نؤغيجٞ ضَِٜطيا،       140ب١ضبآلٜٚإ زشٟ َازز٠ٟ 

ضْٛه١ نٛضز ١َٖٚيَٝهٞ ظؤضٟ زا بؤ ٠ٚ١٥ٟ عَٝطام ب١ض٠ٚ زميٛنطاغٞ ب١ضَٜت، ييَٞ ز٠ضني١ٚت بي١    
١ّٖ زشا١ٜتٞ نٛضز ٠ٚى ١ْت١ٜ٠ٚ١ى ز٠نيطَٟ، ٖي١ّ طيٛضظَٜهٞ     ، 140زشا١ٜتٞ نطزْٞ َازز٠ٟ 

 نٛؾٓس٠ ي١ ض٠ِٚتٞ زميٛنطاغٞ ز٠زضَٟ.
، ن١ زشا١ٜتٝٝي١نٞ   140خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ تَٝطِٚاْٝين ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ب١ضاَب١ض َازز٠ٟ 

ضِاغت١ٚخؤٟ نٛضز٠، ز٠َاْبات١ غ١ض ١َغ١ي١ٜ١نٞ زٜه١، ١٥ٜٚـ ٖاٚناضٜٞ ب١ؾَٝهٞ تٛضنُا١ْ، 
زا زؤظ٠ٜٛت٠ٚ١، ١َ١٥ ي١ ناتَٝهسا١ٜ، تي١ْٝا   140ٜإ ي١ ب١ض٠ٟ زشا١ٜتٞ نطزْٞ َازز٠ٟ ن١ خؤ

نٛضزٚ تٛضنُإ، ب١تاٜب١تٞ ي١ ؾََٜٛٓٝهٞ ٠ٚى ن١ضنٛٚنسا، ي١ ثطؤغ١ٟ ب١ع١ض٠بهطزْسا ظٜاْٝيإ  
ب١ضن١ٚت٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ باغٞ بطاٜاْٞ نطٜػتٝإ ١ٖضْان١ّ، ن١ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ٚ تْٛيسض٠ِٜٚٞ  

، ٥َٝػتاف سٝػابٝإ بؤ ْان١ٕ، ٠ٚ١٥تا ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ي١ باؾٛٚضٚ ْا٠ٚضِاغغ ٥ي١ٚ  ١َظ١ٖبٞ
ٚآلت١زا دَٝط١ٜإ ْابَٝت٠ٚ١ٚ ز٠ضز٠نطَٜٔ ب١ؾَٝهٞ ظؤضٜإ ضِٚٚ ي١ ٖي١ضَُُٜٞ نٛضزغيتإ ز٠ني١ٕ.    
يَٝط٠زا ثطغٝاضَٜو قٝت ز٠بَٝت٠ٚ١، زشا١ٜتٞ نطزْٞ نٛضز ضٞ ب١ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ ْاعي١ض٠ب  

١خؿَٝت؟ ي١ عَٝطام نٛضز ي١ زٚاٟ ع١ض٠ب ١ْتي٠ٚ١ٟ ز٠َٚٚي١، ٥يَٞ ١٥طي١ض ْاغيْٝٛايٝعَٞ      ز٠ب
ع١ض٠بٞ سٝػاب بؤ ز٠َٚٚني ١ْت٠ٚ١ٟ ٚآلت ١ْنات، ضؤٕ سٝػاب بؤ تٛضنُإ ز٠نيات، ١ٖقي١   
تٛضنُإ ٥َٝػتا ضاَٜٚو ب١ ؾَٜٛين خؤٜإ ي١ عَٝطاقسا خبؿي٠ٚ١َٓٓٝ، ني١ تيا ضي١ْس يي١ ثطؤغي١ٟ       

ز٠ني١ٕ بؤ٥ي٠ٚ١ٟ    ١140ٟ ع١ض٠بٝسا زٜاضٕ؟ ١٥ٚإ ن١ زشا١ٜتٞ َازز٠ٟ غٝاغٞ ٚ ي١ َْٝٛ شٜٓط
َٜين خؤٜيإ يي١ْاٚ شٜٓطي١ٟ         ٍَ ع١ض٠بسا بسؤظ٠ٚ١ْ، ب١آلّ ثطغيٝاض ٠ٚ١٥ٜي١ ٥اٜيا ؾيٛ خؤٜإ ي١ط١
ع١ض٠بٝسا ز٠بٝٓٔ؟ ١٥ٟ ١٥ط١ض ي١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتاْسا خؤٜيإ ضَِٜيو خب١ْي٠ٚ١ ؾيَٜٛٓٝإ ضيؤٕ       

َُٜٞ نٛضزغتاْسا ١ْت٠ٚ١ٟ ز٠َٚٚٔ ٚ، ؾَٜٛٓٝإ ي١ضاٚ ١َٖٛٚ ز٠بَٝت؟ بَٝطَٛإ تٛضنُإ ي١ ١ٖض
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ق١باض١ٜ٠نٞ بضٛٚنٝإ ز٠بَٞ،  140عَٝطاقسا زٜاضتط٠، ن١ٚات١ ب١زشا١ٜتٞ نطزْٞ َازز٠ٟ 
ن١ ي١ط١َيٝؿٞ زابني ٥ي١ٚا قي١باض٠ٟ ضِاغيت١ق١ٟٓٝ خؤٜيإ زٜاضز٠بَٝيت. ١ٖقي١ ٥ي٠ٚ١ف        

ثطؤغ١ٟ غٝاغٝسا، نٛضز تاني١   ي١ب١ضضاٚ بطريَٟ، ن١ ي١ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ ز٠غتٛٚضٚ ت١ٚاٟٚ
 ثؿتٝٛاْٞ ضِاغت١ق١ٟٓٝ تٛضنُإ ٚ ت١ٚاٟٚ ثَٝهٗات١نإ ب٠ٚٛ.

ي١ ناتٞ زٜاضٜهطاٟٚ خؤٜسا دَٝبي١دَٞ ْي١نطا، بٝياْٟٛٚ     140زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ َازز٠ٟ 
دؤضاٚدؤض َٖٝٓسضا٠ٚت٠ٚ١، ١َٖٜٛٚؿٞ بؤ ب١ٖ١ز٠ضزاْٞ نيات بي٠ٚٛ، بؤ٥ي٠ٚ١ٟ َيازز٠ٟ     

ؤظ١ٜٝ ي١ غ١ضٚب١ْسٟ بطِٜاضزإ ي١غ١ض ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ ي١ دَٝب١دَٞ ١ْنطَٟ، ١٥ّ ٥اَي 140
ث١ضي١َاْٞ عَٝطاقسا داضَٜهٞ زٟ غ١ضٟ ١َٖيسا٠ٚ١ٜ، ب١َ١ف ١َتطغٞ ن١ٚت١ غي١ض ٥ي١ٚ   
ٜاغا١ٜٚ ت١ٚاٟٚ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ي١ عَٝطاقيسا، ي١طي١ٍَ ١َٖيَٜٛػيغ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ      

٥اضازابٕٛٚ، ني١ ضِاٜط١ٜاْيس    نٛضزغتإ ب١ضاَب١ض ١٥ٚ فطٚفٌََٝ ٚ ١ٖٚآل١ْٟ زشٟ نٛضز ي١
ب١ٚؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ؾساضٟ ١َٖيبصاضزٕ ْان١ٜٔ،داضَٜهٞ زٟ ١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ي١ ٥اغتَٝهٞ باالزا 

باضاى ٥ؤباَاٟ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜهاٚ  6/12/2009ٖات٠ٚ١ٓ غ١ضخ١ت ٚ، ٥َٝٛاض٠ٟ ضِؤشٟ 
 دؤ باٜسْٞ دَٝططٟ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜها، ي١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ت١ي١فؤْٝيسا ي١طي١ٍَ غي١ضؤى   
باضظاْٞ، باؽ ي١ ضَِٜٛؾَٜٛين ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ٚ ق١ٜطاْي١ نيطاٚ، ضِؤَييٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ      
نٛضزغتإ ي١ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ٚ ق١ٜطا١ْزا بي١ طيطْط زاْيسضا، يي١ ب١ضاَبي١ضزا غي١ضؤنٞ       
َٜٛػيتَٝهٞ زٜاضٜيإ         ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ زاٚاٟ يي١ غي١ضؤنٞ ١٥َي١ضٜها نيطز، ني١ ١َٖي

نؤؾهٞ  7/12/2009عَٝطاقسا ١ٖبَٝت، ٠ٚ١٥بٛٚ ضِؤشٟ ب١ضاَب١ض ب١ ْٝط١ضاْٝٞ نٛضز ي١ 
ٟ ز٠غيتٛٚض نيطز،    140غجٞ ب١ٜآْا١ٜ١َنٞ ز٠ضنطزٚ تٝاٜسا ثؿيتٝٛاْٞ يي١ َيازز٠ٟ    

١ٖض٠ٖٚا زٚاتط ٠ٚظٜطٟ ب١ضططٟ ١َ١٥ضٜها غ١ضزاْٞ غ١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتاْٞ يي١    
ب١َ١ف َازز٠ٟ ١ٖٚيَٝط نطزٚ، ت٥١هٝسٟ ي١ ١َٖيَٜٛػغ ١َ١٥ضٜها ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ نطز٠ٚ٠، 

داضَٜهٞ ٖات٠ٚ١ َْٝٛ باغإ ٚ، ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب زشٟ ٠ٚغتإ ٚ، ١٥ٚ ناض٠ٟ  140
 ١َ١٥ضٜهاٜإ ب١ ز٠غت٠َٛٝضزإ ي١ق١َي١ّ زا.

ب١الٟ نٛضز٠ٚ٠ ططْط١، ١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ١ٖغت ب١ٚ ال١ْٜي١ ز٠ني١ٕ،    140َازز٠ٟ 
٠ٚ ١َٖيبصاضزٕ ي١ عَٝطاقيسا،  ز٠ظأْ ن١ ب١الٟ نٛضز٠ٚ٠ ض١ْس ططْط١، بؤ١ٜ ي١ ١َٖٚيٞ ب١ض

ي١ٚ ؾَٜٛٓا١ْٟ دَٝٞ ْانؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ب١غسا١ٜ، َٖٝعٟ ٖاٚب١ؾٞ ثَٝؿ١ُضط١ 
غٛثاٟ عَٝطام ٚ غيٛثاٟ ١٥َي١ضٜها دَٝطرينيطإ، ١ٖضضي١ْس٠ زٜػيإ ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ       
ع١ض٠ب زشٟ ٠ٚغتإ، ب١آلّ ١َ١٥ ٚاقٝبَٝه١ ْانطَٟ ي١ب١ضضاٚ ١ْطريَٟ. غ١ٜط ي٠ٚ١زاٜي١،  
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، باب١تٞ ١ٜنجاضض١ٜٞ  ١٥140ٚ ١ٖضاٖٚٛضٜا١ٜٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ، ب١زشٟ َازز٠ٟ 
ب١ ثاضض١ ثاضض١بْٛٚٞ  140خانٞ عَٝطام ز٠ٚضٚشَٜينَ، ٠ٚى بًََٝٞ دَٝب١دَٝهطزْٞ َازز٠ٟ 

عَٝطام بعأْ، ططفت١ن١ يَٝط٠زا١ٜ ن١ ز٠غتٛٚض ب١ َا١ٜٟ زاب١ؾبْٛٚٞ عَٝيطام بعاْيسضَٟ،   
َٝٓٔ، يي١  ١َ١٥ ١٥ٚ تَٝطِٚاْٝٓ ١ٜ١ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب، ؾ١قاَٞ ع١ض٠بٝٞ ثَٞ ز٠دَٛي

ناتَٝهسا ز٠غتٛٚض َا١ٜٟ َٖٝؿت٠ٚ١ٟٓ عَٝطاق١ ب١ ١ٜنجاضض١ٜٞ، ١٥ٚ ٥اضاغيت١ٜ١ٟ ثَٝيٞ   
خؤؾطٛظ٠ضاْٞ بؤ خ١َيهٞ عَٝطام زَٜينَ، ٠ٚ١٥ ١َٖإ  140ٚا١ٜ زشا١ٜتٞ نطزْٞ َازز٠ٟ 

١ًََٜٝي١ ثَٝؿيا ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عيي١ض     ٠ب يي١ ؾي١قاَٞ عي١ض٠بٝٝإ نييطز٠ٚٚ،    ٥ي١ٚ فطٚف
 غ١قاَطريٟ ي١ عَٝطاقسا ب٠ٚ١ ز٠بَٞ ن١ ز٠غتٛٚض بهطَٜت١ ب١َٓاٟ ناضنطزٕ.

١٥ط١ض بطِٜاض٠ عَٝطام ٚآلتَٝهٞ زميٛنطاغٞ بَٝت، ١٥ٚا ْانطَٟ ثؿت ي١ ز٠غتٛٚض بهطَٟ، 
زميٛنطاغييٞ ييي١ ٚآلتَٝهييٞ فييط٠ ١ْتيي٠ٚ١ٟ ٠ٚى عَٝييطام ييي١ غييا١ٜٟ ز٠غييتٛٚضزا زَٜتيي١، 

١تٝـ ز٠غتٛٚضَٜو ن١ ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١نإ خبََٜٛٓٝت٠ٚ١، ١٥ّ ثطغي١ يي١ غي١ضزاْٞ    ب١تاٜب
ضاٟٚ ب١ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜها ن١ٚت،  25/1/2010غ١ضؤى باضظاْٞ بؤ ٚاؾٓتؤٕ، ن١ ي١ 

ت٠ٚ١ضَٜهٞ ططْطٞ زٜساض٠ن١بٛٚ، غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ٚ زٜيساض٠ٚ زٜيساض٠ناْٞ   
ت٠ٚ١، ب١ ١َ١٥ضٜها١ٜٝناْٞ ضِاط١ٜاْيس٠ٚٚ،  زٜه١ٟ ٚاؾٓتؤٕ د١خغ ي١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ نطزؤ

غ١قاَطريٟ ٚ زميٛنطاغٞ ب٠ٚ١ زَٜت١زٟ ن١ خي١َيهٞ عَٝيطام ثاب١ْيسٟ ٖي١َٛٚ َيازز٠ٚ      
ن١ ْانطَٟ ثؿتطَٟٛ خبطَٟ.  140بطِط١ناْٞ ز٠غتٛٚضبٔ، ١َ١٥ف ٥اَاش١ٜ٠ن١ بؤ َازز٠ٟ 

ٛضزغتاْٝإ ي١ٚزٜساض٠ٟ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ضِؤَيٞ ١ٖضَُٜٞ ن
ي١ب١ض٠ٚثَٝـ بطزْٞ عَٝطام ٚ زميٛنطاتٝع٠نطزْٞ ١٥ٚ ٚآلت١زا بي١ طيطْط ظاْٝي٠ٚٛ، بؤٜي١     
َٝٓٝإ ب١ غ١ضؤى باضظاْٞ زا٠ٚ ن١ ثؿتٝٛاْٞ ي١ زميٛنطاغٞ به١ٕ ٚ، ز٠ٜا١َْٟٚ عَٝطام  ب١َي
ي١ ض٠ِٚتٞ زميٛنطاغٝسا ثاؾ١نؿ١ ١ْنات، بؤ١ٜ غ١ضؤى باضظاْٞ ثَٝٞ ضِاط١ٜاْسٕٚٚ ن١ ي١ٚ 

ٚت١زا ٖاٚناض٠، ب١آلّ ١٥ط١ض ثاؾ١نؿ١ ي١ٚ ض٠ِٚت١زا ١ٖبَٝت، ١٥ٚا ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ  ض٠ِ
َٜٛػتَٝهٞ زٜه١ٟ ز٠بَٝت.  ١َٖي

ٖاٚنات ي١ط١ٍَ بطِٜاضزإ ي١غ١ض بٛزد١ٟ عَٝطام، بؤ ناض٠ناْٞ ب١ض٠َِٜٛضْٛٚٞ َازز٠ٟ 
ٜييـ بٛزديي١ زاْييسضا٠ٚ، ب١َيي١ف ديياضَٜهٞ زٟ ظٜٓسٜٚٚيي١تٞ ٥يي١ٚ َازز٠ٜيي١       140

، ي١الٜي١ٕ نيٛضز٠ٚ٠ بي١ ثاؾ١نؿي١ يي١       140ا٠ٚ١ٜٚ، ثاؾ١نؿ١ يي١ َيازز٠ٟ   غ١ملَٝٓسض
َاف١ناْٞ زاز٠ْسضَٟ. بؤ١ٜ زؤخ١ن١ ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١ ض٠ٚٛ، ن١ دَٝب١دَٞ ١ْنطزْٞ َازز٠ٟ 

ق١ٜطاْٞ يَٞ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١، ٥ٝسٟ ١٥ط١ض ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ثَٝٝإ ٚابَٞ تي١ْٝا   140
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ْاغي١قاَطريٟ زضٚغيت    140دَٞ نطزْيٞ َيازز٠ٟ   ن١ ز٠َييَٝٔ دَٝبي١  طَٟٛ ي١ٚإ ز٠طريَٟ 
ز٠نات، ١٥ٚا ب١الٟ ١َ١٥ضٜها١ٜٝناْي٠ٚ١ دَٝبي١دَٞ ْي١نطزْٞ ٥ي١ٚ َازز٠ٜي١ ق١ٜطاَْٝهي١       
ثَٜٝٛػت١ ضاض٠غ١ضبهطَٟ. ١َ١٥ف ط١ٚض٠ٜٞ ثطغٞ نٛضز ثٝؿيإ ز٠زات، ني١ ْيانطَٟ بي١ٚ     

ريٟ عَٝطام ٚ غ١قاَط ٥اغا١ْٝٝ غ١ٜطبهطَٜت ٠ٚى ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ط١ض٠نٝا١ْ، ٥ٝسٟ
ي٠ٚ١ ب١ْس٠، ضْٛه١ غ١قاَطريٟ   140ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٚ زميٛنطاتٝع٠نطزْٞ عَٝطام ب١ َازز٠ٟ 

بيي٠ٚ١ ب١ضقيي١ضاض ز٠بييَٞ نيي١ ز٠غييتٛٚض ب١تيي١ٚاٟٚ  َازز٠ناْٝٝيي٠ٚ١ ببَٝتيي١ س١نيي١ّ. بؤٜيي١     
 ١َ١٥ضٜها١ٜٝناْٝـ ب١ططْطٞ ز٠ظأْ ن١ ز٠غتٛٚض ب١َٓاٟ ناضنطزٕ بَٝت.

 
 
 

66//22//20102010  
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  كةزكوونكةزكوون  ياًي خةهَليياًي خةهَليثةثة
 
 

ٟ  ي١ زٟ داضَٜهٞ ؾؤؤ١َٝٓٝنإ ،2003 ي١ ب١عؼ ضشَُٜٞ ضٚٚخاْسْٞ زٚاٟ ٞ  ثطِؤغي١  غٝاغي
ٕ  بيؤ  ثيٝالٕ  زاضِؾيتين  ٚ دَٛٚيي١  ن١ٚت٠ٚ١ٓ عَٝطاقسا ٞ  ثانؿ١نؿي١نطز ٟ  بي١زؤخ  عَٝيطام،  تياظ٠
ٞ  ي١ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ خؤز٠ضخػت٠ٚ١ٜإ غ١ض٠نٝٞ ب١ضْا١َٟ  ٚ ١َضن١ظٜي١ت  بيؤ  ط١ضِاْي٠ٚ١  زضٚمشي
 ثٝؿاْسا. نٛضززا نطزْٞ زشا١ٜتٞ

ٕ  ١َٖٝؿي١  ييَٞ  نٛضزغتا١ْٝ، ن١ضنٛٚى ن١ ز٠ظأْ ضاغت١ٝ ١٥ٚ ؾؤؤ١َٝٓٝنإ  بيؤ  ي١ٖ١َٚييسا
ٟ  ٚ ني١ضنٛٚى  بيؤ  بيٛٚ  نؤغيح  زضٚغتهطزْٞ ١َٖٚيٝإ زٚاتطٜٔ ي١نٛضزغتإ، زابطِٜين  طتتٛطيؤ

ٟ  ١َٖيبصاضزٕ ٜاغاٟ ي١غ١ض ز٠ْطسإ بؤ عَٝطام ْاٚث١ضي١َاْٞ ٟ ز٠ٚضٚ يي١  بي١ظؤض  ني١ضنٛٚى  بي١ض
 يييي١ّ ٚ به١ْييي٠ٚ١ دٝيييا عَٝطاقيييٞ زٜهييي١ٟ ثاضَٜعطانييياْٞ يييي١ ٜٚػيييتٝإ ز٠خٛالٜييي٠ٚ١ٚ،
 ثَٝبيسضَٜت،  تاٜب١تٞ ساَي١تَٝهٞ ١ْزاٚ ز٠ْط ن١ضنٛٚى زاْٝؿتٛاْٞ (١ٖ7/3/2010َيبصاضز١ْزا)

ٞ  ب١ني١ضنٛٚى  تاٜب١ت زؤخٞ ثَٝساْٞ ي١غ١ض ثَٝساططتٓٝإ بؤ ٕ  ثَٝؿيٓٝاظَٜه  ٖي١بٛٚ،  ْي١طٛزلاٜٚا
ٟ  ٠ٚنٜٛي١ى  باظ١ٜ١ْنٞ ض١ْس بهطَٜت١ ٛٚىن١ن١ضن ٞ  ١٥َي١ف  ثَٝهٗاتي١نإ،  بي١طَٜٛط٠  طيٛظضَٜه
 ٥اَاز٠نطابٛٚ. نٛضز بؤ زٜه١بٛٚ
 ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٖضبؤ زاْٝؿتٛإ ي١غ١ضشََٝطٟ ب١غسا زظ٠ٚ١ٜٟٓ خؤ ن١ بضَٞ ي١بري ٠ٚ١٥مشإ ْابَٞ
ٞ  ْاٚضي١  ٚ ي١ني١ضنٛٚى  نيٛضز  غ١ْطٞ ٟ  زابطِا٠ٚنياْ ٕ  زٜهي١  ت،١ْني١َٜٚ  بي١زٜاض  نٛضزغيتا

 نيٛضز  ي١غي١ض  فؿاض ب١ضْا١ٜ١َن٠ٚ١ تَٝعٚ ي١ضَِٜٞ ز٠زا ١َٖٚيٝإ ؾؤف١َٝٓٝنإ بٛٚ ي١ب١ض٠ٚ١٥ف
 ظؤضٜٓيي١ٟ ثَٝٝيي١ف بيي١ّ ٚ عَٝييطام زاْٝؿييتٛاْٞ ظؤضٜٓيي١ٟ ١َغيي١ي١ٟ ظؤضديياضٜـ ٚ بهيي١ٕ

ٕ  ز٠بيَٞ  ز٠ٜاْطٛت ٚ ز٠زأٜ ثٝؿإ ع١ض٠بٝإ ث١ضي١َاْتاضٟ ٟ  ٚ ث١ضيي١َا ٞ  تي١ٚاٚ  غٝػيتُ
ٕ  خ١َيهٞ ١َٖيَٜٛػغ يَٞ بهطَٟ، ظؤض١ٜٓ ثاب١ْسٟ عَٝطام غٝاغٞ  ي١غي١ضٜٚٚا٠ٚ١ْ  ٚ نٛضزغيتا

ٟ  ي١ب١غسا، نٛضز ث١ضي١َاْتاضاْٞ ٚ ١ٖضَِٜ غ١ضؤى زٜاض٠ناْٞ ١َٖيَٜٛػت١ ٟ  ثاؾ١نؿي١  بي١تَٝع
 ضاٜط١ٜاْيس  ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَِٜع ؾؤفَٝٓٝا١ْنطز، ١٥ٚ غ١ق١تٞ
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ٕ  يي١  ٚ ني١ضنٛٚى  بسضَٜت١ تاٜب١ت خٞزؤ ْان١ٜٔ قبٍَٛ ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝ   بي١ف  بيَٞ  ١َٖيبيصاز
ٞ  يي١  ٚ بيٛٚ  زضٚغت ٚ ضِاغت ن١ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١َٖيَٜٛػت١ٟ ١٥ّ بهطَٜت،  دَٝي
ٟ  ١َٖيَٜٛػغ ثاَي١ث١غتؤ١ٜ فؿاضٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ َٜٚطِاٟ بٛٚ، خؤٜسا ٞ  غي١ضؤى  تْٛيس  ني١  بياضظاْ

ٕ  ثٝالْٞ ي١ ضَٜط١ٟ نٛضزغتا١ْ، خ١َيهٞ ١َٖيَٜٛػغ ٟ  غي١ض٠زلاّ  ٚ طيطت  ؾيؤف١َٝٓٝٝنا  ٜاغيا
ٞ  ي١طي١ٍَ  ١ْنطَٜت٠ٚ١ٚ دٝا ن١ضنٛٚى ن١ ي١غ١ضزضا، ز٠ْطٞ دؤضَٜو ب١ ١َٖيبصاضزٕ  ثاضَٜعطانياْ
 .بهطَٜت تٝا ١َٖيبصاضزْٞ عَٝطام زٜه١ٟ
ٛ  يي١  بيٛٚ  طيطْط  ثطغَٝهٞ ن١ضنٛٚى ١َٖيبصاضزٕ، بؤ باْط١ؾ١نطزٕ ناتٞ ي١ ٟ  َْٝي  ب١ضْاَي١

ٕ  باْط١ؾ١ٟ ٖاتين نؤتاٜٞ زٚاٟ ٞ،ٖاٚث١مياْ يٝػغ باْط١ؾ١ٟ ٞ  ١َٖيبيصاضز ٖي١ضَُٜٞ   غي١ضؤن
ٞ  ٥اضاغت١ٟ ث١ٜاََٝهٞ نٛضزغتإ ٕ  خي١َيه ٟ  نيطزٚ  نٛضزغيتا ٟ  بي١  ٥ياظازٚ  ن١ؾي١ٖٛٚا  ٥ياظاز

 ي١ زاٚاٟ باضظاْٞ غ١ضؤى ث١ٜا١َزا ي١ٚ ١ٖض نطز ٠ٚغ  ططْط ب١ نٛضزغتإ ي١ باْط١ؾ١نطزْٞ
 بهي١ٕ  ١َٖيبصاضزْسا ي١ ناضا ب١ؾساضٟ ٚ ١ْز٠ٕ ز٠غت ي١ ز٠ضف١ت١ ١٥ٚ ن١ نطز ن١ضنٛٚى خ١َيهٞ
 يي١  ٥اٚضِزاْي٠ٚ١  بي١  ٚ ططت ي١ب١ضضاٚ نٛضزغتاْٝإ غ١ضؤنٞ ث١ٜا١َٟ ١٥ٚ ن١ضنٛٚن١ٝنإ ٥ٝسٟ

ٞ  ٚ ظَٚييِ  ض ني١  ؾياض٠  ١٥ٚ ََٝصٟٚٚ ٟ  بيؤ  يَٝهيطا٠ٚ،  غيت١ََٝه ٞ  ٥ي٠ٚ١ ٕ  زٟ دياضَٜه  غي١زضٜا
 باآلٟ نؤَػٝؤْٞ طَٜٛط٠ٟ ب١ نطزٚ ا١َٖٕيبصاضزْٝ ب١ؾساضٟ خ١َيو ظؤضٟ ضَٜص١ٜ٠نٞ ي١َٓٝنطَٜت٠ٚ١،
 ز٠ْيط  ب١ ؾؤؤ١َٝٓٝنإ ٠ٚآلَٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ب١ؾساضبٕٛٚ ن١ضنٛٚى ز٠ْطس٠ضاْٞ ٟ٪70 ١َٖيبصاضزٕ

ب١ؾساضٜهطز١ْ  ١٥ّ زا، نٛضزغتإ ٖاٚث١مياْٞ يٝػغ ب١ ز٠ْطٝإ بس٠ٚ١ْ٠، ث١زل١ٜإ َؤضنطزْٞ ٚ
ٞ  ز٠بات١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ط١ٚض١ٜ٠، خؤٟ ي١خؤٜسا غ١ضن١ٚتَٓٝهٞ ٟ  ٚ ْيَٟٛ  قؤْياغَٝه  بطزْي٠ٚ١

ٞ  بيؤ  ططْط١ غ١ض٠تا١ٜنٞ تؤن١ُٚ بٓاغ١ٜ١نٞ ن١ضنٛٚى ي١ نٛضز ٞ  ٚ زازَٟ قؤْياغ  ب١ضضياٚضْٚٚ
ـ  ب١ ن١ضنٛٚى ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ال١ْ١ٜ ت١ٚاٟٚ ز٠زات١  ٚ نيٛضز  ١٥َي١ضٜهاٚ  ٚ un تاٜبي١تٝ
ٟ  ب١ ب١ؾساضَٜهطزٕ ي ن١ضنٛٚى ب١َيَٞ. ن١ضنٛٚى ز٠ضباض٠ٟ قػ١نطزٕ بؤ ب١غسا  ١ ز٠ْطيسإ بطِٜياض
ٞ  ال١ٜى ١َٖٛٚ بؤ ٥َٝػتا ٚ ط١ضِا٠ٚ١ْزا بؤ خؤٟ  ني١  بيؤ٠ٚ  زٚٚثيات  ضاغيت١ٝ  ٥ي١ٚ  زٟ دياضَٜه

 .نٛضزغتا١ْٝ ن١ضنٛٚى
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  بةغدابةغدا  بةزةوبةزةو  ئيِحائيِحا  هةٓةوهيَسهةٓةوهيَس  ثشوويةنثشوويةن
 
 
 باب١ت١ ١٥ٚ نطا، عَٝطام غٝاغٞ ١ْخؿ١ٟ طؤضِٜين ز٠ضباض٠ٟ قػ١ ظؤض ي١ٖ١َيبصاضزٕ ب١ض
ٕ  بي١دؤضَٜو  داض ١ْٖسَٟ ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ، باْط١ؾ١ٟ َْٝٛ ض٠ٚٛ ب١ط١ضَٞ ضزغتإي١نٛ  ثٝؿيا
ٟ  ق١باض٠ٟ ب٠ٚ١ْٟٚٛ بضٛٚى ز٠زضا، ٟ  ١ٖضضي١ْس٠  بي١زٚابَٝت،  ي٥١آٜيس٠زا  نيٛضز  بي١طَٜٛط٠
 ٜي١نَٝو  ٚ ١ْت٠ٚ١ٜي١  ز٠ّٚٚ نيٛضز  ن١ ض٠ضا١ْٚز٠نطا ٠ٚ١٥ ب١آلّ ٚا١ٜ، نٛضغ١ٝنإ شَاض٠ٟ

 عَٝطام ثَٝهٗات١ن١ٟ غَٞ زٜه١ داضَٜهٞ ١َٖيبصاضزٕ زٚاٟ طاق١،عَٝ غ١ض٠ن١ٝناْٞ ي١ثَٝهٗات١
 دٝاٚاظزا. يٝػتَٝهٞ ي١ض١ْس ب١آلّ ز٠ضن١ٚت٠ٚ١ٓ، نٛضز ٚ غ١ْٓٛ ٚ ؾٝب١
 

 ي١نٛضزغتاْٝؿسا ظٜازبٕٛٚ، ق١ٚاض٠ ٚ يٝػت شَاض٠ٟ ثَٝهٗات١ناْسا ي١َْٝٛ ضٜٚٚسا ٠ٚ١٥ٟ
 ٖي١ٕ،  زٟ يٝػتَٝهٞ ض١ْس ٓٔ،ثَٝهس٠َٖٝ ٖاٚث١مياْٞ يٝػغ ن١ غ١ض٠ن١ٝنإ ي١َٖٝع٠ دط١
 .١ٜ١ٖ يٝػغ ضٛاض نٛضز ٥َٝػتا ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ

ٞ  تاضٜل يَٝسٚاَْٝهٞ ١َٖيبصاضزٕ زٚاٟ ضؤشَٜو ٟ  ٖيامش  نؤَياض  غي١ضؤى  ثؤغيغ  ز٠ضبياض٠
ٟ  يَٝه١ٚت٠ٚ١، ضؤشْا١َٚا١ْٝنإ ي١ْا٠ْٚس٠ ط١ٚض٠ٟ ١ٖضا١ٜنٞ بَٞ، ع١ض٠ب بؤ ن١ز٠بَٞ  ٥ٝيس
 ز٠زضا، ضؤشْا١َٚاْٞ يَٝسٚاْٞ ي١َٟٚ يَٝط٠ٚ ١َٖيبصاضزٕ، غ١ض٠تاٜٞ ١٥زلاَٞ ز٠ضن١ٚتين ي١ط١ٍَ
ٞ  َٖٝع٠ ٕ  ٚ غٝاغي ٕ  يٝػيت١نا ٞ  بيؤ  ١٥دٓيس٠ناْٝا ٕ  زٚاٟ قؤْياغ ٞ  ٚ ١َٖيبيصاضز  ثَٝهَٗٝٓياْ

ٟ  ضاط١ٜاْس، ٖاٚث١مياْٞ ٟ  بي٠ٚٛ  ٥ي٠ٚ١ ٞ  َاٜي١ ٞ  خؤؾيشاَي ٕ  خي١َيه ٟ  نٛضزغيتا  ب١ٜآْاَي١
 يٝػت ي١ط١ٍَ نٛضز ١َضدٞ ٠نطز٠ٚ ي٠ٚ١ د١خغ ن١ بٛٚ، نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ

ٕ  عَٝطام زٜه١ٟ ق١ٚاض٠ناْٞ ٚ ٞ  ٚ ب١ز٠غيتٛٚض  ثاب١ْيسبٛٚ ٟ  دَٝبي١دَٝهطزْ  140ٟ َيازز٠
 ٠ٚى تاَي١باْٞ ب١ضَِٜع ن١ ضاط١ٜاْسضا ب١ٜآْا١ٜ١َزا ي١ٚ ١ٖض غٝاز١ٜٚ، ثؤغتَٝهٞ ٚ ز٠غتٛٚض
 ز٠بٝٓيسضَٟ  ب١ٜآْا١َٜي١زا  ي١ّ ٠ٚ١٥ٟ ز٠نطَٜت٠ٚ١، ناْسٜس ز٠َٚٚسا ي١خٛيٞ نؤَاض غ١ضؤى
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ٞ  بؤ ٥اَاز٠ب١ْٚٛ ١٥ٚ خؤ١ٜتٞ ن١دَٝٞ ١َٖيبصاضزٕ، زٚاٟ زؤخٞ بؤ ٥اَاز٠ب١ْٚٛ  زٚاٟ زؤخي
 ظ٠َا٠ْٚسٟ عَٝطام ٚ نٛضزغتإ خ١َيهٞ َٖٝؿتا ي١ناتَٝهسا ب١تاٜب١تٝـ بهطَٜت، ١َٖيبصاضزٕ
 ثَٝهطز ز٠غغ َني ب١ت١ق٠ٚ١ٟٓٝ َْٟٛ قؤْاغٞ غ١ض٠تاٟ ز٠طَٝطِا، ١َٖيبصاضزْٝإ غ١ضن١ٚتين

 يٝػيغ  ١ٜى ططْطٝٞ يَٝط٠ؾ٠ٚ١ تاظ٠، قؤْاغٞ بؤ ضٚٚاْني نطزْٞ ت١َيذ بؤ بٛٚ ١َٖٚيَٝو ن١
 ن١ْ١نطا. ز٠ضز٠ن١َٟٚ
 ببَٝتي١  ١َٖيَٜٛػيغ  ٜي١ى  ني١ز٠بَٞ  ٠ٚ١٥ٜي١،  ي١غ١ضنطز١ْ ١َٖي٠ٛغت١ دَٝٞ ٠ٚ١٥ٟ ب١آلّ

ٞ  ١ٖق١ ٚاقٝبَٝه١، ١َ١٥ قؤْاغ١، ١٥ّ ناضٟ غ١ض١َؾكٞ ٕ  دٝاٚاظٜي١ناْ  خبطَٜٓي١  نٛضزغيتا
ٟ  بؤ ١ٜنبد٠ٚ١ٜٓ١، خؤَإ ب١غساف بؤ ٚ ٚآلت ضْٛٚٞ ب١ض٠ٚثَٝؿ٠ٚ١ ع١َتخ  َٖٝٓا١ْناٜي١

 ثطغيي١ ي١ب١ضاَبيي١ض ١َٖيَٜٛػييغ ٜيي١ى بييؤ ظ١َٓٝ٠غيياظٟ َاٜيي١ٟ ببَٝتيي١ نيي١ زؤخَٝييو
ٕ  ثؿ١ٜٚٛى ١ٖٚيَٝط ي١ يٝػت١نإ ١َٖٛٚ ب١ٜ٠ٚ١ ثَٜٝٛػتُإ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠نامناْسا،  ٚ بيس٠

 ١ٖقي١  بٓٝؿَٝت٠ٚ١، باْط١ؾ١ ضِؤشاْٞ ت١ثٛتؤظٟ َٝت٠ٚ١ٚب ٥اغاٜٞ باْط١ؾ١ ْٛٚغاٟٚ قٛضِطٞ
 .بهطَٜت ب١غسا بؤض١ْٚٛ باف ز٠غتجَٝؿد١ضٟ ي١غ١ض ثَٝؿكنَٞ

 ز٠خييٛاظَٟ نييٛضز ييي١ ١٥دٓييس٠، ضيي١ْسٜٔ نؤبْٛٚيي٠ٚ١ٟ ٚ ١َٖيبييصاضزٕ زٚاٟ بيياضٚزؤخٞ
 ١٥َي١ف  به١ٕ، ب١غسا ض١ْٚٛ ي١ناضْا١َٟ باؽ ٥ٝٓذا بس٠ٕ ثؿ١ٜٚٛى ي١ٖ١ٚيَٝط يٝػت١نإ
ٕ  ٚ ظ٠د١ت َٖٝٓس٠ ْٝعََٝهَٞٝها ٞ  زٚاٟ ضيْٛه١  ْٝٝي١،  طيطا  25/7/2009 ١َٖيبيصاضزْ

 ١َٖٛٚ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ باضظاْٞ ب١ضَِٜع َػبٛز ب١غ١ضث١ضؾغ
ٟ  ٚ نيطا  نٛضزغتإ ١َٖيبصاضزْٞ ب١ؾساضب٠ٚٛناْٞ ال١ْ١ٜ ٚ يٝػت  ١َٖيَٜٛػيغ  ٜي١ى  بطِٜياض

 ١٥ٚ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛف ي١ٚ ب١ض زضا، ضاض٠ْٛٚغػاظ٠نإ ثطغ١ ب١ضاَب١ض
 ضِاط١ٜاْس. ١َٖيَٜٛػت١ٟ

 
ٕ  ب١غ١ض٠تاٟ ١ٖٚيَٝط نؤب١ٜ٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ ٥اَاش٠نإ ١َٖٛٚ  ضي١ْٚٛ  بيؤ  ١ْٖطاٖٚي١َيَٝٓا

 نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ١٥ٚ ثَٜٝٛػت١ زاز٠ْسضَٜت، قؤْاغ١ ١٥ّ ي١ثَٝؿٞ ١ٖض٠ ب١ناضٟ ٚ زاز٠َْٝٔ ب١غسا
ٟ  ٖؤٟ ببَٝت١ ن١ ؾتَٝو تان١ بَٗٝينَ، ١َٖيبصاضزٕ ثَٝـ خٞزؤ ب١ضز٠ٚاَٞ ب١ نؤتاٜٞ  ٥ي٠ٚ١

 ٚ بيي١خؤزاططتٔ زإ ٚ ييي١خؤْإ ثييَٞ ز٠غييتجَٝو، خيياَيٞ بهاتيي١ ٖيي١ٚيَٝط نؤبْٛٚيي٠ٚ١ٟ
ٞ  نؤب٠ٚ١ْٜٚٛي١  ٥ي١ّ  نٛضزغتا١ْ، خ١َيهٞ باآلٟ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ب١ضضاٚططتين ٕ  نياضَٜه  طيطا

 ١َٖيبصَٜطزضاٟٚ غ١ضؤنٞ ثَٝؿ٠ٚ١ٜإي١ ١ٜ١ٖ، ططْط ض٠ط١ظٟ ٚ ٖاٚب١ف خاَيٞ ضْٛه١ ١ْٝٝ،
ٕ  ن١ٚاتي١  بؤ١ََٖٛٚإ، ض١تطَٜه١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٟ  ضيؤ  بيط٠ٚ  ضي١تط٠زا  ٥ي١ٚ  ي١غيا١ٜ
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 ب١ضاَبي١ض  ١َٖيَٜٛػيغ  ٜي١ى  بيؤ  ٖي١ََٛٚإ،  ؾي٠َٛٝ  ب١ٖ١َإ ز٠ز٠ٜٔ، ب١دٝاٚاظ١ٜنامنإ
 ب١ؾييساضٟ خطؤؾيي٠ٚ١ ٚ بيي١دؤف نيي١ نٛضزغييتإ خيي١َيهٞ نؤز٠ناتيي٠ٚ١، ت١س١زٜاتيي١نإ

ٟ  ن١ز٠بَٝت١ ١ْٖطا٠ٚ، ١٥ٚ بط٠ِٜٛت١ ضاٜٚإ نطز، صاضزْٝا١َٖٕيب ٞ  ٜي١ى  َاٜي١ ٞ  ٚ ز٠ْطي  بي١َٖٝعٜ
 ٖياتين  ز٠بَٝيت،  قؤْاغي١  ١٥ّ ططْطٞ ال١َْٜٝهٞ نٛضز ن١ ز٠ضن١ٚتٔ ٠ٚ١٥ف ٥اَاش٠ناْٞ نٛضز،
 لٛدؤَيي١  ١٥ٚ زازَٟ ضِؤشاْٞ ٚ ضاغت١ٕٝ ١٥ٚ ب١َيط١ٟ بؤنٛضزغتإ ع١الٟٚ ٚ ع١بسٚمل١ٖسٟ عازٍ
 .َٝتز٠ب ظٜاتط
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  ي ئاداز...ُةخشةي ي ئاداز...ُةخشةي   1111زِيَللةوتِِاًةي زِيَللةوتِِاًةي 
  زِيَطاي ثيَلةوةذياْزِيَطاي ثيَلةوةذياْ

 
 

ضَِٜههيي١ٚتَٓٝو ييي١  َْٝييٛإ غيي١ضنطزا١ٜتٞ ؾؤضِؾييٞ َيي١ظْٞ ٥يي١ًٍٜٛٚ،  11/3/1970ييي١ 
ٟ ٥ازاضٟ 11ب١ضِاب١ضا١ٜتٞ باضظاْٝٞ ١َْط ٚ سه١َٚٛتٞ عَٝطام َؤضنطا، ن١ ب١ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 

 غطا٠ٚ.ْا 1970
 

غاٍَ ب١غ١ض ١َٖيطريغاْٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ  ١٥9ّ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ ي١ناتَٝهسا بٛٚ، ن١ 
 1958غاَيٝـ ب١غ١ض نؤتاٜٞ ٖياتين ضِشَُٜيٞ ثاؾيا١ٜتٝسا تَٝجي١ضِٟ بيٛٚ. غياَيٞ        12ٚ، 

باضظاْٞ ١َْطٚ ١ٖؤاَي١ناْٞ ي١ ١ٜنَٝغ غؤؤ١ٝت ط١ضِا٠ٚ١ْٚ، بؤ ١ٜن١ّ دياض ب١ؾي١ٜ٠َٛٝنٞ   
طا، ْاٟٚ نٛضز ي١ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطاقسا ٖات ٚ، ي١ َازز٠ٟ غيَٝٞ ز٠غيتٛٚضزا   ضٕٚٚ ٚ ٥اؾه

ٖاتبٛٚ نٛضزٚ ع١ض٠ب ي١ٚ ْٝؿتُا١ْزا ٖاٚب١ؾٔ، ٥ٝسٟ ١٥ّ طؤضِاْهاض١ٜٝ، ظ١َٓٝ٠ٟ ناضٟ 
غٝاغٝٞ خؤف نطز، لٛديؤَيٞ غٝاغيٝٞ ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ نٛضزغيتاْٝـ، تي١ٚشََٝهٞ       

ي١ ب١غسا بي١خؤ٠ٚبٝين، ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ     زٜه١ٟ ي١ غا١ٜٟ ٥اَاز٠بْٛٚٞ باضظاْٝٞ ١َْط
نٛضزغتإ سعبَٝهٞ غ١ض٠نٞ بٛٚ ي١ عَٝطاقسا، ضِؤَيٞ غ١ض٠نٝٞ ي١ ١َٜساْٞ غٝاغٝسا ١ٖبٛٚ، 
ب١آلّ ب١ض٠ ب١ض٠، ب١غسا ب١ضاَب١ض ب١نٛضز ١َٖيَٜٛػغ طؤضِٟ ٚ زؤخ١ن١ٟ ب١ض٠ٚ ٥اَيؤظٟ بطز، 

 ب١ْاضاضٟ نٛضز ضِاث١ضِٟ ٚ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ب١ضثابٛٚ.
ٟ ٥ازاض َيؤضنطا، ضي١ْسٜٔ   11ن١ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ  1970ٚ  ١1961 َا٠ٟٚ َْٝٛإ ي

ط١ضِٟ طتتٛطؤ ي١ َْٝٛإ ؾؤضِؾٞ نٛضزٚ ب١غسا نطإ، غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ٖيٝ   
ز٠ضف١تَٝهٞ ٥اؾتٝٞ ي١ز٠غت ١ْزا٠ٚ، ١٥ط١ضضٞ سه١َٚٛتي١ناْٞ عَٝيطام، بيؤ فطِٚفَٝيٌَ ٚ     

تا خؤٜإ ز٠ططت، ٥اَاز٠ٜٞ طتتٛطؤٜإ ثَٝؿإ زا٠ٚ، ب١آلّ ت١َي١ن١باظٟ ٚ نات ب١غ١ضبطزٕ، 
باضظاْٝٞ ْي١َط خٛاظٜياضبٛٚ، يي١ضَِٜٞ ٥اؾيت٠ٚ١ٝٝ َافي١ض٠ِٚاناْٞ نٛضزغيتإ بََٝٓٝتي١زٟ،        
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ٟ ٥ازاض ب١َيط١ٜ١نٞ ظؤض ططٜٓط١، بي١ثَٝٞ ٥ي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓي١، ب١غيسا زإ     11ضَِٜهه١ٚتين 
١ سه١َٚٛت١ناْٞ ب١غسا، تَٝهؤؾ١ضاْٞ ب١َايف خ١َيهٞ نٛضزغتاْسا ز٠َْٝت، ضْٛه١ ١َٖٝؿ

ٟ ٥ازاض ز٠ضٚاظ٠ٜي١نٞ فطاٚاْيٞ    11نٛضزٜإ ب١ ض١ت١ٚ ضَِٜطط ز٠ْاغاْس، ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
ب١ضِٟٚٚ دٝٗاْٞ ز٠ض٠ٚ٠زا نطز٠ٚ٠، ضِاط١ٜاْسْٞ ضَِٜهه١ٚتين َْٝٛإ نٛضزٚ ب١غسا، َٖٝٓيس٠ٟ  

ٟ ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ٥اغيغ  زٟ نٛضزٟ ب١دٝٗإ ْاغاْس، ي١ َْٝٛخؤٟ نٛضزغتاْٝؿسا، ب٠ٚٛ ٖؤ
بطِٚاب١خؤبٕٛٚ ٚ ال١ْٜٞ ١َع١ٜٓٚٞ نٛضز، ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ب٠ٚٛ ٖؤٟ 
ططْطٝسإ ب١ ظَإ ٚ نٛيتٛٚضٟ نٛضز، بؤ ١ٜن١ّ داض نتَٝ  خَٜٛٓسٕ ب١ ظَاْٞ نٛضزٟ بؤ 

، زٚاٟ قؤْاغ١ دٝادٝانإ ضاخ نطإ ٚ، ٚاقٝبَٝهٞ ضِؤؾٓبريٜٞ ي١ نٛضزغتإ غ١ضٟ ١َٖيسا
ث١ؾُٝإ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١غسا ي١ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓٚ ْػهؤٟ ؾؤضِؾٝـ، ٥ي١ٚ ٚاقٝبي١ ضِؤؾيٓبري١ٜٝ    

 ناضٜط١ضٜٞ خؤٟ ١ٖض َا٠ٚ١ٜ.
، ب١َيط١ْا١َٜي١نٞ  1920ٟ ٥يازاض، زٚاٟ ثي١مياْٞ غيٝة١ض يي١      11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 

 ٟ ٥يازاض يي١ غيٝة١ض ظؤضتيط٠، ضيْٛه١      11با١ٜخساض٠، ت١ْا١ْت ناضٜط١ضٜٞ ضَِٜههي١ٚتين  
 ز٠َٚي١تَٝهٞ زاطرين١ضٟ نٛضزغتإ، زاْٞ ب١َايف نٛضززا ْا.

١٥ط١ضضٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ ي١ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ث١ؾُٝإ بؤ٠ٚٚ، يي١ َيا٠ٟٚ َْٝيٛإ غياآلْٞ     
ب٥١اططٚ ٥اغٔ ن١ٚت١ َٜٚع٠ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ، ي١ٚ َا٠ٜٚي١زا طي١يٞ    1991تا  1975

٠ٚ٠ ٖات٠ٚ١ ١َٜسإ، ٚاقٝبٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ دٝٓؤغاٜسنطا، ب١آلّ غ١ض٠زلاّ نٛضز ب١ َٖٝع
، بؤ زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ بي١عؼ، ٚاقٝبَٝيو بيٛٚ،     1991نٛضزغتإ زٚاٟ ضِاث١ضِٜين 

ثؿييتطَٟٛ خػييتين ٥يي١ٚ ٚاقٝبيي١ نيياضَٜهٞ ْيي١نطز٠ بييٛٚ، بؤٜيي١ نيي١ ييي١ضَِٜٞ ث١ضييي١َاْٞ 
٠َٟٛٝ عَٝيطام  نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ب١ض ي١ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ، بطِٜاضٟ فٝسضِاَيٞ يي١ ضٛاضضي  

 زضابٛٚ، ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ زضَٜص٠ٟ ثَٝسضا.
ٟ  11ي١ ضِاغتٝسا، ٠ٚ١٥ٟ ١٥َطِؤ ١ٜ١ٖ، ي١ زٚٚتَٜٛٞ َازز٠ٚ بطِطي١ناْٞ ضَِٜههي١ٚتين   

٥ازاضزا ز٠بٝٓسضَٟ، بؤٜي١ ثَٜٝٛػيت١ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ، َٖٝٓيس٠ ثؿيت يي١ ٥َٝػيتاٚ         
 َ طِؤ نيٛضز ز٠ٜي١َٟٚ َيافَٝهٞ ظ٠ٚت    ضِابطزٟٚٚ عَٝطام ١ْناٚ ٚاقٝ  خبََٜٛٓٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ٟ ٥ي١
ؾ٠ٚ١ ٖي١ض ٥ي٠ٚ١ٟ ز٠ٜٚػيت،     1970نطا٠ٚٚ ي١غ١ض سٝػابٞ خ١َيهٞ زٟ ١ْٝٝ، ي١ غاَيٞ 

١٥ط١ض ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب، ١٥ٚ ٚاقٝبي١ٟ نٛضزغيتاْٝإ ض٠ِضياٚنطزبا، ٥ي١ٚ ٖي١َٛٚ      
اٟ ناض٠غاتا١ْٟ ب١غ١ض نٛضزغتإ ٚ عَٝطاقسا ٖاتٔ ضِٜٚٚإ ١ْز٠زا، يي١ عَٝطاقيٞ ْيَٜٛٞ زٚ   

ف، ١ْٖسَٟ ْاغْٝٛايٝػغ ع١ض٠ب، ظؤض بَٝباناْي١ ١َٖيٝيس٠ز٠َْٞ ٚ نيٛضز يي١ َْٝيٛ       2003
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ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ عَٝطاقسا ب١ ْاَؤ ز٠بٝٓٔ، ز٠ٜا١َْٟٚ عَٝطام بط١ض٠ٚ١َِٜٓٓ ثَٝـ غي١ضز٠َٞ  
، ث١ْس ٠ٚضططتٔ ي١ ضِابطزٚٚ، باؾأٜ ضاض٠غ١ض٠ بؤ عَٝطام، ١ٖض ١٥ٚ ٖؤ١ٜف بيٛٚ،   1991

ٟ ٥ازاض، ناض٠غات ضِٚٚبسات، ٥َٝػيتاف   11 ؿت نطزٕ ي١ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟن١ ٚاٟ نطز ب١ ث
ي١ عَٝطاقسا ١ٖٕ، ز٠ٜا١َْٟٚ ثؿت ي١ ز٠غتٛٚض به١ٕ، ١ٖق١ بيؤ غيٛٚز ٠ٚضطيطتٔ يي١ ضِابيطزٚٚ،      

ٟ ٥ازاضزا خبؿ٠ٚ١َٓٓٝٚ، بًََٝٔ ناتٞ خؤٟ بؤ ٚاَإ نطز ٚ ضُٝإ  11ضاَٜٚو ب١ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
 ز٠غه١ٚت؟

 
 
 
 
 

1616//33//22010010  
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  كةزكوون هةةؤُاغيَلي ديلةداكةزكوون هةةؤُاغيَلي ديلةدا
 

ؾؤف١َٝٓٝنإ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا خا٠ْٚٞ َرياتَٝهٞ ز٠َٚي١َ١ْسٟ ؾؤفَٝٓٝعَٔ، ب١ٚ ث١َٟٝٝ 
ي١ خع١َتٞ ثٝاز٠نطزْٞ تَٝعَٜهيٞ ٚا زا بي٠ٚٛ،    2003ز٠َٚي١ت ١ٖض ي١زا١َظضاْس٠ٚ١ْٝ  تا 

هٗات١ناْٞ زٜهي١ خيؤف   ١َٖٝؿ١ ظ١َٓٝ٠ٟ بؤ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ غ١ض سػابٞ ثَٝ
ناتَٞ ب١عؼ ز٠غ١آلتٞ ٠ٚضططت  ٚ تا  1968نطز٠ٚٚ ، ب١تاٜب١تٝـ زٚاٟ نؤزَٜتاٟ غاَيٞ 

غاٍَ ز٠َٚي١تٞ خػت١ خع١َت عطٚب١، ٥ٝيسٟ غي١ضنٛتهطزٕ ٚ    35بؤ َا٠ٟٚ  2003غاَيٞ 
ز٠ضنطزْٞ نٛضز ي١ خان١ن١ٟ ٚ  ب١ع١ض٠بهطزْٞ نٛضزغتإ، ب١تاٜب١تٝـ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ 

ناْٞ زٜه١ ٖؤ١ٜى بٕٛٚ بؤ باآلز٠غغ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب، ب١ دؤضٜو ضَٜط١ٜإ زابطِا٠ٚ
بؤ خؤؾهطا ن١ٚت١ٓ ثٝاز٠نطزْٞ ب١ضْا١ٜ١َى ن١ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ ي١ْاٚبطزْٞ نٛضزٚ ثَٝهٗات١ناْٞ 

 زٜه١ٟ عَٝطاقٝإ ب١ َٝهاْٝعََٝهٞ ططْطساْا ي١ خع١َت ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝسا.
ْٛايٝػتاْٞ ؾؤفَٝين خا٠ْٚٞ َرياتَٝهٞ ظؤضٟ زاطريناضٟ ١٥َطِؤ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا ْاغٝ

ٚ ؾَٝٛاْسْٞ ٚاقٝبٔ، ب١عؼ ٠ٚى زا١َٜٓؤٟ فطاٚاشلٛاظٜٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب ن١ضنٛٚنٞ 
ب١ دؤضٜو ب١ ع١ض٠ب نطزٚ ؾَٝٛاْسٟ، ٥َٝػتا ْاغْٝٛايٝػتاْٞ عي١ض٠ب نياض ي١غي١ض ٥ي١ٚ     

ؼ، ٚاٜيإ يي١ َرياتططاْٝيإ    َريات١ ز٠ن١ٕ، َرياتٞ ب١عؼ ٚ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ثَٝـ بي١ع 
نطز٠ٚٚ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا بب٠ٚ١ٓ ب١آل ٚ ضَٜططبٔ ي١ ب١ض٠ٚ ثَٝـ ضٕٛٚ، ٥ي١ٚ َرياتي١ ضي١ْس    
َاْطَٝو خ١َيهٞ عَٝطاقٝإ ب١ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ خ١ضٜو نيطزٚ بي١زٚاٟ ٥ي٠ٚ١زا ز٠طي١ضِإ     

    ٖ ١َيبيصاضزْٞ  ي١َْٝٛبطِط١ٚ َازز٠ناْٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜزا فٌََٝ ي١ نيٛضز بهي١ٕ ٚ ني١ضنٛٚى يي١ 
غ١ضتاغ١ضٟ عَٝطام دٝابه٠ٚ١ْ١ٚ باضَٜهٞ تاٜب١تٞ ثَٝبس٠ٕ، ن١ نٛضز ١َ١٥ٟ قبٍَٛٚ ١ْنطزٚ 
غ١ضؤى باضظاْٞ ١َٖيَٜٛػغ ٥اؾهطاٟ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ضاط١ٜاْس، َي١ضدٞ  
زٜه١ٜإ بؤ تَٝج١ضِاْسْٞ ٜاغان١ غ١ثاْس، ب١ثَٝٞ ١٥ٚ ٜاغيا١ٜ ْيابَٞ ٥ي١زلاَٞ ١َٖيبيصاضزْٞ     

١ضنٛٚى بهطَٜت١ ب١َٓا بؤ ١ٖض ت١ضتٝباتَٝهٞ غٝاغٞ ٥ٚٝساضٟ ي١ٚ ثاضَٜعطا١ٜزا، ١٥َي١ف  ن
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بؤ ٠ٚ١٥بٛٚ ضَٜط١ ي١ نٛضز بطريَٟ ٚ ْي١تٛاَْٞ ٥ي١زلاَٞ ١َٖيبيصاضزٕ بهاتي١ ب١َٓاٜي١ى بيؤ       
 ط١ضِاْس٠ٚ١ْٟ ن١ضنٛٚى بؤ شَٜط ٥ٝساض٠ٟ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ.

نٛضغٞ ٚ ع١ض٠ب  ١6ضنٛٚى ٚا ن١ٚت٠ٚ١ نٛضز ي١ ن 2010-3-١٥7زلاَٞ ١َٖيبصاضزْٞ 
نٛضغٞ ٠ٚز٠غتبَٝٓٔ، ي١ ضَٜط١ٟ غاخت١ناض١ٜٝنٞ ظؤض ب١تاٜب١تٝـ ي١ ق١ظاٟ  6ٚ تٛضنُإ 

س١ٚصل١ٚ ز٠ٚضٚب١ضٟ يٝػغ ١٥يبَٝطاق١ٝ ز٠ْطٞ ظٜاتطٟ َٖٝٓا، َرياتططاْٞ ؾَٝٛاْسْٞ ٚاقٝ  
خت١ناضٟ ي١ضٟٚٚ شَاض٠ٚ٠ ي١ ١٥ٚ ١٥زلا١َٜإ ب١ غ١ضن١ٚتٔ ي١ ق١َي١َسا، ضاغت١ ب١ ٖؤٟ غا

يٝػغ ٖاٚث١مياْٞ نٛضزغتإ ظٜاتطٕ، ب١آلّ ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١َْٞ ن١ نٛضز ظؤضٜٓي١ ْٝٝي١،   
ضْٛه١ ز٠ْطٞ نٛضز ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٝٝ، ن١ ؾؤف١َٝٓٝنإ زَٜٔ خؤٜاْٞ ثَٞ ب١ضاٚضز ز٠ن١ٕ، 

ضاط١ٜاْيسضا  َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ نٛضز ٠ْٟٛٝ نٛضغٞ ثاضَٜعطاٟ ن١ضنٛٚنٞ ٠ٚز٠غيت َٖٝٓيا، ٠ٚى   
١ٖظاض ز٠ْطٝإ َٖٝٓا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا باؽ ي٠ٚ١ ز٠نطَٟ  60يٝػت١ نٛضز١ٜٝناْٞ زٜه١ ظٜاتط ي١ 

شَاض١ٜ٠نٞ ١ٜنذاض ظؤض ز٠ْطس٠ضٟ نٛضز ز٠ْطٞ ١ْزا٠ٚ، ن١ٚات١ ب١ ١َٖٛٚ دؤضَٜو نيٛضز  
ي١ ن١ضنٛٚى ظؤض١ٜ١ٜٓ، ضاغت١ٝٝى ١ٜ١ٖ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ٚ بطِط١ٜ١ ١ْبٛٚاٜي١ )ني١   

 ٞ ١َٖيبيصاضزْٞ ني١ضنٛٚى ١ْنطَٜتي١ بٓي١َاٟ ٖيٝ  تي١ضتٝباتَٝهٞ ٥ٝيساضٟ( ٥يي١ٚا         ٥ي١زلاَ
ؾؤف١َٝٓٝنإ داضِٟ ٠ٚ١٥ٜإ ز٠زا ن١ ١٥ٚإ ظؤض١ٜٕٓ،  يَٞ ٠ٚى ز٠َيَٝٔ ي١ ن١ضنٛٚى )اْكًي   

 ايػشط ع٢ً ايػاسط( .
ب١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ضٚٚزا٠ٚ خَٝطاٜا١ْٟ ضٚٚز٠ز٠ٕ ٚ ١٥زلاَٞ ١َٖيبيصاضزْٞ ث١ضيي١َاْٞ   

٠ٚضظَٜهٞ زٜه١ ز٠بَٝت بؤ ن١ضنٛٚى، ثَٜٝٛػت١ ز٠ضؽ  2010-3-7، قؤْاغٞ زٚاٟ عَٝطام
ٚ ث١ْس ي١ٚ ضٚٚزاٚا١ْ ٠ٚضبطريَٟ، ف١ٚتاْٞ ز٠ْطَٝهٞ ظؤضٟ نيٛضز يي١ ني١ضنٛٚى ٚ ْاٚضي١     
زابطِا٠ٚناْٞ زٜه١، خاَيَٝهٞ زٜاضٟ ث١ضف ٚ بآلٟٚ ز٠ْطٞ نٛضز ز٠ط١ٜ١َْٞ ني١ ثَٜٝٛػيت١   

زاضِؾتين ١ٖض بطِٜاضٚ ١َٖيَٜٛػتَٝهسا ١٥ٚ خاَيي١ بي١ ١ْٖيس     ي٠ٚ١ضظٟ تاظ٠ٟ ن١ضنٛٚنسا،  ي١
٠ٚضبطريَٟ، غ١ض٠تاٟ ١٥ٚ قؤْاغ١ف ي١ ١ٖٚيَٝط٠ٚ٠ ز٠غغ ثَٝهيطز٠ٚٚ، نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ بي١ضَِٜع    
َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ ي١طي١ٍَ يٝػيت١ بطا٠ٚنياْٞ نٛضزغيتإ يي١       

١ بؤ ض١ْٚٛ ب١غيساٚ زاضِؾيتين ثالْيٞ    ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ عَٝطاقسا، ١ْٖطاَٜٚهٞ ططْط
ناضنطزْٞ ي١َ١ٚزٚاٟ نٛضز ز٠ضباض٠ٟ ْاٚض١ زابطِا٠ٚنإ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ نٛضز ي١ قؤْاغٞ زٚاٟ 
١َٖيبصاضزٕ ب١ ب١ضْا٠ٚ١َ بضَٝت١ ٠ٚضظٟ ْيَٜٛٞ نياضنطزٕ يي١ ني١ضنٛٚى، ثَٜٝٛػيت١ ال١ْٜي١       

بييؤ خيي١َيو غٝاغيي١ٝٝنإ ي١خؤبطزٚٚاْيي١ ناضبهيي١ٕ ٚ ظ٠َٝٓيي١ٟ ب١ؾييساض١ٜنٞ بيي١ضفطاٚإ 
بط٠ِخػَٝٓٔ ٚ ب١زٚاٟ ثطِنطز٠ٚ١ْٟ نٕٛ ٚ ن١ي١ب١ض٠ناْٞ قؤْاغٞ ثَٝـ ١َٖيبصاضزْيسا بضئ،   
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َإ ي١ب١ضضاٚبَٝت ن١ بطٜتني ي١: غاخت١ناض١ٜٝنٞ ظؤض  3-7ثَٜٝٛػت١ خاَيٞ الٚاظٚ ن١َٛضِٟ 
ي١ زشٟ نٛضز ٚ ف١ٚتاْٞ ز٠ْطَٝهٞ ظؤض ٚ ب١ؾساضٟ ١ْنطزْٞ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ نٛضز، ٥ٝسٟ 

ٚ ن١ضنٛٚى ضاٜٚإ ي١ٜ٠ٚ١ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝناْٞ نٛضز ي١ٚ غيَٞ خاَيي١ الٚاظ٠ٚ٠ بضي١ٓ    نٛضز
قؤْاغٞ َْٜٛٞ خ١بات ٚ ي١ ٠ٚضظَٜهٞ زٜه١زا ب١ ب١ضْا١َٟ تؤن١ُٚ َٝهاْٝعَٞ طٛزليا٠ٚ٠ٚ  

 ٖاٜهاضٟ ن١ضنٛٚى به١ٕ.
 
 
 

  20102010ْٝػاْٞ ْٝػاْٞ 
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  ضةزضاوةيةكي هيَىَضةزضاوةيةكي هيَىَ

 خويَِدُةوة ياْ ٓةهَتةكاُدُي زِابسدووخويَِدُةوة ياْ ٓةهَتةكاُدُي زِابسدوو
 
 

زؤخٞ ضِؤشْا١َٚاْٝٞ نٛضزغتإ ب١ ٥اقاضَٜهسا ض٠ٚٛ ثطغٝاضٟ دؤضاٚدؤضٟ يَٝس٠ن١َٜٚتي٠ٚ١، غي١ٜط   
ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ باؽ ي١ٚ بَٝػ١ضٚب١ض١ٜٟٝ ضؤشْا١َط١ضٟ بهي١ٟ، ضاغيت١ٚخؤ بي١ ١ْٖاغي١ تي١ْط ٚ زش٠      
 ٥اظازٟ ْاٚت ز٠ب١ٕ، غ١ٜط٠ ن١غاَْٝو ب١ ٥اظازٟ ٚ بؤ بي١زَٜٗٝٓاْٞ َي١ضاَٞ خؤٜيإ، ض ْي١َا٠ٚ بي١     
٥اظازٜٞ ١ْن١ٕ، ن١ ي١ ض٠ٚتَٝهٞ ضؤشْا١َط١ضٜٞ نٛضزغتإ ٚضز ز٠بٝتي٠ٚ١، بيؤت ز٠ضز٠ني١َٜٚت ٥ي١ٚ     
ض٠ٚت١ بطِٜاضٟ زا٠ٚ ضٞ ي١ز٠غغ بَٝت بٝهات بؤ ؾَٝٛاْسْٞ ضاغغ، ٥َٝػتا ١٥ٚ دؤض٠ ضِؤشْا١َط١ضٜٝي١  

غ١ز١ٜ٠ى ز٠بَٝيت   ناض بؤ ؾَٝٛاْسْٞ ََٝصٚٚ ٚ ١٥ٚ ضِٚٚزاٚا١ْ ز٠نات ن١ غٞ ضٌ غاَيَٝه١ ٚ ١ْٖسَٜهٝإ
الٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ؾَٜٛٔ ٚ ثا١ٜٟ خؤٜإ ١ٖٜي١ٚ يي١ ٜازطي١ٟ خ١َيهيسا ب١ضِاغيت١ٝٝنٞ ْهيَٛيٞ       
ي١َٓٝنطاٚ تؤَاضنطإٚ، ١٥ٚ ض٠ٚت١ٟ ضِؤشْا١َط١ضٟ ب١ْاٟٚ غ١ضب١خؤٜٞ ٚ بٝاَل١ْٜٞ، َٖٝٓس٠ خيؤٟ ثيَٞ   

ض ََٝصٚٚ ٚ ضابطزٚٚ ٥اطاٟ ي١ ثطؤفٝؿٓاَي١ ظؤضداض ضِؤشْا١َط١ضٟ نٛضزٟ ب٠ٚ١ تؤ١َتباض ز٠نات ن١ ي١ب١
٥َٝػتا ١ْٝٝ، ن١ضٞ خؤٟ زَٜت ب١ْاٟٚ ض٠خ٠ٚ١ٓ ٚظ١ٜ٠نٞ ظؤض يي٠ٚ١ غي١ضف ز٠نيات، ١َٖيب١تي١ َئ      
ْاَيَِٝ ََٝصٟٚٚ نٛضزٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ قابًٝٞ خَٜٛٓسْي٠ٚ١ٚ ١َٖيػي١ْطاْسٕ ْٝٝي١،    

شْا١َ ب١ ١٥ضنٞ خؤٜاْٞ زاز٠َْٝٔ( ب١ بٝياْٟٛٚ  ب١آلّ بؤ ١َٖيت١ناْسْٞ ضابطزٚٚ) ٠ٚى ١ْٖسَٟ طؤؤاضٚ ضِؤ
ط١ٜاْسْٞ ب١ ٠ٚ١ْٟ ٥َٝػتا، ْابَٞ ضاغغ بؿََٜٝٛٓسضَٟ، ناتَٞ ضِؤشْا١َٚ طؤؤاض  بؤ طٛاغت٠ٚ١ٟٓ ََٝيصٚٚ  
)٠ٚى خؤٜإ ز٠ٜا١َْٟٚ( ثؿت ب١ غ١ضضا٠ٟٚ يٌََٝ ز٠ب١غي  غيٛنا١ٜتٞ  بي١ ْي٠ٚ١ٟ ٥َٝػيتاٚ ٥ياظازٟ       

اضٜسا ب١ قػي١ٟ ْاضِاغيت ١َٖٚيب١غيااٚ طيٛتطا٠ٚ خا١ْ٠ٚني١ٟ يي١       ز٠ن١ٕ، ٥اخط ظ٠َاَْٝه١ ي١ نٛضز٠ٚ
 غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ يًََٝسا ٥اٟٚ خٛاضزؤت٠ٚ١.

٥َٞ ن١ غ١ضضا٠ٟٚ قػ١ٚ باؽ يٌََٝ بَٝت ١٥ٚا ْابَٞ ضا٠ٚضَِٜٞ ٠ٚ١٥ به١ٜت ضِاغيتٝت ز٠غيته١َٜٚت،   
َيي١ّ بيس٠ٕ، بيؤ    باؾ١ ض سٝه١ُتَٝهٞ تَٝسا١ٜ ضِؤشْا١َٚ طؤؤاض ت١ْٝا بؤ ٥ي٠ٚ١ٟ خؤٜيإ بي١ ٥ياظا ي١ق١    

ض٠خ١ٓططتٔ ي١ ض٠َعٟ ١ْت١ٚا١ٜتٞ ث١ْا بؤ قػ١ٟ ١٥ٚ ثري٠ ١٥فػ١ضا١ْٟ غٛثاناْٞ زاطرين١ض بب١ٕ ني١  
١َٖٛٚ ت١َ١ْٝإ ي١ ثٝالٕ زاضِؾ  زشٟ نيٛضز ٚ َٜٚطاْهطزْيٞ نٛضزغيتإ ب١غي١ض بيطز٠ٚٚ، ن١غيَٝو       
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بطزبيَٞ ٚ ٥ي١ٚ    ١َٖٛٚ ت١َ١ْٞ ب١ ثؿتٝٛاْٞ غٛثاٚ تٛاْياٟ ظؤضٟ ز٠َٚيي١ت يي١ زشٟ نيٛضز ب١غي١ض     
ناض٠ؾٞ  ب١ ؾاْاظٟ ٚ خع١َت ب١ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ضز٠غغ خؤٟ ظاْٝ َ ٚ بعاَْٞ  ضؤٕ قػي١ٟ خَٝيط بيؤ    
نٛضز ز٠نات، ٥اخط غٛثاٟ ز٠َٚي١تاْٞ زاطرين١ضٟ نٛضزغتإ ب١ زضَٜيصاٜٞ ََٝيصٜٚٚإ، ٥ي١ضنٞ ٖي١ض٠     

ٓٔ ٚ ١َٖٝؿي١  غ١ض٠نٞ ٚ ي١ثَٝؿٝإ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ؾهػيت بي١ بعٚٚتٓي٠ٚ١ٟ ضِظطياض ٛاظٟ نيٛضز بَٗٝي      
ثٝالْٝإ بؤ ضاب١ضٚ غ١ضنطز٠نامنإ زاْا٠ٚ تيا يي١ْاٜٚإ ببي١ٕ، ٥ي١زٟ ١٥فػي١ضٚ ز٠ض٠دي١زاضاْٞ ٥ي١ٚ        
غٛثاٜا١ْ ن١ بؤ زشا١ٜتٞ نٛضز ث١ض٠ٚضز٠ نطإٚ ٚ ضِاَٖٝٓيطإٚ، ٥َٝػيتاف يي١ ضَِٜيٞ ضِؤشْا١َط١ضٜٝي٠ٚ١      

٠ٚ١ٟ ي١ ض٠َِيعٟ ١ْت١ٚاٜي١تُٝإ   بٛختإ بؤ غ١ضنطز٠نامنإ ١َٖيس٠ب١غ  ٚ ١٥ٚ ز٠ضف١ت١ ز٠قؤظ٠ٚ١ْ بؤ ٥
بس٠ٕ، ٥اٟ غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ ض١ْس ي١ًََٝ، س١ٜ  ٚ رلابٔ ني١ ز٠ٜهطَٜتي١ غ١ضضيا٠ٟٚ )ظاْٝياضٟ ثَٝيسإ ٚ      

 ضِؤؾٓهطز٠ٚ١ْٚ ٚ ٚضٜانطز٠ٚ١ْٟ( ٠ٚ١ْٟ َْٟٛ.
١ْٖسَٟ طؤؤاضٚ ضِؤشْا١َ ب١ ؾاْاظ٠ٚ١ٜٝ بؤ ؾَٝٛاْسْٞ ضاغغ،  ب١ َاْؿيَٝغ طي١ٚض٠ قػي١ٟ ٥ي١ٚ     

ٚاؾ١ناضا١ْ ز٠ن١ْ١ غ١ضضا٠ٟٚ ث١الَاضزاْٞ ض٠َعٟ ١ْت٠ٚ١، يي١ زضَٜيص٠ٟ ثي١ْابطزٕ بيؤ     ؾؤؤٝيَن ٚ ض١
غ١ضضا٠ٟٚ يٌََٝ، ١٥ٚ َاْؿَٝتا١ْ بٕٛٚ ن١ بؤ ْاؾطٜٓهطزْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ضبياض٠ٟ ١َغي١ي١ٟ   
١ْٚت ب١ناضَٖٝٓسضإ، ٥اخط ن١غَٝهٞ ٠ٚى سٛغَٝٔ ؾ١ٖطغتاْٞ ٠ٚظٜطٟ ١ْٚتٞ ٥َٝطام ظٜاتط ي١ ١ٖؾيت  

ض زؤالضٟ ت١خؿإ ٚ ث١خؿإ نطز٠ٚٚٚ ف١ؾ١يٞ َٖٝٓا٠ٚٚ ناضٜط١ضٟ زضٚمشٞ )١ْٚتٞ عي١ض٠ب بيؤ   ًَٝا
ع١ض٠ب( ٟ ي١غ١ض َا٠ٚ، ضؤٕ س١ظ ز٠نات نٛضز ز٠غت بؤ ْي١ٚت ببيات، ٥ي١َٜٚو ي١بي١ض ضِؤؾيٓاٜٞ      
٠ٚ١٥ٟ ١ْٚت ب١نٛضز ض٠ِٚا ْابٝينَ، خٛا خٛا١ٜتٞ ف١ؾ١يٞ خؤٟ ب١ قػ١نطزٕ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ١ْٚتٞ 

ٕ بؿاضَٜت٠ٚ١، ضؤٕ طؤؤاضٚ ضِؤشْا١َٟ نٛضزٟ ْاقؤظَٜت٠ٚ١. دا ي٠ٚ١ باؾيا ز٠غيت ز٠ني١َٜٚت    نٛضزغتا
نابطاٟ ؾؤؤٝيَن َٝٓب١ضَٜهٞ ي١ نٛضزغتإ ب١ْاٟٚ غ١ضب١خؤٜٞ بيؤ بط٠ِخػيَٞ ٚ زضَٜيص٠ بي١ ثطؤغي١ٟ      
ٚ زشا١ٜتٞ نطزْٞ نٛضز بسات؟ ١ٖقِ ب١غ١ض ١٥ٚا٠ٚ١ْ ١ْٝٝ، ب١آلّ ضِٟٚٚ قػ١ يي١ ضِؤشْا١َطي١ضٜٞ بي١ْا   
غ١ضب١خؤ١ٜ ١٥ط١ض يَِٝ قبٍَٛٚ به١ٕ، طَٛياْٞ تَٝساْٝٝي١ ني١ ٖي١َٛٚ ٥ي١ٚ طؤؤياضٚ ضِؤشْاَي١ بي١ْاٚ         
غ١ضب١خؤٚ ١ًٖٝٝ١٥ ٥اَازلَٝهٝإ ١ٜ١ٖ، خؤ ز٠بَٞ ث١ْابطزٕ بؤ غ١ضضا٠ٟٚ يًَََٝٝـ بي١ ١َب١غيت بيَٞ،    

١ضضيا٠ٚن١ٟ  باؾ١ ١٥ط١ض ١َغ١ي١ ط١ٜاْسْٞ ظاْٝاض١ٜ ب١ خ١َٜٓٛض ٥ي١ٚا ظاْٝاض١ٜٝني١ ١َٖي١ٜ١ضيْٛه١ غ   
ي١ًََٝ، ٥َٞ ١٥ط١ض ١َب١غتٝـ  غٝاغ١ٝٝ ٖٝ  خع١َتَٝو ب١ غٝاغ١تٞ نٛضزٟ ْاط١ٜ١َْٞ، ١َٖٛٚ ٥ي١ٚ  
ب١ظ١َف ي١ غا١ٜٟ ٥اظازٜسا ز٠ن١ٕ ٚ ز٠ؾًََٝٔ ٥اظازٟ ١ْٝٝ، ١٥زٟ بؤضٞ ز٠نطَٟ، ١٥َي١ يي١ ١َتي١ٍَ    

 ز٠ضَٞ ٚ بؤ خ١َٜٓٛضٟ ب١ضَِٜعٟ ب١دَٝس٠ًََِٖٝ ب١َيهٛ  ١َٖيٝبٝيَنَ !
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  كةزكوون و ئايِدةي عيَسقكةزكوون و ئايِدةي عيَسق
 هة طةشتة ديجوؤًاضييةكةي ضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاُداهة طةشتة ديجوؤًاضييةكةي ضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاُدا

 
 

َُٜٞ نٛضزغيتإ بيؤ تٛضنٝياٚ ٥ي١َيُاْٝاٚ          َٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ض غ١ضزاْٞ ب١ِض
ف١ض٠ْػا، ب١ ط١ؾتَٝهٞ زٜجًؤَاغٝٞ غ١ضن١ٚتٛٚ زاز٠ْسضَٜت، ١٥ّ ط١ؾيت١ يي١ ناتَٝهساٜي١ ني١     

١٥دٓس٠ ز٠ب١ضَٜهطِاضٕٛٚ، ي١ٚ الؾ٠ٚ١ ًَُالَْٝيٞ ثؤغيت ٠ٚضطيطتٔ، ؾي١ًَشاْٞ      ي١ب١غسا ض١ْسٜٔ
زضٚغت نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ف ١٥ٚ ضاغت١ٝٝ زٚٚثات ز٠نات٠ٚ١ ن١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ظؤض ض٠ٚ٠ٚٚ 
ي١ ب١ؾ١ناْٞ زٜه١ٟ عَٝطام دٝاٚاظ٠،  ١ٖضغَٞ َٜٚػتط١ٟ غ١ضزاْٞ د١ْابٞ غي١ضؤى، ز٠ٖيَٝينَ   

، يَٞ ١َُٝ٥ يَٝط٠زا ب١الٟ ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚضي١ زابطِا٠ٚنياْٞ   قػ١ٟ ظؤضٟ ي١باض٠ٚ٠ بهطَٟ
زٜه١زا ز٠ضني، ١ٜنَٝو ي١ٚ باب١تا١ْٟ ي١ّ غ١ضزا١ْٟ غ١ضؤنٞ نٛضزغتاْسا ز٠ب٠ٚٛ دَٝٞ ثطغٝاضٚ 
ط١ضِإ ب١ زٚاٟ ٠ٚآلَسا، ١َغ١ي١ٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ زابطِا٠ٚنياْٞ زٜهي١ٟ نٛضزغيتإ بيٛٚ،     

ثطغ٠ٚ١ ١َٖٝؿ١ ١َٖيَٜٛػيتَٝهٞ ٥اؾيهطاٚ ضْٚٚيٞ ٖي١ب٠ٚٛ، بي١ٚ       غ١ضؤى باضظاْٞ ي١باض٠ٟ ١٥ٚ
ث١َٟٝٝ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ثَٝط١ٜ١نٞ زٜاضٟ ١ٜ١ٖ، ي١ َٝاْي١ٟ ث٠ٜٛ١ْيسٟ ي١طي١ٍَ ز٠ٚضٚبي١ضٚ     
ٚآلتاْٞ زٜه١ٟ دٝٗإ، ثَٝط١ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ يي١ ضٟٚٚ ٖي١يٞ ٠ٚبي١ضَٖٝٓإ ٚ زضٚٚغيت      

٠ٚ١ ١ٜ١َٜٓٚنٞ خٛيكاْس٠ٚٚ، ني١ ز٠نيطَٟ ثي١ض٠ بي١     بْٛٚٞ شٜٓط١ٜ١نٞ ٥اضاّ، ي١ ضٚاْط١ٟ ٚآلتاْ
ث٠ٜٛ١ْسٜإ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ١ٖض١َُٜ دٝاٚاظ٠ٟ عَٝطام بس٠ٕ، داضَٜهٞ زٟ ١٥ّ ضاغت١ٝٝ يي١ غي١ضزاْٞ   

 ١٥دلاض٠ٟ د١ْابٞ غ١ضؤى زا زٚٚثات بؤ٠ٚ.
ب١ٚ ث١َٟٝٝ ي١ عَٝطاقسا ؾؤف١َٝٝٓٝنإ ١َٖٝؿي١ ناضٜيإ بيؤ ؾيَٝٛاْسْٞ بياضٟ زمييؤططايف ٚ       

فٝاٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ ب١ع١ض٠بهطا٠ٚناْٞ زٜه١ نطز٠ٚٚ، ي١زٚاٟ ضٚٚخاْيسْٞ ضشَُٜيٞ   ١٥تٓؤططا
ب١عػٝؿ٠ٚ١، ١٥ّ ١َٖٚي١ٜإ ب١ دؤضٚ ؾَٝٛاظٟ زٜه١ ب١ضز٠ٚاّ ب٠ٚٛ، بي١ضز٠ٚاّ ني١ضنٛٚنٝإ بي١    
ب١ضًَٝٞ باضٚٚت نطز٠ٚٚ، ٚاٜإ ثَٝؿإ زا٠ٚ ١ٖض ز٠غت بطزَْٝو ب١ ١َب١غيغ ضاض٠غي١ضٟ بيؤ    
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١َٖٜٚين ت١ق٠ٚ١ٓٝ، ١َٖٛٚ ٥اَازلٝؿيٝإ َٖٝؿيت٠ٚ١ٟٓ ت١عطٜبي١ زٚٚض يي١      ن١ضنٛٚى  به١ٕ ب١
َٝٓٝٞ عي١ض٠ب ز٠ضبياض٠ٟ           ط١ِضاْس٠ٚ١ْٟ َاف بيؤ نيٛضز، ٥ٝيسٟ ٖي١ض قػي١ يَٝهطزَْٝهيٞ ؾيؤف
ن١ضنٛٚى، بؤ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ي١ دٝاتٞ ضاض٠غ١ض ق١ٜطإ زضٚغت به١ٕ، بؤ١ٜ يي١ ٖي١ض غي١ضزاَْٝهٞ    

٠ْييس٠ غٝاغييٞ ٚ ضؤشْا١َٚاْٝٝيي١ناْٞ دٝٗييإ،  غيي١ضؤنٞ نٛضزغييتإ بييؤ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚآلت، ْاٚ 
١َٖيَٜٛػغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝإ ب١ال٠ٚ ططْط١، ي١ٚ ض٠ٚٚؾ٠ٚ١ َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ غ١ضزاْٞ ١٥دلاض٠ٟ 
غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ ثاضٜؼ ط١ٜؿت١ ٥ُٝعانطزْٞ ٜازاؾتَٝهٞ ططْطٞ يَٝهتَٝط١ٜؿ  ن١ ب١خَٝط بؤ 

ا نيي١ضنٛٚى ييي١ٚ ط١ؾييت١ زٜجًؤَاغيي١ٝزا ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ز٠ط١ضَِٜتيي٠ٚ١، ي١طيي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾييس
٥اَاز٠بٛٚ، ١٥ٚا١ْٟ ب١زٚاٟ ٠ٚآلَٞ ١٥ٚ ثطغ١زا ز٠ط١ضِإ ٚ ب١الٜا٠ٚ١ْ ططْط بيٛٚ ١َٖيَٜٛػيغ   
َٜيٞ غي١ضؤى بياضظاْٞ          َُٜٞ نٛضزغتإ  يي١ٚ باض٠ٜي٠ٚ١ بيعأْ، دياضَٜهٞ زٟ يي١ ِض غ١ضؤنٞ ١ٖض

ه١ ت١ب١ْٞ نطا٠ٚٚ ١ٖضطٝع ْابَٝت١ ١َٖيَٜٛػغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝإ ظاْٞ، ن١ٖ١َيَٜٛػتَٝه١ ز٠ََٝ
نؤغح ٚ ي١َج١ض ي١ ضَِٜٞ عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ب١ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ٖؤناضٟ ٥اؾت١ٚاٜٞ ٚ خَٝيطٚ ب١ض٠ن١تي١   
بؤ ٥آٜس٠ٟ عَٝطام، تا ٥َٝػتا غ١ضؤى باضظاْٞ ي١باض٠ٟ ن١ضنٛٚن٠ٚ١ ؾتَٝهٞ ي١ ز٠غتٛٚض ظٜياتط  

 ٞ عَٝيطام ز٠ْطيٞ بي١ بي١َيَٞ بيؤ زا٠ٚ،       ١ْطٛت٠ٚٛ، ز٠غتٛٚضَٜو ن١ ي١ ضاثطغٝسا ظؤض١ٜٟٓ خي١َيه
١َٖيَٜٛػغ ١ْطؤضِٟ غ١ضؤى باضظاْٞ ي١باض٠ٟ ثطغيٞ ني١ضنٛٚى ٚ ْاٚضي١ زابطِا٠ٚنياْٞ زٜهي١ٟ      
نٛضزغتإ، ي١ ضِٚاْط١ٟ طَٝطِا٠ٚ١ْٟ َايف ظ٠ٚتهطاٟٚ نٛضزٚ ثَٝؿٌَٝ ١ْنطزْٞ َايف ثَٝهٗات١ناْٞ 

ز٠ططَٜت،ني١  تاني١ ضاض٠غي١ض٠ بيؤ      زٜه١ٜ١، بؤ١ٜ غ١ضؤى باضظاْٞ ثَٞ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٖيَٜٛػت١زا
ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ ب١ع١ض٠بهطا٠ٚنإ، ضْٛه١ ز٠غتٛٚض بطِٜاضٟ ضاض٠ْٛٚغٞ ١٥ٚ ْاٚضا١ْٟ بؤ ضاٟ 
خ١َيو طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١، غ١ضؤنٞ نٛضزغتاْٝـ ١َٖٝؿ١ ضَِٜع ي١ ضِاٟ خ١َيو ز٠ططَٜت، ١ٖض بؤ١ٜ ناتَٞ 

ض١ْس غاَيَٝو ي١َ١ٚب١ض طٛتٜٛي١تٞ   ي١ ١٥ْهاضا ثطغٝاضٟ ٠ٚ١٥ٜإ ي١ غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ نطز ن١
ؾ١ضِ ي١ غ١ض ن١ضنٛٚى ز٠نات ٥اٜا ٥َٝػتا ١َٖيَٜٛػغ ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ ض١ٝٝ، غي١ضؤى بياضظاْٞ يي١    

ٟ ز٠غيتٛٚضٟ   ٠ٚ140آلَسا ٚتٞ ١٥ٚنات ٚ ٥َٝػتاف ٚت١َٛٚ ز٠ٚ١ًََُٜٝ٠ ن١   ي١ضَِٜٞ َيازز٠ٟ  
ٞ يي١ َٝاْي١ٟ ٥ي١ٚ بياؽ ٚ     عَٝطاق٠ٚ١ ضاض٠غ١ضٟ بؤ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ زاْسضا٠ٚ،  غي١ضؤى بياضظْ  

َٛساظ٠ضا١ْٟ ي١ّ ط١ؾت١زا ي١ ض١ْس ْا٠ْٚسَٜهٞ غٝاغيٞ ٚ غيااتٝصٟ  ثَٝؿه١ؾيٞ نيطزٚ  يي١      
َٞ ز٠نيطز٠ٚ٠، بي١ تيٛضى ٚ ١٥ٚضٚثاٜٝي١ناْٞ ضاط١ٜاْيس         نؤْطط٠ ضؤشْا١َٚا١ْٝٝناْسا دي١خغ يي

   ٕ تٝاٜيسا   ز٠غتٛٚض تان١ ضَٜط١ٟ ضاض٠غ١ضٟ ٚ ١ْٖطاْٚا١ْ بؤ ١٥ٚ ٥َٝطاقي١ٟ ٖي١َٛٚ ثَٝهٗاتي١نا
١ٖغت ب١ بيْٛٚٞ خؤٜيإ بهي١ٕ، بي١ الٟ ١٥ٚضٚثا١ٜٝناْٝؿي٠ٚ١ ططْطي١ ني١ ٖيٝ  طيطٚٚخ ٚ          
ثَٝهٗات١ٜ١ى ث١ضاَٜٚع ١ْخطَٜت، بؤ١ٜ ١َٖيَٜٛػغ غ١ضؤى باضظاْٞ يي١ٚ ض٠ٚٚ بي١ طيطْط ز٠ظاْئ،     
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ضْٛه١ تَٝعٟ غ١ضؤى باضظاْٞ تَٝعَٜه١ َايف ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١ناْٞ ٥َٝطام ز٠ثاضَٜعَٟ، َايف طيطٚٚخ  
ثَٝهٗات١ٜ١ى ي١غ١ض سػابٞ ١٥ٚاْٞ زٜه١ ْابَٝت، ي١َْٝٛ ٖي١َٛٚ بؤضيٕٛٚ ٚ تَٝيعٟ طيطٚٚخ ٚ      ٚ

ال١ْ١ٜناْٞ زٜه١ٟ عَٝطاقسا تْٛسٚتٝصٟ ب١زٟ ز٠نطَٜت، ضْٛه١ ي١ دَٝب١دَٞ نطزْيسا ثَٝهٗاتي١ٟ   
زٜه١ ث١ضاَٜٚع ز٠ن١ٕ، ١َ١٥ف ي١ط١ٍَ تَٝطِٚاْٝين ١٥ٚضٚثا١ٜٝناْسا ْا١ٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ تَٝيعٟ غي١ضؤى   

اضظاْٞ ب١ ططْط ز٠ظأْ، ز٠تٛأْ ي١ ضِٚاْط١ٟ ١٥ٚ تَٝع٠ٚ٠ غ١ٜطٟ عَٝطاقٞ فط٠ٜيٞ بهي١ٕ، ني١    ب
ْانطَٟ داضَٜهٞ زٟ ي١ عَٝطاقسا ٖٝ  ثَٝهٗات١ٜ١ى ث١ضاَٜٚع خبطَٟ ب١ تاٜب١تٝـ نٛضز،  ١ٖض بؤٜي١  
ْٝهؤالٟ غاضنؤظٟ غ١ضؤنٞ ف١ض٠ْػا ي١ ناتٞ زٜساضٜسا ي١طي١ٍَ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ     

َٜٛػغ ض٠يٝٞ سه١َٚٛتٞ ف١ض٠ْػاٟ ي١باض٠ٟ عَٝطاق٠ٚ١ ضاط١ٜاْسٚ ٚتٞ: ١َُٝ٥ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ١َٖي
 عَٝطاقَٝهٞ زميٛنطاتٞ ٚ فط٠ٜٞ ز٠ن١ٜٔ ن١ تٝاٜسا نٛضز ٥اظازٚ ٥اغٛٚز٠بٔ.

 
 
 
 

  20102010ت١ممٛظٟ ت١ممٛظٟ 
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  دزوضتدزوضت  بسِيازيبسِيازي  وو  كوزدكوزد
 ئاهَؤشدائاهَؤشدا  وو  دذوازدذواز  ٓةهَوًةزجيٓةهَوًةزجي  هةهة

 
 
 نٛضز ض٠ِٚاناْٞ َاف١ ي١ ثؿت ز١ٜ٠َٟٚ ١ٜ١ٖ ٥رياز١ٜ٠ى عَٝطاقسا ي١ ؿتاَٖٝ ٠ٚ١٥ٟ سٛنُٞ ب١
ٞ  دَٝبي١دَٞ  يي١  خيؤ  تي١ْٝا  ْي١ى  نٛضز زشا١ٜتٝهطزْٞ بؤ بهات، ٞ  نطزْي  ز٠غيتٛٚض  َازز٠نياْ

ٞ  22/7/2008 يي١  ط١ٜؿيت  بي٠ٚ١  ناض ب١َيهٛ ز٠زظ٠ٚ١ْ، 140 َازز٠ٟ ب١تاٜب١تٞ  نٛز٠تاؾي
 بي١بَٞ  ١َٓتاْي١  بيَٞ  ظؤض ضؤش٠زا يي١ٚ  ْاغيطا٠ٚ،  ظتي١ممٛٚ  22ٟ نٛز٠تاٟ ب١ ن١ به١ٕ، ب١غ١ضزا

ٕ  بي١  نٛضز ١َْٜٓٛضاْٞ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ٕ  ز٠غيتٛٚض  ي١غي١ض  تي١داٚظنطز ٟ  بي١  ز٠ْطٝيا  24ٟ ٜاغيا
 زا. ثاضَٜعطانإ ١َٖيبصاضزْٞ
ٞ  ز١ٜ٠َٟٚ ٥رياز١ٜ٠ٟ ١٥ٚ ١َٖٚيٞ ضاط١ٜاْسٜٔ ثَٝٞ ت١ممُٛٚظ 22ٟ  بهيات  نيٛضز  زشاٜي١ت
ٟ  ني١  ثَٝؿي٠ٚ١،  ٖاتي١  زؤخَٝو ضٚٚزا٠ٚ ١٥ٚ اٟي١زٚ ١َتطغٝساض، ٥اغتَٝهٞ ط١ٜؿت١  نيٛضز
ٟ  بؤ زٜه١ٟ تَٝطِٚاَْٝٓٝهٞ بضَٝت٠ٚ١ٚ ٖاٚث١ميا١ْٝت١ناْٝسا ب١ نطز ْاضاض -ٖي١ٚيَٝط  ث٠ٜٛ١ْيس

 ز٠ضز٠نيي١َٟٚ، زشٚاضزا بيياضٚزؤخٞ ييي١ نييٛضز بطِٜيياضٟ ضؤَيييٞ يَٝييط٠ٚ٠ ٖيي١بَٝت، ب١غييسا
 غ١ضؤنا١ٜتٞ ْاض٠ِظاٜٞ ٠ٚى ،دٝا دٝا ب١ؾَٝٛاظٟ ت١ممٛٚظ 22ٟ نٛز٠تاٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ

ٟ  ٚ، ضؤش٠زا ي١ٚ ١ٖض نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٞ  ؤٝتيؤ ٞ  نؤَياضٚ  غي١ضؤنا١ٜت ٞ  ْياض٠ِظاٜ  خي١َيه
 زٖيؤى  ٚ غًَُٝاْٞ ١ٖٚيَٝطٚ د١َا٠ٚضٟ نطزْٞ ثؿتٝٛاْٞ ٚ خؤثٝؿاْسإ ضَٜٞ ي١ نٛضزغتإ

 اغيت ٥ ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ بطِٜاضٟ بؤ زٜه١ قؤْاغَٝهٞ غ١ض٠تاٟ ن١ضنٛٚى، خ١َيهٞ ي١
 .ثَٝؿ٠ٚ١ ٖات١ ؾؤؤ١َٝٓٝناْسا ثٝالْٞ ٥اَيؤظٚ ١ٖي١َٛضدٞ
ٟ  زٜه١ٟ قؤْاغَٝهٞ 7/3/2010 ١َٖيبصاضزْٞ زٚاٟ زؤخٞ  بي١ٚ  ب١ضاَبي١ض  ٖي١ٚيَٝط٠  بطِٜياض
 غٝاغٞ ْا٠ْٚسٟ زٚٚ ٠ٚى ب١غساٟ ١ٖٚيَٝطٚ ضٜٚٚسا ٠ٚ١٥ٟ ١َٖيبصاضز١ْ، ظاز٠ٟ غٝاغ١ٟٝٝ ن١ؾ١
ٞ  يي١  ١ٖضضي١ْس٠  ١ٖبَٝت، خؤٟ تاٜب١تٞ ١تٞخ١غًَ ١ٖض١ٜن١ٚ قؤْاغَٝو بطز٠ ٥ٝساضٜٞ ٚ  ٖي١ضَُٜ

ٟ  ٚ يٝػت ظؤضٟ شَاض١ٜ٠نٞ عَٝطاقسا، زٜه١ٟ ب١ؾ١ناْٞ ٚ نٛضزغتإ ٞ  قي١ٚاض٠  ضي١ْٚٛ  غٝاغي
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 ب١غيساٚ  ْي١بطز،  ظؤضٟ ٠ٚ١٥ؾيسا  ي١طي١ٍَ  ث١ضيي١َإ،  نٛضغٝٞ ز٠غه١ٚتين ًَُالَْٝٞ ١َٜساْٞ
ٟ  تاٜب١مت١ْسٟ ن١ٖٚ١ض١ٜ ق١ٚاض٠نإ ٚ يٝػت ظؤض٠ٟ شَاض٠ ١٥ٚ ي١ب١ضز٠ّ ١ٖٚيَٝط  ٠ٚضطيطت،  خيؤ
ٟ . ز٠ط١ضَِٜتي٠ٚ١  ْا٠ْٚسا١ْ ي١ٚ ١ٜنَٝو ١ٖض بطِٜاضٟ بؤ ١َ١٥ف ٞ  ضٚٚخػياض ٞ  ن١ؾي  زٚاٟ غٝاغي

ٞ  ي١غي١ض  ًَُالْيَٞ  ب١ٖؤٟ ب١غسا ي١ ن١ ْٝؿاْسأٜ، ثَٞ ٠ٚ١٥ٟ 7/3/2010  ز٠غي١آلت  نٛضغي
 ثَٝيٓر  يي١  ظٜياتط  ت١باب١ ١٥ّ ْٛٚغٝين تا بؤ١ٜ بسات، َْٟٛ زؤخٞ ٥اغت ي١ بطِٜاض ١َْا ْا٠ْٚسَٜو
 بيطز٠ٚٚٚ  ْا٥اضاَٞ ب١ض٠ٚ ب١غساٟ يٝػت١نإ ًَُالَْٝٞ ن١ضٞ ض٠ٚٛ، ١َٖيبصاضزْسا ب١غ١ض َاْط
 .ز٠بَٝت ظٜاتط تْٛسٚتٝصٟ زَٜت تا

 يي١  ظٜاتط ١َٖيبصاضزٕ ي١زٚاٟ ن١ ز٠ن١ٕ، ي٠ٚ١ باؽ ضؤشْا١َٚاْٞ ٥اشاْػٞ غ١ضضا٠ٚٚ ١ْٖسَٟ
 يٝػييت١نإ ًَُالَْٝييٞ غييةًٝٔ، هٞخيي١َي ظؤضٜييإ ٖيي١ض٠ ب١ؾييٞ ٚ نييٛشضإٚ نيي١ؽ 1000

 يي١  ٟ ٥يازاض 7 زٚاٟ زؤخٞ ي٥١اغت بطِٜاض. نطز٠ٚٚ ظٜاتط َْٝٛز٠َٚي١تٞ ٚ ٥ٝكًُٝٞ ز٠غت٠َٛٝضزاْٞ
ٞ  ضيٛٚ،  باؾيسا  ٚ زضٚغيت  ب٥١اقاضَٜهٞ نٛضزغتاْسا ١ٖضَُٜٞ ٟ  ١٥ط١ضضي ٞ  ٥اغي١ٚاض  ١َٖيبيصاضزْ
 َيابٕٛٚ،  عَٝيطام  ْٞث١ضي١َا ١َٖيبصاضزْٞ باْط١ؾ١ٟ ٚ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ ٟ 25/7/2009
 ي١ بطِٜاض٠ ١٥ٚ ض٠ط١ظ٠ناْٞ ب١ ٥اَاش٠ ز٠نطَٟ ض٠خػا، زضٚغت بطِٜاضٟ بؤ ظ١َٓٝ٠ ٠ٚ١٥ؾسا ي١ط١ٍَ
 :دٝابَٝت ب١غسا ي١ ١ٖٚيَٝط زؤخٞ نطز ٚاٟ ن١ به١ٜٔ، ١َٖيبصاضزْسا زٚٚ ٥اغ١ٚاضٟ ٥اغت
 
 .َْٟٛ ١َٚٛتٞسه ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ ث١ضي١َإ ؾ١ضعٞ زا١َظضا٠ٟٚ بْٛٚٞ-1
ٞ  ي١ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ضؤَيٞ -2 ٟ  خؤؾيهطزْ ٕ  ظ٠َٝٓي١  ب١ضاَبي١ض  يي١  ٜي١نبٛٚ

 ٟ  َٜٚييطِاٟ ٥يي٠ٚ١ٟ ي١غي١ض  ثَٝييساططتين ب١غيساٚ  ييي١ 2010ٟ ٥يازاضٟ  7 زٚاٟ غٝاغييٞ ١ْخؿي١
 .بني ١َٖيَٜٛػت ١ٜى ب١غسا ٚ َْٟٛ زؤخٞ ي٥١اغت ز٠بَٝت ب١آلّ نٛضزغتإ، ي١ دٝاٚاظ١ٜٝنامنإ

 
ٞ  يي١  ضؤشْا١َٚاْٞ ْا٠ْٚسٟ ١ْسَٟٖ ١٥ط١ضضٞ ـ  نٛضزغيتاْسا،  ٖي١ضَُٜ ٟ  ب١تاٜبي١تٝ  ١٥ٚاْي١

ٞ  بؤ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٜإ ناضز٠ن١ٕ، ال١ْٜٞ بَٞ ٚ غ١ضب١خؤٜٞ ب١ْاٟٚ  ٟ ٥ازاضبي١دؤضَٜو 7 زٚاٟ زؤخي
 ي١ نٛضزٜإ ضؤَيٞ ن١ زٟ ي١ال١ٜنٞ ٚ ١ْبَٞ ٥آٜس٠ٟ ب١ ٖٝٛاٟ نٛضزغتإ خ١َيهٞ ٥ٝسٟ ن١ بٛٚ،

 ال١ْ١ٜ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ بؤ ١ْبٕٛٚ ٜاض١َتٝس٠ض ز٠بٝين، ب١ن١ّ ظؤض غٝاغٝسا َْٜٞٛ ١ْخؿ١ٟ ب١ضاَب١ض
ٞ  ب١آلّ ب١ض٠َِٜٛبٕٛٚ، ضِٚٚزاٚا١ْٟ ١٥ٚ ي١ب١ضاَب١ض ْٛاْسٕ ١َٖيَٜٛػغ ١ٜى ٚ غٝاغ١ٝٝنإ  غي١ضؤن
 باظزإ ٚ ١َٖيبصاضزٕ ثَٝـ زؤخٞ ي١تَٝج١ضِاْسْٞ بٝين ناضاٟ ٚ غ١ض٠نٞ ضِؤَيٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ
 نيي١فٛنَٛيٞ ١َٖيبييصاضزٕ، زٚاٟ ضِؤشاْييٞ زضٚغييغ بطِٜيياضٟ ب١َيي١ف ١ٚاض٠ناْٝسا،٥اغيي ب١غيي١ض
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 ثَٝهي٠ٚ١  ظ١َٓٝ٠ٟ خؤؾهطزْٞ ١٥ّ ١َْٖٝؿت، ث١ضت١ٚاظ٠ٜٞ ١َتطغٞ ض٠ِٚاْس٠ٚ٠ٚ باْط١ؾ١نطزْٞ
 ٚ سيعب  ضِاط١ٜاْس، خؤٟ ١َٖيَٜٛػغ نؤبؤ٠ٚٚ ث١ضي١َإ ضٛٚ، ٥اغت١نإ ١َٖٛٚ ب١ض٠ٚ بطِٜاضزإ،
 ٥ي١ٚ  ٖي١َٛٚ  نؤب٠ٚ١ْٚٛ، نٛضزغتإ غ١ضؤنٞ ب٥١اَاز٠بْٛٚٞ ١َٖيبصاضزٕ ْٞب١ؾساضب٠ٚٛنا ال١ْ١ٜ

ـ  يَٝه١ٚت٠ٚ١، قؤْاغ١ن١ٟ ططْطٞ ز٠غه١ٚتَٝهٞ لٛدؤَي١  يٝػيت١  ثَٝهَٗٝٓياْٞ)٦ٝ٥تاليف  ٥ي١ٜٚ
ٞ  ٦ٝ٥ٝتالفي١  ٥ي١ٚ  ١٥ط١ض بٛٚ، )نٛضزغتا١ْٝنإ ـ  بي١ضِؤشاْ ـ  زٚاتيطٚ  ٚ 25/7/2009 ثيَٝ  ثيَٝ

ٞ  يَٝط٠ؾي٠ٚ١  ططْطي١،  َٜهٖٞي١ْطاٚ  به١ٜٔ، ب١ضٚاضز 7/3/2010 ٟ  ططْطٝي  ١َْٖٝؿيتين  بطِٜياض
 .ب١زٜاضز٠ن١َٜٚت نٛضزغتإ ي١ٖ١ضَُٜٞ ١َٖيبصاضزٕ ١ٖضزٚٚ ٥اغ١ٚاضٟ

ٕ  يٝػيت١  ٦ٝ٥تيٝاليف  ْاٚ نؤز٠ْطٝٞ زضٚغت، بطِٜاضٟ ططْطأٜ  ي١غي١ض  بيٛٚ  نٛضزغيتا١ْٝنا
ٕ  بؤ نٛضز ١َضدٞ ٚ زاخٛاظ١ٜٝنإ ـ  يٝػيتَٝو،  ٖي١ض  ي١طي١ٍَ  زاْٛغيتا ٟ  ٟبي١ز٠ٚض  ٥ي١ٜٚ  خيؤ
ٞ  بؤ بٛٚ، ٥اَاز٠ناضٟ ـ  طيطْطا،  يي٠ٚ١  بطِٜياضَٜه ٟ  ٥ي١ٜٚ ٕ  زٚٚضٟ ب١ٜي١ى  بطِٜياض  بيٛٚ  ٠ٚغيتا
 ن١غَٝو ٖٝ  ب١ضاَب١ض غٛٚضٟ ًََٖٝٞ ن١ بطِٜاض٠ ١٥ٚ ١ٖضض١ْس٠ ي١ب١غسا، يٝػت١نإ ي١ب١ضاَب١ض

 ن١ٚتي١  س١َطٜٓي٠ٚ١،  ١٥ٚزٜٛ ٚ نٛضزغتإ ي١ْاٚخؤٟ عَٝطام، ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى ثؤغغ بؤ زا١ْْا
 يٝػت١ناْٞ ضِاٜس٠ط١ٜاْس،ن١ لٛدؤَيٞ ي١طاَيت١نطز٠ٚ١ْ، ب١دؤضَٜو ْاٚخؤ تٛازلٞ تٛاْر، تريٚ ١ضب

 ٚ تيٛاْر  ب١غساف يٝػغ ١ْٖسَٟ غ١ضنطز٠ٟ ١َٖيبصاضز٠ٚٚ، بَٝس٠ْطٞ ١ٖٚيَٝطٜـ ط١ض١َٚ ب١غسا
ٞ  ٠ٚى ١٥دلاض٠ ز٠َيَٝٔ نٛضزٚ ز٠طط١ْ ثالض ٟ  نيٛضز  2005 ١َٖيبيصاضزْ ٕ  ١ْدٛآلْيس  خيؤ  ال١ْٜي١نا
 بيؤ  ظٜياتط  ْياٚخؤ  ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ، تاٜب١تٝإ ٥اَازلٞ تٛاْر ١ٖضزٚٚ بهات٠ٚ١، ْعٜو يَٝو ١ب١غساب

ٞ  ثٝؿياْٝس٠زات،  ب١بضيٛٚى  ضِٚٚزا٠ٚناْيسا  ي١ب١ضاَب١ض نٛضز٠ٚ قٛضغاٜٞ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ  ١ٖضضي
 يَٝس٠نات زاٚاٟ بؤ١ٜ ١َٖيس٠ططَٟ، ب١ٖ١ْس نٛضز قٛضغاٜٞ ي٠ٚ١ٟ دط١ س١َط١ٜٓ، ١٥ٚزٜٛ تٛازلٞ
 بيي٠ٚ١ز٠نات ز٠ضى ي١ٖ١َاْهاتييسا ٖيي١بَٝت، ب١غييسا ي١َٖٝٛضنطزْيي٠ٚ١ٟ ز٠ٚضٟ ٚ ٜييسا١َٕ بَٝتيي١

 .َٖٝٓا٠ٚ ١ٖٚيَٝطزا بطِٜاضٟ ب١غ١ض طؤضِاْٝإ ت١ممٛظ 22ٟ نٛز٠تاٟ ٚ ؾؤؤ١َٝٓٝنإ ١َٖيَٜٛػغ
 ظٜياتط  ب١غسا لٛدؤَي١ناْٞ ضْٛه١ ب٠ٚٛ، زضٚغت بطِٜاضَٜهٞ نٛضز بطِٜاضٟ ز٠ضن١ٚت، ٥َٝػتا
 الٜي١َْٝو  ثؿتٝٛاْٞ نٛضز ز٠نات ثَٜٝٛػت ض ب٠ٚٛ، ز٠ض٠ٚ٠ ناضت١ناْٞ ضَٖٝٓاْٞب١نا ٚ ًَُالَْٞ
 نيطز٠  ١ٖٚيَٝطٟ زضٚغت١بٛٚ، بطِٜاض٠ ١٥ّ ١ٖض ٥اخط نٛضغٞ، ٠ٚضططتين بؤ بهات خؤضِاٜٞ ي١خٛتٛ
ٟ  ي١غ١ض قػ١نطزٕ بؤ ْا٠ْٚسَٜو ٞ  ثطِؤغي١ ٞ  ٚ غٝاغي ٞ  ثَٝهَٗٝٓياْ ٟ  عَٝيطام،  سهَٛٚي١ت  بطِٜياض
ٞ  ي١زشٚاضتطٜٔ ٚاٜهطز نٛضز، زضٚغغ ٟ  ط١ٜؿيغ  ب١بٓب١غيت  ب١غيساٚ  زؤخي  يٝػيت١  طتتٛطيؤ

 ٚ ٚآلتإ ي١ؾاْسْٞ ثَٝؿٛاظٜهطزٕ، َٜٚطِاٟ ١ْن١َٟٚ، زٜبًؤَاغٞ ي١لٛدؤَيٞ ١ٖٚيَٝط عَٝطاق١ٝنإ،
 ٥ي١ٚضِٚثاٚ  تٛضنٝاٚ بؤ غ١ضن١ٚتٟٛٚ زٜجًؤَاغٞ ط١ؾتَٝهٞ باضظاْٞ غ١ضؤى عَٝطاق١ٝنإ، ال١ْ١ٜ
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ٟ  ٥ٚ١ي  ٖي١َٛٚ  نيطز،  َٝػط ٚ ١٥ضز٠ٕ  ٚآلتاْي٠ٚ١  ٥ي١ٚ  ي١الٜي١ٕ  بياضظاْٞ،  غي١ضؤى  غي١ضزاْا١ْ
 َٖٝٓييس٠ بطِٜيياضزإ ١٥ط١ضضييٞ. نطابييٛٚ باْطَٝؿييت نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنٞ ب١غييٝت١تٞ
 ي١قيي١ٜطإ ثييطِ بيي١ٚآلتَٝهٞ ن١ضاض٠ْٛٚغييٞ نييٛضز، بييؤ ب١تاٜبيي١ت ْٝٝيي١، ٥اغييإ ثطِؤغيي١ٜ١نٞ
ٞ  ١َٖٚيٝيسا٠ٚ  ١٥ٚؾسا ي١ط١ٍَ ب١غاا٠ٚت٠ٚ١، ٟ ب قؤْيا   بي١ثَٝ ٟ  طِٜياض  ٥ي٠ٚ١ف  ْيابَٞ  بيسات،  خيؤ
 ٥اغيياٜـ، زاَٛز٠ظطيياٟ ٥اَيياز٠ٜٞ ٚ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١قاَطريٟ نيي١ ي١بريبهيي١ٜٔ،
 ١َٖٛٚ ي١غ١ضٟٚٚ زضٚغت١، بطِٜاضٟ ي١ثَٝؿٞ ١َضدٞ نٛضزغتإ، ١ٖضَُٜٞ ٥اغاٜؿٞ بؤثاضاغتين
ٞ  بيؤ  ١ٜ١ٖ غ١ض٠نٝٞ ضِؤَيٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ سٝه١ُتٞ ١٥َا١ْؾ٠ٚ١  بطِٜياض  غياظزاْ
ٞ  ت١ْطص١ٜ٠ٟ ١٥ٚ ٚ عَٝطام ضِٚٚزا٠ٚناْٞ ض٠ِٚتٞ. خؤٜسا ي١ناتٞ ٞ  ن١ٚتؤتي٠ٚ١،  يَٝي  ي١قؤْاغي١ناْ
 .بطِٜاضزإ غاتٞ ٚ نات ب١ضز٠ّ ز٠خات٠ٚ١ ١ٖٚيَٝط داض ض١ْسٜٔ زازَٜسا،
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  كةزكوون و ثازتيكةزكوون و ثازتي
ٟ نيٛضز ز٠ني١ٜٔ، ضِؤَييٞ ثياضتٞ     ن١ غ١ٜطٟ الث١ض٠ِناْٞ ََٝصٟٚٚ دٛٚآلْي٠ٚ١ٟ ضِظطياض ٛاظ  

زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ ضِٚٚب١ضَٜهٞ ب١ضفطاٚاْٞ ي١ٚ ََٝص٠ٚٚزا ١ٖٜي١، يي١ َْٝيٛ ََٝيصٚٚ ٚ ٥َٝػيتاٟ      
ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتاْٝؿسا ن١ضنٛٚى ٥اَاز٠ٜٞ ٖي١ب٠ٚٛٚ ١ٖٜي١، َٜٚيطِاٟ ب١ؾيساضٜهطزْٞ     

ضتٞ زمييٛنطاتٞ نٛضزغيتإ،   خ١َيهٞ ن١ضنٛٚى ي١ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ زا ي١ ضِٜع٠نياْٞ ثيا  
ن١ضنٛٚى خؤٟ َٜٚػتط١ٜ١نٞ ططْطٞ ناضٟ غٝاغٞ ٚ تَٝهؤؾيإ ٚ خؤَْٜٛهطزْي٠ٚ١ٟ ثاضتٝٝي١،    

زا نيؤْطط٠ٟ   1953َٖٝؿتا ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ ت١َ١ْٞ ثاضتٞ ت١َٓٝث١ضِٜبٛٚ، ن١ضنٛٚى ي١ غياَيٞ  
١ٜنٞ ثت١ٟٚ غ١ََٝٝٞ ثاضتٝٞ ي١با٠ٚف ططت، ١٥ٚ خ١ت١ غٝاغ١ٟٝٝ ي١ ن١ضنٛٚى زاضَِٜصضا، ب١َٓا

بؤ ناضٟ غٝاغٝٞ ثاضتٞ بؤ قؤْاغ١ناْٞ زٚاتط تا ب١ ١٥َطِؤف ز٠طات زاضِؾت، زٜياضتطٜين ٥ي١ٚ   
طؤضِاْا١ْٟ ي١ٚ نؤْطط١ٜ٠زا ب١غ١ض ناضٟ غٝاغٞ ٚ سعبا١ٜتٞ ثاضتٝسا ٖيات، ني١ تيا ٥ي١َطِؤف     

 ناضٟ ثَٝس٠نطَٜت، بطٜتني ي١:
اضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغيتإ ( ،  طؤضِٜين ْاٟٚ سعب ي١ ) ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضز ( بؤ ) ث-1

١َ١٥ف بؤ ٚاقٝببٝٓٝٞ ١٥ٚ سعب١ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، غ١ٜطٟ ثَٝهٗات١ٟ ١٥تٓٝٞ نٛضزغيتاْٞ نيطز٠ٚٚ   
ن١ دط١ ي١ نٛضز ١ْت٠ٚ١ٟ زٜه١ٚ دط١ ي١ ٥ٝػالّ زٜين زٜه١ ١ٖٜي١، ٥ي١ٚ تَٝطِٚاْٝٓي١ ظؤض يي١     

١ض  ضَٜضه١ٜ١ى، ٥ٝيسٟ  دَٝٞ خؤٜسا ب٠ٚٛ، ١ٖضبؤ١ٜ خ١باتٞ دٛٚآل٠ٚ١ْٟ نٛضزا١ٜتٞ ظٚٚ ض٠ٚٛ غ
بيي٠ٚٛ ٖيي١َٜٚين ضْٚٚانهطزْيي٠ٚ١ٟ ٜيي١نذاض٠نٝٞ ضَٜطيياٟ زٚٚضٚ زضَٜييصٟ خيي١بات ٚ تَٝهؤؾيياْٞ 
دٛٚآلْيي٠ٚ١ٟ ضظطيياض ٛاظٟ نٛضزغييتإ ٚ، دطيي١ ييي١ نييٛضز شَاض٠ٜيي١نٞ ظؤضٟ تَٝهؤؾيي١ضاْٞ  
 ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ نٛضزغتإ ي١ ضٜعٟ ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتاْسا زضَٜص٠ٜإ ب١ خي١بات زا، 
ٍَ يي١ زا١َظضاْسْٝيسا يي١         ثاضتٞ ظٚٚ ز٠ضنٞ ب١ٚ ١َغ١ي١ ططْط١ نيطز، بؤٜي١ زٚاٟ سي١ٚت غيا

( ي١ دٝاتٞ ٚؾ١ٟ )نٛضز( ي١زٚاٟ ثاضتٞ زميٛنطات ٚؾ١ٟ )نٛضزغيتإ(  1953نؤْطط٠ٟ غَٞ )
ٟ ب١ناضَٖٝٓا، ٥ٝسٟ ي١َٟٚ ضِؤشَٟ ب١ٚال٠ٚ، ٠ٚى ْي١ضٜتَٝهٞ يَٝٗيات، ٖي١ض سيعب ٚ ططٚٚثَٝهيٞ      

، ١٥ظَْٛٚٞ ناضٟ غٝاغٞ ٚ سعباٜي١تٝٞ ثياضتٞ ي١ب١ضضياٚ بيٛٚ، ْي١ز٠نطا      غٝاغٞ ن١ زا١َظضا
ْازٜس٠ بطريَٟ ٚ ٚؾ١ٟ نٛضزغتإ ي١ط١ٍَ ْاٟٚ سعبيسا بي١ناض ْي١َٖٝينَ، زاضِؾيتين ٥ي١ٚ بٓاغي١       

 غٝاغ١ٟٝٝ سعبٞ نٛضزٟ ي١ ن١ضنٛٚن٠ٚ١ٚ ي١ال١ٜٕ ثاضتٞ بطِٜاضٟ يَٝسضا.
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ٟٚ د١َا٠ٚضٟ زضا ٚ ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ١٥ٚ ي١ٚ نؤْطط١ٜ٠زا بطِٜاض ي١ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ضَٜهدطا-2
ضَٜهدطاٚا١ْف ١ٜنَٝغ قٛتابٝإ، الٚإ، ٥افط٠تإ بٛٚ، ن١ تا ١٥َطِؤف يي١ ١َٜيسإ زإ ٚ   
زضَٜص٠ ب١ ناضٟ ضَٜهدطا٠ٜٚٞ خؤٜإ ز٠ز٠ٕ، ي١ ضَِٜٞ ١٥ٚ ضَٜهدطاٚا٠ٚ١ْ ب١ غ١زإ ن١غا١ٜتٞ 

 غٝاغٞ ١َٖيه١ٚت٠ٚٛ.
 

١ٚاْٝؿ٠ٚ١، ي١ٚ نؤْطط١ٜ٠زا بطِٜاض زضا ٥ؤضطاْٞ ثياضتٞ  ي١ضِٟٚٚ ناضٟ ضِاط١ٜاْسٕ ٚ ضِؤشْاَ-3
ب١ ٥اؾيهطا ز٠ضضيٛٚ ني١ تيا      1959ي١ )ضِظطاضٟ( ٠ٚ١ٜ ببَٝت١ ) خ١بات ( ١ٖضض١ْ١ز٠ ي١ غاَيٞ 

١٥َطِؤف ي١َ١ٜساْٞ ضِؤشْا١َْٛٚغٝٞ نٛضزغيتاْسا ب١ضز٠ٚاَي١ٚ غي١زإ ضِؤؾيٓبري ٚ ْٛٚغي١ض ٚ      
 ا١ْٟ خ١بات ثَٝط١ٜؿتٕٛٚ.ضِؤشْا١َْٛٚؽ ٚ ز٠ٜإ غٝاغ١مت١زاض  ي١ قٛتاخب

( نيي١ضنٛٚى ٥اَيياز٠ٜٞ 1975 -1961ييي١ غيي١ضز٠َٞ ؾؤضِؾييٞ َيي١ظْٞ ١٥ًٜٛٚيٝؿييسا ) 
١ٖب٠ٚٛ، ي١ٖ١َٛٚ ١٥ٚ ٚتَٜٛٚصٚ زاْٛغتاْا١ْٟ ؾؤضِف ي١ط١ٍَ ب١غساز، ن١ضنٛٚى خاَيٝهٞ ططْطٞ 
ٚ زاْٛغتا١ْنإ ب٠ٚٛ، ضْٛه١ سه١َٚٛت١ناْٞ ب١غساز ١ْٜاْٜٛػت٠ٚٛ ني١ضنٛٚى ببَٝتي١ بابي١ت    
غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيٝـ ب١ضِاب١ضا١ٜتٞ بياضظاْٝٞ ْي١َط ثَٝيٞ ي١غي١ض زاططتي٠ٚٛ، ني١       
ن١ضنٛٚى ي١ ضِٟٚٚ ََٝصٚٚ ٚ دٛططافٝا٠ٚ نٛضزغتا١ْ، بؤ١ٜ ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ نٛضزغيتإ ٖيٝ      
ناتَٝو ٥اَاز٠ ْي١ب٠ٚٛ يي١باض٠ٟ ن١ضنٛٚني٠ٚ١ ٖيٝ  غاظؾيَٝو بهيات، ب١َيطي١مشإ بيؤ ١٥َي١          

، زٚاٟ ث١ؾيُٝإ بْٛٚي٠ٚ١ٟ ضِشَُٜيٞ     1974اْطٞ باضظاْٝٞ ١َْط٠ يي١ غياَيٞ   قػ١ٜ١نٞ ب١ْاٚب
ثَٝؿه١ؾيٞ   1974ي١ ضَِٜٞ ٥ي١ٚ ثَٝؿيٓٝاظ٠ٟ يي١     1970ٟ ٥ازاضٟ 11ب١عؼ ي١ ضَٜهه١ٚتين 

غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيٞ نطز، ن١تٝاٜسا ثؿت ي١ت١ٚاٟٚ َايف نٛضز نطاٚ ٠ٚ١٥ٟ نيٛضز ٚ  
ا١ْن١ٟ بٛٚ،  ب١تاٜب١تٝـ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ناْٞ زٜهي١ٟ  ب١غسا ي١غ١ضٟ ضٜهه١ٚتبٕٛٚ ثَٝض١ٚ

ب١ع١ض٠بهطاٚٚ ٚ زابطَِٜٓسضاٚ ي١ٚ ثَٝؿٓٝاظ٠ٟ ب١عػسا ١ْٖاتبٛٚ، ب١غسا ز٠ٜعاْٞ نٛضز بي٠ٚ١ ضِاظٟ  
ْابَٞ، ب١آلّ ٠ٚى ب١ٖا١ٜ١ْى بٛٚ بؤ ث١ؾُٝاْب٠ٚ١ْٚٛٚ ١َٖيطريغاْس٠ٚ١ْٟ ؾي١ضِ، بياضظاْٝٞ ْي١َط     

١ٝنٞ بَٞ ن١ضنٛٚنٞ ١ٖبَٞ،  بؤ١ٜ ي٠ٚ١آلَٞ ب١عػسا ز٠َيَٞ: )) ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ نٛضز سٛنُٞ ظاتٝ
خٛا ؾا١ٜت١ َٔ ضِنِ ي١ؾ١ضِ ز٠بَٝت٠ٚ١، ؾ١ضِ ْاي١باضتطٜٔ ؾَٝٛاظٟ ضاض٠غ١ضٟ ٖي١ض نَٝؿي١ٜ١ن١،   
ب١آلّ ب١عؼ ضَِٜط١ٜ١نٞ تطٟ بؤ ١َْٖٝؿت٠ٚ١ٓٝ، ثَٝؿٓٝاظ٠ن١ؾٝإ ي٠ٚ١ ب١ٚال٠ٚ ن١ ٚاظٜإ بؤ يي١  

َٝٓني، ٖيٝ  ٚاتاٜي١نٞ تيطٟ ْٝٝي١، ١َ١٥ؾيٝإ ١َساَيي١، ١٥طي١ض        ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚض١ناْٞ تط ب ٗ
ي١َْٝٛض١ٚامنإ ْٛٚغطابَٞ ١َٖٛٚ ي١ْاٚ بضني، با ب١ض٠ٚثريٟ ١٥ّ ضاض٠ْٛٚغ٠ٚ١ بطِؤٜٔ، َٔ ٠ٚ١٥ّ ال 

 ْاخؤؾ١ نٛضز بَٝٔ ت  ي١ طؤض٠ِن١ّ به١ٕ ٚ بًََٝٔ: بؤضٞ ن١ضنٛٚنت فطؤؾت (( .
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ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٠ٚى ثَٝؿي١ُضط١ٜ١ى يي١     ٥َٝػتاف ب١ضَِٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ    
ؾيؤف١َٝٓٝنإ   2008ٟ تي١ممٛظٟ  22غ١ْط١ضٟ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ب١ضططٜهطز١ْ ي١ ن١ضنٛٚى، ناتَٞ ي١ 

نؤز٠تاٜإ ب١غ١ض ز٠غتٛٚضزا نطزٚ ٜٚػتٝإ ي١ ضَِٜٞ ثٝالَْٝو ب١ٜٚػغ خؤٜإ بياضَٜهٞ تاٜبي١ت   
١ٟ ز٠ضبيطِٟ ٚ يي١ ٖي١َإ ضِؤشزا    بؤ ن١ضنٛٚى زابَٓٝٔ، غ١ضؤى بياضظاْٞ ١َٖيَٜٛػيغ ضِاؾيهاٚاْ   

ٟ تاٜبيي١ت بيي١ 24بيي١ٜاَْٝهٞ ْيياض٠ِظاٜٞ غيي١ضؤنا١ٜتٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ ز٠ضنييطاٚ ٜاغيياٟ 
َٜعطانإ ض٠تهطاٜي٠ٚ١ ني١ بياضَٜهٞ تاٜبي١تٞ زابي٠ٚٛ ني١ضنٛٚى، ١َٖاٖي١ْطٞ         ١َٖيبصاضزْٞ ثاض

ٛيكاْيسٚ ٠ٚى  غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ١َْٜٓٛضاْٞ نٛضز ي١ ب١غساز ن١ؾَٝهٞ زٜه١ٟ خ
-25ضا٠ٚضَِٟ ز٠نطا غ١ضؤى نؤَاض ؤٝتؤٟ ي١ ب١ضاَب١ض ٜاغان١ ب١ناضَٖٝٓا، غ١ضؤى باضظاْٞ يي١  

ضِؤش َاْي٠ٚ١ يي١َٟٚ، نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ ظؤض نيطاٚ      10غ١ضزاْٞ ب١غسازٟ نطزٚ ي١َا٠ٟٚ  7-2008
ى ثَٝؿٛاظٜٞ نطز ي١ ضِاٜإ نطؤن١ضٟ باَيٝؤظٟ ١َ١٥ضٜها ي١ ٥َٝطام ٚ غ١ضؤ 2008-7-26ضِؤشٟ 

باضظاْٞ ْٝط١ضاْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ ب١ باَيٝؤظٟ ١َ١٥ضٜها ضِاط١ٜاْسٚ ضِاؾهاٚا١ْ ٚتٞ ١٥طي١ض  
ط١يٞ نٛضزغتإ ؾ١ضٜه١ ز٠بَٞ زٜاضبَٞ ١٥ط١ضْا داضَٜهٞ زٜهي١ شَٜطز٠غيت١ٜٞ قبيٍَٛٚ ْانيات،     
باَيٝؤظٟ ١َ١٥ضٜها ي١ٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ٖٝٛاٟ خٛاغت ٥ي١ٚ ١َٖي١ٜي١ ضيانبهطَٜت٠ٚ١، ١َٖيَٜٛػيغ     

ن١ ي١ ضَِٜٞ خؤثٝؿياْساَْٝهٞ َُٖٝٓاْي١ ْاض٠ِظاٜٝيإ     2008ٟ ت١ممٛظٟ  28َيهٞ ن١ضنٛٚى ي١ خ١
ز٠ضبطِٟ، َٖٝٓس٠ٟ زٜه١ غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضزغتإ ب١ضثطغيٝاض١ٜتٞ ٥ي١ٚ    24زشٟ ٜاغاٟ 

َٜيِطاٟ ز٠غتدؤؾيا١ْ يي١ٚ خ١َيهي١          قؤْاغ١ٟ ١٥٠ٚغتؤ طيطت، غي١ضؤى بياضظاْٞ ي١ب١غيساز٠ٚ٠ ٚ
ى ْٝط١ضاْٝٞ ب١ضاَب١ض ؾي١ٖٝسبٕٛٚ ٚ بطٜٓيساضبْٛٚٞ شَاض٠ٜي١ى ٖياٚآلتٞ     تَٝهؤؾ١ض٠ٟ ن١ضنٛٚ

غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ غ١ضزاْٞ ن١ضنٛٚنٞ نطزٚ ي١ط١ٍَ ضني  2008-8-8ز٠ضبطِٟ، ضِؤشٟ 
ٟ ت١ممٛظ نؤبؤ٠ٚ، ي١َٟٚ  بؤ 28ٚ تَٜٛص٠ناْٞ ١٥ٚ ؾاض٠ٚ خا١ْٚاز٠ٟ ؾ١ٖٝسإ ٚ بطٜٓساضاْٞ ضِؤشٟ 

ن١ضنٛٚى ٚ ٠ٚى ث١ٜاََٝو بؤ ١٥ٚا١ْٟ ز٠ٜا١َْٟٚ ي١ ضَِٜٞ ثٝالْطَٝطِٟ  ثؿتٝٛاْٞ نطزٕ ي١ خ١َيهٞ
ٚ نؤز٠تانطزٕ ب١غ١ض ز٠غتٛض٠ٚ٠ خَٜٛين ن١ضنٛٚنٝإ ز٠ضَِٜصٕ ضِاٜط١ٜاْس:" ١َُٝ٥ غ١زض ي١ ن١ؽ 
ْان١ٜٔ ب١آلّ ي١ ن١غٝـ قبٍَٛٚ ْان١ٜٔ غ١زضَإ يَٝبهات".  ن١ٚات١ ضِٜباظٟ باضظاْٞ ٚ ثياضتٞ  

ن١ضنٛٚى ٚ ن١ضنٛٚن١ٝٝنإ ز٠نات، ب١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ََٝصٟٚٚ ١ٜناْطريٜٞ ١َٖٝؿ١ زانؤنٞ ي١ 
َٜبياظٟ بياضظاْٞ ٚ ثياضتٞ          َٝيَن ني١ ٖي١ضطٝع ِض ن١ضنٛٚى ٚ ثاضتٞ، ١٥ٚ ِضاغيت١ٝٝ خيؤٟ ز٠غي١ث

 ز٠غتب١ضزاضٟ ن١ضنٛٚى ْابٔ.

 
  ٥20102010ابٞ ٥ابٞ 
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  شؤزِشي ئةيوووي ..شؤزِشي ئةيوووي ..
  ويَطتطةيةكي طسُط هة ذياُي كوزد داويَطتطةيةكي طسُط هة ذياُي كوزد دا

 
 

١ نٛضز ي١ ض١ْسٜٔ ؾؤضِف ٚ ضِاث١ضِٜٓسا، يَٝط٠ٚ ي١َٟٚ ضِٚٚب١ضِٟٚٚ زاطرين١ضإ ١٥ط١ضضٞ ز٠ََٝه
بؤت٠ٚ١، ١َٖٛٚ ؾؤضِؾ١ناْٝـ ز٠ضبطِٟ ز٠ضزٟ زاطرينطزْٞ خاى ٚ نٛؾ  ٚ ٥اظاضزاْٞ خي١َيو  ٚ  
٠ٚضططت٠ٚ١ٟٓ َايف ظ٠ٚتهطاٚ بٕٛٚ، بؤ١ٜ َٜٚطِاٟ دٝياٚاظٟ قؤْاغي١نإ، ٖي١َٜٛٚإ ت١ٚاٚني١ضٟ     

ٜط١ضٜؿٝإ ي١غ١ض ١ٜناٟ زاْا٠ٚ، يَٞ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ ي١ َْٝٛ ٖي١َٛٚ  ١ٜنابٕٛٚ ٚ ناض
 ؾؤضِؾ١ناْسا، ب١ َٜٚػتط١ٜ١نٞ ١ٖض٠ ططْط ي١ شٜاْٞ نٛضز زاز٠ْطَٜت، ضْٛه١ ؾؤضِؾَٝو بٛٚ:

 خا٠ٕٚ ب١ضْا١ٜ١َنٞ غٝاغٞ ٚ زضٚمشٞ ضٕٚٚ ٚ ٥اؾهطابٛٚ.-1
 زا١ٜتٞ ز٠نطز.سعبَٝهٞ غٝاغٞ ١َٖيكٛٚآلٟٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ غ١ضنط -2

ي١ ١َٖٛٚؾٞ ططْطا ضاب١ضَٜهٞ ١َظٕ ٚ خا٠ٕٚ ١٥ظَٕٛٚ ٚ ثا١ٜٚ ١َقاّ ٚ ْاٚزاضٟ ٠ٚى  -3
 باضظاْٝٞ ١َْط ضِاب١ضا١ٜتٞ ز٠نطز.

 ت١ٚاٟٚ ضني ٚ تَٜٛص٠ناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ي١ شَٜط ٥اآلن١ٜسا خ١باتٝإ ز٠نطز. -4

ٝٝي١ناْٞ نٛضزغيتاْسا ْي١ز٠نطز،    ٖٝ  دٝاٚاظ١ٜٝنٞ ي١ َْٝٛإ ثَٝهٗات١ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اْ -5
١ْى ١َ١٥ ب١َيهٛ تَٝه١آلٟٚ ضِؤَي١ٟ ١٥ٚ ثَٝهٗاتا١ْ ي١ط١ٍَ ؾؤضِف زا ب١ دؤضَٜو بٛٚ ١ْٖيسَٜهٝإ  

 ط١ٜؿت١ٓ ٥اغغ غ١ضنطزا١ٜتٞ.

دط١ يي١ بيٛاضٟ غي١ضباظٟ ٚ خؤغياظزإ بيؤ ضِٚٚب١ضِٚٚبْٛٚي٠ٚ١ٟ زٚشَئ، يي١ ْاٚضي١           -6
ْٞ زاْا ٚ ططْطٞ ب١ خَٜٛٓسٕ ٚ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ خ١َيهٞ ٥اظازنطا٠ٚناْسا زاَٛز٠ظطاٟ ب١ض٠َِٜٛبطز

َٜيٞ نطزْي٠ٚ١ٟ قٛتاخباْي١ٚ خيٛيٞ ثَٝط١ٜاْيسْٞ َاَؤغيتاٜإ ٚ ناض١َْيسٟ         نٛضزغتإ زا ي١ ِض
 ت١ْسضٚغغ ٚ ضِؤشْا١َٚا٠ٚ١ْٝٝ.

 ناضٟ ي١غ١ض ١َْٖٝؿتين ١ْٖسَٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ نؤ١َآل١ٜتٞ ١ْؾٝاٚ نطز. -7

ٚ ب٠ٚٛ غ١ضضيا١ٜ٠ٚنٞ يي١بٔ ْي١ٖاتٟٛٚ خيؤضِاططٟ ٚ     ث١ض٠ٟ ب١ ١ٖغغ ١ْت١ٚا١ٜتٞ زا  -8
 تَٝهؤؾإ.
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 خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ ب١ ثؿت ٚ ث١ْاٟ خؤٟ ز٠ظاْٞ. -9

ططْطٝٞ ب١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜنإ ز٠زاٚ ضِٚٚزا٠ٚناْٞ نٛضزغتاْٞ ب١ زْٝاٟ ز٠ض٠ٚ٠ ز٠ْاغياْسٚ  -10
١َط بيؤ ١ْتي٠ٚ١   زاَٛز٠ظطاٟ َْٝٛز٠َٚيتٝٞ يَٞ ٥اطازاض ز٠نطز٠ٚ٠، ب١ من١ْٚٛ ٜازاؾغ باضظاْٝٞ ْي 

ز٠ضباض٠ٟ بياضٚزؤخٞ نٛضزغيتإ يي١ غيا١ٜٟ بؤضزَٚياْٞ       1969ي١ غاَيٞ  ١ٜunنططت٠ٚٛنإ 
 فطِؤن١ناْٞ ٥َٝطام ٚ َٜٚطاْهطزْٞ طْٛس ٚ ٥اٚا١ٜٝناْٞ نٛضزغتإ.

١َٖٝؿ١ ططْطٝٞ ب١ ٥اؾغ زا٠ٚ، ن١ْاَيٞ زاْٛغتاْسٕ ٚ طتتٛطؤٟ ب١ طيطْط ظاْٝي٠ٛ    -11
١ْت ي١غ١ضن١ٚتٓٝؿسا ١٥ٚ ن١ْاَي١ٟ بي١ طيطْط زاْيا٠ٚ، ظؤض دياض     بؤ ٚتَٜٛص ي١ط١ٍَ ب١غسا، ت١ْا

ب١غسا ي١ الٚاظٟ ٚ زٚاٟ ؾهػغ ي١ ب١ضاَب١ض ثَٝؿ١ُضط١زا ث١ْاٟ بيؤ طتتٛطيؤ َٖٝٓيا٠ٚٚ ٥ي١ٚ     
ب١غيسا   1966ز٠غتجَٝؿد١ض١ٜٝف ض٠ِت ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، بؤ منْٛٚي١ زٚاٟ زاغيتاْٞ ١ْٖيسضَٜٔ يي١     

 زٜه١ٟ ٚتَٜٛٚصٟ نٛضز ٚ ب١غسا ز٠غغ ثَٝهطز٠ٚ٠. ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ب١ ؾؤضِؾ٠ٚ١ نطز٠ٚ٠ٚ ط١ضَِٜهٞ
ثطؤغيي١ٟ بطِٜيياض ظؤض بيي١ططْط غيي١ٜطنطا٠ٚ، بؤمنْٛٚيي١ ز٠غييت ثَٝهطزْييٞ ٚتَٜٛٚييصٚ     -12

 خؤ٥اَاز٠نطزٕ بؤ زاْٛغتاْسٕ ب١ ضِاَٜٚصٚ ز٠غت١د١َبٞ ز٠نطإ.
١َٖيَٜٛػغ خان١ضِاٜٞ ٚ  ١٥ظَْٛٚٞ تَٝهؤؾياْٞ بياضظاْٝٞ ْي١َط ؾيؤضِز٠ب٠ٚ٠ٚٛ َْٝيٛ        -13

َٝهؤؾ١ضإ ٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ن١ ضِؤَيَٝهيٞ طي١ٚض٠ٟ يي١ بٓٝاتٓياْٞ ن١غيا١ٜت١ٝنٞ ثؿيت       ت
 ب١خؤب١غتٛٚ ٚ خؤضِاططٚ خع١َتهاضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بٝين.

بريٚبا٠ٚضِٟ نٛضزا١ٜتٞ ٚ ثاضاغتين ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ باآلٟ طي١ٍ ي١غي١ض٠ٚ٠ٟ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ     -14
 زا ض١غجاْس.تاٜب١تٞ ٠ٚى ثط٠ْػٝجَٝهٞ ططْط ي١ شٜاْٞ ضِؤشا١ْ

تَٝه١آلٜٚٞ ي١ َْٝٛ ْاٚض١ناْٞ نٛضزغيتاْسا زضٚغيت نيطزٚ بطِٜياضٟ ؾيؤضِف بطِٜياضٟ        -15
غ١ضتاغ١ضٟ بٛٚ، ب١َ١ف تٛاْسضا طٝاْٞ ١ٜنططتٜٛٚٞ بآلٚبهطَٜت٠ٚ١ٚ بطِٜاض٠ ططْط١ناْٞ ؾؤضِف، 
ب١تاٜب١تٝـ ي١ ضِٟٚٚ نؤ١َآل١ٜتٞ ٚ ثطؤغ١ٟ خَٜٛٓسٕ ٚ ١َغي١ي١ٟ طيؤضِاْٞ نؤ١َآلٜي١تٞ يي١     

 ١ضتاغ١ضٟ نٛضزغتإ دَٝب١دَٞ بهطَٜٔ.غ
ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ نٛيتٛٚضَٜهٞ ز٠َٚي١َ١ْسٟ ١ٜ١ٖ، ي١ ضؤ١ْٝتٞ ض١ْٚٛ َْٝٛ ١َٜيساْٞ  
زٜجًؤَاغٞ ٚ ٚتَٜٛٚص ب١تاٜب١تٝـ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ن١ ي١ ضِؤشطياضٟ ١٥َطِؤَاْيسا ظؤض ب١غيٛٚزٕ،    

٠ٚ، نٛضزٜـ بيؤ زضٚغيتهطزْٞ   ضْٛه١ ب١زضَٜصاٜٞ ؾؤضِف، قؤْاغٞ زاْٛغتاْسٕ ٚ زٜايؤط ١ٖبٛ
ث٠ٜٛ١ْسٟ غٛٚزٟ ي١ٚ ز٠ضف١تا١ْ ب٠ٛٝٓٝ، ١َ١٥ف بيؤ طي١ٚض٠ٜٞ ْاْٚاٚبياْطٞ بياضظاْٝٞ ْي١َط      
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ تٛاْٝٞ ْاٟٚ نٛضز ب١ دٝٗاْسا بآلٚبهات٠ٚ١، ثط٠ْػيٝج١ ١َظْي١ناْٞ بياضظاْٝٞ    

ْط ضَٜيٞ نٛضزغيتاْٝإ   ١َْط ز٠ضطاٜإ ب١ضِٟٚٚ نٛضززا نطز٠ٚ٠ٚ ض١ْسٜٔ ضِؤشْا١َْٛٚغٞ ب١ْاٚبا
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ططت١ب١ضٚ غ١ضغاَٞ خؤٜإ ب١ ن١غا١ٜتٞ باضظاْٝٞ ْي١َط ز٠ضبيطِٟ ٚ يي١ضَِٜٞ نتَٝي  ٚ ضاثؤضتي١      
ضِؤشْا١َٚا١ْٝٝناْٝاْسا خ١بات ٚ تَٝهؤؾاْٞ طي١يٞ نٛضزٜيإ بي١ دٝٗيإ ْاغياْس،  بيؤ منْٛٚي١        

ضزاْٞ غيي١ 1974ْٛٚغي١ضٚ ضِؤشْا١َْٛٚغييٞ بي١ْاٚباْطٞ غييٜٛسٟ ) تييٛضز  ٚاَيػياؤّ( غيياَيٞ    
نتَٝبَٝو ب١ ْاٟٚ ) ت١ْٝا ضٝانإ زؤغتُأْ...ضِٜجؤضتاشَٜو ي١  1975نٛضزغتإ ز٠نات ٚ غاَيٞ 

، ١٥ٚ ضِؤشْا١َْٛٚغ١ ن١غا١ٜتٞ باضظاْٝٞ ١َْط ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ بؤ  (1)نٛضزغتا٠ٚ١ْ ( بآلٚ ز٠نات٠ٚ١ 
ت١فا نؤ١ََيط١ٟ غٜٛسٟ ز٠خات١ضِٚٚ: )) ناتَٞ ي١ زٜيساضٟ غي١ضنطز٠ٟ ١٥فػيا١ْٜٞ نيٛضز َػي     

باضظاْٞ زا بّٛٚ، ي١ب١ضخؤ٠ٚ١َ بريّ ي١ ن١غا١ٜتٞ ١٥ٚ غ١ضنطز١ٜ٠ ز٠نطز٠ٚ٠ ٚ ٥ي١ّ ثطغيٝاضا١ّْ   
ي١خٛزٟ خؤّ ز٠نطز ٚ ز٠َطٛت: نَٝٔ ١٥ٚ ط١ٚض٠ثٝاٚا١ْٟ دٝٗيإ تيا بي١ضاٚضزٜإ ي١طي١ٍَ ٥ي١ٚ      
َٞ ٚ ًٜٚػيؤٕ نيَٝٔ...؟ ي١طي١ٍَ َي١ال         َٝٝي١... نٝػيٓذ١ضٚ ثياَيُ َٝطإ ن ثٝا٠ٚزا به١ّ ؟  ؾاٟ ٥

ػت١فا باضظاْٞ زا ب١ضاٚضزٜإ به١ّ (( . غ١ْطٞ ضاب١ضٟ ط١ٚض٠  باضظاْٝٞ ١َْط َٖٝٓس٠ٟ زٜه١ َ
ب٠ٚٛ ٖؤٟ ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ْاٟٚ نٛضزٚ ْاٚباْطٞ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ، بؤ١ٜ ؾؤضِؾٞ ٥ي١ًٍٜٛٚ  
ب١ قؤْاغَٝهٞ ططْطٞ نٛضز زاز٠ْسضَٜت، ن١ بٓاغ١ٟ ؾؤضِف ٚ ب١ضْا١َٟ خؤضِاططٟ ٚ تَٝهؤؾاْٞ 

قؤْاغٞ زٚاٟ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ زاْا. َٖٝؿتا  ب١ؾَٝهٞ زٜاض ي١ٚا١ْٟ ي١ طتتٛطؤٚزاْٛغتاْسْٞ بؤ 
نٛضز ي١ط١ٍَ ب١غسا، ٜإ ١٥ظَْٛٚٞ ٚتَٜٛصٟ غ١ضز٠َٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيٝإ ١ٜ١ٖ، ٜإ غيٛٚزٜإ  
ي١ قٛتاخبا١ْٟ ١٥ظَْٛٚٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ٠ٚضططت٠ٚٛ، بٓاغ١ٟ ١٥َطِؤٟ نٛضزغتإ ي١ غ١ضز٠َٞ 

ؾٞ ١٥ًٜٛٚي٠ٚ١ زاضَِٜصضا٠ٚ، ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ ب١ٖازاض٠، ١٥َطِؤ ظؤض ثَٜٝٛػتُإ ؾؤضِ
ب١ٜ٠ٚ١ ناض ب١ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ١٥ٚ ؾؤضِؾ٠ٚ١ به١ٜٔ، تا ضاَٚإ ي١ٚ غ١ضضا٠ٚ ز٠َٚي١َ١ْس٠ بَٝت ٚ 
   َ إ ي١ ضِؤشطاضٟ ١٥َطِؤَاْسا ي١غ١ض ظ٠ٟٚ دَٝب١دَٝٝإ به١ٜٔ، ١٥ٚا ن١ْيسٚ نؤغيج١ناْٞ ضَِٜطي١

ن١َا ز٠بٔ ٚ ب١ض٠ٚ ١َْإ ز٠ضٔ، دا ن١ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ٥ي١ًٍٜٛٚ َٜٚػيتط١ٜ١نٞ با١ٜخيساضٟ    
ََٝصَٚٚإ بَٝت، ١ٖق١ بؤ خؤضِاططٟ ٚ ؾَٝٛاظ٠ناْٞ زٜه١ٟ خ١بات ٚ خع١َتهطزْٞ خي١َيو، بيؤ   
نٛيتٛٚضٚ ١٥ظَْٛٚٞ ن١َي١ن١بٟٛٚ ٥ي١ٚ قؤْاغي١ بط١ضَِٜٝٓي٠ٚ١، يي١ّ غي١ضز١َ٠زا دياضَٜهٞ زٟ       

 ه٠ٚ١ٜٓ١.ت١ٚظٜتٝإ ب
باب١تٞ نتٝ  ز٠ضباض٠ٟ نٛضز ...) ت١ْٝا  2010-8-25(بطِٚا١ْ ضِؤشْا١َٟ خ١بات ضِؤشٟ 1)

 ضٝانإ زؤغتُأْ ( ، ي١ ْٛٚغٝين تٛضز ٚاَيػاؤّ  ٚ ضِاْاْٞ ف١خط٠زٜٔ تاٖري.
 

  ١٥20102010ًٜٛٚيٞ ١٥ًٜٛٚيٞ 
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  طةزِاُةوة بؤ ثسةُطيجةكاُي شؤزِشي ئةيووويطةزِاُةوة بؤ ثسةُطيجةكاُي شؤزِشي ئةيوووي
 

غياٍَ ب١غي١ض زا١َظضاْيسْٞ ز٠غي١آلتٞ      18ب١غي١ض ضِاثي١ضِٜٔ ٚ   غاٍَ  19زٚاٟ تَٝج١ضِبْٛٚٞ 
َياْط ب١غي١ض ١َٖيبيصاضزْٞ     6غاٍَ ب١غ١ض ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ ٚ ظٜاتط يي١   7خؤَاَيٞ ٚ 

ٟ ١٥ّ َاْط١زا 11ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام ٚ ي١ ط١ض١َٟ ق١ٜطاْٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ سه١َٚٛتٞ ٥َٝطام،  ي١ 
 ١٥ًٍٜٛٚ نطا٠ٚ١ٜ.غاَي١ٟ ١َٖيطريغاْٞ ؾؤضِؾٞ  49ٜازٟ 

 
ي١َْٝٛ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ضِٚٚزاٚا١ْٟ زٚاٟ  ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ب١زٚاٟ ١ٜنساٖاتٔ، تا ب٠ٚ١ ط١ٜؿيت  
بؤ ١ٜن١ّ داض ي١ ََٝصٚٚزا نٛضز ب١ؾساضَٜهٞ ناضاٟ زاضِؾيتين ز٠غيتٛٚضٟ ٥َٝيطام بيَٞ، ن١ضيٞ      

١، ب١ٚ ث١َٟٝٝ ١٥ٚث١ضِٟ ثَٜٝٛػتُٝإ ب١ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ ١ٖٜ
ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ بٓاغ١ٜ١نٞ ثت١ٟٚ بؤخ١باتٞ ١ْت١ٚا١ٜتٞ ٚ ْٝؿيتُٝاْٝٞ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ    

غاَيٞ ؾؤضِف ١٥ظََْٛٚٝهٞ ز٠َٚي١َ١ْسٟ يي١ ضِٟٚٚ تَٝهؤؾياْٞ دي١َا٠ٚضٟ ٚ     14زاْا، َا٠ٟٚ 
خيي١باتٞ زٜجًؤَاغييٞ ٚ ضييؤ١ْٝتٞ َا١ََييي١نطزٕ ي١طيي١ٍَ َٖٝييع٠ غٝاغيي١ٝناْٞ ٥َٝييطام بييؤ     

ؿتٜٛٚٔ، بؤ١ٜ ز٠نطَٟ ي١ ض١ْس ٥اغتَٝهسا ١َغ١ي١ٟ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾؤضِؾٞ ب١دََٝٗٝ
 ١٥ًٍٜٛٚ تاٚتَٟٛ به١ٜٔ.

١ٜن١ّ:  ي١ ٥اغغ ْاٚخؤٚ ضؤ١ْٝتٞ ٥اضاغت١نطزْٞ خ١باتٞ د١َا٠ٚضٟ ٚ خطِب٠ٚ١ْٟٚٛ سعب 
١يَٝٔ يي١ٚ  ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝناْٞ نٛضزغتإ ٚ ١ٜنس٠ْطٞ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ ٚ ١َْٖٝؿتين زضظ ٚ ن

ططزب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا، ١َ١٥ف ب١ ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ ضِؤس١ٝتٞ ناضنطزٕ ٚ ١ٖغتهطزٕ بي١ ب١ضثطغيٝاض١ٜتٞ   
ط١ٚض٠ ب١ضاَب١ض ب١ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠بَٝت، بؤ ١َ١٥ف ١٥ظَْٛٚٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ثيط٠ِ يي١   

  َ ١ْيسٟ  ٚا١ْٚ ز٠ضؽ ٚ ث١ْس، ن١ ي١ ضِِِاغتٝسا ز٠َٚي١َ١ْسٜٞ ١٥ٚ ١٥ظ١َْٚٛ بيؤ ٥ي١ظَْٛٚٞ ز٠َٚي١
باضظاْٝٞ ١َْط ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ١ٖض ١٥ٚ ٖؤ١ٜؾ١ ٚاٜهطز٠ٚٚ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ي١ ٜازطي١ٟ خي١َيهٞ   
َٜيٞ ٥ي١ٚ ضِؤشْا١َْٛٚغيا١ْٟ يي١ غي١ضز٠َٞ ؾؤضِؾيٞ          نٛضزغتإ ٚ ت١ْا١ْت دٝٗياْٝـ ) يي١ ِض
١٥ًٜٛٚيسا ضاٜٚإ ب١ باضظاْٝٞ ١َْط ني١ٚت٠ٚٛ(  مبََٝٓٝتي٠ٚ١. خان١ضِاٜٞ)تي١ٚاظٚر( ضِابي١ضٟ طي١ٍ      

١َٓاٟ ١٥ٚ ١ٜناْطري١ٜٟ َْٝٛإ باضظاْٝٞ ١َْطٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بٛٚ، ١َ١٥ف ي١ ف١يػ١ف١ٟ ب
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خ١بات ٚ تَٝهؤؾإ ٚ ناضٟ غٝاغٝٞ ١٥ٚ ضِاب١ض٠ٚ٠ ١َٖيكٛآل بٛٚ ن١ بطٜغ بٛٚ ي١ خعَي١تهطزْٞ  
خ١َيو، ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ خع١َتهطزٕ ٚ بي١ضططٜهطزٕ يي١ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ بي٠ٚٛ نٛيتٛٚضَٜيو ٚ       

ؤشا١ْٟ تَٝهؤؾ١ضاْسا ب١زٟ ز٠نطا، ١ٖض بؤ١ٜ باضظاْٝٞ ١َْط ضَِٜعَٜهٞ ظؤضٟ ي١ٚ ن١غا١ْ ي١شٜاْٞ ضِ
ز٠ططت ن١ خع١َتٞ خ١َيهٝإ ز٠نطز، ١َُٝ٥ ي١ظؤض بؤ١ْزا ي١غي١ض ظاضٟ ثَٝؿي١ُضط١ٚ ٖي١ؤاآلْٞ    
باضظْٝٞ ١َْط ١٥ٚ غٝت١ت١ ب١ضظٚ ططاْب١ٖا١ٜٟ ضِاب١ضٟ ط١ٚض٠ٟ نٛضزَإ بٝػت٠ٚٛ ن١ضؤٕ خيؤٟ  

ضط١ دٝا١ْنطزؤتي٠ٚ١ٚ يي١ غياز٠ٜٞ دًٛبي١ضط ٚ خيٛاضزٕ ٚ َاْسٚٚبْٛٚيسا ٠ٚى ٖي١ض        ي١ ثَٝؿ١ُ
 ثَٝؿ١ُضط١ٜ١ى ب٠ٚٛ.

َٞ بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ خي١َيو ١٥ظٜي١ت ْي١خٛاٚ ظٜاْٝيإ ثيَٞ         َٝؿ ١َٖٝؿ١ ٥اَاز٠ب٠ٚٛ ظ٠د١تٞ به
١ْن١َٟٚ. سه١َٚٛتٞ ب١غسا ب١ فطِؤن١ ١٥ٚ ؾَٜٛٓا١ْٟ بؤضزَٚإ ز٠نطز ن١ لٛديؤَيٞ بياضظاْٝٞ   

ب١زٟ نطزبا،  بؤمن١ْٚٛ ي١ ْا٠ٚضِاغغ ؾ١غت١ناْٞ غي١ز٠ٟ بٝػيت١ّ ٚ يي١ ط١ضَي١ٟ      ١َْطٟ يَٞ
ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيسا،  فطِؤن١ ضي١ْسٜٔ دياض طْٛيسٟ ٠ٚغيإ ٟ ْاٚضي١ٟ باَي١ناٜي١تٞ ٚ تي١ٚاٟٚ        
طْٛس٠ناْٞ زٜه١ٟ ْعٜو  طْٛسٟ ٠ٚغاْٞ بؤضزَٚإ نطز، باضظاْٝٞ ١َْط بطِٜاضٟ زا ٥ي١ٚ طْٛيس٠   

ا ٚ زؤَيٞ ز٠ٚضٚب١ضٟ طْٛس٠ن١، ١ٖضض١ْس٠ خ١َيهٞ طْٛس بي٠ٚ١ ْٝطي١ضإ   ضؤٍَ بهات ٚ بضَٝت١ ضٝ
بٕٛٚ ن١ باضظاْٞ ز١ٜ٠َٟٚ ي١ثَٝٓاٟٚ ١٥ٚاْسا ظ٠د١تٞ بهَٝؿَٞ بؤ١ٜ زاٚاٜإ يَٝهطزبٛٚ ١٥ٚ بطِٜياض٠  
١ْزات،  ب١آلّ د١ْابٞ باضظاْٞ ٚتبٟٛٚ بؤ ٠ٚ١٥ٟ خ١َيو ب١ٖؤٟ بيْٛٚٞ ٥َُٝي١ ١ْبَٝتي١ قٛضبياْٞ     

ٝسٟ ١َٖٛٚ ب١َٓاَي١ٟ ب١ضَِٜعٟ باضظاْٞ)١٥ٚا١ْٟ ي١َٟٚ بٕٛٚ( ٥اَاز٠بٕٛٚ ضي١ْس  ضؤَيٞ ز٠ن١ٜٔ، ٥
ضِؤشَٜو ي١ب١ض يَٝع١َٟ باضإ ي١ ث١ْا ؾار ٚ زٚٚض ي١ ٥ا٠ٚزاْٞ مب٠ٚ١َٓٓٝ بؤ ٠ٚ١٥ٟ  طْٛس بؤضزَٚإ 
١ْنطَٜت، ب١ضِاغغ ١َ١٥ يٛٚته١ٟ خان١ضِاٜٞ ٚ خع١َتهطزْٞ خ١َيه١،  ١ٖضض١ْس٠ ْاتٛاْسضَٟ ي١ 

َٜهٞ نٛضتسا ظؤض ي١ ز٠ضؽ ٚ ٚا١ْناْٞ خان١ضِاٜٞ باضظاْٝٞ ١َْط باؽ بهيطَٟ، بي١آلّ ١٥َي١    ٚتاض
من١ٜ١ْٚٛنٞ شٜاْٞ ضِؤشا١ْٟ ضِاب١ضٟ نٛضز٠ ي١ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيسا ٚ ١ٜن١ّ داضٜؿ١ بآلٚ ز٠نطَٜت٠ٚ١ 
 ضْٛه١ ب١ ثَٜٝٛػت ظاْسضا يَٝط٠زا باؽ بهيطَٟ. بؤٜي١ ظؤض ثَٜٝٛػيت١ يي١ ضِؤشطياضٟ ١٥َطِؤَاْيسا      
١ٖض١ٜن١ٚ ب١ ثَٝٞ ١٥ضى ٚ ناض ٚ ث١ًٚ ثؤغغ خؤٟ ٥اٚضَِٜو ي١ ََٝصٟٚٚ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ 
َٟ ٠ٚ١٥ ضيٞ بيٛٚ ٚاٟ نطزبيٛٚ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ بياآلٟ ًًَٝي١ت ي١غي١ض٠ٚ٠ٟ         َٞ ١٥ض بسات٠ٚ١ٚ بجطغ

 ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ تاٜب١ت زابٓسضَٟ؟
ٍٛٚ بٓاغ١ٜ١نٞ ططْطٞ ز٠ّٚٚ: ي١ ضِٟٚٚ زٜجًؤَاغٞ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜ

بؤ زاْا٠ٚ، ي١ قؤْاغ١ناْٞ زٚاتط تا ب١ ١٥َطِؤف ز٠طات، ظؤض غيٛٚز يي١ ٥ي١ظَْٛٚٞ  ؾؤضِؾيٞ     
 ١٥ًٍٜٛٚ ٠ٚضطريا٠ٚ، بؤ١ٜ َٖٝؿتا ثَٜٝٛػتُٝإ ب١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ١٥ظ١َْٚٛ ١ٜ١ٖ.
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إ غ١َّٝٝ: زٚاٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ضِٚٚزاٚا١ْ،  ١٥ط١ض غ١ٜطٟ ََٝصٟٚٚ ١٥ٚ ؾؤضِؾ١ بهي١ٜٔ،  بؤَي  
ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ باضظاْٝٞ ١َْط ض١ْس ٚاقٝببٝٓا١ْ ١ْٖطاٟٚ ١َٖيَٝٓا٠ٚ، ١٥ٚ زٚٚضب١ٟٝٓٝ ضِاب١ضٟ 
نٛضز بؤ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ ضَِٜط١ خؤؾه١ضبٛٚ، ١ٖضبؤ١ٜ زضٚمشٞ ١٥َٟٚ ضِؤشَٜيٞ  

طام طريؤز٠ٟ ؾؤضِؾٞ نٛضزغتإ )زميٛنطاغٞ بؤ ٥َٝطام ٚ ٥ؤتؤْؤَٞ بؤ نٛضزغتإ( بٛٚ، ٥َٝػتا ٥َٝ
ق١ٜطاَْٝهٞ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ، ضْٛه١ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝناْٞ ٥َٝطام ١َٖٚيٝإ ١ْزا٠ٚ ظ١َٓٝ٠ بؤ زميٛنطاغٞ 
َٝطاقُيإ ثٝؿيإ بيسات، ١٥طي١ض يي١         َٝٛاٟٚ ٥ خؤف به١ٕ، ١َ١٥ف ٚاٟ نطز٠ٚٚ تابًؤٜي١نٞ ؾي
غ١ضز٠َٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيسا ب١غسا طيَٜٛٞ يي١ بياضظاْٝٞ ْي١َط ططتبيا ٚ ثؿيغ يي١ زضٚمشيٞ         

ميٛنطاغٞ بؤ ٥َٝطام ٚ ٥ؤتؤْؤَٞ بؤ نٛضزغتإ(١ْنطزبا، ٥َٝػيتا ٥َٝيطام  يي١ قؤْياغَٝهٞ ظؤض     )ز
َٝطاقيسا ْي١ز٠ٖاتٔ، ١٥طي١ض          َٝؿه١ٚتٛٚزا ز٠بٛٚ ٚ ٥ي١ٚ ٖي١َٛٚ ناض٠غياتا١ْ ب١غي١ض طي١الْٞ ٥ ث
ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ بؤ نٛضز ططْط بَٝيت،  ٥ي١ٚا بيؤ ب١غيساٟ ٥َٝػيتا      

ْٛه١ ز٠بَٝت١ ٖؤٟ غ١قاَطريٟ غٝاغيٞ يي١ ٥َٝطاقيساٚ ضَِٜطي١ يي١ زٚٚبياض٠ب٠ٚ٠ٟٚٛ       ططْطا٠، ض
 ناض٠غات ز٠ططَٜت.

ضٛاض٠ّ: ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ باضظاْٝٞ ١َْط ١َٖٝؿ١ ب١زٚاٟ ٥اؾتٝسا طي١ضِا٠ٚ، ٖيٝ  ز٠ضفي١تَٝهٞ    
ضِؤشطاضَٜهسا ن١ ثَٝؿي١ُضط١  طتتٛطؤٚ زاْٛغتاْسْٞ ي١ط١ٍَ ب١غسا ض٠ِت ١ْنطزؤت٠ٚ١، ت١ْا١ْت ي١ 

١ٚث١ضِٟ غ١ضن١ٚتٓسا ب٠ٚٛ ز٠غتجَٝؿد١ضٟ طتتٛطؤٟ ض٠ت ١ْنطزؤت٠ٚ١، ١ٖضضي١ْس٠ ز٠ٜعاْيٞ   ي
ب١غسا ط١َ١ٟ ب١ نات ز٠نطز، ن١ٚات١ ؾؤضِف ب١زٚاٟ ١ٖيٞ ٥اؾتٝسا ز٠ط١ضِاٚ ب١غيساف بي١   
ٌَ ٚ ث١الَاضزاْي٠ٚ١ٟ نٛضزغيتإ، بي١آلّ ٥ي١ٚ         َٝي زٚاٟ ١ٍٖ ٚ ز٠ضفي١تٞ ت١َي١ني١باظٟ ٚ فطِٚف

َٜيصبٛٚ          تَٝطِٚا١ْٓٝ ؾؤف١َٝٓٝ َٝيطام ط١ٜاْيس، ؾيؤضِف ز٠غيغ زض ظٜاْٞ طي١ٚض٠ٟ بي١ طي١الْٞ ٥
ز٠ٜتٛاْٞ ي١ ْاٚض١ناْٞ شَٜط ز٠غ١آلتٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ ي١ ضَِٜٞ ت١ق٠ٚ١ٓٝثؿَٟٝٛ بَٓٝت٠ٚ١، ب١آلّ 
ز٠ضؽ ٚ ٚا١ْٟ باضظاْٝٞ ١َْط ؾَٝٛاظٟ خ١باتٞ نٛضزٟ ب١ ٥اضاغت١ٜ١نٞ تطزا بطز ٚ ؾؤضِف ٚ 

تؤَاضَٜهٞ خاَٜٚين ١ٜ١ٖ، ١َ١٥ ي١ ناتَٝهسا ب٠ٚٛ ن١ ب١غيسا يي١   خ١باتٞ نٛضز ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠  
ث١ْاٟ ٥اؾت٠ٚ١ٝ ثٝالْيٞ تريؤضنطزْيٞ بياضظاْٝٞ ْي١َطٟ زا٠ٚ، ؾيؤضِف يي١َا٠ٟٚ ٥اؾيتٝٞ        

ب١ضْا١َٟ ٥ا٠ٚزاْهطزْي٠ٚ١ٟ نٛضزغيتاْٞ زاز٠ضِؾيت، ب١غيساف ب١ضْاَي١ٟ       1970-1974
١ٜ١ٖ ب١ثؿت ب١غ  بي١ ضَِٜبياظٟ   ناٚيهطزْٞ نٛضزغتإ، ١٥َطِؤف ي١ نٛضزغتاْسا ٥رياز١ٜ٠ى 

باضظاْٞ ن١ ضَِٜباظٟ خع١َتهطزْٞ خ١َيو ٚ ٥ا٠ٚزاْٞ ٚ بط٠ٚزا١ْ ب١ يَٝبٛٚضز٠ٜٞ، نٛضزغيتاْٞ  
 ي١ ب١ؾ١ناْٞ زٜه١ٟ ٥َٝطام دٝانطزؤت٠ٚ١.
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ن١ٚات١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ خع١َتٞ خ١َيو به١ٜٔ، ١ٖضن١غ١ٚ ي١ ١ٖض ث١ًٚ ثا١ٜٚ ثؤغتَٝهسابَٝت، 
ؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ بط١ضَِٜتي٠ٚ١، ضيْٛه١ بي١ ثَٝيٞ ثط٠ْػيٝج١ناْٞ      ثَٜٝٛػت١ بؤ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾ

ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ١٥ضنَٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠ٚ بي١ضثطؽ ٥ي١ٚ ن١غي١ٜ١ ني١ خعَي١تٞ      
خ١َيو ز٠نات، تا ب١ضثطغٝاضٜـ ط١ٚض٠بَٝت ١٥ضى ٚ خعَي١تهطزْٝـ ظٜياز ز٠بَٝيت، ديا بيؤ      

ٜٛػت١ ١٥ٚ ثط٠ْػٝجا١ْ ي١بري ١ْني١ٜٔ.  ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ ٖاٚنَٝؿ١ٜ١ ب١ ب١ضا٠ٚشٚٚ ١ْخ٠ٚ١َٜٓٝٓٛ، ثَٝ
بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ ١٥ظ٠ٚ١َْٚٛ بض١ٓٝ ب١غسا بيؤ زاْٛغيتاْسٕ ثَٜٝٛػيت١ ٥ي١ظَْٛٚٞ ز٠َٚي١َ١ْيسٟ      
طتتٛطؤٟ نيٛضز ٚ ب١غيسا يي١ غي١ضز٠َٞ ٥ي١ًٍٜٛٚ يي١ ٜياز ١ْني١ٜٔ. ١٥طي١ض ز٠غيت بي١            

تٞ خؤَاَيٞ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚي٠ٚ١ بططٜٔ، ق١ت ن١يَٝٔ ي١ َْٝٛإ خ١َيو ٚ ز٠غ١آل
زضٚغت ْابَٞ، ١َضدٞ غ١ض٠نٝٞ ١ْٖطا٠ٚناْٞ زاْٛغتاْسٕ ٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػغ يي١ ب١غيسا بي١    
َْٝٛخييؤٟ نٛضزغييتاْسا ض٠ت ز٠بَٝييت، ن١ٚاتيي١ بييؤ ٥يي٠ٚ١ٟ  غييٌَ ييي١ خعَيي١تهطزْٞ خيي١َيو 

خؤضِاططبني ٚ ت١ََٗٝيض٠ٚ١ٓٝٚ غ١ضن١ٚتٛٚبني  ز٠بَٞ بؤ ثط٠ْػٝج١ناْٞ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ  ١ْن٠ٚ١ٜٓ١ٚ
 بط١ض٠ٚ١َِٜٓ. ١٥ًٍٜٛٚ
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  تيَصي ٓةوهيَس بؤ ضازةضةزي ةةيساُي بةغداتيَصي ٓةوهيَس بؤ ضازةضةزي ةةيساُي بةغدا
 

َُٜيٞ بي١عؼ ٚ ز٠غي١آلتٞ تانط٠ِٚاْي١ٟ غي١زاّ يي١         َٝٓإ بي١ ِضش ،  2003-4-9نؤتاٜٞ ٖ
ز٠ضف١تَٝهٞ ي١باضٟ َٖٝٓا١ٜثَٝؿ٠ٚ١، بؤ زٚٚباض٠ ثَٝساض٠ٚ١ْٚٛ ب١ ؾَٝٛاظٟ سٛنُطِاْٞ ي١ ٥َٝطاقيسا،  

ت ي١ ز٠غتَٝهسا نؤببؤ٠ٚ، ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ي١ ٥َٝطاقسا، ١َٖٝؿ١ خي١ٕٚ  ضْٛه١ ز٠غ١آل
َٞ بهي١ٕ، ٖي١ض         َٝبي١د َٝيعٟ خؤٜيإ د ب١ ١َضن١ظ١ٜٝت٠ٚ١ ز٠بٝٓٔ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ يي١ٚ ضَِٜط١ٜي٠ٚ١  ت
١َٖٚيَٝهٝـ ب١ ٥اضاغت١ٟ ٠ٚزَٜٗٝٓاْٞ ١٥ٚ خ١ْٚ١ بَٝت، ١٥ٚا ز١ٜ٠َٟٚ ب١ضز٠ٚاّ خَٜٛٔ يي١ ٥َٝيطام   

شَٜت١ غ١ض زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ضَِٜط١ضاض٠ٟ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ٚ ١َٖٛٚ ق١ٜطاْا١ْٟ ب١ زضَٜصاٜٞ بضؤضَِٟ ٚ ١ْث١ضِ
ََٝصٚٚ ٚ ي١ غا١ٜٟ ز٠غ١آلتٞ ١َضن١ظٟ ٚ  تانط٠ِٜٚسا ن١َي١ن١ بٕٛٚ. ي١ س١ٚت غاَيٞ ضِابطزٚٚزا، 
٠َٜٛبطزْٞ ٚآلت، ن١ضيٞ         َِٜطاٟ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ ز٠غيتٛٚضٚ ضَٜههي١ٚتين ال١ْٜي١نإ يي١ غي١ض بي١ِض ٚ

ٞ ططٚٚخ ٚ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ بؤ ططت١ٓز٠غغ ظؤضتيطٜٔ ز٠غي١آلت، نَٝؿي١ٚ طيطفغ     نَٝب١ضنَٝ
ط١ٚض٠ٟ يَٝه١ٚت٠ٚ١، ١َ١٥ف ي٠ٚ٠ٚ١ غ١ضضا٠ٚ ز٠ططَٜت ن١ ٥َٝطام ٚآلتَٝهٞ فط٠ ٥ٝتٓٝه١ٝٝ، ١ٖض 
ططٚٚخ ٚ ثَٝهٗات١ٜ١ى ز١ٜ٠َٟٚ ظؤضتطٜٔ ز٠غ١آلتٞ ١ٖبَٝت، ي١َْٝٛ ثَٝهٗات١ناْٞ ٥َٝطام زا، ت١ْٝا 

ٟ ٠ٚ١٥زا ١ْض٠ٚٛ ن١ ب١ غسا نؤْاِؤٍَ بهات، ٠ٚ١٥ٟ نيٛضز ز٠ٜي١َٟٚ ب١ؾيساضبَْٛٚٝهٞ    نٛضز ب١ال
ضِاغت١ق١ٜ١ٓٝ ي١ سٛنُطِاْٝساٚ ٖات١ٓزٜٞ َاف١نا١ْٝتٞ، ن١ضٞ ٥اَازلٞ ظؤض ي١ٚ ططٚٚخ ٚ َٖٝيعٚ  
تاقُا١ْٟ زٜه١ نؤْاِؤيهطزْٞ ب١غسا١ٜ، نؤْاِؤَيهطزَْٝيو ني١ َاٜي١ٟ ١َتطغيٞ ٚ ط١ضِاْي٠ٚ١ٟ      

ن١ظ١ٜٝت ٚ نؤنطز٠ٚ١ْٟ ٖي١َٛٚ ز٠غي١آلتَٝو بَٝيت يي١ ز٠غيتَٝهسا، ي١ضِاغيتٝسا       تاضَاٜٞ ١َض
١٥ظَْٛٚٞ ض١ْس غاَيٞ ضِابطزٚٚ ز٠ض ػت، ن١ ي١ ب١غسا ١ًََٜٝو ١ٜ١ٖ بؤ نؤنطز٠ٚ١ْٟ ز٠غ١آلت 
ي١ ز٠غتَٝهسا، ١ٖض بؤ ١٥ّ ١َب١غيت١ف ضي١ْسٜٔ َٖٝيعٚ طيطٚٚخ ٚ تياقِ زاٚاٟ ض٠ِتهطزْي٠ٚ١ٟ       

سه١َٚٛتٞ ٥َٝطام ظؤض بطِٜاضٟ تانال١ْ١ٜٟ ز٠ضنيطز ني١   ٟ ز٠ٚ٠غ ، فٝسضاَيٝإ نطز٠ٚٚٚ ي١ زش
ب١ْٚٛ ٖؤٟ ظٜازنطزْٞ نَٝؿ١، ١َ١٥ف غ١ضٟ بؤ ٠ٚ١٥ نَٝؿا ال١ْ١ٜ بطا٠ٚنياْٞ ١َٖيبيصاضزْٞ   

به١ْٚي١ ًَُالَْٝٝي١نٞ تْٛٚيسٚ،  نٛضغيٝٞ غي١ضؤنٞ        2010-3-7ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام يي١  
 ١ض١ٜٝنٞ غ١خغ َْٝٛإ يٝػت١ناْٞ ع١ض٠ب.١٥زل١َْٚٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ ٥َٝطام بؤت١ َا١ٜٟ ضناب
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١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ٥اغت ق١ٜطاْٞ ب١غسا خا٠ْٚٞ ب١ضْا١َٟ خؤ١ٜتٞ، ن١ ب١ ناضْاَي١ٟ  
٦ٝ٥تٝاليف يٝػت١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ ْاغطا٠ٚ، ١٥ّ ناضْا١ٜ١َ ناضْا١َٜي١نٞ ١َ١ٖال١ْٜي١، ْي١ى    

١نٞ ططْطٝؿي١ بيؤ ضاض٠غي١ضٟ    ت١ْٝا بؤ ضؤ١ْٝتٞ ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا، ب١َيهٛ ناضْا١َٜ
ق١ٜطا١ْناْٞ ب١غسا، ضْٛه١ ١٥ٚ ناضْا١ٜ١َ ظاز٠ٟ باضٚزؤخٞ َٖٝٛضبي٠ٚ٠ٟٚٛ زٚاٟ ١َٖيبصاضزْي١،   
٥يي١ٚ ناضْا١َٜيي١ٟ ٦ٝ٥تييٝاليف يٝػييت١ نٛضزغييتا١ْٝٝنإ، زٚاٟ ضيي١ْسٜٔ نؤبْٛٚيي٠ٚ١ٟ ال١ْٜيي١ 

       ٛ ضزغيتإ  ب١ؾساضب٠ٚٛناْٞ نٛضزغيتإ بي١ ٥اَياز٠بْٛٚٞ بي١ضَِٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ ن
ٖات٠ٚٛت١زٟ، ز١َ٠َٟٚ بًََِٝ ناضْا١ٜ١َن١ ناضٟ ظؤضٟ بؤ نطا٠ٚ، غ١ضؤى باضظاْٞ ١ٖض ي١ ضِؤشاْٞ 

، ظٚٚ ٖات١ ١َٜسإ ٚ ناضٟ بؤ ٠ٚ١٥نطز نؤتياٜٞ ب٥١اغي١ٚاضٟ ضِؤشاْيٞ     3-7زٚاٟ ١َٖيبصاضزْٞ 
ٜي١ى يي١   باْط١ؾ١ بٗٝيَنَ ٚ ناض بؤ قؤْاغٞ زٚاٟ ١َٖيبصاضزٕ بهطَٟ، ٥ٝسٟ ض١ْسٜٔ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ 

زٚاٟ ١ٜنٞ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ، ظ١َٓٝ٠ٟ ي١باضٟ ض٠ِخػاْس تا ب٠ٚ١ ط١ٜؿت نؤز٠ْطٞ ي١غي١ض  
١٥ٚ ناضْا١ٜ١َ بهطَٟ، ضْٛه١ ناضْا١ٜ١َن١ غ١ضباضٟ ٠ٚ١٥ٟ ١َضدٞ بؤ ١ٖض يٝػتَٝو زاْا٠ٚ بؤ 
زاْٛغتإ ز٠ضباض٠ٟ ١ْٖسَٟ ثطغٞ ١َٖيٛاغيطاٟٚ ٠ٚنيٛ دَٝبي١دَٝهطزْٞ ز٠غيتٛٚض ٚ ١َغي١ي١ٟ      

١ضط١ٚ ١ْٚت ٚغاظٚ غي١ضشََٝطٟ ٚ ب١ؾيساضٟ ٖي١َٛٚ الٜي١ى يي١ سه١َٚٛتيسا، ي١طي١ٍَ        ثَٝؿُ
َٝيطام، ني١ بطٜتٝٝي١ يي١ ٖاٚغي١ْطٞ يي١ زاب١ؾيهطزْٞ         ٠ٚ١٥ؾسا باؾأٜ ضاض٠غ١ضٟ ث١َٝٝ بؤ ٥

 ز٠غ١آلت ٚ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ز٠غتٛٚض.
غيي١ضؤى بيياضظاْٞ ثَٝؿييٛاظٜٞ نييطز ييي١ بيي١ضَِٜع دٝةييطٟ ؤًَٝتُييإ   2010-8-15ضِؤشٟ 

س٠ز٠ضٟ ٠ٚظٜطٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١َ١٥ضٜها، باضٚزؤخٞ غٝاغيٞ ٚ ب١ضب١غيت١ناْٞ زمييٛنطاتٞ ٚ    ٜاضٜ
١َغ١ي١ٟ ثَٝهَٗٝٓاْٞ سه١َٚٛتٞ َْٜٛٞ ٥َٝطاقٝإ تاٚتٛٚ نطز، غ١ضؤى باضظاْٞ ١٥ٚ ١ْٖطا٠ٚ 
ز٠غيتٛٚضٟ ٚ ٜاغياٜٝا١ْٟ بيؤ ٜاضٜيس٠ز٠ضٟ ٠ٚظٜيطٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١٥َي١ضٜها ضْٚٚهيطز٠ٚ٠ نيي١        

ي١باض٠ٟ ضؤ١ْٝتٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ نَٝؿ١ٟ ثؤغغ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ  ثَٜٝٛػت١ دَٝب١دَٞ بهطَٜٔ،
ٚ ١٥زلاَساْٞ ضانػاظٟ ي١ زاَٛز٠ظطاناْٞ سه١َٚٛتٞ فٝسضاٍَ ٚ ثؤغت١ باآلنياْٞ ٚآلت بي١   
زاب١ؾهطزْٞ ز٠غ١آلت١نإ، ١٥ّ زاب١ؾهطز١ْؾٞ ب١ ظآََٝهيٞ طي١ٚض٠ زاْيا بيؤ بي١ضز٠ٚاَٞ      

١ ب١غسا طيَٟٛ يي١ ٖي١ٚيَٝط بطيطَٟ، ضيْٛه١      ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٚ زميٛنطاتٞ ي١ ٥َٝطاقسا. ططْط
ناضْا١َٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ز٠غغ ي١غ١ض بط١ٜٓناْٞ ١٥ٚ ٚآلتي١ زاْيا٠ٚٚ ضاض٠غي١ضَٜهٞ    
طٛزلا٠ٚ بؤ ١٥ٚ ق١ٜطا١ْٟ ضٚٚب١ضٟٚٚ ٥َٝطام بؤت٠ٚ١، ضيْٛه١ ٖي١ض ٖي١ْطاْٚاَْٝو بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ      

ٚا٠ٚ ز٠ط١ضَِٜتي٠ٚ١، بؤٜي١   ب١غسا بهطَٜت٠ٚ١ ْا٠ْٚسٟ ز٠غ١آلتٞ ١َضن١ظٟ، ١٥ٚا ٚآلت بي١ض٠ٚ ز 
تَٝعٟ ١ٖٚيَٝط بؤ زاب١ؾهطز٠ٚ١ْٟ ز٠غ١آلت١نإ، ز٠بَٝت١ ٜاض١َتٝس٠ض ٚ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ ق١ٜطاْٞ 
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َٝط يي١ ٜازطي١ٟ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ ٚ ت١ْاْي١ت         َٝيع٠ٟ ٖي١ٚي َٝهَٗٝٓاْٞ سه١َٚٛت، ١٥ّ ت ث
ََٝيصٟٚٚ خيؤٟ   خ١َيهٞ ْاٚض١ناْٞ زٜه١ٟ ٥َٝطاقٝؿسا ْاَؤ ١ْٝٝ، ي١ ٥َٝطاقيسا بي١ زضَٜيصاٜٞ    

ب١تاٜب١تٝـ ي١ غ١ضز٠َٞ ١ٜني١ّ نؤَياض٠ٚ٠ تيا ٥ي١َطِؤف، ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ نٛضزغيتإ        
١َٖٝؿ١ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ضِٚاْط١ٟ زاب١ؾهطزْٞ ز٠غي١آلت١ناْٞ نيطز٠ٚٚ ني١ خيؤٟ يي١ تَٝيعٟ       
ال١َضن١ظ١ٜٝتسا ز٠ٜٛت٠ٚ١، ١٥َطِؤف داضَٜهٞ زٟ،  ١ٖٚيَٝط ب١ثؿت ب١غ  بي١ٚ نٛيتيٛٚض٠ٟ   

ضن١ظٜٝيي١ت ٚ زاب١ؾييهطزْٞ ز٠غيي١آلت ب١ؾيي١ٜ٠َٛٝنٞ عازٜالْيي١ ب١غيي١ض  تَٝهؿييهاْسْٞ ١َ
َٝيطام، ت١ََٗٝيس٠ضيَٝت٠ٚ١ٚ بي١ ب١ضْا١َٜي١نٞ غي١ضز٠َٝا١ْ ب١ؾيساضٟ ز٠نيات         َٝهٗات١ناْٞ ٥ ث
ب١ٚث١َٟٝٝ ن١ ب١ضْا١َٟ ضاض٠غ١ضٟ ث١َٝٝ، بؤ١ٜ ١٥ط١ض ب١غسا طَٟٛ ي١ غ١ضؤى باضظاْٞ ٚ تَٝعٟ 

طام ٥اَٖٝهٝإ زَٜت٠ٚ١ب١ضٚ تطٚغهاٜٞ شٜياَْٝهٞ َْٜٛٝيإ   ١ٖٚيَٝط بططَٟ، ١٥ٚا ثَٝهٗات١ناْٞ ٥َٝ
يَٞ ٠ٚز٠ضز٠ن١َٟٚ، ١٥ط١ض خٛا١ْخٛاغت١ ثؿتٝـ ي١ٚ تَٝيع٠ ١َ١ٖال١ْٜٝي١ ١َعكٛيي١ بهيطَٟ،     
١٥ٚا ظ١َٓٝ٠ بؤ ؾؤفَٝٓٝعّ ب١ت١ٚاٟٚ ز٠ض٠ِخػَٞ ٚ عطٚب١ٟ ت١غهبني ٚ ثي١ضِطري بي١ بي١ضبآلٟٚ    

ثَٝهٗات١ناْٞ ٥َٝطاقَٞ باؾ١،  ططٚٚخ ٚ ز٠غيت١ٚ   غ١ضزََٜٓٝت٠ٚ١ز٠ض، بؤ١ٜ تا ظ٠ٚٚ،  بؤ ١َٖٛٚ
 ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝنإ ٖاْبس٠ٕ، ن١ ضٝسٟ ي١ ٥اغت تَٝعٟ ١َعكٛيسا طَٜٛٝإ ٥١ْاخٓٔ. 
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  ًاهَي كوزد و ًاهَي عةزةبًاهَي كوزد و ًاهَي عةزةب

 
١٥ّ ْاْٚٝؿا١ْ،  ي٠ٚ٠ٚ١ غ١ضضيا٠ٟٚ ْي١ططت٠ٚٛ،  ني١ خٛا١ْخٛاغيت١ ٖيٝ  سٝػيابَٝو بيؤ        

١ناْٞ زٜه١ٟ ٥َٝطام ١ْنطَٟ،  ب١َيهٛ يي٠ٚ٠ٚ١ ٖيات٠ٚٛ ني١ قي١باض٠ٟ ٖي١ضزٚٚ ١ْتي٠ٚ١ٟ       ثَٝهٗات
ع١ض٠ب ٚ نٛضز ي١ ٥َٝطاقسا،  ب١دؤضَٜه١ ب١ زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ،  ٚا غ١ٜطٟ ١٥ٚ ٚآلت١ نطا٠ٚ ن١ يي١  
زٚٚ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ض٠نٞ ) نٛضز ٚ ع١ض٠ب( ٚ ثَٝهٗات١ٟ زٜه١ ثَٝهٗات٠ٚٛ،  ٥ٝيسٟ  ٚاٟ يَٝٗيات   

ضزٚ ع١ض٠ب ن١ٚت١ غ١ض ظاضٟ خ١َيو،  ١ٖضض١ْس٠ ؾؤؤ١َٝٝٓٝناْٞ ٥َٝطام يي١ غيا١ٜٟ   ظاضا٠ٟٚ نٛ
زضٚمشٞ ب١ْاٚ بطا١ٜتٞ نٛضز ٚ ع١ض٠ب ٖي١َٚيٞ يي١ْاٚبطزْٞ نٛضزٜيإ زاٚ ٥افياتَٝهٞ طي١ٚض٠ٜإ      

 ب١غ١ض ٥َٝطاقسا َٖٝٓا،  ١٥َطِؤف ١٥ّ ٚآلت١ ب١ز٠غت٠ٚ١ٝٝ ز٠ْاَيَٝينَ.
َٝطاقسا ٥اَاز٠ٜٞ ٖي١ب٠ٚٛ،  تيا ٥َٝػيتاف نؤغيجٞ     ١٥ٚ ؾهٌَ ٚ ؾ٠َٛٝ ناض٠ غٝاغ١ٟٝٝ ي١ ٥

١ٖض٠ ط١ٚض٠ٟ  ضَِٜٞ زميٛنطاغ١ٝٝ.  َٖٝؿتا ي١ّ ٚآلت١زا نٛيتٛٚضٟ يَٝبٛضز٠ٜٞ ١ْض١غج٠ٚٛٝ،  ١٥ّ 
نٛيتٛٚض٠ غ١ضٟ بؤ ١ٜنا قبٍَٛٚ ١ْنطزٕ نَٝؿا،  ن١ ز٠ضزٟ ٖي١ض٠ طي١ٚض٠ٟ ٥ي١َطِؤٟ ٥َٝطاقي١،      

ٞ ط١ٜاْس٠ٚٚ،  ي١ٚ ٠َْٛٝزا ١٥ٚا١ْٟ ضاٜٚإ ي٠ٚ١ٜي١  ١ٜنا قبٍَٛٚ ١ْنطزٕ ظٜاْٞ ب١ ثطؤغ١ٟ غٝاغ
٥َٝطاقٞ ١٥َطِؤ ٥َٝطاقٞ ١َٖٛٚإ بَٞ،  تطؽ زاٜططتٕٛٚ ٚ ي١غيا١ٜٟ ٜي١نا قبيٍَٛٚ ْي١نطزٕ يي١      
٥آٜس٠ٜإ ْٝط١ضأْ.  ١٥ط١ض ب١ ٚاقٝبٞ غ١ٜطٟ ٥َٝطام بهطَٟ،  ْابَٞ ٖٝ  ططٚٚثَٝهٞ غٝاغٞ ب١ 

خ١ٕٚ ب٠ٚ٠ٚ١ ببٝينَ ثؿت ي١ نٛضز بهطَٟ،  ١٥ط١ض ٖي١َٛٚ  ضاٟٚ نؤْاِؤَيهطزٕ بطِٚاَْٝت١ ب١غساٚ 
ال١ٜى ١٥ٚ ق١ْاع١ت١ٜإ الزضٚغت بٛٚبَٞ ن١ نٛضز ١ْت٠ٚ١ٟ ز٠َٚٚٞ ٥َٝطاق١،  ض ثَٜٝٛػت بي٠ٚ١  
َٝٓياْٞ         ز٠نات نٛضز زٚاٟ ١ٖض ١َٖيبصاضزٕ ٚ بي١ض يي١ ٖي١ض خيٛيَٝهٞ ْيَٜٛٞ ث١ضيي١َإ ٚ ثَٝهٗ

 .ؤٚ ت١ََٗٝيضَٝت٠ٚ١سه١َٚٛتٞ تاظ٠،  داضَٜهٞ زٟ به١َٜٚت٠ٚ١ خ
يَٝط١ٜ٠ٚ٠ قػ١نطزٕ ي١ ظاضا٠ٟٚ َاَيٞ نٛضزٚ َاَيٞ ع١ض٠ب زَٜت١ ثَٝؿ٠ٚ١،  بؤ ع١ض٠ب زٚاٟ 

غ١ض٠تا١ٜنٞ َْٟٛ بٛٚ،  ضيْٛه١ ٚاقٝبيٞ زٚاٟ ضٚٚخاْيسْٞ ضِشَُٜيٞ      2010-3-١ٖ7َيبصاضزْٞ 
اقُٞ غ١زاّ،  ١َٖيج١ٟ ططت١ٓ ز٠غغ ز٠غ١آلت ٚ ظ٠قب٠ٚ١ْٟٚٛ ططٚٚثٞ ١َظ١ٖبٞ ٚ ز٠غيت١ٚ تي  

دٝادٝا ٚ ًَُالَْٝٞ تْٛس ي١ثَٝٓاٟٚ ط١ٜؿ  ب١نٛضغٞ،  دؤضَٜو ي١ ث١ضف ٚ بآلٟٚ خػيت١ َْٝيٛ   
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َاَيٞ ع١ض٠ب،  ١٥ٚ يَٝهبآل١ٜٝٚ ي١ ١٥زلاَٞ َؿتَٛطِٟ ٠ٚضططتين ثؤغغ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ ٠ٚى 
ٟ ٥اَاش١ٜ٠ى ي١ َْٝٛ يٝػت١ناْٝاْسا غ١ضٟ ١َٖيسا،  يَٞ ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ْاط١ٜي١َْٞ،  نيٛضز ٚا غي١ٜط   

بهات ن١ ثَٜٝٛػت ب١ ت١طبري ١ْنات،  ١ٖض غ١باض٠ت ب١ٚ ١َغ١ي١ٜ١،  ز٠بَٞ ٠ٚ١٥ف بًََٝني ني١  
٠ٚ١٥ٟ ي١ ٥َٝطام ضٜٚٚساٚ ١٥ط١ضٟ ضٚٚزا٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ،  نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ خيؤ ١ٜندػيت٠ٚ١ٟٓ ع١ض٠بي١    

زا،  ن١ ي١ ث١ضي١َاْيساٚ   2008-7-22ٟ ت١ممٛظ بٛٚي١ 22ي١ب١ضاَب١ض نٛضز،  من١ْٚٛ ططٚٚثٞ 
ٟ زميٛنطاغٞ ٚ ب١ ب١ضضاٟٚ خي١َيو ٚ دٝٗاْي٠ٚ١ نؤز٠تاٜيإ ب١غي١ض ز٠غيتٛٚضزا نيطزٚ       ي١غا١ٜ

ٜٚػتٝإ ب١ ٜاغا ؾ١ضع١ٝت ب١ زشا١ٜتٞ نطزٕ ٚث١ضاَٜٚعنطزْٞ نٛضز بس٠ٕ،  ١٥َي١ من١ْٜٚٛي١نٞ   
١٥ّ غ١ضز١ٜ١َ٠،  ن١ تٝاٜسا ظؤضب١ٟ ز٠غت١ٚ تاقِ ٚ ال١ْٜٞ غٝاغٝٞ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ضز٠غت ٖي١ض  

ٕٛ،  ٥اخؤ ٠ٚ١٥ ض١ٝٝ ثاٍَ ب١ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ضز٠غت٠ٚ١ ز٠َْٞ ي١ ثي١ْاٟ ظؤضٜيٞ   ب١ضِب١ٟ داضإ ز٠ثَٝ
 22شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛإ،  َٖٝؿتا ث١ْا بؤ ٠ٚ١٥ ببات ثٝالٕ ي١ ١ْت٠ٚ١ٟ ز٠ّٚٚ بهات؟ نؤز٠تاٟ  

ٟ ت١َٛٚظ ٚ ١ٍَٖٚ ٚ ؾاآل٠ٚناْٞ زٜه١ٟ قؤْاغ١ناْٞ ضابطزٚٚ بؤ غ١ض نٛضز، ثَُٝإ ز٠َيَٞ ي١ب١ض 
َٜصاٜٞ قؤْاغ١ دٝادٝانإ، نٛضز ضاٟٚ ي١ ١ٜى َاَيٞ بي٠ٚٛ،  ٖي١ض دياضَٜهٝـ    ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ب١ زض

يَٝهااظإ ضٜٚٚسابَٞ،  ٖاٚاضٟ ١ٜندػت٠ٚ١ٟٓ َاَيٞ نٛضز ي١ ١َٖٛٚ ال١ٜى ١ٖغتا٠ٚ،  ني١ يي١   
دَٝٞ خؤٟ ب٠ٚٛ،  ١ْٖسَٟ داضٜـ ب١تاٜب١تٞ ي١ زٚٚ غَٞ غاَيٞ ضِابيطزٚزا،  ضي١ْس ز٠ْطَٝيو يي١     

ػ١ٟ ي١غ١ض ١٥ٚ ١ٜى َاَي١ٟٝٝ نٛضز نطز٠ٚٚ،  ن١ ب١ ن١ّ غ١ٜط نيطا٠ٚٚ  نٛضزغتإ ب١ دؤضَٜو ق
ٚاٜإ ثَٝؿاْٞ خ١َيو زا٠ٚ،  ١٥ٚ ١ٜى َاَي١ٝٝ تي١ْٝا يي١ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ ثياضتٞ ٚ ٜي١نَٝغ زاٜي١،        

 ن١ضٞ ضِؤشطاض ططْطٝٞ ١٥ٚ ١ٜى َاَي١ٟٝٝ غ١ملاْس.
ظ٠ضٚض٠تييٞ زؤخييٞ نٛضزغييتإ بيي١ دؤضَٜييو ٖاتيي١ ثَٝؿيي٠ٚ١ نيي١   3-7زٚاٟ ١َٖيبييصاضزْٞ 

نؤنطز٠ٚ١ْٟ َٖٝعٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝناْٞ َٖٝٓاٜي١ثَٝـ،  ١ٖضضي١ْس٠ قؤْياغٞ زٚاٟ ١َٖيبيصاضزْٞ     
ن١ؾَٝهٞ ٚاٟ خَٛيكاْسبٛٚ،  ن١ ١ْٖسَٟ ن١ؽ ١ٜندػت٠ٚ١ٟٓ َاَيٞ نٛضزٟ بي١   25-7-2009

١٥غت١ّ ز٠ظاْٞ،  ي١ٚالؾ٠ٚ١ ض١ْس ز٠ْطَٝو ناضٜإ ي١غ١ض ٥ي٠ٚ١ ز٠نيطز ١ٜندػيت٠ٚ١ٟٓ َياَيٞ     
١ٖض ١ْٖطاَٜٚو ب١ٚ ٥اقاض٠زا ب١ ني١ّ ي١ق١َيي١ّ بيس٠ٕ،  ضِؤَييٞ غي١ض٠نٝٞ نؤنطزْي٠ٚ١ٟ        نٛضز ٚ

َٜع غي١ضؤى بياضظاْٞ         ت١ٚاٟٚ ١٥ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغٝا١ْٟ ب١ؾيساضٟ ١َٖيبيصاضزْٝإ نطزبيٛٚ، بيؤ بي١ِض
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١،  غ١ضؤنٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛ ض١تطَٜو بؤ نؤنطز٠ٚ١ْٟ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ،  ب١َي١ف  

ٜٔ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١خؤ٠ٚبٝين ن١ ي١زاٜهبْٛٚٞ ٦ٝ٥تٝاليف يٝػت١ نٛضزغيتا١ْٝٝناْٞ  ١ٖٚيَٝط ض١ْس
 يَٝه١ٚت٠ٚ١.
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ظؤض داض يَٝهااظاْٞ َاَيٞ نٛضز، ظ٠بطٟ نٛؾٓس٠ٟ يَٝيساٜٚٔ، ظؤضدياضٜـ يي١ غيات٠ٚ١خغ     
ْاغهسا َاٍَ ١ٜندطا٠ٚت٠ٚ١ٚ ز٠غه١ٚتٞ ط١ٚض٠ ٠ٚزٜٗاتٕٛٚ، بؤ١ٜ ثََٜٝٛػت١ ١َٖٛٚ ناتَٞ ١ٖغت 

َاَيٞ نٛضز به١ٜٔ، ٥اخط ط١ٚض٠ٜٞ ضِاث١ضِٜٔ ي٠ٚ١زا بٛٚ ب١ٖؤٍٟ ٜي١نططتٜٛٚٞ َٖٝيع٠    ب١ ططْطٝٞ
غٝاغ١ٝنإ، ضِٜع٠ناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٝـ ١ٜندطاٚ ١َٖٛٚال١ٜى ثَٝه٠ٚ١ ز٠غت ي١ْاٚ ز٠غت 
ضِاث١ضِٜٔ ٚ نٛضزغتإ ٥اظاز نطا، ب١نٛضتٞ ١ٖضداض٠ٟ ١ٜنُاَيي١ بيٛٚبني ز٠غيه١ٚتٞ طي١ٚض٠َإ     

 .٠ٚز٠غتَٗٝٓا٠ٚ
نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ يٝػت١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ ي١ ٦ٝ٥تٝالفَٝهسا، ٥اَاش١ٜ٠نٞ ططْط١ بؤ قؤْاغٞ 
زازَٟ ن١ ْابَٝت ْازٜس٠ بطريَٟ، ثَٜٝٛػت١ ١٥ٚ ثطغٝاض٠ ي١خؤَإ به١ٜٔ،  ١٥ط١ض ع١ض٠ب ن١ 
ظؤض١ٜٟٓ ٥َٝطاق١ٚ زْٝاٟ ع١ض٠ب ٚ ٚآلتاْٞ ٥ٝكًُٝٝـ ثؿيتٝٛاْٝإ ز٠ني١ٕ ٚ ي١ب١ضاَبي١ض    

ٟ ت١ممٛظَإ يَٞ به١ٕ، بؤضٞ ٜي١نُاَيٞ بيؤ   22ٚ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ ٠ٚى  نٛضز خؤٜإ ١ٜند١ٕ
١َُٝ٥ ططْط ١ْٝٝ؟ ضْٛه١ ١٥ٚثٝال١ْ ١ٖض٠ِؾ١ ١ْٝٝ بيؤ غي١ض ضي١ْس الٜي١َْٝو، بي١َيهٛ بيؤ       
١ََٖٛٚا١ْ، بؤ١ٜ ١٥ٚ ْاغْٝٛايٝػيت١ ع١ض٠باْي١ٟ فطََٝػيو بيؤ ٥ي٠ٚ١ ز٠ضَِٜيصٕ، ني١ يي١         

اظ ْياز٠ٕ، بيؤ ٠ٚ١٥ٜي١ ١َٖٝؿي١ ال١ْٜي١      نٛضزغتإ سعب١ ط١ٚض٠نإ ضَِٜط١ ب١ ز٠ْطٞ دٝاٚ
غٝاغ١ٝناْٞ نٛضزغتإ يَٝو زٚٚض بٔ، ضَِٜٞ تَٝٓاضَٞ ن١غاَْٝو ٖاْٞ تْٛسٚتٝصٟ بس٠ٕ ٚ ب١ 
ت١قاْس٠ٚ١ْ زشٟ دٝاٚاظٜٝي١نإ ب٠ٛغي  ٚ بيَٝٔ ٥اَؤشطياضٟ ٥َُٝي١ بهي١ٕ. يي١ غيؤْط١ٟ         

تين دٝاٚاظ١ٜٝنإ ١َ١٥ؾ٠ٚ١، ز٠بَٞ ١٥ٚ ضاغت١َٝٝإ ي١ب١ضضاٚبَٞ، ن١ ١ٜنُاَيٞ َاْاٟ نٛؾ
ْاط١ٜ١َْٞ، ٠ٚى ١ْٖسَٟ ن١ؽ ٚاٟ بؤ ز٠ضٔ، ََٝصٚٚ ططْطٝٞ ١ٜنُاَيٝٞ نٛضز ز٠ظاَْٞ، ز٠ٟ 

 ن١ٚات١ با دٝاٚاظٟ بؤض١ْٚٛنامنإ بجاضَٜعٜٔ ٚ ي١ َاَيَٝهسا نؤبب٠ٚ١ٓٝ.
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  ئيَساق ... خاكيَلي زِةةةآلْ بؤ دميوكساضيئيَساق ... خاكيَلي زِةةةآلْ بؤ دميوكساضي

 
َٝٓيسضا،         2003زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ يي١ غياَيٞ    َٝيع نؤتياٜٞ بي١ زنتاتؤضٜٝي١ت ٖ ٠ٚ بي١ ظ٠بيطٟ ٖ

َٟ بؤضيْٛٚٝـ ظؤض بي١ ث١يي١         ظ١ٜ١َٓٝ٠ى بؤ قػ١نطزٕ ز٠ضبياض٠ٟ زميٛنطاغيٞ ث١ٜيسابٛٚ، ١ْٖيس
ضِٚٚزا٠ٚناْٞ ٥َٝطاقٝإ ز٠خَٜٛٓس٠ٚ٠، ب٠ٚ١ٟ ظؤض ْابات زميٛنطاغٞ ب١ضق١ضاض ز٠بَٝت ٚ ضيٝسٟ يي١   

ْانطَٜت، ي١ بٓٝاتٓاْٞ ١٥ٚ بؤض١ْٚٛ خَٝطاٜي١زا،  ٥ي٠ٚ١    ٥َٝطاقسا دٝاٚاظٟ ي١ َْٝٛإ ثَٝهٗات١ناْسا 
ي١برينطا ن١ ٚآلتَٝو ثطِنطابَٝت ي١ طؤضِٟ ب١نؤ١ٍََ ٚ ْا٠ٚ ْيا٠ٚ دياضِٟ زؤظٜٓي٠ٚ١ٟ ن١ي١ًغي١ض ٚ     
٥َٝػو ٚ ثطٚغهٞ َطؤؤ بسضَٟ، ضؤٕ ضؤْٞ ب١ٚ خَٝطا١ٜٝ، ٥ي١ٚ خاني١ تيؤٟٚ زميٛنطاغيٞ ٠ٚخيؤ      

جٞ ظؤض ي١ ضَِٜطازا َإٚ، غ١ٜطن١ٕ ي١ ب١غسا ًَُالَْٞ ١َٖيس٠ططَٟ؟ ب١زاخ٠ٚ١ َٖٝؿتا ن١ْسٚ نؤغ
ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ نا١َ َٖٝعٚال١ْٜٞ غٝاغٞ ي١ٜٚيسٟ زميٛنطاغيٝا٠، بي١َيهٛ ًَُالْيَٞ ي١غي١ض      
٠ٚضططتين ز٠غ١آلت١، ١َ١٥ف ي٠ٚ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ ن١ ١٥ٚ َٖٝعٚ ال١ْٜا١ْ َتُا١ْٜإ ب١ ١ٜناٟ ١ْٝٝ، 

ٞ ز٠ظاَْٞ ٚ خؤ ب١ ث١ضاَٜٚعنطاٚ ز٠بٝينَ، بي١ زضَٜيصاٜٞ   ١ٖض ال١ٜى ي١ ز٠غ١آلت ١ْبَٞ ب١ ١َتطغٝ
َٝؿيتا طيطٚٚخ ٚ ز٠غيت١ٚ تياقُٞ ظؤض ٖي١ٕ ش٠ٖيط         َُٜٞ بي١عؼ، ٖ َا٠ٟٚ زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضش
ز٠ضَِٜييصٕ، َٖٝؿييتا ْاغييْٝٛايٝعَٞ عيي١ض٠بٞ ييي١ ٥َٝطاقييسا دٛض٥يي١تٞ ٥يي٠ٚ١ٟ ْٝٝيي١ بطِٜيياضٟ     

ت، ١ْى ١٥ٚ بطِٜاض٠ ْازضَٜت، بي١َيهٛ  ب١خؤزاض١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ دسٟ بسات ٚ ٚاقٝبٞ تاظ٠ٟ قبٍَٛٚ بَٝ
ض٠ِٚاز بؤ ٠ٚ١٥ ث١ٜسا ز٠نطَٜت ن١ ي١ ناضٟ ٥َٝػتازا ثؿت ي١ ز٠غتٛٚضٚ ٚاقٝبٞ َْٟٛ بهطَٜت، يي١  
زؤخَٝهٞ ٠ٖٚاؾسا ظ١َٓٝ٠ بؤ ١٥ٚ ططٚٚثا١ْ خؤف ز٠بَٝت ن١ تي١ْٝا خؤٜيإ ز٠بٝيٓٔ ٚ تي١ٚاٟٚ     

َٞ ٖٝ  زٚٚ زَيٞ ٚ ؾ١ضَهطزَْٝو ب١ ثَٝهٗات١ناْٞ زٟ ثؿت طَٟٛ ز٠خ١ٕ، ت١ْا١ْت ١ْٖسَٜهٝإ ب
٥اؾييهطا زشاٜيي١تٞ نييٛضز ز٠نيي١ٕ ٚ ٥يي١ٚ زشاٜيي١تٞ نطزْيي١ٜإ بييؤ باْط١ؾيي١ٟ ١َٖيبييصاضزْٝـ  
ب١ناضَٖٝٓا٠ٚ، ٥اخط زميٛنطاغٞ ضؤٕ ي١ خانَٝهسا ض١ن١ض٠ بهات َٖٝع٠ ناضاناْٞ ثؿت ي١ز٠غتٛٚض 

بي١ ديسٟ ثؿيتٝٛاْٞ يي١ٚ      به١ٕ، ي١ ٥َٝطاقسا ت١ْٝا نٛضز بطِٚاٟ ب١ ز٠غتٛٚض٠ٚ ١ٖض ١٥ٚ َٖٝع٠ف
ز٠غتٛٚض٠ ز٠نات، ثؿت نطز١ْ ز٠غتٛٚضٚ ثط٠ْػٝجٞ نياضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ٚ تي١ٚافٛم يي١ نياضٟ      
غٝاغٝسا ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ت١ْٝا نٛضز ن١ ظؤض١ٜٓ ١ْٝ ي١ ٥َٝطاقسا ثؿتٝٛاْٞ ز٠غيتٛٚض٠، نياتَٝهٝـ   

طا٠ٚناْٞ ن١َٓٝ١ خؤٟ ب١ثاضَٜع٠ضٟ ز٠غتٛٚض بعاَْٞ ي١ب١ضاَب١ض ظؤض١ٜ١ٜٓى ني١ خيؤٟ يي١ ٖي١ْ    
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ب١ضق١ضاضنطزْٞ زميٛنطاغٝسا ز٠زظَٜت٠ٚ١، ٥ي١ٚا َٖٝٓيس٠ٟ زٟ بَُٝتُاْي١ٜٞ ٚ تيطؽ ي١ٜي١ناٟ ٚ      
١َٖٚيسإ بؤ ث١ضاَٜٚعخػتين ب١ضاَب١ض دَٝط١ٟ ناضٟ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ز٠ططَٜتي٠ٚ١. ب١ٚثَٝٝي١ٟ َٖٝيعٚ     

َٝٓني ٚ ططٚٚخ ٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ ١َٖيكٛٚآلٟٚ نؤ١ََيطاٟ ٥َٝطاقٔ، ْيابَٞ خؤَيإ ١َٖيد١َيي١ت   
ثَُٝاْٛابَٞ ١٥ٚ َٖٝعٚ ططٚٚثا١ْ ْاَؤٕ ب١ خ١َيهٞ ٥َٝطام ٚ ١َتطغٞ ْني ي١غي١ض زميٛنطاغيٞ، يي١    
ضاغتٝسا ١٥ٚ تطٚغه١ زميٛنطاغ١ٟٝ  ي١ضَِٜٞ ًَسإ بيؤ ١َٖيبيصاضزٕ ز٠بٝٓيسضَٟ  ظاز٠ٟ ظاَيبيْٛٚٞ     

ٖي١َٚيٞ بيؤ    َٖٝعٟ ز٠ض٠نٞ ٚ الٚاظٟ ب١غسا١ٜ ٠ٚى ْا٠ْٚسَٜهٞ ب١َٖٝع ن١ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ
ز٠زات، ١ْى ي١ ْاخ٠ٚ١ بطِٚابٕٛٚ ب١ زميٛنطاغيٞ، ٥ي٠ٚ١تا ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عي١ض٠ب ْاٜاْي١َٟٚ      
١َٖيبصاضزٕ بهطَٟ، بؤ٠ٚ١٥ٟ ١ْت٠ٚ١ٟ نٛضز ي١ ث١ْاٟ غاخت١ناضٜٞ غي١ضشََٝطزا بي١ ق١باض٠ٜي١نٞ    

١ ببي١ٕ  بضٛٚى ثٝؿإ بسضَٜت، ز٠ٜا١َْٟٚ ي١ زشا١ٜتٞ نطزْٞ نٛضززا ث١ْا بؤ َٝهاْٝعََٝهٞ زٜه
ن١ ب١ٖٝ  دؤضَٜو ي١ط١ٍَ ٥َٝطاقَٝهٞ َْٜٛسا تَٝهٓانات٠ٚ١، ١٥ٚ َٝهاْٝع١َف غ١ثاْسْٞ ٥يرياز٠ٟ  
ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب١ٝٝ ن١ بطٜت١ٝٝ ي١ ١ٖزلٔ ١ٖزلٔ نطزْٞ نٛضز ي١ضَِٜٞ زابطِ زابطِنطزْٞ ب١غ١ض 

ََٝطٟ ٠ٚى ض١ْس ثَٝهٗات١ٜ١ى ٚ ْاَٖٚٝٓاْٞ ٥َٝعزٟ ٚ ؾ١ب١ى ٚ في١ًٜٞ  يي١ ٥ٝػيتُٝاض٠ٟ غي١ضش    
َٝيصٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝٝي١         ١ْت٠ٚ١ٟ دٝا ي١ ١ْتي٠ٚ١ٟ نيٛضز، ١٥َي١ف غٝاغي١تَٝهٞ ي١َ
ب١ضاَب١ض ب١ نٛضز، ١٥ّ ٥اضاغت١ٜ١ٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ َا١ٜٟ طَٛإ ٚ تطغي١ ي٥١آٜيس٠ٟ   
٥َٝطام ن١ ٚآلتَٝهٞ فط٠ ١ْت٠ٚ١ٚ ٥أٜ ٚ ١َظ١ٖب ٚ نٛيتٛٚض٠، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ قي١باض٠ٟ  

١َتطغٞ ز٠ظاَْٞ بؤ١ٜ ١ٍَٖٚ ي١ ب١ضاَب١ض ع١ض٠بيسا ٖي١َٛٚ ١ْتي٠ٚ١ٚ ثَٝهٗات١ٜي١نٞ زٟ بي١      ب١ 
بضٛٚى ثٝؿإ بسات، بؤ١ٜ ن١ ْاغٝؤْايٝػت١ ؾؤؤ١َٝٝٓٝناْٞ عي١ض٠ب خؤٜيإ بي١ بي١ضططٜهاضٟ     
١ْت٠ٚ١ناْٞ زٜه١ٟ غ١ٜط٠ نٛضز ثٝؿإ ز٠ز٠ٕ، دؤضٜه١ يي١ تانتٝيو ٚ ؾيتَٝهٞ ناتٝٝي١ٚ يي١      

ي١ ضَِٜٞ نؤْاِؤَيهطزْٞ زاَٛز٠ظطا ططْط١ناْٞ ز٠َٚي١ت ب١ضاٟٚ غ١ضز٠َٞ  قؤْاغٞ ب١َٖٝعب٠ٚ١ْٚٛ
غ١ٜطٟ ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١ٜ١نٞ غ١ٜط٠ ع١ض٠ب ز٠نطَٜت. خانٞ ٥َٝطام َٜٚطِاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ   2003ثَٝـ 

ثطِنطا٠ٚ ي١ زضِنٛزاٍَ، بؤ زميٛنطاغٞ ١ٖض ض٠ِق١آل١ْٚ ْانًََٝسضَٟ ضْٛه١ َٖٝؿيتا ١ْخٛغيا٠ٚ،   بيؤ    
٥اَاز٠بَٞ ٚ تؤٟٚ زميٛنطاغٝٞ ث٠َٛٝضبهطَٟ، ثَٜٝٛػت١ بياف ضٚغي١ بهطَٜيت تيا      ٠ٚ١٥ٟ بؤ نَٝآلٕ

 ب١ضانٞ ز٠خٛغَٞ.
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  زاطةياُدْ و ثسضة ضرتاتيرييةكاْزاطةياُدْ و ثسضة ضرتاتيرييةكاْ

 
 

 ٖؤناض٠ ََٝص١ٜٝٚٚناْٞ زابطِاْسْٞ ْاٚض١ناْٞ نٛضزغتإ ي١ ال١ٜٕ سه١َٚٛتٞ ب١غسا
ٜػت١ ٥اٚضَِٜو ي١ ََٝيصٟٚٚ زضٚغيت بيْٛٚٞ    داضَٟ ي١ثَٝؿ٠ٚ١، ي١ ٠ٚآلَٞ ١٥ّ ثطغٝاض٠زا ثَٝٛ

عَٝطاقٞ َْٟٛ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ضْٛه١ ب١ض ي١ ث١ٜسابْٛٚٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام ني١ ظاز٠ٟ ؾي١ضِٟ ١ٜني١َٞ    
ز٠َٚي١تٞ عَٝطام  1921ٜٚال١ٜتٞ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٞ، ن١ غاَيٞ  3دٝٗا١ْ، عَٝطام بطٜغ بٛٚ ي١ 

غاٍَ بطِٜاض  5تاظ٠ زا١َظضاٟٚ عَٝطام، زٚاٟ زا١َظضا َٖٝؿتا نٛضزغتإ ١ْخطابؤ٠ٚ غ١ض ز٠َٚي١تٞ 
زضا ب١ٚ ز٠َٚي١ت١ تاظ٠ٚ١ٜ٠ بًهَٝٓسضَٟ، ن١ٚات١ ي١ غ١ض٠تازا ب١غسا ٥رياز٠ٜي١نٞ ٚاٟ ْي١ب٠ٚٛ ٥ي١ٚ    
َٝٛز٠َٚيي١تٞ ي١ثؿيت يهاْيسْٞ نٛضزغيتإ بي١          ناض٠ بهات، بي١ َاْاٜي١نٞ زٟ، ٥رياز٠ٜي١نٞ ْ

٠ٚٛ عَٝطاقَٝهٞ ١َضن١ظٜٞ تْٛٚس بي١ زضَٜيصاٜٞ   عَٝطاق٠ٚ١ ب٠ٚٛ، ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ي٠ٚ١زا ب
غاٍَ ١ٖبَٝت، ١َ١٥ ي١ضِٟٚٚ فانت١ضٟ ز٠ض٠نٞ، ١ٖضضٞ فانتي١ضٟ ْاٚخؤؾي١ ٥ي١ٚا     80ظٜاتط ي١ 

زا ْاغييْٝٛايٝعَٞ عيي١ض٠بٞ ١َٖٝؿيي١ نيياضٟ بييؤ تَٝييع٠   ي١غييا١ٜٟ ز٠َٚييي١تَٝهٞ ١َضنيي١ظٟ  
١زإ ي١ناضٚباضٟ ْياٚخؤ"  ت١غهب١ٓٝناْٞ نطز٠ٚٚٚ زؤخٞ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ٚ ثط٠ْػٝجٞ "ز٠غت٠َٛٝضْ

ٟ ي١ خع١َت تَٝع٠ ْاغْٝٛايٝػت١ٝ ت١غهب١ٓٝناْٝسا خػت١ط١ضِ، بؤ١ٜ ب١غسا ني١ ١َٖٝؿي١ يي١    
ال١ٜٕ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب٠ٚ١، ٠ٚى ثاٜت١ختَٝهٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ خطا٠ٚتي١ضِٚٚ، بي١ّ    

٠بٞ زا٠ٚ.  نٛضزغتإ ث١َٝٝف بطِٜاض٠ناْٞ ١٥ٚثاٜت١خت١ ظٜاتط بط٠ٜٚإ ب١تَٝعٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض
َٝكِٜين ب١غيسا،        ن١ دٛططافٝاٚ ََٝ َٝيٞ ضياٚت َٝطاقيٞ عي١ض٠بٝٞ دٝاز٠ناتي٠ٚ١، بؤتي١ د صٚٚ ي١ ع

ناتَٝهٝـ بؤ ١ٜن١ّ داض ١ْٚت ي١ نٛضزغتإ ز٠ضَٖٝٓسضا ٠ٚ١٥ْس٠ٟ تيط عي١ض٠ب خيؤٟ يَٝديؤف     
ؿي٠ٛٝ،  نطز. ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ ٥ا١ٖٚٚٚا دؤض٠ تاٜب١مت١ْس١ٜٝنٞ زٜه١ٟ ب١ نٛضزغيتإ ب١خ 

ن١ ب١ عَٝطاقٞ ع١ض٠بٞ ١ْب١خؿ٠ٛٝ، نٛضزغتإ ي١غا١ٜٟ ١٥ٚ زؤخ١ٟ ٥اٖٚٚي١ٚا، عي١َباضَٜهٞ   
ط١ٚض٠ٟ ط١من١ ١٥ط١ض ثالْٞ تؤن١ُٚ دسٟ ي١ بٛاضٟ نؿتٛناٍَ ١ٖبَٞ ٥ي١ٚا ضياٚطٞ زابٝٓهطزْيٞ    
خؤضان١ ي١ عَٝطام، ي١ٚالؾ٠ٚ١ باؾأٜ ي٠ٚ١ضِطاٟ ١ٜ١ٖ ٚ تٛاْاٟ ب١خَٝٛنطزْٞ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ 
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١ضِٚ َاآلتٞ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ب١ زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ خ١ًََٝ ع١ض٠ب١ٝنإ ضياٜٚإ تَٝكِٜي٠ٛٚ باآلز٠غيتٝٞ    َ
ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ عَٝطاقسا ظ١َٓٝ٠ٟ بؤ ؾاآلٟٚ خ١ًََٝ ع١ض٠ب١ٝنإ خيؤف نيطز٠ٚٚ ني١    
     ٟ  ب١َُٓٝت ضٚٚ ي١ نٛضزغتإ به١ٕ، خًََٝٞ ع١ض٠ب ي١طي١ٍَ باضاْيسا ز٠ديَٛيَٞ، بي١ٚ ثَٝٝي١ٟ ضِاز٠
باضاْٞ ْاٚض١ٟ ع١ض٠بٞ ن١َ١ٚ ٜاض١َتٝس٠ض ١ْٝٝ بؤ ي٠ٚ١ضِطا، بؤ١ٜ ي١ط١ٍَ تَٝجي١ضِبْٛٚٞ نيات ٚ   
نٛضت ب٠ٚ١ْٟٚٛ ٠ٚضظٟ باضإ ي١ ْاٚض١ن١ٜاْسا خًََٝٞ ع١ض٠ب بي١ض٠ٚ نٛضزغيتإ ١َٖيس٠نؿيَٝٔ،    
ن١ٚات١ ب١غساٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ، نٛضزغتاْٞ ب١ غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ ططْط ٚ ب١ضز٠ٚاَٞ شٜإ 

عَٝطاقسا زاْا٠ٚ ) ن١ ١ٖض ٚاٜؿ١( بؤ١ٜ ١٥ٚ غ١ضا١ٜ٠ٟٚ ي١ضِٟٚٚ ز٠ضا١َتٞ غطٚؾيت٠ٚ١ٝٝ بي١   ي١ 
١َٖٛٚ غاَا٠ٚ١ْ ) ٥اٚ ٚ ١ْٚت ٚ ناْعاناْٞ زٜه١ ٚ ظ٠ٜٚٞ بي١ثٝت ٚ ب١ض٠ني١ت ٚ  يي٠ٚ١ضِطاٟ    
ز٠َٚي١َ١ْس...تس( ب١ س١آلٍَ بؤ ع١ض٠ب ظا٠ْٛٝ، ١٥ٚ ب١ََٛيهٞ خؤظا١ْٟٓٝ نٛضزغتإ يي١ الٜي١ٕ   

َٝيطام، بؤٜي١ ٖي١ض يي١           ع١ض٠بي١ٚ  ٠، ضيؤت١ ب١ضْاَي١ٟ سه١َٚٛتي١ ٜي١ى يي١زٚاٟ ١ٜني١ناْٞ ع
زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطاق٠ٚ١، غاٍَ ي١زٚاٟ غاٍَ ٚ سه١َٚٛت ي١زٚاٟ سه١َٚٛت، ب١ضْا١َٟ 
زاطرينطزْٞ نٛضزغتإ ٚ ؾَٝٛاْسْٞ غُٝاٟ ١ْت٠ٚ١ٜٞ خَٝطاتط ب٠ٚٛ، ي٠ٚ١َ١ ثطؤغ١ٟ ب١عي١ض٠ب  

تٞ ناضٟ سه١َٚٛت١ناْٞ ب١غسا ب٠ٚٛ، ن١ ٥اَاْر يَٝٞ زاطرينطزْيٞ  نطزْٞ نٛضزغتإ ١٥ٚي١ٜٚ١
خانٞ نٛضزغتإ ٚ ي١ْاٚبطزْٞ خ١َيه١ن١ٟ ب٠ٚٛ، ١٥ّ ؾ٠َٛٝ نانطز١ْٟ ب١غسا ي١ خع١َت تَٝيعٟ  
ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝسا،  ض١ْسٜٔ ٠ٚ١ْٟ ع١ض٠بٞ ب١ دؤضَٜو ثَٝط١ٜاْس ن١ ١َٖٝؿ١ ب١ ضاَٜٚهٞ 

به١ٕ، ٠ٚ١٥تا ١٥َطِؤ ١٥ٚ ١ٜ٠ٚ١ْ، نٛضزٟ ٥اٚاض٠ٚ ز٠ضب١ز٠ض ن١ ن١ّ ٚ ث١ٜ١ًنٞ ْعّ غ١ٜطٟ نٛضز 
َٜيسٟ باٚٚباثرياْٝيإ يي١ ني١ضنٛٚى بي١           َُٜيٞ بي١عؼ ط١ِضا١ْٚتي٠ٚ١ غي١ض ظ زٚاٟ ضٚٚخاْسْٞ ضش

 زاطرين١ضٟ خاى ي١ق١َي١ّ ز٠زات ٚ َاٍَ ي١ َاخؤ س١ضاّ ز٠نات.
ا٠ٚنإ ض١ْس٠ قابًٝٞ ب١ضْا١َٟ غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضز بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْٟ ْاٚض١ زابطَِٜٓسض

 دَٝب١دَٝهطز١ْ؟
ب١ضْا١َٟ غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضز تا ٥َٝػتا ٠ٚ١٥ٜي١ ني١ يي١ ضٛاضضي٠َٟٛٝ ز٠غيتٛٚضٟ      
َٝطاقسا ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ٟ ي١ ز٠غيتٛٚضٚ ضَٜه١ٚت١ٓناْيسا ٖيات٠ٚٛ، ١َغي١ي١ٜ١نٞ ٚاٜي١ ني١ يي١         ع

يَٝٞ ث١ؾُٝأْ، يي١  ضٛاضض٠َٟٛٝ ز٠غتٛٚضَٜهسا١ٜ ن١ ٥َٝػتا ظؤضب١ٟ ع١ض٠ب ب١تاٜب١تٝـ غ١ْٓٛ 
الٜيي١نٞ زٜهيي١ ب١غييساٟ سه١َٚٛتيي١ناْٞ ضابييطزٚٚ ٚ ب١غييساٟ ٥َٝػييتاف نيي١نٛضز ؾيي١ضٜهٞ 
سه١َٚٛت١، ١َٖٝؿ١ قػ١ٚ نطزاضٟ ٠ٚنٛ ١ٜى ١ْب٠ٚٛ، قػ١ ٚ ب١َيَٝٔ ١َٖٝؿ١ يي١َْٝٛ فاٜيٌ ٚ   
ي١غ١ض ض٠ف١زا زاْسضإٚ، ب١غسا ي١ٚاز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزٕ ي١غ١ض ظ٠ٜٚيسا خيؤٟ ز٠زظَٜتي٠ٚ١، بؤٜي١     

ضْا١َٟ نٛضز نؤغجٞ ط١ٚض٠ٟ زَٜت١ ضَِٟ، ن١ٚات١ ب١غسا ب١ زضَٜصاٜٞ ََٝصٟٚٚ طتتٛطيؤ ي١طي١ٍَ   ب١
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َٝط بؤنيٛضز           َٟ ني١ بي١خ نٛضز، فانت١ضٟ ناتٞ بي١ طيطْط ظاْٝي٠ٛ يي١ ضيا٠ٚضِٚاْٞ ضٚٚزاٟٚ ْيٛ
ٟ ي١ٚاز٠ٟ زٜاضٜهطاٟٚ خؤٟ  ١ْ140ط١ضَِٜت٠ٚ١، ١ٖض بؤ١ٜ قؤْاغ١ناْٞ دَٝب١دَٝهطزْٞ َازز٠ٟ 

١نطز، ب١َ١ف غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٝٞ خػت١ ب١ضز٠ّ ت١ْطص١ٜ٠ن٠ٚ١، ن١ٚاتي١ ١٥طي١ض   دَٝب١دَٞ ْ
 ب١ضْا١َٟ غ١ضنطزا١ٜتٞ نٛضز قابًٝٞ دَٝب١دَٝهطزْٝـ بَٝت، ب١غسا ضَِٜط١ٟ يَٝططت٠ٚٛ.

 َٝهاْٝع١َناْٞ ط١ضِاْس٠ٚ١ْٟ ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ
خؤظطي١ٚ ز٠بيٛٚ ٚاَيإ     ثَٜٝٛػت١ ب١خؤَاْسا بض٠ٚ١ٓٝ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ضٝسٟ طيريؤز٠ٟ ) بطٜياٚ  

نطزبا١ٜ( ١ْبني، ١َ١٥ف بؤ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ تا ١ْق١ََٚٞ قػ١ٟ ييَٞ ْاني١ٜٔ، بيؤ منْٛٚي١     
٥َٝػتا ي١ نَٞ بجطغٞ ز٠َيَٞ ١ْز٠بٛٚ نيٛضز زٚاٟ ضٚٚخاْيسْٞ بي١عؼ بيَٞ ط١ضِاْسْي٠ٚ١ٟ ْاٚضي١       

عَٝيطام، بؤٜي١ ٥ي١ٚ    زاطرينطا٠ٚنإ، ب١ٚ خَٝطا١ٜٝ ضٛٚبا ب١غيسا بيؤ زا١َظضاْسْي٠ٚ١ٟ ز٠َٚيي١تٞ     
َٝهاْٝع١َٟ ب١ طٛزلاٟٚ ز٠ظامن ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ نٛضز ز٠ضباض٠ٟ ١٥ٚ ْاٚضا١ْ سي١قَٝهٞ ز٠غيتٛٚضٜٞ   
ب١ز٠غت١ٜ٠ٚ١، ١٥ط١ضضٞ ب١ ثَٝٞ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطام ١٥ٚ ْاٚض١ ب١عي١ض٠ب نطاٚاْي١ بي١ ْاٚضي١ٟ     

١ض٠ب ْانؤنٞ ي١غ١ض ْاٚ ز٠بطَٜت، ن١َ١٥١ف غ١زضَٜهٞ زٜه١ٜ١ٚ ب١ ثَٝٞ ز٠غتٛٚض س١م بي١ عي  
زضا٠ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ْاٚضا١ْ ببَٝت١ ال١َْٜٝهٞ ْانؤنٞ، ٥َٝػتا ٠ٚ١٥ ضٛٚ، ب١آلّ بي١ ثَٝيٞ ز٠غيتٛٚض    
١٥ٚ ْاٚضا١ْ ن١ دَٝٞ ْانؤنٞ زٚٚ ال١ْٜٔ، ز٠بَٞ ي١ ث١ْاٟ ب١غسا ن١ الٜي١َْٝهٞ ْانؤن١ٝٝن١ٜي١   

       ٜٛ َٝ ١َٝٝٓٝنا٠ٚ١ْ، ث َٝيطام ٥اَطاظَٜهي١ بي١ ز٠غيت ؾيؤف ػيت١  ب١ت١ْٝا ي١ٚ ْاٚضيا١ٜ١ْٚ غيٛثاٟ ع
َٖٝع٠ناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝـ ٠ٚى ال١َْٜٝهٞ ْانؤنٞ ي١ٚ ْاٚضا١ْ بَٝت، ب١ زاخ٠ٚ١ ١ٜى زٚٚ 
غاٍَ ي١َ١ٚب١ض ثَٝؿ١ُضط١ ي١ٚ ْاٚضا١ْ ثاؾ١نؿي١ٟ نيطز ٚ غيٛثاٟ عَٝيطام ب١تي١ْٝا َاٜي٠ٚ١ٚ       

َإ بي١ ثؿي١ًٝ غيجاضز( ، ٥َٝػيتا ز٠ضفي١تَٝهٞ       -ن١ٚت٠ٚ١ خع١َت عطٚب١، نٛضز ٚت١ْٞ ) ب١ظ
١باض ٖاتؤت١ ثَٝـ، ثَٜٝٛػت١ ١٥دلاض٠ َٖٝعٟ نٛضز بضَٝت٠ٚ١ ١٥ٚ ؾَٜٛٓا١ْٚ ١٥دلاض٠ ضيؤَيٞ  زٜه١ٟ ي

١ْنات، ي١ٚ الؾ٠ٚ١ ١َٖٚيٞ زٜجًؤَاغٞ ي١ ٥اغغ عَٝطام ٚ ٥ٝكًِٝ ٚ دٝٗاْسا ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ ضطِتط 
بهات، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ب١ ضاٚخؿاْس٠ٚ١ْ ب١ ١٥زاٟ سه١َٚٛت ٚ زاْاْٞ ب١ضْا١َٜي١نٞ  

بؤ ١َْٖٝؿتين ط١ْس٠َيٞ ٚ، ثَٝؿه١ؾهطزْٞ خع١َتطٛظاضٟ ظٜاتطٚ طَٜٛططتٔ ي١ ١ٜناٟ ٚ  تؤن١ُ
ططت١ٓب١ض ظَاْٞ زٜايؤط، باضٟ ْاٚخؤٟ ٚآلت ب١ ٥اقاضٟ خؤؾهطزْٞ ظ٠َٝٓي١ٟ ت١ََٗٝيضي٠ٚ١ْٚٛ   

 ضَٜهبدطَٜت٠ٚ١.
 ضِؤٍَ ٚ ١٥ضنٞ ضاط١ٜاْسْٞ نٛضزٟ ي١ٖ١َب١ض نَٝؿ١ غااتٝص١ٜٝنإ

ض٠تا ب١ ط١ضَٞ ي١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ضي٠ٚٛثَٝـ، بي١آلّ ني١ قؤْاغي١ناْٞ     ضِاط١ٜاْسْٞ نٛضزٟ غ١
ي١ ٚاز٠ٟ زٜاضٜهطاٟٚ خؤٟ دَٝب١دَٞ ْي١نطإ، ضاط١ٜاْيسْٞ نيٛضزٜـ ٚضز٠ ٚضز٠     140َازز٠ٟ 
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خؤٟ يَٞ زظ٠ٚ١ٜ، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ب١ٖؤٟ زاب١ؾبْٛٚٞ ضاط١ٜاْيسْٞ نيٛضزٟ ب١غي١ض زٚٚ    
سْسا ي١ ١َٖب١ض ثطغي١ غيااتٝص١ٜٝناْسا ٚ ب١تاٜبي١ت    ب١ض٠زا، ٥اضاغت١ٟ دٝادٝا ي١ َْٝٛ ضاط١ٜاْ

١َغ١ي١ٟ ط١ضِاْس٠ٚ١ْٟ ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ غي١ضٜإ ١َٖييسا، ١٥َي١ف بيؤ ن١ؾيٞ ْياٚخؤٟ       
نٛضزغتإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ب١تاٜب١تٝـ زٚاٟ ط١ضَبْٛٚٞ نَٝب١ضنَٝٞ ٠ٚضططتين ز٠غي١آلت يي١ضَِٜٞ   

طٞ ب١ ثطغ١ غيااتٝص١ٜٝنإ يي١ ضاط١ٜاْيسٕ    ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ، ٥ٝسٟ خ١َٞ ث١ٜسانطزْٞ ز٠ْط ت١ْ
١َٖيضين، تا ٚاٟ يَٝٗات َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض ب١الٟ ضاط١ٜاْس٠ٚ١ْ ططْط ١ْبٔ ٚ ١ْبٕٛٚ ب١ ؾاٜإ بيؤ  
قػ١ ي١غ١ضنطزٕ، ١َ١٥ غ١ضٟ نَٝؿا بؤ ٥ي٠ٚ١ٟ ني١ ١ْٖيسَٜذاض ضاط١ٜاْيسٕ بؤتي١ غي١ب١بهاضٟ       

٠ٚ، ظؤضداض ١٥ٚ ضاط١ٜاْسْي١ٟ ظؤض  غاضزب٠ٚ١ْٚٛ ي١ٖ١َب١ض ثطغ١ غااتٝص١ٜٝناْسا، ي١ٚ غؤْط١ٜ١
ب١الٟ ثطغ١ غااتٝص١ٜٝناْسا ز٠ضَٝت غ١ضظ٠ْؿت ز٠نطَٜيت ٚ بي١ خؤزظٜٓي٠ٚ١ يي١ ٜٚػيغ ٥ي١ّ       
غ١ضز١َ٠ ي١ق١َي١ّ ز٠زضَٜت، ب١تاٜبي١تٝـ ضاط١ٜاْيسْٞ سعبي١نإ، يي١ ضاغتٝؿيسا، ط١ْيس٠َيٞ ٚ       

ظؤضتيطٜٔ ضٚٚبي١ضٟ    ضؤتٝين ظؤضٟ زاَٛز٠ظطاٚ ي١َٓٝثطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ٚا١ْٟ ن١َت١ضخ١ّ ٚبيَٞ بيانٔ،  
ضاط١ٜاْسْٞ زاطرينطز٠ٚٚ، ب١ٚ ث١َٟٝٝ زاْٝؿتٛاْٞ ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ ب١ؾساضٟ ي١ ١َٖيبصاضزْٞ 
ث١ضي١َاْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا ْان١ٕ، ضاط١ٜاْسْٞ نٛضزٟ ثؿغ تَٝهطزٕٚٚ، ١٥ط١ض ب١ض١ٜ٠نٞ 

طز٠ٚٚ، ت١ْاْي١ت ١ْٖيسَٟ   ضاط١ٜاْسٕ ب١ططْطٞ بعاَْٞ، ١٥ٚا ب١ض٠ٟ زٜه١ ب١ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ناضٟ ني 
داض ضاط١ٜاْسٕ ١٥ٚ ثطغ١ ططْطا١ْ ي١بري خ١َيو ز٠بات٠ٚ١، غ١ٜط ي٠ٚ١زاٜي١ ٥ي١ٚ بَٝٓيطر نطزْي١ٟ     
ثطغ١ غااتٝص١ٜٝنإ ي١ ث١ْاٟ ثطؤفٝؿٓاَيٝٞ ضاط١ٜاْسْي٠ٚ١  ز٠نيطَٟ، بؤٜي١ ١ٖقي١ ضاط١ٜاْيسْٞ      

١ضاَٜٚع ١ْخطإٚٚ، دَٝيٞ  نٛضزٟ ي٠ٚ١ ٥اطازاضبَٞ ن١ ١َغ١ي١ غااتٝص١ٜٝنإ َٖٝؿتا غااتٝصٕ ٚ ث
خؤ١ٜتٞ ب١ضططٟ ي١ َايف خ١َيو بهات ٚ زٜاضز٠ٟ زظَٜٟٛ ط١ْس٠َيٞ ضٜػٛا بهيات، بي١آلّ ز٠بيَٞ    

ي١ ١َغ١ي١ غااتٝص١ٜٝنإ بَٝت ٚ َٖٝؿتا ثطغٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ز٠َٖٝينَ ناضٟ بؤ بهطَٟ، ٥اطا١ٜنٝؿٞ 
َيبْٛٚي٠ٚ١ٟ ١ٖغيغ   ١٥ط١ض ١٥ط١ض ط١ْس٠َيٞ ٚ ططفغ ن١َي١ن١بٟٛٚ ٥ي١ّ ٚآلتي١ بي١ ٖؤنياضٟ نا    

١ْت١ٚا١ٜتٞ ي١ ق١َي١ّ بسضَٟ، ١٥ٚا ضاط١ٜاْسْٞ نٛضزٟ ثؿهٞ ؾَٝطٟ ي١ ثطؤغ١ٟ ناَيب٠ٚ١ْٚٛني١زا  
 ثَٞ ز٠بطَِٟ.

 
* ١٥ّ باب١ت١ ٠ٚآلَٞ ثطغٝاض٠ناْٞ ١٥ٚ زٜساض١ٜ٠ ن١ ضؤشْا١َٟ باضظإ ْٝٛظ ي١ط١ٍَ ْٛٚغ١ضٟ 

  ُاع٠ٚ١ًٝ ٥اَياز٠نطابٛٚ ٚ يي١  ١٥ّ نتَٝب١ٟ نطزبٛٚ ٚ ن١ ي١ ال١ٜٕ ضؤشْا١َْٛٚؽ دي١َاٍ ٥ٝػي  
 بآلٚبؤت٠ٚ١. 2011-3-6( ٟ ضؤشْا١َٟ باضظإ ْٝٛظ ، ضؤشٟ 203شَاض٠ )
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  ٓةًيشة ثيَويطتيٌآْةًيشة ثيَويطتيٌاْ
 بةزِيٌَِايي ضةزؤن بازشاُي ٓةيةبةزِيٌَِايي ضةزؤن بازشاُي ٓةية

 
 

٥يي١ّ ْاْٚٝؿييا١ْ قػيي١ٟ َيئ ْٝٝيي١، بيي١َيهٛ قػيي١ٟ دييُٝؼ دَٝتييطٟ بيياَيٝؤظٟ ٜٚال١ٜتيي١ 
ي١طيي١ٍَ ش٠ْيي١ضِاٍَ ٥ؤغيي   2011-5-3ضِؤشٟ ٜيي١نططت٠ٚٛناْٞ ١َ١٥ضٜهاٜيي١ ييي١ ٥َٝييطام، نيي١ 

ف١ضَاْس٠ٟ َٖٝع٠ناْٞ ١َ١٥ضٜها ي١ ٥َٝطام ٚ ؾاْسَٜهٞ ٜا٠ٚضٜإ غ١ضزاْٞ ب١ضَِٜع َػبٛز باضظاْٞ 
غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝإ ي١ غ١الس١ززٜٔ نطز، ي١ زٜساض٠ن١زا طتتٛطؤ يي١باض٠ٟ ضي١ْسٜٔ   

ؤى باضظاْٞ نطز ي١ ض٠ِخػاْسْٞ ظ٠َٝٓي١ٟ  ١َغ١ي١ نطا، باَيٝؤظٟ ١َ١٥ضٜها غتاٜؿٞ ضِؤَيٞ غ١ض
َُٜٞ نٛضزغيتإ يي١ ٖي١َٛٚ          َٝؿيكزْٞ ٖي١ض زميٛنطاغٞ ٚ ٥اظازٟ بيريِٚضاٚ ٖي١ض٠ٖٚا يي١ ب١ض٠ٚث
َُٜٓاٜٞ غي١ضؤى بياضظاْٞ ١ٖٜي١ يي١          َٜٝٛػيتُٝإ بي١ِض َُٝي١ ١َٖٝؿي١ ث بٛاض٠ناْساٚ ِضاٜط١ٜاْس: ٥

 طام ز٠ب٠ٚ١ٓ.ضاض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ٚ ٥اغت١ْطا١ْٟ ضِٚٚب١ضِٟٚٚ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٥َٝ
، ني١ يي١    ١٥17/2ّ زٜساض٠ٚ ض١ْسٜٔ زٜساضٚ ضاٚثَٝه١ٚتين زٜه١، ب١تاٜبي١تٝـ يي١ زٚاٟ   

٥اغغ دٝادٝاٟ ٚآلتإ ٚ ب١ غ١ضزاْٞ ض٠د١ب ت١ٜ  ١٥ضزؤطاْٞ غي١ضؤى ٠ٚظٜطاْيٞ تٛضنٝيا٠ٚ،    
٥اَاش١ٜ٠نٔ بؤ ثا١ٜٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ْاٚض١ن١ٚ دٝٗاْسا. ي١ٚالؾ٠ٚ١ َٝسٜاٟ ٥ؤثؤظغٝؤٕ 
١َٖٝؿ١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚى ٖي١ضََُٜٝهٞ زٚٚض٠ثي١ضَٜعٚ زابيطِاٚ يي١دٝٗإ ثٝؿيإ ز٠زات،      
ب٠ٚ١ف ضِاْا٠ٚغ  ظؤضداض ب١دؤضَٜو َا١ََي١ ي١ط١ٍَ ١ٖٚاٍَ ٚ ضِاثؤضت ز٠ن١ٕ، ن١ ٚا َاْيا بيسات   
٠ٚ١٥ ١َ١٥ضٜها َٖٝٓس٠ ي١ زا١َظضا٠ٚ ؾ١ضع١ٝٝناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ تٛض٠ِٜي١ َٜٚٓي١ٟ ْٝٝي١،    

اَيٞ تطؾٛخَٜٛهطاٟٚ ي١ٚدؤض٠ ي١ ١َٖيد١َي١تاْسٕ ب١ٚال٠ٚ ٖٝضٞ زٜه١ ١ْٝٝ، يي١ َاْؿيَٝت ٚ   ١ٖٚ
شَٜطْٛٚغٞ ت١ي١فعٜؤْٞ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ٖات٠ٚٛ ن١ ١َ١٥ضٜها ي١ ب١ناضَٖٝٓاْٞ تْٛسٚتٝصٟ ب١ضاَبي١ض  
َٝطام ٚ نٛضزغتإ ْاِضاظ١ٜٝ، ٥ي١ٟ باؾي١ ضيٞ بًَيَٞ خيؤ ْياَيَٞ ِضاظٜيِ، ثاؾيإ          خؤثٝؿاْس٠ضاْٞ ٥

آلتٝـ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ تْٛسٚتٝصٟ ب١ضاَب١ض خؤثٝؿاْس٠ضإ ب١ناضبَٝت، ١٥ّ دؤض٠ ١ٖٚاَيي١  ز٠غ١
ظٜاتط ي١ ١ٖٚاَيٞ غ١ضز٠َٞ ب١غ١ضضٛٚ ز٠ضٔ، ن١ بيؤ ب١ضظنطزْي٠ٚ١ٟ ١َعٓي١ٜٚاتٞ غي١ضباظإ     
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ب١ناضز٠ٖات ٚ ي١ ث١ْاٟ ؾاضز٠ٚ١ْٟ ضاغتٝسا، ب١ ١ٖظاضإ ن١ؽ ض٠ِٚا١ْٟ ب١ض٠ناْٞ ؾ١ضِ ز٠نطإ، 
ؤ خع١َتهطزْٞ ٥اَازلٞ غٝاغٞ خؤٜا١ْ، ز٠ْا ن١ ١٥ٚ ضِغيت١ ١َتاتٝٝي١ ز٠ضخيٛاضزٟ    ١َ١٥ف ب

خيي١َيو ز٠زضَٜييت، ١ٖقيي١ ز٠ٜٛنيي١ٟ تييطٜـ ١ْؾيياضزضَٜت٠ٚ١، نيي١ بطٜتٝٝيي١ ييي٠ٚ١ٟ ١٥َيي١ضٜها  
زا١َظضا٠ٚناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٞ ب١ ْاؾ١ضعٞ ١ْظا٠ْٛٝ، ٥ؤثؤظغؤٕ ن١ بؤ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خيؤٟ  

١ظضا٠ٚناْٞ نٛضزغتإ، بؤ ٠ٚ١٥ٜي١ تيا ؾي١ضع١ٝٝت بساتي١ زاٚاٟ     ْاؾ١ضعٝبٕٛٚ ز٠زات١ ثاٍَ زاَ
َٝبطي١ٕ ٥ي٠ٚ١ ١٥َي١ضٜهاف         َٞ خي١َيو ٠ٖٚيا ت خؤٟ ن١ ضِٚٚخاْسْٞ سه١َٚٛت١، ثَٝٞ ٚاٜي١ ز٠بي
ب١قػ١ٟ ١٥ٚإ ز٠نات. ٖٝ  ضِؤشْا١َٚ طؤؤاضَٜو َٖٝٓس٠ٟ ٥ي١ٚ ضِؤشْاَي١ٚ طؤؤاضاْي١ٟ غيَٝب١ضٚ     

يي١ ١َغي١ي١ٟ ؾي١فاف١ٝٝتٞ ضِؤش٥اٚاٜٝي١نإ     دي١ختٝٝإ   17/2ٖاٚثؿغ ٥ؤثؤظغٝؤْٔ ب١ض ي١ 
١ْنطزؤت٠ٚ١، ١َٖٝؿ١ ٠ٚ١٥ٜإ ثَٝطِاط١ٜاْسٜٚٚٔ ن١ ضِؤش٥اٚا١ٜٝنإ َٛدا١َيي١ٟ ني١ؽ ْاني١ٕ،    
١٥ٟ باؾ١ ن١ باَيٝؤظٟ ١َ١٥ضٜها غتاٜؿيٞ ضِؤَييٞ غي١ضؤى بياضظاْٞ ز٠نيات يي١ ض٠ِخػياْسْٞ        

َُٜٞ نٛضزغيتإ يي١ ٖي١َٛٚ    ظ١َٓٝ٠ٟ زميٛنطاغٞ ٚ ٥اظازٟ بريٚضِاٚ بي١ض٠ٚ ثَٝؿي٠ٚ١بطزْٞ ٖي١ض   
بٛاض٠ناْسا، ٜإ ن١ ز٠َيَٞ  ي١ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ٚ ٥اغيت١ْطا١ْٟ ضِٚٚبي١ضِٟٚٚ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٞ     
٥َٝطام ز٠ب٠ٚ١ٓ  ١َُٝ٥ ١َٖٝؿ١ ثَٜٝٛػتُٝإ ب١ضَُِٜٓاٜٞ غ١ضؤى باضظاْٞ ١ٖٜي١ ضيٞ ز٠ط١ٜي١َْٞ؟    

١ ْاٚضي١ن١زا ي١ب١ضضياٚ   ١٥ط١ض ضِؤٍَ ٚ ثَٝط١ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ قٛضغاٜٞ غ١ضؤى باضظاْٞ يي 
ْيي١طريَٟ، ٥يي١ٚ ضَُِٜٓاٜٝاْيي١ٜٝإ بؤضيي١ٝٝ. ٥اؾييهطا١ٜ ظؤضديياض َٝييسٜاٟ بيي١ض٠ٟ ٥ؤثؤظغييٝؤٕ ٚ  
ٖاٚثؿت١ناْٝإ، ١٥ٚ دؤض٠ ١ٖٚاآل١ْ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ زٜه١ ١َٖيس٠طَٝط٠ٚ١ِْٚ ب١ثَٝضي١ٚا٠ٚ١ْ بي١ْاٟٚ   

ن٠ٚ١ْ١، ١َب١غت غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ ْعٜو ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ن١ ١ْٜٜٛػت ْاٟٚ ٥اؾهطا بهطَٜت بآلٚز٠
يَٝط٠زا ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ٠ٚى َٝسٜاٟ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ضِاٜبط١ٜ١ْني ٚ بًَيَٝني ١٥َي١ضٜها زشٟ ٥ؤثؤظغيٝؤ١ْ،    
ب١َيهٛ ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١ٖق١ ضِٚٚزا٠ٚنإ ٠ٚى خؤٜإ بط١ٕ، بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ ز٠ضفي١ت بسضَٜتي١     

 ٞ ٥ؤثؤظغيؤٕ بيؤ    ٖاٚآلتٞ ي١ ضَِٜٞ ظاْٝاضٜٞ زضٚغت٠ٚ١ ضِاٚبؤضْٛٚٞ خؤٟ بٓٝات بينَ. ال١ْٜي١ناْ
ختٛن١زاْٞ غؤظٟ ١ٖٚازاضاْٝإ، ْا٠ٚ ْيا٠ٚ بي١َيَٝٓٝإ ثيَٞ ز٠زإ ٥ي١ّ ١ٖفت١ٜي١ سهَٛٚي١ت ٚ       
١َٖٛٚؾغَ ز٠ضِٚخَٝت، نٛضزغتاْٝإ ب١ض٠ٚ زؤخَٝو ز٠بطز ن١ ب١ ٥اض٠ظٟٚٚ خؤٜيإ يي١ دٝٗياْٞ    

بٛٚ، ني١   زابكِٕ، ب١آلّ ي١ َا٠ٟٚ زٚٚ َاْطٞ خؤثٝؿاْساْسا ن١ْاَيٞ زٜجًؤَاغٞ ظؤض ط١ضَٛطٛضِ
ططْطآٜٝإ ٖاتين غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ تٛضنٝا بٛٚ ن١ فطِؤن١خا١ْٟ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ١ٖٚيَٝطٟ نطز٠ٚ٠، 
ٚات١ ١٥ٚ غ١ضزا١ْ ضِٚٚزاَٜٚهٞ غٝاغٞ ٚ ٥ابٛٚضٜٞ ططْط بٛٚ ي١ ْاٚض١ن١زا. ٖي١ضََُٜٝو َٖٝؿيتا   

ثَٜٝٛػيتٝٝإ  َا٠ٟٚ زٜاضٜهطاٟٚ ١ٖضغَٞ غ١ضؤنا١ٜت١ٝٝن١ٟ ت١ٚاٚ ١ْبٛٚبَٝت ٚ ١َ١٥ضٜه١ٝٝنإ 
ب١ ضَُِٜٓاٜٞ غ١ضؤن١ن١ٟ بَٝت بؤ البطزْٞ ٥اغت١ْط١ناْٞ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٥َٝطام، ٥ؤثؤظغٝؤٕ ي١ 
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ثاٟ ضٞ بٝاْٛٚ ب١ ثَٝؿٓٝاض٠ طٛزلا٠ٚناْٞ ١٥ٚ غ١ضؤن١ ز٠ططَٜيت ٚ ٜي١ى ٖي١ْطاٚ يَٝيٞ ْا١ٜتي١      
َٝٓياْٞ سهَٛٚي١تٞ بٓهي١ فييطاٚإ ٚ          َٝؿي٠ٚ١، باؾي١ ب١ؾيساضٟ نيطزٕ ييي١ ضانػياظٟ ٚ ثَٝهٗ ث
١َٖيبصاضزْٞ ثَٝؿ٠ٛخت١، ٠ٚى غَٞ ثَٝؿٓٝاض بؤ ٥ؤثؤظغٝؤٕ، بؤضٞ بٝاْٜٛٚيإ ثيَٞ بطيريَٟ ٚ بي١     
زاخػتين ز٠ضطاٟ زٜايؤط ت١َاؾا بهطَٜت، ٥اٜا ١َ١٥ زاخػيتين ز٠ضطياٟ زٜايؤطي١ ٜيإ ٥ي١ٚ      
١َٖٛٚ ض٠ِتهطز٠ٚ١ْٚ ثَٝساططت١ٓ ي١غ١ض ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ سهَٛٚي١ت؟ ٖي١م ْٝٝي١ ٥ؤثؤظغيٝؤٕ     

ٜبيي١ٚ ًَهيي١ض بييٕٛٚ زابييينَ، ٥َُٝيي١ ييي١ نٛضزغييتاْسا خييا٠ْٚٞ غيي١ضؤنَٝهٞ  زاْٝؿيي  بيي١ ع١
% ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ َتُا١ْٜإ ثَٞ ب١خؿي٠ٛٝ، ١٥َي١ ز٠غيه١ٚتَٝهٞ    ١ٖ70َيبصَٜطزضاٜٚٔ ٚ 

ططْط١ ي١ ث١ْاٟ زا١َظضا٠ٚ ؾ١ضع١ٝٝناْٞ زٜه١ٟ ٚآلت، غ١ضؤى باضظاْٞ ض١تطَٜه١ بؤ ٖي١َٛٚ  
ٞ غٝاغٝٞ دٝاٚاظ، ١ٖقي١ يي١شَٜط ٥ي١ٚ ضي١تط٠زا بطِٜياضٟ      ثَٝهٗات١ناْٞ نٛضزغتإ ٚ بريٚبؤضْٛٚ

زاْٝؿ  ٚ طتتٛطؤٟ دسٟ بس٠ٜٔ ٚ ٠ٚى ١َ١٥ضٜه١ٝٝنإ غٛٚز ي١ ضَُِٜٓا١ٜٝناْٞ غ١ضؤى باضظاْٞ 
 ٠ٚضبططٜٔ ٚ ١َٖٝؿ١ ب١ ثَٜٝٛػتٝإ بعاْني.
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  ي بةزةيي "بةزةي كوزدضتاُي" بؤ ئةًسِؤي بةزةيي "بةزةي كوزدضتاُي" بؤ ئةًسِؤيَليَلزِؤحيةتزِؤحيةت
 
 

ػت ْانات َٖٝٓس٠ ضِؤبض١ٓٝ قٛٚآلٜٞ ََٝصٚٚ، ١ٖض ض١ْس غاَيٞ ضِابيطزٚٚٚ قؤْياغٞ زٚاٟ   ثَٜٝٛ
ضِاث١ضِٜٔ ب١غ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي٠ٚ١ ساَيٞ بني، ن١ ١ٜنس٠ْطٞ بؤ نٛضز ض١ْس ططْط١، با يي١ غي١ض٠تاٟ   
ضِاث١ض٠ٚ١ِٜٓ ز٠غت ثَٝبه١ٜٔ ٚ بعاْني ١٥ط١ض نٛضز ١ٜنطِٜعٚ ت١با ١ْبٛاٜي١ ضِاثي١ضِٜٔ بي١ٚ خَٝطاٜٝي١     
َٝٛز٠َٚيي١تٞ ٚ ْاٚضي١ن١، نيٛضز بي١         َٝؿي٠ٚ١ٟ بياضٚزؤخَٝهٞ ْيَٜٛٞ ْ ز٠بٛٚ؟ ٥اٜا ي١ت١ى ٖات١ٓث
ْات١باٜٞ ٚ ثاضض١ثاضض١ٜٞ ضٜعٟ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝناْٞ ضٞ ز٠نيطز؟ ١٥َي١ٚ ظؤضٟ زٜهي١ف ٥ي١ٚ     

 ثطغٝاض٠ دسٜا١ْٕ، ن١ ١٥َطِؤ ي١ ؾ١قاَٞ نٛضزٜسا غ١ض١َٖيس٠ز٠ٚ١ْ٠.
ٞ ز٠ن١ٜٓي٠ٚ١، ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ بي١ زؤخَٝهيسا      ن١ ٜازٟ ضِاط١ٜاْسْٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغيتاْ 

تَٝس٠ث١ضَِٜت، داضَٜهٞ زٟ َٖٝعٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ زاب١ف بٕٛٚ ٚ خي١َيهٞ نٛضزغيتاْٝـ بي١ٚ    
، ضِاط١ٜ١ْيسضا يي١ زؤخَٝهيسا    1988-5-12زؤخ١ تاظ١ٜ٠ ْٝط١ضأْ. ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ن١ يي١  
١ى بٛٚ َٖٝعٚ ال١ْٜي١ غٝاغي١ٝٝناْٞ   ، ب١ض٠ٜؾاآلٟٚ دٝٓؤغاٜسنطزْٞ نٛضز ط١ٜؿتب٠ٚٛ ١٥ٚث١ضِٟ

ثَٝه٠ٚ١ نؤنطزبؤ٠ٚ، ضاغت١ ٠ٚ١ْٟ زٚاٟ ضِاث١ضِٜٔ ٥اطازاضٟ ظ٠ضٚض٠تٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ١٥ٚ ب١ض١ٜ٠ ْني، 
بي١آلّ ب١ؾيَٝهٞ ظؤضٟ تَٝهؤؾي١ضٚ غي١ضنطز٠ناْٞ ٥ي١َطِؤ ٥اطيازاضٟ غي١ض٠تاناْٞ نياضنطزٕ ٚ         

با١ٜتٞ باغيهطزْٞ بابي١تٞ بي١ض٠ٟ    ضِاط١ٜاْسْٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْني، ١ٖؾٝا١ْ بؤ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ سع
نٛضزغتاْٞ ب١ ثَٜٝٛػت ْاظأْ، ١٥ط١ضضٞ ١٥ٚا١ْٟ يي١ ٚاقٝبيٞ ضِؤشاْيٞ بي١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٝسا      
شٜإٚ، ز٠غه١ٚتٞ ١ٜنطِٜعٟ نٛضزٜإ ب١ٖؤٟ ١٥ٚ ب١ض٠ٚ١ٜ٠ بٝين ٚ ي١ غَٝب١ضٜسا س١غا٠ٚ١ْ، ييَٞ  

ٞ بي١ض٠ٟ نٛضزغيتا٠ٚ١ْٝٝ   غ١ضنطز٠ٟ يَٝٗاتٛٚ ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ، ن١ دَٝج١زل١ٟ ب١غ١ض ناض٠نياْ 
زٜاض٠ٚ ب١ٚ ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١ ب١ ١٥ْساظٜاضٟ ٥اؾغ ْاغطا، ب١ض١َٖٞ خؤغاظزاْٞ بي١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٝٞ   

 ي١ ضِاث١ضِٜٔ ٚ زا١َظضاْسْٞ زا١َظضا٠ٚ ؾ١ضع١ٝٝناْسا ١ْبٝين.
ب١خغ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بٛٚ ن١ بي١ض يي١ ِضاثي١ضِٜٔ ال١ْٜي١ غٝاغي١ٝٝنإ يي١ ب١ض١ٜ٠نيسا        

ضِاث١ضِٜٔ ٠ٚى ضِٚٚزاَٜٚو ٠ٚضض١ضخاَْٝهٞ ط١ٚض٠بٛٚ، طي١ٚض٠ٜٞ ٥ي١ٚ ضِٚٚزا٠ٚ    نؤبب٠ٚ١ْٚٛ، ضْٛه١
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ي٠ٚ١زا بٛٚ ب١ٖؤٟ ١ٜنطِٜعٟ َٖٝعٚ ال١ْ١ٜغٝاغ١ٝٝنإ، َاَيٞ نٛضز ١ٜندطاٚ ب١ ١ٜنس٠ْط ٚ ١ٜى 
ثاضض١ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ِضاثي١ضِٟ، بي١ض٠ٟ نٛضزغيتاْٞ زآٜي١َؤٟ ١ٖغيتا٠ٚ١ْٟ نيٛضز بيٛٚ        

بؤ ١٥َطِؤٚ غب١ٟ زاْا، ١ٖض ي١ٚإ ضِؤشاْسا ن١ َٖٝؿيتا ضِاثي١ضِٜٔ يي١     ١ٖغتا١ٜ٠ٚ١ْى ن١ بٓاغ١ٟ
زا ي١ب١ضز٠ّ د١َا٠ٚضٟ ضِاث١ضِٜٟٛ ؾاضٟ نؤ١ٜ 1991-3-20ط١ض١َٜسا بٛٚ، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ 

باغٞ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ قاْْٛٞ نطزٚ ضِاٜط١ٜاْس ن١ ثَٜٝٛػت١ ١َٖيبصاضزٕ بهطَٜت بؤ ٥ي٠ٚ١ٟ  
ه٠ٚ١ ١َٖيبصَٜطزضَٜت، زٚاتط ٥ي١ٚ ثَٝؿيٓٝاض٠ ب١دَٝٝي١ٟ غي١ضؤى بياضظاْٞ      ز٠غ١آلت ي١ ال١ٜٕ خ١َي

 1992-5-19ن١ٚت١ ٚاضٟ دَٝب١دَٝهطز٠ٚ١ْٚ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ بطِٜياضٟ خيؤٟ زاٚ يي١ ضِؤشٟ    
١ٜن١ّ ١َٖيبصاضزْٞ طؿغ نطاٚ غ١ضز٠َٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ نؤتاٜٞ ٖات. ب١زاخي٠ٚ١ ١ْٖيسَٟ   

ٖاٟ ١ٜنطِٜعٟ ن١ّ ز٠نطَٜت٠ٚ١، ب١ٚ بٝا٠ْٟٚٛ غٛٚزٟ بؤ داض بؤ ١َضاَٞ غٝاغٞ ي١ ططْطٞ ٚ ب١
ثاضتٞ ٚ ١ٜنَٝغ ١ٖ،١ٜ١ٖض بؤ١ٜ ب١ٖؤٟ ١ًَٓزإ بؤ ٜٚػغ ١٥ٚ خ١َيه١ٟ خٛاظٜاضٟ ٥ي٠ٚ١بٕٛٚ  
-7ن١ ١ٖض ١ْبَٞ ي١ ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚناْسا ب١ ١ٜنًٝػت ي١ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطام يي١  

ٝٞ ي١ز٠غت زا، ١َ١٥ ي١ ناتَٝهسا بٛٚ ؾيؤف١َٝٝٓٝنإ  زاب١ظٕ، نٛضز شَاض١ٜ٠ى نٛضغ 3-2010
ٟ تي١ممٛظٟ  22ب١ضز٠ٚاّ ب١زٚاٟ ز٠ضف١تسا ط١ضِإٚ بؤ طٛضظ ٠ٚؾاْسٕ ي١ نٛضز، من١ْٟٚٛ ططٚٚثيٞ  

١ٜ١ٖ ي١ ث١ضي١َاْٞ ٥َٝطاقسا ن١ ١َٖٟٛٚ غاَيَٝو بٛٚ بي١ض يي١ ١َٖيبيصاضزْٞ نٛضزغيتإ      2008
٠ٚ١ٟ ؾيؤف١َٝٝٓٝنا٠ٚ١ْ ب١ٜاغيا زشٟ نيٛضز    ، ناتَٞ ٜٚػيتٝإ يي١ضَِٜٞ ططزبْٛٚي    25-7-2009

ب٠ٚٛغت٠ٚ١ٓ، ب١آلّ ٠ٚآلّ زا٠ٚ١ْٟ ب١ث١ي١ٟ غ١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ ض٠تهطزْي٠ٚ١ٟ يي١     
ال١ٜٕ غ١ضؤى نؤَاض٠ٚ٠ٚ ز٠ٚضٟ نٛت١ًٟ نٛضز ي١ ب١غسا خؤثٝؿاْساْٞ خي١َيهٞ ني١ضنٛٚى يي١    

ٚض١ٍَ نطا٠ٚ١ٜ، ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ٚ ثؿتٝٛاْٞ خ١َيهٞ ١ٖٚيَٝطٚ غًَُٝاْٞ ٚ زٖؤى ثٝال١ْن١ ثٛ 28-7
١ٜنس٠ْطٞ  خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ ال١ْٜي١ غٝاغي١ٝٝنإ بيٛٚ ي١َٓٝطي١ضِا ثٝالْيٞ ؾيؤف١َٝٝٓٝنإ       
غ١ضبططَٜت. زٜاض٠ د١ختهطز٠ٚ١ْ ي١ َٝهاْٝعََٝهٞ ٠ٚى ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ بؤ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ٖيٝ   

ط١ٝٝ بيؤ نٛؾيتين   ن١غَٝو طٛظاضؾت ي١ بؤضْٛٚٞ خؤٟ ١ْنات، ٠ٚى ظؤضداض ز٠َيَٝٔ ١٥ٚ ١ٜنس٠ْ
ب١ضز٠ٚاّ دي١خت   2010-3-7دٝاٚاظ١ٜٝنا١ْ، ب١زاخ٠ٚ١ ب١ض ي١ ١َٖيبصاضزْٞ طؿتٝٞ ٥َٝطام ي١ 

ي٠ٚ١ ز٠نطا٠ٚ١ٜ ن١ ططْط١ ي١ ب١غسا ١ٜنس٠ْط ٚ ١ٜى ١َٖيَٜٛػت ٚ ي١ نٛضزغتاْٝـ دٝاٚاظ بيني  
 ٚ ١ٖضن١ؽ طٛظاضؾت ي١ بريٚ بؤضْٛٚٞ خؤٟ بهات، ي١ب١ضضياٚ ْي١ططتين )١ٜنيس٠ْطٞ ٚ ٜي١ى    
١َٖيَٜٛػغ ي١ ب١غساٚ فط٠ ض٠ِْطٞ ٚ ثاضَٜعطاضٜهطزْٞ دٝاٚاظ١ٜٝنإ ي١ نٛضزغتإ( غ١ضٟ نَٝؿيا  
بؤ ٠ٚ١٥ٟ سعب١ناْٞ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ي١ َا٠ٟٚ زٚٚ َاْطٞ خؤثٝؿاْساْٞ ب١ضز٠ضنٞ غ١ضازا ٜٚػيغ  
َٞ الٜي١ْٞ           غٝاغٝٞ خؤٜإ ب١غي١ض زاٚاٟ خ١َيهيسا في١ِضظ بهي١ٕ، ٥ٝيسٟ ٥ي١ٚ ٜٚػيت١ٟ ١ٖضغي
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ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١ضاَب١ضٟ قبٍَٛ ١ْبٛٚٚ ض٠تٞ ز٠نطز٠ٚ٠، ظؤض ب١ ث١ي١ ١َٖٚيٞ نؤثٞ ٥ؤثؤظغٝؤٕ ب١
نطزْٞ ضِٚٚزا٠ٚناْٞ تْٛؼ ٚ َٝػطٜإ زاٚ زاٚاٟ ضِٚٚخاْسْٝإ نيطز، يي١ٚ َا١ٜ٠ٚؾيسا زٜػيإ     
١َٝٝٓٝنإ ٜٚػتٝإ ثي١الَاضٟ ني١ضنٛٚى بيس٠ٕ ٚ نيٛضز ز٠ضبهي١ٕ، ١٥طي١ض ٥اَاز٠باؾيٝٞ         ؾؤف

١ٝٝٓنإ ز٠غغ خؤٜإ ز٠ٚ٠ؾاْس، يَٞ ١َ١٥ف ي١ ال١ٜٕ ٥ؤثؤظغيٝؤ٠ٚ١ْ  ثَٝؿ١ُضط١ ١ْبٛا١ٜ ؾؤفَٝ
 ب١ غٝٓاضٜؤ يَٝهسضا٠ٚ١ٜ.

١٥ط١ضضٞ زا١َظضا٠ٟٚ ؾ١ضعٝٞ ٠ٚى غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ ث١ضيي١َإ ٚ   
سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتامنإ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ بؤ نؤنطز٠ٚ١ْٟ ١َٖٛٚ َٖٝع٠ غٝاغي١ٝٝنإ  

ٛضغييٝٞ ث١ضييي١َاْٝإ ْٝٝيي١، ييي١ ١٥زلَٛٚيي١ْٞ بيياآلٟ سييعب ٚ  ب١تاٜبيي١تٝـ ١٥ٚاْيي١ٟ ن
ال١ْ١ٜغٝاغ١ٝٝناْسا ب١غ١ضث١ضؾتٝٞ ب١ضَِٜع َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتاْسا  
باؽ ي١ ثطغ١ غٝاغي١ٝٝنإ ز٠نيطا، ييَٞ ثَٝيساططتٔ ي١غي١ض ١ْٖيسَٟ ١َغي١ي١ٟ سعبيٞ ٚ         

ٟ ٥ي١ٚ ١٥زل١ْ١َٚٛؾيٞ   ب١غت٠ٚ١ٟٓ ١ٜنس٠ْطٞ ي١ ب١غسا ب١ ز٠غه١ٚت ي١نٛضزغتإ، نياض 
ضِاططت، بؤ١ٜ  ١٥َطِؤ ي١ ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ضِٚٚزاٚٚ طؤضِاْهاضٜٝا١ْٟ ب١ض٠َِٜٕٛ، ب١تاٜب١تٝـ خؤ 
٥اَاز٠نطزٕ بؤ قؤْاغٞ زٚاٟ نؿا٠ٚ١ْٟ َٖٝع٠ناْٞ ١َ١٥ضٜها ي١ ٥َٝطام، ظؤض ثَٜٝٛػيتُٝإ  

هٞ بي١َٖٝعٟ  ب١ ظٜٓسٚٚنط٠ٚ١ْٟ ضِؤسٞ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ١ٜ١ٖ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ببَٝت١ ثؿتٝٛاَْٝ
زا١َظضا٠ٚ ؾ١ضع١ٝٝناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ، ططْطي١ طٛتياضٟ نيٛضز ي١ب١ضاَبي١ض ٥ي١ٚ       
ضِٚٚزاٚا١ْٟ ب١ض٠َِٜٕٛ ببَٝت٠ٚ١ ١ٜى طٛتاضٚ ضٝسٟ دٝاٚاظ١ٜٝناْٞ نٛضزغتإ ٚ ١ْٖسَٟ ضِٚٚزاٚ 
ن١ ز٠نطَٟ ب١غ١ضٜاْسا ظاٍَ بني ١ْنط١َٜٓ نطاغٞ عٛيإ ٚ ١ٖقي١ بيؤ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ ت١غيهٞ     

 ١تٞ ثَٝـ ضاَٚإ بؤ زٜتين غب١ٟ يٌََٝ ١ْن١ٜٔ.سعباٜ
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ٟ    غييُٝاناْٞ ٚ خ١غي١ًَت  ييي١ ٜي١نَٝو    ططت١ٓبيي١ضٟ   نٛضزغيتإ،    ضظطيياض ٛاظٟ    دٛآلْي٠ٚ١
ٞ  ١َٖٝؿ١ ب١ضاَب١ض   ال١ْٜٞ ب١زاخ٠ٚ١ ن١   ٥اؾتٝٝا١ٜ١ْ،   ضَٜط١ضاض٠ٟ  ٟ  زٜهي١    بي١دؤضَٜه   غي١ٜط
 ز٠ضٖي١م  ني١    بيٛٚ،  ١ْت١ٚا١ٜتٝٝي١  غيت١َ١  ٚ ظَٚيِ ١٥ٚ   ظاز٠ٟ ١٥ًٍٜٛٚ   ١َظْٞ   ؾؤضِؾٞ   نطز٠ٚٚ، 

ٞ    سعبَٝهٞ ٠ٚى نٛضزغتإ   زميٛنطاتٞ   ثاضتٞ   ز٠نطا، ب١نٛضز ٟ    غٝاغي  يي١    طٛظاضؾيغ    دي١َا٠ٚض
 بي٠ٚٛ    ب١خؤٟ تاٜب١ت   تَٝعٟ   خا٠ْٚٞ   ََٝصٚٚ،   قؤْاغ١ناْٞ   زضَٜصاٜٞب١ نطز٠ٚٚ ط١ي١ن١َإ   ٥رياز٠ٟ
 نيٛضزٚ  يي١  ْاٚاقٝبٝا١ْ ١َٖٝؿ١ ب١غسا   ن١ضٞ   ٥َٝطاقسا، ي١   ْٝؿتُاْٞ   ناضٟ   ضؤ١ْٝتٞ   ز٠ضباض٠ٟ
  ْي١َط،    باضظاْٝٞ   ب١ضاب١ضا١ٜتٞ ١٥ًٍٜٛٚ   ١َظْٞ   ؾؤضِؾٞ ب١آلّ   ضِٚٚا٠ْٛٝ،   غٝاغ١ٝٝن١ٟ دٛآل٠ٚ١ْ

ٕ    ضاض٠غ١ضٟ بؤ ظا٠ْٚٛٝ َٝوة١٥يت١ضْاتٝ ٠ٚى   طتتٛطؤٟ ٚ زٜايؤط   ضَٜطاٟ  ٞ    ٚ  نَٝؿي١نا   زٚاْيسْ
ٟ     يي١ٚ  ٜي١نَٝو    ٖاٜٚؿت٠ٚٛ،   ؾ٠َٛٝؾٞ ي١ٚ   ١ْٖطاٟٚ ض١ْسٜٔ ب١ضاَب١ضٚ  ٕ    ضَٜهه١ٚتٓٓاْي١  َْٝيٛا

  . ي1966١   غاَيٞ   سٛظ٠ٜطاْٞ  ٟ 29   ضَِٜهه١ٚتين   ْا٠ْٚسٟ   سه١َٚٛتٞ ٚ ؾؤضِف

  ن١ضٞ   بٛٚ،   تَٝج١ضِٟ ١٥ًٜٛٚيسا   ١َظْٞ   ؾؤضِؾٞ   ١َٖيطريغاْٞ ب١غ١ض غاَيَٝو ض١ْس ١ٖضض١ْس٠
  بيساٚ،  باضٚزؤخ١ني١زا  ب١غ١ض ث١ضز٠ ز٠ٜٛغت ٥َٝطام   ١٥ٚغاٟ   غ١ضؤنٞ  ٟ  ( عاضف ع١بسٚيػ١الّ )
 ب١ٖ١َٛٚ ن١ بططَٟ ط١يَٝو   ٥رياز٠ٟ ي١ ضَٜع   ٠ٚ١٥ٟ   ي١دٝاتٞ   ز٠خَٜٛٓس٠ٚ٠،   نَٝؿ١ن١ٟ ْاٚاقٝبٝا١ْ 

 نؤببْٛٚيي٠ٚ١ٚ ْيي١َطزا   بيياضظاْٝٞ   غيي١ضنطزا١ٜتٞ ٚ ؾييؤضِف   ييي١ز٠ٚضٟ تَٜٛص٠ناْٝيي٠ٚ١ ٚ ضييني
ٕ    َافي١    زاٚاٟ ٥اؾتٝدٛاظا١ْ ٞ  ١َٖٝؿي١  ز٠نيطزٚ  ض٠ِٚاناْٝيا ٕ    بؤضيْٛٚ ٟ  بيؤ  طٛزلاٜٚيا   ؾي٠َٛٝ

ٞ  ي١الٜي١ٕ  ١٥ط١ض ن١   ١ٖب٠ٚٛ، ٥َٝطاقسا   ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ ثَٝه٠ٚ١شٜإ  ٟ    ز٠غي١آلت  ب١غيسا٠ٚ    ْا٠ْٚيس
ٞ  ٠ٚضطرياباٚ ٟ    يي١ٚ  ظؤض نطابيا    ت١بي١ْ ٞ    ضِٚٚٚزاٚاْي١ ٞ    غياآلْ ٟ    زٚاٜي ٕ    ١ٜخي١  ٚ    طيطت  ٥َٝطاقٝيا
 نيٛضزٚ  بيؤ  ٥َٝطام   غ١ضنطزا١ٜتٞ   تَٝطِٚا١ْٟٓٝ ١٥ٚ  . ١ْز٠زا ضِٜٚٚإ   ١ٖضطٝع يَٝه١ٚت٠ٚ١ ناض٠غاتٝإ
 . بي٠ٚٛ  ١٥َي١ف  ٖي١ض    ز٠بطز،   تْٛسٚتٝصٟ ٚ   ططشٟ ب١ض٠ٚ   باضٚزؤخٞ   ظ١ٜٝن١ٟ،١ٖقدٛا دٛآل٠ٚ١ْ

ٟ  زٚٚباض٠ ٚ ثَٝهسازإ   ٖؤناضٟ  ٞ     ؾي١ضِ    ١َٖيطريغيا٠ٚ١ْ ٟ    زا،1965   ي١ْٝػياْ ٕ    ي١ط١ضَي١  َْٝيٛا
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  ضٚٚزاٟٚ   بيي١ٖؤٟ عيياضف ع١بسٚيػيي١الّ   1966   ي١ْٝػيياْٞ ٥َٝطاقييسا   غييٛثاٟ   ٚ  ؾييؤضِف
  . ططت٠ٚ١   ؾَٜٛين   بطاٟ   ٟ  ( عاضف ع١بسٚيط٠ِدإ )  ي١ز٠غتساٚ   طٝاْٞ ١ٖيٝهؤثت١ض   خٛاض٠ٚ٠ٟن١ٚت١ٓ 

 ي١ٚ ٖٝضٝإ   ٥َٝطام،   سٛنُطِاْٞ   نٛضغٞ غ١ض بؤ ع١بسٚيط٠ِدإ   ٖاتين ٚ ع١بسٚيػ١الّ   َطزْٞ
ٟ  ْي١ب٠ٚٛ  ٚ   ١ْطؤضِٟ ١َغ١ي١ٜ١ ٟ    ٖيؤ   نٛضزغيتإ،  غي١ض  نطزْي١  َٖٝيطف  ي١غي١ض    خاٚبْٛٚي٠ٚ١

  ضظطاض ٛاظٟ   دٛٚآل٠ٚ١ْٟ   غ١ْت١ضٟ ٚ ثؿت   بطِبط٠ِٟ ١٥ٚغا ن١   باَي١نا١ٜتٞ   بؤْاٚض١ٟ ب١تاٜب١تٝـ 
ٕ  ( ظ٠َيٝين  ٚ   ٥اياْٞ )  َٖٝطؾَٝهٞ ٠ٚ١٥بٛٚ   ١َْط،   باضظاْٝٞ   ضِاب١ضا١ٜتٞ   ب١ بٛٚ نٛضزغتإ   بيؤ  ٜيا

  ق١ٚيٞ ب١ )  زٚاٜٝـ ٚ ظؤظى ١ْٖسضَٜٔ   ضٝاٟ ب١ض٠ٚ ضِٚٚاْسظ٠ٚ٠   س١ٚظٟ ي١   ز٠غتجَٝهطز، ْاٚض١ن١
  ثَٝهيطز،    ز٠غيغ    1966   ٥اٜاضٟ   َاْطٞ   ي١غ١ض٠تاٟ    َٖٝطؾ١ن١   بططٕ، ٥ؤ١َضإ   سادٞ  ( خؤٜإ 
ٟ    1966/5/12   ١ْٖسضَٜٔ   ب١ْاٚباْطٞ   ي١زاغتاْٞ ثَٝؿ١ُضط١ ب١آلّ  ٞ    َٖٝيع ٕ    سهَٛٚي١ت  ٥َٝطاقٝيا

ٕ    اَْٝهٞظٜي  ٚ تَٝهؿهاْس ٞ  ٚ ثَٝط١ٜاْيسٕ  ظؤضٜيا ٞ    ظؤضٟ    ز٠غيته١ٚتَٝه ٕ    ن١يٛثي١ي  غي١ضباظٜٝا
 ٟ 5   يٝٛاٟ   ف١ضَاْس٠ٟ   س١َؤٟ غ١ٜس   خ١ْٚٞ ي١َٓٝط١ضِا نٛضزغتإ   ثَٝؿ١ُضط١ٟ   ي١ؾهطٟ   ١ٖبٛٚ،

ٔ    ١ْتاؾَٞ،   ضِٜؿٞ   ١ْططَٜت ط١آلَي١ تا زابٛٚ   ن١بطِٜاضٟ    بَٝت١زٟ، ٥َٝطام   غٛثاٟ   تَٝط١ٜؿيت  زٚشَي
ٞ    ؾؤضِؾٞ   غ١ضنطزا١ٜتٞ   باض٠طاناْٞ بٓه١ٚ   ططتين ٕ  َٖٝٓيس٠  ٥ي١ًٍٜٛٚ    َي١ظْ  ٥ي١ٚ    ْٝٝي١،  ٥اغيا

 ٥َٝيطام    غ١ضنطزا١ٜتٞ   ق١ْاع١ت١ٟ ١٥ٚ    نطز٠ٚ٠ٚ ثَٝض١ٚا١ْ   ٖاٚنَٝؿ١ناْٞ ثَٝؿ١ُضط١   ١ْب١ضز١ٜٟٝ
 بؤٜي١    بَٝيت،  ظاٍَ ضظطاض ٛاظٜسا   دٛٚآل٠ٚ١ْٟ ب١غ١ض غ١ضباظ٠ٚ١ٜٝ   ي١ضِٟٚٚ    ١َساَي١ ن١   ث١ٜسانطز،

ٞ    الٟ بيؤ  ٠ٚفيس    ْاضزْٞ ن١ٚت١ٓ طؤضِاٚ ٥َٝطام   ١َٖيَٜٛػغ ؾ١ض٠ِن١   زٚاٟ  ٚ ؾيؤضِف    غي١ضنطزا١ٜت
  ْا٠ْٚسٟ   سه١َٚٛتٞ   تٛاْاٟ ٚ   تْٛسٚتٝصٟ ن١ بٛٚ ٥ٝػجات ٠ٚ١٥ ب١َ١ف   نطز، طتتٛطؤٜإ   زاٚاٟ

  ْا٠ْٚسٟ   سه١َٚٛتٞ   ؾ١ضِ   زٚاٟ بؤ١ٜ ١ٖض   ض٠ِٚانإ،   زاٚا ي١غ١ض ب٠ٚ١ْٚٛغاضز   ٖؤٟ ١ْب٠ٚٛ ب١غسا 
  نييطز،   طتتٛطييؤٟ   زاٚاٟ نييطزٚ نٛضزغييتإ   ؾؤضِؾييٞ   غيي١ضنطزا١ٜتٞ   الٟ   ض٠ِٚاْيي١ٟ   ٠ٚفييسَٜهٞ 
ٞ    ثانٞ، ١ْٝت ٠ٚى ؾؤضِف   غ١ضنطزا١ٜتٞ  ٟ    ٠ٚآلَي ٟ    زاخٛاظ١ٜٝني١  ز٠غي١آلت  زاٜي٠ٚ١ٚ    ب١غيسا

ٟ   : ي١ ثَٝهٗاتبٛٚ ن١ ْاضز ب١غسا٠ٚ ي١   سَٜهٞؾاْ ٞ  ١َدٝيس  خا١ْْؿيني    ع١َٝيس  ١٥دي١ز  ٚ   عي١ي
 ز٠غجَٝو ١َ١٥ ط١آلَي١ ط١ٜؿت١   1966/6/15   ي١ عٛيإ ١٥د١ز ظ٠ٜس ٚ داف ١٥نط٠ّ ٚ ن١َاٍ
ٕ  نيٛضزٚ  ٚ عي١ض٠ب  يي١  ني١  ز٠نيطز  خيؤف    ًًَٝٞ   ؾاْسَٜهٞ بؤ   ضَِٜٞ   بٛٚ  ثَٝهٗياتبٛٚ  تٛضنُيا
 باَيٝؤظ ٚ ؾٛبب١ض ناظّ زنتؤض ٚ   ثاؾا١ٜتٞ   ي١غ١ضز٠َٞ   ضِاٟٚ   ٥ٝكاِٖٝ خا١ْْؿني   يٝٛاٟ  : ٚاْٝـ١٥
ٕ  ييي  زٚاتط  . ٠ٚظٜط ٚ ١٥ْساظٜاض ٚ غٛي١ميإ س١ٜس٠ض   ع١يٞ ثَٝؿٛٚ   ٠ٚظٜطٟ ٚ  ٚ  ؾيَٝطظاز  ٥ٝشػيا
ٞ  يي ٠ٚظٜط ١َدٛٚز غاَيح ذل١َ١ز زنتؤض ٚ ١٥د١ز ض٥٠ِٛف   ٚ قاغيِ  بسٚيهي١ضِٜ ع١   ي١غي١ضز٠َ

ٞ    بٕٛٚ، ثَٝؿٛٚ   ٠ٚظٜطٟ   ع١بسٚيط٠ِداْٞ س١غ١ٕ ٚ   ٥اٜٝين   ظاْاٟ   ٚاعٝعٟ ْٛض٠ززٜٔ   غي١ضنطزا١ٜت
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ٌ  ؾياْس٠  ١٥ٚ   ٖاتين ب١ ؾؤضِف   ؾياْس٠  ٥ي١ٚ    ن١آلَيي١،  ن١ٜؿيت١    1966/6/18   يي١  ٚ بيٛٚ  قاٜي
  ض٠ِظا١َْسٟ   ؾؤضِف   غ١ضنطزا١ٜتٞ   ا،ب١غس بؤ بضَٝت   نٛضزٟ   ؾاْسَٜهٞ ن١ ٠ٚ١٥ٜاْهطز   ثَٝؿٓٝاظٟ

ٕ  َا٠ٚ١ٜ ي١َٟٚ ضِؤش   غَٞ ب١غساٚ نطز٠   ضِٟٚٚ   ؾاْس٠ن١ َاْه١ ١٥ٚ  ٟ 22   ي١ ثٝؿاْساٚ   ثَٝهٗياتبٛٚ
ٞ  ؾياْس٠ن١   . ع١بسَٚيآل   ع١يٞ ٚ ن١ضِٜ ذل١َ١ز س١بٝ  ٚ   ٜٛغتٞ   غاٍَ ٚ د١الٍ ْافٝع  : ي١   َي١ضد

ٞ  ز٠بيَٞ  ن١   ١ض٠ِتٞبٓ   ١َضدٞ  : ي١ٚا١ْف زاْا  ٕ    ضي١ن  : ٛتٞطي  ؾياْس٠ن١  ٚ زامباَيطَٜيت     داؾي١نا
  . ق١بَٛيهطز٠ٚٚ   ١َضد١ٟ ١٥ٚ سه١َٚٛت 

 

  ي١   ب١ظاظ، ع١بسٚيط٠ِدإ ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى ٚ ؾؤضِف   ٠ٚفسٟ ي١َْٝٛإ    بريٚضِا   طؤض٠ٚ١ِٜٟٓ ثاف   
ٟ  بي١ظاظ  َيؤضنطاٚ  ١ٖضزٚٚالزا ي١َْٝٛإ    ضَٜهه١ٚتَٓٝو   1966   ١٥ٚغاَي١زا   سٛظ٠ٜطاْٞ  ٟ 29    خيؤ
ٞ    زاخٛاظٟ شَاض١ٜ٠ى ضَٜهه١ٚت١ٓن١   خَٜٛٓس٠ٚ٠،   ب١ٜآْا١َن١ٟ  ٟ    ؾؤضِؾي   يي١خؤططتبٛٚ،    نيٛضز
ٟ  )  بي١  ني١  ضَٜهه١ٚتٓٓا١َني١    ٥ُٝعانطزْٞ   زٚاٟ  ٕ   ٟ 29   ضَٜهه١ٚتٓٓاَي١   ْاغيطا٠ٚ،   ( سيٛظ٠ٜطا
ٕ  )  ز٠ضٛٚ،  ٞ ٥اضاَ ٚ   َُٖٝين ب١ض٠ٚ خاٚبؤ٠ٚٚ باضٚزؤر   نؤَياض  غي١ضؤى   ٟ  ( عياضف  ع١بيسٚيط٠ِدا

 ١َْطزا   باضظاْٝٞ ي١ط١ٍَن١ ْاٚض١ٜ١نٞ ٥اظازنطاٚبٛٚ  ي١ب١ضظ٠َٜٛ نطزٚ   ض٠ِٚاْسظٟ   ْاٚض١ٟ   غ١ضزاْٞ
ٟ  يي١     ز٠نيطَٟ   . نيطز  ب١غساٜإ   غ١ضزاْٞ ؾؤضِؾٝـ   ي١ب١ضثطغاْٞ    ١ْٖسَٟ   نؤبؤ٠ٚ،   خَٜٛٓسْي٠ٚ١

  : به١ٜٔ ض٠ِضاٚ   ١٥َا١ْ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َزا   ١٥ٚ   ز٥ُْٞٝعانط 

ٟ   ٞ ؤي بعا   خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ١َٖي١ ب١  ❊  ٕ    ضظطياض ٛاظ ٕ  ٚ نٛضزغيتا   ي١ضَٜٛؾيَٜٛين     خيؤالزا
  تْٛسٚتٝصٟ ظ٠بطٚ زابَٓٝٔ ب٠ٚ١ زإ ز٠بَٞ ن١   بطز، ٥اقاضَٜهسا ب١ ٥َٝطاقٝإ   غ١ضنطزا١ٜتٞ   طٛزلاٚ، 
ٕ  ضي١ٚت١ف  ضَٜطي١  ٥ي١ٚ  ٚ ْانيات  نَٝؿي١    ٠غ١ضٟضاض ٠ٚختَٝو ٖٝ    ٚ ٥َٝيطام  بيؤ  ناض٠غياتٝا

   . َٖٝٓا نٛضزغتإ

  . ١َْط   باضظاْٝٞ   ضِاب١ضا١ٜتٞ   ب١   غ١ضنطزا١ٜت١ٝن١ٟ  ٚ فضِؤؾ  ؾ١ضع١ٝتٞ ٚ   ض٠ِٚاٜٞ  ❊ 

  ضؤ١ْٝتٞ نٛضزٚ   زؤظٟ بؤ ٥اؾتٝا١ْ   ضَٜط١ضاض٠ٟ   ي١َ١ضِ ؾؤضِف   تَٝعٟ   بْٛٚٞ   ع١َ١يٞ ب١  ❊ 
  . ؾؤضِف ثاٍَ ز٠خطا١ْ ب١ْاض٠ِٚا   تؤ١َتا١ْٟ ١٥ٚ   ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ٚ ططَٟ   نطز٠ٚ١ْٟ 

ٕ  ْاٚضي١  ب١تاٜب١تٝـ ٚ نٛضزغتإ بؤ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َن١   زٚاٟ   باضٚزؤخٞ  ❊   ٥اظازنطا٠ٚنيا
ـ  ثَٝؿي٠ٚ١ٚ  َٖٝٓاٜي١    زٜه١ٟ   ١ٖي١َٛضدَٝهٞ ضْٛه١   ١ٖبٛٚ،   غٛٚزٟ  ٠زاغي١ضٚب١ْس  يي١ٚ  ثياضتٝ
ٟ    1966/11/15   يي١  َياْط  ي١ضيٛاض  ظٜياتط    زٚاٟ ٠ٚ١٥بٛٚ   بب١غغَ، نؤْطط٠   تٛاْٞ   نيؤْطط٠

  . ططَٜسضا ط١آلَي١ ي١ س١ٚت١ّ 
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 غ١باض٠ت   نطزبٛٚ،   ت١ب١ْٞ ١٥ًٜٛٚيسا   ١َظْٞ   ؾؤضِؾٞ ي١ ١َْط   باضظاْٝٞ   غٝاغ١ٟٝٝ خ١ت١ ١٥ٚ
  ضاض٠غ١ضٟ بؤ ٥اؾتٝا١ْ ٚ طٛزلاٚ   ضَٜٛؾَٜٛين   ت١ٓب١ضٟطط ٚ   ٥اؾغ   ١َغ١ي١ٟ   ١َٖيططتين ١ْٖس ب١

  زاْا،   ب١طؿغ نٛضزغتإ   ضظطاض ٛاظٟ   دٛٚآل٠ٚ١ْٟ   زاٖاتٟٛٚ بؤ   ثت١ٟٚ   بٓاغ١ٜ١نٞ   ططفت١نإ، 
ٔ  ٥اؾيتٝدٛاظا١ٜ١ْ  ضِٚاْٝٓي١    ٥ي١ٚ  ١ٖض  ٟ  با١ٜخيساضتطٜ ٞ    ب١َيط١ْاَي١  ني١    يَٝه١ٚتي٠ٚ١،    ََٝيصٜٚٚ

ٞ    ز٠غته١ٚتٞ ض١ْسٜٔ ب١ضْا١ٜ١َ ضَٜباظٚ ١٥ٚ   1970،١ٜ   ٥ازاضٟ  ٟ 11  ٟ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َ   َي١ظْ
  ١َٜييساْٞ ييي١ ١٥َيي١ف   ١ٖقدٛاظ١ٜٝنيي١ٟ، دٛٚآلْيي٠ٚ١ نييٛضزٚ بييؤ   زٜيياضٟ نطزؤتيي١   غٝاغييٞ 
ٞ    ؾؤضِؾٞ   ١َٖيطريغاْٞ ب١غ١ض غاٍَ ثَٝٓر   ١َٖٟٛٚ خؤ   زٜاض٠، ثطانتٝع٠نطزْسا   ١٥ًٜٛٚييسا    َي١ظْ

ٟ  ب١غي١ض  ١ْٖسضَٜٔ ي١   غ١ضن١ٚتين ط١ٚض٠تطٜٔ زا1966/5/12   ي١   بٛٚ،  ٟ تَٝج١ضِ  ٥َٝطاقيسا    غيٛثا
  ز٠ضباض٠ٟ ٥َٝطام   سه١َٚٛتٞ   زاخٛاظ١ٜٝناْٞ   ٠ٚآلَٞ غات١زا ٚ ٥إ ي١ٚ   ن١ضٞ   َٖٝٓابٛٚ، ٠ٚز٠غت

  نطزبٛٚ،   ت١ب١ْاٟ ٠ٛضؤشَٜ ي١َٟٚ ١َْط   باضظاْٝٞ   غٝاغ١ٟٝٝ خ١ت١ ١٥ٚ ١٥َطِؤف   زضا٠ٚ١ٜ، طتتٛطؤ 
ٞ    ثاضاغتين بؤ فؤضَؤَي١ٜ١ى ٚ شٜإ ثَٝه٠ٚ١   ضؤ١ْٝتٞ   ضَٜط١ٟ تان١ بؤت١  ٕ    ٥ي١ظَْٛٚ  . نٛضزغيتا
ٟ    َؤضنطزْٞ  ٞ   ٟ 29   ضَٜهه١ٚتٓٓاَي١ ٞ  بيؤ    1966   سيٛظ٠ٜطاْ ٕ  َافي١    ٠ٚزَٜٗٝٓياْ  ١ْت٠ٚ١ٜٝي١نا

ٞ سه نٛضزٚ    َْٝٛإ   زاٖاتٟٛٚ بؤ ثت١ٚبٛٚ   ب١َٓا١ٜنٞ ٟ    َٛٚي١ت ٞ  ب١غيساٚ    ْا٠ْٚيس   غي١ض٠تا١ٜن
  . غٝاغٞ   خ١باتٞ بؤ بٛٚ ططْط 

 ٚ ني١ؽ  ١ْٖسَٟ َٖٝؿتا   ن١ضٞ   تَٝس٠ث١ضَِٜت، ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َزا   ١٥ٚ ب١غ١ض غاٍَ   45   ١٥َطِؤ
 ٥ي١َطِؤٚ  بيؤ  ٚا١ْ ث١ْسٚ به١ْ١ زَٜٚينَ   ضِٚٚزا٠ٚناْٞ   ْاٜا١َْٟٚ   ١ٜ١ٖ، َْٜٛسا   ٥َٝطاقٞ ي١ برينطز٠ٚ١ْ
ٞ  ت١َيذ   ز٠بَٝت١ٖؤٟ ١َ١٥ؾ١ ١ٖض  . غب١ٟ ٞ    بيْٛٚ ٞ    زؤخي  ؾي١ٜ٠َٛٝى  بي١ٖٝ   ١٥َي١ف  ٚ   غٝاغي

 ني١  ٚا١ٜ   ثَٝٞ   ١ٜ١ٖ، َْٜٛسا   ٥َٝطاقٞ ي١ ض٠ٚتَٝو ب١زاخ٠ٚ١ ١٥َطِؤ  . ١ْٝٝ ٥َٝطاقسا   خ١َيهٞ   ي١قاظازلٞ
ٟ زضَٜص٠ث ١٥َي١ف    بهطَٟ، نٛضز ي١ ثؿت ز٠بَٞ ططت٠ٚ١   خؤٟ ب١غسا ٕ    َٝيس٠ض ٟ  ٖي١َا   برينطزْي٠ٚ١

 ٥ي١ٚ    برينطز٠ٚ١ْٟ خطاخ ١َٖي١ٚ   بادٞ ٥َٝطام   خ١َيهٞ ٥َٝػتاف ن١تا ٥َٝطاق١   زََٜٚٓٝٞ   ؾ١ضِاْطَٝعاْٞ 
 غيي١ضباظٜسا   ي١َ١ٜييساْٞ   غيي١ضن١ٚتين طيي١ٚض٠تطٜٔ ي١ناتَٝهييسا ْيي١َط   بيياضظاْٝٞ  . ز٠زات ض٠ٚتيي١

ٟ    ٠ٚآلَٞ ٚظٚ   ن١ضٞ ٠ٚزَٜٗٝٓا ١ْٖسضَٜٔ   ي١زاغتاْٞ  ضَٜبياظ٠  ٥ي١ّ   . زاٜي٠ٚ١  طتتٛطيؤ  بيؤ    ب١غيسا
  ب١ضْا١َٟ ي١   ثؿغ زَٜٚينَ    ب١غساٟ   زضٚغت١، ٚ ضاغت   برينطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ ٚ شٜإ ثَٝه٠ٚ١   ١َٖٜٚين

 ٥ي١َطِؤ   . ٖيات  ب١غي١ض    ٚاٟ ٥َٝيطام  بؤ١ٜ   ١َْطنطز،   باضظاْٝٞ   ٥اؾتٝدٛاظا١ْٟ   ضَٜباظٟ ٚ    غٝاغٞ 
ٞ  يي١  ١َْط   باضظاْٝٞ   ٥اؾت١ٚاٜٞ   ب١ضْا١َٟ ٞ  بيؤ    ز٠ضٚاظ٠ٟ    نٛضزغيتاْسا    ٖي١ضَُٜ  ْيَٟٛ    شٜياَْٝه
 ٖي١ٚيَٝط    نيطز٠ٚٚ،  َٜٚٓيا  ططْط   نٛضزغتاْٞ   ١ٖضَُٜٞ   ثَٝط١ٟ ضَٜطا١ٜ ١٥ّ   ططت١ٓب١ضٟ   نطزؤت٠ٚ١،

  . ٥َٝطاقسا   زازَٜٞ   قؤْاغٞ   ز٠ضباض٠ٟ قػ١نطزٕ ي١    ططْط   ال١َْٜٝهٞ بؤت١
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ٞ  ب١   س١ظنطزْٞ ي١ب١ض سه١َٚٛت١ ١٥ّ ٞ    نؤتياٜ  يي١  ْاغطٚٚؾيت١ٝٝ  باضٚزؤخي١  ٥ي١ٚ    ثََٝٗٝٓياْ
ٟ    ضٛاضٟ بطِط١ ي١ ١ٖض٠ٚى بانٛٚض   ْاٚض١ٟ ١ْٖسَٜو ٞ    ْٛٚغيطاٚ ٞ    ضِٚٚيَٝٓياْ  ٠ٚظاض٠تيسا    ثَٝهَٗٝٓياْ
ٞ    ٜي١نَٝغ    يي١  ثاضَٜعطاضٜهطزٕ بؤ باْط١ؾ١   طِط١ٜ١ٟب ١٥ٚ   ٖات٠ٚٛ، ٞ  ٚ ٥َٝيطام    خيان   ٠ٚزَٜٗٝٓياْ

ٟ    ي١ٚ د١ختهطزٕ ٚ ٥َٝطام   ١ٜنَٝغ  ٕ  يي١    ١ٜنططٜٝي١   ٥ي١ٚ  ييي  ١ٖٜي١  نيٛضززا  ٚ عي١ض٠ب  َْٝيٛا
  ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ بييؤ نيياض   خييؤططٟ ٚ   ب١ضِاغييتطؤٜٞ نيي١ ز٠غيي١ثَٝينَ ب١غيي١ضٜاْسا   ١ٜنططٜٝيي١ٟ 
ٕ  ٚ ضِاز٠ط١ٜي١َْٝت    خيٛاض٠ٚ٠    ب١ضْا١ٜ١َٟ ١٥ّ سه١َٚٛت١ ١٥ّ يي به١ٕ ١ٜإْٝؿتُا١ْن   ي١ٖي١َا

 ٚ ب١ز٠م   ثٝاز٠نطزْٞ ٚ ب١ضْا١ٜ١َ ب١ٚ ثاب١ْسبٕٛٚ بؤ ز٠زات   داضِ   خؤٟ   ب١ٓض٠ِتٞ   بطِٜاضٟ ناتٝؿسا
  : بَٝت تٛاْازا ي١ ن١ نات َْٝعٜهأٜ ب١ ْا٠ٚضِؤن٠ٚ١

 

  ز٠غتٛٚضٟ ي١ ز٠َْٝت نٛضززا   ١ْت١ٚا١ٜتٞ ب١ زإ زٚٚ ٚ غَٞ بَٞ   زَيٓٝاٜٞ ب١ سه١َٚٛت  - 1
ٟ    زاْجٝاْاْي١ٚ  ٥ي١ٚ  ي١غي١ض  د١ختهطزٕ بؤ ٥اَاز٠ؾ١ ٚ ١َٖٛاضنطاٚزا   ناتٝٞ   يي١    ضِْٚٚهطزْي٠ٚ١

 ي١ٜي١ى  نٛضز   ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ َاف١ ٚ نٛضز   ١ْت٠ٚ١ٟ ببَٝت١ دؤضَٜو ب١   ١َٖٝؿ١ٜٝسا،   ز٠غتٛٚضٟ
ٟ  زٚٚ ن١ قٝٝسا٥َٝطا   ْٝؿتُاْٞ ٞ    ١ْتي٠ٚ١  ٚ عي١ض٠ب   . نيٛضز  ٚ عي١ض٠ب    خيؤ،  ز٠ططَٜتي١    غي١ض٠ن
  . ز٠بٔ ١ٜنػإ   ١٥ضنسا ٚ َاف ي١ نٛضزٜـ

 

ٕ    ٜاغاٟ   ي١ ٥اَاز١ٜ٠ سه١َٚٛت  - 2 ٟ  ي١غي١ض  ني١  ثاضَٜعطانيا ٟ  )  بٓضي١ٓٝ   دياضِ   ( الَطنيع
 قي١ظاٚ  ثاضَٜعطياٚ  ٖي١َٛٚ  ٚ ١خؿَٝتبب ١َٖي١ٓطط٠ ساؾا ضِاغت١ٝٝ   ب١ّ ضِاغت١ق١ٓٝ   بْٛٚٞ ز٠زضَٜت 

ٞ    ٖي١ض  ١ٖض٠ٖٚا   ثٝاز٠ْطَٜت، زاْٝإ ن١ ١ٜ١ٖ خؤٜإ   ب١ؾساضٜٞ   ن١غ١ٝتٞ ْاس١ٜ١ٝٝى   ١ٜن١ٜي١ن
ٞ    ز٠غ١آلتٞ ن١ ز٠بَٝت   خؤٟ   ١َٖيبصَٜطزضاٟٚ   ١٥زل١َْٚٛٞ   ظٜاتط، ي٠ٚ١ف   ناضطَٝطِٟ،   يي١    بي١ضفطاٚاْ

ٞ    ناضٚباضٟ ي١ زٜه١   ط١يَٝهٞ ٚ   ت١ْسضٚغغ ٚ فَٝطنطزٕ   بٛاضٟ   ز٠بَٝيت،  ؾياض٠ٚاْٝسا  ٚ   ْياٚخؤٜ
  َٖٝٓا١ْنا١ٜٟ   ز٠غ١آلتٞ ٜاغان١ف  ٚ  ز٠زَٟٚ   يَٝٞ   زضَٜصٟ ب١زٚٚضٚ نطاٚ بؤ ٥اَاش٠   ٜاغاٟ   ١ٖض٠ٚى 
ٞ  ٖي١ض٠ٖٚا    ناضطَٝط١ِٜٝناْيسا،  ١ٜني١    ضٛاضض٠َٟٛٝ َْٝٛ ي١   ب١خؤٟ ز٠زات ١َٖٛاضنطزٕ    ز٠غي١آلت
ٞ  ١٥طي١ض  ٥ي٠ٚ١    ثَٝس٠زضَٜت،   تاظ٠ٟ   ناضطَٝطِٟ   ١ٜن١ٟ   هَٗٝٓاْٞثَٝ    ثَٜٝٛػيغ    طؿيغ    ب١ضش٠ٚ٠ْيسٜ
  . ب٠ٚ١نطز 
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ٞ  ٠ٚى ز٠َْٝيت  نٛضزٜسا   ظَاْٞ ب١ زإ سه١َٚٛت بًََٝني ْانات ب٠ٚ١ ثَٜٝٛػت  - 3   ظَياَْٝه
 خَٜٛٓسْٝـ ٚ زاز٠ْٝؿَٞ تَٝسا ٛضزٜإن   ظؤض١ٜٟٓ   ْاٚضا١ْٟ ي١ٚ   ع١ض٠بٞ   ظَاْٞ   ؾاْب١ؾاْٞ   ض٠ِيٞ 

  . ز٠ن١ٕ   زٜاضٟ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ١٥زل١ْ١َٚٛ   ٜاغاٟ   ٠ٚ١٥ٟ   ب١ثَٝٞ ز٠بَٝت ظَإ ب١ٖ١ضزٚٚ
 

ٞ  ٚا١ٜ   ْٝاظٟ سه١َٚٛت١ ١٥ّ  - 4 ٞ    ١َٖيبيصاضزْ  ني١  بهيات  َا٠ٜٚي١زا  يي١ٚ    ث١ضيي١َاْ
ـ  ٠ٚٚٚنيطز  زٜاضٜٝإ   ٠ٚظاضٟ   ب١ٜآْا١َٟ ٚ   ناتٞ   ز٠غتٛٚضٟ ٟ  نيٛضزٜ ٟ    ب١ضَِٜيص٠   شَياض٠

ٞ  ز٠بَٝت   ١َْٜٓٛضٟ ْٝؿتُاْٝسا   ي١٥١زل١َْٚٛٞ   زاْٝؿتٛاْٞ  ٟ    ٥ي١ٚ    بي١ثَٝ ٟ    ضَِٜبياظ٠   ي١ٜاغيا
   . ي٠َٛٝططا٠ٚ   باغٞ ١َٖيبصاضزْسا 

 

  شَاض٠ٟ   ب١ثَٝٞ طؿت١ٝٝناْسا ثا١ٜ ث١ًٚ ي١ٖ١َٛٚ نٛضزٜـ بًََٝني ْانات ب٠ٚ١ ثَٜٝٛػت - 5
 ٚف١ضَاْطيي١ ٠ٚظاض٠تيي١نإ ي١ٚاْيي١ف   ز٠نيي١ٕ، ع١ض٠بيي١ناْٝإ بييطا   ب١ؾييساضٜٞ اْٝإزاْٝؿييتٛ 

  ب١َٓاٟ   ض٠ضاٚنطزْٞ ي١ط١ٍَ   غ١ضباظٟ ٚ   ٚزٜجًؤَاغٞ  ( زاز٠ٚضٟ )  ق١ظاٜٞ   ثا١ٜٟ ٚ طؿت١ٝٝنإ
   . ي٠َٛٝؾا٠ٜٚٞ ٚ   يَٝٗاتٜٛٚٞ 

ٞ    ٠ٚضطيطتين  بيؤ  ٠ٚز٠ض٠ ْاضز١ْ   قٛتابٞ ٚ خَٜٛٓسٕ  ٟ  ( َٓش١ )  شَاض١ٜ٠ى - 6   تاٜب١مت١ْساٜي١ت
 ب١غييساف   ظاْهييؤٟ ٚ نييٛضز بيي١ ز٠زضَٟ ٚآلت بييؤ ثَٜٝٛػييت   ن١غييا١ٜتٝٞ   يَٝٗيياتٜٛٚٞ   ييي١بٛاضٟ 

ٟ  ٚ   بيا٠ٚضِ  ٚ ْي١ضٜت  ٚ ٥ي١ز٠ب  ٚ ظَإ   ب١خَٜٛٓسْٞ   تاٜب١تٞ   با١ٜخَٝهٞ   ز٠زات، نيٛضز    ََٝيصٚٚ
 ثَٜٝٛػيت    ثاض٠ٟ ١٥ط١ض   ،   ز٠نات٠ٚ١ ي١بانٛٚض   خؤٟ   ثطِؤش١ٜ٠نٞ ب١غسا   ظاْهؤٟ ناتٝؿسا ي١ٖ١َإ 
   . ١ٖبٛٚ ١َب١غت١ ١٥ٚ بؤ

 ْاسٝي١  قي١ظاٚ  ثاضَٜعطياٚ  يي١  سه١َٚٛت   ف١ضَاْب١ض٠ناْٞ ن١ بًََٝني ب٠ٚ١ْانات ثَٜٝٛػت - 7
 ف١ضَاْاْي١  ديؤض٠  ١٥ٚ   ٚ، ١ٖبٛٚ ١َ١٥ بؤ ثَٜٝٛػت   شَاض٠ٟ ناتَٝو ١ٖض ز٠بٔ نٛضز نٛضز١ٜٝنإ
   . بَٝت ْاٚض١ن١زا   ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ ١َط١ض ت١ْٝا   ْازضَٜٔ، تط   ب١ن١غٞ
 

 ٚ  ٖيي١بَٝت زٜيياضٜهطاٚ   غٝاغييٞ   ضَِٜهدييطاٟٚ   ز٠نييات ثَٜٝٛػييت ٚا   ث١ضييي١َاْٞ   شٜيياْٞ - 8
ٟ  نٛضزٜـ ٚ ز٠ضبطَِٜت ط١ٍ   ٥ٚاض٠ظٟٚٚ خٛاغت ١ٜ١ٖ   ٠ٚ١٥ٟ   َايف ضِؤشْا١َٚاْٝٝـ   يي١ٚ    ب١ؾيساض

 ي١ْاٚضيي١   ٥يي١ز٠بٞ ٚ   غٝاغييٞ   ضِؤشْاَيي١ٟ   ٜاغييازا   غييٓٛٚضٟ   ضيي٠َٟٛٝي١ضٛاض ز٠نيي١ٕ َافيي١زا
ٕ    نيٛضزٟ،    ب١ظَاْٞ نٛضز١ٜٝناْسا ٞ  ٜيا ٞ    ظَياْ ٞ  ز٠بَٝيت    عي١ض٠ب ٞ    بي١ثَٝ ٞ    زاٚانياضٜ   ن١غياْ

   . ث٠ٜٛ١ْسٜساض 
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 ١٥ٚاْي١  ١َٖٛٚي  بيؤ    طؿغ   يَٝٛضزَْٝهٞ ١٥ٚا   ب٠ٛغتَٝت،   تْٛسٚتٝصٟ   ناضٟ ناتَٝو ١ٖض    . أ - 9
ٕ  نيطز٠ٚٚٚ  ناضاْي١زا  ي١ٚ ب١ؾساضٜٝإ ن١ي١بانٛضزا ز٠ضز٠ضَٝت   ٖي١ب٠ٚٛ،  ثَٝٝاْي٠ٚ١  ث٠ٜٛ١ْيسٜٝا

ٟ  ب١ؾساضبْٛٚٝإ ي١ب١ض زضإٚ سٛنِ ن١ ١٥ٚا١ْف ١َٖٛٚ بؤ ١ٖض٠ٖٚا  ٕ    تْٛسٚتٝصٜٝيسا    يي١ناض  ٜيا
   . نطا٠ٚ نؤت ظازٜٝا٥ٕا ن١   ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ ناتٝؿسا ي١ٖ١َإ   ٚ، ١ٖب٠ٚٛ ثَٝٝا٠ٚ١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ

ٞ  بيؤ  ز٠ط١ضَِٜٓي٠ٚ١  نٛضز٠نإ ف١ضَاْب١ض٠ ٚ ب١ضثطؽ ١َٖٛٚ    . ب ٕ    ف١ضَاْي١ناْ  ٚ ثَٝؿيٜٛٚا
   . ب١ض٠َِٜٛ ز٠ضَٝت زازث١ض٠ٚضا١ْ   ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ زا١َظضاْسْٝـ

ٕ  نطَٜهاض٠ طؿت   ط١ضِاْس٠ٚ١ْٟ بؤ ١ٖبَٞ ي١تٛاْاٜسا   ١ٖضض١ٝٝنٞ سه١َٚٛت-ز  بيؤ  نٛضز٠نيا
   . ز٠ٜهات   ناْٝإ،ناض٠ غ١ض

ٕ  َٖٝع٠   ١ٖآلت٠ٚٛناْٞ ١َٖٛٚ - 10 ٟ  ضي١نساض٠نا ٟ  ٥ي١ٚ    ي١ضٛاضضي٠َٛٝ  يي١خٛاض٠ٚ٠    ١َضداْي١
ٞ  ز٠غييب١دَٞ   ْٛٚغيطإٚ،    خؤٜييإ،   ١ٜنيي١ناْٞ   بيؤ  ز٠ط١ضَِٜٓيي٠ٚ١ ب١ٜآْا١َٜي١  ٥يي١ّ   ب١ز٠ضضيْٛٚ

 ب١غيؤظ٠ٚ٠  ضِاٚاْي١ف ط١ ٥ي١ٚ  ٚ بهطَٜيت  دَٝبي١دَٞ  َاْطيسا  زٚٚ   ي١َا٠ٟٚ ناض٠ ١٥ّ ب١َ١ضدَٝو 
   : ١٥ٚا١ْٕ ١َضد١ناْٝـ  . ز٠ضز٠ضَٝت بؤ تاٜب١تٝإ   يَٝبٛضزَْٝهٞ ٚ ز٠نطَٟ ي١ط١َيسا َا١ََي١ٜإ

  . بط١ض٠ٚ١َِٜٓ ض١ن١ناْٝا٠ٚ١ْ ب١ ٚ ب١خؤٜإ ز٠بَٝت غٛثازابٕٛٚ ي١   ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ  - ا

 بيؤ  بط١ض٠ٚ١َِٜٓ اْٝا٠ٚ١ْض١ن١ن ب١ ٚ ب١خؤٜإ ز٠بَٞ   بٕٛٚ، ثؤيٝؼ ن١ ١٥ٚا١ْٜـ ١َٖٛٚ  - ب
  . ثؤيٝؼ   َٖٝعٟ

 غ١ض   ضَِٜهدطاَٜٚهٞ   ب١ ١َٖيططت٠ٚٛ ض١نٝإ تْٛسٚتٝصٜسا   َا٠ٟٚ ي١   ١َز٠ْٝا١ْٟ ١٥ٚ طؿت  - ز
 نيياض٠   ثَٝهطزْيي٠ٚ١ٟ ز٠غييت بييؤ ز٠زات ٜاضَيي١تٝإ   سهَٛٚيي١ت ٚ زاز٠ْييطَٜٔ ز٠َٚييي١ت بيي١

 ثَٜٝٛػت١ ٚ ز٠بَٝت ب١ضثطؽ يَٝٝإ سه١َٚٛت ا١٥ٚ   ز٠بَٝت، دَٝب١دَٞ ٠ٚ١٥ف تا ٚ ٥اغا١ٜٝناْٝإ
 ٚ فٝؿي١ى  ٚ ضي١ى  طؿيت  ز٠ن٠ٚ١ْ١ خؤٜإ   ٥اغا١ٜٝناْٞ ب١ناض٠ ز٠غت   ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ ي١غ١ض
 ٥اَياز٠  ١َب١غيت١  ٥ي١ٚ  بيؤ  ني١  ثالَْٝيو    ب١ثَٝٞ سه١َٚٛت بس٠ٚ١ْ٠ باب١ت١ٜإ ي١ّ زٜه١   ؾغ

  . ز٠نطَٜت

ٞ    تٞي١نا  ( ايتطغإ_  )  غٛاض٠   َٖٝعٟ  - ز ٞ  ز٠ط١ضَِٜٓي٠ٚ١  ٥اؾيتٝسا    زابٝٓبيْٛٚ   ١ََيب١ْيس٠ناْ
 يييَٞ ز٠نطَٜييت ٥اَيياز٠ ١َب١غييت١ ٥يي١ٚ بييؤ نيي١ ثالَْٝييو   بيي١ثَٝٞ ض١ن١ناْٝؿييٝإ ٚ خؤٜييإ 

  . ز٠غتَٝٓسضَٜت٠ٚ١

 بيَٞ    تْٛسٚتٝيصٟ،    ناضٟ   ي١ْاٚبطزْٞ بؤ   ثٛٚي١ٟ ثاض٠ٚ ١٥ٚ ن١ ْانات طٛتٔ ب١ ثَٜٝٛػت  - 11
ٕ  بيانٛٚض    ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٟ بؤ   ز٠نطَٜت، خ١ضز   بهات، ٠ٚ١ب ثَٜٝٛػت   ٠ٚ١٥ٟ  ٚ ز٠نطَٜيت  تي١ضخا
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ٟ  بؤ تاٜب١تٝـ   ز٠غت١ٜ١نٞ ٕ  ْاٚضي١    ٥ا٠ٚزاْهطزْي٠ٚ١ ٟ  ٚ ز٠َٖٝٓطَٜيت  ثَٝيو  نٛضزٜٝي١نا   ثياض٠
ٕ  نياض    ٠ٚزَٜٗٝٓاْٞ بؤ ز٠نطَٜت ت١ضخإ ز٠غت١ٜ١ ١٥ٚ بؤ ثَٜٝٛػتٝـ  ٟ  يي١ٚ  تي١ٚاٚنطز  ني١    ثياض٠

ٞ    َٝب١دَٝهطزْٞد بؤ زاْطا٠ٚ ٟ    ثالْي ٞ   . ٚآلت بيؤ    ط١ؾي١ناض ـ    ٠ٚظٜطَٜهي  بيؤ  زاز٠ْطَٜيت  تاٜبي١تٝ
ٕ  ٚ ضاْسٕ تٛٚتٔ ٚ يَٝط٠ِٚاض ٚ ١ٖٚاض٠نإ ٖا١ٜٓٚ   ْاٚض١ط١يٞ   نطزْٞ   ضاٚزَٜطٟ  ناتٝؿيسا  ي١ٖي١َا

ٟ  نيٛضز  ن١ ز٠نات ناضطَٝطِٜٝا١ْ ١ٜن١   ١٥ٚ   ناضٚباضٟ   غ١ضث١ضؾتٝٞ ٕ    ظؤضٜٓي١  تَٝيسا  زاْٝؿيتٛاْٝا
  نٛضزٟ،   ظَاْٞ ٚ   ضِؤؾٓبريٟ   ٠ٚى نٛضز٠ٚ٠ٕ   طريٚططفغ   ْاخٞ ي١ ناضٚباضا١ْف ١٥ٚ ٚ ثَٝهس٠َٖٝٓٔ

ٟ    ب١ٖؤٟ   ن١غا١ْٟ ١٥ٚ   ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْٟ بؤ ز٠ٜهات بَٝت تٛاْاٜسا ي١   ٠ٚ١٥ٟ سه١َٚٛت    نياض
ٕ    ٥اغا١ٜٝناْٞ ناض٠ بتٛأْ تا ن١ٚت٠ٚٛ يَٞ ظٜاْٝإ تْٛسٚتٝص٠ٚ١ٜٝ  ٟ  يي١  خؤٜيا  ٚ   ٥اؾيغ    غيا١ٜ

ٞ  ثَٝٓاٚ ي١ ٚ به١ٕ ٥اغاٜؿسا ٞ    ٠ٚزَٜٗٝٓياْ ٕ  ٚ   خؤؾيطٛظ٠ضاْ  سهَٛٚي١ت  ٖي١ض٠ٖٚا   . ط١ؾي١نطز
  ١٥زلاَٞ ي١   ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ ٚ ب٠َٛٝش١ْنإ ٚ ١ٖتٝٛ   شٜاْٞ ا١ٜت٠ٚ١ٝٝؤَطؤ ٚ   ْٝؿتُٝاْٞ   ي١ضِٟٚٚ

ٞ    تٛٚؾٞ ُٝإْٝؿت   بانٛٚضٟ   ي١ب١ؾٞ تْٛسٚتٝصناضٜٝا٠ٚ١ْ ١٥ٚ  ٕ  ٚ   ث١نه١ٚتي١ٜ  ن١٦َ١ْيساَٝبٛٚ
  . ز٠نات٠ٚ١   ثٝؿ١ٜٞ   ث١مياْطاٟ ث١ْاط١ٚ نات ظٚٚتطٜٔ ب١ ناتٝؿسا ي١ٖ١َإ   ١٥غتؤٚ، ز٠ططَٜت١
 

ٟ  ٚ ن١ؽ ١٥ٚ ١َٖٛٚ   ْٝؿت١دَٝهطز٠ٚ١ْٟ بؤ ز٠زات ١ٍَٖٚ سه١َٚٛت  - 12  ني١    نؤ١َآلْي١
ٞ    بيؤ    خطا١ْٚت٠ٚ١، زٚٚض ٚ نطإٚ ١ٖتط٠ إيَٝٝ ٜإ   َٖٝؿت٠ٚٛ، دَٞ خؤٜإ   ْاٚض١ناْٞ   ض٠ِخػياْسْ

ٔ  بي١  ز٠نيات  ثَٜٝٛػيت  ٚا زٚاضِؤشزا ي١   بٝين سه١َٚٛت ١٥ط١ض خؤ  . ٥اغاٜٞ   باضٚزؤخَٝهٞ   نيطِٜ
ٞ  بي١  نياض٠  ٥ي١ٚ  ز٠بيَٞ    بططَٜت، ن١يٛث١يسا ١ْٖسَٜو ب١غ١ض ز٠غت  خَٝيطاٚ    ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْٜي١ن

  . بَٝت زاز٠ٚضا١ْ
 

ز٠قٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َن١ٚ ١ْٖسَٟ ظاْٝاضٟ تط غٛٚز ي١ ) َػبٛز باضظاْٞ، تٝبٝين: بؤ 
-1961باضظاْٞ ٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاض ٛاظٟ نٛضز، بي١ضطٞ غي١َّٝٝ، ؾؤضِؾيٞ ٥ي١ًٍٜٛٚ     

 ( ٠ٚضطريا٠ٚ. 1970
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  ضوثا ثيَويطيت بة )حةضةْ عةبود( ـةكاْ ٓةيةضوثا ثيَويطيت بة )حةضةْ عةبود( ـةكاْ ٓةية
 
 

غيٛثا١ٜنٞ ْٝؿيتُاْٝٞ ْي١ب٠ٚٛ، ١٥ط١ضضيٞ      ططفغ طي١ٚض٠ٟ ٥َٝيطام ٠ٚ١٥ٜي١، تيا ٥َٝػيتا     
َٝيطام ْٝؿيتُاْٞ بي٠ٚٛ، بي١آلّ يي١ ضاغيتٝسا،           سه١َٚٛت١نإ ٚاٜإ ثٝؿيإ زا٠ٚ ني١ غيٛثاٟ ٥
ب١زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ، ١٥ٚ غٛثا١ٜ ١َٖٝؿ١ زاضز٠غغ غ١ضؤى ٚ سه١َٚٛت١ناْٞ ٥َٝطام بي٠ٚٛٚ يي١   

ْٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ؾاْاظٜٞ خع١َت ب١ضْا١َٟ ْازضٚغتسا ب١ناضَٖٝٓسضا٠ٚ، تا ب٠ٚ١ ط١ٜؿت ْاغٝ
َٝيصٟٚٚ ٥ي١ٚ         َٜيصاٜٞ َ ١َٝٓٝنإ. ب١زض َٝبي١دٞ نطزْيٞ ؾيؤف َٝطٟ د ب١ٚ غٛثا٠ٚ١ٜ نطزٚ ب٠ٚٛ ٥ياَ
غٛثا١ٜ، نٛضزغتإ ١َٜساْٞ ت١ضاتَٝٔ ٚ د١ْط ٚ َٜٚطاْهيطزٕ بي٠ٚٛ، بي١دؤضَٟ ني١ بي١ بطِٜياضٟ       

١ز٠غي١نطاٟٚ  ب١غساٚ ي١غ١ض ز٠غغ ١٥ّ غٛثا١ٜ، شَٜطخاْٞ نٛضزغتإ ي١بي١ٜٔ بيطا٠ٚٚ ضي١نٞ ق   
ي١زشٟ زاْٝؿتٛا١ْن١ٜسا ب١ناضَٖٝٓا٠ٚٚ ب١ٖ١ظاضاْٝؿٞ خػت١ طؤضِٟ ب١ نؤ١ََي٠ٚ١ ن١تا ٥َٝػتاف 

 ْا٠ٚ ْا٠ٚ ١٥ٚ طؤض٠ِ ب١نؤ١َآل١ْ ز٠زؤظض٠ٚ١َٜٓ.
غٛثا ي١ ٥َٝطاقسا، ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ضاَٖٝٓسضا٠ٚ، ن١ نٛضزغتإ ٚ خ١َيه١ني١ٟ ١َتطغيني ي١غي١ض    

اغٝؤ١ْناْٞ ب١دؤضَٜو ب٠ٚٛ، ١َٖٝؿ١ ز٠غيتهطا٠ٚ بي٠ٚٛ،   ٥َٝطام ٚ ١ْت٠ٚ١ٟ ع١ض٠ب، بؤ١ٜ ٥ؤث١ض
َٝيطام ي١نٛضزغيتإ، ١٥فػي١ضٚ ف١ضَاْيس٠ٟ تْٛيسض٠ِٚ         ١ٖض ب١ٖؤٟ ٥ؤث١ضاغيٝؤ١ْناْٞ غيٛثاٟ ٥
َٜطاْي١ بطِٜياضٟ ناٚيهياضٟ ٚ          ز٠ضن١ٚتٔ ٚ ي١غ١ضز٠َٞ بي١عؼ شَاض٠ٜيإ ظٜيازٟ نيطز، ني١ نٛ

١ٟ ١٥ٚإ ن١ دَٝط١ٜإ ْي١ز٠ب٠ٚ٠ٚٛ،  نٛؾتٛبطِٜإ ز٠زا، ن١غاَْٝهٞ ز٠ط١ُْٝـ ١ٖبٕٛٚ ثَٝض١ٚاْ
ع١َٝس س١غ١ٕ ع١بٛز ب١ من١ْٚٛ ز٠ٚ١َٖٓٝٓٝ٠ ن١ ي١ نٛضزغتإ ٚ ي١ غ١ض٠تاٟ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚيسا 

ثَٝيٓر ضِؤش   5ضؤٕ بطِٜاضٟ زا٠ٚٚ زٚاتط ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٖيَٜٛػتا١ْٟ ب١ ض ز٠ضزَٜهٝإ بطز٠ٚٚ. زٚاٟ 
ضٛاض 4زا ع١بسٚيه١ضِٜ قاغِ  1961ٚيٞ ٟ 16ًٜٛ١٥ي١ ١َٖيطريغاْٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ، ٚات١ ي١ 

 7باَي١فطِٟ بؤَبٗاَٜٚصٟ ْاضزؤت١ غ١ض طْٛسٟ باضظإ ٚ طْٛس٠ناْٞ ز٠ٚضٚب١ضٟ باضظإ، بؤ َيا٠ٟٚ  
س١ٚت ضِؤش ت١ٚاٟٚ ْاٚض١ٟ باضظاْٝإ بؤَباباضٕ نطز٠ٚٚ، زٚاتيط ضشَُٜيٞ قاغيِ َٖٝعَٜهيٞ ظؤضٟ     
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ت١ غ١ض ْاٚض١ن١، ب١آلّ َٖٝيعٟ زٚشَئ   غٛثاٚ داؾٞ نؤنطزؤت٠ٚ١ٚ ي١ زٚٚ قؤَي٠ٚ١ َٖٝطؾٞ نطزؤ
١ْٜتٛا٠ْٛٝ ي١ ًََٖٝٞ ب١ضططٟ ْعٜو به١َٜٚت٠ٚ١، زٚاتط ؾَٝذ ١٥د١زٟ باضظإ بطِٜاضٟ ؾ١ض٠ِٚغتاْسٕ 
ي١ط١ٍَ َٖٝع٠ناْٞ سه١َٚٛتٞ ٥َٝطام زا، ع١بسٚيه١ضِٜ قيايٝـ زاٚاٟ يَٝهيطز بضيَٝت١ ب١غيسا،     

طط١غؤض،غي١ضؤى بياضظاْٞ يي١باض٠ٟ ٥ي١ٚ     ٥ٝٓذا َٖٝع٠ناْٞ سه١َٚٛت ضٜٚٚإ نطز٠ باضظإ ٚ ََٝ
َٖٝعا١ْٚ زؤخٞ ١٥َٟٚ ضِؤشَٜٞ خَٝعا١ْناْٞ ؾَٝداْٞ بياضظإ يي١ نتيَٝ  )بياضظاْٞ ٚ بعٚٚتٓي٠ٚ١ٟ      
ضِظطاض ٛاظٟ نٛضز( ز٠َيَٞ: "َٖٝع٠ناْٞ يٝٛاٟ ثَٝٓذ١ّ ب١غ١ضنطزا١ٜتٞ ظ٠عِٝ )ع١َٝس( س١غي١ٕ  

َٝٞ ثٝياز٠ف ب١غي١ضنطزا١ٜتٞ ع١قٝيس    ع١بٛز ض١ْٚٛ ْاٚ طْٛسٟ باضظا٠ٚ١ْٚ ف١ٚدَٝهٞ َٖٝعٟ غي 
٠ٖٚ  ض٠ٚٛ ََٝطط١غؤضٚ، خَٝعا١ْناْٞ ؾَٝداْٞ باضظإ ب١ خَٝعاْٞ باضظاْٞ خؤؾ٠ٚ١ٝ ي١ طْٛيسٟ  
ََٝطط١غؤضزا ١ٜنٝإ ططت٠ٚ١. ع١بسٚيه١ضِٜ قاغِ ي١غ١ض٠تازا بطِٜاضٟ زابٛٚ ١َٖٛٚ خَٝعاْي١ناْٞ  

٠، بي١آلّ ثياف ضياٚثَٝه١ٚتين ؾيَٝذ     ؾَٝداْٞ باضظإ  بؤ ْاٚض١ٟ فٛضاتٞ ْا٠ٚضِاغت زٚٚضخاتي١ٚ 
 ١٥د١ز ي١ّ ْٝاظ٠ٟ ثاؾط١ظب٠ٚ٠ٚٛ ".

٠ٚ١٥ٟ يَٝط٠زا باغٞ ز٠ني١ٜٔ ٚ ب١منْٛٚي١ ز٠َٜٗٝٓٝٓي٠ٚ١ ضِٚٚزاٚطي١يٞ غي١ض٠تاٟ ؾؤضِؾيٞ       
غَٞ غاٍَ بٛٚ نؤتاٜٞ بي١ سيٛنُٞ ثاؾيا١ٜتٞ     ١٥3ًٜٛٚئ، ي١ ٠ٚختَٝهسا ١َٖٟٛٚ َْٝعٜه١ٟ 
يه١ضِٜ قاغِ ي١خؤباٜٞ ببٛٚ ٚ ١ْٖيسَٟ غي١ضن١ٚتين   َٖٝٓسضابٛٚ، ي١ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ ع١بسٚ

غ١ضباظٟ ٚ ٥اظاضزاْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ يَٝدؤف ٖاتبٛٚ، ي١ٚ نات١زا ١َٖيَٜٛػيغ س١غي١ٕ   
ع١بٛٚز ٠ٚى ف١ضَاْس١ٜ٠نٞ غٛثا ططْط بٛٚ، ضيْٛه١ ثَٝضي١ٚا١ْٟ ٥ي١ٚ ٥اضاغيت١ٜ١بٛٚ ني١      

١ بٓطَٜت٠ٚ١، ١ٖض ي١ٚناتسا ع١قٝس ز٠ٜٜٛػت خََٜٛٓٝهٞ ظؤض ي١ ْاٚض١ن١ بطِشَٜت ٚ ٥اشا٠ٚٚ فٝتٓ
٠ٖٚ  ن١ ي١ ََٝطط١غؤض بٛٚ ب١ ثَٝض١ٚا١ْٟ ع١َٝس س١غ١ٕ ع١بٛز ظؤض ب١تْٛسٟ ي١ط١ٍَ خ١َيو 
دٛآل٠ٚت٠ٚ١، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١ نتَٝب١ن١ٜسا ز٠ضبياض٠ٟ ض٠ِفتياضٟ ع١قٝيس ٠ٖٚي  ز٠َييَٞ: "      

ا١ّْ ي١بري ْاض٠ٚ١ٓ ني١  ١ٖضطٝع ١٥ٚ ناض٠ زٚٚض ي١ٖ١َٛٚ ب١َٓا١ٜنٞ ؾ١ض٠ف ٚ ض٠ِٚؾت ب١ضظٜٝ
ع١قٝس ٠ٖٚ  ي١ ََٝطط١غؤضزا نطزْٞ ٚ، ١٥ٚ ٥اظاضٚ ْاض٠ِس١تٝا١ْ ي١ٜاز ْان١ّ ن١ ١٥ٚ نابطا١ٜ 
ثَٝٞ ط١ٜاْسٜٔ، ١ٜنَٝهٝإ ٠ٚ١٥بٛٚ يٛقُاْٞ بطاَٞ ططت ٚ ب١ ظزلريٚ ن١ي١ثض١نطاٟٚ ْاضزٟ بؤ 

٠". ي١الٜي١نٞ زٜهي٠ٚ١   ( ٟ َؤَيط١ٟ ض٠ِؾٝس1ٚ٠ب١غساٚ فطَِٜٞ زا١ٜ ظٜٓساْٞ غٛثاٜٞ شَاض٠ )
١٥ٚ َٖٝع٠ٟ غٛثاٚ داؾ١ٟ ن١ ي١ْاٚضي١ن١ َؤَييسضابٛٚٚ طي١َاضؤٟ خَٝعاْي١ناْٞ طْٛيس٠ناْٞ      
ز٠ٚضٚب١ضٚ زضاٚغَٝٞ باضظإ ز٠ز٠ٕ ن١ ي١ طْٛسٟ باضظإ ٚ ََٝطط١غؤض خطِنطاب٠ٚ١ْٚٛ، ب١زض٠زٜٔ 

هاتي٠ٚ١ٚ  ع١يٞ ن١ نطاب٠ٚٛ ثاضَٜعطاضٟ ٖي١ٚيَٝط ٜٚػيت١ٜٛتٞ بي١ٖاٚناضٟ داؾي١نإ، تؤَيي١ ب     
ٖاْٝييإ بييسات ييي١ زشٟ باضظاْٝٝيي١نإ ٚ ضاٚثؤؾييٞ ز٠نييطزٕ ييي١ ز٠غييتسضَٜصٜٝإ بييؤ غيي١ض  
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باضظا١ْٝٝنإ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ي١َٓٝط١ضِا ٠ٚ١٥ ضِٚٚبيسات ع١َٝيس س١غي١ٕ عي١بٛزٟ ف١ضَاْيس٠ٟ      
يٝٛاٟ ثَٝٓر بٛٚ، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١باض٠ٟ ١َٖيَٜٛػغ س١غ١ٕ ع١بٛز ي١ٚ باضٚزؤخ١زا ز٠َيَٞ: " 

غ١ٕ ع١بٛز ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ تْٛسٟ ٠ٚضططت ٚ ١َْٜٗٝؿت ٠ٚ١٥ٟ ز٠ٜا١ْٜٚػت بٝه١ٕ ع١َٝس س١
دَٝب١دَٞ ب َ ٚ، ف١ضَاْٞ ز٠ضنطزْٝاْٞ ي١ْاٚضي١ن١ زا، بٓي١َاٟ زٚشَٓاٜي١تٝٞ َْٝيٛإ ٥ي١ّ      

 غ١ضنطز١ٜ٠ٟ غٛثاٚ ب١زض٠زٜٔ ع١يٞ يَٝط٠ٚ٠بٛٚ".
ٟ غيٛثا، َاٜي١ٟ   ١٥ّ ١َٖيَٜٛػت١ٟ ع١بٛز ي١غا١ٜٟ غطٚضٟ قاغيِ ٚ ف١ضَاْيس٠ناْٞ زٜهي١   

َٜيط بطِٜياضٟ بي١زض٠زٜٔ عي١يٞ ٚ ١٥ٚاْي١ٟ          َٝعاْني بيٛٚ، ضيْٛه١ ١ْضي٠ٚٛ ش ب١ٖ١ْس ١َٖيططتٔ ٚ ث
ز٠ٜا١ْٜٚػت غٛثاٚ داف به١ْ١ ٥اَطاظَٜو بيؤ قي١تًٛعاّ ٚ ٥ياشا٠ٚ ْاْي٠ٚ١، غي١ضؤى بياضظاْٞ       

غي١ٕ  ي١باض٠ٟ ي١بري١ْنطزْٞ ١٥ّ ١َٖيَٜٛػت١ٚ ١َٖيَٜٛػغ زٚاتطٟ بياضظاْٝٞ ْي١َط ب١ضاَبي١ض س١   
ع١بٛز ز٠َيَٞ: " باضظاْٞ ١٥ّ ثٝا٠ٚت١ٟٝ س١غ١ٕ ع١بٛزٟ ١ٖضطٝع ي١ٜاز ١ْنطزٚ ن١ ب١عػ١ٝٝنإ 

ٖات١ٓ غ١ض سٛنِ ٚ س١غ١ٕ ع١بٛزٜإ ططت ٚ بطِٜياضٟ نٛؾيتٓٝإ زا،    1963ٟ ؾٛباتٞ  8ي١ 
باضظاْٞ ١٥ٚ ثٝا٠ٚت١ٟٝٝ س١غ١ٕ ع١بٛزٟ ي١ ٜازبٛٚ ٚ ١َْٜٗٝؿت ١٥ٚ ضاض٠ْٛٚغ١ٟ بؤٜيإ بطِٜياض   

ٚ دَٝب١دَٝٞ به١ٕ ٚ ي١ َطزٕ ضِظطياضٟ نيطز. باضظاْٝٝي١ناْٝـ ٖي١ض٠ٖٚا ٥ي١ّ ١َٖيَٜٛػيت١       زابٛ
١َضزا١ٜ١ْٟ ١٥ّ غ١ضنطز١ٜ٠ٜإ ي١بري ١ْض٠ٚٛت١ٚ ١َٖٝؿ١ ٜازٟ ز٠ن٠ٚ١ْ١". ٥ي١ّ ١َٖيَٜٛػيت١ٟ   
س١غ١ٕ ع١بٛز ي١َْٝٛ غٛثا قبٍَٛٚ ١ْبٛٚ، زٜاض٠ ع١بسٚيه١ضِٜ قايٝـ بؤٟ ي١ْاٚ ثاض٠ٚٚ ْاَْٝيو  

ٟ نياْْٛٚٞ  12ٛٚ ٚ ي١ ز٠ضف١ت ز٠ط١ضِا، ٥ي٠ٚ١بٛٚ زٚاٟ ؾي١ضِٟ طي١ٚض٠ٟ ظاٜٚتي١ يي١      ١َٖيططتب
زاٚ تَٝهؿهاْٞ َٖٝعٟ َٖٝطؾب١ضٟ غٛثا ي١ ط١يٞ ظاٜٚت١، قاغيِ ْا١َٜي١ى بيؤ     ١ٜ1961ن١َٞ 

ؾَٝذ ١٥د١ز ز٠َْٝطَٟ ٚ زٚاٟ ْاضزْٞ ز٠قٞ ١٥ٚ ْا١ٜ١َ ي١ال١ٜٕ ؾيَٝذ ١٥دي١ز٠ٚ٠ بيؤ بياضظاْٞ،     
٠ ز٠طات١ باضظاْٝٞ ١َْط ن١ ي١ط١ٍَ س١غ١ٕ ع١بٛزٟ َْٝطز٠ٟ قاغِ زابٓٝؿَٞ زاٚا١ٜنٝـ ي١ قاي١ٚ

 1961ٟ نيياْْٛٚٞ ١ٜنيي١َٞ 17ٚ بيياضظاْٝـ بيي١ٚ زاٚاٜيي١ ضاظٟ ز٠بَٝييت. سهَٛٚيي١ت ضِؤشٟ 
ؾََٜٛٓٝهٞ ي١ َْٝعٜو غ١ضغ١ْط بؤ طتتٛطؤن١ زٜاضٟ نطز، ب١آلّ باضظاْٞ ْاضَٝت١ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛٚ ي١ 

٠َََٝٓٝت٠ٚ١ٚ ض١ْس ن١غَٝو ز٠َْٝطَٜت١ ؾيَٜٛين نؤبْٛٚي٠ٚ١ٚ ضيا٠ٚضَِٜٞ    ؾََٜٛٓٝهٞ َْٝعٜو با١َضِْٞ ز
ٍَ خؤٜيإ ز٠ٜب١ْي١ الٟ بياضظاْٞ، زٚاتيط ظؤض          س١غ١ٕ عي١بٛز ز٠ني١ٕ ٚ زٚاٟ ط١ٜؿيتين ي١طي١

َٜين نؤب٠ٚ١ْٚٛني١ بؤضزَٚيإ ز٠ني١ٕ، زٚٚضبيٝين ٚ سٝهُي١تٞ         4ْاخا١َْٜٞ  ضٛاض باَيي١فِط ؾيٛ
نييطز٠ٚ٠ٚ، بؤضييْٛٚٞ بيياضظاْٞ ضاغييت ز٠ضضييٛٚ نيي١ بيياضظاْٝٞ ْيي١َط ثٝالْييٞ قييايٞ ثٛٚضيي١ٍَ 

ع١بسٚيه١ضِٜ قاغِ ١َب١غغ بٛٚ باضظاْٞ ٚ س١غ١ٕ ع١بٛز ي١ْاب١ضَٜت، غ١ضؤى باضظاْٞ ي١باض٠ٟ 
١َٖيَٜٛػغ س١غ١ٕ ع١بٛز ي١ٚ ناتٛغات١زا ز٠َييَٞ: "س١غي١ٕ عي١بٛز ٥ي١ٚ بؤَباضاْي١ تْٛيس٠ٟ       
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طت ٚ ٥ي١ٚ ١َٖيَٜٛػيت١ٟ تيا    ي١زٚٚض٠ٚ٠ ب١ ضاٟٚ خؤٟ زٟ ٚ ؾي١ض١َظاض١ٜٝنٞ غي١خت زاٟ طي   
ضِاز١ٜ٠نٞ ظؤض ب١ال٠ٚ ططإ بٛٚ. ٖٝ  ؾتَٝهٞ ي١باض٠ٟ ٥ي١ٚ تاٚاْي٠ٚ١ ني١ غي١ضؤن١ن١ٟ غياظٟ      
نطزبٛٚ ي١ظ٠ٜٓسا ١ْبٛٚ، س١غ١ٕ ع١بٛز ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ١٥فػ١ض٠ ب١ؾ١ض٠ف١نإ، زَيٞ ثاى بٛٚ ي١ 

١ٚ ١َٖيَٜٛػيت١ بي١ضظ٠ٟ   ١َٖٛٚ زَي٠ٚ١ٝ س١ظٟ ز٠نطز ٥اؾغ ي١ َْٝٛاْسا ب١ضق١ضاضب َ، ١َُٝ٥ف يي 
زَيٓٝابٜٛٚٔ ن١ ثٝاَٜٚهٞ ْٝاظثان١، ١٥ٜٚـ ١٥ٚناتي١ بيٛٚ ني١ بي٠ٚٛ نؤغيح يي١ضَِٜٞ داؾيإ ٚ        
١َْٜٗٝؿت ٥اظاضٟ باضظا١ْٝٝنإ بس٠ٕ. باضظاْٞ ي١ٚ ؾ١َٜٓٛزا ن١ خؤٟ ١َٖيٞ بيصاضزبٛٚ ضياٟٚ بي١    

بيا َافي١ناْٞ   س١غ١ٕ ع١بٛز ن١ٚت، ثَٝٞ ٚت: )َٔ زاٚاٟ ٖٝ  ي١ قاغِ ْان١ّ مبيساتَٞ، ٥ي١ٚ   
ط١يٞ نٛضز بساٚ َٔ ٥َٝطام ب١دَٞ ز٠ًََِٖٝ ٚ ز٠ضِؤّ( ز٠ضن١ٚت ١٥ّ ١٥فػي١ض٠ ض ثًي١ٚ ثا١ٜٜي١نٞ    

 الٟ باضظاْٞ ١ٖبٛٚ، ب١آلّ شٜاْٞ الٟ قاغِ ٠ٚى ز٠ضن١ٚت ٖٝضٞ ١ْز٠َٖٝٓا".
زٚاٟ ط١ضِا٠ٚ١ْٟ س١غ١ٕ ع١بٛز بؤ َٛغٌَ، ع١بسٚيه١ضِٜ قاغِ بؤ ب١غسا باْطٞ ز٠نيات ٚ  

َٝٛاْٝيإ ٠ٚى يي١         ١ٖض٠ِؾ١ٚ طٛ َٝيط٠زا ز٠قيٞ ٥ي١ٚ ز١َ٠قاَيٝٝي١ٟ ْ َٞ ز٠نيات، ي ض٠ِؾ١ٟ ظؤضٟ يي
َٝب١ن١ٟ غي١ضؤى بياضظاْٞ زا ٖيات٠ٚٛ ز٠خ١ٜٓي١ضِٚٚ، بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ ٥اغيغ يي١خؤباٜٞ بيْٛٚٞ           نت
ع١بسٚيه١ضِٜ قايٞ غ١ضؤى نؤَاض ٚ ١َٖيَٜٛػت ٚ ٚاقٝببٝٓٝٞ س١غي١ٕ عي١بٛز، بيؤ خَٜٛٓي١ض     

 ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٚآلتسا ب٠ٚٛ؟ ز٠ضن١َٟٚ، ٥اخؤ بؤضْٛٚٞ نا١َٜإ
" ١ٜنَٞ ي١ٚ قػا١ْٟ قاغِ ثَٝٞ ٚتبٛٚ ٠ٚ١٥بٛٚ: تؤ ضؤٕ ز٠َيَٝٞ َٔ زَيػؤظٟ تؤّ ي١ناتَٝهسا 
ي١ناتٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ت ١ْزا باضظاْٞ بهٛشٟ؟ س١غ١ٕ عي١بٛزٜـ يي١ ٠ٚآلَيسا ثَٝيٞ     

ٚ بتهٛؾيتا١ٜ، س١غي١ٕ   ز٠َيَٞ: ضؤٕ ز٠َتٛاْٞ بٝهٛشّ؟ ز٠َيَٞ: ز٠َاْضي١ن١ت ييَٞ ١َٖيهَٝؿيا١ٜ   
ع١بٛز ز٠َيَٞ: َٔ بؤ ٠ٚ١٥ ي١ط١َيٞ نؤبٛٚب٠ٚ١َٚٛ ي١ط١َيٞ ضَِٜو ن١ّٚ ٚ ٥اؾتٝٞ ي١ط١َيسا بهي١ّ،  
١٥ٜٚـ َٖٝؿغ َٔ ض١ن١ن١ّ ب١ق١ز٠ٚ٠ بَٞ ٚ ق١زضٜإ ططمت ٚ ضي١ن١ن١ٜإ ييَٞ ٠ٚضْي١ططمت ني١     

١ضن١ٚتَٓٝهِ ز٠غيتطري  ز٠ؾٝتٛاْٞ يَِٝ بػتَٝينَ، ١٥ط١ض ٚاّ بهطزا١ٜ ن١ تيؤ ز٠ًَََََٜٝٝيت ٖيٝ  غي    
١ْز٠بٛٚ ضْٛه١ ضٛاضز٠ٚضَإ بي١ ثاغي١ٚا١ْ ٚضٜياٚ ظٜتي١ناْٞ ٥ي١ٚإ طريابيٛٚ". ٥ٝيسٟ ظؤضٟ        
ث١َٓٝضٛٚ س١غ١ٕ ع١بٛز ي١ال١ٜٕ قاي٠ٚ١ ي١ غي١ضنطزا١ٜتٞ يٝيٛاٟ ثَٝيٓر الزضاٚ َا١ََي١ٜي١نٞ     

 خطاثٞ ز٠ض١ٖم نطاٚ خطا١ٜ شَٜطز٠غغ ب١ض٠َِٜٛب١ضَٜت٠ٚ١ٝٝ.
َُٜٞ ب١عؼ، غٛثاٟ ٥َٝطام ب١ بطِٜاضَٜهٞ ثؤٍ بطميي١ضٟ سيانُٞ ١٥ٚغياٟ    زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِش

٥َٝطام ١َٖي٠ٛؾا٠ٚ١ٜ، زٜاض٠ ؾؤف١َٝٝٓٝنإ ٥َٝػتاؾٞ ي١ط١َيسابَٞ فطََٝػو بؤ ١َٖي٠ٛؾا٠ٚ١ْٟ غٛثا 
١َٖيس٠ضَِٜييصٕ، ضييْٛه١ ٥يياََٝطَٜهٞ دَٝبيي١دَٝهاضٟ ب١ضْاَيي١ناْٝإ بييٛٚ. ب١زاخيي٠ٚ١ ٥يي١َطِؤف   

ب١ز٠غت٠ٚ١ططتين غٛثاٚ َٖٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ي١ َْٝيٛإ غي١ْٓٛٚ ؾيٝب١ٚ    َؿتَٛطَِٜهٞ ظؤض ي١غ١ض 
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َٖٝع٠ غٝاغ١ٝ ع١ض٠ب١ٝٝناْٞ ٥َٝطاقسا ١ٜ١ٖٚ َٖٝؿتا ٠ٚظاض٠ت١ ١٥َٓٝٝي١نإ بيَٞ ٠ٚظٜيطٕ، نيٛضز     
١ٖقٞ خؤ١ٜتٞ ب١تطغ٠ٚ١ بطِٚاَْٝت١ ١٥ٚ ١ًٜ١َٟ ز٠ٜي١َٟٚ غيٛثا بهاتي٠ٚ١ ٥اَطاظ٠ني١ٟ دياضإ،      

َْٜٛٞ ٥َٝطاقسا ١٥ٚ ١ًٜ١َ ي١ب١ضطَٝهٞ زٜه١زا خؤٟ ز٠َْٜٛينَ، بي١   ب١زاخ٠ٚ١ ٥َٝػتا ي١ َْٝٛ غٛثاٟ
٥اؾهطا ١َٖٚيٞ ٠ٚ١٥ ز٠زضَٜت ن١ ضَِٜص٠ٟ نٛضز ي١ٚ غٛثا١ٜزا ن١ّ بَٝت، ١٥ٚ فريق١ غي١ضباظٜٝا١ْٟ  
ظؤض١ٜٜٓإ نٛضزٕ ي١ ض١نٞ ططْط بَٞ ب١ؾٝإ نطزٕٚٚ، ٥اٜا ١٥ّ غٛثا١ٜ ز٠ضبطِٟ قؤْاغٞ تياظ٠ٟ  

ي١ ١َٖٛٚناتَٝو ظٜاتط ٚاقٝبٝاْي١ ثَٝهٗاتي١ناْٞ ٥َٝيطام خبَٜٛٓسضَٜتي٠ٚ١ٚ،      ٥َٝطاق١؟ ١ٖق١ ١٥َطِؤ
ي١ب١ض ضِؤؾٓاٜٞ ١٥ّ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ٚاقٝببٝٓا١ٜ١ْ غٛثا١ٜى ثَٝه٠ٚ١بٓسضَٟ، طٛظاضؾيت يي١ ٖي١َٛٚ    
ثَٝهٗات١ناْٞ ٥َٝطام بهات، ْابَٞ دياضَٜهٞ زٟ غيٛثا بهطَٜتي٠ٚ١ زاضز٠غيغ تيانط٠ِٟٚ ٚ تاني١       

هٞ زَيػؤظا١ْ ٖي١بَٝت بيؤ ثَٝهَٗٝٓياْٞ غيٛثا١ٜنٞ ْٝؿيتُاْٞ، ثَٜٝٛػيت١       ال١ٜٕ، ١٥ط١ض ١َٖٚيَٝ
ب١زٚاٟ خ١َيهٞ ٠ٚى س١غ١ٕ ع١بٛززا بطي١ضَِٜٔ، ني١ بي٠ٚٛ قٛضبياْٝٞ ثٝؿي١ٜٞ ب١ْٚٛني١ٟ يي١        
غٛثازا، ٥اخط ي١ غٛثاٟ ٥َٝطاقسا ب١ٖؤٟ ٖات١ٓثَٝؿ٠ٚ١ٟ ق١َٝٝٚ١نإ ن١ ي١غي١ضز٠َٞ ب١عػيسا   

ع١بٛز٠ناْٞ تَٝيسا ْي١بؤ٠ٚ، بؤٜي١ ٖي١ضطٝع ْي١بٛٚ بي١       ط١ٜؿت١ يٛٚته١، غٛثا دَٝط١ٟ س١غ١ٕ 
غٛثا١ٜنٞ ْٝؿتُاْٞ، ٥اَاش٠نإ ثَُٝإ ز٠َيَٝٔ، ١َٖيج١ٟ نؤْاؤٍَ نطزْٞ غيٛثا ثَٝٓاضيَٝت بي١ٚ    
٥اضاغت١ٜ١ بطِٚات دَٝط١ٟ س١غ١ٕ ع١بٛز٠نإ ببَٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ١٥غت١َ١ ي١ غا١ٜٟ ٥ي١ٚ ديؤض٠   

 زا١ٜ بتٛاْني بًََٝني غٛثا١ٜنٞ ْٝؿتُاْٞ ب١ض١ٜ٠َِٜٛ.برينطز١ٜ٠ٚ١ْٟ ١٥َطِؤ ي١ ٥َٝطاقَٞ ي١ ٥اضا
َٝ : َػيبٛز بياضظْٞ، بياضظاْٞ ٚ           َٝبٝين: بؤ ظاْٝاضٜٝي١ناْٞ ٥ي١ّ باب١تي١ غيٛٚز يي١ نتي ت

، ب١ؾٞ ١ٜن١ّ،  1975-1961بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضز،ب١ضطٞ غ١َّٝٝ، ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ 
 ٠ٚضطريا٠ٚ. 2004ط، ضاثٞ ١ٜن١ّ، ضاثدا١ْٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، ١ٖٚيَٝ
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  ثيَلةوةذياْ زِةطوزِيشةيثيَلةوةذياْ زِةطوزِيشةي  ثتةويثتةوي  زِايةهَيزِايةهَي
 ٓةيةٓةية  ًيَرووييًيَروويي

 
ٕ  ي١ّ ْابَٞ ز٠ن١ٜٔ، ثَٝه٠ٚ١شٜإ ي١غ١ض قػ١ زَٜني ن١ ٞ  غيات٠ٚ١  ٚ ٥يا  ضيْٛه١  بيسَٜٚني،  يَٝي

ٟ  ١ططْطي  ٠ٚ١٥ٟ زانٛتا٠ٚ، ض٠ِطٛضِٜؿ١ٟ ١ٜ١ٖٚ زٚٚضٚزضَٜصٟ ََٝص١ٜٚٚنٞ ثَٝه٠ٚ١شٜإ  ي١ب١ضضياٚ
 نيؤْطط٠  ٚ نؤْتطاْؼ نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ زٚٚ ١ٜى ظاز٠ٟ نٛضزغتاْسا ي١ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ بططٜٔ
 ٚاقٝبَٝيو  ي١ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ضِا١َٜيٞ ١َٖيب٠ٛؾَٝٓسضَٜت٠ٚ١، بطِٜاضَٜو ب١ ٥اغاْٞ ب١ بتٛاْسضَٟ تا ١ْٝٝ،
 يي١َٟٚ  يَٝط٠ٚ ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ١ٜ زاْا٠ٚ، غب١ٟ ١٥َطِؤٚ بؤ تؤن١ُٟ بٓاغ١ٜ١نٞ ن١ ١َٖيسا٠ٚ، غ١ضٟ

 ١٥ٚ ٚ ثَٝهٗات١نإ َْٝٛإ زشا١ٜتٞ خا١ْٟ خبطَٜت١ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ بؤ ز٠نطَٟ بؤ ناضٟ ٚ غ١ض١َٖيس٠زات
 بؿََٜٝٛٓسضَٟ ٥آٜعانا١ْ ٚ ٥أٜ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ٚ يَٝبٛٚضز٠ٜٞ ََٝص١ٜٚٚى ظاز٠ٟ ١ٜ١ٖٚ ن١ ١ٜ١َٜٟٓٚ

 .بططَٜت٠ٚ١ ؾَٜٛين تْٛسٚتٝصٟ ١َٜٟٓٚ ٚ،
 
 -١ٖٚيَٝط غ١ض٠نٞ ضَِٜطاٟ ١٥ْساظٜاضٟ ٟ)ٖاًَتؤٕ( قػ١ٟ بؤ ز٠ظامن ثَٜٝٛػغ ب١ ض٠ٚ٠ِٚٚ ي١ٚ
 ٥ي١ٚ  خ١ضٜهٞ َا١ٜ٠ٟٚ ١٥ٚ ب١زضَٜصاٜٞ ٖاًَتؤٕ ضِابطزٚٚ، غ١ز٠ٟ غ١ٝٝناْٞ ي١ ٥ؤ١َضإ سادٞ
ٟ  ١َٖٝؿ١ ْاغطا، ٖاًَتؤٕ ب١ضَِٜط١ٟ زٚاتط ن١ بٛٚ ضَِٜط١ٜ١ ٕ  نطَٜهياض ٞ  ٚ َٛغيًَُا  ٚ ١َغيٝش
ٕ  ز٠َيَٞ نتَٝب١ن١ٜسا ي١ ًََتؤٕٖا ١ٖبٛٚ، دٛي١ن١ٟ ٕ  ثَٝهي٠ٚ١  نطَٜهاض٠نيا  ٖي١ض  ز٠نيطزٚ  ناضٜيا
ٟ  ٖي١ٜين  ضِؤشاْٞ ١ٖبٛٚ، ثؿٟٛٚ خؤٟ ٥اٜين ثَٝٞ ب١ ١ٜن١ؾٝإ ٕ  نطَٜهياض ٞ  ٚ َٛغيًَُا  ضِؤشاْي
 َٖٝٓاٜي٠ٚ١  بؤٜي١  من١ْٜٚٛي١ّ  ٥ي١ّ  ١ٖبٛٚ، ثؿٜٛٚإ ؾ١مم١ ١ٜى ضِؤشاْٞ دٛي١ن١ٚ نطَٜهاضٟ ؾ١مم١
ٕ  بيؤ  ١ْٝٝ ن١غَٝو قػ١ٟ ٠ٚ١٥ ضْٛه١ ٛ  بٝهيات،  َٛظاٜي١ز٠نطز ٟ  بي١َيه ٞ  قػي١  ١٥ْيساظٜاضَٜه

ٕ  يي١  غاَيَٝو ض١ْس خؤٟ ٚ ١٥ٚضٚث١ٝٝ ٞ  ظاضٟ يي١  ني١  منْٛٚي١ّ  ٥ي١ّ  شٜيا٠ٚ،  نٛضزغيتا  ن١غيَٝه
ٟ  بؤ َٖٝٓا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚضٚثاٜٞ ٟ  ٥ي٠ٚ١ ٟ  َٜٚٓي١ ٕ  ضِاغيت١ق١ٓٝ ٟ  يي١  ثَٝهي٠ٚ١شٜا ٕ  ضِابيطزٚٚ  نٛضزغيتا
 ي١ ٥ا١ٜٓنا١ْ يَٝبٛٚضز٠ٜٞ ظاز٠ٟ ثت٠ٚ١ٚ ضِا١َٜيَٝهٞ ٠ٚشٜإثَٝه١ ضِا١َٜيٞ ن١ٚات١ ب١ضضاٚ، ب٠ٚ١َٓٝٓٝ

 ٥ي٠ٚ١  ٥اَياْر،  بهطَٜت١ ثَٝه١ٚشٜإ ن١ بطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ ب١ض٠ٚ باب١ت١ٟ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ ب١آلّ نٛضزغتإ،
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 ز١ٜ٠َٟٚ ٚ ز٠زات ١َغ١ي١ٜ١ ي١ٚ ز٠غت غٝاغ١ت١ ب١َيهٛ ١ْٝٝ، ث١ٜط٠ِٚاْٝاْٝإ ٚ ٥ا١ٜٓنإ خٛزٟ
 بٝؿََٜٝٛينَ.

 
ضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ خٛاضٚٚ ْا٠ٚضِاغغ عَٝطام ي٠ٚ١زاٜي١، ني١ يي١َٟٚ ْيانؤنٝٞ     دٝاٚاظٜٞ ١ٖ

ب١تي١ٚاٟٚ يي١شَٜط ٥ي١ٚ     ١َ2003ظ١ٖبٞ ض٠ِطٛضِٜؿي١ٟ ١ٖٜي١، بؤٜي١ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٝٞ زٚاٟ      
ناضٜط١ض١ٜٝزاٜي١، ٥َٝػييتا سهَٛٚي١تٞ عَٝييطام ٥ي١ٚ ناضٜط١ضٜٝيي١ٟ ث٠َٛٝزٜياض٠، بؤٜيي١ ب١غييسا     

ٞ  ٚ ٥أٜ ٞ ثطِ ي١ ١َظ١ٖب ٚ ٥أٜ ٚ ١ْت٠ٚ١. بؤ١ٜ ن١ْ١ٜتٛا٠ْٛٝ ببَٝت١ ثاٜت١خغ ٚآلتَٝه  الٜي١ْ
ٞ  بيؤ  ز٠غيت  بيٛٚ  خيؤف  ٠ٚ١٥ بؤ ضَِٜط١ ٥ٝسٟ نطا، ب١غٝاغٞ نٛضزغتإ خ١َيهٞ ضِؤسٝٞ  ضِاٜي١َي

ٟ  ١َغ١ي١ٜ١ٚ ١٥ٚ نطزْٞ ز٠غهاضٟ بكَٜت، ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٟ  بؤتي١  ١َٖيطَٝطِاْي٠ٚ١  زضٚغيت  ٖؤنياض
ٟ  ز٠غهاضٟ ن١ ١َٖيس٠زات، غ١ض نٛضزغتإ ١ي ْا٠ٚ ْا٠ٚ ١ْخٛاظضا٠ٟٚ زؤخ١ ١٥ٚ بْٛٚٞ  ١٥ْيساظ٠

ٟ  َٖٝعٚ ١٥ٚ ١ٖق١ بؤ١ٜ ز٠نطَٜت، يَٝبٛٚضز٠ٜٞ ٚ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٟ  بيؤ  ال١ْٜاْي١ ٞ  ب١ضش٠ٚ٠ْيس  ت١غيه
ٞ  ؾي١ٜ٠َٛٝى  ٖيٝ   بي١  ز٠غي١آلت،  ز٠غغ ططت١ٓ ٚ سعبا١ٜتٞ ٟ  ضِا١َٜيي١  ٥ي١ٚ  ختيْٛٚ  ََٝصٜٚٚٝي١
ٕ  يي١  ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٟ  ضيْٛه١  ١ْن١ْٚي٠ٚ١،  ١ٖٜي١  نٛضزغيتا ٕ  ب١ضش٠ٚ٠ْيس ٟ  ْٝؿيتُا  ي١غي١ض٠ٚ٠ٚ
ٞ  َٖٝعٚ ١ٖض ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٞ  بيؤ  بيطزٕ  ز٠غيت  بي١ٚال٠ٚ  يَٝيط٠  ١ٖقي١  غٝاغي١ٝٝ،  الٜي١َْٝه  ضِاٜي١َي
ٞ  بَٝباناْي١  ١٥ٚا١ْٟ ضْٛه١ غٛٚض، ًََٖٝٞ بهطَٜت١ ٚ بهطَٜت س١ضاّ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٞ  ٖي١َٚي  تَٝهيساْ
 .ثَٝبه١ْٔ ثَُٝإ اس١ظاْٝـْ ٚ ب١ضبس٠ٕ ْٝؿتُإ ي١ ٥اطط ٠ٚ١٥ٜا١ْ بؤ ز٠ز٠ٕ ثَٝه٠ٚ١شٜإ
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زِيَللةوتّ هةضةز دذايةتيلسدُى زِيَللةوتّ هةضةز دذايةتيلسدُى   19751975زِيَللةوتِِاًةي جةشائري زِيَللةوتِِاًةي جةشائري 
  ئاطس تيَبةزداُي ُاوضةكةئاطس تيَبةزداُي ُاوضةكة  وو  كوزدكوزد

 
 

ي١ ٜازط١ٟ ط١يٞ نٛضزغتاْسا، ي١ ضِؤش٠ ١ٖض٠ تاٍَ ٚ ْاخؤؾ١نا١ْ،  1975ٟ ٥ازاضٟ  6ضِؤشٟ 
ٛضز بيي١)ثٝالْٞ ديي١ظا٥ري( ْيياٟٚ ز٠بييات،   ضييْٛه١ بيي١ٖؤٟ ٥يي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓيي٠ٚ١، نيي١ نيي   

ط١ي١نؤ١َن١ٝٝنٞ ٥ٝكًُٝٞ ٚ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ي١ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ نطا، ؾؤضِؾَٝو ن١ ١َٖٛٚ 
ضني ٚ تَٜٛص٠ناْٞ نٛضزغتاْٞ يَٞ نؤببؤ٠ٚ، ١٥ٚ ؾؤضِؾ١ ي١ ََٝصٟٚٚ نٛضزا ؾََٜٛٓٝهٞ با١ٜخساضٟ 

اْٝٞ ١َْط، ْاٚٚ ز٠ْطٞ نٛضز ي١ دٝٗاْيسا  ١ٜ١ٖ، ضْٛه١ ب١ٖؤٟ ١٥ٚ ؾؤضِؾ١ ب١ ضِاب١ضا١ٜتٞ باضظ
َٜيٞ ني١ٚت٠ٚٛٚ ب١ٖؤٜي٠ٚ١          َٞ ني١ يي١ ثؿيِاا ٚ بآلٚبؤ٠ٚ، نٛضز ١٥ٚ ثٝال١ْ ب١ خ١زلي١ضَٜو زاز٠ْي
ط١ٚض٠تطٜٔ ؾؤضِف تٛؾٞ ْػهؤ ب٠ٚٛ، دَٝٞ خؤ١ٜتٞ ١َٖٝؿ١ بعاؤٞ غٝاغٝٞ نٛضز ب١ ٖي١َٛٚ  

 ١ٚض١ٜ٠ ١ٖبَٝت.بريٚضِاٟ دٝادٝا٠ٚ، خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ قَٛٚيٝإ بؤ ١٥ٚ ضِٚٚزا٠ٚ ط
 

ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ب١َٖٝع ببٛٚ ت١ْطٞ بي١ ضِشَُٜيٞ بي١عؼ ١َٖيضيين بيٛٚ، خي١َيهٞ       
نٛضزغتإ ب١ ٥رياز١ٜ٠نٞ ب١َٖٝع٠ٚ٠ خؤٜإ ي١ ب١ضاَب١ض ؾاآلٟٚ ضِؤشاْي١ٟ باَيي١فط٠ِناْٞ ضِشَُٜيٞ    

ؾؤضِف  ب١عؼ ضِاز٠ططت ٚ ثؿتٝٛاْٞ ؾؤضِؾٝإ ز٠نطز، د١َا٠ٚضٟ نٛضزغتإ ثاَيجؿغ ط١ٚض٠ٟ
بٛٚ، َْٗٝين غ١ضن١ٚتين ؾؤضِف يَٝط٠ٚ٠بٛٚ، ني١ بياضظاْٝٞ ْي١َط ٥ي١ٚ ثؿيتٝٛا١ْٟٝٝ خي١َيهٞ       
نٛضزغتاْٞ ب١ َٖٝعٚ تٛاْاٟ ي١بٔ ١ْٖاتٛٚ بيؤ ؾيؤضِف ز٠ظاْيٞ، ٥ي١ٚ ١ٜناْطريٜٝي١ٟ خي١َيو ٚ       
ثَٝؿ١ُضط١ ب١ضِاب١ضا١ٜتٞ باضظاْٝٞ ١َْط، غ١ْط١ضَٜهٞ قاميٞ ب١ضاَب١ض بي١ ؾياآل٠ٚناْٞ ضِشَُٜيٞ    

١عؼ بؤ غ١ض نٛضزغتإ زضٚغت نطزبٛٚ، ب١غسا ١َٖٛٚ ؾَٝٛاظَٜهٞ ططت١ب١ض بؤ نجهطزْي٠ٚ١ٟ  ب
ز٠ْطٞ نٛضز، ت١ْا١ْت ي١ ناتٞ ٥اؾتٝؿسا ب١زٚاٟ فطِٚفٌََٝ ٚ ت١َي١ن١باظٜسا ز٠ط١ضِا، يي١ َيا٠ٟٚ   

( ١َٖٚيٞ زا ز٠غت ي١ غ١ضز٠نإ ب٠ٛؾَٝينَ، ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ ب١غيسا ٖي١َٚيٞ   1974-٥1970اؾتٝسا)
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ْييٞ ٥ٝييسضٜؼ بيياضظاْٞ زا ٚ ييي١ نٛضزغييتاْٝـ ييي١ ضَِٜييٞ ضيي١ْس ١َال١ٜنيي٠ٚ١ ٖيي١َٚيٞ تريؤضنطز
 تريؤضنطزْٞ باضظاْٝٞ ١َْطٟ زا

ؾؤضِؾٞ نٛضز ١َٖٚيٞ ز٠زا تا بهطَٜت ب١ ٥اؾغ ضاض٠غ١ضٟ نَٝؿ١ بهطَٟ، بؤٜي١ ي١ناتَٝهيسا   
ٌَ بيٛٚ ٚ ظ٠َٝٓي١ٟ بيؤ ؾي١ِض خيؤف ز٠ني        َٝي طز، ب١غسا ب١زٚاٟ بٝاْٛٚزا ز٠ط١ِضاٚ خ١ضٜهٞ فطِٚف

غ١ضنطزا١ٜتٞ بطِٜاضٜسا ٠ٚفسَٜو ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ ض٠ِٚاْي١ٟ ب١غيسا بهيات، ضِؤشٟ    
غ١زاّ سػَٝٔ ث١ضز٠ٟ ي١غ١ض ١ْٝت خطاثٞ خؤٟ ب١ضاَب١ض ب١ نٛضزٚ ؾؤضِؾ١  1974ٟ ٥ازاضٟ 8

ض٠ِٚان١ٟ ١َٖيُاَيٞ ٚ ب١ ٥ٝيسضٜؼ بياضظاْٞ ٚت: " ١٥طي١ض ْاضياضببني ز٠غيت يي١ ؾي١تًب١ض٠ب        
( ١٥ّ قػي١ٜ١ٟ  1ٔ بؤ ٥َٝطإ تا٠ٚنٛ عَٝطاقُإ ي١ز٠غت ١ْضَٞ، ٖٝ  زٚٚزَيٞ ْان١ٜٔ")١َٖيبططٜ

غ١زاّ زؤخَٝهٞ َْٜٛٞ َٖٝٓا١ٜنا١ٜ، غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾؤضِف ١ٖغغ ب٠ٚ١نطزبٛٚ ب١غيسا ضيؤٕ بيري    
ز٠نات٠ٚ١، ١ٖضبؤ١ٜ ١٥ٚ ٠ٚفس٠ٟ ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ ض٠ِٚا١ْٟ ب١غسانطزٚ غ١زاَٝـ 

ي١ط١ٍَ ١ٜنَٝغ غؤؤ١ٝت ب١ ٥اضاغت١ٜ١نٞ زٜهي١زا   1972ٚ ث١مياْٞ زؤغتا١ٜتٞ غطٚض ططتبٟٛٚ 
بطز، ٠ٚ١٥بٛٚ تانال١ْ١ٜ ب١ٜاَْٝهٞ ٥ؤتؤْؤَٝٞ بآلٚنطز٠ٚ٠ٚ زٚاتطٜـ بطِٜاضٟ ١َٖيطريغياْس٠ٚ١ْٟ  
ؾيي١ضِٟ ب١غيي١ض نٛضزغييتاْسا غيي١ثاْس. بيي١ّ ؾيي١ٜ٠َٛٝ ييي١ ٥يي١زلاَٞ ٥يي١ٚ ؾيي١ض٠ِزا ييي١ َييا٠ٟٚ 

ٜاْٞ ثَٝؿ١ُضط١ٚ خ١َيهٞ غةٌٝ)١َز٠ْٞ( بي١ّ ديؤض٠ بيٛٚ،    ظ 11/3/1975تا  11/3/1974
ؾي١ٖٝسٚ   1493بطٜٓساض، ظٜياْٞ خي١َيهٞ َي١ز٠ْٞ     2360ؾ١ٖٝسٚ  1535ظٜاْٞ ثَٝؿ١ُضط١ 

َٖٝطؾيٞ ٥ايياْٞ نطاٜي١ غي١ض      4399طْٛس ن١ٚت١ٓ ب١ض بؤَبابياضإ ٚ   741بطٜٓساضٚ  1952
تيا   11/3/1974يي١ َيا٠ٟٚ    نٛضزغتإ، ظٜاْٞ طٝاْٞ ٚ َاَيٝٞ َٖٝع٠ناْٞ سه١َٚٛتٞ ب١غسا

 2346زٜييٌ ٚ 230بطٜٓييساضٚ  18270نييٛشضاٚٚ  11680بيي١ّ ؾيي١ٜ٠َٛٝ بييٛٚ:  11/3/1975
تاْو  296ن١غٝـ ت١غًِٝ بٕٛٚ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜاْهطز ٚ، ظٜاْٞ َاَيٞ سه١َٚٛتٞ ب١عؼ ١َ١٥بٛٚ:

باَيي١فطِ   ٥39ؤتيؤَبًَٝٞ غي١ضباظٟ تَٝهؿيهإ ٚ     577تؤثٞ قٛضؽ ٚ  96ٚ غ١ضباظطَٜٛع٠ض٠ٚ٠ٚ 
( ، ١َٖيطريغاْس٠ٚ١ْٟ ؾ١ضِ بطِٜاضٟ غي١زاّ بيٛٚ، يي١ٚ بطِٚاٜي١زابٛٚ بي١ ؾي١ضِٚ       2ا١ْ خٛاض٠ٚ٠)خط

غٛثاٟ ز٠َٚي١ت ز٠تٛاَْٞ نؤتاٜٞ ب١ زؤظٟ نٛضز بَٗٝينَ، زٚاتط بؤٟ ز٠ضن١ٚت ن١ ْياتٛاَْٞ ٥ي١ٚ   
خ١ْٚ١ٟ ي١ضَِٜط١ٟ غ١ثاْسْٞ ؾ١ضِ ب١غ١ض نٛضزغتاْسا بؤ بَٝت١زٟ، ثي١ْاٟ بيؤ ٥ي٠ٚ١بطز )ٚاظ يي١     

(، ٥ي١ٚ  3اى ٚ ٥اٟٚ عَٝطام بَٝينَ بؤ ٥َٝطإ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ نؤتياٜٞ بي١ ؾؤضِؾيٞ نيٛضز بيَٝينَ( )     خ
 ٖات١زٟ. ٥1975اٚات١ؾٞ ي١ضَِٜٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ د١ظا٥ري٠ٚ٠ ي١ 

ضَِٜهه١ٚتٓٓاَيي١ٟ ديي١ظا٥ري نيي١ بيي١ َٝيياْطريٟ ٖيي١ٚاضٟ بَٛييسٜاْٞ غيي١ضؤنٞ ديي١ظا٥ريٚ  
غ١زاّ سػَٝٔ )ني١ ٥ي١ٚنات دَٝطيطٟ غي١ضؤى     ب١غ١ضث١ضؾغ ضِاغت١ٚخؤٟ ١َ١٥ضٜها ي١ َْٝٛإ 
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َٝيطإ ٥ُٝعانيطا، ي١بي١ض ٥ي٠ٚ١ٟ ٥ي١ٚ           َٝطام بيٛٚ( ٚ ذل١َي١ز ض٠ِظا ث١ًٖي١ٜٚٞ ؾياٟ ٥ نؤَاضٟ ع
ضَِٜهه١ٚت١ٓ ٖٝ  غٛٚزَٜهٞ بؤ ط١الْٞ ٥َٝطام ١ْبٛٚ، ب١َيهٛ بطِٜاضٟ تانط٠ِٚا١ْٟ ب١غيساٚ َي١ًٜٞ   

١ ضِشَُٜيٞ ب١عػيٝإ بي١ ب١ضٖي١َٞ     ؾؤؤَٝٓٝٝا١ْٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب بٛٚ ي١ عَٝطام، ضيْٛه 
ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب زاز٠ْا، ١ٖض بؤ١ٜ غ١زاّ ض١ْس داضَٜو ب١ّ ؾي١ٜ٠َٛٝ ثاغياٟٚ بيؤ ٥ي١ٚ     
ضَِٜهه١ٚت١ٓ َٖٝٓا٠ٚت٠ٚ١: "١٥ط١ض ث١ْا بؤ ٥ُٝعانطزْيٞ ضَِٜههي١ٚتين دي١ظا٥ري ْي١بطزضابا، ٥ي١ٚا      

ٞ غييٛثا بْٛٚيي٠ٚ١ بييؤ ز٠غيي١آلت نؤتيياٜٞ ثَٝييس٠ٖات، ٥يي١ٚ ٥اغييت١ْطا١ْٟ ضِٚٚبيي١ضِٟٚٚ ٖيي١ٚيَ 
نٛشاْس٠ٚ١ْٟ ؾؤضِؾٞ نٛضز، ٚاٟ نطز ي١ثَٝٓاٟٚ ظاَيبٕٛٚ ب١غ١ض ؾؤضِؾيٞ نيٛضززا تي١ْاظٍٚ يي١     

 (4زٚٚباض٠ زاْا٠ٚ١ْٟ غٓٛٚض بؤ ٥َٝطإ بهطَٜت" )
ي١ زٚاٟ د١ْطٞ ١ٜن١َٞ دٝٗا٠ٚ١ْ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام، َرياتٞ ْانؤنٝٞ ي١غ١ض غيٓٛٚض  

ٕ، ي١ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٝٝي٠ٚ١ بيؤ بي١دَُٝا٠ٚ، بؤٜي١     ب١تاٜب١تٝـ غٓٛٚضٟ ٥اٟٚ ي١ط١ٍَ ٥َٝطا
٥َٝيطإ   1913ض١ْسٜٔ داض ١ٖضزٚٚال ي١ٜ١نا ث١ؾُٝإ ب١ْٚٛت٠ٚ١، بؤ من١ْٚٛ  ضَِٜهه١ٚتين 

ييي١ ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ خييؤٟ ظاْٝيي٠ٛ، ن١ضييٞ عَٝييطام ي١غييا١ٜٟ ٥ٝٓطًٝييع ١٥َيي١ٟ ٠ٚال ْييا٠ٚٚ 
٥اطازاض نطزؤتي٠ٚ١ ني١    عَٝطام ٥َٝطاْٞ 1969ٟ ث١غٓس نطز٠ٚٚ، غاَيٞ 1937ضَِٜهه١ٚتين 

يي١ثَٝٓاٟٚ زاَطناْسْي٠ٚ١ٟ ؾؤضِؾيٞ     1975ؾ١تٞ ع١ض٠ب ب١ت١ٚاٟٚ ٥اٟٚ عَٝطاق١، غاَيٞ 
نٛضز، عَٝطام ت١ْاظٚيٞ ي١ ٥اٟٚ ؾ١تًب١ضب بؤ ٥َٝيطإ نيطز يي١بطٟ ٥ي٠ٚ١ٟ ٥َٝيطإ ٚاظ يي١       

(. سه١َٚٛتَٝو ني١ يي١ضَِٜٞ نٛز٠تياٟ غي١ضباظ٠ٚ١ٜٝ     5ٜاض١َتٝساْٞ ؾؤضِؾٞ نٛضز بَٝينَ )
غ١آلتٞ ٠ٚضططتبٛٚ، ي١ ثَٝٓاٚ تْٛسنطزْٞ نٛضغٝٞ ز٠غي١آلتٞ تيانط٠ِٟٚ ٚ ًَٓي١زإ بيؤ     ز٠

زاٚاٟ ض٠ِٚاٟ ط١يٞ نٛضز، ت١ْاظٚيٞ ي١ ٥اٟٚ عَٝطام نيطز. ٥اٜيا سهَٛٚي١تٞ بي١عؼ ني١      
ب١ْاٟٚ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠ب٠ٚ١ٝٝ قػي١ٟ ز٠نيطزٚ بطِٜياضٟ ز٠زا، ثياف ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ زٚاٟ       

١َٟ ناٚيهاضٟ يي١ نٛضزغيتإ دَٝبي١دَٞ نيطزٚ نيٛضز      ب١ضْا 1975ضَِٜهه١ٚتين د١ظا٥ري 
٥اٚاض٠ٚ ز٠ضب١ز٠ضبٛٚ، ضٞ ب١غ١ض عَٝطاقسا َٖٝٓا، ١٥ط١ضضٞ ْاغْٝٛايٝػيتاْٞ عي١ض٠ب يي١ٚ    
نطز١ٜ٠ٚ٠ بَٝس٠ْط بٕٛٚ، ب١آلّ الٟ ١ْٖسَٟ ي١ ْٛٚغ١ضٚ ضْٚٚانبرياْٞ ع١ض٠ب، ١٥ٚ ت١ْاظٚي١ 

ٟ عَٝطاقٞ زاز٠َْٝٔ ٚ بي١ ظٜياَْٝهٞ   قبٍَٛ ١ْٝٝٚ ب١ز٠غت زضَٜصٟ بؤ غ١ض غ١ض٠ٚضٟ ٚ ٥آٜس٠
ظؤضٚ خٝا١ْتَٝهٞ ط١ٚض٠ٟ ْٝؿتُاْٝٞ زاز٠َْٝٔ ٚ ثَٝٝإ ٚا١ٜ ْابَٞ ي١شَٜط ١ٖض بٝا١ْٜٚٛنسابَٞ 
ثاغاٚ بؤ ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ع١ٜبساض٠ بَٗٝٓسضَٜت٠ٚ١، يَٞ غ١زاّ ١َب١غغ ٠ٚ١٥ بٛٚ بؤ نؤتاٜٞ 

خؤٜسا بؿهََٝٓٝت٠ٚ١، زٚاتط ز٠ضف١تٞ  َٖٝٓإ ب١ ؾؤضِؾٞ نٛضز ١َٖيَٜٛػغ ؾاٟ ٥َٝطإ ب١الٟ
( ، ١٥ط١ضضٞ ١٥ّ ضَِٜهه١ٚتٓي١ ظٜياْٞ يي١    6بؤ ض٠ِخػا بؤ ٠ٚ١٥ٟ ط١يٞ نٛضز ي١ْاٚ ببات )
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نٛضز زاٚ ؾؤضِؾٞ تٛؾٞ ْػهؤ نطز، ب١آلّ ظٜاْٞ ط١ٚض٠ٟ ب١ط١الْٞ عَٝطام ط١ٜاْس. ٠ٚ١٥تا 
   ٕ ١ٜخي١ٟ عَٝطاقيٞ    ضَِٜه١ٚتين د١ظا٥ري ن١ ب١ض١َٖٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝي١ ٥ي١َطِؤ ضيؤ

ططت٠ٚٛ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ضِٚٚباضٚ يل ٚ ظَٜٝا١ْٟ ب١زضَٜصاٜٞ غٓٛٚض ن١ ز٠ضِش١َٜٓ ضٚٚباضٟ زصل١ً ي١ 
ضِٚٚبياض   42ال١ٜٕ ٥َٝطا٠ٚ١ْ ز٠طريَٜٓي٠ٚ١ٚ ١ْٖيسَٟ غ١ضضيا٠ٚ شَياض٠ٟ ٥ي١ٚ ضِٚٚباضاْي١ بي١        

عَٝطام ي١بري غاَي١ٟ 8( ، ن١ ٥اَاش٠ ب١ ضٚٚزا٠ٚناْٞ ٥َٝػتا ز٠ن١ٜٔ ْابَٞ ؾ١ضِٟ 7زاز٠َْٝٔ)
به١ٜٔ، ن١ ١٥زلا١َن١ٟ ي٠ٚ٠ٚ١ ٖات غ١زاّ ضَِٜههي١ٚتين دي١ظا٥ريٟ ١َٖي٠ٛؾياْس٠ٚ٠ٚ يي١     

٥َٝطإ ١َٖيطريغا ٚ ب١غ١زإ ١ٖظاضني١ؽ يي١ ٖي١ضزٚٚال     –ؾ١ضِٟ عَٝطام  1988تا 1980
ب١ْٚٛ قٛضباْٞ ٚ ظٜاْٞ ظؤضٟ ب١ شَٜطخاْٞ ٥ابٛٚضٟ ط١ٜاْس، ؾاٟ ٥َٝطإ ت١ْاظٚيٞ عَٝطاقٞ ب١ 

ٚتَٝهٞ ط١ٚض٠ بؤخؤٟ ز٠ظاْيٞ، يي١ ضِاغتٝؿيسا ٖي١ضٚابٛٚ، ضيْٛه١ ٥ي٠ٚ١ٟ تياضإ        ز٠غه١
ي١غ١ضز٠َٞ ق١َٝٝٚ١ناْٞ ع١ض٠ب ز٠غغ ن١ٚت، ب١زضَٜصاٜٞ غ١ضز٠َٞ ثاؾا١ٜتٞ عَٝيطام  
٥َٝطإ خ١ْٚٞ ث٠َٛٝ ز٠زٜت ٚ بؤٟ ضَِٜو ١ْز٠ن١ٚت، ٥َٝطام ي١ غ١ضز٠َؼ ثاؾا١ٜتٝسا ي١غاَيٞ 

ٟ بي١ال٠ْٚا، ن١ضيٞ    1913َٜههي١ٚت ٚ ضَِٜههي١ٚتين   ب١ثَٝٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خيؤٟ ضِ  1937
غ١زاّ ن١ ١َٖٝؿ١ ٠ٚى ثاَي١ٚاْٞ ق١َٝٝٚ١ناْٞ ع١ض٠ب خؤٟ ْاغياْس٠ٚٚ، ب٥١اغياْٞ يي١    

 بؤ زشا١ٜتٞ نطزْٞ نٛضز، ت١ْاظٚيٞ بؤ ؾاٟ ٥َٝطإ نطز. 1975
 

ال١ْ١ٜن١ٟ زٜه١ٟ ضَِٜه١ٚتين د١ظا٥ري ن١ ؾاٟ ٥َٝطإ بٛٚ، ١٥ٜٚـ ثؿتهطزْٞ ي١ نيٛضز بي١   
، ٥َٝطاْٞ ي١ غي١ض٠ضِؤٜٞ ٚ  1975ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ بؤ ط١الْٞ ٥َٝطإ ي١ق١َي١َسا، ن١ضٞ ١٥ٚ ٥ُٝعا١ٜٟ 
ظٜياْٞ ظؤضٟ   1988تيا   1980تانط٠ِٜٚٞ غ١زاّ ضِظطاض ١ْنطزٚ ب١ٖؤٟ ؾ١ضِٟ ١ٖؾت غياَي١ يي١  

ثَٝؿٛاظٜٞ ي١ باضظاْٝٞ ْي١َط نيطز    1975ٟ ٥ازاضٟ 11ب١ضن١ٚت، ن١ضٞ ؾاٟ ٥َٝطإ ن١ ضِؤشٟ 
" َٔ ْاضاضبّٛٚ ١٥ّ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ي١ط١ٍَ ب١عػ١ٝٝناْسا به١ّ، ١َْهطزاٜي١ ز٠ن١ٚمتي١   ثَٝٞ ٚت: 

طريٚططفغ ؾ١ضَِٜهٞ ب١ضبآلٚ ي١ط١ٍَ ب١عػ١ٝٝ عَٝطاق١ٝٝنإ ن١ غؤؤ١ٝت١ٝٝنإ ١َٖٛٚ قٛضغاٜٞ 
خؤٜإ ز٠خػت١ ؾ١ض٠ِن٠ٚ١، ١٥زلا ضَِٜهه١ٚت١ٓن١ ي١ غ١ضَٜهٞ تطٜؿ٠ٚ١، ب١ت١ٚاٟٚ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ 

تيإ   1970ٟ ٥يازاضٟ  11ا١ْ ٠ٚى ضؤٕ ٠َٛٝ٥ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ خؤتاْيسا ضَِٜههي١ٚتين   ط١يٞ ٥َٝط
نطز، تا ٥اخطٟ َاْطٞ ٥ازاض َؤَي١تتا١ْ، ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا غٓٛٚض نطا٠ٚت٠ٚ١ بيؤ ١ٖضني١ؽ بٝي١َٟٚ    

(  ٥ي١ّ قػيا١ْٟ ؾياٟ    8مبََٝٓٝت٠ٚ١، ن١ َا٠ٟٚ َؤَي١ت١ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ ٥ٝا غٓٛٚض زاز٠خي١ٜٔ" ) 
٠ٟٚ ٥اطازاض ي١ باضٚزؤخٞ ١٥ٚنات باغٞ ي٠َٛٝ ز٠نات، ي١ الٜي١ى ضِاط١ٜاْيسْٞ   ٥َٝطإ ٠ٚى غ١ضضا

ضَِٜهه١ٚت١ٓن١ ب٠ٚٛ ب١ باضظاْٞ ٚ ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚبري بياضظاْٞ َٖٝٓا٠ٚتي٠ٚ١ ني١    
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( ، بي١ ٚضزبْٛٚي٠ٚ١   9ضَِٜهه١ٚتين ي١ط١ٍَ ب١غسا نيطز٠ٚٚ)  1970بؤضٞ ؾؤضِؾٞ نٛضز ي١ غاَيٞ 
١ٚ ز٠ضز٠ن١َٟٚ ن١ قٛضغاٜٞ ضَِٜهه١ٚتين َٖٝيع٠ ٥ٝكًُٝيٞ ٚ َْٝٛز٠َٚي١تٝٝي١نإ    ي١ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ٥

ض١ْس ب٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ف ز٠ضز٠ن١َٟٚ ن١ ١٥ط١ضضٞ ٥َٝطإ ز٠ضٚاظ٠ٟ ؾؤضِف ب٠ٚٛ، ب١آلّ بؤ ط١ٜؿ  ب١ 
َايف نيٛضز، بياضظاْٞ ثؿيغ يي١ ز٠ضفي١تٞ ٥اؾيغ ٚ ظَياْٞ طتتٛطيؤ ْي١نطز٠ٚٚ، ١ٖضبؤٜي١           

ٟ ي١ط١ٍَ سه١َٚٛتٞ ب١غسا ٥ُٝعا نطز٠ٚٚ، ب١َ١ف ؾؤضِؾيٞ   1970ٟ ٥ازاضٟ 11ضَِٜهه١ٚتين 
َٝيطإ ْي١زا٠ٚ ز٠غيت٠ٛضزات١         ١٥ًٍٜٛٚ ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜطي١ٟ بي١ ؾياٟ ٥ َػيت١فا بياضظاْٞ، ِض

ٟ 1970ٟ ٥يازاضٟ  11بطِٜاض٠ناْٞ ؾؤضِف، ١ٖضبؤ١ٜ ؾا ١َغ١ي١ٟ ٥ُٝعانطزْٞ ضَِٜهه١ٚتين 
 ٠ٚبري باضظاْٝٞ ١َْط َٖٝٓا٠ٚت٠ٚ١.

ػت باضظاْٝٞ ١َْط ض١ْس ب١ س١نُٝٞ َا١ََي١ٟ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ زؤخي١ ْايي١باضٚ   ضِؤشطاض ز٠ض 
١ٖغتٝاض٠ٟ ١٥َٟٚ ضِؤشَٜٞ نٛضز نطز٠ٚٚ، ١٥ط١ض خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ ٚضز بؤ ١ٖي١َٛضد١ن١ ١ْبٛاٜي١،  
١٥ٚا بؤٟ ١ٖبٛٚ ناض٠غاتٞ دٝٓؤغاٜسنطزْٞ نٛضز ن١ ظٜاتط ي١ٖ١ؾتانإ ط١ٜؿت١ ١٥ٚثي١ضِٟ،  

ز٠غييغ بيي١ ثطؤغيي١ٟ  1975ْس٠ ضِشَُٜييٞ بيي١عؼ زٚاٟ ٥يي١ٚا ٠ٚثَٝؿييا ز٠نيي١ٚت، ١ٖضضيي١
ي١ْاٚبطزْٞ نٛضز نطزٚ غ١ض٠تا ز٠غغ بي١ ضِاطٛاغيتين ْاٚضي١ غيٓٛٚض١ٜٝنإ نيطز، ٥ٝٓذيا       
ب١ضْا١َناْٞ زٜه١ٟ ثطؤغ١ٟ ي١ْاٚبطزْٞ نٛضز ز٠غغ ثَٝهطز، ب١آلّ ١ٖض ظٚٚ بي١ ضَُِٜٓياٜٞ   

غياَيٞ ٚ ١ْخؤؾيٝـ    70باضظاْٝٞ ١َْط، ١٥ط١ضضٞ ١٥ٚنات ت١َ١ْٞ ط١ٜؿيتب٠ٚٛ غي١ضٟٚٚ   
غ١ضباض، ن١ضٞ ظٚٚ ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ ١َٖٝؿ١ ي١ٜازٚ غ١ضؤى َػبٛز باضظاْٞ ب١ ضَُِٜٓاٜٞ ٚ 
ت١ٚدٝٗاتي١ناْٞ بياضظاْٝٞ ْي١َط ب١ضْاَي١ٟ ١َٖيػيا٠ٚ١ْٚ خؤضَِٜهدػيت٠ٚ١ٜٓإ زاضِؾييت٠ٚ١ٚ       
ديياضَٜهٞ زٟ ٥ََٛٝييس بييؤ خيي١َيهٞ نٛضزغييتإ ط١ضِاٜيي٠ٚ١ٚ غيي١ْط١ض٠ناْٞ نٛضزاٜيي١تٞ     

طا٠ٚ١ْٚ فٛٚ ب١ ش١ًَٜؤٟ ؾؤضِؾٞ ١َظْٞ ١٥ًٜٛٚيسا نطا٠ٚ١ٜٚ ثؿهؤنإ ط١ؾيا٠ٚ١ْٚ  ٥ا٠ٚزاْه
 ؾؤضِؾٞ طٛآلٕ باْطٞ ت١ََٗٝيض٠ٚ١ْٟٚٛ زا.

غ١ٜط٠ ي١ّ غ١ضز١َ٠زا َيايٝهٞ غي١ضؤى ٠ٚظٜيطٟ عَٝيطام بًَيَٞ ٖي١ضَِٜ بي١ ضي١ْس         
 ز٠َٚي١تَٝو ز٠ٚض٠زضا٠ٚٚ ْابَٞ نٛضز ضاٚ ي١ باؾٛٚضٟ غٛزإ بهات، ٥ي١ّ قػي١ٜ١ ١٥طي١ض   
ي١ضِٟٚٚ دٛططاف٠ٚ١ٝٝ ضِاغتٝٞ تَٝسابَٝت، ب١آلّ ي١ال١ٜنٞ زٜه٠ٚ١، ي١غي١ضٚب١ْسٟ ٜيازٟ   

١٥ٚ قػ١ٜ١ َاْاٟ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜي١َْٞ ني١ ب١غيساٟ ٥َٝػيتاٟ      1975ضَِٜه١ٚتين د١ظا٥ريٟ 
٥اَاز٠ٜٞ ٠ٚ١٥ٟ تَٝسابَٞ غ١ٚزا١ٜنٞ ي١ ت١ضظٟ د١ظا٥ري زٚٚباض٠ بهاتي٠ٚ١، يي١ ناتَٝيسا    

تا ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١الٟ ٥ي١ٚ ديؤض٠ ب١ضْاَاْي١زا ١ْضيَٞ،     ثَٜٝٛػت بٛٚ ب١غساٟ ٥َٝػ
ضْٛه١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ط١ي١نؤ١َن١ٝٝنٞ ط١ٚض٠ ي١ نٛضز نطا ي١ْاٚ ١ْضيٛٚ ٚ ٥ي٠ٚ١تا يي١ّ    
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غ١ضز١َ٠زا ي١ قؤْاغَٝهٞ ططْط زا١ٜٚ ٜاضٜهي١ضَٜهٞ طيطْط ٚ غي١ض٠ن١ٝٝي١ ثطؤغي١ٟ     
طٟ ٥ي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓي٠ٚ١   غٝاغٞ عَٝطاقسا، ن١ضٞ ٥َٝػتاؾٞ ي١ط١َيسا بَٝت عَٝطام ب١ ٥ياط 

ز٠غٛتَٝت ٚ ١َٖٝؿ١ َا١ٜٟ ْانؤنٞ ٥ٚاَيؤظ١ٜٝ ي١ ْاٚض١ن١زاٚ طي١الْٞ ْاٚضي١ن١ يَٝيٞ    
ز٠تطغٔ، ضْٛه١ ضَِٜهه١ٚتَٓٝو ب٠ٚٛ ي١َْٝٛإ زٚٚ زٜهتياتؤضٟ ْاٚض١ن١)غي١زاّ ٚ ؾياٟ    

ب١آلٜي١ ب١آلٜي١     ٥َٝطإ( ٚ ب١آلّ َؤت١ن١ٜ١ى ب٠ٚٛ بؤ ط١الْٞ ْاٚض١ن١، ز٠ٟ نَٞ ز١ٜ٠َٟٚ
 غ١ض ْاٚض١ن١زا بَٝينَ ثَٜٝٛػت١ ٥اٚضَِٜو ي١ زَٜٚينَ بسات٠ٚ١.ب١
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 ٜط ضاَٞ اجلٓابٞ، بطِٚا١ْ:اتتاق١ٝ اجلعا٥ط.. خػا٥ط عطاق١ٝ َب١ًٓ ٚ اخط٣ خت١ٝ، تكط-4

http://www.al-raeed.net/news/preview.php?id=2454 
 بطِٚا١ْ: 1975اتتاق١ٝ اجلعا٥ط بني ايبطام ٚاٜطإ غ١ٓ -5
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  ودةوهَةتيودةوهَةتي.. بسِيازيَلي ُيَ.. بسِيازيَلي ُي688688َ
 و ثةياًيَم بؤ بةغداو ثةياًيَم بؤ بةغدا  بؤ ثازاضتين كوزدبؤ ثازاضتين كوزد

 
 

َٝيصٟٚٚ نٛضزغيتإ بي١ تاٜبي١تٞ ٚ دٝٗيإ          1991ٟ ْٝػاْٞ  5 ضِؤشَٜهيٞ ططٜٓطي١ يي١ َ
ب١طؿغ، ضْٛه١ ي١ٚ ضِؤش٠زا، َٖٝؿتا نٛضز ب١ ؾار ٚ ن٠َٛٝناْٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ بيٛٚ، ثَٝٓذي١َني   

ٜاْٞ ي١ غيا١ٜٟ ز٠غي١آلتٞ سهَٛٚي١تٞ    ضِؤشبٛٚ ي١ نؤض٠َِٜٚهٞ ًَٝؤْٝسا، ٠ٚى ضٜتطاْسؤََٝو، ش
( ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿٞ َْٝٛز٠َٚي١تٞ بطِٜياضٟ  5/4/1991ب١عؼ ض٠ِت نطزبؤ٠ٚ، ٥ا ي١ٚ ضِؤش٠زا )

 ٟ ز٠ضنطز. 688
 
 

 ٍَيصة طةوزةكاىي جيَاٌ وةدةىط ٍاتً
ططٜٓطٞ ١٥ٚ بطِٜاض٠ بؤ نٛضز ي٠ٚ١زابٛٚ ن١ ز٠ضطاٜي١نٞ تياظ٠ٟ يَٝهطاٜي٠ٚ١، ي١غيا١ٜٟ ٥ي١ٚ بطِٜياض٠       

َٝٛز٠َٚي١ت١ٝٝ، ٥اَٖٝهٞ ٠ٚب١ض ٖات٠ٚ١، ١ّٖ بؤ ز٠ضباظبٕٛٚ يي١ٚ ١َٜٓي١تٞ ٚ ١َضط١غيات١ٟٝٝ زٚٚضياضٟ     ْ
َٜيسا           ي٠ٚ١، ني١ به١َٜٚتي١خؤٚ ي١غيا١ٜٟ زؤخيٞ ْٛ ٖاتبٛٚ، ١ّٖ ضَِٜط١ٜي١نٞ زٜهي١ٟ ي١ب١ضز٠َيسا نطٜا

ْٛه١ بطِٜاضٟ  يي١ زٚاٟ   688ت١ََٗٝيضَٝت٠ٚ١ٚ بط٠ٚ ب١خ١باتٞ غٝاغٞ ٚ زٜجًؤَاغٞ ٚ غ١ضباظٟ بسات٠ٚ١، ض
َٛز٠َٚي١تٞ بيٛٚ بيؤ نيٛضز، ز٠نيطَٟ ططٜٓطٝيٞ ٥ي١ٚ         1920ث١مياْٞ غٝةطٟ غاَيٞ  ، ز٠ّٚٚ  ز٠ض٠تاْٞ ْٝ

ْٚٞ طي١يَٝهٞ يَٝكي١َٚاٚ،        بطِٜاض٠ بؤ دٝٗإ ي٠ٚ١زا ببٝٓني ن١ ٖات١ٓز٠ْطٞ دٝٗيإ بيٛٚ بيؤ ب١ٖاْا٠ٚضيٛ
َهٞ زٚٚضٚزضَٜيصٟ ض١ٚغياْس٠ٚ١ْ بيٛٚٚ    ٞ نٛضز، زٚاٟ ظ١َ٠ْٝ ض٠ِتهطزْي٠ٚ١ٟ ٚاقٝبَٝهيٞ    نؤض٠ِٟٚ ًَٝؤْٝ

ٚبٛٚ ب١غ١ض نٛضززا، ن١ ي١ ضِاغتٝسا ١٥ٚ ٚاقٝب١ ظاز٠ٟ زاضِؾتين ١ْخؿ١ٟ غٝاغٝٞ دٝٗيإ بيٛٚ    زاغ١ثا
َ ز٠ْطٞ َٖٝع٠ بطِٜاضب١ز٠غت١ناْٞ دٝٗيإ بيٛٚ يي١ ٥اغيت ٥ي١ٚ       ، ٞب سٚا ي١ زٚاٟ د١ْطٞ ١ٜن١َٞ دٝٗاْٝ

َٛز٠َٚيي١تٞ، ثَٝيٞ    ٟ ١٥ 688ناض٠غاتا١ْٟ ب١غ١ض نٛضززا ز٠ٖاتٔ، ٥ٝسٟ بطِٜاضٟ  زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿيٞ ْٝ
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َتي٠ٚ١، ١٥ط١ضضيٞ     ضِاط١ٜاْسٜٔ زٜاض٠ دٝٗإ ي١ ٥اغت ١٥ٚ ناض٠غات١ٟ ب١غ١ض نٛضززا ٖات٠ٚٛ، تي١ضٜل ز٠ٝب
َ ز٠ْط بٕٛٚ ي١ ب١ضاَب١ض ٠ٚ١٥ٟ يي١   َ ٞب  ١ٖ1991َٝؿ١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٥اضاغت١ٟ غٝاغٞ ز٠دَٛيٝيَنَ، ٞي

 ب١غ١ض نٛضززا ٖات ؾ١ض١َظاضٟ بٛٚ.
 

 166ةكاىي بِسيازي قؤىاغ
نؤض٠ِٚ زٚا بطِٜاضٟ نٛضز بٛٚ، ي٠ٚ١ ظٜاتط ٖٝ  ضَِٜط١ٜ١نٞ زٜه١ٟ ؾو ١ْبطز، ضؤٍَ نطزْٞ ؾياض٠ناْٞ  
نٛضزغتإ ٚ ضِٚٚنطز١ْ غٓٛٚض٠نإ، ناض٠غاتَٝهٞ َطؤٜٞ ط١ٚض٠ٟ ب١زٚاٟ خؤٜسا َٖٝٓا، ت١ْا١ْت ٥َٝيطإ ٚ  

ـ ٠ٚز٠ْيط ٖياتٔ، ز٠ْطساْي٠ٚ١ٟ    تٛضنٝاف تطغٝإ ي١ٚ ناض٠غات١ ١ٖبٛٚ، بؤ١ٜ ي١زٚاٟ ف١ض٠ْػ ا ١٥ٚاْٝ
ٞ نٛضز ي١ دٝٗاْسا، ي١ ث١ْاٟ ١ٜن١ّ ز٠غتجَٝؿيد١ضٟ بيؤ ز٠ضنطزْيٞ ٥ي١ٚ بطِٜياض٠ ني١        نؤض٠ِٟٚ ًَٝؤْٝ

زا ْا١ٜ١َنٞ ٥اضاغت١ٟ ١ْت٠ٚ١ ١ٜنططت٠ٚٛنإ نيطز، ٖي١ض٠ٖٚا نؤَياضٟ     2/4/1991ف١ض٠ْػابٛٚ ٚ ي١ 
ْاَيي١ٜإ ٥اضاغييت١ٟ ١ْتيي٠ٚ١  4/4/1991ٚ تٛضنٝيياف ييي١ ييي١  ٥3/4/1991ٝػييالَٞ ٥َٝييطإ ييي١ 

اناض١ٜٟٝ ١ٖضغَٞ ز٠َٚيي١ت، ب١تاٜبي١تٝـ ف١ض٠ْػيا ني١      ١ٜنططت٠ٚٛنإ نطز، ١٥ّ ز٠غتجَٝؿد١ضٟ ٚ زٚا
َٛز٠َٚي١تٞ، ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ باؾيٞ بيؤ    ١ٜنَٝه١ ي١ ثَٝٓر ١٥ْسا١َ ١َٖٝؿ١ٜٝ١ن١ٟ ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿٞ ْٝ

َٛز٠َٚي 688ز٠ضنطزْٞ بطِٜاضٟ   ١5/4/1991تٞ خيؤف نيطز، ٥ي٠ٚ١بٛٚ يي١     ٟ ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿٞ ْٝ
َٛز٠َٚي١تٞ ز٠ضضٛٚ. 688بطِٜاضٟ شَاض٠   ٟ ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿٞ ْٝ

 
 

 61ىاوضةيةكي ئازاو هة ضةزووي ٍَيَوي 
ٞ نيٛضز بي١ض٠ٚ    36زٜاضٟ نطزْٞ غ١ضٟٚٚ ًََٖٝٞ  ، بؤ ضِؤشاْٞ نؤض٠ِٟٚ ًَٝؤْٝ ٠ٚى ْاٚض١ٜ١نٞ ٥اضّا
اْٞ ْاٚض١ٟ ٥اضّا بطِٜياضٟ  غٓٛٚض٠ناْٞ ٥َٝطإ ٚ تٛضنٝا ز٠ط١ضَِٜت ـ بؤ زْا  ٠ٚ١688، ططٜٓطأٜ ثؿتٝٛاْٝ

اٟ ضِاططتين ض١ٚغاْس٠ٚ١ْٟ نٛضز ز٠نات، ٥ي١ّ بطِٜياض٠ف يي١ ناتَٝهيسا ز٠ضضيٛٚ ني١        بٛٚ، ن١ تَٝٝسا زٚا
شَاض١ٜ٠نٞ ١ٜنذاض ظؤضٟ ٥ياٚاض٠، َياٍَ ٚ ساَيٝيإ بي١دَٞ َٖٝؿيتبٛٚ ٚ ضِٜٚٚيإ يي١ ْاٚضي١ غيٓٛٚض١ٜٝ          

 غ١خت١نإ نطزبٛٚ.
ٚاٟ ز٠ضضْٛٚٞ ١٥ّ بطِٜاض٠ٚ خؤضِاططٜٞ ثَٝؿ١ُضط١ٟ نٛضزغيتإ ٚ ٠ٚغيتاْسْٞ َٖٝطؾيٞ غيٛثاٟ     ز

ٚاض٠ناْٞ زٖؤى ثَٝٝإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زاططت، ني١ تيا غيٛثاٟ ٥َٝيطام يي١       ٥َٝطام بؤ غ١ض نٛضزغتإ، ٥ا
    ٞ َ، ٥اَاز٠ ْني ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى بط١ض٠ٚ١َِٜٓ، ١َ١٥ف بي٠ٚٛ ٖيؤٟ ٥ي٠ٚ١ٟ َٖٝع٠نياْ  ْاٚض١ن١ٜاْسا ٞب
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١َٓ ْاٚ خانٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ٖياتين ٥ي١ٚ َٖٝيع٠ بي١ْاٟٚ زابيني       ١َ١٥ضٜهاٚ ض١ْس ٚآلتَٝهٞ ١٥ٚضٚثا ٝب
ٚ، ن١ خؤٟ ي١ ز٠ٚضٚب١ضٟ  ١ٖظاض غ١ضباظ ز٠زا، َٖٝع٠ن١ بي١ض٠ بي١ض٠    25نطزْٞ  ثطؤغ١ٟ ٥اضا٠ٚ١َ ٛب

ٖ      30ط١ٜؿت١ قٛآلٜٞ ْاٚض١ن١، غ١ض٠تا  َٝيع٠  نًٝؤ١َتط ٖاتي١ ْياٚ خيانٞ نٛضزغيتاْٞ ٥َٝطاقي٠ٚ١، 
َ ٖيٝ       ٟ ي١ ْاٚض١ن١ بهؿيَٝت٠ٚ١، ب١غيسا بي١ٞب ٚٚا ٚاٟ ي١ غٛثاٟ ٥َٝطام نطز ب١ت١ َٛز٠َٚي١ت١ٝٝن١ زا ْٝ
َٛز٠َٚي١ت١ٝٝني١، غي١ض٠تا ْاٚضي١ٜ١نٞ بي١      غ١ضثَٝض١ٝٝى َٖٝع٠ناْٞ خؤٟ نؿاْس٠ٚ٠، ب١َ١ف َٖٝع٠ ْٝ

ًٝؤَي١تط ٠ٚى  ن 50نًٝؤ١َتطٟ ٚ ب١زضَٜصاٜٞ غٓٛٚضٟ نٛضزغتاْٞ ٥َٝطام ٚ تٛضنٝا ب١ قٛٚآلٜٞ  115
ْاٚض١ٜ١نٞ ٥اضّا بؤ ١٥ٚ خ١َيه١ ثَٝهَٗٝٓا ن١ َاٍَ ٚ ساَيٞ خؤٜإ ب١دَٞ َٖٝؿتبٛٚ، ب١ّ ث١َٝٝ غي١ض٠تا  
زاْاْٞ ْاٚض١ٟ ٥اضّا ي١ زٖؤن٠ٚ١ ز٠غغ ثَٝهيطز، ثاؾيإ ْاٚضي١ناْٞ زٜه١ؾيٞ يي١ ثاضَٜعطانياْٞ       

ٚاض٠نيإ ط١ضِاْي٠ٚ١ ؾيَٜٛ    ين خؤٜيإ ٚ َٖٝع٠نياْٞ   ١ٖٚيَٝطٚ غًَُٝاْٞ ٚ ن١ضنٛٚى ططت٠ٚ١، ب١َ١ف ٥ا
ٚاض٠نإ ط١ضِا٠ٚ١ْ تٛضنٝا. ٕٚ ي١ ط١ضِا٠ٚ١ْٟ ٥ا ٚاٟ زَيٓٝاٛب ـ ز  ٖاٚث١مياْاْٝ

ْٚي٠ٚ١ٟ    ٕٛا نٛضز ٚ َٖٝع٠ناْٞ ٥َٝطام، ١َتطغيٝٞ زٚٚباض٠ٛب َ ثاف ضِٚٚزاْٞ ططشٟ ٚ ثَٝهسازٕا ي١ ْٝ
ٚاٟ ديؤٕ   ناض٠غات، ١َ١٥ضٜهاٚ ض١ْس ز٠َٚي١تَٝهٞ ١٥ٚضٚثاٟ َٖٝٓا١ٜ غ١ض ١٥ٚ با٠ٚض٠ِ، ن١  ي١ غي١ض زا

َٝيعٟ ٥ايياْٞ يي١ تٛضنٝيا بي١ْاٟٚ           ا ضِاظٟ بئ، ٖ ََٝذ١ضٟ غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْيٞ ثَٝؿيٛٚتطٟ بي١ضٜتاْٝ
هي١ٟ ٥ي١ٚ َٖٝيع٠ٚ،      َٝٔ ٚ )٥ٝٓذ١ضيٝو( به١ْي١ ٓب )ض١نٛؾٞ ٥اَاز٠(  بؤ ثاضاغتين نٛضز ثَٝه٠ٚ١ ٓب

ٝي١ناْٞ ٥َٝيطام     36غ١ضٟٚٚ ًََٖٝٞ  . يَٝيط٠ٚ٠ ١َغي١ي١ٟ   به١ْ١ ْاٚض١ٜ١نٞ زش٠فيطِٜين َٖٝيع٠ ٥اياْٝ
ٛاضٜـ بيؤ نيٛضز ض٠ِخػيا ٥ي١ٚ بؤؾيا١ٜٝ          36ًََٖٝٞ  ٚ ْاٚض١ٟ ٥اضّا ظٜاتط ن١ٚتي١ غي١ض ظاضٕا ٚ، بي

٠ٟ ؾي١ضعٞ زامبي١ظضٜيَنَ،     ٚ، ١َٖٚيٞ ثطِنطز٠ٚ١ْٟ بسات ٚ زاَي١ظضٚا ٥ٝساض١ٜٟٝ ب١غسا زضٚغغ نطزٛب
ٚ، ضْٛه١ غ١ض ٠ٟ ز٠َٚي١ت ي١نٛضزغتإ َٖٝٓس٠ ْاَؤ ١ْٛب ؤى باضظاْٞ يي١ ٥يازاضٟ   ١َغ١ي١ٟ زا١َظضٚا

1991    ٕ ي١ نؤ١ٜ، ب١ د١َا٠ٚضٟ ضِاث١ضِٜٟٛ ضِاط١ٜاْس ن١ ثَٜٝٛػت١ ١َٖيبصاضزٕ بهطَٟ ٚ ز٠َٚيي١تٞ قياْٛ
َت١نا١ٜ. ٠ ٝب  ٚ زا١َظضٚا
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 ثةيامَيم بؤ بةغدا
َٛز٠َٚييي١تٞ ز٠ضضييٛٚ، ثيي١ٜاََٝهٞ نؤ١ََيطيي١ٟ  688نيياتَٞ بطِٜيياضٟ  ٟ ١٥زلَٛٚيي١ْٞ ٥اغاٜؿييٞ ْٝ

َٛز٠َٚي١تٞ ٥ا عَٞ ضِاطيطتين        ْٝ َ ضيٝسٜه١ نيٛضز بض١ٚغيََٝٓٝت٠ٚ١، َٝهياْٝ ضاغت١ٟ ب١غسا نطا، ني١ ْياٞب
 ٞ اْٞ ْاٚض١ٜ١نٞ ٥اضّا بٛٚ ي١ غ١ضٟٚٚ ًََٖٝٞ ثاْٝ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ببَٝتي١ ١ْٚاٜي١نٞ    ١ٖ36ض٠ِؾ١ٟ ب١غسا، زْا
ٝا١ْٟ ن١ٚت١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ًََٖٝٞ  . ن١ضٞ غ١زّا ي١ٚ ْاٚض١ نٛضزغتاْٝ ضزاْٞ ب١ضز٠ّٚا بٛٚ يي١ ٥ياظا   ٥36اضّا

ْٛه١ ْاٚض١ناْٞ غي١ضٟٚٚ   ٚبٛٚ،   36نٛضزٚ ب١ ع١ض٠بهطزْٞ ١٥ٚ ْاٚض١ نٛضزْؿٝٓا١ْ، ض ٟ ي١ز٠غيت ضيٛ
 ؾاآلٟٚ ب١ع١ض٠ب نطزْٞ خَٝطاتط نطز.

زٟٚا ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ بي١عؼ ٚ ٖات١ٓناٜي١ٟ ٥َٝطاقيٞ ْيَٟٛ، ز٠غيتٛٚضَٜو بي١ ب١ؾيساضٟ نيٛضز         
، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚى ١٥َطٟ ٚاقٝي  َاٜي٠ٚ١   ، ٥ي١ٚ ْاٚضي١ نٛضزٜاْي١ٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٥ٝيساض٠ٟ     ْٛٚغطٚا

ز٠غيتٛٚض   ١ٖ140ضَُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ ز٠غتٛٚض ب١ )ْاٚض١ٟ ْانؤنٞ ي١غ١ض( ْاٜٚيإ ٖيات، َيازز٠ٟ    
١ٟ زٜاضٟ نطز، ن١ ب١ضز٠ّٚا سه١َٚٛتٞ ب١غسا خيؤٟ   ْا غَٞ قؤْاغٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ٚ ْاٚض١زابطَِٜٓسضٚا

زظ٠ٜٛتي٠ٚ١، ب١َي١ف ز٠ضز٠ني١َٟٚ ب١غيساٟ غي١ضز٠َٞ      ي١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ ١٥ٚ َازز٠ ز٠غيتٛٚض١ٜٝزا  
إ نطز٠ٚٚ، ١ٖض١ٜني١ٚ   ١تٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝ ب١عؼ ٚ ب١غساٟ ٥َٝطاقٞ َْٟٛ، ١ٖض١ٜن١ٚ ب١دؤضَٜو زشٜا
٠نإ   عّ ن١ ت١عطٜب١، ناضٜإ بؤ َٖٝؿت٠ٚ١ٟٓ ْاٚض١ زابطَِٜٓيسضٚا ب١ ضاٟٚ غ١ضز٠ََٝو ب١آلّ ب١ ١ٜى َٝهاْٝ

ٟ ٚ ي١ ز٠ض٠ٚ ٠ٟ ٥ٝساض٠ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نطز٠ٚٚ، ب١غساٟ ١ٖضزٚٚ قؤْيا  غيٛثاٜإ   ب١ ت١عطٜ  نطٚا
يَٟٛ ٥ي١َطِؤ بي١ض يي١ غيب١ٜينَ         زشٟ ١٥ٚ ْاٚضا١ْ ب١ناضَٖٝٓا٠ٚ، َٖٝؿتا ١ٖٕ ي١ ب١غسا، ١٥طي١ض بؤٜيإ ًب
ث١الَاضٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ز٠ٕ، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥َإ ثَٞ ز٠َيَٞ ن١ َٖٝؿتا ب١غيسا ١ْبؤتي١ ثاٜتي١خغ    

َ ب١غساٟ زٜٚيَنَ ضؤٕ ضيؤْٞ غي١ٜطٟ   ٥َٝطاقَٝهٞ  َْٟٛ، ١ٖق١ ب١غساٟ ٥َٝػتا غ١ٜطٟ ََٝصٚٚ بهات ٚ بعاْٞ
نٛضزٟ نطز٠ٚٚٚ ي١ٚ ؾ٠َٛٝ غ١ٜطنطز١ْزا ٥َٝطاقٞ بي١ض٠ٚ ض ١َٖييسَٜطَٜهٞ ٖي١ظاض ب١ٖي١ظاض بيطز٠ٚٚ، ز٠بيَٞ       

َٛز٠َٚي١تٞ بي١ ب١غيساٟ زََٜٚٓٝٝيإ طيٛت ٥ٝيسٟ ب      َ نٛضزٚ نؤ١ََيطاٟ ْٝ ١غي١، يي١ّ   ب١غساٟ ٥َٝػتا بعاْٞ
ط١ٜاْس ن١ ٥ٝيسٟ ب١غي١ٚ دياضَٜهٞ     قؤْاغ١ؾسا ب١ضَِٜع َػبٛز باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ضِٜا
ْٛه١ ب١غساٟ ١٥َطِؤ ثؿغ ي١ ز٠غيتٛٚضَٜو نيطز٠ٚٚ، ني١ ظؤضٜٓي١ٟ      زٟ زٜهتاتؤض١ٜت قبٍَٛ ْان١ٜٔ، ض

٠، ٥ي١ّ ثؿيت نطزْي١ ز٠غيتٛٚضٚ َا١ََيي١ٟ ضي١ٚت ي١         َٝيسٚا طي١ٍَ ٖي١ضَُٜٞ   خ١َيهٞ ٥َٝطام ز٠ْطٝيإ ث
نٛضزغتإ، ٚا ي١ ٥ٝٓػإ ز٠نات بجطغَٞ ١٥ضَٟ ٠ٚ١٥ ب١غساٟ ٥َٝػتا ز١ٜ٠َٟٚ ب١ ٖي١ٚاٟ ب١غيساٟ دياضإ    

ٛبًََٝٞ غ١ضز٠ّ ١َ١٥ قبٍَٛ بهات؟!  يَٝبدٛضَِٟ؟ غ١ٜط٠ ت
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  وو  ةدئةًنيةدئةًنيبةغداي حاجي حمةًبةغداي حاجي حمةً

 بةغداي حمةًةداويبةغداي حمةًةداوي
 
 

زاٟٚ ١٥َٝٓساضٟ طؿغ ٦ٝ٥تٝاليف ضِؤَيي١  ي١ّ ض١ْس ضِؤش٠ٟ ضِابطزٚٚزا، ؾَٝذ ع١باؽ ذل١َ١
ب١د١ضط١ناْٞ عَٝطام )ا٥تالف ابٓا٤ ايبطام ايغٝاض٣(، ظؤض بي١ تْٛيسٟ ب١ٜآْا١َٜي١نٞ زشٟ    

 نٛضز ز٠ضنطزٚ، زاٚاٟ نطز ١ٖضضٞ نٛضز٠ ي١ ْا٠ٚضِاغت ٚ باؾٛٚضٟ عَٝطاقسا ز٠ضبهطَٜٔ.
ه١ٚت٠ٚ١، بيؤ ب١ٖ١ْيس   ١٥ّ زاٚا١ٜٟ ذل١َ١زاٟٚ ْٝط١ضا١ْٝٝنٞ ظؤضٟ ي١ ال١ٜٕ نٛضز٠ٚ٠ يَٝ

١َٖي١ٓططتٓٝؿييٞ، ١ْٖييسَٟ نيي١ؽ ٚ ال١ٜٕ)ييي١ ب١غييسا( ز٠َيييَٝٔ ١٥َيي١ ضِاٟ تاٜب١تيي١ٚ ٖييٝ   
ناضٜط١ض١ٜٝنٞ ١ْٝٝ، ب١آلّ ب١ؾَٝهٞ ١٥ٚ ب١ٖ١ْس ١َٖي١ٓططت١ٓ بؤ)ب١ز٠غغ َئ ْٝٝي١ بي١آلّ    

ْيط  ب١زَيٞ ١َٓ( ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ١ْز٠بٛٚ ١ٖض نٛضز ي١ٚ بؤض١ْٚٛ ض٠ِط١ظث١ضغت١ٝٝ ٠ٚز٠
بَٞ، ب١َيهٛ ز٠بٛٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ َٖٝيعٚ الٜي١ٕ ٚ ن١غيا١ٜتٝا١ْٟ، ز٠خيٛاظٕ ب١ضِاغيغ عَٝيطام       
عَٝطاقَٝهٞ زٜه١بَٝت، ي١ ٥اغت ١٥ٚ زاٚاٜي١ٟ ذل١َي١زاٟٚ ٠ٚز٠ْيط ٖاتبيإ. ٥ي١ّ ضِٚٚزا٠ٚ      

ناتَٞ ي١ ب١غسا َٖٝطف نطا١ٜ غ١ض دٛي١ن١ٚ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٜإ  1941ز٠َاْطَٝطَِٜت٠ٚ١ غاَيٞ 
ٚ ز٠ٜإ نؤطاٚ زٚنإ ٚ َاٍَ تاآلٕ نيطا، ٖي١ض بي١ٖؤٟ ٥ي١ٚ ضِٚٚزا٠ٚؾي٠ٚ١، يي١ٚ       يَٞ نٛؾ  

غاَي١ف ضِا ٚؾ١ٟ ف١ضٖٛز ي١ عَٝطاقسا ظٜاتط بآلٚبؤ٠ٚ، ١٥ٚا١ْٟ بي١ٚ ناضاْي١ ١َٖيس٠غيتإ بي١     
ؾ١قا١َناْٞ ب١غساز زا ز٠غٛضِا٠ٚ١ْٚ ٖاٚاضٜإ ز٠نطز)ف١ضٖٛز خؤؾ١ٚ ١َٖٛٚ ضِؤشَٜيو ٖي١ض   

١ٚ غ١ضٚب١ْس٠زا ق١َٝٝٚ١ناْٞ ع١ض٠ب ظ٠َٝٓي١ٜإ بيؤ ٥ي١ٚ ديؤض٠     ف١ضٖٛز بَٞ(، ١٥ط١ضضٞ ي
ضِٚٚزاٚا١ْ خؤف ز٠نطز، ب١آلّ ْيابَٞ ز٠ٚضٟ سيادٞ ذل١َ١ز٥ي١َني سٛغيَٝين ف١ي١غيتني ني١       
١٥ٚنات ي١ب١غسابٛٚ ي١بري بهطَٜت، ١٥ٚ ثٝا٠ٚ ي١ٚ غي١ضز٠ّ ني١ ط١ضَي١ٟ دي١ْطٞ ز٠َٚٚيٞ      

اضاغت١ٟ غٝاغٝٞ خؤٟ، يي١ خؤؾيهطزْٞ   دٝٗإ بٛٚ ي١ب١ض٠ٟ ١٥َيُإ زابٛٚ، بؤ بط٠ٚزإ ب١ ٥
زا ز٠ٚضٟ ن١ّ ١ْبٛٚ، ١٥ٚا١ْٟ ب١ؾساضٟ ٥ي١ٚ نٛؾيتاضٚ تياآلٕ ٚ    1941ضِٚٚزاٟٚ سٛظ٠ٜطاْٞ 
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بطِؤ١ٜٟ ١٥ٚ غاَي١ٜإ نطز غ١ضباظٚ ثؤيٝػٝؿٝإ ي١ط١ٍَ زابٛٚ، ت١ْا١ْت ١ْٖسَٟ غٝاغ١مت١زاضٟ 
 ١٥ٚناتٝـ ب١ؾساضبٕٛٚ ٚ ١ٖؾٝإ بٛٚ خؤٟ يَٞ ي١طًَٝٞ زا.

زا، ن١ دٝٗإ ي١ضاٚ ض١ًناْٞ غي١ز٠ٟ بٝػيتسا ظؤض طيؤضِا٠ٚ،     21ف، ي١ غ١ز٠ٟ ١٥َطِؤ
ن١ضٞ ذل١َ١زا١ٜٝٚى، ب١ ب١ضضاٟٚ َٖٝعٚ ال١ْٜٞ غٝاغٝٞ عَٝطاقيٞ ْيَٟٛ، دياضِٟ ز٠ضنطزْيٞ     
نٛضز ي١ ب١غساٚ باؾٛٚضٟ عَٝطام ز٠زات، ١٥ٚ نابطا١ٜ ط١ًٜٞ ي١ نٛضز ز٠نيات ٚ ثَٝيٞ ٚاٜي١    

ٚ، ز١ٜ٠َٟٚ ي١ ٖاٚؾ٠َٛٝناْٞ ذل١َ١زاٟٚ عَٝيطاقٝابٔ، ١٥ٚاْي١   ١ٖغغ عَٝطاقٞ بْٛٚٝإ الٚاظ٠
ض دؤض٠ عَٝطاقٞ بَْٛٚٝهٝإ ي١ نٛضز ز٠َٟٚ، ١َط١ض ب١ؾيساضٟ نطزْيٞ نيٛضز يي١ بٓٝاتٓياْٞ      
عَٝطاقٞ َْٟٛ زا ب١ عَٝطاقٞ بٕٛٚ زاْاَْٝٔ؟ ١ْخَٝط عَٝطاقٞ بيْٛٚٞ نيٛضز بي١تَٝطِٚاْٝين ٥ي١ٚإ     

َٜيسا،        ز٠بَٞ ب١ دؤضَٜو بَٝيت نيٛضز يي١ٚإ     َٝطاقيٞ ْٛ َٝيت. يي١ ع َاْيسٚٚتط بيَٞ ٚ ثًي١ زٚٚ ب
ق١َٝٝٚ١ناْٞ ع١ض٠ب ب١زٚاٟ ز٠ضف١تٞ ثاى نطز٠ٚ١ْٟ عَٝطام زا ز٠ط١ضَِٜٔ، ثانهطزْي٠ٚ١ يي١   
غ١ٜط٠ ع١ض٠ب، ي١ غ١ض٠تاٟ قؤْاغٞ زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ، ي١ ؾاآلَٜٚهٞ خَٝيطازا  

ا٠ٚ١ٜٚ داضِٟ ز٠ضنطزْٞ نٛضز يي١ ب١غيساٚ   ١َغٝش١ٝنإ ٠ٚز٠ضْطإ، ١٥َطِؤف ي١ ضَِٜٞ ذل١َ١ز
َٟ. ١ٖم ْٝٝي١ ٥ي١ّ ١َغي١ي١ٜ١ َٖٝٓيس٠ بي١ غياز٠ٚ غياناضٟ         َٝطام ز٠زض ؾاض٠ناْٞ زٜه١ٟ ع
َا١ََي١ٟ ي١ط١َيسا بهطَٟ ٚ طٛظ٠ض بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َٖٝؿتا بؤ َاْؤضِٚ نيات ب١غي١ضبطزٕ   

بيني، ٠ٚى ضيؤٕ يي١    غ١ٜطٟ طتتٛطؤ ز٠نطَٜت، بؤ١ٜ ٖي١ض ز٠بيَٞ ضيا٠ٚضَِٜٞ ذل١َ١زاٜٚٝي١نإ     
زا ضاٚ ي١ نٛؾتٛبطِ ٚ تاآلٕ ٚ ف١ضٖٛز ثؤؾطا، ١٥َطِؤف ي١ شٜٓط١ٟ عَٝطاقسا  1941ب١غساٟ 

ناض نطزٕ بؤ زٚٚباض٠ب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ ضِٚٚزاٚا١ْ ضََِٝين ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ٚا١ْبَٞ خَٝيط٠ ذل١َي١زاٟٚ   
١َزا١ٜٝٚناْٝؿٞ )ي١ّ ٥َٝطاق١ ١َْٜٝٛزا( ؾريٟ يَٞ ١َٖيهَٝؿا٠ٚ، ب١غسا ع١يٞ ٠ٚضزٟ ١ٜ١ٖٚ ذل١

١ٜ١ٖ، ب١آلّ دَٝٞ زاخ١ ١َٖٝؿ١ ذل١َ١زا١ٜٝٚنإ ز٠ٚضٜإ ١ٖب٠ٚٛٚ طَٜٛٝإ يَٞ طيريا٠ٚ ْي١ى   
ع١يٞ ٠ٚضزٟ، بؤ١ٜ ١َٖٝؿ١ بطِٜاضٟ ب١غسا ب١زضَٜصاٜٞ سه١َٚٛت١ ٜي١ى يي١زٚاٟ ١ٜني١نإ،    
ٞ ٥اظاضٟ ب١ نٛضزٚ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ ط١ٜاْس٠ٚٚٚ عَٝطاقٝؿٞ بطزؤتي٠ٚ١ زٚا٠ٚٚ يي١ نياضٚاْ   

َٝؿت٠ٚٛ، ١ٖق١ نيٛضز ٥ي٠ٚ١ ي١بريْي١نات، ني١ يي١ ب١غيسا قٛتاخباْي١ٟ         َٝؿه١ٚتٔ ب١دَٝٞ ٖ ث
ٖاٚؾ٠َٛٝناْٞ ذل١َ١زاٟٚ ظؤضتطٕ ْي١ى قٛتاخباْي١ٟ ٠ٚضزٟ، بؤٜي١ ب١غيسا ني١َا ضِٟٚٚ يي١       
طتتٛطؤ١ٜ، ثَٜٝٛػت١ ٥اق١ًَُْساْٞ ب١غسا بَٝعٜإ ي١ٚ بؤض١ْٚٛ ؾؤف١َٝٝٓٝ ببَٝت٠ٚ١، ز٠بَٞ بعأْ، 

 ١ٚاظ٠ٟ ذل١َ١زاٟٚ ٠ٚى ٠ٚ١٥ ٚا١ٜ ٥اطط ز٠ثٛؾَٞ ب١ضبَٞ.١٥ٚ باْط
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  ……داضتاُي ٓةُدزيَّداضتاُي ٓةُدزيَّ

تيَلشلاُدُي غسوزي عةضلةزو ضةثاُدُي طستِةبةزي زِيَطاي ئاشيت و تيَلشلاُدُي غسوزي عةضلةزو ضةثاُدُي طستِةبةزي زِيَطاي ئاشيت و 
  شًاُي طفتوطؤ بةضةز بةغداشًاُي طفتوطؤ بةضةز بةغدا

  
زا ي١ زاغتاَْٝهٞ ن١ّ ١َٜٓٚزا ب١ زضٚمشٞ نٛضزغتإ ٜإ ١َْإ َٖٝيعٟ   1966/5/12 ي١

 ٜإؤ١َظْٞ ١٥ًٍٜٛٚ ن١ ب١ زاغتاْٞ ١ْٖسضَٜٔ ب١ْاٚباْط١ طيٛضظَٜهٞ ٥ي١ٚت   ؾٞؤضِثَٝؿ١ُضط١ٟ ؾ
غيطٚضٟ ع١غيه١ض زاْيا،     ؤب١غسا ٠ٚؾاْس، ١ْى ١ٖض ٥اغيتَٝهٞ بي   شَُٜٞضِي١ غٛثاٟ ١٥ٚنات١ٟ 

ٟ ضِتَٝٝه١ٚتبٛٚ بيري يي١    ْطا٠ٟٚؤز٠ضباظبٕٛٚ ي١ٚ ظ ؤسه١َٚٛتٝؿٞ ْاضاضنطز ب هَٛيب١  َٜط١ضياض٠
ٞ ؤضِي١ َْٝٛإ سه١َٚٛت ٚ غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾ ؤطتتٛط  ٚ ي١ ٥اناَسازٜه١ بهات٠ٚ١، ٠ٚ١٥بٛ  ؾي

٥اغاٜٝهطز٠ٚ١ْٟ  اغت١ٟضِٖات، ب١ ٥ا تاٜٞؤٟ سٛظ٠ٜطإ ن29 ١٥ًٍٜٛٚ ز٠غتٝجَٝهطزٚ ب١ ب١ٜاْٞ
٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ زاغيتا١ْ ني١ّ ١َٜٜٓٚي١ٟ     ي١ نٛضزغتاْسا. ضِٚ زٚٚضخػت٠ٚ١ٟٓ تاضَاٜٞ ؾ١ رؤباضٚز

ٖي١ض ز٠مشيَٝينَ ي١بريْاضيَٝت٠ٚ١ٚ ١ٖقي١ ٠ٚى بابي١تَٝو يي١       زضٚغت نطز، ن١ تا نيٛضز َابَٝيت،   
باآل ٠ٚضز٠طيطٕ بٝه١ْي١ تَٝيعٟ     ٚاْا١َٟط١٥ِنازميٝاٟ غ١ضباظٟ خبَٜٛٓسضَٟ ٚ ١٥ٚا١ْؾٞ ي١ٚ بٛاض٠ ب

ثَٝؿ١ُضط١ناْٞ نٛضزغتإ بٛٚ ب١ ٖاٚناضٟ ٥ي١ٚ   َاضنطزؤ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ زاغتا١ْٟ ت ْا١َناْٝإ.
َػيبٛز بياضظاْٞ    َٜعضِبي١  ١ٜتٞؤ١ٖقٞ خ ١ٜؤب ٍٛٚ بٕٛٚ.١٥ًٜ ؾٞؤضِؾ ٍََٖٝعا١ْٟ ١٥ٚنات ي١ط١

يي١ َاْي٠ٚ١ٟ    نٞؤب١ثَٝؿي١ُضط١ بعاْيَٞ ٚ ١َٖٝؿي١ زاني     ٟؤنٛضزغتإ ١َٖٝؿ١ خي  نٞؤغ١ض
 ظطياض ٛاظ٠ ضِب١ضخٛزاْٝإ زاز٠َْٞ، ضْٛه١ ثَٝؿ١ُضط١ ١٥ٚ َٖٝع٠  َٞيثَٝؿ١ُضط١ ز٠نات ٚ ب١ يبٛ

ب٠ٚ١ْٚٛ زاب٠ٚٛ، ١ٖض  ٚٚضِٚٚب١ضِٚ  زإؤي١ ب١ضخ ْٝؿتُاْج١ض٠ٚض١ٜ ن١ ي١ ثَٝٓاٟٚ ٥اظازٜسا ١َٖٝؿ١
ٛ  :ََٞيي بياضظاْٞ ١َٖٝؿي١ ز٠   ىؤي١غ١ض ١٥ٚ ب١َٓا١ٜؾ١ غي١ض  ب١ضخٛزاْي١ ٚ   َٞيثَٝؿي١ُضط١ يبي

زٚٚثيات يي٠ٚ١    هَٛي، بي١ ٓا٠ٚؾيَٝت٠ٚ١ َيٚ سعب ٚ ن١غَٝو ١ٖ ١تَيٖٝ  ز٠ٚ ٜاضٟطِثَٝؿ١ُضط١ ب١ ب
ٕ ي١ خاى ٚ ٚآلت ٚ بي١زَٜٗٝٓاْٞ ٥ياظازٟ   ز٠نات٠ٚ١، ١٥ط١ض ثَٝؿا ١٥ضنٞ ثَٝؿ١ُضط١ ب١ضططٜهطز

ثَٝؿ١ُضط١ ب١ضططٟ ي١ٚ ز٠غه١ٚتا١ْ ز٠نات  طِؤ، ٚات١ ١٥َا٠ٚؤض١٥ِضنٞ ثَٝؿ١ُضط١ ط طِؤب٠ٚٛ، ١٥َ
 ن١ ب١ خَٜٛين ؾ١ٖٝسإ ٚ خ١بات ٚ ب١ضخٛزاْٞ ثَٝؿ١ُضط١ ٖات١ْٚٛت١زٟ.
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 داطريكسدىي َيم بؤىةخػةي خةوى

 ؽؤِزبازةطاي ضةزكسدايةتي غ
زاطرينطزْيٞ نٛضزغيتإ زابٓيَٝٔ،     ؤب١غسا ب٠ٚ١ ط١ٜؿت ١ْخؿ١ٜ١نٞ ب١ضبآلٚ بي  ُٞشَٜضِغطٚضٟ 
دَٝبي١دَٝهطزْٞ ٥ي١ٚ ١ْخؿي١ٜ١     ؤ٥اَاز٠ناضٜٝإ بي ( تٛنًت عًٞ اي١ً) ي١ شَٜطْاٟٚ شَِٜض٥ِٝسٟ 
٥ي١ّ   ع١بسٚيب١ظٜع عٛق١ًٜٞ ١٥ّ ١ْخؿ١ٜ١ٟ زاْيا.  ٚنٔض٠ِٚظٜطٟ َْٜٛٞ ب١ضططٟ يٝٛا  .ؾتضِزا

ٞ  15 ٚابيٛٚ يي١   ٜياض طِب ن١ٓٝبٛٚ ب١ضاَب١ض ب١طي١يٞ نيٛضز.   ز٠ضْٚٚٞ ٟطِنابطا١ٜ ث  ٟ ْٝػياْ

1966     ٖ ٟ ب١ضبْٛٚيي٠ٚ١ٟ ؤزا ز٠غييت بسضَٜتيي١ دَٝبيي١دَٝهطزْٞ ٥يي١ّ ١ْخؿيي١ٜ١، بيي١آلّ بيي١
َطز، ١٥ٚ ٚاز١ٜ٠ ٚ ٥َٝطاقٞ تَٝسابٛٚ  َاضٟؤن ىؤن١ ع١بسٚيػ١الّ عاضيف غ١ض ثت١ضَٜه٠ٚ١ؤ١ٖيٝه
باؾيٛٚضٟ   ؤبي  َٟضِني١ٚتب٠ٚٛ   ط١ِفَيي عاضف بي١ با ع١بسٚيػ١الّ .   1966 ٟ ٥اٜاض2ٟ ؤزٚاخطا ب

ٟ ط١ِفَي٥َٝطام، ب١آلّ با ٟ ْٝػياْسا ن١ٚتي١خٛاض، ٥ي١ٜٚـ ٚ شَاض٠ٜي١ى يي١ طي١ٚض٠       13 يي١  ٠ني١
 غٛٚتإ. ٚٚزا٠ٚزاضِب١ضثطغإ ي١ٚ 

 
 

 غٛٚضبْٛٚٞ غٛثا ي١غ١ض دَٝب١دَٝهطزْٞ ١ْخؿ١ن١

اٖري ٜيي١سٝاٚ ز٠غييت ي١ناضنَٝؿييا٠ٚ١ْٟ ٠ٚظاض٠تييٞ تيي ٟؤَيي١ضطٞ ع١بسٚيػيي١الّ بيي٠ٚٛ ٖيي
ن١ٚتي١   نٞؤْيان  بي١ظاظ.  ٠دإطِع١بسٚي نا١ٜتٞؤٖات١ٓغ١ضناضٟ ٠ٚظاض٠تَٝهٞ زٜه١ ب١غ١ض

يي١ َْٝيٛإ بي١ظاظٚ     نٞؤبٛٚ ب١ ْيان  َاضؤن ىؤي١غ١ضث١ًٟ غ١ض. َْٝٛإ ٠ٚظٜطٚ ب١ضثطغ١نإ
ع١غه١ض١ٜٝنإ ي١ غ١ضنطز٠ فريق١نإ ٚ ١٥فػي١ض٠ طي١ٚض٠ناْٞ   . ع١بسٚيب١ظٜع عٛق١ًٜٝسا

، ييي١ ناتَٝهييسا َيياضؤن ىؤ١ضططٟ ز٠ٜاْٜٛػييت عٛقيي١ًٜٞ بيي َ بيي١ غيي١ض١٥زلَٛٚيي١ْٞ بيي
عياضيف   ٠دإطِثاف ٠ٚ١٥ٟ ع١بيسٚي َاض. ؤن ىؤ١َز١ْٝٝ٠نإ ز٠ٜاْٜٛػت ب١ظاظ بَٝت ب١غ١ض

ثَٝؿه١ف نطزٚ  ٟؤ، عٛق١ًٜٞ ز٠غت نَٝؿا٠ٚ١ْٟ خَاضؤن ىؤبطاٟ ع١بسٚيػ١الّ ب٠ٚٛ غ١ض
ا٠ٚ١ٜ ن١ ٠ٚظاض٠ت ثَٝه٠ٚ١ بينَ ٚ ١٥ٜٚـ غ١ضي١َْٟٛ زاٚا ي١ ب١ظاظ نط ي١ ٠ٚظاض٠ت ز٠ضضٛٚ.

 .بيصاضز َي٠ٚظاض٠تٞ ب١ضططٟ ي١دٝاتٞ عٛقي١ًٜٞ ١ٖ  ؤؾانط ١َدٛٚز ؾٛنطٟ ب ٚنٔضِيٝٛا 
زٚٚضبططَٟ، ثٝاَٜٚهٞ بَٞ  ضِب٠ٚ١ْٚٛ ب١ؾ١ ٚٚضِي١ ب١ض٠ٚ ٟؤَْٟٛ ز٠ٜٜٛػت خ َاضٟؤن ىؤغ١ض

ٟ 18 يي١  ٟ ْي١بٛٚ. ١ٜنذاض ٜاضٟطِدَٝططتٟٛٚ ١ْبٛٚ ٚ خا٠ْٚٞ ب ا١ٜنٞضِز٠غ١آلت بٛٚ، 
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ب١غت ٚ زاٚاٟ ي١ نٛضز نطز ن١ ٜي١نَٝغ   شْا١َْٛٚغٞضِؤ ْطط١ٜ٠نٞؤزا ن1966 ْٝػاْٞ
ظ٠ٜس ١٥د١ز عٛياْٞ ْياضز٠ الٟ   َٜعضِب١ َاضؤن ىؤٟ ْٝػإ غ١ض28 شٟضِؤٚآلت بجاضَٜعٕ، 
، بياضظاْٝٞ ْي١َطٜـ   ؤبه١َٜٚتي١ طتتٛطي   ٝيسا َيزاٚاًَٜٝهطز ي١ط١ ١َٚيط١آل ؤباضظاْٝٞ ١َْط ب

يي١ّ   ٠ظاٜٝإضِ، ب١آلّ ١٥فػ١ض٠ ط١ٚض٠ناْٞ غٛثا ْاٟط١٥ِٚ زاٚا١ٜ ز٠ضز٠ب ؤب ٟؤخ َٞيشاؾؤخ
ٚ طٛؾيياضٜإ خػت١غيي١ضٟ ٚ زاٚاٟ   ٟطِز٠ضبيي َيياضؤن ىؤز٠غييت ثَٝؿييد١ض١ٜٟٝ غيي١ض  

 ثاؾٝإ خػتبٛٚ. ٟؤٜإ يَٝهطز ن١ ناتٞ خ(  تٛنًت عًٞ اي١ً)  دَٝب١دَٝهطزْٞ ١ْخؿ١ٟ

 
 
 

 داطريكسدىي ؤب دوذمًزي ائامادةك
 ةنَههة ىاوضةي با ؽؤِزبازةطاكاىي ضةزكسدايةتي غ 

 شٟضِؤغ١ض ثاؾ١ ؤ١َتطغٞ ط١ٚض٠ ب ط١ِْخؿ١ٟ زٚشَٔ ي١ ض١ْسٜٔ نطز٠ٚ٠ٟ غ١ضباظٜٞ ب١ضبآلٚ ٚ ث
بٛٚ ي١ ْاٚض١ٟ  فؤضِثَٝهٗاتبٛٚ ٥اَازلٞ ١٥ّ ١ْخؿ١ٜ١ زاطرينطزْٞ باض٠طاناْٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ ؾ

ث٠ٜٛ١ْيسٟ   ٜينطِزٚٚني١ضت ٚ بي   ؤٞ ٥ياظازنطاٚ بي  ٚ ثاؾإ ن١ضتهطزْٞ نٛضزغتاْ ١ىَيغ١خغ با
ب١غي١ض ز٠ضٚاظ٠ٟ   ظىؤ١ٖضزٚٚ ن١ضت١ن١ ب١ٜ١ن٠ٚ١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ن١ ١ٖضزٚٚ ضٝاٟ ١ْٖيسضَٜٔ ٚ ظ 

، َٖٝع٠ناْٞ سهَٛٚي١تٞ ب١غيسا قٛضغياٜٞ    َٟطِز٠ب ١ىَين١ ْاٚض١ٟ با ٚأْضِز٠ ْساؤٖاًَت َٜط١ٟضِ
 خػت١غ١ض ١٥ّ زٚٚضٝا١ٜ. ٜاْٝإؤَٖٝطؾ١ناْٞ خ

 
 ٍَيصو تواىايةي  ئةو 

 دوذمً بؤ ثةالمازداٌ تةزخاىي كسدبوو

 ١نٝـًَي خَٝ ضٟؤهاٚخًَٖي١ظاض ضي   15 ن١ ْعٜه١ٟ 2ٚ3ٚ4ٚ5ٚ14ٚ15 ٚ يٝٛاٟ 1يٝٛاٟ -1
 .ٜاض١َتٝإ بس٠ٕ

ََٝو ٚ زٚٚ  ٟط١ِفيَبا ٍؤن١ خا٠ْٚٞ زٚٚ ث ١ٌَٖضزٚٚ بٓه١ٟ ٥اياْٝٞ ن١ضنٛٚى ٚ َٛٚغ -2
 ٖاَٜٚصٟ باد١ض َباؤٖاَٜٚصٟ ٥ًٝٝٛٚؾٔ ٚ ؾ١ف ب َباؤ١ْٖت١ض ٚ ١ٖؾت ب ن١ضؤٖ ٟط١ِفيَبا ٍؤث
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 بٕٛٚ. 16 يٝ ؤثؤت

ٟ ؤن١تٝب١ٜي١نٞ ت :ثداْي١ ؤثَٝيٓر ن١تٝبي١ٟ ت  -3 ًَُيٞ ني١ٚإ ٚ،    122 ١٥ْيساظ٠  ثداْي١
 25 ضٝاٜٞ ١٥ْساظ٠  ثدا١ْٟؤًَِ ٚ ن١تٝب١ٜ١نٞ ت 120 ١َٜساْٞ ثدا١ْٟؤن١تٝب١ٜ١نٞ ت

ًَِ ٚ، ؾ١ف 4220 ثدا١ْٟؤتٝب١ٜ١نٞ تًَِ ٚ ن75١  ١٥ْساظ٠ ثدا١ْٟؤ، ن١تٝب١ٜ١نٞ تض٠تٌَ
 ثَٝٓر ططَٟ. ١٥ْساظ٠ ثَٝٓر ثٞؤت

ظاْٝاضٜٞ ٚضزٟ ال١ٖبٛٚ ن١ٚا سه١َٚٛتٞ ب١غسا ْٝاظٟ ٚا١ٜ ي١ ١ٜنهاتيسا   فؤضِغ١ضنطزا١ٜتٞ ؾ
ٖ     ٍَ، ي١طي١ ١ىَيي َٖٝطف بهات١ غ١ض ١ٖضزٚٚ ْاٚض١ٟ باضظإ ٚ با  ٟؤ١َ١٥ؾيسا طَٛيإ ٚابيٛٚ بي١

نطزْي٠ٚ١ ٚاظٟ يي١ دَٝبي١دَٞ نطزْيٞ ١ْخؿي١ن١       ؤٟ طتتٛطَطزْٞ ع١بسٚيػ١الّ عاضف ٚ ْٝاظ
 َٖٝٓا٠ٚ.

 
 دةضتجَيلسدىي ٍَيسغي دوذمً

 :خٛاض٠ٚ٠ ز٠غتٝجَٝهطز ض٠ٟؤَٖٝطف ب١ّ د 1966 ٟ ٥اٜاض3ٟ ي١غ١ض2 ؾ١ٟٚ

غ١ض ب١ٓ  ؤب١نؿإ ب 1ز٠غت ططتٔ ب١غ١ض ضٝاٟ ١ْٖسضَٜٔ ٚ يٝٛاٟ ؤثَٝؿه١ٚت ب 4 يٝٛاٟ -1
 ٞ ز٠زا.ٜاض١َتٝ ٜإؤ٥ان ٞؤَيناٍٚ ٚ ز

 ثَٝؿه١ٚت. ظىؤب١ض٠ٚ ظ 14ب١ ٜاض١َتٞ يٝٛاٟ 3 يٝٛاٟ-2

 ب١ؾساض بٕٛٚ. ظىؤغ١ض ظ ؤداف ي١ َٖٝطف ب ضٟؤب١ؾٞ ظ -3

بي١ضز٠ٚاّ ز٠بيَٞ ٚ    ضِز٠نيطا ؾي١   ٚإضِت١ْطا١ْ، ضيْٛه١ ٚا ضيا٠ٚ   ؤيٝٛاناْٞ زٜه١ف زاْطابٕٛٚ ب
 ٞؤَيي ي١ب١ض٠ٟ ز ؾتضِزاز٠نٛٚض٠ٟ ٥اططٜإ ب١غ١ض ثَٝؿ١ُضط١  ط١ِفيَبا ثدا١ْٚؤت ط١ضَٝـ ز٠بَٞ.

ٚ ب١ضططٟ ططتبيٛٚ، َٖٝطؾيٞ زٚشَئ ؾهػيتَٝهٞ      نٞؤزان ؤب ٜإؤؾَٜٛين خ ظنساؤٚ ظ ٜإؤ٥ان
يي١ نياتٞ    ٟؤب١آلّ ي١ ضٝاٟ ١ْٖسضَٜٔ زٚشَئ ٖيٝ  ب١ضططٜٝي١نٞ ٥ي١ٚت     ثٝػٞ تٛٚف ٖات.

 ١ْزٟ ٚ ض١ْس ؾََٜٛٓٝهٞ ططْطٞ ي١ ْعٜهيٞ يٛٚتهي١ٟ ضيٝان٠ٚ١    ٜساؤب١غ١ضن١ٚتٓٝسا ي١ ضَٜٞ خ
طي١ٚض٠ بي١ غيٛٚزٟ سهَٛٚي١ت ب١غي١ض       اَْٝهٞؤضِطيطت ٚ طي   ٟطِٚض٠ٟ بي٠ٚ١ طي   زاطري نيطز. 

ٖات ن١ تٛاْٜٝٛا١ْ ٠ْٟٛٝ ١ْخؿ١ن١ٜإ دَٝب١دَٞ به١ٕ ني١ ١ٜني١ّ ٖي١ْطاٜٚإ     خ١ن١زاؤباضٚز
بي١ض   ١َٚيتا زاطرينطزْٞ ز٠ضط١ ظنساؤبطٜغ بٛٚ ي١ ز٠غتططتٔ ب١غ١ض ١ٖضزٚٚ ضٝاٟ ١ْٖسضَٜٔ ٚ ظ

ز٠طريَٜت ٚ ي١ غ١ََٝٝٝؿسا  ١َيٟ ي١ زٚازا بَٝت، ي١ ١ْٖطاٟٚ ز٠َٚٚٝؿسا ط١آلغريٜٓٝؿٞ ب١ْاضاض



 203 

َ  ز٠نؿَٝٔ ب١ْٝاظٟ زاطرينطزْٞ. ١َضإؤَٖٝع٠نإ ١َٖٛٚ ب١داضَٟ ب١ض٠ٚ سادٞ ٥  ؤغ١عٝس سي١
َٜعٟ ٥ي١ّ بي١ض٠ٚ         5 ف١ضَاْس٠ٟ يٝٛاٟ ن١ ١ٖٚاٟ غ١ضن١ٚتٔ يي١ ن١يًي١ٟ زابيٛٚ، بي١ ثي١ضاٚ

، ١َيي ضٜؿيِ ب١ضز٠ز٠َي٠ٚ١ ٚ ْاٜتاؾيِ تيا ز٠ط١َي١ ط١آل      :ٞثَٝؿض١ْٟٚٛ َٖٝع٠ناْٝٝي٠ٚ١ طيٛت  
  ي٠ٚ١ٟ ن١ غ١ضز٠ن١ٕٚ. ٓٝابَٕٛٚيف١ضَاْس٠ناْٞ سه١َٚٛت ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ز

 
 ةكةوةَهبسووضلةيةن هة ٍَيصي با

باضظاْٝٞ ١َْط ٖيات، ٚاٟ ز٠ط١ٜاْيس ني١ٚا     ؤب ١ن٠ٚ١َيٟ ٥اٜاض بطٚٚغه١ٜ١ى ي١ َٖٝعٟ با2شٟ ؤض
ز٠غيتٝجَٝهطز٠ٚٚ ٚ غيٛثا ضيٝاٟ     زاضِٟ زٚشَئ يي١ بي١ض٠ٟ ؾي١    ثَٝؿه١ٚت١ٓ ب١ضبآل٠ٚ ط١ٚض٠ن١

٥ٝيسضٜؼ بياضظاْٞ    ؤباضظاْٞ ١ٖض ن١ ي١ّ بطٚغه١ٜ١ ٥اطازاض بٛٚ ف١ضَاْٞ ب ١ْٖسضَٜين ططت٠ٚٛ.
 خ١ني١ ؤب١غ١ض بهات٠ٚ١ٚ ثاؾإ يي١ ز  خ١ن١ؤٚ ز َٟضِبه١َٜٚت١  ضِز٠ضنطز ب١ ث١ي١ ب١ض٠ٚ ب١ض٠ٟ ؾ١

زاَٜٞ، ن١ ز٠بَٞ ب١ٖي١ض   ضِغ١ضنطز٠ناْٞ ب١ض٠ٟ ؾ١ ؤؿٞ ب٥اطازاضٟ بهات٠ٚ١، ف١ضَاَْٝهٞ ت١ٚاٜٚ
 زٚشَٔ ٖٝ  ثَٝؿؿه١ٚتَٓٝهٞ زٜه١ ب١ز٠غت بَٗٝينَ. ًَْٔطخَٞ بَٞ ١َْٖٝ

 
 دا..ِزهة بةزةي غة ئيدزيظ بازشاىي

 ثةمياٌ دزا دوذمً ببةشَييً

ٚ ١َٖٛٚ غي١ضنطز٠نإ غياظنطا   ؤب ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛىؤ، نضِب١ض٠ٟ ؾ١ ؤب١ ط١ٜؿتين ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ ب
١٥ٚا١ْٟ  زضا ن١ ١ٖض ض١ْسٟ قٛضباْٝساْٞ بَٟٛ ز٠بَٞ ثَٝؿه١ٚتين زٚشَٔ ضا٠ٚغتَٝٓطَٟ. ٜاضَٜوطِب

ٕ ؤباضظاْٞ يَٝسا ث١مياْٝإ زاَٜٞ ن١ خ ؤبٕٛٚ بطٚٚغه١ٜ١نٝإ ب ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزاؤي١ٚ ن ضاز٠طيطٕ ٚ   ٜيا
 :ٜاْسبٛٚب١ باضظاْٝإ ضاط١ ب٠ٚ١ْٚٛؤغٛٚضٕ زٚشَٔ بب١ظَٜٓٔ ي١ بطٚٚغه١ن١زا ٥اَاز٠بٛٚاْٞ ن

ٕ ؤخؤت١ؾطٜ  بَٗٝين ٚ ب تؤخ ؤ١َُٝ٥ ١٥ضنٞ ٠ٚ١٥ت ْاز١ٜٓ٠ب١ض ب  ٓني.َٜضِناض٠ني١ ضاز٠ثي١   َيا

 َٖٝعٟ سعبٞ ؾٝٛعٝسا بٛٚ. ٟؤي١ ١ْٖسضَٜٔ ي١ ١٥غت نريزٕؤ١٥ضنٞ ط١ٚض٠ ي١ زان
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 و طةزووي عومةز ئاغا شنؤطةوزة هة ش يِزغة

ٟ 3شٟ ؤطي١ٚض٠ يي١ غيب١َٜٓٝٞ ض    ٟضِؾي١  اض٠َا١ْٝت١ٟٝ ثَٝؿي١ُضط١زا، ي١ ب١ضز٠ٚاَٞ ١٥ٚ ق
 ٜينطِتَيشَياض٠ٟ َٖٝيطف ٚ ٖي١    ش٠زاؤٚ ط١ضٟٚٚ ع١َٛض ٥اغازا ضٜٚٚيسا، يي١ٚ ض   ظىؤ٥اٜاضزا ي١ ظ

داض َٖٝطؾٞ ٥ايياْٞ، بي١ثَٝٞ ١ْخؿي١ٟ زٚشَئ      79 ط١ٜؿت١ زاض٥ِاياْٞ ب١غ١ض ب١ض٠ٟ ؾ١
 ٠ٚ١ٟ ١ْٖطاٟٚ ١ٜن١َٞ ١ْخؿ١ن١ دَٝب١دَٞ بهيطَٟ. ٥ ؤز٠بٛٚ ١٥ّ زٚٚ ؾ١َٜٓٛ زاطري بهطَٜٔ ب

زٚٚ  ط١ضٟٚٚ ع١َٛض ٥اغيا ضٜٚٚيسا.   ظىؤط١ٚض٠ ب١ْٝاظٟ زاطرينطزْٞ ظ َٜهٞضِؾ١ؾ١ّ ؾ١ شٟؤض
شَاض٠ٜي١ى غي١ضنطز٠ٟ    ٠زاضِيي١ّ ؾي١   نيطز.  ٠ٜإطِثَٝؿ ثباضإؤٚ ت َباضإؤيٝٛا ب١ ثؿتٝٛاْٞ ب

ٚ ١٥د١ز سادٞ ذل١َ١ز ٚ  خٞؤْادٞ بريقاض٠َإ ؾ١ٖٝسبٕٛٚ ن١ بطٜتٝبٕٛٚ ي١ ْٜٛؼ بريَٜصٟ ٚ 
٥اطازاضٟ  ضِب١ض٠ٟ ؾ١ خٞؤباضظاْٞ ْاضزٚ ي١ باضٚز ؤَٝدا٥ٌٝ، ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ بطٚٚغه١ٜ١نٞ ب

 ضٛٚ. ضِب١ ث١ي١ ب١ض٠ٚ ب١ض٠ٟ ؾ١ ٟؤخؤنطز٠ٚ٠، باضظاْٞ ب
 بازشاىيي ىةمس

 داضتاىي ٍةىدزَيً مازكسدىيؤثَيؼ ت ذَيمؤز 
 بووةوةؤضةزكسدةكاٌ ك َلهةطة

ييي١  ٝٓي٠ٚ١ ؤَييَٝه ؤبي  بي٠ٚ٠ٚٛ ؤغيي١ضنطز٠ناْٞ بي١ض٠زا ن  ٍَٟ ٥اٜياض بياضظاْٞ ي١طي١   11 شٟؤض
ثاؾيا   شٟؤض ٟضِؤي١ غ١ضن١ٚتٔ غ١عات ضٛاضٟ ثياف ْٝي٠ٛ   ٓٝابَٕٛٚي١َٖٛٚ ز .خ١ن١زاؤباضٚز

ٞ  ثٞؤًَِ ٚ ت 120 ًَِ ٚ 81 ٖا٠ْٚٞ ثٞؤب١ طٛي١ً ت غ١عاتٞ غتط بٛٚ.  25 ضيٝاٜ
ب١ضبآلٜٚإ بطز٠ غ١ض زٚشَئ، يي١ ْٝيٛ     ١ُتَٝهَٞيثاؾإ ١ٖ ،ؾهطاؤَٖٝطؾ١ن١ خ ؤ، ضَٜط١ بٌَض٠ت

زٚاٟ غ١عاتَٝو باض٠طاٟ زٚٚ في١ٚدٞ   غ١عاتٞ ١ٜن١َسا غ١ضن١ٚتين ثَٝؿ١ُضط١ ٥اؾهطا بٛٚ.
ًَِ  75 ١٥ْساظ٠ ثدا١ْٟؤباتطٜٞ ت 2 ٚ باض٠طاٟ ثَٝؿٝين طريا ٚ زٚشَٔ ١ٖآلت ٚ 4يٝٛاٟ
١ٓ ز٠غغ ثَٝؿ١ُضط١، غ١ضباظ٠نإ ب١ ب١دَٞ َٖٝؿت ٚ ن١ٚت ٠ٚ١ٜؤًَُٞ ي١ زٚاٟ خ 4220 ٚ

 ت١ٚاٟٚ ٚض٠ٜإ ضٚٚخا.
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 داضتاىَيلي مَيروويي

ٟ ٥اٜاض ثَٝؿ١ُضط١ زاغتاَْٝهٝإ ي١ ططْطأٜ زاغتا١ْناْٞ ط١يٞ نٛضز ي١ ََٝيصٚٚزا  12 شٟؤض
، ن١ زاغتاَْٝهٞ ن١ّ ٚ ١َٜٟٓٚ ٖاٚناضٜٞ ت١ٚاٟٚ َْٝٛإ َٖٝع٠نياْٞ ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ    َاضنطزؤت

غٝاغٞ ٚ غٛثاٟ غي١ضٚبٔ   خٞؤسعبٞ ؾٝٛعٞ ٥َٝطام بٛٚ، زاغتاْٞ ١ْٖسضَٜٔ باضٚز نٛضزغتإ ٚ
     ٖ ٞ ؤنطز٠ٚ٠، ٥ٝسٟ زٚاٟ ١٥ّ غي١ضن١ٚت١ٓ ١َظْي١ٟ ثَٝؿي١ُضط١، زٚشَئ ٖيٝ   زٜهي١ٟ   ٜي١ن

ٞ ؤب١ز٠غت٠ٚ١ ١َْا دطي١ يي١ ب   طْٛيس٠نإ، بي١آلّ ظٜاْي١نإ ني١َبٕٛٚ،      ؤ٥ايياْٞ بي   ضزَٚياْ
ٚ ضٝاناْسا بآل٠ٚبهي١ٕ   ؤٍَٚ ي١ ز ًَٕٔ طْٛس٠ناْٝإ ب١دَٝبَٗٝب١ٜاْٝا اٖاتبٕٛٚضِ وَيي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ خ١
ٔ  ضٟؤدي  َبٗاَٜٚصَٜهٞؤ١ٖض ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ تٛاْطا ب .٠ٚ١َٜٓضِٚ ٥َٝٛاض٠ بط١ خبطَٜتي١   28 ١٥بٝٛؾي

ٞ ؤسيادٞ ٥  ١َٚيي خٛاض٠ٚ٠ ن١ ي١ ْعٜو طْٛسٟ ز٠ضب١ْس َْٝيٛإ ط١آل  ن١ٚتي٠ٚ١ٚ ني١ؽ يي١     َي١ضاْ
 تامخ١ن١ٟ ز٠ض١ْضٛٚ

 
 (ؤحةمضةعيد ) ئاواتي  

 ىةٍاتةدي ةَهداطريكسدىي طةآل ؤب  

َ   ١نا١ٜتَٞيزٜاض٠ ي١ ١ْخؿ١ٟ زٚشَٔ زاطرينطزْٞ ْاٚض١ٟ با ف١ضَاْيس٠ٟ   ٟؤبٛٚ، غي١عٝس سي١
ٞ ض١ِْططَٟ  ١َيتا ط١آل ٜاضٜسابٛٚطِن١ ب 5 يٝٛاٟ ١ْتاؾيَٞ، ١٥َي١ غيطٚٚضٟ ع١غيه١ضبٛٚ،      ٜؿي

١ْٖات١زٟ ٚ تَٝط١ٜؿت ن١  قاض٠َاْا١ْٟ ثَٝؿ١ُضط١، زٚشَٔ خ١ْٚٞ اططٟؤضِخ ٟؤ١٥زلاَٝـ ب١ٖ
ب١غ١ض زٚشَٓسا نَٝؿيا ٚاٟ   َٞيْا٥ََٛٝس١ٜٝى با ض٠ؤَٖٝٓس٠ ٥اغإ ١ْٝٝ، ب١َ١ف د ١َيططتين ط١آل

َٞ، ٥ي١ّ زاغيتا١ْ         َٝؿي١ُضط١ بي١ضز٠ٚاّ بي َٝطؾيٞ ث َٝٗات ب٠ٚ١ْس٠ ب٠ٛغَغ، ضْٛه١ ز٠تطغيإ ٖ ي
بهات، ٥ٝيسٟ   فؤضِؾي١ غ١ضنطزا١ٜتٞ  ؤ٠ٚ١٥ٟ ب١غسا زاٚاٟ طتتٛط ؤغ١ض٠نٞ بٛٚ ب ناضَٜهٞؤٖ

باضظاْٝٞ ١َْطٜـ ١َٖٛٚ ناتَٞ ثَٝٞ باؾبٛٚ تا ب١ ٥اؾيغ ٚ بي١بَٞ خيَٜٛٔ ٥اَياْر بي١زٟ بيَٞ       
ٟ ضِنيطا٠ٚ، ١٥َي١    ؤسػيابٞ بي   ؤ١٥ًٜٛٚيسا طتتٛطي  ؾٞؤض١َِٖٝؿ١ ي١ ؾ ١ٜؤباؾا٠، ب  ؤبي  َٜطي١

 .ؾهطزؤٟ سٛظ٠ٜطإ خ29 َٜهه١ٚتينضِ
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 ِسؤئةم ؤب دوَييَن

زََٜٚٓٝٞ ثَٝؿ١ُضط١ٜ١ ي١ خانٞ  زا١ْٟؤنٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ب١ضططٟ ٚ ب١ضخزاغتاْٞ ١ْٖسضَٜٔ من١ٜ١ْٚٛ
ٞ ضِنٛضزغتإ، خ١باتٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطياض ٛاظٟ نٛضزغيتإ، الث١   زََٜٚٓٝيٞ َكا٠َٚي١تٞ    ٠ٜي١ن

 ٠ضِبياضظاْٝٞ ْي١َط، زاغيتاْٞ ١ْٖيسضَٜٔ ٚ تي١ٚاٟٚ ؾي١       اب١ضا١ٜتٞض١َِظْٞ ١٥ًٜٛٚي١ ب١ ؾٞؤضِؾ
ٞ ؤدَٝٞ خ ١ٜؤب١ض١ّٖ َٖٝٓا، ب ٜإطِؤ ٛاظٟ، ١٥َخَٜٛٓا١ٜٚناْٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضظطاض ١٥ٚاْي١ٟ   ٜي١ت

َ   ٠فضِزَٜٚينَ ي١ غ١ْط١ضٟ ؾ١ ثياضَٜع٠ضٟ ز٠غيته١ٚت١نامنأْ،    فطِؤٚ ١َضزا١ٜتٝسا بيٕٛٚ ٚ ٥ي١
خياى،   ؤٚ خَٜٛٔ ب١خؿيني بي٠ٚٛ بي    ضِب١ض١َٖٞ زََٜٚٓٝٞ ؾ١ طِؤضَٜعٜإ يَٝبطريَٟ، ز٠بَٞ بعاْني ١٥َ

ٟ ؤب٠ٚٛ ٠ٚى ١ْٖسَٟ ن١ؽ ثَٝٝإ ٚا١ٜ، زَٜٚينَ ١٥ٚ زب١ٚ ٥اغا١ْٝ زضٚغت ١ْ طِؤ١٥َ  ٟضِؤ٥ي١ٚ  خي١
 به١ٕ. ٜإؤزضٚغت نطز٠ٚٚ ن١ ١َٖٛٚ ضني ٚ تَٜٛص ٚ ثَٝهٗات١ناْٞ نٛضزغتإ طٛظاضؾت ي١ خ

َػبٛز باضظاْٞ، باضظاْٞ ٚ بعٚٚتٓي٠ٚ١ٟ  ، ٥اَاز٠نطزْٞ ١٥ّ باب١ت١ غٛٚز ي١ نتَٝ  ؤب: تَٝبٝين
، ضاثدا١ْٟ 1975يي1961 ١٥ًٍٜٛٚ ؾٞؤض١ِّ، ب١ؾٞ ١ٜن١ّ ؾب١ضطٞ غَٝٝ، نٛضز ظطاض ٛاظٟضِ

 ٠ٚضطريا٠ٚ. 2004 ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، ١ٖٚيَٝط،
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  تايةفةطةزي هةذيَس عةباي ُاضيوُاهيصَ داتايةفةطةزي هةذيَس عةباي ُاضيوُاهيصَ دا
 

عَٝطام ٠ٚى ٚآلتَٝهٞ ظاز٠ٟ ؾ١ضِٟ ١ٜني١َٞ دٝٗيإ، يي١ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ ظةَٝع٠نيإ،      
ساظٜاضٟ زاضِؾت٠ٚ١ٟٓ ْاٚض١ن١ بٛٚ زٚاٟ ؾي١ضِٟ ١ٜني١َٞ   ب١تاٜب١تٝـ ب١ضٜتاْٝا ن١ ١٥ْ

دٝٗإ ٚ ضِٚٚخاْٞ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٞ، ض١ْسٜٔ ثَٝهٗات١ٟ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اٜين ب١ ظؤض  ي١ٚ 
ز٠َٚي١ت١ زاتاؾطا٠ٚ )عَٝطام(زا نؤنطا٠ٚ١ْٚ غ١ْٓٛناْٝإ ي١ٚ ز٠َٚي١ت١زا نطز٠ بطا ط١ٚض٠، 

     ٛ ْاغي١ٟ ب١غي١ض عَٝطاقيسا زضا، ني١     ي١ َٜٚػيتط١ناْٞ زٚاتطٜؿيسا، يي١ غيا١ٜٟ ٥ي١ٚ ؾ
ؾْٛاغَٝهٞ ع١ض٠بٞ غْٛين بٛٚ، ق١َٝٝٚ١ناْٞ ع١ض٠ب خؤٜإ ي١ ز٠غي١آلت خؤؾيهطزٚ   
خؤٜييإ ب١غيي١ض عَٝطاقييسا غيي١ثاْس، ١٥ٚاْيي١ ظؤض ناضٜييإ ي١غيي١ض ٥يي٠ٚ١ نييطز، بيي١ْاٟٚ   
ق١َٝٝٚ١ت٠ٚ١، غ١ْٓٛ ظاٍَ بٔ ٚ ١ٖضضٞ ثَٝهٗات١ٟ زٜه١ؾ١ بت٠ٚ١َٜٓٛ، ٥ٝسٟ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ 

١ٜ٠ٛى بؤ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ي١ عَٝطام زاضَِٜصضا، ١٥ٚ زؤخ١ٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ  ضٛاضضَٝ
ع١ض٠بٞ خٛيكاْسٟ، زؤخَٝو بيٛٚ ؾيؤف١َٝٓٝتٞ ب١ضٖي١ََٗٝٓا، ١٥َي١ف ضَِٜيٞ بيؤ ٥ي٠ٚ١        
خؤؾهطز، تْٛسض٠ِٟٚ تان١ َٝهاْٝعَٞ ناضٟ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب بَٝت ٚ، ١َٖيجي١ٟ  

اغيياٟٚ نؤز٠تييانطزٕ ب١غيي١ض ١ٜناٜييسا،  ط١ٜؿيي  بيي١ ز٠غيي١آلت ٚاٟ يَٝهييطزٕ، بييؤ ث 
نؤز٠تاض١ٝٝنإ خؤٜإ ي١ٚاْٞ ثَٝـ خؤٜإ ب١ ق١َٚٝا بعأْ، ١َٖٛٚ نؤز٠تاناْٝـ ١ٖض 
غيي١ْٟٓٛ ط١ٜاْسؤتيي١ ز٠غيي١آلت، ييي١ غييا١ٜٟ ْاغييْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝييسا زضَٜييص٠ بيي١     

 ض١ٚغاْس٠ٚ١ْٟ نٛضزٚ خ١َيهٞ زٜه١ زضا٠ٚ.
، نًتيٛضٟ  2003خاْيسْٞ ضِشَُٜيٞ غي١زاّ يي١     عطٚب١ ب١زضَٜصاٜٞ ََٝصٟٚٚ ز٠َٚيي١ت تيا ضِٚٚ  

ق١تًٛعاّ ٚ غط٠ٚ١ِٜٟٓ ب١ضاَب١ضٚ بطِٚا١ْبٕٛٚ ب١ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ي١طي١ٍَ ثَٝهٗاتي١نإ ب١تاٜبي١تٝـ    
نٛضز ب١ض١ََٖٗٝٓا، ١٥ٚ نًتٛض٠ ض١ْسٜٔ ن١ْس ٚ نؤغح ٚ ي١َج١ضٟ بيؤ عَٝطاقيٞ ْيَٟٛ زضٚغيت     

١، ع١باٟ ْاغْٝٛايٝعّ ي١ ناضٟ غٝاغٝسا نطز٠ٚٚ، ٥َٝػتا ن١ ًَُالَْٝٞ ؾٝب١ٚ غ١ْٓٛ ي١ٚث١ضِٜساٜ
ض٠ِٚادٞ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ع١با١ٜ بؤ ١َٖيبصاضزٕ ٚ بط٠ٚزإ ب١ ز٠غ١آلت ب١ناضز٠َٖٝٓسضَٜت، ب١ دؤضَٜيو  
زشاٜيي١تٞ نطزْييٞ نييٛضز، باؾييأٜ ضَِٜهالَييٞ باْط١ؾيي١ٟ ١َٖيبييصاضزٕ ٚ ز٠ْييط ث١ٜسانطزْيي١، 

، ١َٖٚيَٝهيي١ بييؤ  140خؤزظٜٓيي٠ٚ١ ييي١ دَٝبيي١دَٞ نطزْييٞ ز٠غييتٛٚض ب١تاٜبيي١تٝـ َييازز٠ٟ   
ب١َٖٝعنطز٠ٚ١ْٟ ب١غساٚ خؤغ١ثاْس١ْ ب١غ١ض ت١ٚاٟٚ دَٛطي١ناْٞ ز٠غي١آلت، ْيٛضٟ َيايٝهٞ     
َٝيطام بي١ض٠ٚ زنتاتؤضٜي١ت بباتي٠ٚ١، عي١باٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ           َٟ ع غ١ضؤى ٠ٚظٜيطإ ني١ ز٠ٜي١ٚ
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ب١خؤزازا٠ٚٚ بؤ غ١ضزلطِانَٝؿاْٞ ع١ض٠بٞ غي١ْٓٛٚ ثَٝؿياْساْٞ عَٝيطام ٠ٚى عَٝطاقيٞ عي١ض٠بٞ،      
زشا١ٜتٞ نٛضز ز٠نات، ١ٖض ي١ زضَٜص٠ٟ خؤثَٝؿاْسإ ٠ٚى ن١غَٝو ني١ يي١ خي١َٞ عَٝطاقَٝهيٞ     

بي١ ضي١ْس ًَٖٝٝهؤثتي١ضٚ َٖٝعَٜهيٞ ظؤض٠ٚ٠، نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ       ١َ8/5/2012ضن١ظٟ زاٜي١، ضِؤشٟ  
١٥زل١َْٚٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ )ب١ بَٞ ٠ٚظٜط٠ناْٞ نيٛضز( َٖٝٓاٜي١ ني١ضنٛٚى، ٥ي١ّ ٥ٝػيتٝتعاظنطز١ْٟ      

زٜه١ٜ١ بؤ ب١َٖٝعنطز٠ٚ١ْٟ ْا٠ْٚس، يي١ّ ضَِٜط١ٜ١ؾي٠ٚ١ عي١ض٠بٞ ؾيؤفَٝين يي١      نٛضز، ١َٖٚيَٝهٞ 
ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ نٛضزغتإ، بؤ زشا١ٜتٞ نطزْيٞ نيٛضز زََٜٓٝتي٠ٚ١ غي١ض خي١ت. عي١باٟ       
َٝطاقيسا، ٠ٚ١٥ْيس٠ ع١باٜي١نٞ غيٝشطا١ٜٝٚ، بي١دؤضَٜو ني١ ١ٖضن١غيَٞ ضي١ْس          ْاغْٝٛايٝعّ ي١ ع

َْٝٛ ثَٝهٗات١ٓناْٞ عَٝطاقسا بَٓٝٝت٠ٚ١، ب١آلّ ني١ ٥ي١ٚ ع١باٜي١ٟ    تا١ٜف١ط١ضٟ بهات ٚ فٝت١ٓ ي١ 
ب١خؤزازا، ١٥ٚا ز٠بَٝت٠ٚ١ دَٝٞ ٥ََٛٝسٟ ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ٚ ن١َيه١َي١ٟ نؤْاِؤَيهطز٠ٚ١ْٟ 
ب١غساٜإ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ غ١ض، غ١ٜط ي٠ٚ١زاٜي١ ب١زضَٜيصاٜٞ ََٝيصٟٚٚ ز٠َٚيي١تٞ عَٝيطام، بيايؤض٠ٟ       

، ط١الْٞ عَٝطاقٞ تٛؾيٞ ١َٜٓي١تٞ نيطز٠ٚٚٚ ططٚٚثَٝهٝؿيٞ بطزؤتي١      ق١َٝٝٚ١ت ٚ ْاغْٝٛايٝعّ
يٛٚته١ٟ ز٠غ١آلت، ١ٖض ٠ٚ١٥ؾ١ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غ١آلتٞ ي١ ب١غسا ٠ٚضططت، ١٥ٚ ق١ٚاْي١  
يَٝبس٠زات٠ٚ١، ١ٖض٠ٚى َايٝهٞ ن١ ب١ ضِؤشْاَي١ٟ عٛنياظٟ غيبٛز١ٜٟٝ ضِاط١ٜاْيسبٛٚ )نيٛضزٟ      

ز٠ٚضٚب١ض ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ(، خؤ غ١زاَٝـ ب١ضز٠ٚاّ ٥ي١ٚ  عَٝطام ضٝٝإ ز٠َٟٚ نٛا نٛضزٟ ٚآلتاْٞ 
١َٓت١ٟ ب١غ١ض نٛضززا ز٠نطز، ب١ ١َٖٛٚ ؾ١ٜ٠َٛٝى ن١تب٠ٚٛ ي١ْاٚبطزْٞ نٛضزٚ ز٠ؾٝطٛت يي١  
عَٝطاقسا نٛضز ز٠غه١ٚتٞ ي١ ع١ض٠ب ظٜاتط٠، ع١ض٠ب ١ٜى داض بؤ ١٥زل١َْٚٛٞ ْٝؿتُاْٞ ز٠ْط 

١٥زل١َْٚٛٞ ْٝؿيتُاْٞ ٚ ١٥ٜٚسٜه١ؾيٝإ    ز٠زات، ب١آلّ نٛضز زٚٚ داض ١ٜنٝإ ٠ٚى ع١ض٠ب بؤ
بؤ ١٥زل١َْٚٛٞ ٜاغازازاْاْٞ ْاٚض١ٟ ٥ؤتؤْيؤَٞ نٛضزغيتإ)نٛضز ثَٝيٞ ز٠طيٛت ١٥زلَٛٚي١ْٞ      
ناضتؤْٞ(،ع١ض٠بٞ عَٝطام ب١ ب١ٜت ٚ بايؤض٠ٟ ق١َٝٝٚ١ت بَٞ ٖؤف ٚ غطِ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ضَِٜص١ٜ٠نٞ 

ضيٞ ٚاٟ يي١ عي١ض٠بَٝهٞ زاَياٟٚ      ظؤضٜإ ٥ايٛز٠ٟ ١٥ٚ زضٚؾِ ٚ بايؤضا١ْ بٕٛٚ، ١٥ط١ض ٚاْي١بَٞ 
عَٝطام نطز٠ٚٚ، ن١ ي١ َْٝٛ ت١ثٛتؤظٟ ؾ١ضِٟ خَٜٛٓاٜٚٞ تا١ٜف١ط١ضٟ ٚ ١ْبْٛٚٞ خع١َتطٛظاضٟ ٚ 
َٝيطام بهيات ٚ خيؤٟ يي١بري بضيَٝت يي١ ض         َٜص٠ٟ ١ٖشاضٟ، زاٚاٟ ١ٜنجاضضي١ٜٞ ع ب١ضظب١ْٟٚٛٚ ِض

ضاٜٚإ ي١ نٛضغيٞ ز٠غي١آلت١،   ساَيَٝهسا١ٜ، ضْٛه١ ي١ ضِاغتٝسا، ١٥ٚ زاٚا١ٜ زاٚاٟ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ 
ي١بيي١ض ٥يي٠ٚ١ٟ َٖٝؿييت٠ٚ١ٟٓ ٥يي١ّ بيياض٠ ْاييي١باض٠ٟ عَٝييطام ييي١ّ طَٝييصا٠ٚزا، تيي١ْٝا ييي١ قيياظازلٞ     
ز٠غ١آلختٛاظاْسا١ٜ، ٥اخط ٥َٝػتا ي١ شَٜط ع١باٟ ْاغْٝٛايٝعَسا تا١ٜف١طي١ضٟ ي١ٚث١ضِٜساٜي١، ثَٝٓاضيَٞ ٚا    

ني١َٝـ بهطَٜتي٠ٚ١، ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ عَٝيطام      ب٥١اغاْٞ نًتٛضٟ ١ٜناغط٠ٚ١ِٜٓ ْي١ى ١ًََْٖٝيسضَٟ بي١َيهٛ    
ز٠طٛظ٠ضَٟ ؾ١ضِٟ نؤْاِؤَيهطزْٞ ب١غسا١ٜ ي١ َْٝٛإ غ١ْٓٛٚ ؾٝب١، ١٥ٚ تا١ٜف١ط١ض١ٜٝ، بي١ ضِاز١ٜ٠ني١،   
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َٝيٞ ز٠طيٛتطَٟ بي١ٖاضٟ عي١ض٠بٞ، فانت١ضَٜهي١ بيؤ ظٜياتط           طؤضِاْهاض١ٜٝناْٞ ْاٚضي١ن١ف ٚ ٥ي٠ٚ١ٟ ث
١ٟ ب١ض طؤضِاْهاضٟ ن١ٚتٕٛٚ، ٥ٝػالَٞ غٝاغيٞ  تؤخهطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ تا١ٜف١ط١ض١ٜٝ، ضْٛه١ ١٥ٚ ٚآلتاْ

ض٠ٚٛت١ ز٠غ١آلت، ن١ غ١ْٕٓٛ، بؤ١ٜ ظؤضداض ب١ ب١ٖاضٟ ع١ض٠بٞ ز٠طٛتطَٟ ب١ٖاضٟ غ١ْٓٛ، تطؽ يي١ٚ  
ب١ٖاض٠ ١َٖيَٜٛػغ سه١َٚٛتٞ عَٝطاقٞ ب١ضاَبي١ض بي١ غيٛضٜا تي١ٚاٚ ثَٝضي١ٚا١ْ نيطز٠ٚ٠، بي١ض يي١         

ظاضٟ َايٝهٞ، غٛضٜا ب١ زاَيس٠زاْٞ تريؤضٜػيت ٚ  ز٠ضن١ٚتين ١٥ٚ ب١ٖاض٠، سه١َٚٛتٞ عَٝطام ي١غ١ض 
ب١عػ١ٝٝناْٞ عَٝطام ي١ ق١َي١ّ زضاٚ، ١٥ٚ يَٝسٚا١ْ ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝيٛإ زمي١ؾيل ٚ ب١غيساٟ ٥ياَيؤظ نيطز،      
ب١آلّ بؤ َٖٝؿت٠ٚ١ٟٓ ٖاٚنَٝؿ١ٟ ٥َٝػتا ٥ٝكًُٝٞ ب١ٚؾ١ٜ٠َٛٝ، ن١ ي١ قاظازلٞ ثَٝهٗاتي١ٟ ؾيٝب١زا١ٜ،   

 ؤخَٝهٞ زٜه١، ن١ ظؤض ثَٜٝٛػتٝإ ب١ٜ١ناٟ ١ٜ١ٖ.ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١غساٚ زمي١ؾل ضؤت١ ز
١٥َطِؤ ي١ عَٝطاقسا، عي١باٟ ْاغيٝؤْايٝعّ ٠ٚى دًهيٞ ٠ٚضؾي١ٟ نياض٠، ١٥ْيساظٜاضٚ ناض١َْيسٟ        
ت١نٓٝهٞ ٚ نطَٜهاضٟ ٠ٚضؾ١ ي١ناتٞ ناضنطزٕ دًٛب١ضط)ب١زي١(ٟ ناض ي١بي١ض ز٠ني١ٕ، يي١ ب١غيساف     

ت، ضْٛه١ ب١زٚٚ غ١ض٠ ناض ز٠نات، ي١الٜي١ى  َايٝهٞ ي١ سه١َٚٛتسا ع١باٟ ْاغٝؤْايٝعّ ي١ب١ضز٠نا
فانت١ضٟ قَٛٚيهطز٠ٚ١ْٟ تا١ٜف١ط١ض١ٜٝ، ي١ ال١ٜنٝـ بؤ زاثؤؾٝين تا١ٜف١طي١ضٟ ٚ خؤثٝؿياْسإ ٠ٚى   
ن١غَٝهٞ ق١َٚٞ ي١ خع١َتٞ عَٝطام، ١ٍَٖٚ ز٠زات تاٜب١مت١ْيسٟ تا١ٜف١طي١ضٟ يي١ شَٜيط ثؤؾيانَٝهٞ      

١ي١نطزْٞ ع١ض٠بٞ غ١ْٓٛٚ ق١َٚٝٝي١ناْٞ غي١ْٓٛٚ   ق١َٚٝسا بؿاضَٜت٠ٚ١، ي١ٚ ضَِٜط١ٜ١ؾ٠ٚ١ بؤ َٛداَ
ت١ْا١ْت ب١عؼ، ض١ْس تاٚاْباضَٜهٞ ط١ٚض٠ٟ ضِشَُٜٞ ب١عػٞ ي١ ظٜٓسإ ٥اظاز نيطز ني١ ز٠غيتٝإ يي١     

ًَٝاض زؤالضٜؿٞ ي١ يٛته١ٟ عي١ض٠بٞ غي١ضف نيطز تي١ْٗا بيؤ       2دٝٓؤغاٜسنطزْٞ نٛضز ١ٖبٛٚ، زٚٚ
ٝياٟ عي١ض٠ب ٚا بٓيٜٛيَن زشٟ تا١ٜف١ط١ضٜٝي١،     ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ يٛته١ٜ١ ي١ ب١غسا بب١غياَٟ، تيا الٟ زْ  

ي١ٚالؾ٠ٚ١ ن١ٚت١ ث١ضاَٜٚعخػتين نٛضز ي١ ثؤغت١ ط١ٚض٠نإ ٚ، ب٠ٚ١ؾ٠ٚ١ ٠ٚ١ْغتا، بؤ ثؿيتهطزٕ يي١   
ٚ نَٝؿي١ ١َٖيٛاغيطا٠ٚناْٞ َْٝيٛإ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ٚ ب١غيسا،        140دَٝب١دَٞ نطزْٞ َيازز٠ٟ  

، ب١آلّ ب١ض ي١ٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ١ٖظاضٕ زؤمن ظ٠ٜٚيٞ  نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥زل١َْٚٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ َٖٝٓا١ٜ ن١ضنٛٚى
ي١ ن١ضنٛٚى ي١غ١ض ٠ٚقتٞ ؾٝبٞ تاثؤنطز، زٚاٟ ١٥ٚ ١ْٖطا٠ٚ تا١ٜف١ط١ض١ٜٝ، عي١باٟ ْاغيؤْايٝعَٞ   
نطز٠ٚ٠ب١ضٚ ي١ غا١ٜٟ َٖٝعَٜهٞ ظؤضٚ غٛضِا٠ٚ١ْٟ باَي١فطِ ي١ ٥اياْسا نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥زل١َْٚٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ 

١ٜ٠ٚ زَيٞ ١٥ٚ ع١ض٠با١ْٟ خيؤف نيطز، ني١ ١َٖٝؿي١ يَٝٝيإ خيؤف       ي١ ن١ضنٛٚى نطز، ١٥ّ نؤب١ْٚٛ
ٖات٠ٚٛ زاضز٠غغ دَٝب١دَٞ نطزْٞ ب١ضْا١َٟ تْٛسنطز٠ٚ١ْٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ٚ زشا١ٜتٞ نطزْيٞ نيٛضز   
بٔ، ْابَٞ خؤَإ ب٠ٚ١ ١َٖيبد١َي١تَٝٓني ن١ ع١ق١ًَٝتٞ غٝاغٞ ي١ عَٝطام طؤضِا٠ٚ، ضْٛه١ قؤْاغٞ زٚاٟ 

ا٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ زؤخ١ٟ داضاْٞ تَٝسا َا٠ٚ، ضيْٛه١ ٥َٝػتاؾيٞ ي١ط١َييسابَٞ،    ١َْاْٞ غ١زاّ، ظ١َٓٝ٠ٟ َ
ز٠ضن١ٚتين ثاَي١ٚاْٞ ق١َٝٝٚ١ت ب١ْس٠ ب١ زشاٜي١تٞ نطزْيٞ نيٛضز٠ٚ٠، بؤٜي١ باؾيأٜ ز٠ضفي١ت بيؤ        
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١٥ٚا١ْٟ ناض ي١غ١ض تا١ٜف١طي١ضٟ ز٠ني١ٕ ٠ٚ١٥ٜي١ ني١ ٠ٚى زش٠ نيٛضز خؤٜيإ ثَٝؿيإ بيس٠ٕ، ٥ي١ّ          
٠ٚ١ ب١ضب١غت ي١ضَِٜٞ ١٥ٚا١ْٟ ز٠ٜاْي١َٟٚ ؾي١قاَٞ عي١ض٠بٞ ٖؤؾيٝاض     ١ٖي١َٛضد١ داضَٜهٞ زٟ ز٠بَٝت

به١ْيي٠ٚ١، ٥يي٠ٚ١تا ز٠غييت١بصَٜطٟ ضِؤؾييٓبريٟ عيي١ض٠ب، زَٜيئ ييي١ ٖيي١ٚيَٝط نييؤْطط٠ٟ ططزبْٛٚيي٠ٚ١ٟ  
غ١ضخػتين زؤظٟ نٛضز ز٠ب١غ ، ض١ْس ططْط بٛٚ بؤ سه١َٚٛتٞ عَٝطام بيؤ ثَٝؿياْساْٞ ْٝاظثيانٞ    

١غساٟ ٥َٝػتاف يَٝٓاطي١ضَِٟ ٥ي١ٚ ز٠غيت١بصَٜط٠ٟ عي١ض٠ب ضِؤَييٞ      ١٥ٚ نؤْطط١ٜ٠ٟ ي١ ب١غسا ب١غتبا، ب
َٝيطِٕ، ضيْٛه١ ٥ي١ٚ ضِؤؾيٓبريا١ْٟ عي١ض٠ب يي١          خؤٜإ ي١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ ؾي١قاَٞ ع١ض٠بٝيسا بط
١ٖٚيَٝط٠ٚ٠ زاٚاٟ ٠ٚ١٥ٜإ نطز ع١ض٠ب يي١ زؤظٟ ض٠ِٚاٟ نيٛضز تَٝبطي١ٕ، دطي١ يي٠ٚ١ ١ْٖيسَٜو يي١ٚ        

طز٠ٚٚ َايٝهٞ عَٝطام ب١ض٠ٚ زنتاتؤضٜي١ت ز٠بيات، يي١ ضَِٜيٞ     ضِؤؾٓبريا١ْٟ ع١ض٠ب، ١ٖغتٝإ ب٠ٚ١ ن
 ٚتاضٚ ْٛٚغ١ٓٝناْٝا٠ٚ١ْ، ظ٠ْطٞ ١٥ٚ ١َتطغ١ٜٝٝإ يَٝسا٠ٚ.

ناضنطزٕ ي١شَٜط ع١باٟ ْاغْٝٛايٝعَسا، ب١ضضاٚضْٚٚٞ ْازات١ عي١ض٠ب بيؤ ٥ي٠ٚ١ٟ بيري يي٠ٚ١      
    ٟ غياضزٚ   به٠ٚ١ْ١، ن١ ١ْ غ١ضز٠ّ غ١ضز٠َٞ داضا١ْٚ ١ْ زؤظٟ نيٛضزٜـ يي١ غي١ضز٠َٞ ؾي١ضِ

ٟ ٥اٜاض  بي١ ٥ٝػيتٝتعاظٟ ٖاتي١ ني١ضنٛٚى، ضِؤشٟ زٚاتيط      8دٛٚت د١َػ١ضٟ زا١ٜ، َايٝهٞ 
زغيتا١ْٝٝ، ٖي١ض   ٚت١بَٝصٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ضِاٜط١ٜاْس ْاغٓا١َٟ ن١ضنٛٚى نٛض

١٥ٚ ضِؤش٠ف ٠ٚفسَٜهٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ض٠ٚٛ ن١ضنٛٚى. ١٥َطِؤ نؤؾهٞ غجٞ ي١ 
َٝطام ٚ ْاٚض١ن١زا سٝػاب بيؤ نيٛضز ز٠نيات، ١ٖقي١ عي١ض٠ب بيري يي١ تيٛضِ          َٝؿ١ناْٞ ع ٖاٚن
ت١ََٗٝيساْٞ ١٥ٚ ع١با١ٜٟ ْاغْٝٛايٝعّ به٠ٚ١ْ١، ن١ ب١ زٜعاٜين غ١ضز٠َٞ ق١َٝٝٚ١تٞ ؾيؤفَٝين  

ضَٚٚاْٞ بؤ نطا٠ٚ، ١٥َطِؤ ع١ض٠ب ثَٜٝٛػغ ب١ٜ٠ٚ١ بعأْ ني١ ضيٝسٟ َيايف طي١الٕ ْاخطَٜتي١      ز
ث١ضاَٜٚع٠ٚ٠ٚ، ناتٞ ٖات٠ٚٛ ن١ ي١َٓٝط١ضَِٜٔ ن١غاَْٝو بيؤ َي١ضاَٞ ط١ٜؿي  بي١ ز٠غي١آلت ٜيإ       
َا٠ٚ١ْ ي١ ز٠غ١آلت بٝاْه١ْي١ ب١ضب١غيت يي١ضَِٜٞ نيٛضز، عي١باٟ ْاغيْٝٛايٝعَٝـ يي١ بي١آلٚ         

 بؤ ط١الْٞ عَٝطام ضٝسٜه١ٟ ثَٞ ١ْب٠ٚٛٚ ١ٜٓ١َ.١ْٝٝتٞ ظٜاتط 
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  و بةغداو بةغدا  دةضتووز هة ُيَواْ ٓةوهيَسدةضتووز هة ُيَواْ ٓةوهيَس

 
 

ب١ٚث١َٟٝٝ ي١ ٚآلتاْٞ ْاٚض١ن١ٚ ب١تاٜب١تٝـ عَٝطاقسا، ز٠غتٛٚض ت١ْٗا بؤ ٠ٚ١٥ب٠ٚٛ ي١ غي١ض  
ٝإ ي١طي١ٍَ  ض٠ِف١ زابٓسضَٟ ٚ ي١بري بهطَٟ، ١ٖض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ؾي١، ني١ طي١الْٞ عَٝيطام ٥اؾيٓا١ٜتٝ     

َٝطاقيسا ٖي١ض ٚا         ز٠غتٛٚضزا ١ْب٠ٚٛ، ْٛٚغٝين ز٠غتٛٚض ١ْبؤتي١ خي١َٞ خي١َيو، ضيْٛه١ يي١ ع
َٜيٞ نؤز٠تيا٠ٚ ٖياتٕٛٚ ٚ ز٠غيتٛٚضَٜهٝإ بؤخيؤ            ٖات٠ٚٛ، ن١ ْيا٠ٚ ْيا٠ٚ ضي١ْس ن١غيَٝو يي١ ِض
ْٛٚغ٠ٛٝت٠ٚ١ٚ، ي١ٚ ضَِٜط٠ٚ١ٜ١ ؾ١ضع١ٝٝتٝإ ب١ ز٠غي١آلت زا٠ٚ، بي١ّ ؾي١ٜ٠َٛٝ ز٠تيٛاْني بًَيَٝني      

٠غتٛٚض ٖٞ خ١َيو ١ْب٠ٚٛ، ب١َيهٛ ٖٞ ططٚٚثٞ ز٠غ١آلتساضإ ب٠ٚٛ، دا ز٠غتٛٚضَٜو يي١ الٜي١ٕ   ز
ض١ْس ن١غَٝه٠ٚ١ زابٓسضَٟ ٚ، ٠ٚى ٥اَطاظَٜو بؤ زضَٜص٠زإ ب١ ز٠غي١آلت بي١ناضٟ بَٝيٓٔ، خي١َيو     
ْاضاض١ْٝٝ ب١ ََٛيهٞ خؤٟ بعأْ. ١٥ط١ض ١٥ٚ دؤض٠ ز٠غتٛٚض٠ بؤ ٚآلتٞ ١ٜى ١ْت٠ٚ١ ططفت بَٝت، 

 بَٞ ي١ ٚآلتَٝهٞ فط٠ ١ْت٠ٚ١ٚ ٥أٜ ٚ ١َظ١ٖبٞ ٠ٚى عَٝطام ض ب١آل١ٜى بَٞ.ز٠
 

 نوَي قؤناغَيكي
قؤْاغَٝهٞ ١َْٜٝٛ ي١ شٜاْٞ ط١الْٞ عَٝطاقسا، ضْٛه١ زٚاٟ زٚٚ غاٍَ يي١   2003زٚاٟ غاَيٞ 

َٝيصٟٚٚ ١٥ٚآلتي١زا        2005ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ، غاَيٞ  بيؤ ١ٜني١ّ دياض ز٠غيتٛٚضَٜو يي١ َ
َٝيسا، نييٛضزٜـ ٠ٚى         ضاثطغيٝٞ   َٝيطام ز٠ْطٝيإ ث بيؤنطاٚ يي١ غي١زا ١ٖؾيتاٟ ثَٝهٗاتي١ناْٞ ع

ثَٝهٗات١ٜ١نٞ غ١ض٠نٝٞ ١٥ٚ ٚآلت١ ي١ٚ ضِاثطغ١ٝٝزا ز٠ْطٞ ب١ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطام زا. ب١ زضَٜصاٜٞ 
ََٝصٟٚٚ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام، ١٥ط١ض ت١ْٝا نؤز٠تاضٞ ٚ ز٠غ١آلتساضإ ز٠غتٛٚضٜإ زاضِؾيت َ، ٥ي١ٚا   

ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطاقسا، ظٜاتط نٛضز بؤتي١ قٛضبياْٝٞ ب١غيسا، ضِاغيت١ ططٚٚثَٝهيٞ       ي١َْٝٛ ١َٖٛٚ
نؤز٠تاضٞ سٛنُٞ ب١غساٜإ نطز٠ٚٚٚ خ١َيهٝٝإ ٥اظاض زا٠ٚ، ب١آلّ ي١ ٖي١َإ ناتيسا ب١غيساٜإ    
نطزب٠ٚٛ ْا٠ْٚسَٜهٞ ب١َٖٝع بؤ عطٚب١، ن١ٚات١ ي١ ب١غسا ز٠غتٛٚضَٜو ١ٖب٠ٚٛ ي١ ثَٝٓياٚ عي١ض٠ب،   

(، َٜٚييطِاٟ 2003ٛضزٚ خيي١َيهٞ زٟ. ييي١ زٚاٟ ضِٚٚخاْييسٟ ضِشَُٜييٞ غيي١زاّ)  بيي١آلّ  زشٟ نيي 
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ٖات١ٓثَٝؿ٠ٚ١ٟ قؤْاغَٝهٞ َْٟٛ، ن١ تٝاٜسا ز٠غتٛٚض ي١غ١ض ز٠غغ ثَٝهٗات١نإ بي١ ٥اطيازاضٟ   
١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١، يَٞ ١٥ٚ ٚآلت١ طريؤز٠ٟ ق١ٜطاْٞ دَٝبي١دَٞ ْي١نطزْٞ ز٠غيتٛٚض    

ؤَيهطز٠ٚ١ْٟ ز٠غي١آلت يي١ الٜي١ٕ طيطٚٚخ ٚ تان١ن١غيسا ١ٖٜي١ٚ       ب٠ٚٛ، ي١ ب١غسا ١ًَٜٞ نؤْاِ
ز٠غتٛٚض ز٠ن١ْ١ َٜٚطزٟ غ١ض ظَاْٝإ، ٥َٝػتا َايٝهٞ ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا ناضز٠نات ، ١٥ٚ ن١ؽ 
ٚ ططٚٚثا١ْ ز٠ٜا١َْٟٚ ز٠غ١آلت ثاٚإ به١ٕ ٚ، ٥ٝسٜباٟ ٠ٚ١٥ف ز٠ن١ٕ ن١ ت١ْٝا ١٥ٚأْ ب١ ثَٝٞ 

ْٔ ن١ ٠ٚ١٥ نٛضز٠ ثؿغ نطز٠ٚٚتي١ ز٠غيتٛٚض، يي١ ناتَٝهيسا     ز٠غتٛٚض ناضز٠ن١ٕ ٚ، ضِاٜس٠ط١ٜ١
تان١ ؾتَٝو ن١ ب١ز٠غت نٛضز٠ٚ٠بَٝت ز٠غتٛٚض٠، ن١ بتٛاَْٞ ب١ ٖؤ٠ٚ١ٜ ثيَٞ ي١غي١ض َافي١ناْٞ    
زابططَٜت، نٛضز ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١٥ٚ ز٠غتٛٚض٠ ظٜاتطٟ زاٚا ١ْنطز٠ٚٚ، ن١ضٞ ز٠ْط١ بي١ضظب٠ٚٛناْٞ  

 ١َٟٚ عَٝطام زاب١ف بهات.ب١غسا ٖاٚاض ز٠ن١ٕ ٚ ز٠َيَٝٔ نٛضز ز٠ٜ
 

 كوردو دةستوور
١٥ط١ض ب١زَٜٜٛهٞ زٜه١زا، غ١ٜطٟ ٖاٚنَٝؿ١ٟ ز٠غتٛٚض ي١ َْٝيٛإ نيٛضزٚ ب١غيسا بهي١ٜٔ،     
ز٠بٝٓني ب١ زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ، ٠ٚ١٥ ز٠ّٚٚ داض٠ نٛضز خؤٟ ي١َْٝٛ َازز٠ناْٞ ز٠غتٛضزا ببَٝٓٝت٠ٚ١، 

، ي١ ١ٖضزٚٚ داضٜؿسا، ن١ ْياٟٚ   2005ٚ داضٟ ز٠َٚٚٝـ غاَيٞ  ١ٜ1958ن١ّ داض ي١ غاَيٞ 
نٛضز ٖات٠ٚٛ، ي٠ٚ١ضِا ١ْٖات٠ٚٛ ب١غسا ز٠ضنٞ ب٠ٚ١ نطزبَٞ ن١ ْانطَٟ نيٛضز ٠ٚى ثَٝهٗات١ٜي١نٞ   
ططْط ٚ غ١ض٠نٞ ف١ضاَؤف بهطَٜت، ب١َيهٛٚ ي١ ١ٖضزٚٚ داض٠ن١زا، دؤضَٜيو يي١ ٥اَياز٠بْٛٚٞ    

١بسٚيه١ضِٜ قاغِ  بؤ ن١ نؤتاٜٞ ب١ غ١ضز٠َٞ ثاؾا١ٜتٞ ٖات، ع 1958نٛضز ١ٖب٠ٚٛ، غاَيٞ 
زا١َظضاْسْٞ نؤَاضٟ ١ٜن١ّ، ثَٜٝٛػغ ب٠ٚ١بٛٚ تا ثَٝٞ بهطَٜت زؤخٞ غٝاغٞ ببات١ قؤْاغَٝهٞ 
زٟ، بؤ ١َ١٥ف ١ْز٠نطا نٛضز ث١ضاَٜٚع بهات، ضْٛه١ نٛضز ي١ طؤض٠ِثاْٞ غٝاغٝسا ٥اَياز٠بٛٚ،  

ٜـ ٠ٚى ضِاب١ضٟ -َطغاٍَ بٛٚ زا١َظضابٛٚ، َػت١فا باضظاْٝٞ ١ْ 12ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ 
غاٍَ بٛٚ يي١ غيؤؤ١ٝٝت بيٛٚ، بياضظاْٝٞ      11نٛضز ْاْٚٚاٚباْطٞ ب١ ١َٖٛٚ دٝٗاْسا بآلٚببؤ٠ٚٚ 

١َْط ي١ َْٝٛإ ٚاظَٖٝٓإ ي١ خ١بات ٚ تَٝهؤؾإ ٚ ضِاظٟ بٕٛٚ ب١ ف١ضَا١ْناْٞ ب١غسا ٚ ٥اٚاض٠ٜٞ 
٥ٝيسٟ بي١ ط١ضِاْي٠ٚ١ٟ     ٚ ز٠ضب١ز٠ضٟ ي١ ثَٝٓاٟٚ غ١ضب١ضظٟ ط١ي١ن١ٜسا، ٥اٚاض٠ٜٞ ١َٖيبيصاضزبٛٚ، 

باضظاْٝٞ ١َْط ي١ ١ٜنَٝغ غؤؤ١ٝٝت٠ٚ١ بؤ ب١غسا، داضَٜهٞ زٟ نٛضز ب١ ط١ضَٛطٛض٠ٚ١ِٜٝ ٖات٠ٚ١ 
طؤض٠ِثاْٞ غٝاغٞ، ز٠ضف١تَٝو بؤ ناضٟ غٝاغٞ ض٠ِخػاٚ، ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ ي١ٚ زؤخ١ 

ٚ يي١ ب١غيسا بي٠ٚٛ     ٚ ي١غا١ٜٟ باضظاْٝٞ ١َْطزا، ن١ٚت٠ٚ١ لٛدؤٍَ 1958تاظ١ٜ٠ٟ زٚاٟ غاَيٞ 
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َٝؿي٠ٚ١ٟ زانيؤنٞ نيطزٕ بيٛٚ يي١ ٥ياظازٟ ٚ ب١ضد١غيت١نطزْٞ          َٝعَٜهٞ ناضٜط١ضٚ ي١ ضِٜيعٟ ث ٖ
زميٛنطاغٞ، بؤ١ٜ نٛضز ن١ َٖٝعَٜهٞ زٜاضبٛٚ، ١ْز٠نطا ي١ ز٠غيتٛٚض ثؿيتطَٟٛ خبيطَٟ، ٥ي٠ٚ١بٛٚ     

ٚنٝإ ي١َازز٠ٟ غَٝٞ ز٠غتٛٚضزا، ب١ ٥اؾهطا ْاٟٚ نٛضز ي١ ثاٍَ ْاٟٚ ع١ض٠ب ٖات ن١ ٖي١ضزٚ 
ي١ ْٝؿتُاْسا ٖاٚب١ؾٔ، َٜٚطِاٟ ٠ٚ١٥ٟ ي١ عَٝطاقسا نٛضز ب١ ٖاٚب١ف ي١ط١ٍَ ع١ض٠ب ْاٟٚ ٖات، 
ب١آلّ ي١ َازز١ٜ٠نٞ زٜه١ٟ ز٠غتٛٚض٠ن١زا، ٠ٚ١٥ ٖاتبٛٚ، ن١ عَٝطام ب١ؾيَٝه١ يي١ ْٝؿيتُاْٞ    
ع١ض٠ب، ٥ٝسٟ ضِؤشْا١َٟ خي١باتٞ ظَاسلياَيٞ ثياضتٞ زمييٛنطاتٞ نٛضزغيتإ، يي١ٚ َازز٠ٜي١ٟ        

 اقٞ ب١ ب١ؾَٝو ي١ ْٝؿتُاْٞ ع١ض٠ب ي١ ق١َي١َسا ٖات١ ز٠ْط.عَٝط
ف ١ٖضٚا١ٜ، ٥اَاز٠بْٛٚٞ نٛضز ي١ ب١ضاَب١ض زؤخيٞ تياظ٠زا، ٚاٟ    2003بؤ قؤْاغٞ زٚاٟ 

 1991نطز ١٥دلاض٠ خؤٟ ب١ؾساضٟ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ ز٠غتٛٚض بَٝت، ١٥ٚ ٚاقٝب١ٟ ي١ زٚاٟ ضِاث١ضِٜين 
زا ٠ٚى خؤٟ ْاغطا، ١ْى ٖي١ض ٥ي٠ٚ١ بي١َيهٛ     2005ي١ نٛضزغتإ زضٚغت ببٛٚ، ي١ ز٠غتٛٚضٟ 

ثاضَٜع٠ضٟ ٥اظازٟ ٚ َاف١ زميٛنطات١ٝٝناْٞ خ١َيو بٛٚ، يي١   1958نٛضز ٠ٚى ضؤٕ ي١زٚاٟ غاَيٞ 
ٜؿسا ضِؤَيٞ غ١ض٠نٝٞ بٝين ي٠ٚ١زا ن١ ز٠غيتٛٚضَٜو بَٝيت ي١طي١ٍَ غي١ضز٠َسا بطيٛزلَٞ،       2005

م ٜيإ ْي١ز٠ب٠ٚٛ خيا٠ْٚٞ ز٠غيتٛٚض، ٜيإ      ظَٜس٠ضِؤٜٞ ١ْٝٝ بطٛتطَٟ، ١٥ط١ض نٛضز ١ْبٛٚا١ٜ عَٝطا
ز٠ب٠ٚٛ خا٠ٕٚ ز٠غتٛٚضَٜو ن١ ي١ط١ٍَ غ١ضز٠ّ ١ْطٛزلَٞ ٚ ض٠ِضاٟٚ َايف تان١ن١ؽ ٚ ثَٝهٗات١نإ 
١ْنطَٟ، نٛضز فانت١ضٟ خَٝط ب٠ٚٛ بؤ عَٝطام، ض١ْس يي١ زاضِؾيت٠ٚ١ٟٓ ز٠غيتٛٚضٟ َْٜٛيسا ؾي١ضِٟ      

ظٜيياتطٜـ ؾيي١ضِٟ ييي١ غيي١ض  ي١غيي١ض َافيي١ ١ْت٠ٚ١ٜٝيي١ناْٞ خييؤٟ نييطز٠ٚٚ، َٖٝٓييس٠ٚ بطييط٠  
ب١ضد١غت١نطزْٞ زميٛنطاغٞ نطز٠ٚٚ. ططفت١ن١ يَٝط٠زا١ٜ، ن١غاَْٝو بٝا١َْٟٚ ز٠غ١آلت ي١ ب١غسا 

 ثاٚإ به١ٕ، ١٥ٚ ز٠غتٛٚض٠ ْاخٛاظٕ ن١ ضَِٜط١ٟ ي١ ثاٚاْهطزْٞ ز٠غ١آلت ططت٠ٚٛ.
 

 كَي  دذي دةستوورة؟
٠ٚ١زاٜي١ ني١ بي١ ز٠طُي١ٕ     ي١ عَٝطاقسا بي١ تاٜبي١تٝـ يي١ َْٝيٛ  غٝاغي١مت١زاضإ، نَٝؿي١ ي      

ق١ْاع١تٝإ ب١ ز٠غتٛٚض ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥تا غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ عَٝطام َايٝهٞ، ن١ خؤٟ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ 
ي١ٚا١ْٟ ي١ زاضِؾ  ٚ ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ َازز٠ َازز٠ٟ ز٠غتٛٚضزا ز٠غيغ ٖي١ب٠ٚٛ، ن١ضيٞ ي١بي١ض     

ًَٝهاضٟ ز٠غيتٛٚضٟ يي١ ثَٝ         َٝؿي ٓياٟٚ  ٠ٚ١٥ٟ س١ظٟ يي١ ثياٚإ نطزْيٞ ز٠غي١آلت١ٚ، ظؤضتيطٜٔ ث
ب١َٖٝعنطزْٞ ثَٝط١ٟ خؤٟ ٚ ططٚٚث١ن١ٜسا نطز٠ٚٚ، ز٠َيَٞ ١٥ٚ ز٠غيتٛٚض٠ بيؤَ  تي١ٚقٝتهطاٟٚ    
تَٝسا١ٜ، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١ بؤ ظٜاتط نؤنطز٠ٚ١ْٟ ١َٖٛٚ ز٠غ١آلت١نإ يي١ ز٠غيغ خؤٜيسا،    
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خؤٟ ب١ ثاضَٜع٠ضٟ ز٠غتٛٚض زاز٠َْٞ ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ز٠ْطاْي١ٟ ْاٜاْي١َٟٚ زنتياتؤضٟ بط١ضَِٜتي٠ٚ١     
ب١تاٜبيي١تٝـ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتإ، بيي١ زش٠ ز٠غييتٛٚض زاز٠ْييَٞ، ٥يي١ٚ ضَِٜضييه١ٜ١ٟ ب١غييسا    
ططت١ٜٚٛت١ٝبيي١ض ديياضِزاْٞ ثاؾ١نؿيي١نطزْٞ ثطؤغيي١ٟ غٝاغييٝٞ عَٝطاقيي١ بيي١ض٠ٚ زٚا٠ٚ، ٥يي١ٚ   
        َُٜٞ َٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ض َٝتي١ ز٠ْيط، بي١ِض َٝط ب ١َتطغ١ٝٝؾ١ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ١ٖٚي

ن١ ١َساَي١ داضَٜهٞ زٟ قبٍَٛ بهي١ٜٔ سيٛنُٞ تاني١ ن١غيٞ ٚ     نٛضزغتإ ٠ٚ١٥ٟ ضِاط١ٜاْس٠ٚٚ 
زنتاتؤضٟ بط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ٚات١ ١٥ٚ ز٠ْط١ٟ ي١ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ زشٟ ط١ضِاْي٠ٚ١ٟ سيٛنُٞ     
تان١ن١غٞ ب١ضظبؤت٠ٚ١، ض١ْس ي١ ثَٝٓاٟٚ نٛضزغتا١ْ َٖٝٓس٠ف ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ط١الْٞ عَٝطاقسا١ٜ، 

٠ثاْٞ غٝاغٝٞ عَٝطام بهي١ٜٔ، ز٠بٝيٓني شَاض٠ٜي١نٞ    ١٥ط١ض ب١ زٜك١تٝؿ٠ٚ١ غ١ٜطٟ زمي١ْٞ طؤضِ
ظؤضٟ َٖٝعٚ ططٚٚخ ٚ ز٠غت١ٟ غٝاغٞ طَٟٛ ي١ٚ ظ٠ْط١ٟ ٥٠ٚاطاَٖٝٓا٠ٚ١ْ ز٠ططٕ ن١ ي١ ٖي١ٚيَٝط  
يَٝسضا. ب١آل١ٜنٞ ط١ٚض١ٜ٠ ن١ تا٥َٝػتاف ي١ ب١غسا ز٠غتٛٚض ٠ٚى تانتٝو ب١ناضزَٜٓٔ، ْي١ى ٠ٚى  

زا نٛضز  1958طزْٞ ٚآلت، ي١ ز٠غتٛٚضٟ غاَيٞ ١َضد١ر ٚ غ١ضضا٠ٟٚ ناضٟ غٝاغٞ ٚ ب١ض٠َِٜٛب
زَيٞ خؤف بٛٚ ن١ ي١ ْٝؿتُاْسا)عَٝطام( ب١ٖاٚب١ف زاْسضا، بي١آلّ ظؤضٟ ١ْخاٜاْيس، ز٠ضني١ٚت    
ب١غسا ز٠غتٛٚضٟ بؤ تانتٝو ب١ناضَٖٝٓا، ٥ٝسٟ ي١ ب١غساضِاط١ٜاْسضا ن١ نٛضز ١ْى ٖاٚب١ف ١ْٝٝ، 

١ٝٝٓناْٞ ب١غسا ي١ ضَِٜٞ ضِؤشْا١َناْي٠ٚ١، ظٚٚ يي١   ب١َيهٛ ي١ٚ ْٝؿتُا١ْؾسا دَٝٞ ْابَٝت٠ٚ١، ؾؤفَٝ
نٛضز ن١ٚت١ٓ ت١ق١ٚ ضَِٜط١ٜإ بؤ زشا١ٜتٞ نطزْٞ نٛضز خؤف نطز، ييَٞ يي١َٟٚ ضِؤشَٜي٠ٛ ني١ يي١      
ب١غسا بطِٜاض زضا ثؿت ي١ ز٠غتٛٚض بهطَٟ ٚ يَٞ ١ْط١ضَِٜٔ نٛضز ب١ َاف١ ض٠ِٚاناْٞ خؤٟ بطات تا 

ام ب١ طؿغ تا ضِٚٚخاْيسْٞ ضِشَُٜيٞ غي١زاّ بي١نَٟٛ     ب٠ٚ١ ط١ٜؿت دٝٓؤغاٜس بهطَٟ، زؤخٞ عَٝط
ط١ٜؿت؟ ٠ٚ١٥ٟ ٥َٝػتا ي١ ب١غسا ز٠طٛظ٠ضَٟ ثؿت نطز١ْ يي١ ز٠غيتٛٚض، ١٥طي١ض ي١ب١ضاَبي١ضزا     
ز٠ْط ب١ضظ ١ْبَٝت٠ٚ١، ١٥ٚا ناض٠غاتٞ ط١ٚض٠ ب١غ١ض ١َٖٛٚ عَٝطاقسا زَٜت، يي١ دَٝيٞ خؤٜساٜي١    

غسا، ٠ٚ١٥ نٛضز٠ ثاضَٜعطاضٟ ي١ ز٠غيتٛٚض  نٛضز ٠ٚز٠ْط بَٝت، ضْٛه١ ي١ ٖاٚنَٝؿ١ٟ نٛضز ٚ ب١
ز٠نات ٚ زاٚاٟ ١٥ٚ َافا١ْ ز٠نات ن١ ي١ ز٠غتٛٚضزا ١ٖٕ، ي١ ب١ضاَب١ضٜؿسا ١٥ٚ ب١غسا١ٜ خؤٟ 

 ي١ ١٥ضنٞ دَٝب١دَٞ نطزْٞ ز٠غتٛٚض ز٠زظَٜت٠ٚ١.
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  كة طريفاُي بةغدا طةزَ دةبيَتكة طريفاُي بةغدا طةزَ دةبيَت
 
 

١ًٜٞ ض١ْٚٛ غ١ض نٛضغيٞ ٚ ثياٚاشلٛاظٟ،   نَٝؿ١ٟ ط١ٚض٠ٟ عَٝطام ي٠ٚ١زا١ٜ، ن١ ١َٖٝؿ١ َ
ظ٠بطٟ نٛؾٓس٠ٟ غط٠ٚاْسؤت١ ط١الْٞ ١٥ٚ ٚآلت١، ضْٛه١ خَٝطٚبَٝطٟ ٚآلت خطا٠ٚت١ خعَي١ت ٥ي١ٚ   
١ًٜ١َ ثاٚاشلٛاظ٠ٚ١ٜٝ، ١ٖض ٚآلتَٝو ب١ّ ز٠ضز٠ بضَٝت، ١٥ٚا ب١آلٚ ١َٜٓي١تٞ ب١ؾيٞ خ١َيه١ني١ٟ    

اِؤٍَ ز٠نيات، زضٚؾيِ بي١ خي١َيو     ز٠بَٝت، ضْٛه١ ١٥ٚ ن١ٜ١َٓٝ١ٟ ي١ غ١ض٠ٚ٠ضِا نؤ١ََيط١ نيؤْ 
ز٠فطؤؾَٞ ٚ غاَاْٞ ٚآلتٝـ ي١ ثَٝٓاٟٚ َا٠ٚ١ْٟ خؤٜسا ز٠خات١ط١ضِ، ٠ٚ١٥ الثي١ض٠ِناْٞ ََٝيص٠ٚٚ   

 2003ثَُٝييإ ز٠َيييَٞ، ب١غييسا بيي١ضز٠ٚاّ بيي١ٚ ٥اضاغييت١ٜ١زا نيياضٟ نييطز٠ٚٚ، دييا ١٥طيي١ض تييا  
ا بي١ ١َٖيبيصاضزٕ   نؤز٠تاض١ٝٝنإ سٛنُٝإ نطزبَٞ، خؤ زٚاٟ ١٥ٚ ََٝيص٠ٚٚ، سهَٛٚي١تٞ ب١غيس   

 ٖات٠ٚٛ، ن١ضٞ ي١ٚ عَٝطاق١ ١َْٜٝٛؾسا، غاَاْٞ ٚآلت بؤ َا٠ٚ١ْ ي١ ز٠غ١آلت ب١ناضزَٜت.
 

 بؤ وآلتان شايي و بؤ عَيراقيض شني
ظؤضبْٛٚٞ زاٖات ٚ ز٠َٚي١َ١ْس بْٛٚٞ ٚآلت، ٥اَاش١ٜ٠نٞ ططْط١، بيؤ ب١ض٠ٚثَٝؿ٠ٚ١ضيٕٛٚ ٚ   

ين ز٠نطَٜت ١ٜ٠ٚ١٥، ن١ ب١ٖؤٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ًَٜٞ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ خ١َيو، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ي١ عَٝطام تَٝبٝ
ثاٚاشلٛاظٟ ي١َٓٝط١ضِا٠ٚ خ١َيو ب١ ز٠َٚي١َ١ْسبْٛٚٞ ٚآلت زَيدؤف بَٝيت، ٥ٝيسٟ ٠ٚى زابْٛي١ضٜغ    
يَٝٗات٠ٚٛ، ن١ برينطز٠ٚ١ْ ي١ ١َغ١ي١ٟ غاَاْٞ ٚآلت ب١ ٥ٝؿٞ خ١َيو زا١ْْسضَٜت، ب١َيهٛ ٥ي٠ٚ١  

َْٛٚٞ طي١الْٞ عَٝيطام ي١طي١ٍَ ز٠غي١آلتساضاْٞ     َايف ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ ي١ ب١غسا ف١ضَاْط٠ِٚإ، ٥ي١ظ 
٠ٚ١٥ٟ َٖٝٓا٠ٚت١نا١ٜ ن١ ي١ ز٠َٚي١َ١ْسبْٛٚٞ ٚآلت باغٔ، ضْٛه١ ي١ط١ٍَ   2003ب١غساٟ ثَٝـ 

ز٠َٚي١َ١ْسبٕٛٚ، ز٠غ١آلتساضاْٝـ ب١ضْاَي١ٟ فطاٚاشليٛاظٟ ٚ ؾي١ضِاْطَٝعٜٝإ فيطاٚاْا نيطز٠ٚٚ،      
َٝت بؤ عَٝطام ْٝط١ضاْٞ ٚ ؾني،  زٚاٟ ١َْاْٞ ١٥ط١ض ي١ ٚآلتإ ز٠َٚي١َ١ْسٟ خؤؾٞ ٚ ؾاٜٞ بٛٚب

ٚ زٚاتط نؤز٠تا زٚاٟ نؤز٠تاٚ، ط١ٜؿتين ق١َٝٝٚ١ ؾؤف١َٝٓٝنإ  1958ز٠غ١آلتٞ ثاؾا١ٜتٞ ي١ 
ب١ ز٠غ١آلت، عَٝطام ب١ دؤضَٜو َٜٚٓا نطا٠ٚ ن١ ت١ْٝا ع١ض٠ب١ٚ، ٚاقٝبٞ فط٠ ثَٝهٗات١ٟ ١ْت٠ٚ١ٜٞ 
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ّ ب١ضْا١َٜي١ٟ ؾيؤف١َٝٝٓٝنإ يي١ ز٠غي١آلتسا     ٚ ٥اٜٝين ثؿت طَٟٛ خيطا٠ٚٚ ؾياضزضا٠ٚت٠ٚ١، ٥ي١   
َٝيطٟ ٚآلت يي١            َٝطٚب غاَاَْٝهٞ ظؤضٟ تٝيازا خي١ضز نيطا، ٥ياخط ب١غيسا يي١ دٝياتٞ ٥ي٠ٚ١ٟ خ
خع١َتهطزْٞ ثَٝه١ٚشٜاْٞ نٛضز ٚ ع١ض٠ب ٚ ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ عَٝطاقسا ب١ناضبَٝينَ، ٠ٚى ي١ 

تُإ زاْيا، ن١ضيٞ ٖياتٔ    ع١ض٠ب ٚ نٛضزٟ ب١ ٖاٚب١ف ي١ ْٝؿ 1958َازز٠ غَٝٞ ز٠غتٛٚضٟ 
غاَاْٞ ظؤضٜإ ي١ ؾ١ضِٚ ي١ْاٚبطزْٞ نٛضز خػت١ط١ضِ، ب١َ١ف عَٝطام ١َٖٝؿ١ يي١ طَٝيصاَٜٚهٞ   

 ط١ٚض٠ زاب٠ٚٛ.
 

 ثارةو ثصتكردن لة ئاشيت
ب١غسا ثَٝٞ ٚاب٠ٚٛ، ز٠ضف١تَٝهٞ باؾٞ بؤ ١َٖيه١ٚت٠ٚٛ ن١ ب١ٚ غاَا١ْٟ ي١ب١ضز٠غغ زاٜي١،  

١َٟ ؾؤفَٝٓٝٝا١ْٜإ ب١ ٥اَاْر بطات، ب١غسا ي١ ْاٚ طَٝيصاٟٚ  ز٠تٛاَْٞ نٛضز ي١ْاٚ ببات ٚ ب١ضْا
ط١ٚض٠ٟ غ١ثاْسْٞ ؾ١ضِ ب١غ١ض نٛضز، ز٠ضفي١تٞ ز٠َٚي١َ١ْيسبْٛٚٞ بيؤ ٥ي٠ٚ١ قؤغيتؤت٠ٚ١، ني١       
ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ َان١ٟٓٝ ؾ١ضِٚ خؤ ب١َٖٝعنطزٕ ي١ ب١ضاَب١ض نٛضزا خبات١ط١ضِ، ١َٖٝؿ١ طي١ضّ  

ٚ ط١َٜٓٛزإ ب١ َايف نيٛضز ٚ خؤؾيطٛظ٠ضاْٞ خي١َيهٞ    بْٛٚٞ طريفإ ب١غساٟ ب١الٟ خؤغ١ثاْسٕ 
عَٝطاقسا بطز٠ٚٚ، ثاض٠ بؤت١ َا١ٜٟ ثؿت نطزٕ ي١ ٥اؾيغ ٚ ١َٖيبيصاضزْٞ ٥ياَيؤظٟ ٚثؿيَٟٝٛ ٚ،     
بطزْٞ ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام بؤ ْاٚ طَٝصاَٜٚو، ن١ ب١ضز٠ٚاّ ب١ ز٠غت ق١ٜطاْٞ غٝاغٞ ٚ ٥يابٛٚضٟ  

ٟ ٥ازاض ي١ َْٝيٛإ  11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ  1970ي١ غاَيٞ  ٚ نؤ١َآل١ٜت٠ٚ١ٝ بٓاَيَٝٓٔ، ي١ ناتَٝهسا
بي١   1974تا  1970ؾؤضِؾٞ نٛضز ٚ ب١غسا، ز٠ضف١تَٝهٞ ي١باضٟ بؤ ٥اؾغ َٖٝٓانا١ٜٚ َا٠ٟٚ 

َا٠ٟٚ ٥اؾغ ْاغطا، ن١ضٞ زٚاٟ خؤَاَيٞ نطزْٞ ١ْٚت ٚ ط١ضّ بْٛٚٞ طريفإ، ب١غسا ثؿغ ي١ 
باف بٛٚ ت١ْاظٍٚ بؤ ؾاٟ ٥َٝطإ بهات ي١ ثَٝٓياٚ   ٥اؾغ نطزٚ ؾ١ضِٟ ١َٖيبصاضز، بؤ ١َ١٥ف ثَٝٞ

ثَٝٞ  1980ْػهؤٟ ب١غ١ض ؾؤضِؾٞ نٛضززا َٖٝٓا، غاَيٞ  1975ي١ْاٚبطزْٞ ؾؤضِؾٞ نٛضز، ي١ 
ٚابٛٚ عَٝطام ز٠َٚي١َ١ْس٠ ٚ تٛاْاٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ ؾ١ضِٟ ٥َٝطإ بهات، ضْٛه١ غاَيَٝو بٛٚ ؾؤضِؾٞ 

ث١الَاضٟ نَٜٛغ زا، 1990ؾ١ضِاْطَٝعا١ْٟ غ١زاّ ي١ ط١الْٞ ٥َٝطإ ب١ضثا ببٛٚ، زٚاتطٜـ ١ًَٜٞ 
ز٠َٚي١َ١ْسٟ، عَٝطاقٞ ظؤض ب١دَٞ َٖٝؿت، ١٥زلا١َن١ٟ ٚآلتَٝهٞ َٜٚيطإ ٚ ظٜياتط يي١     2003تا 

زٚاٟ ضِٚٚخاْييسْٞ ضِشَُٜييٞ غيي١زاّ،    2003ًَٝؤَْٝييو بَٝيي٠ٛشٕ ٚ زٚان١ٚتٜٛٚٝيي١، غيياَيٞ    
١ض ؾيياض٠ناْٞ خييٛاضٟٚٚ عَٝطاقييسا ضِؤشْا١َْٛٚغييَٝهٞ ١٥َيي١ضٜهٞ ييي١ باَي١فطَِٜهييسا نيي١ ب١غيي 

ز٠غٛٚضِا٠ٚ١ٜ،  زمي١ْٞ ثَٝؿ١ٓن١ٚتٟٛٚ ١٥ٚ ؾاضا١ْ غي١ضزلٞ ضِاز٠نَٝؿيَٞ ٚ، يي١ ٚتاضَٜهيسا ٥ي١ٚ      
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َٝيت، ٥ي٠ٚ١ٟ زٜيتِ ؾيتَٝو بيٛٚ         َٝيطام ٚاب َِٜ ْي١ز٠نطز ع ط١ؾت١ٟ خػتب٠ٚٛضِٚٚ ٚ، طٛتٞ ضا٠ِٚض
 ٚاَعاْٞ ١ٖض ي١ غ١ضز٠َٞ باب١ًٝٝناْسا١ٜ.

 
 لة عَيراقي نوَيدا

َٝطاقي١، ب١َي١ف، بي١ٖؤٟ         2003اٟ زٚ قؤْاغَٝهٞ زٜهي١ٟ ظؤضبيْٛٚٞ زاٖياتٞ ْي١ٚتٞ ع
١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ غٛثاٟ عَٝطام، ٥ََٛٝسَٜو الٟ خ١َيو ث١ٜسابٛٚ، ن١ ضٝسٟ ثاض٠ ي١ نطِٜين ض١ى 
ٚ ط١ٚض٠نطزْٞ غٛثا خ١ضز ْانطَٜت، ضْٛه١ ثَٝؿا ي١ شَٜط زضٚمشيٞ طي١ٚض٠ طي١ٚض٠ٟ قي١َٚٞ ٚ     

طاٟ ضِؤش١ٖآلتٞ ْٝؿتُاْٞ ع١ض٠ب( غاَاْٞ ٚآلت بي١ٚالٚ ٥ي١َالزا زضا،   ب١ْاٟٚ ثاضاغتين )ز٠ض
١٥دلاض٠ ب١غسا ب١ٚ ثاض٠ ظؤض٠ٟ ضِشا١ٜ طريفا٠ٚ١ْٝٝ، ١ْٜتٛاْٞ بط١ٜٓناْٞ ثَٝؿيٛٚ غياضَِٜص بهيات،    
١٥ط١ضضٞ ي١ضَِٜٞ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ سه١َٚٛت زضٚغت بٛٚ، يَٞ َٖٝؿتا ١ًَٜٞ ثاٚإ نطزْٞ ز٠غ١آلت 

ي١ ب١غسا ن١َي١ن١بٛٚ، ْيانؤنٞ ٚ ؾي١ض٠ِناْٞ    ١٥2003ٚ ثاض١ٜ٠ٟ زٚاٟ  ي١ ب١غسا ي١بط٠ٚ زا١ٜ،
ب١غساٟ ب١ ض١ْس ٥اضاغت١ٜ١نسا بطز، ١٥ط١ض داضإ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ غي١ض٠نٞ طي١ٚض٠نطزْٞ غيٛثاٚ    
خػت١ٓط١ضِٟ ثاض٠ بؤ َاؾَٝين د١ْط، ب١ ٥اضاغيت١ٟ نٛضزغيتإ بيٛٚبَٞ، ٥َٝػيتا َٜٚيطِاٟ ٥ي١ّ       

١ضِٟ تا١ٜف١ط١ضٟ ٚ تْٛسنطزْٞ ز٠غ١آلت١، ١٥ط١ض ب١غيساٟ  ٥اضاغت١ٜ١، ٥اضاغت١ٜ١نٞ زٜه١ؾٞ ؾ
داضإ ب١ْاٟٚ ق١َٝٝٚ١ت ثاض٠ٟ ب١ٖ١ز٠ض زابَٝت، ب١غساٟ ٥َٝػتا ي١شَٜط ع١باٟ ْاغيٝؤْايٝعَسا،   
ب١ْاٟٚ زميٛنطاغٞ ٚ خع١َتطٛظاضٟ ٚ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٚ بي١ قي١ٚيٞ خؤٜيإ ثَٝؿدػيتين عَٝيطام،      

اٟ ٥َٝػتا ي١بريخؤٟ ز٠بات٠ٚ١، ن١ نٛضز قٛضغياٜٞ  ز٠غت ب١غ١ض غاَاْٞ ٚآلتسا ز٠ططَٜت، ب١غس
خؤٟ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ي١غا١ٜٟ ١َٖيطِشاْٞ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض٠ٚ٠، ١ًَٜٞ ثاٚاشلٛاظٟ غ١ضٟ ١َٖيساٜي٠ٚ١ٚ،  
َايٝهٞ ب١ ثَٝض١ٚا١ْٟ ز٠غتٛٚض ١َٖيػٛن١ٚت ز٠نات، ٠ٚ١٥ٟ تطغٞ زضٚغت نيطز، تيانط٠ِٜٚٞ   

غي١ضؤى ٠ٚظٜيطإ، ثياض٠ٟ ز٠َٚيي١تٞ      غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ  بٛٚ، ن١ بيؤ خؤقياميهطزْٞ يي١ ثؤغيغ    
غاَيٞ قؤْياغٞ زٚاٟ ضِٚٚخاْيسْٞ ضِشَُٜيٞ بي١عؼ، بيؤ نيؤْاِؤَيهطزْٞ       9ب١ناضَٖٝٓا، ي١ َا٠ٟٚ 

١ٖظاض ن١ؽ بؤت١ قٛضباْٝٞ تريؤضٚ ؾ١ضِٟ تا١ٜيف، ي١ غيا١ٜٟ   100ز٠غ١آلت ي١ ب١غسا ظٜاتط ي١ 
٠ٟٛ ثيطؤش٠ٟ ٠ُٖٚيٞ ز٠ضيَٝت١    زؤخٞ ْا٥اضاَسا ب١ ز٠ٜإ ٚ غ١زإ ًَٝاض زٜٓاضٟ عَٝطاقٞ ب١ ؾَٝ

ًَٝاض زؤالضٟ ١٥ّ ض١ْس غاَي١ ز٠نطَٜيت، ني١   500طريفاْٞ ططٚٚخ ٚ ن١غا٠ٚ١ْ، ٥َٝػتا باؽ ي١ 
ب١بَٞ ٖٝ  يَٝجطغ١ٜ٠ٚ١ٓٝى ي١ ال١ٜٕ ث١ضي١َاْٞ عَٝطام، ن١ؽ ْاظاَْٞ ضؤٕ ضؤْٞ خي١ضز نيطا٠ٚٚ   

ه١ٟ ٠ْٟٛٝ ط١ْس٠َيٝٞ تَٝيسا  ضٞ يَٝٗات٠ٚٛ، يٝص١ْٟ ١ْظا١ٖ ضِاٜط١ٜاْس٠ٚٚ، ن١ ي١ٚ ١َب١ًغ١، ْعٜ
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 15قٛتاخبا١ْ يي١   35غاَي١زا ْعٜه١ٟ  9نطا٠ٚ، ١ٖض ي١ّ ضِؤشا١ْزا بآلٚنطا٠ٚ١ٜ، ن١ ي١َا٠ٚ ١٥ّ 
ثاضَٜعطان١ٟ عَٝطام)بَٝذط١ ي١ ١ٖضَِٜ( زضٚغت نطا٠ٚ، ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ ناض٠با خ١ضز نطا٠ٚ ب١آلّ 

 ٚظ٠ٟ ثَٜٝٛػت ب١ض١ّٖ ١ْٖات٠ٚٛ.
 

 ترس لة ثارة
َني داض٠، ز٠ضف١تٞ ن١َي١ن١بْٛٚٞ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ عَٝطام زَٜت١ ثَٝؿي٠ٚ١، بي١آلّ   ٠ٚ١٥ ز٠ٚٚ

١ًَٜٞ ثاٚاشلٛاظٟ ز٠غغ ب١غ١ضزا ز٠ططَٜت ٚ، خ١َيو يَٝيٞ بيَٞ بي١ف ز٠بَٝيت، ١ٜني١َٝإ يي١       
س١فتاناْٞ غ١ز٠ٟ ضِابطزٚٚ بٛٚ، ي١ب١ض ٥ي٠ٚ١ٟ خطاٜي١ خعَي١ت ب١ضْاَي١ٟ ؾيؤف١َٝٝٓٝنا٠ٚ١ْ،      

١ْسٜٔ ؾ١ضِ نطا٠ٚ١ٜ، بَٝذط١ ي١ ؾ١ض٠ِ ب١ضز٠ٚا١َناْٞ نٛضزغتإ ٚ ٖي١َٚيٞ  عَٝطام ضِٚٚب١ضِٟٚٚ ض
َٝػيتاف         َٜتٝؿيٞ ب١غي١ضزاٖات. ٥ َٝيطإ ٚ نٛ دٝٓؤغاٜسنطزْٞ نٛضز، ؾي١ضِٟ ١ٖؾيت غياَي١ٟ ٥
ز٠ضف١تَٝو ٖاتؤت١ثَٝـ بؤ ثَٝؿه١ف نطزْٞ خع١َتطٛظاضٟ، بي١آلّ ط١ْيس٠َيٞ عَٝطاقيٞ ط١ٜاْيس٠     

ٚ فاؾٌٝ يي١ غي١ض ٥اغيغ دٝٗاْيسا، غي١ض٠ِضاٟ ٥ي١ٚ ٖي١َٛٚ         ضِٜعٟ ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ٚآلتاْٞ ط١ْس٠ٍَ
١ْٖا١َت١ٟٝٝ ب١غ١ض عَٝطاقسا ٖات٠ٚٛ، ن١ ي١ ١ْٖسَٟ ثاضَٜعطاٟ خٛاضٟٚٚ عَٝطاقسا ضَِٜص٠ٟ بَٝهاضٟ 
ٚ ١ٖشاضٟ  ظؤض ب١ضظ بؤت٠ٚ١،  داضَٜهٞ زٟ ب١غسا نطِٜين فطِؤن١ٟ د١ْطٞ ٚ دب١خا١ْٟ بي١ال٠ٚ  

ٚثَٝؿه١ف نطزْٞ خع١َتطٛظاضٟ، َٖٝؿتا بطٜين َٜٚطاْهيطزٕ ٚ    ططْطا٠ ي١ ٥اٚضِزا٠ٚ١ْ ي١ خ١َيو
َٜص ْي١ب٠ٚٛٚ بيطٜين ٥ي١ّ قؤْاغ١ؾيٞ ٖاتؤت١غي١ض، ن١ضيٞ سٛغيَٝٔ           ؾ١ضِٚ نٛؾيتاض٠ناْٞ غياِض
ؾ١ٖطغتاْٞ دَٝططٟ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ بؤ ناضٚباضٟ ٚظ٠ ١ٖض٠ِؾ١ٟ بطِٜين ١٥ٚ بط٠ِ ب١ْع١ٜٓ ز٠نيات  

هٞ عَٝطام بي١ٖؤٟ َي١ًٜٞ ثياٚاشلٛاظٟ ٚ تيانط٠ِٟٚ ٚ     ن١ ي١ بَٝذ٠ٚ١ٝٝ بؤ نٛضزغتإ زَٜت، خ١َي
ب١ٖ١ز٠ضزاْٞ غاَإ بؤ ب١ضْا١َٟ زضَٜص٠زإ ب١ ز٠غ١آلت، ْا١ٖم ْني ي١ خٛا بجاضَِٜٓي٠ٚ١ٚ بًَيَٝٔ:   
خٛا١ٜ ١٥ط١ض غاَإ ٚ ثاض٠ ي١ ٚآلتإ بؤ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ خ١َيو بَٝت ٚ، ي١ عَٝطاقٝـ بؤ زضَٜص٠زإ 

ثاٚاشلٛاظٟ ٚ تا١ٜف١ط١ضٟ بَٝت، خٛا١ٜ ضيٞ زٟ بي١ ْػيٝبُإ    ب١ تانط٠ِٟٚ ٚ ؾ١ضِٚ ١ْٖا١َتٞ ٚ 
١ْن١ٜت، ضْٛه١ ي١ دٝاتٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٚ ضَِٜعططتين َطؤؤ ب١ناضبَٝت، ي١ تٝهسإ ٚ 

 بَٞ ضَِٜعٟ نطزٕ ب١ َطؤؤ ب١ناضزَٜت.
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  بةغداو كوهتووزي ئيٌصاكسدْ و زِيَصُةطستّ هةبةغداو كوهتووزي ئيٌصاكسدْ و زِيَصُةطستّ هة
 ئيٌصا دذي كوزدئيٌصا دذي كوزد  

 
 
َٜيصٚ ضَِٜههي١ٚتين زٚٚ الٜي١ٕ ٜيإ ظٜياتط٠ ي١غي١ض        ٠ى ٥ٚ اؾهطا١ٜ، ٥ُٝعانطزٕ زٚاقؤْياغٞ ٚتٛٚ

َٝيعٟ طتتٛطيؤ بيؤ ضَِٜههي١ٚتٔ         ١َغ١ي١ٜ١ى، ن١ باؽ ي١ ٥ُٝعانطزٕ ز٠نطَٜت، زٜياض٠ ضي١ْٚٛ غي١ض َ
١َٖيبصَٜطزضا٠ٚ، ١َضدٝـ ١ْٝٝ ١َٖٛٚ ض١ْٚٛ غ١ضََٝعَٜو بؤ طتتٛطؤ، ي١ ضِٚاْطي١ٟ ٜٚػيت ٚ َي١ًٜٞ    

ي١ تْٛسٚ تٝصٟ ٚ ؾ١ض٠ٚ٠ِبَٝت، ظؤض داض ؾهػت َٖٝٓإ ي١ ؾ١ضِ، ال١َْٜٝو ب١ظؤض ث١يهَٝؿٞ ثؿت نطزٕ 
َٝيطام، ي١بي١ض ٥ي٠ٚ١ٟ ز٠غي١آلت يي١         َٝيصٟٚٚ ز٠َٚيي١تٞ ع غ١ضََٝعٚ ٥ُٝعانطزٕ ز٠نات. ب١ زضَٜصاٜٞ َ
خ١َيهيي٠ٚ١ ْيي١ب٠ٚٛ، طتتٛطييؤٚ ٖاٚثيي١مياْٞ ٚ زؤغييتا١ٜتٞ ي١طيي١ٍَ ٚآلت ٚ َٖٝييع٠ َْٝٛز٠َٚييي١تٞ ٚ     

ُٝٝيي١نإ ييي١ ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ خيي١َيو ْيي١ب٠ٚٛ، بيي١َيهٛ ييي١ ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ ز٠غيي١آلت بيي٠ٚٛ، بؤٜيي١  ٥ٝكًٝ
ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٚٛف ١ٖض ي١ ثَٝٓاٟٚ َا٠ٚ١ْ ي١ ز٠غ١آلت ب٠ٚٛ، ١ْى ي١ ثَٝٓاٟٚ ١ًًَٝت، ٚات١ ظؤض دياض  
٥ُٝعانطزٕ ٠ٚى تانتٝو ب١ناضَٖٝٓسضا٠ٚ، ١َ١٥ف ٖؤ١ٜى ب٠ٚٛ بؤ زضَٜص٠زإ ب١ ثاؾياط١ضزاْٞ ٚ ظٜياتط   

 ٥اَيؤظبٕٛٚ ٚ ْٚهطزْٞ ضَِٜط١ٟ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ ق١ٜطإ.
 

 دواي هلاىدٌ بة عَيساق
َٝيطام ظاز٠ٟ ؾي١ضِٟ ١ٜني١َٞ دٝٗاْي١ٚ، ي١ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ بطا٠ٚنياْٞ ٥ي١ٚ ؾي١ض٠ِ           ب١ٚ ثَٝٝي١ٟ ع
ب١تاٜب١تٝـ ب١ضٜتاْٝا زضٚغت ب٠ٚٛ، ب١ظؤض ثَٝهٗات١ناْٞ تَٝيسا نؤنطا١ْٚتي٠ٚ١ٚ، ٥ي١ٚ نؤ١ََيط١ٜي١ٟ     

طام، ١َٖٝؿ١ ي١ غ١ض٠ٚ٠ضِا نؤْاِؤٍَ نطا٠ٚ، بؤٜي١ ب١غيسا ٠ٚى ْا٠ْٚيسَٜهٞ ز٠غي١آلت،     ثَٝٞ طٛتطا عَٝ
سٝػابٞ بؤ نؤ١ََيط١ ١ْنطز٠ٚٚ، ٥ٝسٟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َب١غغ ١َٖٛٚ ز٠غ١آلتساضإ َاْي٠ٚ١ بي٠ٚٛ،   
خاَيَٝهٞ ٖاٚب١ؾٝإ ١ٖب٠ٚٛ، ١٥ٜٚـ ٥ُٝعاٚ بطِٜاضزإ ي١ ثَٝٓاٟٚ َا٠ٚ١ْ ي١ ز٠غي١آلتساٚ ثؿيت نيطزٕ    

ثَٝهٗات١نإ، ب١تاٜب١تٝـ نٛضز. ب١غسا ٠ٚى غ١ْت١ضٟ ١٥ٚ عَٝطاق١ٟ نٛضزغتاْٞ ثَٝي٠ٛ يهَٝٓيسضا،    ي١
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١ْٜتٛاْٞ ٠ٚى ع١ض٠ب ب١ضاٟٚ ١ٜنػإ غ١ٜطٟ نٛضز بهات، بي١َيهٛ ٠ٚى ١ٖض٠ِؾي١ ي١غي١ض ز٠َٚيي١ت     
١ٍَ غ١ٜطٟ نطز٠ٚٚ، ب١غسا ت١ْٝا ي١ٚ نات١ٟ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطياض ٛاظٟ نٛضزغيتإ بي١َٖٝع بي٠ٚٛ، ي١طي     

نٛضز زاْٝؿت٠ٚٛٚ باغٞ ضَِٜهه١ٚتين نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١َٖٚيٞ زا٠ٚ ٥ُٝعاٟ ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ي١ط١ٍَ نٛضز 
ب١ ناتٞ ٚ ٠ٚى تانتٝو بًَََٗٝٝت٠ٚ١، تا ١ٖيَٝهٞ ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٟٚٛ يي١ٚ ٥ُٝعاٜي١ ز٠غيته١ٚت٠ٚٛ، بي١     

 ٞ ث١ؾيُٝإ بؤتي٠ٚ١، خيؤ     زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ ب١غسا ي١ ثَٝٓاٟٚ تَٝهؿهاْسْٞ نٛضز ٥ُٝعاٟ نطز٠ٚٚٚ يَٝي
١٥ط١ض ب١ ََٝصٟٚٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓناْٞ عَٝطاقسا بض٠ٚ١ٓٝ، ١٥ط١ض زشا١ٜتٞ نٛضزٜإ تٝا ْي١بٛٚبَٝت، ٥ي١ٚا   

بي١ضٜتاْٝا يي١ غياَيٞ    -ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚتٓا١ْ ي١ قاظازلٝسا ١ْب٠ٚٛ. ضَِٜهه١ٚتين عَٝيطام 
ٕ ب١ عَٝطاق٠ٚ١، ي١ غ١ض ضَِٜهه١ٚتَٓٝو ني١  زا، ١ٜن١ّ ٥ُٝعاٟ ب١غسا١ٜ زٚاٟ يهاْسْٞ نٛضزغتا 1930

نٛضزغتإ ب١ عَٝطام يهَٝٓسضا، نٛضز ْاٟٚ  1925ٖٝ  سٝػابَٝو بؤ نٛضز ْانات، ٥اخط ن١ ي١ غاَيٞ 
ي١ ضِاغجاضز٠ناْٞ نؤ١ََي١ٟ ط١الْسا ٖاتبٛٚ، ي١ب١ض ضِؤؾٓاٜٞ ٥ي١ٚ يَٝص١ْٜي١ٟ ْياضزضاب٠ٚٛ نٛضزغيتإ،     

ب١ عَٝطاق٠ٚ١ يهاْس، ن١ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام  ظَياْٞ نيٛضزٟ ٚ   نؤ١ََي١ٟ ط١الٕ ب١ٚ ١َضد١ نٛضزغتاْٞ 
خ١َيهٞ نٛضز ٠ٚى ف١ضَاْب١ض ي١ زاَٛز٠ظطاناْٞ ب١ض٠َِٜٛبطزْسا ي١ب١ضضاٚ بطريَٜئ، ثياف ٥ي٠ٚ١ٟ يي١     

ٟ َْٝيٛإ  1930ضِاغجاضز٠ٟ نؤ١ََي١ٟ ط١الْسا ب١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ ْاٟٚ  نٛضز ٖات، ي١ ضَِٜهه١ٚتين غياَيٞ  
 6ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ْاٟٚ ١ْٖات، ١َ١٥ف ب٠ٚٛ َا١ٜٟ ْياض٠ِظاٜٞ نيٛضزٚ ضِؤشٟ    عَٝطام ٚ ب١ضٜتاْٝازا ب١

خؤثَٝؿاْساَْٝهٞ ط١ٚض٠ ي١ب١ضز٠ضنٞ غ١ضاٟ غًَُٝاْٞ نطاٚ خَٜٛٔ ضِشا، زٚاتط ٥ي١ٚ   1930ٟ ١٥ًٜٛٚيٞ 
ضِؤش٠ ي١ ََٝصٟٚٚ نٛضز ب١ ضِؤشٟ ؾ١ؾٞ ١٥ًٜٛٚيٞ ض٠ِف ْاغطا، نٛضز يي١ ١ٜني١ّ ضَِٜههي١ٚتٔ ني١ بي١      

سا نطا ٠ٚز٠ْط ٖات، ب١غسا ض١ْس ضَِٜهه١ٚتَٓٝهٞ زٜه١ؾٞ نطز ني١ ب١ٖؤٜاْي٠ٚ١ ظٜياتط    ٥ُٝعاٟ ب١غ
. ٥ي١ٚ ث١مياْاْي١   1955ٚ ث١مياْٞ ب١غساٟ  1937ط١َاضؤٟ نٛضزٟ ز٠زا، ٠ٚى ث١مياْٞ غ١عس ٥ابازٟ 

ب١غساٟ ط١ٜاْس٠ يٛٚته١ٟ غطٚضٚ ي١خؤباٜٞ بٕٛٚ ٚ، ب١ٚ ٖؤ٠ٚ١ٜ ظٜاتط ث١ْاٟ بؤ تْٛسٚتٝصٟ ٚ ضَِٜط١ٟ 
ضِ ب١ضاَب١ض نٛضز بطز، بؤ١ٜ زٚاٟ ضِٚٚخاْٞ نؤَياضٟ نٛضزغيتإ يي١ َٗابياز، ز٠َٚيي١تٞ ٥َٝيطإ ٚ       ؾ١

تٛضنٝاٚ عَٝطام بؤ يَٝساْٞ نٛضز ي١غ١ض خ١ت بٕٛٚ، بياضظاْٝٞ ْي١َطٚ ١ٖؤاَيي١ناْٞ تيا يي١ ضِٚٚبياضٟ       
١٥د١زٟ ٥اضاؽ ث١ض٠ٚ١ِٜٓٚ ط١ٜؿت١ٓ خانٞ ١ٜنَٝغ غؤؤ١ٝت، ؾ١ضِٟ ١ٖض غَٞ ز٠َٚي١تٝإ نطز، ؾَٝذ 

غاٍَ خطا١ْ  12باضظإ ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ تَٝهؤؾ١ضا١ْٟ زٜه١ف ن١ ي١ط١َيٝسا ط١ضِا٠ٚ١ْ عَٝطام، بؤ َا٠ٟٚ 
ب١ْس ا٠ٚ١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ ضٛاض ١٥فػ١ض٠ نٛضز٠ٟ ب١ٖؤٟ ٥ي٠ٚ١ٟ ب١ؾيساضٟ نؤَياضٟ نٛضزغيتاْٝإ     

 نطزبٛٚ ي١غَٝساض٠ زا.
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 ضةزدةمي دةضةآلتي
 ىاضيوىاهيطتاىي عةزةب

ضظَٜهٞ زٜه١ٟ ٥ُٝعانطزٕ ٚ ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ٥ُٝعا زشٟ نٛضز ز٠غغ ثَٝهيطز،  ٠ٚ 1958زٚاٟ 
ز٠غتٛٚضٟ َْٟٛ ي١ َازز٠ٟ غ١ََٝٝسا نٛضزٚ ع١ض٠بٞ ب١ ٖاٚب١ف ي١ ْٝؿيتُإ يي١ ق١َي١َيسا، بي١آلّ     
ظؤضٟ ١ْبطز ب١غسا يَٝٞ ث١ؾُٝإ بؤ٠ٚ، زٚاٟ ظاَيبيْٛٚٞ ق١َٚٝٝي١ناْٞ عي١ض٠ب ب١غي١ض ز٠غي١آلتسا،      

زشٟ نٛضز نطاٚ، ب١غسا ضَِٜعٟ ي١ ٥ُٝعاناْٞ خؤٟ ي١ ضَِٜهه١ٚتٔ  ي١ط١ٍَ نٛضز ْي١ططت،   ظؤضتطٜٔ ٥ُٝعا
ضْٛه١ ب١ زضَٜصاٜٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٍٜٛٚ، نيٛضز ١َٖٝؿي١ ٥اَياز٠ب٠ٚٛ بي١ ٥اؾيغ ٚ ظَياْٞ طتتٛطيؤ        
َاف١ناْٞ ز٠غته١َٜٚت، بؤ١ٜ ض١ْسٜٔ ضَِٜهه١ٚتين ي١ط١ٍَ ب١غيسا نيطز، بي١آلّ ب١غيسا زٚاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ      

عب٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠غت ز٠ن١ٚت ث١ؾُٝإ ز٠بؤ٠ٚٚ ضَِٜعٟ ي١ ٥ُٝعاٟ خؤٟ ١ْز٠ططت، بيؤ منْٛٚي١   ١ٖيٞ ب١َٖٝ
، ب١غييسا ييي١  1970ٟ ٥ييازاضٟ  11ٚ ضَِٜهه١ٚتٓٓاَيي١ٟ  1966ٟ سييٛظ٠ٜطاْٞ  29ضَِٜههيي١ٚتين 

ٟ ي١ط١ٍَ ؾاٟ ٥َٝطإ  1975ٟ ٥ازاضٟ  6ٟ ٥ازاض ث١ؾُٝإ بؤ٠ٚٚ ضَِٜهه١ٚتين  11ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ 
نٛضز ٥ُٝعا نطز، ب١غسا ب١ٚث١َٟٝٝ ي١ط١ٍَ طي١ٚض٠تطٜٔ ؾؤضِؾيٞ نيٛضز يي١ طي١ٚض٠تطٜٔ       زشٟ ؾؤضِؾٞ

ٖي١َٚيٞ زا   1975بيٛٚ(  ث١ؾيُٝإ بيؤ٠ٚ، زٚاٟ    1970ٟ ٥ازاضٟ  11ضَِٜهه١ٚتٔ )ن١ ضَِٜهه١ٚتين 
ؾَٝٛاظَٜهٞ زٜه١ٟ ٚتَٜٛٚص بططَٜت١بي١ض، ني١ يي١ ٖي١َإ ناتيسا زضظٟ طي١ٚض٠ خباتي١ ْياٚ ضِٜع٠نياْٞ          

 ظطاض ٛاظٟ نٛضزغتإ، ١٥دلاض٠ بؤ طتتٛطؤ ١ٖض داض٠ ضِٟٚٚ ي١ سعبَٝو ز٠نطز.بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ض
 

 هة عَيساقي ىوَيػدا
 كوهتووزَيم ٍَيػتا ئامادةية

زا، عَٝطام ض٠ٚٛ قؤْاغَٝهٞ ٠َْٜٛٛ، بؤ١ٜ ز٠نيطَٟ بي١ٚ    2003زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ ي١ 
عَٝطاقٞ َْٟٛ، ضْٛه١ ْي١َاْٞ زنتاتؤضٜٝي١ت   عَٝطاق١ٟ زٚاٟ ضِٚٚخاْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ سػَٝٔ بطٛتطَٟ 

ز٠ضف١تَٝهٞ بؤ ت١ٚاٟٚ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ َٖٝٓا١ٜ ثَٝؿ٠ٚ١، ن١ ب١ؾساضٟ ي١ ثطؤغ١ٟ غٝاغٝسا بهي١ٕ،  
نٛضز ٠ٚى َٖٝع٠ ١ٖض٠ ناضان١ ب١ؾساضٟ ١٥ٚ قؤْاغ١ تاظ١ٜ٠ٟ نطز، ضْٛه١ ٥ي١ظََْٛٚٝهٞ سيٛنُطِاْٝٞ   

ٜاضٜهي١ضَٜهٞ نياضا يي١ طؤض٠ِثياْٞ غٝاغيٞ عَٝيطام       ب١ ١َٖٛٚ ن١َٛنٛضِٜٝي٠ٚ١ ٖي١بٛٚ، بؤٜي١ ٠ٚى    
 ز٠ضن١ٚت.

ين، ب١دؤضَٜو ن١ ١٥ّ قؤْاغ١ٟ ز٠َٚيي١تٞ   نٛضز ي١ زاضِؾت٠ٚ١ٟٓ ز٠َٚي١ت ي١ فؤضََِٝهٞ َْٜٛسا ضِؤَيٞ ٝب
٠ٚ١ٟ فط٠ ثَٝهٗاتي١ٜٞ ٚ ضَِٜههي١ٚتٔ    ٝاتٓطا، ز٠غتٛٚضٜـ ض٠ِْطسْا عَٝطام ي١غ١ض ثط٠ْػٝجٞ ضَِٜهه١ٚتٔ ٓب
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َ َٜيصاٜٞ سي١ٚت غياَيٞ زٟٚا ْٛٚغي٠ٚ١ٟٓٝ         بٛٚ، َايف ي١ ْٝ ي٠ٚ١، بي١آلّ ب١زض ٛ ٥ي١ٚ ز٠غيتٛٚض٠زا نؤنطٜا
( داضَٜهٞ زٟ دَٝب١دَٞ ١ْنطزْٞ ز٠غتٛٚض الٟ ب١غسا غي١ضٟ ١َٖيساٜي٠ٚ١، ٥ي١ّ ثؿيت     2005ز٠غتٛٚض)

نطز١ْ ي١ ز٠غتٛٚض ب١غساٟ ب١الٟ ٠ٚ١٥زا بطز٠ٚ٠، داضَٜهٞ زٟ ١ًَٜٞ خؤ غ١ثاْسٕ ٚ سيٛنُٞ تيانط٠ِٟٚ   
ات٠ٚ١، ١َ١٥ف ي١ ١َٖيػٛن١ٚتٞ ْٛضٟ َايٝهٞ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ ب١زٟ ز٠نطَٜت، ٠ٚ١٥ٟ دَٝيٞ  ض١ن١ض٠ به

َط ٥ي١ٚ ثؤغيت١ٟ ٠ٚضططتي٠ٚٛ، ٚاتي١ بي١             ٚٝي َٝيٞ ضَِٜههي١ٚتين ٖي١ هٞ بي١ ث ثطغٝاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥، ني١ َياٝي
ضَِٜهه١ٚتين ال١ْ١ٜناْٞ ب١ؾساض ي١ ضَِٜهه١ٚتين ١ٖٚيَٝط، ن١ٚات١ ز٠بٛٚ ٥ي١ٜٚـ زاخيٛاظٜٞ ال١ْٜي١ناْٞ    

٠تي١ سهَٛٚي١تٞ َيايٝهٞ ٚ     19زٜه١ دَٝب١دَٞ بهات، نٛضز ب١ٚ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ناضْا١ٜ١َنٞ  خاَيٞ زٚا
َ زظ٠ٚ١ٜٝ، ١ْى ٖي١ض ٥ي٠ٚ١، بي١َيهٛ نياض بي٠ٚ١ ط١ٜؿيت        ي١غ١ضٟ بٛٚ دَٝب١دَٝٝإ بهات ب١آلّ خؤٟ ٞي
٠ٚ١ْٟٚ زنتياتؤضٚ سيٛنُٞ تان١ن١غيٞ غي١ض١َٖيسات٠ٚ١، ني١ بي١الٟ        داضَٜهٞ زٟ ١َتطغٞ زضٚغت بٛ

 ١َٛٚ ثَٝهٗات١نإ، ب١تاٜب١تٝـ نٛضز ب١ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى قبٍَٛ ْانطَٜت.ٖ
١ٝ ن١ ي١ قؤْاغٞ زٚاٟ ١َْاْٞ زنتاتؤض١ٜٝت، داضَٜهٞ زٟ ب١غسا ضَِٜع يي١ ٥ُٝيعا    ط١ضاْٝ دَٝط١ٟ ْٝ
ْاططَٜت ٚ، ي١ ضَِٜهه١ٚتٔ ي١ط١ٍَ نيٛضز خيؤٟ ز٠زظَٜتي٠ٚ١، ١٥َي١ف ٥اَاش٠ٜي١نٞ زٜياض٠ ني١ َٖٝؿيتا         

ي١ ضَِٜهه١ٚتٔ ي١ط١ٍَ نٛضز، ي١ ب١غساٟ ب١ سٝػاب ثاٜت١خغ ٚآلتٞ فط٠ ثَٝهٗات١  نٛيتٛٚضٟ خؤزظ٠ٚ١ٜٓ
 ٥اَاز١ٜ٠، ١٥ّ ٥اضاغت١ٜ١ٟ ب١غسا ب١ ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ي١ط١ٍَ خٛاغغ ٥َٝػتاٟ عَٝطام تَٝهٓانات٠ٚ١.

١٥طي١ض بطِٜاضبَٝييت عَٝييطام ٚآلتَٝهيٞ زميييٛنطاتٞ ٚ ٖييٞ ٖي١َٛٚ ثَٝهٗاتيي١نإ بَٝييت، ثَٜٝٛػييت١    
 ب١غسا ي١ط١ٍَ نٛضز، ضَِٜهه١ٚتين ضِاغت١ق١ٓٝبَٝت، ١ْى بؤ نات ب١ضَِٜهطزٕ ٥ُٝعا بهطَٜيت  ضَِٜهه١ٚتين

ٚ زٚاتط ضَِٜعٟ ١٥ٚ ٥ُٝعا١ٜ ْي١طريَٜت، ٥ي١ّ ؾي٠َٛٝ َا١ََي١نطزْي١، َا١ََيي١ٟ ٚآلتيٞ ثي١ضاَٜٚعنطزْٞ        
هي١ٚتٔ  ي١ٚ ٥ُٝعا١ٜٟ ب١غيسا ي١غي١ض ضَِٜه   1930ثَٝهٗات١نإ ٚ زنتاتؤض١ٜٝت١، بؤ١ٜ ١٥ط١ض نٛضز ي١ 

ي١ط١ٍَ ب١ضٜتاْٝا نطزٟ ٠ٚز٠ْط ٖات َ، ١ٖضطٝع ضَِٜٞ تَٝٓاضَٝت ي١ّ قؤْاغ١زا، ن١ نٛضز َٜٚطِاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ  
ي١ عَٝطاقسا ناضٜط١ضٜٞ ١ٜ١ٖ ي١ ٥اغغ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ٚ ْاٚض١ن١ؾسا ثَٝط١ٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ي١ٚ ١َٖٚيي١ٟ  

َٜهه١ٚتٔ ي١ط١ٍَ نٛضز بَٞ ز٠ْطيٞ  ب١غسا بؤ ٥ُٝعانطزٕ ٚ ضَِٜع ١ْططتٔ ي١ ٥ُٝعا ٚ ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ضِ
يَٝبهات، ١٥ط١ض ي١ غ١ز٠ٟ ضِابيطزٚٚزا نيٛضز بيَٞ ز٠ْطيٞ ١َٖي١ٓبيصاضزبَٞ، ضيؤٕ يي١ّ غي١ز١ٜ٠ ني١          
غ١ضز٠َٞ ط١ال١ْ، بَٞ ز٠ْطٞ ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ططٚٚخ ٚ ْا٠ْٚسا١ْ ١َٖيس٠بصَٜطَٟ، ن١ ز٠ٜا١َْٟٚ نؤغيح  

 ٚ ت١ط١ض٠ خب١ْ١ ضَِٜط١ٟ ط١ٜؿ  ب١ َاف١ ض٠ِٚاناْٞ.
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  ٓةوهَي كوزد هة ُةٓيَشتين ًةزكةشيةتدآةوهَي كوزد هة ُةٓيَشتين ًةزكةشيةتدا
 
 

عَٝطام ب١ ثَٝٞ ز٠غتٛٚض ٚآلتَٝهٞ فٝسضاَي١ٝٝ، ن١ضٞ ي١ ب١غسا ضاٚ يي١ ز٠غيتٛٚض ْانطَٜيت،    
ت١ْا١ْت ي١ ضِاط١ٜاْسْسا ١ٖض ز٠طٛتطَٜت عَٝطام، ي١ ناتَٝهسا ثَٜٝٛػت١ ب١ ثَٝٞ ز٠غتٛٚض بطٛتطَٟ 

اؾيهطا ْٝٝي١تٞ ب١غيسا ب١ضاَبي١ض ز٠غيتٛٚضٚ، خؤزظٜٓي٠ٚ١ يي١        عَٝطاقٞ فٝسضاٍَ، ١َ١٥ف بي١ ٥ 
دَٝب١دَٞ نطزْٞ ١٥ٚ ز٠غتٛٚض٠ٚ، ثؿتهطزٕ ي١ فٝسضاَيٞ ٚ بازا٠ٚ١ْ ب١الٟ ١َضن١ظ١ٜتيسا ثٝؿيإ   
ز٠زات، ١٥َيي١ف غ١ضضييا٠ٟٚ ثؿييَٟٝٛ ٚ ٥اَيؤظٜٝيي١، نيياضنطزٕ بييؤ ١َضن١ظٜيي١ت ييي١ غييا١ٜٟ  

ت، ٥اَاش٠ٜي١نٞ تطغيٓان١ بيؤ ٥آٜيس٠ٟ     ز٠غتٛٚضَٜهسا ن١ ثَٝهٗات١ناْٞ ٚآلت ي١ب١ضضاٚ ز٠ططَٜ
 عَٝطام ٚ، ١٥ط١ضٟ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ثَٝهٗات١نإ الٚاظ ز٠نات.

١ٖض ي١ غ١ض٠تاٟ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطاق٠ٚ١، ١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٝسا ضي١ن١ض٠ٟ  
َٝيطام ْي١نطا٠ٚ، ضيْٛه١         نطز٠ٚٚ، ي١ بٓاغ١ٟ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تيسا ثيطؽ بي١ زاْٝؿيتٛاْٞ ع

ت١ن١ ظاز٠ٟ ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ دٝٗا١ْٚ َٖٝع٠ ط١ٚض٠ناْٞ دٝٗيإ، ب١تاٜبي١تٝـ بي١ضٜتاْٝاٚ    ز٠َٚي١
ف١ض٠ْػا، ب١ ثَٝٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ خؤٜإ ١ْخؿ١ٟ ٚآلتَٝهٞ َْٜٛٝإ ب١ ْاٟٚ عَٝطام زاضِؾت، ١َيٝو 
َٝيطام بي١ظؤضٟ           َٜطٟ سيٛنُِطاْٞ ع َٝٓيسضا، دطي١ يي١ َي١يٝو، ز٠غيت١بص ٍَ يي١ ز٠ض٠ٚ٠ِضا ٖ ف١ٜػ١

ني١ يي١ ز٠َٚيي١تٞ عٛياْٝيسا ١٥فػي١ضٚ ناضب١ز٠غيت بيٕٛٚ، ١٥ٚاْي١ف بي١ ٖيؤٟ           ي١ٚا١ْبٕٛٚ 
١َضن١ظٜيي١تٞ ز٠َٚييي١تٞ عٛييياْٞ، بييٕٛٚ بيي١ بٓاغ١زاضَِٜييص٠ضٟ تْٛييسنطزْٞ ١َضن١ظٜٝيي١ت ٚ   
نؤنطز٠ٚ١ْٟ ز٠غ١آلت ي١ ب١غسا، ب١ٚ َاْا١ٜ َٖٝؿتا نٛضزغتإ ب١ عَٝطاق٠ٚ١ ١ْيهَٝٓسضابٛٚ، ن١ 

ضَِٜصضا، يَٝط١ٜ٠ٚ٠ تَٝس٠ط١ٜٔ ن١ نٛضز ض ز٠ضز٠غ١ض١ٜٝنٞ يي١ضَِٜٞ  بٓاغ١ٟ ز٠َٚي١تَٝهٞ ١َضن١ظٟ زا
َٝؿتين ١َضن١ظ١ٜٝتيسا زٜتي٠ٚٛ، ضيْٛه١ ١َٖٝؿي١ ١َٖٚيٝيسا٠ٚ خيؤٟ يي١ٚ ١َضن١ظ١ٜٝتي١          ٖ١ْ
ضِاثػهَٝينَ، ١َضن١ظٜـ ١َٖٚيٞ زا٠ٚ ب١ظؤض بٝدات١ شَٜط ز٠غ١آلتٞ خؤ٠ٚ١ٜٚ خَٝطٚبَٝطٟ خبٛات ٚ، 
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َٝت٠ٚ١، ب١ّ ث١َٝٝف ١ٖض نٛضزَٜو ي١ ١َضن١ظ ١َٖيط١ضِابَٝتي٠ٚ١  ي١ بؤت١ٟ نٛيتٛٚضٟ خؤٜسا بٝتَٜٛٓ
 ب١ ٜاخٞ ي١ ق١َي١َسضا٠ٚ، غعاٟ ٜاخٞ بْٛٚٝـ ي١ ز٠َٚي١ت تْٛستطٜٔ غعاب٠ٚٛ.

َٝطاقيسا ي١غي١ض ١َضن١ظٜٝي١ت زاَي١ظضابَٝت، ٥ي١ٚا بٓاغي١ٟ         ١٥ط١ض بٓاغ١ٟ ز٠َٚي١ت يي١ ع
ٟ خؤضِاثػهاْسٕ ي١ ١َضن١ظ١ٜٝت دٛٚآل٠ٚ١ْٟ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغتاْٝـ ١َٖٝؿ١ ي١غ١ض ب١َٓا

زا١َظضا٠ٚ، ضْٛه١ ي١ غا١ٜٟ ١َضن١ظ١ٜٝتسا، نٛضزغتإ خطا٠ٚتي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ خعَي١تطٛظاضٟ ٚ،   
١ٖض ب١ زٚان١ٚتٜٛٚٞ ًََٖٝسضا٠ٚت٠ٚ١، بؤ١ٜ غ١ضنطز٠ناْٞ نٛضز ب١ ٖؤٟ زاٚاناضٟ بؤ باف نطزْٞ 

٠تاٟ غ١ز٠ٟ بٝػيت١ّ ؾيَٝذ   شٜاْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١ٖض٠ِؾ١ٟ ي١زاضزاْٝٝإ يَٝهطا٠ٚ، ي١ غ١ض
ع١بسٚيػ١الّ باضظاْٞ ١َٖٚيٞ خؤضِاثػهاْسْٞ ي١ ١َضن١ظ١ٜٝت زا٠ٚٚ، بٓاغ١ٟ ال١َضن١ظٜٝي١تٞ  
٥ٝساضٜٞ زاْا٠ٚٚ ١َٖٚيٞ زا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ زٜجًؤَاغٝٞ ي١ط١ٍَ َٖٝع٠ ط١ٚض٠نإ ططَٜبيسات، ٥اغيغ   

ٟ ؾيَٝذ   1911غاَيٞ  ٠ٚزَٜٗٝٓاْٞ َاف١ناْٞ نٛضز ب١ضظبهات٠ٚ١، ١٥ط١ض غ١ٜطٟ زاخٛاظ١ٜٝناْٞ
ع١بسٚيػ١الّ باضظاْٞ ي١ ز٠َٚيي١تٞ عٛيياْٞ بهي١ٜٔ، ز٠بٝيٓني ٜٚػيت١ٜٛتٞ تاٜب١مت١ْيسٟ بي١        
نٛضزغتإ بسات ٚ ي١ ز٠ٚضٚب١ض دٝاٟ بهات٠ٚ١ٚ ي١ ١َضن١ظ١ٜٝتٞ ز٠َٚي١ت١ زاطرين١ض٠نإ زٚٚضٟ 

٥ي١ٚ ثياض٠ٚ    خبات٠ٚ١، ناتَٞ زاٚاٟ نطز ط١ٚض٠ ب١ضثطؽ ٚ ف١ضَاْب١ضاْٞ نٛضزغتإ نيٛضز بئ ٚ،  
ثٛي١ٟ ي١ خ١َيهٞ نٛضزغتإ نؤز٠نطا٠ٚ١ٜ بؤ ز٠َٚي١ت، ٠ٚى ٥ي١ٚ ثاض٠ٜي١ٟ يي١ دٝياتٞ ضي١ْٚٛ      
ع١غه١ضٟ ز٠ٜاْساٚ ؾغ زٟ، ي١ ٥اٚازاْهطزْي٠ٚ١ٟ نٛضزغيتإ خي١ضز بهطَٜيت ٚ، خَٜٛٓيسٕ ٚ      
ْٛٚغييطاٟٚ ض٠ِيييٞ بيي١ ظَيياْٞ نييٛضزٟ بيئ، ْيي١ى ٖيي١ض ٥يي٠ٚ١، بيي١َيهٛ ١َٖٚيٝييسا٠ٚ ييي١ ضِٟٚٚ 

تاٜب١مت١ْسٟ ب١ نٛضزغتإ بسات ٚ ي١ ز٠ٚضٚبي١ض دٝياٟ بهاتي٠ٚ١، ني١ باؾيأٜ       ١َظ١ٖبٝؿ٠ٚ١
ٖؤناضٟ ١ٜناْطريٟ نٛضزٚ خؤثاضاغت١ٓ ي١ ناضٜط١ضٜٞ ز٠ٚضٚب١ضٚ غي١ض٠زلاّ زٚٚضن١ٚتٓي٠ٚ١ يي١    
١َضن١ظ١ٜٝتٞ زاطرين١ضإ، ز٠َٚي١ت ي١ بعاؤٞ ؾَٝذ ع١بسٚيػ١الّ باضظاْٞ تطغيا، بؤٜي١ ٖي١َٚيٞ    

١ٜ٠ى بَٝت ١٥ٚ ضِاب١ض٠ٟ نٛضز ي١ْاٚببات، ٠ٚ١٥بٛٚ ب١ ثٝالْٞ خٝا١ْتهاضا١ْ ظؤضٜسا تا ب١ ١ٖض ؾَٝٛ
 ي١ َٛغٌَ ي١غَٝساض٠زضا. 1914ز٠غتطري نطاٚ غاَيٞ 

٠َٜٛبي١ضٟ يي١ ظؤض ْاٚضي١ٟ         خؤِضاثػهاْسٕ يي١ ١َضن١ظٜٝي١تٞ زاطريني١ضإ ٚ ٖي١َٚيٞ خؤب١ِض
ٝٗإ ٚ ٖاتين ٥ٝٓطًٝع نٛضزغتإ ث١ض٠ٟ غ١ْس، ناتَٞ ي١ زٚاٟ نؤتاٜٞ ٖاتين ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ د

بؤ نٛضزغتإ، ؾؤضِؾٞ ؾَٝذ ١َدٛز ي١ ْاٚضي١ٟ غيًَُٝاْٞ ١َٖيطريغيا، ث٠ٜٛ١ْيسٟ يي١ َْٝيٛإ       
َي١ال   ١ٖ1919ضزٚٚ ١َنؤٟ ؾؤضِف باضظإ ٚ غًَُٝاْٞ ث١ٜسابٛٚ، ؾَٝذ ١٥د١زٟ بياضظاْٞ يي١   

ضِف ْاضز٠ د١ْطا٠ٚض بؤ ثؿتٝٛاْٞ ؾؤ 300َػت١فا باضظاْٝٞ ١َْطٟ ب١ غ١ضنطزا١ٜتٞ َٖٝعَٜهٞ 
غًَُٝاْٞ، ١َٖٚيٞ ؾَٝذ ع١بسٚيػ١الّ باضظاْٞ ٚ ١٥ّ ثطزٟ ث٠ٜٛ١ْسٜٝي١ٟ َْٝيٛإ زٚٚ ْاٚضي١ ني١     
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ب١ْٚٛ غ١ْت١ضٟ ؾؤضِف ٚ ضِاث١ض١ِٜٓناْٞ نٛضزغتإ، َٖٝٓس٠ٟ زٟ ث١ض٠ٟ ب١ َٖٝعٟ ال١َضني١ظٟ ٚ  
 غ١ض٠تا١ٜنٞ زٜه١ٟ ١َٖيضٓٝين َٖٝٓا١ْزٜٞ خ١ْٚٞ طي١ٚض٠ زا، ني١ بٓاغ١ٜي١نٞ تؤنُي١ٟ بيؤ     
ض٠ِتهطز٠ٚ١ْٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٞ زا زاضِؾت. ي١ ال١ٜنٞ زٜه٠ٚ١، ي١ ب١غيسا ثي١ض٠ بي١    
سٛنُٞ ١َضن١ظٟ ز٠زضا، ب١َ١ف ي١ زٚاٟ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام، باضٚزؤر ب١ّ ؾي١ٜ٠َٛٝ  
بٛٚ: ب١غسا١ٜنٞ ثَٝساطط ي١ غ١ض ١َضن١ظ١ٜٝت، نٛضزغتاْٝـ ي١ ضَِٜٞ ؾؤضِؾي٠ٚ١ ض٠ِتهطزْي٠ٚ١ٟ   

١ظ١ٜٝتٞ ضِاط١ٜاْسبٛٚ، ٜٚال١ٜتٞ َٛغًَٝـ ي١ َْٝيٛإ عَٝيطام ٚ تٛضنٝيا بي١ ١َٖيٛاغيطاٟٚ      ١َضن
َابؤ٠ٚ، ن١ٚات١ نٛضز ١َضن١ظ١ٜٝتٞ ب١غساٟ ثاٜتي١خغ ز٠َٚيي١تٞ تياظ٠ زاَي١ظضاٟٚ عَٝطاقيٞ      
ض٠ِتهطز٠ٚ٠، ب١آلّ ٥رياز١ٜ٠نٞ َْٝٛز٠َٚي١تٞ، ي١ ضَِٜٞ بطِٜاضٟ نؤ١ََيي١ٟ طي١الٕ، نٛضزغيتاْٞ بي١     

 ٠ٚ يهاْس.عَٝطاق١
ي١ غ١ضز٠َٞ ثاؾا١ٜتٝسا، زؤخيٞ ٥ٝكًُٝيٞ ٚ َْٝٛز٠َٚيي١تٞ ٚ خٛيٝياٟ َي١يٝو ٚ ططٚٚثيٞ       
سٛنُطِاْإ، بط٠ٜٚإ ب١ ز٠غ١آلتٞ ١َضني١ظٟ زا، يي١ نؤتياٜٞ غي١ٝٝنإ ٚ نؤتياٜٞ ضي١ًناْٞ       
غ١ز٠ٟ بٝػت، ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝـ ي١ ١َٜسا١ْن١زا ز٠ضن١ٚت ٚ خيؤٟ منياٜـ نيطز، بي١     

تاٟ ض١ًناْسا، زٚاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ ْاغيْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ  يي١ ضَِٜيٞ نؤز٠تيا٠ٚ       تاٜب١تٝـ ي١ غ١ض٠
ز٠غ١آلتٝإ ي١ غ١ض٠تاٟ ؾ١غت١نا٠ٚ١ْ ٠ٚضططت، بريٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٝسا ظٜاتط بط٠ٟٚ 
غ١ْس، تا ب٠ٚ١ ط١ٜؿت ْاغْٝٛايٝػت١ ع١ض٠ب١نإ ي١ ضَِٜيٞ سعبيٞ ب١عػي٠ٚ١، ١َضن١ظٜٝي١تٝإ     

ناض٠غاتٝإ ب١غ١ض نٛضزغتإ ٚ عَٝطاقسا َٖٝٓا، ن١ تيا ٥ي١َطِؤف    ٠ٚ١٥ْس٠ تْٛس نطز، ط١ٚض٠تطٜٔ
َا٠ٚ. ْاغْٝٛايٝػتاْٞ عي١ض٠ب يي١ تْٛيسنطزْٞ ١َضن١ظ١ٜٝتيسا، فؿياضَٜهٞ       ناضٜط١ض١ٜٝناْٞ

ؾيؤضِف يي١    1991تا  1961ظؤضٜإ خػت١ غ١ض نٛضز، ١َ١٥ف غ١ضٟ بؤ ٠ٚ١٥ نَٝؿا، ن١ ي١ 
١ٜ٠ٟ ؾيؤضِف، ْيا٠ٚ ْيا٠ٚ نيٛضز ي١طي١ٍَ ب١غيسا       نٛضزغتإ ب١ضز٠ٚاّ بَٝت، ب١ زضَٜصاٜٞ ١٥ٚ َاٚ

ن١ٚتؤت١ طتتٛطؤ٠ٚ، ط١ٚض٠تطٜٔ ططَٜٞ ب١غسا ٚاظ١َْٖٝٓإ ب٠ٚٛ ي١ ١َضن١ظ١ٜٝت ٚ ي١ٚ ض١َِٜٝؾ٠ٚ١ 
ز٠غت ب١ض١ْزإ ي١ ١ْٖسَٟ ْاٚض١ٟ ب١ ع١ض٠بهطاٚ، ن١ تا ١٥َطِؤف ب١ْٚٛت١ ٜي١نَٝو يي١ ططفتي١    

 ز٠زظَٜت١ٖ.٠ٚ١َيٛاغطا٠ٚنإ ٚ، ب١غسا خؤ ي١ ضاض٠غ١ضنطزْٝإ 
( 2003-1991غاٍَ) 12ب١ض ي١ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بؤ َا٠ٟٚ 

ي١ضَِٜٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ فٝيسضاَيٝٞ ٠ٚى   1992ي١ ز٠غ١آلتٞ ١َضن١ظٜٞ ب١غسا خؤٟ زابطِاْس، غاَيٞ 
     ٞ  ؾَٝٛاظٟ ثَٝه٠ٚ١ شٜإ ي١ط١ٍَ ب١غسا زٜاض نطز. ٚاقٝبٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ يي١ ٜاغياٟ نيات
ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ز٠َٚي١ت ْاغَٝٓسضاٚ، ططفت١ غ١ض٠ن١ٝٝناْٞ ٠ٚى ْاٚض١ زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ ي١ َيازز٠ٟ  

زا.  140يي١ َيازز٠ٟ    2005ٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜزا خؤٟ زٜت٠ٚ١، زٚاتط ي١ ز٠غيتٛٚضٟ غياَيٞ    58
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ٞ زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ، ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ضَِٜهه١ٚتٔ ني١ بي١ض٠َِٜٛبطزْ  
ٚآلت ب١دؤضَٜو بَٝت، ٖٝ  ثَٝهٗات١ٜ١نٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اٜين ٚ ١َظ١ٖبٞ ثؿت طيَٟٛ ْي١خطَٜت،   
ب١آلّ زاضِؾتين ز٠غتٛٚضَٜهٞ َْٟٛ َؿتَٛطِٟ ظؤضٟ يَٝه١ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض زٚٚ ٖؤ، ١ٜنٝإ ٠ٚ١٥بٛٚ 
ن١ ١ٖض ثَٝهٗات١ٜ١ى ١َٖٚيٞ ز٠زا ث١ضاَٜٚع ْي١خطَٜت ٚ ظؤضتيطٜٔ تاٜب١مت١ْيسٟ خيؤٟ خباتي١ َْٝيٛ       
ز٠غتٛٚض٠ٚ٠، ١٥ٟٚ زٜه١ؾٝإ ٠ٚ١٥بٛٚ زٜاضبٛٚ ١ًََٜٝهٞ خؤغ١ثَٝٔ ١ٜ١ٖٚ ز١ٜ٠ٜٚػت ز٠غتٛٚض 
ب١ دؤضَٜو بَٝت، بٛاضَٜو بيؤ خؤغي١ثاْسٕ ٚ قيؤضر نطزْيٞ ز٠غي١آلت ٖي١بَٝت، تيا يي١ ثي١ْاٟ          
ز٠غتٛٚضزا، ٠ٚ١٥ٟ ز١ٜ٠َٟٚ دَٝب١دَٝٞ بهات، نٛضز ي١ّ عَٝطاق١ ١َْٜٝٛزا َٖٝعَٜهيٞ نياضابٛٚ بيؤ    

ٞ ب١َٓاناْٞ زميٛنطاغٞ ٚ فط٠ٜٞ ي١ ز٠غتٛٚضزا، ظَٜس٠ضِؤٜٞ ١ْٝٝ ١٥طي١ض بًَيَٝني نيٛضز    ض١غجاْسْ
١ْبٛا١ٜ ز٠غتٛٚض ب١ دؤضَٜهٞ زٟ زاز٠ضَِٜصضا، بطِٜاض بيٛٚ عَٝطاقيٞ زٚاٟ غي١زاّ عَٝطاقَٝهيٞ زٟ     
بَٝت، ب١آلّ ٠ٚى ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ بايإ نطز، ت١الضٟ ٥ي١ٚ ز٠َٚي١تي١ زٚاٟ ؾي١ضِٟ ١ٜني١َٞ دٝٗيإ      

ٓاغ١ٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ١َٖيٓطا، بؤ١ٜ ١َٖٛٚ ١٥ٚ َٖٝيعٚ ططٚٚثاْي١ٟ يي١ ضَِٜيٞ نؤز٠تيا٠ٚ      ي١غ١ض ب
ز٠غ١آلتٝإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١َضن١ظ١ٜٝتٝإ ب١ باؾأٜ َٝهاْٝعّ بؤ زضَٜص٠زإ ب١ ز٠غ١آلت زاْا٠ٚ، 
ْاغْٝٛايٝػتاْٞ ع١ض٠ب ي١َ١زا ظؤضتطٜٔ ضِؤَيٝإ ١ٖبٛٚ، ١٥ٚإ ٖاتٔ ناضٜإ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ نيطز،  

ن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ ١َضن١ظ١ٜٝت ب١ َاْاٟ ضَِٜط١زإ ب١ َٖٝيعٚ ٥اضاغيت١ٟ زٜهي١ٟ غٝاغيٞ،     ن١ زٚٚض
١َ١٥ف ي١ ف١ض١ْٖطٞ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٝسا ١ْٝٝ، تَٝعٟ ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ناضٟ ي١غ١ض 
٠ٚ١٥ نطز، ن١ بَٝذط١ ي١ ع١ض٠ب ٖٝ  ثَٝهٗات١ٜ١نٞ زٟ سٝػابٞ بؤ ١ْنطَٟ، ١َ١٥ف غ١ضٟ بؤ 

اٚاناض١ٜٝى بؤ ١َْٖٝؿتين ١َضن١ظ١ٜٝت بي١ زشاٜي١تٞ نطزْيٞ عي١ض٠ب ٚ     ٠ٚ١٥ نَٝؿا ن١ ١ٖض ز
ثاضض١ ثاضض١ نطزْٞ عَٝطام ي١ ق١َي١ّ بسضَٜت، ١٥َطِؤ يي١ عَٝطاقيسا دياضَٜهٞ زٟ ٥ي١ّ تَٝيع٠ يي١       
بط٠ٚزا١ٜ، ضْٛه١ ضَِٜط١ ب١ قؤضخهطزْٞ ز٠غ١آلت ز٠زات، بؤ١ٜ ٖي١ض َٖٝعَٜيو بٝي١َٜٚت تي١ٚاٟٚ     

َٜيت، نياض ي١غي١ض ٥ي٠ٚ١ ز٠نيات ني١ زشاٜي١تٞ نطزْيٞ         ز٠غ١آلت ي١ عَٝطام ب١ ز٠غيت١ٚ  ٠ بطط
١َضن١ظ١ٜٝت، ب١ ثاضض١ ثاضض١ نطزْٞ عَٝطام زابينَ، ؾٝب١ناْٝـ ن١ ز٠ٜا١َْٟٚ عَٝطام نؤْاِؤٍَ 
به١ٕ، ناض ب١ ١َضن١ظ١ٜٝت ز٠ن١ٕ، ١ْٖسَٟ َٖٝعٟ ؾٝب١نإ ْا٠ٚ ْا٠ٚ باؽ ي١ فٝسضاَيٞ ز٠ن١ٕ، 

ؿاضَٜو بٛٚبَٝت، بؤ ١٥ٚ ناتا١ٜ١ْ ن١ تٝاٜسا ١ٖغت ب٠ٚ١ ب١آلّ ثَٞ ز٠ضَٞ ١َ١٥ف ١ٖض بؤ دؤض٠ ف
ز٠ن١ٕ عَٝطاقٝإ ثَٞ نؤْاِؤٍَ ْانطَٜت. غ١ْٓٛ ٥َٝػتاؾٞ ي١ط١ٍَ زابَٝيت ٖي١ض ب١ٖي١ٚاٟ ضِابيطزٚٚ     

-1921ز٠شٜت، ن١ ١ٖض ي١ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطاقي٠ٚ١ تيا ضِٚٚخاْيسْٞ ضِشَُٜيٞ غي١زاّ)     
 .( ز٠غ١آلت ب١ز٠غت ١٥ٚا٠ٚ١ْ ب2003٠ٚٛ
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١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٝسا، ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ يي١باض بيؤ تيانط٠ِٟٚ ف١ضاٖي١ّ ز٠نيات، بؤٜي١       
١٥ٚا١ْٟ ؾ١ٜساٟ قؤضخهطزْٞ ز٠غ١آلتٔ ث١ْاٟ بؤ ز٠ب١ٕ، ْٛضٟ ناٌَ َايٝهٞ غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ 
عَٝطام، ز١ٜ٠َٟٚ عَٝطام ب١ ٥اضاغت١ٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ببات٠ٚ١، ١َ١٥ف ي١ ١َٖيػٛن١ت ٚ ضؤ١ْٝتٞ 

ي١ط١ٍَ ز٠غتٛٚضزا ب١زٟ ز٠نطَٜت، بطِٜاض بي١ ثَٝضي١ٚا١ْٟ ز٠غيتٛٚض ز٠زات، بي١ٚ      َا١ََي١نطزْٞ
ث١َٟٝٝ ب١ ثَٝٞ ز٠غتٛٚض غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ ف١ضَاْس٠ٟ طؿغ َٖٝع٠ ضي١نساض٠نا١ْ، بي١ ٥ياض٠ظٟٚٚ    
خؤٟ ف١ضَاْس٠ٟ فريق١ زاز٠َْٞ ٚ شَاض٠ٟ غ١ضباظ ٚ فريق١ٟ ع١غه١ضٟ ب١ ثَٝيٞ ٜٚػيغ خيؤٟ    

تٛٚض، ٥َٝػييتا َيايٝهٞ ٚ ١٥ٚاْيي١ٟ ز٠ٜاْي١َٜٚت ١َضن١ظٜٝيي١ت ييي١   زاز٠ْيَٞ ْيي١ى بي١ثَٝٞ ز٠غيي  
سٛنُطِاْٝسا ١ٖبَٞ، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ط١ٚض٠تطٜٔ نؤغح زاز٠َْٝٔ، ضْٛه١ ب١ٖؤٟ ظاَيبْٛٚٞ 
تَٝعٟ ١َضن١ظ١ٜٝت ٚ تانط٠ِٟٚ، َٖٝع٠ زميٛنطاتي١ناْٞ عَٝيطام ١َٖٝؿي١ ضِٚٚبي١ضٟ ناضنطزْٝيإ      

ا١َْٟٚ ز٠غ١آلت قؤضر بهي١ٕ، ٖيٝ  سٝػيابَٝو بيؤ َٖٝيع٠      ب١ضت١غو بؤت٠ٚ١، بؤ١ٜ ١٥ٚا١ْٟ ز٠ٜ
زميٛنطات١نإ ْان١ٕ، تا ٥َٝػتاف ظؤضب١ٟ ن١غا١ٜت١ٝٝ ضِْٚٚانبريٚ ١٥نازمي١ٝٝ زٜاض٠ناْٞ عَٝيطام  
ييي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚآلت ز٠شٜيئ، شَاض٠ٜيي١نٝٝإ بييؤ ثؿييتٝٛاْٞ نطزْييٞ عيي١ض٠ب ييي١ زؤظٟ نييٛضز  

بؤ ثؿتٝٛاْٞ نيطزٕ يي١ زؤظٟ نيٛضز( يي١      نؤ١ََي١ٜ١نٝإ زا١َظضاْس٠ٚٚٚ)ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ ع١ض٠بٞ
نؤْطط١ٜ٠نٝإ ي١ ١ٖٚيَٝط ططَٜسا، ب١آلّ ضِاط١ٜاْسْٞ ع١ض٠بٞ ططْطٞ ث١َٓٝزا، ظ٠َٝٓي١ٜإ   2012

َٞ ني١ ٥ي١ٚ         ٠َٜٛببي١ٕ، ١٥َي١ف ٥ي٠ٚ١ ز٠ط١ٜي١ْ َٞ ١٥ٚ دؤض٠ نؤْططا١ْ ي١ ب١غيسا ب١ِض بؤ ْاض٠ِخػ
َٝهٗات١نإ ز٠ن٠ٚ١ْ١، زٚٚض ي١ ظاَيبْٛٚٞ ع١ض٠با١ْٟ ٚاقٝبٝا١ْ بري ي١ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ثضْٚٚانبري٠ 

١ٜنَٝهٝإ ٚ ث١ضاَٜٚعخػتين ١٥ٟٚ زٟ، َٖٝؿتا ١٥ٚ َٖٝيع٠ ْيني قٛضغياٜٝإ يي١ غي١ض طؤض٠ِثياْٞ       
غٝاغييٝٞ ع١ض٠بٝييسا ٖيي١بَٝت، ١َب١غييت نيي١ّ نطزْيي٠ٚ١ ْٝٝيي١ ييي١ ثَٝطيي١ٟ ٥يي١ٚ ضِْٚٚييانبريٚ  

طَٟ، ٥ي١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜي١ ني١    زميٛنطاغٝدٛاظا١ْٟ ع١ض٠ب، ب١آلّ ضِاغت١ٝٝى ١ٜ١ٖ ْيابَٞ يي١بري بهي   
١َٖٝؿ١ نٛضز ي١ عَٝطاقسا تان١ ثؿتٝٛاْٞ ضِاغت١ق١ٜٓٝإ ب٠ٚٛ، نٛضزغتإ ث١ْاط١ٜي١نٞ ٥ياضاّ   
ب٠ٚٛ، بؤ ١ْٖاغ١زإ ٚ قػ١نطزْٞ ديسٟ يي١باض٠ٟ ١َغي١ي١ ضاض٠ْٛٚغػياظ٠ناْٞ عَٝيطام، بي١       

 ٥َٝػتاؾ٠ٚ١.
آلّ يي١ٚ ناضٚاْي١زا   ١٥ط١ضضٞ نٛضز خ١باتٞ بؤ غ١ْس٠ٚ١ْٟ َاف١ ظ٠ٚتهطا٠ٚناْٞ نطز٠ٚٚ، ب١

ناضٟ بؤ ٠ٚ١٥ف نطز٠ٚٚ، زميٛنطاغٞ ي١ عَٝطاقسا ب١ضق١ضاض بَٝت، ١َ١٥ؾٞ ١ْؾاضزؤت٠ٚ١، بي١َيهٛ  
غاآلَْٝهٞ زٚٚضٚ زضَٜص، زضٚمشٞ ْا٠ْٚسٟ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغيتإ )زميٛنطاغيٞ بيؤ    

طِاٟ خي١بات يي١   عَٝطام ٚ ٥ؤتؤْؤَٞ بؤ نٛضزغتإ( ب٠ٚٛ، ضاالنٞ غٝاغٝٞ نٛضز ي١ب١غيسا، َٜٚي  
ثَٝٓاٟٚ ٠ٚزَٜٗٝٓاْٞ َايف نٛضز، ضِؤَيٞ ي١ بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ بريٚبا٠ٚضِٟ زش٠ ١َضن١ظ١ٜٝت ٖي١ب٠ٚٛ،  
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ب١ غ١ض٠تا١ٜنٞ ططْط  1946ز٠نطَٟ زا١َظضاْسْٞ ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ ي١ ب١غسا غاَيٞ 
، ني١ زٚاتيط يي١    ي١ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ تٛاْاٟ غٝاغٞ ٚ ضِْٚٚانبريٟ ٚ ضِاط١ٜاْيسْٞ نيٛضز زابٓيسضَٟ   

ث١زلانإ ٚ ب١ تاٜب١تٝـ ي١ غ١ض٠تاٟ ؾ١غت١ناْٞ غ١ز٠ٟ بٝػت، ي١ ضَِٜٞ ضِؤشْا١َٟ )خي١بات(  
ٟ ظَاسلاَيٞ ثاضت٠ٚ١ٝٝ، ال١ْٜٞ خطاثٞ ١َضن١ظ١ٜٝت خطا٠ٚت١ضِٚٚ ٚ زشٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٟ ز٠غتٛٚض 

١َٖيَٜٛػيت١   ٠ٚغتا٠ٚ ن١ عَٝطاقٞ ب١ ب١ؾَٝو ي١ ْٝؿتُاْٞ ع١ض٠ب ي١ ق١َي١ّ زا٠ٚ، ي١ غي١ض ٥ي١ّ  
 ضِؤشْا١َن١ زاخطا٠ٚٚ غ١ضْٛٚغ١ض٠ن١ٜؿٞ َاَؤغتا ٥ٝكاِٖٝ ١٥د١ز ظٜٓساْٞ نطا٠ٚ.

ز٠ضن١ٚت ن١ ١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٝسا، ب١ٖؤٟ تيانط٠ِٟٚ ٚ ١ْخَٜٛٓسْي٠ٚ١ٟ بؤضيٕٛٚ ٚ    
تَٝع٠ناْٞ زٟ، ض ناض٠غاتٞ ب١غ١ض عَٝطاقسا َٖٝٓا٠ٚ، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾ١ضِٚ َاَيَٜٛطاْٝٝاْي١ٟ ب١غي١ض   

ٚآلت١زا ٖاتٕٛٚ، ي١ ١٥زلاَٞ تانط٠ِٟٚ سه١َٚٛتٞ ب١غسا ب٠ٚٛ ي١ بطِٜياضزا. ٥ي١َطِؤ عَٝيطام     ١٥ّ
ثَٜٝٛػغ ب١ٜ٠ٚ١ خؤٟ ي١ ٥اغ١ٚاضٟ سٛنُٞ تيانط٠ِٟٚ ٚ ١َضن١ظٜٝي١ت ضِظطياض بهيات، ١ٖقي١      
ي١َ١ؾسا ١َٖٚيٞ نٛضز ب١ ٥ٝذابٞ ٠ٚضبططٕ، ب١آلّ ب١زاخ٠ٚ١، يي١ دٝياتٞ ٥ي٠ٚ١ٟ سهَٛٚي١تٞ     

َٝيطام ني١ّ        ب١غسا ٌَ بسات١  َٝيطام ٚ، ني١ََٝو يي١ خي١َٞ خي١َيهٞ ع ب١ض ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٟ ع
بهات٠ٚ١، ن١ تا٥َٝػتاف ب١ز٠ّ ٥اظاضٟ ؾ١ضِٚ ناٚيهاض٠ٚ١ٜٝٝ ز٠تًَٝٓي٠ٚ١، ن١ضيٞ خي١َٞ ٖي١ض٠     

ٚ ض١نٞ قٛضؽ ٚ ثطِضي١ى   f16ط١ٚض٠ٟ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ ْٛضٟ َايٝهٞ، نطِٜين باَي١فطِٟ د١ْط 
ٟ ز٠غ١آلت ٚ تْٛسنطز٠ٚ١ْٟ ١َضن١ظ١ٜٝت، ت١ْا١ْت بي١ بيَٞ   نطزْٞ غٛثا١ٜ، بؤ ب١َٖٝعنطز٠ٚ١ْ

ٖٝ  ؾ١ضّ نطزَْٝو، ي١ ب١غسا قػ١ ي١باض٠ٟ َٖٝطف نطز١ْ غ١ض ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ ز٠نطَٜيت،    
١٥ٚ ططٚٚث١ٟ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ي١ ب١غسا سٛنُطِاْٞ ز٠نات، ز١ٜ٠َٟٚ عَٝطام بباتي٠ٚ١ زؤخيٞ ؾي١ضِٚ،    

هٞ ْازٜاض، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ١٥ط١ض ب١غسا ضياٟٚ  عَٝطاق١ٝٝنإ خبات٠ٚ١ ب١ضز٠ّ ضاض٠ْٛٚغَٝ
ي٠ٚ١ بَٝت، ن١ داضَٜهٞ زٟ نٛضزغتإ خبات٠ٚ١ شَٜط ١َضن١ظ١ٜٝتَٝهٞ تْٛس، ن١ ي١ ضِاغتٝؿسا ١ٖض 
َٝٓاطي١ضِٟ خي١َيهٞ         َٟ ٚ ي َٞ ني١ بٛزدي١ٟ بيِك ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا ناضز٠نات، ضيْٛه١ ِضاٜس٠ط١ٜي١ْ

ب١غسا ز١ٜ٠َٟٚ غٜٛضٞ ناض٠باٟ نٛضزغتاْٞ ي١بي١ض   نٛضزغتإ غٛٚز ي١ غاَا١ْن١ٜإ ٠ٚضبططٕ،
ز٠غتسا بَٝت، ضؤٕ غ١زاّ زٚاٟ ضِاث١ضِٜٔ تا٠ٚض٠نياْٞ ناض٠بياٟ َْٝيٛإ نٛضزغيتإ ٚ ب١ؾي١ناْٞ      
زٜه١ٟ عَٝطاقٞ تَٝهساٚ ناض٠باٟ ي١غ١ض نٛضزغتإ بطِٟ، داضَٜهٞ زٟ ١َٖإ ؾيت بهطَٜتي٠ٚ١،   

ت ١ْبات ٚ، ثَٜٝٛػت١ٝٝناْٞ نٛضزغتإ يي١  ب١غسا ز١ٜ٠َٟٚ نٛضز ب١ٖٝ  ؾ١ٜ٠َٛٝى ز٠غت بؤ ١ْٚ
ب١غسا٠ٚ بَٝت، ي١ ال١ٜنٞ زٜه١ ٥اَاز٠ ١ْٝٝ ٥ي١ٚ ب١ؾي١ٟ بيؤ نٛضزغيتإ زاْيسضا٠ٚ ب١تي١ٚاٟٚ       
بٝسات، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ قبَٛيٞ ١ْٝٝ داضَٜهٞ زٟ خبطَٜت٠ٚ١ شَٜط سهَٛٚي١تَٝهٞ ١َضني١ظٟ،   

بَٝيت، خيؤٟ بي١ض٠َِٜٛ ببيات ٚ     ١٥ط١ض ي١ غ١ض٠تاٟ غ١ز٠ٟ بٝػت٠ٚ١َ١، نٛضز زاٚاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ نطز 
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غياٍَ دياضَٜهٞ زٟ بضيَٝت٠ٚ١ شَٜيط      100ٚآلتٞ ٥ا٠ٚزإ بهطَٜت٠ٚ١، ٖيٝ  ضَِٜيٞ تَٝٓاضيَٝت زٚاٟ    
غاٍَ ظٜاتط بٛٚ بب٠ٚٛ  ١َ400ضن١ظ١ٜٝتَٝهٞ تْٛٚس٠ٚ٠، ٥اخط ي١ غ١ض٠تاٟ غ١ز٠ٟ بٝػت١ّ، نٛضز 

١ؾ٠ٚ١ ن١ٚت١ َْٝٛ ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ ب١ضزاؾٞ َْٝٛإ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٞ ٚ ز٠َٚي١تٞ ٥َٝطإ ٚ، ب١ٚ ساَي
دٝٗا٠ٚ١ْٚ، زٚاٟ ؾ١ضِ نٛضزغتاْٞ ب١ؾٞ عٛياْٞ ب١ غ١ض ١ٖضغَٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام ٚ تٛضنٝياٚ  
َٝيٞ ٚابيَٞ  بي١ظؤض         َٝػتا زْٝا طؤِضا٠ٚٚ غي١ضز٠َٞ ط١الْي١، ْيابَٞ ب١غيسا ث غٛضٜا زاب١ف نطا. ٥

ٚا٠ٚتيطٜـ بضيَٝت ٚ بًَيَٞ     ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ضِانََٝؿيَٝت٠ٚ١ شَٜيط سيٛنُٞ ١َضني١ظٟ، ْيانطَٟ     
نؤَي١ط١ناْٞ ز٠َٚي١ت ي١ عَٝطاقسا ي١غ١ض ١َضن١ظ١ٜٝت زا١َظضا٠ٚ، ١ٖق١ ب١غسا ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ضضاٚ 
بَٝت، ن١ غ١ضز٠َٞ ١َضن١ظ١ٜٝت ي١ سٛنُطِاْٝسا ب١غ١ضضٛٚ، ٥ي١ٚ ض٠ِؾي١با١ٜٟ ٥ي١دلاض٠ ٖي١َيٞ     

ت ٚ ب١ ثريؤظٜيإ ز٠ظاَْٝيت،   نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ نؤَي١طا١ْف تَٝو ز٠ؾهَٝينَ ن١ ب١غسا ثَٝٝا٠ٚ١ْ ز٠ْاظَٜ
١٥ط١ض ب١غسا ١َضن١ظ١ٜٝت تٛضِ ١َٖيبسات ٚ ٌَ بؤ ز٠غتٛٚض ٚ دَٝبي١دَٞ نطزْيٞ ٜاغيا بيسات،     
١٥ٚا تَٝهساْٞ نؤَي١ط١ناْٞ ١َضن١ظ١ٜٝت ٥اظاضٜإ ْابَٝت، ب١آلّ ١٥ط١ض ثؿت ي١ ز٠غتٛٚض بهات 

َٝطييط٠ٚ٠ٟ ٚ ٖيي١ض ي١غيي١ض ٥يي٠ٚ١ غييٛٚض بَٝييت ، نيي١ ١َضن١ظٜٝيي١تٞ سييٛنُطِاْٞ بيي١ تانيي١ د  
ف١ضَاْط٠ِٚا١ٜتٞ بعاَْٞ، ١٥ٚا ي١ٚ ساَي١ت١، ١َٖيت١ناْسٕ ٚ ي١ ض٠ِطٛضِٜؿ١ ز٠ضَٖٝٓاْٞ نؤَي١طي١ناْٞ  

 ١َضن١ظ١ٜٝت  بَٞ ٥اظاض ْابَٝت.
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  ئةجنووًةُي داُوضتاُدْ هةطةيَ بةغدائةجنووًةُي داُوضتاُدْ هةطةيَ بةغدا

 واُةيةن هة زِابسدوو.. ثةُديَم بؤ ئةًسِؤو ضبةيواُةيةن هة زِابسدوو.. ثةُديَم بؤ ئةًسِؤو ضبةي
 

ضٚاْٞ زاْٛغتاْسْٞ َْٝٛإ نٛضزٚ ب١غسا ب١ضز٠ٚا١َ، ١٥ط١ض ي١ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛٚي٠ٚ١ َٖٝؿتا نا
غاَي١، َٜٚطِاٟ ؾ١ضِٚ ناٚيهياضٟ ٚ دٝٓؤغياٜسنطزْٞ نيٛضزٚ     50ز٠غت ثَٝبه١ٜٔ، ١٥ٚا ظٜاتط ي١ 

خ١باتٞ ض١نساضٜٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١َٖٝؿ١ دٛآل٠ٚ١ْٟ ضِظطاض ٛاظٟ نٛضزغيتإ، ني١ْاَيٞ   
سْٞ ب١ ططْط ظا٠ْٛٝ، ٠ٚ١٥ؾٞ ي١ال ضِٕٚٚ ب٠ٚٛ، ن١ ي١ ب١غيسا َي١ًٜٞ نيات    طتتٛطؤٚ زاْٛغتاْ

ب١غ١ض بطزٕ ٚ خؤزظ٠ٚ١ٜٓ ي١ طتتٛطؤ ١ٖب٠ٚٛٚ ١ٜ١ٖ، ي١طي١ٍَ ٠ٚ١٥ؾيسا، تيا ضَِٜطياٟ ٥اؾيغ ٚ      
َٜيصناضٜٞ          َٞ، ثي١ْاٟ بيؤ خي١باتٞ ضي١نساضٟ ْي١بطز٠ٚٚ، بؤٜي١ نؤبْٛٚي٠ٚ١ٟ ِضاٚ طتتٛطؤ ١ٖبٛٚب

بؤ ثَٝهَٗٝٓاْٞ   2012/ 6/7ٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ضِؤشٟ ث١ضي١َإ ي١غ١ض زاٚاٟ سه١َٚٛت
١٥زل١َْٚٛٞ باآلٟ زاْٛغتاْسٕ ي١ط١ٍَ سه١َٚٛتٞ عَٝطاقٞ فٝسضِاٍَ، بٓاغ١ٟ قؤْاغَٝهٞ َْٜٛب١ ي١ 

 زضَٜص٠زإ ب١ زاْٛغتاْسٕ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ن١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ١َٖيس٠ططَٜت.
١غي١ض ظَياْٞ خي١َيو بي٠ٚٛ بي١      طتتٛطؤ، زاْٛغتاْسٕ، ٜيإ )َتيا٠ٚظات( ٥ي٠ٚ١ٟ ظٜياتط ي    

٥َٝػتاؾ٠ٚ١، ز٠ََٝه١ ؾَٜٛين ي١ ٜازطي١ٟ خي١َيهٞ نٛضزغيتاْسا نطزؤتي٠ٚ١، ١٥َي١ف يي٠ٚ٠ٚ١       
ٖات٠ٚٛ، ن١ ؾَٝٛاظَٜهٞ زٜه١ٟ خ١بات١، بيؤ ٠ٚز٠غيتَٗٝٓاْٞ َياف، يي١ الٜي١نٞ زٜه١ؾي٠ٚ١،       

نٛضز ؾيتَٝهٞ   زاْٛغتاْسٕ ضَِٜطا١ٜنٞ ٥اؾتٝدٛاظا١ٜ١ْٚ خَٜٛين تَٝسا ْاضِشَٟ، ١٥ط١ضضٞ ١َ١٥ بؤ
َٝيصٟٚٚ تَٝهؤؾيإ ٚ         َٜيصاٜٞ َ زٜه١ٜ١، ضيْٛه١ ي١َ١ؾيٝاْسا ٥ياظاضزضا٠ٚ، منْٛٚي١ف ظؤض٠، ب١زض
َتا٠ٚظات، ١َٖٚيسضا٠ٚ ي١ ث١ْاٟ ٥اؾيتٝسا ظ٠بيطٟ ييَٞ ب٠ٛؾيَٝٓسضَٟ، ٠ٚى ٖي١َٚيٞ تريؤضنطزْيٞ       

يي١ ب١غيسا ني١ بيؤ      ٥1970ٝسضٜؼ باضظاْٞ ١َٖٝؿ١ يي١ٜاز يي١ َياْطٞ نياْْٛٚٞ ١ٜني١َٞ      
ٟ ٥ييازاض ضييٛٚبٛٚ، ٖيي١ض٠ٖٚا ٖيي١َٚيٞ  11ضييْٛٚٞ ١ْٖييسَٟ بابيي١تٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓاَيي١ٟ ب١زٚازا

ٖي١َٚيَٝهٞ   1972ي١ سادٞ ٥ؤ١َضإ، ١َ١٥ٚ يي١   29/9/1971تريؤضنطزْٞ باضظاْٝٞ ١َْط ي١ 
َا٠ٟٚ ٥اؾغ بٛٚ يي١   1974-1970زٜه١ٟ تريؤضنطزْٞ باضظاْٞ ثٛض١ٍَ نطا٠ٚ١ٜ، ي١ ناتَٝهسا

، ٜإ ب١غسا  1970ٟ ٥ازاضٟ  ١11غسا، ب١ثَٝٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ َْٝٛإ ؾؤضِؾٞ نٛضزغتإ ٚ ب
ث١ْاٟ بؤ ب١ضَِٜهطزْٞ نات بطز٠ٚٚ، ضْٛه١ تا ٥َٝػتا، بطِٜياضٟ ب١غيسا بيؤ ططت١ٓبي١ضٟ ضَِٜطي١ٟ      
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طتتٛطؤ ٚ زاْٛغتاْسٕ، ي١ ضِٚاْط١ٟ بطِٚابْٛٚٞ ب١ ضَِٜط١ٟ ٥اؾت٠ٚ١ٝٝ ١ْب٠ٚٛ، بي١َيهٛ يي١ نياتٞ    
َٝيٞ         الٚاظٟ ٚ ْاضاضٜسا، ي١ط١ٍَ نٛضز ن١ٚتؤتي١ زاْٛغيتاْسٕ، ني١ ز٠ضفي١تٞ ٖاتؤتي٠ٚ١ ثيَٝـ ي

 ث١ؾُٝإ بؤت٠ٚ١، ب١زاخ٠ٚ١ ١٥ّ تَٝطِٚا١ْٓٝ ٥َٝػتاف ي١ ب١غسا ظاَي١.
ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ زاْٛغتاْسٕ ي١ ثَٝٓاٟٚ ١َغ١ي١ ضاض٠ْٛٚغػاظ٠نا١ْ، بطِٜاضزاْٝـ ي١ ض١ْٚٛ َْٝيٛ  

٥ي١ٚ ب١ضثطغيٝاضَٜت١ٝٝ ََٝصٜٚٚٝي١،     ثطؤغ١ٟ زاْٛغتاْس٠ٚ١ْ، ١٥ضنَٝهٞ قٛضغ١ٚ، ١٥٠ٚغتؤططتين
َٖٝٓس٠ ٥اغإ ١ْٝٝ، ب١تاٜب١تٝـ بؤ زؤخٞ نٛضزغتإ، ن١ ب١غسا ب١ ق١ْاع١تي٠ٚ١ ١ْضيؤت١ َْٝيٛ    
ثطؤغيي١ٟ زاْٛغييتاْس٠ٚ١ْ، بؤٜيي١ ١َٖٝؿيي١ ييي١ َْٝييٛ بعٚٚتٓيي٠ٚ١ٟ ضِظطيياض ٛاظٟ نٛضزغييتاْسا، 

١ٚ بطِٜاض٠ ز٠غت١د١َب١ٝٝ زاْٛغتاْسٕ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ثَٜٝٛػغ ب١ بطِٜاضٟ ز٠غت١د١َبٞ ب٠ٚٛ، ٥
ي١ نَٟٛ زضا٠ٚٚ ز٠زضَٟ؟ ب١ٚ ث١َٟٝٝ ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ب١ ضاض٠ْٛٚغٞ ١ًًَٝت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ثَٜٝٛػيتٝٞ بي١   
نؤز٠ْطٞ ١ٜ١ٖ، ي١ نٛضزغتاْسا سعب١ غٝاغ١ٝٝنإ ١٥ٚ ١٥ضن١ٜإ ١٥٠ٚغتؤ ططتي٠ٚٛٚ، ثطؤغي١ٟ   

ٍٚ ب١ ضِاب١ضا١ٜتٞ ثاضتٞ زاْٛغتاْسٕ ب١ ض١ْسٜٔ قؤْاغسا تَٝج١ض٠ِٜٚٛ، ي١ غ١ضز٠َٞ ؾؤضِؾٞ ١٥ًٜٛ
زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ، ض١ْسٜٔ ط١ضِٟ زاْٛغتاْٞ َْٝٛإ ؾؤضِؾٞ نٛضزغتإ ٚ ب١غسا ب١ض٠َِٜٛض٠ٚٛ، 
ن١ ي١ ال١ٜٕ ؾؤضِؾ٠ٚ١ ب١ ططْط غ١ٜط نطا٠ٚٚ، بطِٜاضٟ طٛزلاٟٚ ي١ نات ٚ غاتٞ طٛزلاٚزا زا٠ٚ، 

ٟ ب١ضز٠ٚاّ ٚ نيؤز٠ْطٞ بطِٜياضٟ   ١ٖض ناتَٝو ز٠ضف١تٞ زاْٛغتاْسٕ ٖاتبا ثَٝؿ٠ٚ١، ب١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ
ٚات١ بي١ زضَٜيصاٜٞ ؾؤضِؾيٞ     1975-1961قبَٛيهطزٕ ٜإ ض٠ِتهطز٠ٚ١ْ زضا٠ٚ، زٜاض٠ ي١ َا٠ٟٚ 

١٥ًٍٜٛٚ، ظؤض داض زاْٛغتإ ي١ط١ٍَ ب١غسا نطا٠ٚٚ، يي١ٚ غي١ضز٠ٚ١َ٠ ٚؾي١ٟ َتيا٠ٚظات ظٜياتط      
٠ٛضٛٚ، ي١ غ١ض زاٚاٟ ب١ ف١ضَاْٞ باضظاْٝٞ ١َْط نؤْتطاْػٞ نؤ١ٜ ب١ضَِٜ 1963زان١ٚت، غاَيٞ 

باضظاْٞ ١َْٜٓٛضٟ ١َٖٛٚ ْاٚض١ناْٞ نٛضزغتإ ي١ٚ نؤْتطاْػ١ نؤنطاْي٠ٚ١ٚ، بياضظاْٞ خؤٜؿيٞ    
٥اَاز٠ بٛٚ، ن١ ظؤض ب١ با١ٜخ٠ٚ١ زاْٛغيتاْسٕ ي١طي١ٍَ ب١غيسا ١َٖيػي١ْطَٝٓسضاٚ بي١ نيؤز٠ْطٞ       

١َ١٥ ي١ناتَٝهسا بٛٚ ثطؤش١ٜ٠ى بؤ زاْٛغتاْسٕ ط١آلي١ نطاٚ ٠ٚفسَٜو بؤ ض١ْٚٛ ب١غسا ثَٝهَٗٝٓسضا، 
ن١ ؾؤضِؾٞ نٛضزغتإ ي١ ال١ٜٕ ت١ْٝا سعبَٝو ن١ ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغيتإ بيٛٚ ضِاب١ضاٜي١تٞ    

ٟ ٥يازاضٟ  11ز٠نطا، زٚاتط ْا٠ٚ ْا٠ٚ ب١غسا زاٚاٟ طتتٛطؤٟ نطز٠ٚٚ، تا ب٠ٚ١ ط١ٜؿت ني١ يي١   
ْس٠ بياضظاْٝٞ  ضَِٜهه١ٚتٔ ي١ َْٝٛإ ؾؤضِؾٞ نٛضزغتإ ٚ سه١َٚٛتٞ ب١غسا نطا، ١ٖضضي١  1970

١َْط ق١ْاع١تٞ الزضٚغت ببٛٚ، ن١ ب١غسا َيٌ بيؤ ٥اؾيغ ْيازات، بي١آلّ ي١بي١ض نيؤز٠ْطٞ        
غ١ضنطزا١ٜتٞ، ب٠ٚ١ ضِاظٟ ب٠ٚٛ ن١ زاْٛغتإ ز٠غت ثَٝبهطَٜت٠ٚ١، بؤضْٛٚٞ باضظاْٝٞ ١َْط ضِاغت 

ٟ 11ز٠ضضٛٚ، ١٥ط١ضضٞ ب١غسا ي١ ْاضاضٟ ًَيٞ بيؤ زاْٛغيتإ زاٚ، ١ٖضضي١ْس٠ ضَِٜههي١ٚتين      
ب١ ب١َيط١ْا١ٜ١َنٞ ططْطٞ زاْجَٝساْاْٞ ب١غسا ب١ َايف ط١يٞ نيٛضز زاز٠ْيسضَٟ،    1970ازاضٟ ٥
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ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ب١غسا ب١زٚاٟ ز٠ضف١تسا ز٠ط١ضِاٚ ٜٚػغ ي١ ث١ْاٟ ٥اؾتٝسا، ي١ ب١غيسا ٖي١َٚيٞ   
تريؤضنطزْٞ ٥ٝسضٜؼ باضظاْٞ زا، ١ٖض٠ٖٚا ١َٖٚيٝسا باضظاْٝٞ ١َْط تريؤض بهيات،  زٚاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ   

ب١ٜآْا١ٜ١َنٞ ١ٜنال١ْ١ٜٟ ضِاط١ٜاْسٚ ؾ١ضِٟ  1974ٟ ٥ازاضٟ  11غغ خؤٜؿٞ ططت٠ٚ١، ي١ ز٠
ٜـ ي١ ضَِٜٞ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ د١ظا٥ري٠ٚ٠، تي١ْاظٚيٞ   1975ب١غ١ض نٛضزغتاْسا غ١ثاْس٠ٚ٠، ي١ 

 بؤ ؾاٟ ٥َٝطإ نطزٚ ؾؤضِف تٛٚؾٞ ْػهؤ  بٛٚ.
اٟٚ، زاْٛغيتإ ٠ٚى تانتٝيو بيؤ    قؤْاغَٝه١، ن١ تٝاٜسا ب١غسا ب١ت١ٚ 1991 -1975َا٠ٟٚ 

تَٝهؿهاْسْٞ نٛضزٚ ث١ضتهطزْٞ ظٜاتطٟ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ ب١ناضزََٜٓٝت، يي١ّ قؤْاغي١زا ضي١ْسٜٔ    
سعب ي١ طؤض٠ِثاْٞ غٝاغٝسا بٕٛٚ، ب١غيسا ٖي١َٚيٞ ز٠زا ٖي١ضداض٠ٚ ي١طي١ٍَ الٜي١َْٝهٞ غٝاغيٝسا       

غ١ٝٝنإ بؤ زاْٛغيتإ ي١طي١ٍَ   َتا٠ٚظات بهات، ن١ٚات١ ي١ّ قؤْاغ١زا نؤز٠ْطٞ ت١ٚاٟٚ َٖٝع٠ غٝا
ب١غسا ١ْب٠ٚٛ، ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا ضِشَُٜٞ ب١عؼ، ١ْى ١ٖض بطِٚاٟ ب١ زاْٛغتإ ْي١بٛٚ، بي١َيهٛ ؾياآلٟٚ    
ي١ْاٚبطزْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٞ فطاٚاْا نطز، ط١ٜؿت١ ٥اغيغ بي١ناضَٖٝٓاْٞ ضي١نٞ نُٝٝياٟٚ ٚ     

 شَٜطخاْٞ نٛضزغتإ.١٥ْتايهطزْٞ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ٚ َٜٚطاْهطزْٞ 
زٚاٟ ضِاث١ضِٜٔ ٚ نؤض٠ِٟٚ ًَٝؤْٝٞ خي١َيهٞ نٛضزغيتإ، ز٠ضفي١تَٝهٞ زٜهي١ٟ زاْٛغيتاْسٕ      
ٖات٠ٚ١ ثَٝـ، ١٥دلاض٠ َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ ي١ شَٜط ب١ض١ٜ٠نسا بٕٛٚ )ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ(، بؤ١ٜ ١٥ّ 

٠ٚ، ن١ َا١ٜ٠ٚنٞ زاْٛغتا١ْ، ب١ زاْٛغتاْٞ َْٝٛإ ب١ض٠ٟ نٛضزغتاْٞ ٚ سه١َٚٛتٞ عَٝطام ْاغطا
١َٖيبيصاضزٕ نيطاٚ ث١ضيي١َإ ٚ     19/5/1992ظؤضٟ خاٜاْس، ب١آلّ ٖٝضٞ يَٞ ؾني ْي١بؤ٠ٚ. يي١   

سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١زاٜو بٕٛٚ، بي١ض٠َِٜٛبطزْٞ نٛضزغيتإ يي١ الٜي١ٕ ز٠غي١آلتٞ      
 ب١ض٠ٟ نٛضزغتا٠ٚ١ْٝٝ بؤ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ طٛاظضا٠ٚ١ٜ.

 
غ١ض٠تاٟ عَٝطاقَٝهيٞ تياظ٠ٟ َٖٝٓاٜي١ ٥ياضا، ٖي١ضَُٜٞ       2003غ١زاّ ي١  ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ

نٛضزغتإ ي١ ٖاٚنَٝؿ١ناْٞ ١٥ّ قؤْاغ١زا سٝػابٞ بؤ نطا، غ١ض٠تا ب١ٖؤٟ قٛضغياٜٞ ٖي١ضَُٜٞ   
نٛضزغتإ، ٚا ز٠ٖات١ ب١ضضاٚ، ن١ َازاّ تٛاْانياْٞ ٖي١ضَِٜ يي١ بٓٝاتٓاْي٠ٚ١ٟ عَٝطاقيٞ َْٜٛيسا       

ب١ زاْٛغتإ ي١ط١ٍَ ب١غسا ْاََٝينَ، ب١آلّ ب١ غيٛٚز ٠ٚضطيطتٔ يي١    ز٠خط١َٜٓط١ضِ، ٥ٝسٟ ثَٜٝٛػت 
شٜٓط١ٟ عَٝطام، ٠ٚ١٥ف خطا١ٜضِٚٚ ني١ ال١ْٜي١ غٝاغي١ٝناْٞ عي١ض٠ب، زٚاٟ ن١ٚت١ٓغي١ضثَٝٞ      
سه١َٚٛتٞ ب١غسا، نؤغح بيؤ َافي١ناْٞ نٛضزغيتإ زضٚغيت ز٠ن١ْي٠ٚ١، ظؤضٟ ْي١بطز، بيؤ        

زاْٛغتاْٞ َْٝٛإ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا، تيا بي٠ٚ١   داضَٜهٞ زٟ َايف خ١َيهٞ نٛضزغتإ، بؤ٠ٚ باب١تٞ 
ٟ  58ط١ٜؿت ٚاقٝبٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ٠ٚى خؤٟ بٓاغطَٟ ٚ، َايف نٛضزغتإ ي١ َيازز٠ٟ  
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ٟ ز٠غييتٛٚضٟ عَٝطاقييسا  140ٜاغيياٟ نيياتٞ ب١ض٠َِٜٛبيي١ضزْٞ ز٠َٚييي١ت ٚ، زٚاتييط ييي١ َييازز٠ٟ 
 ٛ ٚضزا زاْيٞ ثَٝيساْطا، بي١آلّ     ض١غجَٝٓسضا، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ٟ َاف١ناْٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ز٠غيت

سه١َٚٛتٞ ب١غسا خؤٟ ي١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ ز٠غتٛٚض زظ٠ٚ١ٜ، ب١َ١ف ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ عَٝيطام  
 ٚ زميٛنطاغٞ ي١ عَٝطام ن١ٚت١شَٜط ثطغٝاض٠ٚ٠.

٠ٚ ي١ زٚٚ ز٠ضٚاظ٠ٚ٠ نٛضزٟ ز٠زٚاْسٚ، ناضب١ز٠غتإ ز٠ٖات١ٓ ثريَاّ   2003ب١غسا ي١زٚاٟ 
ن١ بؤ ١ٜن١ّ داض يي١ ث١ضيي١َاْٞ نٛضزغيتإ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ       2005ٚ زٚنإ، ب١آلّ زٚاٟ 

نٛضزغتإ ١َٖيبصَٜطزضا، نٛضزغتإ ب٠ٚٛ خا٠ْٚٞ ١ٜى ١َضد١ر، ب١َي١ف ب١غيسا ْاضياضبٛٚ ٥ي١ٚ     
١َضد١ع١ ببٝينَ، ١ٖضض١ْس٠ ب١غسا ١َٖٝؿ١ ضاٟٚ ي٠ٚ١ب٠ٚٛ نٛضز ث١ضت١ٚاظ٠ بَٞ ٚ ي١ بطِٜاضزاْسا 

ٚ،  2009نٛضزغتإ ٚ غي١ض١َٖيساْٞ ٥ؤثؤظغيٝؤٕ يي١     ب١َٖٝع ١ْبَٝت. ط١ؾ١غ١ْسْٞ غٝاغٞ ي١
١َٖيبييصاضزْٞ بيي١ضَِٜع َػييبٛز بيياضظاْٞ ي١الٜيي١ٕ خيي١َيهٞ نٛضزغييتإ ٠ٚى غيي١ضؤنٞ ٖيي١ضَُٜٞ  
َٜيت نْٛػيَٛيط١ضٟ ٚآلتيإ يي١         نٛضزغتإ، ط١ضَٛطٛضِٟ خػت٠ٚ١ طؤض٠ِثياْٞ غٝاغيٞ ٚ، تيا ز

ٚت١ زشا١ٜتٞ نطزْٞ ١ٖضَُٜٞ ثاٜت١خغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ظٜاز ز٠بٔ، ب١غساف الٟ خؤ٠ٚ١ٜ ن١
نٛضزغتإ، ب١َ١ف ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ٥ياَيؤظٜٞ تَٝهي١ٚت، غي١ضؤى بياضظاْٞ ١َٖٚيٝيسا      
دٝاٚاظ١ٜٝناْٞ ْاٚخؤٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ١ْبَٝت١ ضَِٜطط ي١ب١ضز٠ّ ١ٜى ضِٜعٟ ٚ ٜي١ى طٛتياضٟ   

بي٠ٚٛ ٜي١نَٝو يي١     غٝاغٞ ب١ضاَب١ض ب١غسا، ١٥ّ ثَٜٝٛػت١ٟٝٝ ٜي١ى ضِٜيعٟ ٚ ٜي١ى طٛتاضٜٝي١،    
ي١ ال١ٜٕ بي١ضَِٜع َْٝضيريؤإ بياضظاْٞ يي١      5/4/2012ناضْا١َناْٞ ناب١ٟٓٝ س١ٚت١ّ، ن١ ضِؤشٟ 

ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ خَٜٛٓسضا٠ٚ١ٜ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١ٍَٖٚ بسضَٟ ١٥زل١ََْٚٛٝو بؤ زاْٛغتاْسٕ ي١طي١ٍَ  
َاْٞ نٛضزغيتإ  ب١غسا ثَٝو بَٝت، زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ زاٚاٟ ي١ ث١ضي١

نؤب٠ٚ١ْٜٚٛي١نٞ   6/7/2012نطز، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ث١ضي١َاْسا قػ١ يي١ٚ باب١تي١ بهطَٜيت، ضِؤشٟ    
َٜٓي١ضٟ تي١ٚاٟٚ ال١ْٜي١           ٠َٜٛضيٛٚ، ني١ دطي١ يي١ فطانػيٝؤ١ْناْٞ ث١ضيي١َإ ْٛ َٜصناضٟ ب١ِض ِضاٚ
ؤ غٝاغ١ٝٝنإ  ٥اَاز٠بٕٛٚ، ز٠نطَٟ ض١ْس غ١ضْر ٚ بؤضَْٛٚٝو ز٠ضباض٠ٟ ٥ي١ّ ٥اَاز٠ناضٜٝي١ بي   

 زاْٛغتاْسٕ ي١ط١ٍَ ب١غسا، ي١ّ خاآل١ْزا خب١ٜٓ١ضِٚٚ:
َٜٚييطِاٟ فطانػييٝؤ١ْناْٞ ث١ضييي١َإ نيي١ ١َْٜٓٛضاٜيي١تٞ خيي١َيهٞ نٛضزغييتإ ز٠نيي١ٕ،   -1

ي١ب١ضضاٚططتين ظؤضتطٜٔ بريٚضِاٟ َٖٝعٚ ال١ٜٕ ٚ ططٚٚثٞ غٝاغ١ٝٝ، ن١ نؤز٠ْطٞ ب١ضاَبي١ض ٥ي١ّ   
 عز٠نات.ثطؤش١ٜ٠ٟ زا١َظضاْسْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ زاْٛغتاْسٕ ب١َٖٝ

ططتين ١َٖٛٚ ١٥ٚ نٕٛ ٚ ن١ي١ب١ض ٚ زضظاْي١ٟ، ني١ ب١غيسا ز٠ٜي١َٜٚت يَٝٝاْي٠ٚ١ بَٝتي١        -2
نٛضزغتإ بؤ زضَٜص٠زإ ب١ زاْٛغتاْسٕ ٠ٚى خؤٟ ز١ٜ٠َٜٚت، ضَِٜططتٔ ي١ فط٠ غيٓت١ضٟ بطِٜياضزإ،   
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١ ضْٛه١ ب١غسا ط١ض٠ن١ٝتٞ بؤ ث١ضف ٚ بآلٚنطزْٞ َٖٝع٠نيإ ٚ الٚاظنطزْيٞ ْا٠ْٚيسٟ بطِٜياض، يي     
 زضظ٠ناْسا بَٝت١ شٚٚض٠ٚ٠.

١٥ّ ططزب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ بؤ خ١رلٛاضزٕ ي١ ضؤ١ْٝتٞ زاْٛغتاْسٕ، ٠ٚ١٥َإ ثَٝؿإ ز٠زات، ن١ ي١ -3
ب١غسا ضِاْابٝٓسضَٜت ٌَ بسات١ ب١ض دَٝب١دَٞ نطزْٞ ز٠غتٛٚض، بؤ١ٜ ١َٖٛٚإ ي١غ١ض ١٥ّ ت١طبري٠ 

 ١ٜى ز٠ْطٔ، تا ب١ َٝهاْعََٝهٞ ٠َْٜٛٛ بض٠ٚ١ٓ ١َٜسإ.
١٥ٚ َٖٝعٚ ال١ْٜا١ْٟ ١َْٜٓٛضٜإ ي١ٚ ١٥زل١ْ١َٚٛ ز٠بَٝت، ٖي١ٍَٚ بيس٠ٕ يي١ زاْياْٞ      ١َٖٛٚ-4

َٝٗياتٜٛٚٞ         َٜعٕ، ١ٖقي١ تٛاْياٚ ي َٝٓي١ٚ ١َسػيٛب١ٝٝت بجياض ١َٜٓض٠ناْٝاْسا، خؤٜإ يي١ خعرلعَ ْٛ
 ن١غ١نإ بهطَٜت١ ث٠َٛٝض.

َٝؿي١ ١ْن١ْٚي       -5 َٝعٚ ال١ْ١ٜ غٝاغي١ٝٝنإ زإ بي١خؤزا بطيطٕ ٚ، ي١غي١ض بضيٛٚنأٜ ن ٖ ١
١ٖض٠ِؾ١ٟ باٜهؤت نطزٕ ي١ٚ ١٥زل١ْ١َٚٛ، ضْٛه١ ز٠بَٝت١ ٖؤٟ زضٚغتهطزْٞ ظ١َٓٝ٠ٟ ١٥ٚ نٕٛ 

 ٚ ن١ي١ب١ضا١ْٟ ب١غسا ط١ض٠ن١ٝٝتٞ.
َٝيس٠َيَٝت، ني١ ٜي١نططتٜٛٚٞ طٛتياضٟ غٝاغيٞ ٚ        -6 ١٥زل١َْٚٛٞ زاْٛغيتاْسٕ، ٥ي٠ٚ١َإ ث

َٝؿُإ ز٠َيَٞ غ١ٜطٟ ب١ط١ضِخػتين ١َٖٛٚ تٛاْا١ٜى بؤ زاْٛغتاْسٕ، ثَٜٝٛػت١ٝٝنٞ س١ٜات١ٝٝ، ث
َٜيَن بهي١ٕ، ني١ ث١ضتي١ٚاظ٠ٚ فيط٠ ١َضدي١ر بيٕٛٚ، ب١غيسا ضيؤٕ غي١ٜطٟ ز٠نيطزٕ ٚ ضيٞ             زٚ

 ب١غ١ضَٖٝٓإ.
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  تةالزي عيَساق.. ثيَويطتيي بة ٓةهَوةشاُدُةوةوتةالزي عيَساق.. ثيَويطتيي بة ٓةهَوةشاُدُةوةو
 ديصايِيَلي ُويَ ٓةيةديصايِيَلي ُويَ ٓةية

 
 

بٛٚ، بي١آلّ يي١ ١ٖآلٜػيإ    غ١ز غاٍَ ي١َ١ٚب١ض، َٖٝؿتا ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ دٝٗإ ١َٖي١ٓطريغيا 
َٝؿيتا بي١ظؤض يي١         ٌَ، ني١ ٖ َٞ ٜٚال١ٜتٞ ب١غيط٠ِٚ ب١غيساٚ َٛغي ْعٜو ببؤ٠ٚ، زاْٝؿتٛاْٞ ١ٖضغ
ز٠َٚي١تَٝهسا نؤ١ْنطاب٠ٚ١ْٚٛ، ي١ زؤخَٝهٞ ْا١َٖٛاضٟ ضِؤشاْٞ زٚاٜٞ ثٝا٠ٚ ١ْخؤؾ١ن١ )ز٠َٚي١تٞ 

اٜٞ ؾ١ضَِٜهٞ طي١ٚض٠ف  عٛياْٞ( زا ز٠شٜإ، غ١ض٠ضِاٟ ١٥ٚ شٜا١ْ ْاخؤف ٚ ز٠ضز٠غ١ض١ٜٝ، تاضَ
ب١ض٠َِٜٛبٛٚ، بؤ غ١ض ٥اياْٞ ١٥ٚ ْاٚض١ٜ١، ي١ٚالؾ٠ٚ١ َٖٝيع٠ طي١ٚض٠ناْٞ دٝٗيإ، خي١ْٚٝإ بي١      
ََٛيو ٚ َاَيٞ ١٥ٚ )ثٝيا٠ٚ ١ْخؤؾي٠ٚ١( ز٠زٜيت، زٚاٟ ؾي١ضِٜـ ؾيريٚتريٜإ ييَٝها ز٠غيٟٛ،        

ؤ زاب١ؾهطزْٞ ب١تاٜب١تٝـ ثاف زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ١ْٚت، بؤ١ٜ ض١ْسٜٔ ضَِٜهه١ٚتٔ ٚ ث١ميآْا١َٜإ، ب
 ١٥ٚ دٛططافٝا١ٜٟ ي١ ضٛاضض٠َٟٛٝ ز٠َٚي١تٞ عٛياْٝسا بٛٚ، ب١غت.

َٝطام ْاٟٚ ١٥ٚ ٚآلت١ بٛٚ، ني١ زٚاٟ ؾي١ضِٟ ١ٜني١َٞ دٝٗيإ ن١ٚتي١ غي١ض ظاضإ، ٚاتي١         ع
زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ عَٝطام ظاز٠ٟ ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ دٝٗا١ْ، ١٥ٚ ت١الض٠ٟ ْاٟٚ يَٝٓسضا )عَٝطام( 

١ت٠ٚ١ٜٞ ٚ ٥اٜين ٚ ١َظ١ٖبٝٞ تَٝسا نؤنطا٠ٚ١ٜ، بيَٞ ٥ي٠ٚ١ٟ ٖيٝ  ثيطؽ ٚ     ض١ْسٜٔ ثَٝهٗات١ٟ ْ
ضِا١ٜنٝإ ثَٝبهطَٟ، ب١تاٜب١تٝـ نٛضز، ن١ ب١ظؤضٟ ظؤضزاضٟ، ١َٖيسضا١ٜ ْاٚ ت١الض٠ني٠ٚ١. زٜياض٠   
١٥ْساظٜاضٚ زاضَِٜص٠ضٟ ت١الض٠ني١ف ب١ضٜتاْٝٝي١نإ بيٕٛٚ، ٥ي١ٚإ ٚ ف١ض٠ْػي١ٝٝناْٝـ، َٖٝؿيتا       

( 1916بٝهؤ –ٝٗإ بٛٚ، ضَِٜهه١ٚتٓٝإ )ضَِٜهه١ٚتٓٓا١َٟ غاٜهؼ ط١ض١َٟ ؾ١ضِٟ ١ٜن١َٞ د
بؤ زاب١ؾهطزْٞ خاى ٚ ْاٚض١ ططْط١نإ ز٠نطز، ١٥ٚنات ب١ضٜتاْٝا َٖٝعٟ شَاض٠ ٜي١نٞ دٝٗيإ   
بٛٚ، ز٠غغ ط١ٜؿتب٠ٚٛ ظؤضب١ٟ ْاٚض١ناْٞ دٝٗإ، بؤٜي١ ثَٝٝيإ ز٠طيٛت ٥ي١ٚ ٥ٝجطاتؤضٜٝي١ٟ      

١ٝٝنإ بؤ ض٠ِضاٚنطزْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خؤٜيإ، نٛضزغيتاْٝإ   خؤضٟ يَٞ ٥اٚاْابَٝت، غ١ض٠تا ب١ضٜتاْ
زاب٠ٚٛ ف١ض٠ْػ١ٝٝنإ، ب١آلّ ن١ بؤْٞ ١ْٚتٝإ نطز، خَٝطا يي١ٚ بطِٜاض٠ٜيإ ث١ؾيُٝإ بْٛٚي٠ٚ١ٚ،     
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زٚاٟ زضٚغتهطزْٞ ت١الضٟ عَٝطام، ناضٜإ بؤ ٠ٚ١٥ نطز، نٛضز ز٠ٚ ت١الض٠ بج١غ  ٚ، نٛضزغتإ 
 4داضِٟ ت١ٚاٚبْٛٚٞ ت١الضٟ عَٝطاقٝإ زاٚ، زٚاٟ  1921إ ي١ ب١ عَٝطاق٠ٚ١ بًهَٝٓٔ، ٥ٝٓطًٝع٠ن

 غاٍَ، ثاف نَٝؿ١ُنَٝؿَٝهٞ ظؤض نٛضزغتاْٝإ ب١ٚ ز٠َٚي١ت١ تاظ٠ زضٚغتهطا٠ٚ يهاْس.
نٛضز ١ْٜٜٛػت ي١ٚ ت١الض٠زا ي١ غا١ٜٟ ١َيٝو ف١ٜػي١ٍَ زابٓٝؿيَٞ، ٥ي١ّ ضِا١ٜؾيٝإ بي١      

ٚا قػ١ ١ٖض بؤ ب١ضٜتا١ْٝٝنإ َا٠ٚ١ٜٚ، بطِٜاض يَٝص١ْن١ٟ نؤ١ََي١ٟ ط١الٕ ضِاط١ٜاْسبٛٚ، ب١آلّ ز
١ٖض بطِٜاضٟ ١٥ٚإ بٛٚ، ضْٛه١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝإ ي٠ٚ١زا بٛٚ، ن١ نٛضز ١َٖيس١ْ٠ ْاٚ ١٥ٚ ١ْخؿ١ 
تاظ١ٜ٠ٟ زضٚغتهطاٟٚ خؤٜإ. ؾ٠َٟٛٝ زاضِؾتين ٥ي١ٚ ز٠َٚي١تي١ ٚا زاضَِٜيصضا، ني١ ٥اْٖٛاَيي١ٟ      

، ب١َ١ف ٥اططَٜهٞ بيَٞ ٥اَيإ ز٠ٚ ٚآلتي١    ١ًًَٝتاْٞ ْاٜٚٞ ب١تاٜب١تٝـ نٛضز ططْط ١ْبَٝت
ب١ضزضا، ن١ َٖٝؿتا ١ًََْٟٝ زَٜت، ضْٛه١ ١ْخؿ١ٟ زٜعاٜين ٚآلت١ن١ بؤ ثَٝهٗاتي١نإ غي١ق١ت   
بٛٚ، ب١آلّ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ب١ضٜتاْٝا زابٛٚ، زاضَِٜص٠ضٟ ١ْخؿ١ٟ عَٝطام، ب١ضثطغٝاضَٜغ ١َٖٛٚ 

صاٜٞ غ١ز٠ٟ بٝػيت١ّ، بي١ضؤنٞ نيٛضزٚ    ١٥ٚ ب١آلٚ ١ْٖا١َتٝا١ْٟ ز٠ن١َٜٚت١ ١٥غتؤ، ن١ ب١زضَٜ
ثَٝهٗات١ناْٞ زٜه١ٟ ططت، ي١ٚ زٜعا١ٜٓ ت١ْٝا ز٠غ١آلتساضإ سػيابٝإ بيؤنطا٠ٚٚ، ١َٖٝؿي١    
ثؿت ي١ ١ْٖا١َتٞ ط١الٕ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ب١ضز٠ٚاّ ي١ ٥اَيؤظٟ ٚ ت١ق٠ٚ١ٓٝزا ب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب٠ٚٛ 

بَٝت، خؤزظٜٓي٠ٚ١ يي١   ضَِٜضه١ٜ١ى بؤ في١ضَاْط٠ِٚاناْٞ ب١غيسا، ني١ تيا ٥َٝػتاؾيٞ ي١ط١َييسا      
َاف١ض٠ِٚاناْٞ نٛضز، ٠ٚى ْي١ضٜتَٝهٞ ز٠غي١آلتساضاْٞ ٥ي١ٚ ٚآلتي١ٟ يَٝٗيات٠ٚٛ، ٥ي٠ٚ١تا يي١        
غ١ضز٠َٞ زٚاٟ غ١زاّ، داضَٜهٞ زٟ ثؿت ي١ غٝاغ١تٞ تي١ٚافٛم ٚ ثَٝهي٠ٚ١ٜٞ ز٠نطَٜيت ٚ    
بي١بَٞ نيٛضز بٛزدي١ٟ ييي١ ث١ضيي١َإ ث١غي١ْس ز٠نيطَٟ ٚ ٖييٝ  سٝػيابَٝو بيؤ نييٛضز، ٠ٚى         

 ١نٞ غ١ض٠نٞ ْانطَٜت.ثَٝهٗات١ٜ
زا، زاب١ؾبَْٛٚٝهٞ ب١ ٥اؾهطاٟ ثَٝهٗات١ غ١ض٠ن١ٝٝنإ ز٠ضن١ٚت،  2003ي١ عَٝطاقٞ زٚاٟ 

ب١دؤضَٜو ن١ ي١ٚ قؤْاغ١زا ؾٝب١ٚ غ١ْٓٛٚ نٛضز، ٠ٚى غَٞ ثَٝهٗاتي١ٟ غي١ض٠نٞ ز٠ضني١ٚتٔ ٚ    
َي١ًٜٞ  بطِٜاضٟ ١َٖٛٚإ ٠ٚ١٥بٛٚ، ن١ ٚآلت ي١غ١ض ب١َٓاٟ ت١ٚافٛقٞ بي١ض٠َِٜٛ بضيَٝت، ن١ضيٞ    

تانط٠ِٟٚ ز٠ضن١ٚت٠ٚ١، ١٥ٚ ١ًٜ١َ ١َٖٝؿ١ ي١ ز٠ضف١ت ز٠ط١ضَِٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١َضن١ظ١ٜتٞ دياضإ  
بطَٝطَِٜت٠ٚ١، غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ َايٝهٞ ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا ناضز٠نات ٚ، ثؿت ي١ ١َٖٛٚ ضَِٜهه١ٚتٔ 

 ٚ ٖاٚث١ميا١ْٝٝى ي١ط١ٍَ نٛضز ز٠نات.
٥ياَيؤظتط ز٠بٝٓيطَٜٔ، بي١ْاٟٚ ظؤضٜٓي١ٟ     زمي١ْٞ ٥َٝػتاٟ عَٝطام، ب١دؤضَٜهي١ ني١ ططفتي١نإ    

غٝاغٞ، ١٥ٚ ٥اطط٠ خؤؾا ز٠نطَٜت، ن١ ب١ضز٠ٚاّ ١ٖآلٜػا٠ٚ، ٥ي٠ٚ١ٟ يي١ّ زمي١ْي١ غٝاغي١ٟٝٝ     
زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ ب١عؼ ز٠بٝٓسضَٜت، ْٚهطزْيٞ ضَِٜطانياْٞ ز٠ضضي١ْٚٛ يي١ٚ ق١ٜطاْاْي١ٟ      
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خَٛيكاْيسْٞ ق١ٜطاْي١ بيؤ ْٚهطزْيٞ      ب١ضؤنٞ عَٝطاقٝإ ططت٠ٚٛ، ٜإ ي١ ضِاغتٝسا ز٠نيطَٟ بًَيَٝني،  
ضَِٜطاناْٞ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ٚ نَٝؿ١ ٥اَيؤظا١ْٟ ب١ضؤنٞ ١٥ٚ ٚآلت١ٜإ ططت٠ٚٛ، بؤ١ٜ غي١ضز٠ّ ضيٝسٟ   
َٟ، ي١ب١ض٥ي٠ٚ١ٟ ٖؤنياضٟ غي١ض٠نٝٞ ٥ي١ٚ ٖي١َٛٚ بي١آلٚ            ١٥ٚ تي١الض٠ نؤْي١ ْي١طٛزلا٠ٟٚ ْياٚ

ص٠ضٟ ز٠َٚيي١ت، بيؤ ثاضاغيغ    ١ٜٓ١َتٝا١ٜ١ْ، ن١ ب١ضؤنٞ ط١الْٞ عَٝطاقٝإ ططت٠ٚٛ، ١٥ط١ض زاضَِٜ
ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝناْٞ خؤٟ، ثَٝٝٛابٛبَٞ، ن١ زٜعآَٜٝهٞ ضِؤش١ٖآلتٝاْي١ٟ زاْيا٠ٚٚ، ي١غي١ض بٓي١َاٟ     
َٝيٛ غيٓٛٚضَٜهسا نؤنطزؤتي٠ٚ١، ٥ي٠ٚ١ ٥ي١ٚ         َٝعاْٞ ط١ٚض٠ٟ ضِؤش١ٖآلتٞ، ١٥ٚ ثَٝهٗاتاْي١ٟ يي١ ْ خ

ططٟ ١ٜى ٥آٜٝـ بئ، بي١آلّ   ١َٖي١ٜ١، ن١ ٥َٝػتا ثَٝهٗات١نإ بادٞ ز٠ز٠ٕ، با ثَٝهٗات١نإ ١َٖي
 ١ْت٠ٚ١ٟ دٝادٝإ، ْانطَٟ ١َٖٜٛٚإ ب١ ١ٜى ضاٚ غ١ٜطٟ زْٝا به١ٕ ٚ ١ٜى تَٝطِٚاْٝٓٝإ ١ٖبَٞ.

 
١٥ٚ ٚآلت١ ب١دؤضَٜو زضٚغتهطا٠ٚ،  ث١ضز٠ ب١غ١ض ١َٖٛٚ دٝاٚاظ١ٜٝناْسا زضا٠ٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ 

ٛٚ دٝابهات٠ٚ١، بؤ زضَٜيص٠زإ  ز٠غ١آلت ي١ ب١غسا ْا١َٜٟٚ بطؤضَِٟ ٚ خؤٟ ي١ ز٠غ١آلتساضاْٞ ثَٝؿ
غاَيٞ  10ب١ٚ ع١ق١ًَٝت١، ز٠غهاضٟ نطزْٞ ت١الض٠ نؤ١ْن١ٟ عَٝطام ب١ نٛفط ز٠ظاَْٞ، ١٥ظَْٛٚٞ 

زٚاٟ ضِٚٚخاْسْٞ ضِشَُٜٞ غ١زاّ ز٠ض ػت، ن١ ١٥ٚ ع١ق١ًَٝت١ تاٜب١ت ١ْٝٝ ب١ ١َظ١ٖبَٝو، ْي١ى  
٠ٟ ؾٝب١ٚ غي١ٜ١ْٓٛ، ضاض٠غي١ض   ١ٖض ٠ٚ١٥، ب١َيهٛ ١٥ٚ ع١ق١ًَٝت١ ٖؤناضَٜهٞ غ١ض٠نٝٞ نؤن١ض٠ٚ

ت١ْٝا ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ت١الض٠ٜي١، بؤ٥ي٠ٚ١ٟ بي١زٜعاٜين غي١ضز٠َٞ طي١الٕ زابطَِٜصضَٜتي٠ٚ١،       
ن١ٚات١  عَٝطاقٞ َْٟٛ، ثَٜٝٛػغ ب١ غَٞ ت١الض ١ٜ١ٖ بؤ نٛضزٚ ؾٝب١ٚ غي١ْٓٛ، ظ٠َٝٓي١ٟ ٥ي١ٚ    

ضٝسٟ ب١ٚ دؤض٠ ف١ضَاْط٠ِٚا١ٜٟٝ ؾَٝٛاظ٠ف ي١باض٠، ٠ٚ١٥تا زمي١ْ١نإ ثَُٝإ ز٠َيَٝٔ، ثَٝهٗات١نإ 
ب١غسا، ن١ ب١ْاٟٚ ٜاغاٚ ز٠غتٛٚض٠ٚ٠ ز٠نطَٟ، ضِاظٟ ْابٔ، ضْٛه١ ي١ ضِاغغ ز٠غيتٛٚض ثَٝؿيٌَٝ   
ز٠نطَٟ، ب١ْاٟٚ ز٠غتٛٚض ٚ ٜاغا٠ٚ زنتاتؤض١ٜٝت ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ٟ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا ناضٟ بؤ 

َٟ، بي١ْعٜٔ نطزْي١ بي١ٚ ٥ياطط٠ٟ ضي١ْسٜٔ غياَي١ يي١ ٖي١         ْاٟٚ ٥ي١ٚ َٜٚطا١ْٜي١ بي١ضب٠ٚٛٚ،    ز٠نط
زضٚغتهطزْٞ غؤتٓط١)ذلطق١( ١ٜنٞ زٜه١ٜ١ ي١ غا١ٜٟ ز٠غتٛٚضَٜو ن١ ناضٟ ثيَٞ ْيانطَٟ، بيؤ    
غٛتاْسْٞ ٖٝٛاٚ ٥اٚات ٚ ١َٖٛٚ ؾتَٝو، دا ن١ ١٥ٚ غؤتٓط١ٜ١ ي١ زضٚغتهطزْسابَٝت، سٝه١ُت 

 ي١ بَٝس٠ْطٞ ٚ غ١ٜطنطزْٞ ١٥ٚ زمي١ْ١ٟ ي١ ب١غسا ز٠طٛظ٠ضَٟ ي١ضٝسا١ٜ؟
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  ضازةضةزي زِيشةييضازةضةزي زِيشةيي
  ُةن ٓةهٌَريين ُازِةشاييُةن ٓةهٌَريين ُازِةشايي

 
َٝيعٚ         َٟ ٚآلتٞ ق١ٜطاْي١نإ، بي١آلّ ي١َي١ تطاشٜيسٜاتط ٠ٚ١٥ٜي١، ني١ ٖ َٝطام بٛتط َٟ ب١ ع ز٠نط
ثَٝهٗات١ٟ غٝاغٞ ١ٖٕ، ب١ضز٠ٚاَٞ ق١ٜطإ ب١ قاظاْر بؤخؤٜإ ز٠بٝٓٔ، تا بتيٛأْ يي١ غيا١ٜٟ    

١ٚت ٠ٚز٠غت بَٝٓٔ، ١َ١٥ف بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ظٜاتط ي١ ز٠غ١آلت ثؿتهطز١ْ ز٠غتٛٚض، ظؤضتطٜٔ ز٠غه
مب٠ٚ١َٓٓٝ، ب١آلّ ١٥ٚ زؤخ١ طٛضظٟ نٛؾٓس٠ٟ ي١ ت١ٚاٟٚ ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام زا٠ٚ، ضْٛه١ ٠ٚ١٥ٟ 
١٥َطِؤ ي١ عَٝطام ز٠طٛظ٠ضَٟ، ظآَهطزْٞ َا١ٜ٠ٚ١ْ ي١ ز٠غ١آلت ٚ ١َٖٚيسا٠ٚ١ْ بؤ ض١ْس طََُٝٝهٞ 

٠ٚ١٥ٟ ضؤت١ خا١ْٟ ي١بريض٠ٚ١ْٚٛٚ سٝػاب بيؤ ْي١نطزٕ تي١ْٝا     زٟ ي١ ف١ضَاْط٠ِٚاٜٝسا، ب١َ١ف
ط١الْٞ عَٝطاقٔ. ططفغ غ١ض٠نٝٞ عَٝطام، دَٝب١دَٞ ١ْنطزْٞ ز٠غتٛٚضٚ، ف١ضاَؤف نطزْٞ ١٥ٚ 
ضَِٜهه١ٚتٓا١ٜ١ْ ن١ بؤ ز٠ضباظبٕٛٚ ي١ قي١ٜطإ ٥ُٝعانيطإٚ، ٠ٚى ضَِٜهه١ٚتٓٓاَي١ٟ ٖي١ٚيَٝط يي١      

دَٞ نطا، ن١ ث٠ٜٛ١غت بٛٚ بي١ ثَٝهَٗٝٓياْٞ سهَٛٚي١تٞ    ن١ ت١ْٝا ١٥ٚ ب١ؾ١ٟ يَٞ دَٝب١ 2010
عَٝطام، ب١َ١ف ت١ْٝا ؾٝب١ ب١ؾٞ خؤٟ ي١ ز٠غيه١ٚتٞ ضَِٜههي١ٚتين ٖي١ٚيَٝط ٠ٚز٠غيتَٗٝٓا ٚ     
نٛضزٚ غ١ْٓٛف يَٝٞ بَٞ ب١ف بٕٛٚ، ١٥ٚ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ، داضَٜهٞ زٟ ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطاقٞ 

ث١ضي١َاْٞ عَٝيطام بي١بَٞ    2013-3-7ضِؤشٟ ي١غ١ض ب١َٓاٟ ت١ٚافٛم ٚ ٖاٚب١ؾٞ نؤنطزبؤ٠ٚ، 
ٟ تَٝج١ضِاْيس، ١٥َي١ف يي١ ناتَٝهساٜي١، خي١َيهٞ       ٥2013اَاز٠بْٛٚٞ نٛضز، بٛزدي١ٟ غياَيٞ   
غاَي١ٟ ثطؤغ١ٟ نؤَي١َيهٛشٟ ٚ   25غاَي١ٟ ضِاث١ضِٜٔ ٚ  22نٛضزغتإ ي١ ط١ض١َٟ ٜازنطز٠ٚ١ْٟ 

ز٠نات، ١٥ٚ ثطغيٝاض٠ف ضِؤشٟ   ي١ْاٚبطزْٞ نٛضززا١ٜ، ض٠ِفتاضٟ ب١غسا ثطغٝاض الٟ نٛضز زضٚغت
ي١ نؤْطط٠ٟ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ْاغاْسْٞ دٝٓؤغاٜسٟ نٛضز ي١ ١ٖٚيَٝط ب١ضَِٜع غ١ضؤنٞ  14-3-2013

١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نطزٟ، ٥اخؤ )نٛضز ٖاٚث١ميإ ٚ ؾ١ضٜه١؟ ١٥ط١ض ٠ٚآلّ ب١ ب١َيَٞ بَٝت، ٥ي١ٚا  
١ ن١ ٖاٚث١مياْٝي١تٞ تي١ْٝا بيؤ    ٖاٚث١ميا١ْٝتٞ ٠ٖٚا ١ْٝٝ(، ٠ٚ١٥ٟ ي١ ب١غسا ب١زٟ ز٠نطَٟ ٠ٚ١٥ٜ

تانتٝو ب١ناضزَٜٓٔ، زٜسٟ ١٥ٚإ بؤ نٛضز َٖٝؿتا ب١ضاٟٚ ؾ١ضٜها١ٜتٞ ١ْٝٝ، ثَٝٝاْٛاٜي١ ز٠بيَٞ   
 نٛضز ثاؾهؤبَٝت، ب١آلّ ٠ٚى غ١ضؤى باضظاْٞ ٚتٞ نٛضز ثاؾهؤٟ ن١ؽ ١ْٝٝ.

ؤٟ نٛضز ناض٠نت١ضَٜهٞ غ١ض٠نٝٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ نَٝؿ١ناْٞ عَٝطام ب٠ٚٛ، ناتَٞ ب١غساف خ
ي١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ ز٠غتٛٚض ز٠زظَٜت٠ٚ١ٚ، ضَِٜع يي١ ٥ُٝيعاٟ خيؤٟ يي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓاْي١ٟ ي١طي١ٍَ       



 242 

١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نطزْٚٚٞ ْاططَٟ، نٛضز ١َٖٝؿ١ ٠ٚبريٟ ب١غساٟ َٖٝٓا٠ٚت٠ٚ١، ن١ٚا ثَٜٝٛػت١ 
ي١ضَِٜٞ طتتٛطؤ٠ٚ، قػ١ ي١ٚ ططفتا١ْ بهطَٜت، ن١ضٞ غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْيٞ عَٝيطام ْيٛضٟ َيايٝهٞ     

ؿغ ي١ز٠غتٛٚضنطز٠ٚٚٚ، ي١بريٟ ض٠ٚٛ غ١ضز٠َٞ )عَٝطاقَٝهٞ َْٜٛٝي١( ٚ ثي١ْاٟ بطزؤتي١ بي١ض     ث
َٖٝع، ع١َ١يٝاتٞ زصل١ًٚ د١ظٜط٠ٚ باز١ٜ، من١ْٟٚٛ ظ٠قٞ ثؿتهطز١ْ ي١ ز٠غتٛٚض، ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ 
ؾَٜٛٓا١ْٟ ب١غسا غٛثاٟ بؤ دٛٚآلْس، ٠ٚى ن١ضنٛٚى ٚ خا١ْقني ٚ ظٚمماض ٚ ؾي١ْطاٍ ٚ ١ْٜٓي١ٚا،   

١ضِٟٚٚ ْاض٠ِظاٜٞ بؤ٠ٚ، ي١ تاظ٠تطٜٔ ١َٖٚيٞ ١ٖٚيَٝط ٥ي١ٚ ْا١َٜي١ بيٛٚ ني١ بيؤ ٖاٚثي١مياْٞ       ضِٚٚب
ْٝؿتُاْٞ )ؾٝب١( ض٠ِٚا١ْنطا، ن١ضٞ زٚاٟ زٚٚ َاْط ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ عَُٛٝيات ٚ زاضِؾيتَٓٝو   

-3-٠ٚ12آلّ زضا٠ٚ١ٜ، ن١ ث١زل١ٟ ١ْخػتب٠ٚٛ غ١ض ططفت١نإ ٚ ٖٝضٞ ييَٞ ٖي١َيٓانطَِٟ، ضِؤشٟ   
ِٖٝ د١عت١ضٟ ٚ ْٛضٟ َايٝهٞ ٚ ع١مماض سي١نِٝ بيؤ قػي١نطزٕ يي١باض٠ٟ زؤخيٞ      ٥ٝكا 2013

َٝطام نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ضِؤشٟ زٚاتط عي١مماض سي١نِٝ ِضاٜط١ٜاْيس، ني١ تيانط٠ِٜٚٞ ؾيٝب١ يي١         ٥اَيؤظٟ ع
ز٠غ١آلتسا ١َتطغٝساض٠، ١َ١٥ف ي١ٚ زؤخ١ٟ ١٥َطِؤزا ١ٖغيغ ثيَٞ ز٠نيطَٟ ٚ، عَٝيطام ثَٝٝيسا      

ب١ز٠ّ ض١ْس قي١ٜطاَْٝهٞ قَٛٚيي٠ٚ١ ز٠ْاَيََٝٓٝيت، ثطغيٝاض ٠ٚ١٥ٜي١ ٥اٜيا       تَٝس٠ث١ضَِٟ، ن١ ١٥ٚ ٚآلت١ 
َٟ الٜي١ْٞ ٖاٚثي١مياْٞ ؾيٝب١، بيؤ باْط١ؾي١ٟ            ١ٖغت نيطزٕ بي١ٚ ١َتطغي١ٝٝ ي١الٜي١ٕ ١ْٖيس
١َٖيبصاضز١ْ، ٜإ ب١ضِاغغ باْط١ٚاظَٜه١ بؤ ب١خؤزاض٠ٚ١ْٚٛ ي١ سٛنُطِاْٝسا؟ تطؽ ي١ٜ٠ٚ١ بي١ٖؤٟ  

نطزْٞ َاف١ناْٞ نٛضز، ١ْٖيسَٟ يَٝيسٚإ ٚ ْي١ضَٞ ْٛاْيسٕ،     نٛآلْٞ ؾ١قاَٞ غ١ْٓٛٚ زشا١ٜتٞ 
ب١ضزَٜو بَٝت زٚٚ ضؤي١ن١ٟ ثَٞ بهٛشضَٟ، ي١ال١ٜى بؤ ١َٖيُصٜين ْاض٠ِظاٜٞ نيٛضزٚ غي١ْٓٛٚ ٥ي١ٚ    
ال١ْ١ٜ غٝاغٝٝا١ْٟ ط١ًٜٝإ ي١ تانط٠ِٜٚٞ سهَٛٚي١تٞ عَٝيطام ١ٖٜي١ٚ، يي١ الٜي١نٞ زٜهي١ف       

١ن١، ب١ٖٝ  ؾي١ٜ٠َٛٝى ضاض٠غي١ضٟ ق١ٜطاْي١ناْٞ    باْط١ؾ١ٜ١ن١ بؤ ١َٖيبصاضزٕ، ١ٖضزٚٚ ١َب١غت
ٚ  2013عَٝطام ْان١ٕ، ٠ٚ١٥ٟ ي١ٚ يَٝسٚاْا١ْ ز٠خَٜٛٓسضَٜت٠ٚ١، ن١ ثياف تَٝج١ضِاْيسْٞ بٛزدي١ٟ    

ْٝط١ضاْٝٞ نٛضز، فطَِٜسضا١ْٚت١ باظاضِٟ ضِاط١ٜاْسٕ، بؤ َٖٝٛضنطز٠ٚ١ْٚ ١َٖيُيصٜين ْاض٠ِظا١ٜٝناْي١،   
ع١ق١ًَٝتي١ٟ خيؤٟ يي١ ضاضغي١ضٟ ز٠زظَٜتي٠ٚ١، يي١       ١ْى بؤ ضاض٠غ١ضٟ ضِٜؿ١ٜٞ، ب١َ١ف، ١٥ٚ 

 ٥َٝػتا٠ٚ ض١ْسٜٔ ق١ٜطإ ب١غ١ض١ٜنسا نؤز٠نات٠ٚ١ٚ ز٠ٜهات١ زٜاضٟ بؤ ٠ٚ١ْناْٞ زاٖاتٛٚ.
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ٟ ي١ضِٟٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝٝ قػ١ ي١باض٠ٟ )دٝاخٛاظ٠نإ(ي٠ٚ١ ْاني١ّ، بي١َيهٛ بي١الٟ ض١ٖ٠ِْيس    
غٝاغٝٞ ١٥ٚ ٚؾ١ٜ١زا ز٠ضِ، ن١ ب١زضَٜصاٜٞ غ١ز٠ٟ بٝػت١ّ ٚ ب١ ٥َٝػتاؾ٠ٚ١، بؤ ْاؾطٜٔ نطزْٞ 
دٛٚآل٠ٚ١ْٟ ضِظطاض ٛاظٜٞ ْٝؿتُاْٞ نٛضزغتإ، ب١ ١ٖض ١ٖغتإ ٚ ؾؤضِؾَٝهٞ نٛضز طيٛتطا٠ٚ،  
ن١ زاٚاٟ َايف ض٠ِٚاٟ نٛضزٟ نطز٠ٚٚ، دٝاخٛاظ٠نإ ٜإ ع١ض٠ب طٛت١ْٞ)االْتكايٕٝٛ االنيطاز(  
١َٖٝؿيي١ ي١غيي١ض ظاضٟ ز٠غيي١آلتساضاْٞ ب١غييساٚ ثاٜت١ختيي١ عيي١ض٠بٞ ٚ ْا٠ْٚييس٠ غٝاغييٞ ٚ   
نٛيتٛٚضٜٝيي١ناْٞ دٝٗيياْٞ عيي١ض٠ب بيي٠ٚٛ، ٖيي١ضناتَٞ ٜٚػييتبَٝتٝإ بيي١ناضٜإ َٖٝٓييا٠ٚ،       
ب١ناضَٖٝٓا١ْن١ف بَٞ تطؽ ٚ غي٠ٚ١َٓٝ١ًَ بي٠ٚٛ، ضيْٛه١ ١َٖٝؿي١ ثؿيتٝٛاَْٝهٞ ٥ٝكًُٝيٞ ٚ       

١ض٠بٞ يي١ بي١ناضَٖٝٓاْٞ ٥ي١ٚ ٚؾي١ٜ١زا، زْي١ٟ ْا٠ْٚيس٠       دٝٗاْٝٝإ ١ٖب٠ٚٛ، ْاغْٝٛايٝعَٞ عي 
غٝاغ١ٝٝناْٞ ي١ ْاٚض١ن١ٚ ي١غ١ض ٥اغغ دٝٗياْٝـ زا٠ٚ، بؤ٥ي٠ٚ١ٟ بي١ضز٠ٚاّ ب١ض٠ٜي١ى زشٟ     
دٛٚآل٠ٚ١ْٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بهات٠ٚ١ٚ، ؾ١ضع١ٝٝت ب١ ؾاآلٟٚ ت١عطٜ  ٚ دٝٓؤغاٜس بيسات،  

ٞ خؤٜسا، ب١ نيٛفطَٜهٞ طي١ٚض٠ زابيينَ ٚ    ت١ْا١ْت خؤب١ض٠َِٜٛبطزَْٝهٞ ٥اغاٜٞ نٛضز ي١ غ١ض خان
 زْٝاٟ يَٞ بََٝٓٝت١ ز٠ْط.

َٝيع٠ طي١ٚض٠ناْٞ دٝٗيإ يي١ ٥اغيت ٥ي١ٚ             َٝيص٠ٚ٠ٚٚ، ني١ ضيؤٕ ٖ با ظؤض ١ْضي١ٓٝ ْياخٞ َ
ط١ي١نؤ١َنَٝٝا١ْٟ ي١ نٛضز نطا٠ٚ، بَٞ ز٠ْط ٜإ ب١ؾساضٟ ناضابٕٛٚ، ي١ ز١ٜ٠ٟ نؤتاٜٞ غ١ز٠ٟ 

ٚض١ٜ٠ٟ ب١غ١ض دٝٗاْسا ٖات، ز٠ضٟٚٚ خَٝطٜـ ب١ضِٟٚٚ بٝػت١ّ، ٚضز٠ ٚضز٠ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ طؤضِا١ْ ط١
َٝؿي٠ٚ١، ٥ي١ٚ ٥اَاز٠بْٛٚي١ يي١ غيا١ٜٟ           نٛضزا نطاٜي٠ٚ١ٚ، ظ١َٓٝ٠ٜي١ى بيؤ ٥اَياز٠بٕٛٚ ٖات١ث
غٝػت١َٞ َْٜٛٞ دٝٗاْسا، ٚاٟ ي١ نٛضز نيطز ضِؤشٚ ؾي١ٚ بيصََٝطَٟ، ٥ياخؤ ني١ٟ ٠ٚى طي١الْٞ       

ز٠ٟ بٝػت ٚ ٜي١ى، بي١دؤضَٜو ٖاتٓي١    دٝٗإ، ٖٝٛاٚ ٥اٚاتٞ ط١ٚض٠ٟ زَٜت١زٟ. ضِٚٚزا٠ٚناْٞ غ١
ثَٝؿ٠ٚ١، ن١ ١٥ّ غ١ز١ٜ٠ ب١ غ١ز٠ٟ ط١الٕ ْاٚ بكَٜت، ب١آلّ ٠ٚ١٥ٟ ب١الٟ ١٥ٚ ط١ال٠ٚ١ْ َاٜي١ٟ  
غ١ضزل١، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٖٝؿتا ال١ْٜططاْٞ )١ٜنجاضض١ٜٞ خاى( ناضٜط١ضٜٝإ ١ٜ١ٖ، ب١تاٜب١تٝـ ن١ 
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يَٝسٚاْي١ ض٠ِي١ٝٝناْٝيسا، ٥ي١ٚ    َٖٝعٟ ط١ٚض٠ٟ ٠ٚى ٜٚال١ٜتي١ ٜي١نططت٠ٚٛناْٞ ١٥َي١ضٜها، يي١     
َٝيطام بهيات، بيؤٟ          ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ ِضاز٠ط١ٜي١َْٝت، ٥ي٠ٚ١ٟ ظؤض بي١ٚضزٟ غي١ٜطٟ زمي١ْي١ناْٞ ع
ز٠ضز٠ن١َٜٚت، ز٠غت ططتٔ ب١ )١ٜنجاضض١ٜٞ خاى( ض ظ٠بطَٜهٞ ط١ٚض٠ٚ طٛضضيهكِ يي١ ٥آٜيس٠ٟ    

    ٟ ٥ي١ٚ ١ْٚتي١ ظؤض٠ٟ    ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام ز٠زات، ٥اخط عَٝطام ي١ ٥يإ ٚ غياتَٝو زاٜي١، َٜٚيطِا
١ٜ١ٖتٞ، ب١آلّ ٥َٝػتا ٖٝ  ١ًًَٝتَٝهٞ ١ْزاضٟ زْٝا خؤظط١ٟ ثَٞ ْاخٛاظَٟ، ضيْٛه١ ي١ضِاغيتٝسا   
ًََٕٝٛ، ١٥ط١ض ١ٖض َٖٝعٚ ال١َْٜٝو، خؤٟ ب١ س١نِٝ بعاْيَٞ ٚ   قؤْاغ١ناْٞ زاب١ؾبْٛٚٞ عَٝطام خ١

غيسا ز٠ٜي١َٟٚ، ثَٝهٗاتي١    ثَٝٞ ٚابَٞ ز٠تٛاَْٞ داضَٜهٞ زٟ، ب١ ١َٖإ ١٥ٚ ٥اضاغت١ٚ ضَِٜط١ٜ١ٟ ب١
غ١ض٠ن١ٝٝناْٞ ١٥ٚ ٚآلت١ نؤبهات٠ٚ١ٚ ١ٜ١َْيَٞ يَٝو دٛزابب٠ٚ١ٓ، ١٥ٚا ٥ي١ٚ س١نُٝي١ ز٠ن١َٜٚتي١    

-١ٖ24َي١ٜ١نٞ ط١ٚض٠ٚ٠، ضْٛه١ ز٠ضَاْٞ ١٥ٚ س١ن١ُٝ، ز٠ضزٟ عَٝطام ز٠ضَإ ْانات. ضِؤشٟ 
َٞ ْاضيَٝت  دؤٕ نريٟ ٠ٚظٜطٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١َ١٥ضٜها غ١ضزاْٞ ب١غيساٟ نيطز، بي١آلّ ثي     3-2013

ال١ْ١ٜ ؾٝبٞ ٚ غ١ْٝٓٛنإ، ب١ٚ ٥اغا١ْٝٝ ب١َٓٝ ضِاَٜٞ، باضٚزؤخٝـ تا ٥اَيؤظتط ز٠بَٝت، يي١باض٠ٟ  
ب١غساؾ٠ٚ١، ْانطَٟ ٚاؾٓتؤٕ ١َٖإ زاخٛاظٜٞ ب١غسا، ب١تاٜب١تٝـ ي١ بٛاضٟ -ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٚيَٝط

ثؿيت يي١    ١ْٚت٠ٚ١، ب١ظَاَْٝهٞ زٜه١ ي١ ١ٖٚيَٝط بهات، ضيْٛه١ ططفت١ني١ ي٠ٚ١زاٜي١، ب١غيسا    
ضَِٜهه١ٚتٔ ز٠نات ٚ ب١زٚاٟ ضاض٠غ١ضٜسا ْاط١ضَِٟ، ْانطَٟ ١ٖٚيَٝط ب١ ١ْٝت ثانٞ ٚ بَٞ زٚٚزَييٞ  

ٖاتٔ ٚ ضيٕٛٚ ٚ طتتٛطيؤٟ    ي١ ٥اَاز٠ٟ طتتٛطؤبَٝت ٚ ب١غساف ١ٖض نات ب١ضَِٟ بهات، ١ٖٚيَٝط
٠ٚآلَيٞ  بَٞ ب١َيَٝٔ ٖٝالى ب٠ٚٛ، غ١ضؤى باضظاْٞ يي١ّ باض٠ٜي٠ٚ١ ْيَٜٛأٜ ٥اَياش٠ٟ ١ٖٜي١ ٚيي١       

ٚتٞ:" َٔ ٖٝ  َاْبَٝهِ ١ْٝٝ بضي١ُ ٖي١ض    2013-3-27ْا١ٜ١َنٞ ٥اضاؽ ؾَٝذ د١ْطٞ ي١ 
ؾََٜٛٓٝهٞ زْٚٝا، ١٥ط١ض ز٠غه١ٚتٞ بؤ ط١يٞ نٛضزغتإ تَٝسابَٝت، ١٥ط١ض بعامن ضٛٚمن بؤ ب١غيسا  
١٥زلاَٞ ز٠بَٝت، ١٥ٚا ب١بَٞ زٚٚزَيٞ ز٠ضِؤّ، ب١آلّ ١َٖٛٚتإ ز٠ظأْ ضي١ْسداض ضيّٛٚ، ضي١ْسٜٔ    

اض ب١َيَٝٓٝاْساٚ ضَِٜهه١ٚتني ي١غ١ض ظؤض ؾت ن١ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ نٛضزغتإ ٚ ثطؤغ١ٟ غٝاغيٝٞ  د
عَٝطام بٛٚ، ب١آلّ ٥ٝشااَٞ ٥ُٝعاٟ خؤٜإ ١ْططت ٚ ثؿتٝإ ي١ ب١َي١َٓٝنإ نطزٚ، ض ظ٠َا١ْتَٝو 

 (1)١ٜ١ٖ َٔ بض١ُ ب١غسا نَٝؿ١نإ ضاض٠غ١ض ز٠نطَٜٔ؟"
طَٟ ١ْى ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، ٠ٚ١٥ سه١َٚٛتٞ ب١غساٜي١  ططفغ عَٝطام، ي١ ب١غسا ٥اَيؤظ ز٠ن

ثؿت ي١ ز٠غتٛٚض ز٠نات ٚ، تانط٠ِٚا١ْ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١ٜنالٜي١ٕ بطِٜياض ز٠زات، َا١ََيي١نطزْٞ    
١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ضٛاضض٠َٟٛٝ ز٠غتٛٚضٟ عَٝطاق١، ن١ٚات١ ١ٖضال١َْٜٝو ٠ٚى ال١ْٜٞ غي١َّٝٝ  

ت، بَٝالٜي١ْٞ ي١ز٠غيت ز٠زات ١٥طي١ض بًَيَٞ ٖي١ٚيَٝط      ي١ َْٝٛإ ب١غساٚ ٖي١ٚيَٝط، ْاٚبيصٜٛإ بَٝي   
تانال١ْ١ٜ َا١ََي١ ب١ ١ْٚت ز٠نات، ب١ضَِٜع َْٝضريؤإ بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ سهَٛٚي١تٞ ٖي١ضَُٜٞ     
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ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ ضِاٜط١ٜاْس:" سه١َٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٖي١ض   2013-3-27نٛضزغتإ ضِؤشٟ 
ٛضنٝيا بهيات، يي١ ضٛاضضي٠َٟٛٝ ز٠غيتٛٚضٟ      ٖاٚناضٟ ٚ ضَِٜهه١ٚتَٓٝو ي١ بٛاضٟ ٚظ٠زا ي١ط١ٍَ ت

 (2)عَٝطاقسا ز٠بَٝت ٚ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١َٖٛٚ عَٝطاقسا ز٠بَٝت".
زؤخييٞ عَٝييطام ب٥١اقاضَٜهييسا ضيي٠ٚٛ، ثَٜٝٛػييغ بيي١ ضاض٠غيي١ضَٜهٞ ضِٜؿيي١ٜٞ ١ٖٜيي١، ٥يي١ٚ 
ضاض٠غ١ض٠ف ب١الٟ ظؤض ْا٠ْٚسٟ ١٥نازميٞ ٚ غٝاغٞ ٚ َٝسٜا٠ٚ١ٜٝ زاب١ف ب١ْٚٛ، ت١ْٝا من١ْٟٚٛ 

ضٜها ز٠ٚ١َٜٓٝٓ، ن١ )دؤ باٜسٕ( ٟ دَٝططٟ غ١ضؤنٞ ١َ١٥ضٜها، ب١ض يي٠ٚ١ٟ ٥ي١ٚ ثؤغيت١    ١َ١٥
٠ٚضبططَٟ، ثطؤش٠ٟ زاب١ف نطزْٞ عَٝطاقٞ بؤ غَٞ ْاٚض١ٟ نٛضزٚ غ١ْٓٛٚ ؾيٝب١ ثَٝؿيه١ف بي١    

 نؤْططَٜؼ نطز، ٥َٝػتا باٜسٕ ب١ خا٠ْٚٞ ثطؤش٠ٟ زاب١ف نطزْٞ عَٝطام ْاغطا٠ٚ.
ضظ٠ََٝٓٝهسا، ثَٝهٗات١ناْٞ ب١ض٠ٚ يَٝهااظإ بضٔ، بي١ظؤض  ي١ّ غ١ضز١َ٠زا، ١٥غت١َ١ ي١ غ١

ثَٝه٠ٚ١ نؤبهط٠ٚ١َٜٓ، ١٥ط١ض ْاغْٝٛايٝعَٞ ع١ض٠بٞ ١َ١٥ضٜهاٚ نٛضز بي١ غي١ب١بهاضٟ زابي١ف    
بٕٛٚ بعاَْٞ، ١٥ٚا ٥َٝػتا زؤخ١ن١ ط١ٜؿتؤت١ قؤْاغَٝو، تازَٜت ْانؤنٝٞ َْٝيٛإ غي١ْٓٛٚ ؾيٝب١    

آل١ٜٝ غااتٝص١ٜٟٝ ١ٖٜا١ْ، ظٜاتط ب١ض٠ٚ ١ًَٜٞ خؤغ١ثاْسٕ قَٛٚياز٠بَٝت٠ٚ١ٚ ١ٖض١ٜن١ٜإ ب١ٚ قٛٚ
ٚ غ١ض٠زلاّ يَٝو دٝاب٠ٚ١ْٚٛ ز٠ضِؤٕ، ن١ٚات١ ٠ٚ١٥ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ْٝٝي١ طَٝضي١ٍَ بي١ ب١غيسا     
ز٠نات، ب١َيهٛ ثَٝهٗات١ غٝاغ١ٝٝناْٞ غ١ْٓٛٚ ؾٝب١ ب١دؤضَٜو ناضز٠ني١ٕ، ني١ بي١الٟ ٜي١نا     

ب١خؤٜٞ ١ْؾياضزؤت٠ٚ١، بي١َيهٛ ٚاقٝبٝاْي١ ض٠فتياضٟ     ق١بٍَٛٚ نطزْسا ْاضٔ، نيٛضز َي١ًٜٞ غي١ض   
نطز٠ٚٚ، َا٠ٚ١ْٟ ي١ عَٝطاقَٝهسا، ن١ تٝاٜسا َاف١ناْٞ ثاضَٜعضاٚبٔ ثَٞ ٠ٖٛ١٥ٕ ٚ ٥اغاٜٞ بي٠ٚٛ،  
ب١آلّ ٠ٚ١٥ ب١غسا١ٜ ب٠ٚ١ ضِاظٟ ١ْٝٝ، ب١ غ١ضزلسإ ي١ٚ زمي١ْا١ْٟ عَٝطام، ٠ٚ١٥ ط١آلَي١ ز٠بَٝت، ن١ 

٠ٚ١ ز٠َْٝيت يَٝيٞ دٝابَٝتي٠ٚ١، ٥ي١ٚ ٚاقٝبي١ الٟ زٜجًؤَيات ٚ       ٠ٚ١٥ ب١غسا١ٜ ثياٍَ بي١ ١ٖضَُٜٝي   
غٝاغ١مت١زاضاْٞ ١َ١٥ضٜها ب١ ضِْٚٚٞ ز٠بٝٓسضَٜت، ٠ٚ١٥تا ثٝتي١ض طايكٜػيٞ بياَيٝؤظٟ ثَٝؿيٟٛٚ     
ٍَ ضِؤشْاَي١ٟ ِضازٜهياَيٞ تيٛضنٞ، يي١ ٠ٚآلَيٞ           َٜصَٜهيسا ي١طي١ ١َ١٥ضٜها ي١ نطٚاتٝيا، يي١ ٚتٛٚ

ا ي١ ١َٖب١ض زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ نٛضزٟ ض ز٠بَٞ؟ يي١  ثطغٝاضَٜهسا ٥اخؤ ١َٖيَٜٛػغ ١َ١٥ضٜه
٠ٚآلَسا ز٠َيَٞ:" ١َ١٥ضٜها ب١ضز٠ٚاّ ١٥ٚ ضِغيت١ٜ١ زٚٚثيات ز٠ناتي٠ٚ١))بؤ ٥َُٝي١ ١ٜنجاضضي١ٜٞ      
خانٞ ٚآلتإ ططٜٓطأٜ ١َغ١ي١ٜ١(( ب١آلّ ١٥ٚ ضِؤش٠ ١٥طي١ض بَٝيت، ١٥َي١ضٜها ثؿيتٝٛاْٞ يي١      

ْٝػب١ت بابي١تٞ ٖاٚؾي٠َٛٝ، َاٜي١ٟ ثَٝه١ْٝٓي١،     نٛضزغتإ ز٠نات، ١َٖيَٜٛػغ ١َ١٥ضٜها ب١ 
ٟ ثاٜتي١خغ ٥ؤنطاْٝيا ٠ٚبريبَٗٝٓٝٓي٠ٚ١،    -ٟ دؤضز بٛف ي١ نَٝٝي   1991ٟ ٥ابٞ  1يَٝسٚاْٞ 

بٛف ١٥ٚنات باغٞ ي١ ١ٜنجاضض١ٜٞ غؤؤ١ٝت نطز، ب١آلّ ت١ْٝا ثياف ضي١ْس َياْط، خي١َيهٞ     
يَٝسٚا١ْنيي١ٟ بييٛف، ٠ٚى ٥ؤنطاْٝييا بيي١ ضٜتطاْييسؤََٝو، زاٚاٟ دٝابْٛٚيي٠ٚ١ٜإ نييطز، ١ٖضبؤٜيي١ 
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طاَيت١نطزَْٝو ْاٚظ٠زنطا، ب١ ))َطٜؿهٞ نَٝٝظ(( ْاٚباْطٞ ز٠ضنيطز٠ٚٚ، ٜياْٞ ١٥َي١ضٜها ٠ٚى    
. ي١ َْٝٛ ١٥ٚ باضٚزؤخ١ٟ عَٝطاقسا، ثطغٝاضَٜو زَٜت١ (3)ن١ض٠غت١ٜ١ى ت١َاؾاٟ دٛططافٝا ز٠نات"

ٜيإ غي١ضز٠َٞ    ثَٝؿ٠ٚ١، ٥اٜا غ١ضظ٠َٝين عَٝطام بؤ ٖاتين َطٜؿيهٞ نَٝٝي  طٛزلياٚ ْٝٝي١،    
٥ؤنطاْٝاٚ عَٝطام يَٝو دٝاٚاظٕ؟ ١٥ٚنات ١ٜنَٝغ غيؤؤ١ٝت ١َٖيس٠ٚ٠ؾيا٠ٚ١ٜٚ نؤَياض يي١زٚاٟ     
نؤَاض٠ناْٞ غ١ض ب١ ١ٜنَٝغ غؤؤ١ٝت، غ١ضب١خؤٜٝإ ضِاز٠ط١ٜاْس، ٠ٚ١٥ٟ ي١ عَٝطاقيٞ غي١ز٠ٟ   

ع يي١  بٝػت ٚ ١ٜنٝـ ز٠طٛظ٠ضَٟ، ز٠َٚي١تَٝهٞ ١َضن١ظٟ ي١ب١ض١ٜى ١َٖي٠ٛؾا٠ٚت٠ٚ١ٚ، ١ْٖسَٟ َٖٝ
١َٖٚيٞ ط١ضِاْس٠ٚ١ْزإ، بؤ غ١ضز٠َٞ ١َن١ظ١ٜٝت، ْٛضٟ َايٝهٞ غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ عَٝطام بي١ٚ  
٥اقاض٠زا ناضز٠نات، ب١آلّ ٚاقٝبٞ عَٝطام ؾتَٝهٞ زٜه١ٜ١، ٥َٝػتا ١ٖي١َٛضدٞ ي١باض٠، تٛبًََٝٞ 

؟ ٜإ ثاب١ْسبْٛٚٞ ١َ١٥ضٜها ب١ ١ٜنجاضض١ٜٞ خانٞ عَٝطام، ٖاتين َطٜؿهٞ نَٝٝةٞ ب١زٚازابَٝت
 ي١ ب١خغ ١َُٝ٥ ١٥ٚ َطٜؿه١ ْاطات؟

 
 ث١ضاَٜٚع٠نإ:

َُٜٞ نٛضزغيتإ، بطِٚاْي١        -1 َٜع َػيبٛز بياضظاْٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ض   بؤ ز٠قٞ ْا١َني١ٟ بي١ِض
 . 2013-3-28( ضِؤشٟ 6036ضِؤشْا١َٟ نٛضزغتاْٞ َْٟٛ، شَاض٠)

-3-28شٟ ( ضِؤ4286بؤ ظاْٝاضٟ ظٜاتط ي١ٚباض٠ٚ١ٜ٠ بطِٚا١ْ: ضِؤشْا١َٟ خ١بات شَياض٠ ) -2
2013. 
( 28بؤ ظاْٝاضٟ ظٜاتط ز٠ضباض٠ٟ ز٠قٞ ١٥ٚ ٚتَٜٛٚص٠ بطِٚا١ْ: طؤؤاضٟ تٛضنٝاْاغٞ، شَاض٠ )-3
 (.61-58، الث١ض٠ِ ) ٥2013ازاضٟ 
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  ضاهَةي ئاشادكسدُي عيَساقضاهَةي ئاشادكسدُي عيَساق1010
  كوزد هة دةيةي يةكةًي عيَساةي ُويَداكوزد هة دةيةي يةكةًي عيَساةي ُويَدا

 
 

، ن١ نؤتاٜٞ ب١ ز٠غ١آلتٞ زنتاتؤضٜٞ ز٠غت ثَٝس٠نات 2003-4-١٥9ٚ قؤْاغ١ٟ ي١ زٚاٟ 
غ١زاّ سػَٝٔ َٖٝٓسضا، ب١ عَٝطاقٞ َْٟٛ ْاغطا٠ٚ، َْٟٛ ب١ٚ َاْا١ٜ، ن١: ضٞ زٟ ز٠غ١آلت١نإ يي١  
ز٠غتَٝهسا نؤ١ْب٠ٚ١ٓ، ضَٜع ي١ ٥رياز٠ٟ خ١َيو بطريَٟ ٚ ز٠غ١آلت يي١ضَٜٞ ١َٖيبصاضزْي٠ٚ١ ٥ياَيَٜٛٚط    

آلت١ زابٓسضَٟ ٚ ؾي١ضان١ت ٚ تي١ٚافٛم بٓي١َاٟ    بهطَٟ، ٥ٝبتٝباض بؤ ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١ناْٞ ١٥ٚ ٚ
بطِٜاضٚ ناضٟ ثَٝه٠ٚ١ٜٞ بَٝت، غٛثا ٠ٚى داضإ ١ْبَٝت١ ٥اَطاظٟ خؤغ١ثاْسْٞ تان١ن١ؽ ٚ تاني١  
ال١ٜٕ، زاٖات ب١ ١ٜنػاْٞ بؤ ١َٖٛٚ ثَٝهٗات١نإ بَٝت، ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بي١ثَٝٞ ز٠غيتٛٚض   

% ٟ خي١َيهٞ  80ض ب١ ز٠غتٛٚض بهيطَٟ ني١   َا١ََي١ٟ ي١ط١َيسا بهطَٜت، ي١ ١َٖٟٛٚ ططْطا، نا
عَٝطام ز٠ْطٞ ثَٝسا٠ٚ، ١َ١٥ف بؤ ١ٜن١ّ داض٠، ز٠غتٛٚض ب١ٚ ؾي١ٜ٠َٛٝ ز٠خطَٜتي١ ضاثطغي١ٝٝنٞ    
ضاغت١ق١ٓٝ، دَٝٞ خؤ١ٜتٞ ب١زٚاٟ ٠ٚآلَٞ ١٥ٚ ثطغٝاض٠زا بط١ضَِٜني، ٥اخؤ ي١ٚ ز٠ غياَي١زا نيٛضز   

 ي١ نَٜٛٞ قؤْاغ١ ١َْٜٝٛن١زا١ٜ؟
١َٖيػ١ْطاْس٠ٚ١ْ، غ١ٜطٟ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ عَٝطاقٞ َْٟٛ بهيات ٚ،   بؤ نٛضز ططْط١، ب١ضاٟٚ

خَٜٛٓس١ٜ٠ٚ١ْنٞ ٚضز بؤ ١٥ٚ ز٠ غاَي١ ي١ غ١ضز٠َٞ َْٜٛٞ ١٥ٚ ٚآلت١ فط٠ ١ْت٠ٚ١ٚ ٥أٜ ٚ ١َظ١ٖب١ 
بهات، ٥اخؤ ب١نَٟٛ ط١ٜؿت٠ٚٛٚ، ضؤٕ نؤغج١ناْٞ ضَٜطاٟ ض١ْٚٛ ز١ٜ١ٜ٠نٞ زٟ الز٠بيات. يي١   

عَٝطاقٞ ثاف ضشَُٜٞ غ١زاّ، ثَٜٝٛػيتُإ بي١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٜي١نٞ     ضاٚطَٝطِا٠ٚ١ْ ب١ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ
١َ١ٖال١ْ١ٜ، ي١ ض١ْس ضَٜٚٚه٠ٚ١ ز٠بَٝت، تا ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ، قػ١ ي١غ١ض ض١ْس ٥اغيتَٝهٞ دٝادٝياٟ   

 ٠ٚى: ْاٚخؤٟ نٛضزغتإ، عَٝطام، ٥اغغ ٥ٝكًُٝٞ ٚ َْٝٛز٠َٚي١تٞ به١ٜٔ.
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 ىاوخؤي كوزدضتاٌ

٥اغيغ عَٝيطام ٚ ٥ٝكًُٝيٞ ٚ َْٝٛز٠َٚيي١تٞ، يي٠ٚ٠ٚ١      باغهطزْٞ ْاٚخؤٟ نٛضزغتإ، ثيَٝـ  
غ١ضضا٠ٟٚ ططت٠ٚٛ، ن١ ١َٖٝؿ١ زؤخٞ ْياٚخؤٟ ٚآلت، بطِٜياض ي١غي١ض ضيؤ١ْٝتٞ ٥اَياز٠بٕٛٚ      
ي١ب١ضاَب١ض ٥اغت١ناْٞ زٟ ز٠زات، ب١ َاْا١ٜنٞ زٟ، ططْطٞ زإ ب١ بي١ض٠ٟ ْياٚخؤ، ٖي١ضَُٜٞ    

ضٚٚخاْييسْٞ ضشَُٜييٞ بيي١عؼ،  نٛضزغييتإ ٠ٚى فانتيي١ضَٜهٞ نيياضا ثَٝؿييإ ز٠زات، ب١ٚثَٝٝيي١ٟ
 ضٚٚزاَٜٚهٞ ط١ٚض٠ بٛٚ، ثَٜٝٛػغ ب٠ٚ١ نطز، نٛضز ٠ٚى َٖٝعَٜو ي١ طؤض٠ِثا١ْن١زا زٜاضبَٝت.

ططْطٝٞ ١٥ٚ قؤْاغ١ ي٠ٚ١زابٛٚ، ن١ ؾ١ضِٟ ١ْططٜػٞ ْياٚخؤ نؤتياٜٞ ثَٝٗياتبٛٚ، ثطؤغي١ٟ     
ظطياضنطزْٞ  ز٠غغ ثَٝهطز، ناتَٞ ١٥َي١ضٜها ؾي١ضِٟ ض   ٥1998اؾت١ٚاٜٞ نٛضزغتإ، ي١ غاَيٞ 

عَٝطاقٞ ي١ زنتاتؤض١ٜٝت ضاط١ٜاْس، ْعٜه١ٟ ثَٝٓر غاٍَ بٛٚ، نؤتاٜٞ ب١ ؾ١ضِٟ ْياٚخؤ ٖياتبٛٚ،   
١َ١٥ف بؤ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ططْط بٛٚ، ب١ دؤضَٜو ن١ ي١طي١ٍَ ز٠غيت ثَٝهطزْيٞ لٛديؤَيٞ     
٥ؤث١ضاغٝؤْٞ ٥اظازنطزْٞ عَٝطام، دَٛٚيي١ٟ ٠ٚخؤني١ٚتين نيٛضزٜـ ي١ب١ضاَبي١ض ٥ي١ٚ ضٚٚزا٠ٚ      

َٝطاتط بٛٚ، ٥ٝسٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ثاضتٞ زميٛنطاتٞ نٛضزغتإ ٚ ١ٜنَٝغ ْٝؿتُاْٞ نٛضزغتإ ٚ خ
ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ، ظٜاتط ب١ٚ ٥اضاغت١ٜ١زا بٛٚ، ب١َ١ف ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ بي٠ٚٛ ض٠طي١ظَٜهٞ   
ناضاٟ طؤضِٜين باضٚزؤخٞ عَٝطام ٚ ضٚٚخاْسْٞ ضشَُٜٞ غ١زاّ، ١٥ٚ ١ٜنس٠ْط١ٟٝٝ نيٛضز ٚ َٖٝيع٠   

ٝاغ١ٝٝنإ، ٠ٚى قؤْاغٞ نؤتاٜٞ ١ٖؾتاناْٞ غ١ز٠ٟ ضابطزٚٚ بيٛٚ، ني١ بي١ض يي١ ضاثي١ضِٜين      غ
ٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ ١ٜنيس٠ْط بيٕٛٚ، ٜي١ى ١َٖيَٜٛػيغ     1991

َٖٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ، ناضٜط١ض١ٜٝنٞ ظؤضٟ ب١غ١ض ال١ْٜٞ ١َعٓي١ٟٚ دي١َا٠ٚضزا ١ٖٜي١، بؤٜي١     
اغي١ٝٝنإ، ٖؤٜي١نٞ طيطْط بيٛٚ، بيؤ ضي١ْٚٛ ْياٚ قؤْياغٞ زٚاٟ         ت١باٜٞ َْٝٛإ ال١ْٜي١ غٝٝ 

 ضٚٚخاْسْٞ ز٠غ١آلتٞ زنتاتؤضٟ.
بي١ بي١ضاٚضز ي١طي١ٍَ قؤْياغٞ زٚاٟ      2013-2003قؤْاغٞ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ عَٝطاقٞ ْيَٟٛ 

ي١ ضٟٚٚ ١َٖيبصاضز٠ٚ١ْ دٝاٚاظ بٛٚ، ب١دؤضَٜو ي١ قؤْاغٞ زٚاٟ ضاث١ضِٜٔ  2003-1991ضاث١ضِٜٔ 
نطا، ن١ضٞ ي١ قؤْاغٞ  1992ُٞ غ١زاّ، ي١ نٛضزغتاْسا ١ٜى ١َٖيبصاضزٕ ي١ تا ضٚٚخاْسْٞ ضشَٜ

زٚٚ ١َٖيبصاضزٕ نطا٠ٚ، ١٥ٚ زؤخ١ غٝاغ١ٟٝٝ نٛضزغتإ غ١ضٟ بؤ  2003ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ زٚاٟ 
زا ٥ؤثؤظغيٝؤْٝـ   ٠ٚ١٥2009 نَٝؿا، ن١ دط١ ي١ٚ سعبا١ْٟ سهَٛٚي١ت بي١ض٠َِٜٛ ز٠بي١ٕ، يي١     

 ث١ٜسابَٞ.
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١ٜ٠ٚ، نطز٠ٚ١ْٟ باَي١فطِط١ٟ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ١ٖٚيَٝطٚ غًَُٝاْٞ بٛٚ، ن١ ضٚٚزاٟٚ ط١ٚض٠ٟ ١٥ٚ َا
ناضٜط١ض١ٜٝنٞ ظؤضٟ نطز٠غ١ض ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ٚآلتيإ، نطزْي٠ٚ١ٟ باَي١فطِطي١،    
ط١ٚض٠تطٜٔ نؤغجٞ ي١غ١ض ضَٜٞ نطا٠ٚ١ْ ب١ضٟٚٚ دٝٗاْسا البطز، ف١ضا١ّٖ بْٛٚٞ ضَٜط١ٟ ٥اياْٞ، 

 ين نا١ٜناْٞ شٜاْٞ نؤ١ََيط١ٟ نٛضزغتإ.ب٠ٚٛ بٓاغ١ٟ ثَٝؿه١ٚت
نيٛضز يي١ غي١ضظ٠ََٝٓٝهٞ بي١َني      2003ي١ ال١ٜنٞ زٜه٠ٚ١، ي١ ز٠ٜي١ٟ ١ٜني١َٞ زٚاٟ   

ضَٝٓسضاٚزا، ز٠غغ بؤ ١ْٚت بطزٚ، ضَٜط١ٟ بؤ ٖاتين ض١ْسٜٔ نؤَجاْٝاٟ بي١ْاٚباْطٞ دٝٗياْٞ   
١ني١َٞ عَٝطاقيٞ   ٚ ي١ نؤتاٜٞ ز١ٜ٠ٟ ٜ 2013ي١ضٟٚٚ ١ْٚت٠ٚ١ خؤف نطز، تا ب٠ٚ١ط١ٜؿت ي١ 

 َْٟٛ، ض٠ٚا١ْٟ باظاض٠ِناْٞ ١٥ٚضِٚثا نطز.
ي١ضٟٚٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ زٜجًؤَاغ٠ٚ١ٝٝ، ١ْٖطاٟٚ باؾٞ ١َٖيَٝٓا، ب١دؤضَٜو ن١ شَاض٠ٜي١نٞ  
ظؤضٟ نْٛػٛيط١ضٜٞ ٚآلتإ ي١ ١ٖٚيَٝطٟ ثاٜت١خغ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ نطا٠ٚ١ْ، ي١ َْٝٛ ١ٖض 

ؿٞ َْٝٛز٠َٚي١تٞ، ت١ْٝا ضني نْٛػَٛيط١ضٟ ثَٝٓر ١٥ْسا١َ ١َٖٝؿ١ٜٝ١ن١ٟ ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜ
١ْنطزؤت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ ٖاتؤت١ ١َٜسإ ٚ غ١ض٠تاٟ ١ْٖطا٠ٚناْٞ ز٠غت ثَٝهطز٠ٚٚ، ثاٜت١خغ 
ٚآلتاْٞ بطِٜاضب١ز٠غغ دٝٗإ، ي١ٚ َا١ٜ٠ٚزا ض١ْسٜٔ داض ب١ؾ٠َٟٛٝ ف١ضَٞ ب١ضَِٜع َػبٛز 

ـ غ١ضؤى باضظاْٞ زا٠ٚتٞ باضظاْٞ غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝإ زا٠ٚت نطز٠ٚٚ، ظؤضداضٜ
نؤضِٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ نؤضِب١ْسٟ ط١ٚض٠ٟ ٠ٚى ١ٜنَٝغ ١٥ٚضٚثاٚ ١٥َػياَيٝـ بيؤ ١ٜني١ّ دياض     
زا٠ٚتٞ نؤضِب١ْسٟ زاؤؤؽ نطا، غ١ضؤنٞ سه١َٚٛت ٚ ؾاْسٟ سه١َٚٛتٝـ بي١ضز٠ٚاّ يي١   
ال١ٜٕ سه١َٚٛت١نا٠ٚ١ْ زا٠ٚتهطإٚ، ي١ب١ضاَب١ضٜؿسا ٠ٚفيسٟ ٚآلتيإ غي١ضزاْٞ ٖي١ضَُٜٞ     

 تاْٝإ نطز٠ٚٚ.نٛضزغ
ي١طيي١ٍَ ٖييي١َٛٚ ٥ييي١ٚ ب١ض٠ٚثَٝؿ٠ٚ١ضييي١ْٚٛ، َٖٝؿيييتا ١ْتٛاْيييسضا٠ٚ بيييؤ زابٝٓهطزْيييٞ  
ثَٝساٜٚػت١ٝٝنامنإ ثؿت ب١خؤَإ بب١غتني، ب١تاٜب١تٝـ ضاٟٚ ١َٖٛٚن١ؽ ضٚٚ ي١ نؿتٛناَي١، 
ن١ ب١ت١ٚاٟٚ ببٛشَٜت٠ٚ١ٚ غ١ضضا٠ٟٚ غ١ض٠نٝٞ خؤضانُإ بَٝت، ٠ٚ١٥ٟ ي١ ٖي١َٟٛٚ ظٜياتط ٠ٚى   

١ى بؤتي١ َاٜي١ٟ َؿيتَٛطِٚ قػ١ي١غي١ضنطزْٞ طي١ضَٛطِٛض، ٠ٚ١٥ٜي١ ني١ ط١ْيس٠َيٞ ٚ         زٜاضز٠ٜ
ن١َٛنٛضِٟ ٚ ضؤتني ي١ ١ْٖسَٟ دَٛط١ٟ زا١َظضا٠ٚناْيسا، ناضٜطي١ضٜٞ ْي١ضَٜين ز٠ناتي١ غي١ض      

 ب١ض٠ٟ ْاٚخؤٟ نٛضزغتإ، ز٠خٛاظضَٟ ١َٖٚيٞ دسٟ بؤ بسضَٟ.
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 هة ئاضيت عَيساقدا
غياٍَ بيٛٚ    11م ي١ ال١ٜٕ ١َ١٥ضٜها٠ٚ ز٠غيغ ثَٝهيطز،   ن١ ٥ؤث١ضاغٝؤْٞ ٥اظازنطزْٞ عَٝطا

نييٛضز ييي١ضَِٜٞ زاَيي١ظضا٠ٚناْٞ ث١ضييي١َإ ٚ سهَٛٚيي١تٞ ٖيي١ضَُٜٞ نٛضزغييتا٠ٚ١ْ، ٖيي١ضَُٜٞ  
نٛضزغتاْٞ ب١ض٠َِٜٛ ز٠بطز، بؤ١ٜ بؤ ١٥ٚ ٥ؤث١ضاغٝؤ١ْ ٥اَاز٠بٛٚ، ب١َي١ف ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ    

 ٠ٚ ط١ٚض١ٜ٠.ب٠ٚٛ خاَيٞ ز٠غجَٝو ٚ َٜٚػتط١ٜ١نٞ ططْطٞ ١٥ٚ ضٚٚزا
بْٛٚٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚى زٜتانتؤ١ٜى، غ١ْطَٝهٞ ثَٞ ب١خؿٞ بٛٚ، ني١ ْي١ز٠نطا يي١    
سٝػابات١ناْٞ زٚاٟ ضٚٚخاْٞ ضشَُٜٞ ب١عؼ ي١ب١ضضاٚ ْي١طريَٟ، ضيْٛه١ يي١ زضٚغيتهطز٠ٚ١ْٟ     

ٟ ت١َٛظٟ  12عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ض٠ط١ظَٜهٞ ناضا بٛٚ، ي١ قؤْاغٞ ٥ٝٓتٝكايٝسا، ١٥زل١َْٚٛٞ سٛنِ 
عي١ض٠بٞ   5ع١ض٠بٞ ؾيٝب١،   ١٥13ْساّ ) 25ب١ بطِٜاضٟ ز٠غ١آلتٞ ناتٞ ٖاٚث١مياْإ ي١  2003
١َغٝشٞ( ثَٝهَٗٝٓسضا، ١٥زل١َْٚٛٞ ٥اغاٜؿيٞ َْٝٛز٠َٚيي١تٞ    1تٛضنُإ ٚ  1نٛضز،  5غ١ْٓٛ، 

١َٜٓضا١ٜتٝي١نٞ         1500ب١ثَٝٞ بطِٜياضٟ   ، ١٥زلَٛٚي١ْٞ سيٛنُٞ بي١ططْط ٠ٚغي  نيطز، ني١ ْٛ
٠نات، ثَٝٓر نٛضز ب١ْٚٛ ١٥ْساَٞ ١٥ٚ ١٥زل١َْٚٛي١، ني١ بيطٜغ بيٕٛٚ يي١      ب١ضفطاٚاْٞ عَٝطام ز

ب١ضَِٜعإ َاّ د١الٍ، غ١ضؤى َػبٛز باضظاْٞ، غ١الس١زٜٔ ب١ٖا١٥زٜٔ، َي١دٛز عٛييإ، زاضا   
ْٛض٠زٜٔ، َٛسػٔ ع١بسٚحل١َٝس. بْٛٚٞ ناضاٟ نٛضز ي١غ١ض٠تاٟ ثطؤغي١ٟ غٝاغيٞ عَٝطاقيسا،    

ْٝط١ضاْٝٝي١نٞ ييي١ شٜٓطي١ٟ ْاغييْٝٛايٝعَٞ عيي١ض٠بٞ   ب١تاٜبي١تٝـ ييي١ ١٥زلَٛٚي١ْٞ سييٛنِ،   
يَٝه١ٚت٠ٚ١ٚ، ب١ٜت ٚ بايؤض٠ٟ زاب١ؾبْٛٚٞ عَٝطاقٝإ يَٝسا٠ٚ١ٜ، يَٝط٠ٚ٠، ١ٖضظٚٚ نؤغجٞ بي١ضز٠ّ  
نٛضز ث١ٜسابٕٛٚ، ن١ ب١زضَٜصاٜٞ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ضَٜططٜٝإ يي١ نيٛضز نيطز٠ٚٚ، ب١تاٜبي١تٞ يي١ناتٞ      

ت، ن١ ١َغ١ي١ٟ خاى ٚ ٥ي١ٚ ْاٚضيا١ْٟ يي١ز٠ض٠ٚ٠ٟ    زاضِؾتين ٜاغاٟ ناتٞ ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ز٠َٚي١
ٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜزا دَٝطرينطا، يي١  ٥58ٝساض٠ٟ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسابٕٛٚ، ي١ َازز٠ٟ 

زاضِؾتين ز٠غتٛٚضٟ ١َٖٝؿ١ٜٞ عَٝطاقٝؿسا، ثاف ؾ١ضَِٜهٞ ط١ٚض٠ٚ زٚٚضٚزضَٜص ي١ ب١غسا، ني١  
ض٠َِٜٛبطزْٞ ز٠َٚي١تسا ٖات٠ٚٛ، ثؿت طَٟٛ ٟ ٜاغاٟ ناتٝٞ ب١ ١ٖ58ٍَٚ ز٠زضا، ٠ٚ١٥ٟ ي١ َازز٠ٟ 

ٟ ز٠غتٛٚضزا ض١غجاْس،  140خبطَٟ، ب١آلّ نٛضز ١َٖٚيٞ ظؤضٟ زاٚ ١َغ١ي١ٟ خانٞ ي١ َازز٠ٟ 
%ٟ خيي١َيهٞ عَٝييطام ز٠ْطٝييإ ب١ز٠غييتٛٚضزا، ٥ٝييسٟ ضَٜههيي١ٚتَٓٝهٝـ ييي١ َْٝييٛإ   80نيي١ 

فٛم ب١ض٠َِٜٛبضَٝت، ب١َ١ف ثَٝهٗات١ناْٞ عَٝطام نطا، ن١ عَٝطام ي١غ١ض ب١َٓاٟ ٖاٚب١ؾٞ ٚ ت١ٚا
١ٖض ي١ٚ ناتطِا، نٛضز ١َٖٚيٞ زا٠ٚ، خؤٟ ٠ٚى ٖاٚبي١ف يي١ ب١غيسا ببيٝينَ، بي١ٚ ثَٝٝي١ٟ زٚاٟ       
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ع١ض٠ب، ز٠ّٚٚ ١ْت٠ٚ١ٟ غ١ض٠ن١ٝٝ ي١ عَٝطاقسا، ١ٖض ي١غ١ض ١٥ٚ ب١َٓا١ٜؾسا غي١ضؤى نؤَياضٟ   
ز٠غيغ ثَٝهيطز٠ٚ٠،   عَٝطام ب١نٛضز زضا، ب١آلّ ثَٞ ب١ ثَٞ، زشا١ٜتٞ نيٛضز يي١ عَٝطاقيٞ َْٜٛيسا     

ب١دؤضَٜو ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ب١ ١َٖيهؿإ ٚ زانؿاْسا تَٝج١ض٠ِٜٛ، ضْٛه١ ب١غسا ثؿغ 
ي١ ز٠غتٛٚض ب١َٓاٟ ثَٝه٠ٚ١غاظإ ٚ ٖاٚب١ؾٞ نطز٠ٚٚ، يي١ٚ ض٠ٚٚؾي٠ٚ١، يي١ زشاٜي١تٞ نطزْيٞ      

ٚافٛم ٚ نٛضززا، ١َغ١ي١ٟ ظؤض١ٜٟٓ ث١ضي١َاْٝٝإ بي١ناضَٖٝٓا٠ٚ، ١٥َي١ف ثؿيتهطز١ْ يي١ تي١     
ني١   2008ٟ تي١ممٛظٟ   22ٖاٚب١ؾٞ، ن١ عَٝطاقٞ ي١غي١ض زاَي١ظضا٠ٚ، ٠ٚى ط١ي١نؤَي١نٝٞ    

زا ن١ ٜاغا١ٜنٞ تاٜب١ت بيٛٚ بي١ ني١ضنٛٚى ٚ     23ب١ظؤض١ٜٓٚ بَٞ نٛضز ز٠ْطٝإ ي١غ١ض ٜاغاٟ 
غ١زضَٜهٞ ط١ٚض٠بٛٚ ي١ نٛضز، بؤ١ٜ ب١ خؤثَٝؿاْساْٞ غ١ضتاغ١ضٟ ي١ نٛضزغتإ ٠ٚآلّ زضاٜي٠ٚ١،  

ٟ ي١  ١28ضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١تْٛسٟ ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ط١ي١نؤ١َن١ٝٝ ٠ٚغتا٠ٚ١ٜ، ضؤشٟ غ١ضؤنٞ ٖ
ن١ضنٛٚى خؤثَٝؿاْساَْٝهٞ ط١ٚض٠ بؤ ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ٜاغان١ نطاٚ، ؾيؤؤ١َٝٝٓٝنإ بي١ ت١قٝٓي٠ٚ١    
٠ٚآلَٞ خؤثَٝؿاْس٠ضاْٝإ زا٠ٚ١ٜ، ن١ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ؾ١ٖٝس ٚ بطٜٓساض بٕٛٚ، زٚاتط يي١ ؾياضٚ   

 2013 -3 – 7ه١ٟ نٛضزغتإ بؤ ثؿتٝٛاْٞ ن١ضنٛٚى خؤثَٝؿاْسإ نطا، ي١ ؾاضؤضه١ناْٞ زٜ
ب١بَٞ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ث١ضي١َاْتاضاْٞ نٛضز، ث١ضي١َاْٞ عَٝطام بٛزد١ٟ ث١غٓس نيطز، ظؤضدياضٜـ   
ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ط١ٜؿتؤت١ ساَي١تٞ ي١ؾهطنَٝؿٞ ؾٛثاٟ عَٝطام ٚ غي١ْط١ض قياميهطزٕ   

ث١الَاضٟ غٛثا بؤ غ١ض خا١ْقني ٚ د١ي١ٚالٚ ظٚمماضٚ ؾ١ْطاض، زٚاتط  ي١ ال١ٜٕ ثَٝؿ١ُضط٠ٚ١، ٠ٚى
٥ؤث١ضاغٝؤْٞ زصل١ًٟ ي١ ض١ْس فريق١ٜ١نٞ غٛثا ثَٝهَٗٝٓا، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١ضَٜٞ غٛثا٠ٚ ٥ٝساض٠ٟ ١٥ٚ 
ْاٚضا١ْ بهات، ن١ ي١ ز٠غتٛٚضزا ب١ ْاٚض١ٟ ْانؤنٞ ي١غ١ض ٖاتٕٛٚ، بؤ ١َ١٥ف ْٛضٟ َايٝهٞ 

ْاٚض١ تَٝه١َي١نإ( ٟ ب١ناضَٖٝٓا، ١٥َي١ف ٠ٚى ٥اَاش٠ٜي١ى بيٛٚ بيؤ     غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ ظاضا٠ٟٚ )
ثؿتهطز١ْ ز٠غتٛٚض، ي١ط١ض١َٟ ١٥ٚ ضٚٚزاٚا١ْؾسا، غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ، بطِٜاضٜيسا     
)ْاٚض١ نٛضزغتا١ْٝٝناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٥ٝساض٠ٟ ١ٖضَِٜ( ي١ دٝياتٞ )ْاٚضي١ ْيانؤنٞ ي١غي١ض٠نإ(     

١ ط١ٜؿت١ ساَي١تٞ ط١ضِاْي٠ٚ١ٟ ث١ضيي١َاْتاضٚ ٠ٚظٜط٠نياْٞ    ب١ناضبَٗٝٓسضَٟ، زٚاتط ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝ
 نٛضز ي١ ب١غسا٠ٚ.

ب١غسا ١َٖٝؿ١ ب١ضاٟٚ تطغ٠ٚ١ غ١ٜطٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتاْٞ نيطز٠ٚٚ، ضيْٛه١ ٖي١ضَُٜٞ     
نٛضزغتإ ٚ ب١ؾ١ناْٞ زٜه١ٟ عَٝطام، ٠ٚى زٚٚ غ١ضظ٠َٝين يَٝو دٝاٚاظ ز٠بٝٓسضَٜٔ، ت١ْا١ْت 

َٝطاق١ني١ٟ زٜهي١ ْاٚز٠بي١ٕ، ١٥َي١ف بيؤ ٥ي١ٚ        ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ عَٝطام، ١ٖضَُٜٞ نٛض زغتإ بي١ ع
غ١قاَطريٟ ٚ ٥اضا١َٟٝٝ نٛضزغتإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ بؤت١ غ١ضظ٠ََٝٓٝهٞ ي١باض بؤ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ 
ٚ لٛدؤَيٞ باظضطاْٞ، ١َ١٥ ٚاٟ ي١ ١ْٖسَٟ ث١ضي١َاْتاضٟ ع١ض٠ب نيطز، ني١ بًَيَٝٔ ٥ي١ٚ بياض٠      
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ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ بٛزد١ٟ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ب١ظٜاز  ثَٝؿه١ٚت٠ٟٚٛ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ، بؤ ٠ٚ١٥
% ٟ ب١ؾ١ بٛزد١ٟ نٛضز ب١ت١ٚاٟٚ ْازات، ١َ١٥ف بؤ زاثؤؾٝين 17ز٠ظأْ، ي١ناتَٝهسا ب١غسا 

ف١ؾ١يٞ سه١َٚٛتٞ ب١غسا١ٜ، ن١ ١ْٜتٛا٠ْٚٛٝ خع١َتطٛظاضٟ ثَٝؿه١ف ب١ ثاضَٜعطاناْٞ عَٝطام 
ٚ ١ٖشاضٟ ي١ ثاضَٜعطاناْٞ زٜه١ٟ عَٝطام ي١ضاٚ بهات، ب١تاٜب١تٝـ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ضَٜص٠ٟ بَٝهاضٟ 

َٝيطام، ْي١ٜاْتٛا٠ْٛٝ          َُٜٞ نٛضزغيتإ بي١ضظتط٠، ٠ٚظاض٠تيٞ ْياٚخؤ ٚ ٠ٚظاض٠تيٞ بي١ضططٟ ع ١ٖض
١َٝٓ١٥تٞ خ١َيو بجاضَٜعٕ ٚ ناضٟ ت١ق٠ٚ١ٓٝٚ نٛؾ  ي١ب١ضظب٠ٚ١ْٚٛزا١ٜٚ، ١ْٖسَٟ داض ي١ ب١غيسا  

ٛز٠ظطانإ بسضَٜت، ن١ضٞ يي١ نٛضزغيتاْسا   ط١ٜؿتؤت١ ساَي١تٞ ٠ٚ١٥ٟ ث١الَاضٟ ٠ٚظاض٠ت ٚ زاَ
زاَٛز٠ظطاٟ ثاضاغتين ٥اغاٜـ ضؤَيٞ ناضاٟ ١ٜ١ٖ ي١ زابٝٓهطزْٞ ١٥َٔ ٚ ٥اغاٜـ ٚ ظ١َٓٝ٠ٟ 
لٛدؤَيٞ باظضطاْٞ ٚ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ. ي١ ناتَٝهسا نؤتاٜٞ ب١ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ عَٝطاقٞ ْيَٟٛ زَٜيت،   

ٖاتؤت٠ٚ١ غ١ض خ١ت، ب١آلّ تيا ٥َٝػيتا   ث٠ٜٛ١ْسٟ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا، ي١ زانؿاْسا١ٜ، ١َ١٥ضٜهاف 
ٖٝ  ١٥زلاََٝهٞ ي١َٓٝن١ٚتؤت٠ٚ١، ١٥دلاض٠ نٛضز ضاٜط١ٜاْس٠ٚٚ، ن١ نيطزاضٟ ز٠َٟٚ، ْي١ى قػي١ٚ    
ب١َيَٝين بَٞ نطزاض، ي١ نؤتاٜٞ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َسا، عَٝطام ب١ ثاؾاط١ضزاْٞ ٚ ٥اَيؤظٜسا تَٝس٠ثي١ضَِٜت،  

ٚخاْسْٞ سه١َٚٛت ب١ضظز٠ن٠ٚ١ْ١، ١ْٖيسَٟ  ي١ ال١ٜى غ١ْٓٛ ضشا١ْٚت١ غ١ض ؾ١قاّ ٚ زضٚمشٞ ضٚ
داضٜـ باؽ ي١ ب١ٖاضَٜهٞ زٜه١ٟ ع١ض٠بٞ ز٠ن١ٕ، ١َ١٥ف ٚاٟ ي١ سه١َٚٛت ) ن١ ب١ز٠غيت  
ؾٝب١ٜ٠ٚ١( نطز٠ٚٚ، خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ زٜه١ بؤ زؤخ١ني١ بهيات، ١ْٖيسَٟ بؤضيٕٛٚ زؤخيٞ عَٝيطام       

١ضِٟ ْياٚخؤ، يي١ٚ   ٚاز٠خ٠ٚ١َٜٓٓٛ، ن١ ي١ب١ضاَب١ض زٚٚ ضَٜبصاض زاٜي١، ٜيا زابي١ف بيٕٛٚ ٜيإ ؾي      
٠َْٛٝؾسا، نٛضز خؤٟ نؤز٠نات٠ٚ١، ي١ضَٜٞ ١٥ٚ نؤب١ْٚٛٚاْي١ٟ ب١غ١ضث١ضؾيغ غي١ضؤى بياضظاْٞ     
ب١ض٠َِٜٛ ز٠ضٔ، ب١تاٜب١تٝـ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ال١ْ١ٜ غٝاغ١ٝٝنإ ٚ ث١ضي١َاْتاضٚ ٠ٚظٜط٠نياْٞ نيٛضز   

١َٖيَٜٛػت( زضا، بؤ ي١ ب١غسا، ن١ ي١ زٚا نؤب٠ٚ١ْٚٛزا بطِٜاضٟ ثَٝهَٗٝٓاْٞ )يٝص١ْٟ ط١آلَي١نطزْٞ 
نؤنطز٠ٚ١ْٟ ١َٖيَٜٛػت ٚ بريٚبؤضْٛٚٞ ١َٖٛٚال١ٜى، غ١باض٠ت ب١ ب١غسا، ٥اخؤ نٛضز ضؤٕ بطِٜاض 
بسات؟ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا، ١َ١٥ضٜها١ٜٝنإ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝإ ي٠ٚ١زا١ٜ، ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ عَٝطام بي١ٚ  

ز٠نطَٟ عَٝطام ببَٝتي١  ٥اضاغت١ٜ١زا ١ْضَٝت ن١ نؤغح بؤ ١ْٚتٞ عَٝطام زضٚغت بهطَٜت، ضا٠ٚضَِٟ 
ٚآلتَٝهٞ ب١َٖٝعٟ خا٠ٕٚ ١ْٚتَٝهٞ ظؤض، ن١ٚات١ بؤ ١َ١٥ضٜها َا٠ٚ١ْٟ عَٝطاقَٝهيٞ ١ٜنجاضضي١ٟ   
خا٠ٕٚ ١ْٚتَٝهٞ ظؤض، ططْطا٠ ي١ عَٝطاقَٝهٞ ثاضض١ ثاضض١ نطاٟٚ ثطِ ي١ ططفت ٚ نؤغيجٞ ظؤضٟ  

طيطْط ْٝٝي١، ٥ي١ّ    ب١ضز٠ّ ١ْٚت، دا ١َ١٥ٜإ ي١غ١ض سٝػابٞ ١ٖض ثَٝهٗات١ٜ١نٝـ ت١ٚاٚبَٝت 
 تَٝطِٚا١ْٟٓٝ ١َ١٥ضٜها بؤ عَٝطام، ب١الٟ زاخٛاظٜٞ نٛضززا ْا١ٜت٠ٚ١.
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 هة ئاضيت ئيقويني و ىَيودةوَهةتيدا
ي١ غ١ض٠تاٟ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ عَٝطاقسا، نٛضز ب١َٖٝع بٛٚ، ٠ٚ١٥ْس٠ٟ تٛاْٝؿٞ ي١ ز٠غيتٛٚضزا  

ٝب١زا ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ١َ١٥ف بؤ بٝض١غجَٝينَ، بؤ ١٥ٚ ب١َٖٝع١ٜٟٝ ١٥ٚنات ٚ، ٖاٚث١مياْٞ ي١ط١ٍَ ؾ
غ١ض٠تاٟ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ي١ عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ي١ ٚآلتياْٞ زضاٚغيَٞ ٚ الٟ ١َ١٥ضٜهاٜٝي١ناْٝـ    

 قبٍَٛ بٛٚ، ي١ب١ض ١٥ّ ٖؤٜا١ْ:
ؾٝب١ بؤ نؤْاِؤَيهطزْٞ عَٝطام ثَٜٝٛػغ ظؤضٟ ب١ نٛضز ١ٖبٛٚ، ب١ٚ ث١َٝٝف ١ٖضزٚٚنٝإ -1

ٖاٚث١ميا١ْٝن١ باؾا ز٠ض١غيجا، بي١ّ ؾي١ٜ٠َٛٝ، ٖي١ضزٚٚال     ظ٠بطٟ غ١زاّ سػَٝٓٝإ ب١ضن١ٚتبٛٚ، 
ضؤَيٞ غ١ض٠نٝٝإ ي١ زاضِؾتين ز٠غيتٛٚضزا بيٝين، ١٥َي١ضٜهاف بَٝيس٠ْطٞ ١َٖيبيصاضز، ضيْٛه١       

 ثَٜٝٛػغ ب٠ٚ١بٛٚ ثطؤغ١ٟ غٝاغٞ ٠ٚ١ْغغَ.
٥َٝطإ ي١ غ١ض٠تاٟ ثطؤغ١ن١زا، ي١ نٛضز ضاظٟ بٛٚ، ضْٛه١ نٛضز ضؤَيَٝهٞ ناضاٟ ١ٖبٛٚ، -2
ضؤَي١ف ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ غٛزٟ ب١ ؾٝب١ ط١ٜاْس، ٥َٝطإ ي١ب١ضاَب١ض ض١غجاْسْٞ َايف نيٛضز يي١    ١٥ٚ

 ز٠غتٛٚضزا، ١َٖيَٜٛػغ تْٛسٟ ١ْْٛاْس.
ب١ٚث١َٟٝٝ تٛضنٝا ي١ غ١ض٠تاٟ ضاط١ٜاْسْٞ ٥ؤث١ضاغٝؤْٞ ٥اظازنطزْٞ عَٝطاقسا، ٖاٚنياضٟ  -3

اْٞ عَٝطاقيسا ز٠بٝٓيسضا، زٜيسٟ    ١َ١٥ضٜهاٟ ١ْنطز، بؤ١ٜ ي١غ١ض٠تازا ن١َا ي١ َْٝٛ ٖاٚنَٝؿي١ن 
تٛضنٝا ي١ غ١ض٠تاٟ ثطؤغ١ن١زا بؤ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ، بي١دؤضَٜو بيٛٚ، ي١طي١ٍَ ب١ضش٠ٚ٠ْيسٟ      
١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْسا ١ْز٠ٖات٠ٚ١، ي١ب١ض٠ٚ١٥، ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ ث١ض٠ث١َٓٝزا، يي١ّ ض٠ٚ٠ٚٚ، ٥َٝيطإ   

ط ث١ض٠ٟ ثَٝيسا، ن١ضيٞ زٚاتيط    ثَٝـ تٛضنٝا نْٛػَٛيدا١ْٟ نطز٠ٚ٠، ي١ضٟٚٚ باظضطاْٝؿ٠ٚ١، ظٚٚت
تٛضنٝا ب١ٖؤٟ طؤضِٜين تَٝطِٚاْٝين ب١ضاَب١ض ب١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغيتإ، ظٜياتط ٖات١ثَٝؿي٠ٚ١ٚ يي١     

ًَٝاض زؤالض  8نؤتاٜٞ ز١ٜ٠ٟ ١ٜن١َٞ عَٝطاقٞ َْٜٛسا، ق١باض٠ٟ باظضطاْٝٞ ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ تا 
اض زؤالض. ١٥َي١ضٜها ي١بي١ض   ًَٝي  12ٖات٠ٚٛٚ ؾاض٠ظاٜإ ثَٝؿبٝين ز٠ن١ٕ ظٜاتط بَٝت ٚ بطاتي١  

َٞ ٥اطيازاضٟ ب١غيسا ضَٜطي١ بي١ طٛاغيت٠ٚ١ٟٓ ْي١ٚتٞ         خاتطٟ ب١غسا زاٚاٟ ي١ تٛضنٝا نطز٠ٚٚ بي
١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ١ْزات، ب١ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتاْٝؿٞ ضاط١ٜاْس٠ٚٚ، تانال١ْ١ٜ َا١ََي١ ي١طي١ٍَ  

 ١ْٚت ١ْنات.
 

٠ْٜٛيسٜٞ ي١طي١ٍَ ظؤض ٚآلتيٞ    ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿغ، ي١ّ ز٠ غاَي١زا ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ، ث١  
دٝٗإ باف نطز٠ٚٚ، تٛاْٜٝٛي١تٞ نؤَجاْٝياٟ طي١ٚض٠ٟ بي١ْاٚباْط يي١ غي١ض ٥اغيغ دٝٗيإ         
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)١٥َيي١ضٜهٞ ٚ بيي١ضٜتاْٞ ٚ ف١ض٠ْػييٞ ٚ ضٚٚغييٞ ْيي١ضٚصلٞ ٚ تييٛضنٞ...( بََٗٝٓٝتيي١ ٖيي١ضَُٜٞ 
ضي١ْس  نٛضزغتإ بؤ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ي١ بٛاضٟ ١ْٚت، ب١آلّ ي١بريَإ ١ْضَٝت، ٖي١ضَُٜٞ نٛضزغيتإ   

١َٖٚيٞ ثت١ٚنطزْٞ ٥ي١ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝاْي١ ز٠زات، ب١غيساف زٚٚ ٠ٚ١٥ْيس٠ ٖي١َٚيٞ تَٝهيساْٞ ٥ي١ٚ        
 ث٠ٜٛ١ْسٜٝا١ْ ز٠زات.

 

 

 
 ١٥زلاّ
 

َٜيسا، ١٥َاْي١ ب١ضضياٚ         َٝطاقيٞ ْٛ َٝطاٟ، نٛضز يي١ ز٠ٜي١ٟ ١ٜني١َٞ ع َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْنٞ خ ي١ خٛ
 ز٠ن١ٕٚ:
١ٍَ زٜيسٟ ١ْٖيسَٟ َٖٝيعٟ    نٛضز ي١ غ١ضتاٟ ز١ٜ٠ن١زا ب١َٖٝعبٛٚ، ب١ٖؤٟ ٖاتٓي٠ٚ١ٟ ي١طي  -1

عَٝطاقييٞ )ب١تاٜبيي١تٝـ ؾييٝب١( ٚ ٥ٝكًُٝييٞ ٚ ت١ْاْيي١ت ١٥َيي١ضٜهٝـ، بييؤٟ ض٠ٚٛغيي١ض      
 زاخٛاظ١ٜٝناْٞ خؤٟ خبات١ َْٝٛ ز٠غتٛٚض٠ٚ٠.

ي١ط١ٍَ ب١َٖٝعب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١غسا، ب١ض٠ ب١ض٠ طَٝض١ٍَ ب٠ٚ١ْس٠ َاف١ٟ َْٝٛ ز٠غتٛٚضنطاٚ ب١غسا -2
 ٠ْٛسٟ ١ٖٚيَٝطٚ ب١غسا ْانؤنٝٞ تَٝه١ٚت.خؤٟ ي١ دَٝب١دَٞ نطزْٞ بٛاضز، ب١َ١ف ث١ٜ

٥اضاغت١ٟ ١َ١٥ضٜها ب١ض٠ٚ ططت١ٓخؤٟ عَٝطاق١، ضْٛه١ ضاٟٚ دٝٗاْٞ ي١غ١ض٠، ن١ ي١زٚاٟ -3
 ض١ْس غاَيَٝهٞ زٟ، ١٥ٚ عَٝطاق١ ز٠بَٝت١ ز٠َٚي١تَٝهٞ ب١َٖٝعٚ خا٠ٕٚ زاٖاتَٝهٞ ظؤضٟ ١ْٚت.

١ يي١ غي١ض٠تاٟ ثطؤغي١ن١زا    ثَٜٝٛػت١ نٛضز ٥اٚضَِٜهٞ دسٟ يي١ٚ ز٠ غياَي١ بساتي٠ٚ١، ني    -4
 ب١َٖٝعبٛٚ، ضٞ ز٠غه١ٚت ٚ ن١ ب١غساف ب١َٖٝعبٛٚ، ز٠غه١ٚت١ناْٞ ب١نَٟٛ ط١ٜؿت.

َٜػيغ نٛضزغيتاْٞ        -5 ب١ض٠ٟ ْاٚخؤٟ نٛضزغيتإ ظؤض ططْطي١، ظؤضدياض ب١غيسا فيط٠ ١َٖيٛ
 قؤغتؤت٠ٚ١ٚ غٛزٟ ي٠َٛٝضططت٠ٚٛ، ب١آلّ ي١ناتٞ ١ٜى ١َٖيَٜٛػغ ب١غسا ٖاتؤت٠ٚ١ ثَٝـ.

١ن١َٞ عَٝطاقٞ َْٟٛ ت١ٚاٚ بٛٚ، ١٥زلاّ ١ٜ٠ٚ١٥، ١٥ط١ض ب١غسا ز٠ضفي١تٞ يي١باضٟ   ز١ٜ٠ٟ ٜ-6
ز٠غه١َٜٚت، ي١ ١َٖٟٛٚ ث١ؾُٝإ ز٠بَٝت٠ٚ١، بؤ بطِٜاضَٜهٞ ي١ٚ دؤض٠ف ْاغْٝٛايٝعَٞ عي١ض٠بٞ  
١َٖٝؿ١ ي١غ١ض خ١ت١، غ١ضنطز٠ناْٞ غ١ْٓٛف ي١ط١ٍَ ٠ٚز٠غتَٗٝٓاْٞ زاٚاناْٝإ، بيؤ ٥ي١ٚناض٠   

 ٥اَاز٠ٕ.
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سضَٟ ١َغ١ي١ٟ دٝٓٛغاٜسنطزْٞ نٛضز ي١ ١َٖٛٚ ثاٜت١خت١ ططْط١ناْٞ دٝٗاْيسا  ١ٍَٖٚ ب-7
 ناضٟ ي١غ١ض بهطَٟ ٚ، ثؿتٝٛاْٞ ز٠ٚيٞ بؤ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ٠ٚز٠غت بَٗٝٓسضَٜت.

ي١ ١َغ١ي١ٟ ١ْٚتسا ثؿتٝٛاْٞ ز٠ٚيٞ ظٜاتط بهطَٜت، ب١تاٜبي١تٝـ ١٥ٚضٚثاٜٝي١نإ، ني١    -8
عٜهٝإ ز٠غت ز٠ني١َٜٚت، خَٝطابيٕٛٚ يي١ٚ ثطؤش٠ٜي١     ي١ضَِٜٞ تٛضنٝا غ١ضضا١ٜ٠ٚنٞ ز٠َٚي١َ١ْسٟ ْ

ْٝؿتُا١ْٝٝزا ظؤض ططْط١، ١َ١٥ف ٠ٚى ب١َٖٝعٟ نٛضز٠ ي١ غ١ض٠تاٟ ثطؤغ١ن١، ن١ تٛاْٞ زاٚاٟ 
خؤٟ ي١ ز٠غتٛٚضزا دَٝطريبهات، بؤ ١ْٚتٝـ ١ٖضٚا١ٜ، ضْٛه١ تا٥َٝػتا ب١غسا ي١ٚض٠ٚ٠ٚٚ، ٠ٚى 

َٜططٜٞ يَٞ ز٠ن١ٕ، ن١ٚات١ غ١ضن١ٚتين نٛضز ثَٜٝٛػت غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْب٠ٚٛ، ططفت١ ظؤض٠ناْٞ زٟ ض
 ي١ ١ْٚتسا، زٜتانتؤ١ٜى زضٚغت ز٠نات، ن١ ١ْنطَٟ ز٠غتب١ضزاضٟ بٔ.

ثَٜٝٛػت١ بؤ ز١ٜ٠ٟ زازَٟ، نٛضز ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١٥ط١ضٚ غٝٓاضٜؤٜا١ْٟ باغٝإ ي٠َٛٝ ز٠نطَٜت -9
طام بي١  ي١ب١ضضاٚ بططَٜت، ١٥ط١ضٟ ؾ١ضِٟ ْاٚخؤ، ١٥ط١ضٟ زاب١ؾيبٕٛٚ، ١٥طي١ضٟ َاْي٠ٚ١ٟ عَٝي    

١ٜنططتٜٛٚٞ، تا ضاز٠ٟ بَٞ ز٠ْطٞ ١َ١٥ضٜها ي١ سٛنُطِا١ْٝٝنٞ ١َضني١ظٜٞ خيا٠ٕٚ ْي١ٚتَٝهٞ    
 ظؤضٚظ٠ٚ٠ْسٟ بَٞ ططفت،
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 بةشي بةَلطةنامةكان
     

  دميطتؤزادميطتؤزا  ثسِؤذةيثسِؤذةي  دواكةوتيندواكةوتين  هةضةزهةضةز  ُيطةزاُةُيطةزاُة  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي
  دابساوةكاْدابساوةكاْ  ُاوضةُاوضة  دةزبازةيدةزبازةي

 
 

19-5-2008 
ٟ  ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٚٛنإ ضاض٠غ١ضٟ ثطِؤش٠ٟ زميػتؤضِا زاٖاتٛٚزا ضِؤشٟ ض١ْس ي١َا٠ٟٚ  يي١باض٠

 بيي١آلّ عييريِام، نٛضزغييتاْٞ غيي١ضنطزا١ٜتٞ بيي١ضز٠ّ ز٠خاتيي١ نٛضزغييتإ زابطِا٠ٚنيياْٞ ْاٚضيي١
 . زٚان١تبَٝت خؤٟ ي١ٚاز٠ٟ ن١ ٚاثَٝس٠ضَٝت
ٞ  غ١ضؤنٞ سٛغَٝٔ، فٛاز باض٠ٚ٠ ي١ٚ ٞ  زٜيٛاْ ٞ  غي١ضؤنا١ٜت ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ  نٛضزغيتا  َْٝطي١ضاْ

 : زميػتؤضِا ثطِؤش٠ٟ زٚٚان١ٚتين ز٠ضباض٠ٟ ضِاط١ٜاْس ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ
ٟ  ْياظاْني  ١َُٝ٥ ٞ  زٚٚان١ٚتٓي١  ٥ي١ٚ  ٖؤنياض ٕ  بي١آلّ  ؟ ٜي١  ضي  يي١  غيٛٚضَا٠ٚ  ١َُٝ٥غي١ضَا

 ؤضِازميػيت  ي١ط١ٍَ نؤب٠ٚ١ْ٠َٛإ زٚٚداض باضٚٚزؤخ١، ي١ٚ ١َُٝ٥ زميػتؤضِا، ثطِؤش٠ن١ٟ زٚٚان١ٚتين
 بهات ثَٝؿه١ؾٞ ٚ ٥اَاز٠بهات ثطِؤش٠ن١ َاْط١ ١٥ّ 15 ثَٝـ ب٠ٚ١ٟ ب٠ٚٛ ط١ؾبني ٚ نطز٠ٚٚ
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 ب١ غ١باض٠ت نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ فطاٚاْٞ نؤب٠ٚ١ْٟٛ ي١ ضاط١ٜاْسضاَٜٚو
 عَٝطام ي١ ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٛنإ َْٝطزضاٟٚ((  زميػتٛضا غتٝةإ)) ب١ضَٜع ضاثؤضتٞ

 
 ضَٜهيي١ٚتٞ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنٞ َػييبٛزباضظاْٞ بيي١ضَٜع ث١ضؾييغ ب١غيي١ض

))  ضاثٛضت١ن١ٟ ب١ بٛ تاٜب١ت ب١غاا فطاٚإ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٛنٞ غ١الس١زٜٔ ي١ 9/6/2008
ٞ  بيؤ (( َػتٛضا زٟ غتٝةإ ٞ  قؤْياغ ٞ  ١ٜني١َ ٟ  ٥ي١ٚ  ضاض٠غي١ضنطزْ ٕ  ْاٚضيا١ْ  زابيطاٚ

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١ٟغ١ضؤنا١ٜت١ٝن ١ٖضغَٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١.  نٛضزغتإ ي١ٖ١ضَُٜٞ
ٕ  يي١  ب١ؾيساضبٛٚ  ال١ْ١ٜغٝاغ١ٝناْٞ ٚ ثاضت١غٝاغ١ٝنإ باآلٟ ١٥زل١َْٛٞ ٚ  ٚ ث١ضيي١َا

 .٥اَاز٠بٕٛٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ
 ٚؾييٝهطز٠ٚ١ْٟ ضاثؤضت١نيي١نطا ْييا٠ٚضؤنٞ ييي١ بيياؽ ب١ضاؾييهاٟٚ نؤب٠ٚ١ْٛنيي١زا ييي١
 -: َٜتي١باضضاٚبطري خٛاض٠ٚ٠ٟ خاآل١ْٟ ١٥ّ زاٚانطا بؤنطاٚ ثَٜٝٛػغ

 ْا٠ٚضؤنٞ ب١ضاَب١ض ز٠ضبطٟ خؤٜإ ْاضاظٜٞ ٚ ْٝط١ضاْٞ نؤب٠ٚ١ْٛن١ ب١ؾساضبٛاْٞ -1
 ْاتٛاْطَٜت ث١َٝٝ ب١ّ ٚ بَٝت ض١ؾ١ٓ ب١ّ ١ْز٠نطا ضا٠ٚضٚإ ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖٝ  ب١ ن١ ضاثٛضت١ن١
 .نَٝؿ١نإ نطزْٞ ضاض٠غ١ض بؤ طٛزلاٚ ب١َٓا١ٜنٞ ب١ بهطَٜيت
ٞ  دَٝبي١دَٞ  ٝعََٞٝهاْ ي١ ١ْٖطاٚا١ْٟ ١٥ٚ ظؤضب١ٟ -2 ٟ  ضاثٛضت١ني١زا  نطزْي  نياض

 .نطابٛٚ ي١غ١ض ضَٜه١ٚتين نَٝؿ١نإ ضاض٠غ١ضنطزْٞ بؤ ثَٝؿا خاآل١ْٟ ي١ٚ زٚض٠ ثَٝهطا٠ٚ
 (140) َاز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ بؤ ز٠غتٛض زاٚاناضٟ ٚ ي١ْا٠ٚضؤى خؤالزإ -3
 طٟيي١ب  نيطز٠ٚ  خ١ضٜو ال٠ٚنٞ ناضٟ ب١ خؤٟ ظٜاتط زميػتؤضا ب١ضَٜع نؤَٝت١ن١ٟ -4
 بيؤ  نطا٠ٚ ت١ضخإ ضاثٛضت١ن١ ظؤضٟ ب١ؾَٝهٞ ٚ بهات نَٝؿ١نإ نطؤنٞ ناضي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ
 .١ْبٛٚ ١٥ٚإ ن١٥١ضنٞ ْاٚضا١ْزا ي١ّ ٚضز٠ناضٟ ١ْٖسَٜو

ٕ  بي١  ٚ ضاثٛضت١ن١ ب١ضاَب١ض ز٠ضبطٟ خؤٜإ ْاضاظٟ ب١ؾساضبٛٚإ ب١طؿغ  ١ْطي١تٝةٝا
 تٝاٜييسا ٥اَاز٠بهطَٜييت فيي١ضَٞ ْا١َٜيي١نٞ بطٜيياضزضا ١َب١غييت١ ٥يي١ّ بييؤ ٚ زا ي١قيي١َيِ

ٞ  ٚ ضاثؤضت١ني١  ْياٚ  ١َٖي١ناْٞ بؤضاض٠غ١ضنطزْٞ ٚضز٠ناض١ٜٝنإ ٞ  زاخٛاظٜي١ناْ  ٖي١ضَُٜ
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ٟ  ٚ( زميػتٛضا غتٝةإ)) ب١ضَٜع بؤ بَٓٝطزضَٜت ٚ ي١خؤبططَٜت نٛضزغتإ ٟ  يَٝصْي١  ث٠ٜٛ١ْيس
ـ  ١ٖض٠ٖٚا ٚ زاض ٞ  يي١  نؤَٝت١ٜي١نٝ ٞ  َْٜٛٓي١ضاْ ٕ  ٖي١ضَُٜ  بيؤ  ثَٝهبَٗٝٓطَٜيت  نٛضزغيتا
 .عَٝطام ي١ ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٛنإ ١َْٜٓٛضٟ ي١ط١ٍَ غتاْسٕزاْٛ
 ن١ّ ٚ ١َٖي١ ٚ بطريَٜيت ضاٚ ي١ب١ض ْٝط١ضا١ْٝ ١٥ّ زاٚاٜاْهطز ب١ؾساضبٛإ نؤتاٜسا ي١

 بيؤ  بٓي١َا  ١ْنطَٜتي١  قؤْاغي١ف  ٥ي١ّ  ٚ بهطَٜيت  ضاض٠غي١ض  ضاثٛضت١ن١ ْاٚ نٛض١ٜناْٞ ٚ
 .زاٖاتٛٚ قؤْاغ١ناْٞ

 
 

  ١ٖٚيَٝط١ٖٚيَٝط

99//66//20082008 
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  طةيشتؤتةطةيشتؤتة  140140كوزدضتاْ: ًاددةي كوزدضتاْ: ًاددةي   ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي

  ةؤُاغيَلي شؤز ٓةضتيازةؤُاغيَلي شؤز ٓةضتياز  
 

 

 

 
ٞ  باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَِٜع 2008\7\14 زٚٚؾ١مم١ ١٥َطِؤ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ٖي١ضَُٜ  يي١  نٛضزغيتا
 .نؤب٠ٚ٠ٚٛ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ٚ سعب ي١ط١ٍَ غ١آلس١زٜٔ

ٟ  غي١ض  خػيت١  ؿهٞتٝ باضظاْٞ غ١ضؤى نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا، ي١  ؾي١َٜٓٛ  ٚ ني١ضنٛٚى  ١َغي١ي١
 ٚ ز٠غتٛٚض ٟ 140 َازز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ ضَٜط١ناْٞ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ زٜه١ زابطِا٠ٚناْٞ
ٟ  ي١ تاٜب١تٞ ب١ ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٚٛٞ ١َٖيبصاضزْٞ ١َغ١ي١ٟ  َٝهاْٝعَي١  ٚ ني١ضنٛٚى  ؾياض

 ٚ ن١ضنٛٚى ثَٝهٗات١ناْٞ غ١ضد١ّ ٛإَْٝ ي١ ٥اؾتٝٝا١ْٟ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ثت١ٚنطزْٞ ثَٜٝٛػت١ناْٞ
ـ  بي١  ظؤض ٖي١ض٠ٖٚا  ٚ ؾياض٠ن١زا  ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ي١ ثَٝهٗات١نإ غ١ضد١ّ ب١ؾساضٜجَٝهطزْٞ  ٚضزٜي

 بيؤ  نطإٚ ثَٝؿٓٝاضَٜو ض١ْس تٝاٜسا ن١ زٚا ١ٜنططت٠ٚٛنإ ١ْت٠ٚ١ ؾٝهطز٠ٚ١ْٟ ١ٜن١ّ ز٠ضباض٠ٟ
 ٚ غي١ض٠  يي١  ْانؤنٝٝإ ٓٛٚض٠ناْٝإغ ن١ ق١ظا ضٛاض ضاض٠ْٛٚغٞ ١ٜنالٜهطز٠ٚ١ْٟ ٚ زٜاضٜهطزٕ
ٕ  ؾٝهطز٠ٚ١ْن١زا ١ٜن١ّ ي١ ن١ نطز ١ٖآل١ْ ب١ٚ ٥اَاش٠ؾٞ ٟ  ٚ ٖياتٛٚ  ٥ي١ٚ  ني١  خٛاغيت  ٖٝيٛا
 ١َْٜٓٛضٟ ن١ ي٠ٚ١نطز٠ٚ٠ ت٥١هٝسٜؿٞ ٚ ١ْب٠ٚ١ٓ زٚٚباض٠ ؾٝهطز٠ٚ١ْزا غ١َّٝٝ ٚ ز٠ّٚٚ ي١ ١ٖآل١ْ

ٟ  ب١َيَٝين زميػتؤضِا ١ٜنططت٠ٚٛنإ ١ْت٠ٚ١ طؿغ غهطتَٝطٟ  غي١َّٝٝ  ٚ ز٠ّٚٚ يي١  ني١  زا٠ٚ ٥ي٠ٚ١
 .بٔ ٚاقبٝا١ْتط ظٜاتط ٚ ْاب٠ٚ١ٓ زٚٚباض٠ ١ٖآل١ْ ١٥ٚ ؾٝهطز٠ٚ١ْزا
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ٞ  غ١ضؤى ، ز٠غتٛٚض٠ٚ٠ ٟ 140 َازز٠ٟ ب١ غ١باض٠ت ١ٖض  ٥ي١ٚ  ني١  ضْٚٚٝهيطز٠ٚ٠  بياضظاْ
 ٚ نٛضزٟ غٝاغٞ ال١ْٜٞ ٚ سعب ٠ٚى ثَٜٝٛػت١ ن١ ١ٖغتٝاض ظؤض قؤْاغَٝهٞ ط١ٜؿتؤت١ َازز١ٜ٠
 ١َغ١ي١ٜ١ن١ ضْٛه١ ١ٖبَٞ، ب١ضاَب١ضٜسا ي١ ١ٜنططتَٛٚإ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ٥اؾٛٚضٟ ٚ تٛضنُاْٞ
 ي١ زاٚاؾٞ ٚ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ط١يٞ ٚ ال١ٜٕ طؿت ب١ ب١َيهٛ ١ْٝٝ، ال١َْٜٝه٠ٚ١ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ت١ْٗا
 بهي١ٕ  يَٝص١ٜ١ْ ي١ٚ ت١ٚاٚ ثؿتطري١ٜٝنٞ ن١ نطز نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ٥اَاز٠بٟٛٚ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ
 .زضا٠ٚ ثَٝهَٗٝٓاْٞ بطِٜاضٟ نٛضزغتاْسا ١ٖضَُٜٞ ي١ 140 َازز٠ٟ دَٝهطزْٞدَٝب١ بؤ ن١

ٟ  غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ٜٕ ٚ سعب ي١ ١ٖض١ٜن١ ١َ١٥ٚ ٞ  ٚ ضا نؤب٠ٚ١ْٚٛني١  ب١ؾيساضبٛٚ  غي١ضزل
ٟ  ي١غ١ضخػيتين  بٕٛٚ نؤى ١َٖٛٚؾٝإ ١ٖض ٚ ضٚٚ خػت١ ت٠ٚ١ض٠نإ ب١ غ١باض٠ت خؤٜإ  نياض
 بب٠ٚ١ٓ ١٥ط١ض٠نإ ١َٖٛٚ ٚٚب١ضٟٚٚض ١َٖيَٜٛػتٝـ ب١ٜ١ى ٚ يَٝص١ٜ١ْ ١٥ٚ
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  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  فةزًيفةزًي  وتةبيَريوتةبيَري

 زِاطةياُدزِاطةياُد  هيَدواُةيهيَدواُةي  ئةَئةَ

 
 

ٞ  ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ( 2008 ت١َٛظٟ ٟ 22) ١٥َطِٚ ٞ  عَٝيطام  َْٜٛٓي١ضاْ  ثَٝؿيًَٝهاض١ٜن
 بي١  ١َٖيػيا  ناتَٝهيسا  يي١  ٛٚ،ب ١٥زل١َٕٚٛ ْاٚخؤٟ ث١ٜط٠ِٟٚ ثَٝض١ٚا١ْٟ ن١ زا ١٥زلاّ ز٠غتٛضٟ
ٞ  ٜاض١ٜنٞ ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ خؤٟ َْٗٝين، ز٠ْطساْٞ ثطِؤغَٝػٞ ضَِٜهدػتين  ٠ٚى ز٠ْٛاْيس،  غٝاغي
ٟ  ت١ٚافٛق١ ي١ٚ بٛٚ الزاَْٝو خؤ ٚ ت١ٚا ٚ عَٝطام ز٠غتٛضٟ ي١ بٛٚ نؤز٠تا١ٜى  يي١  ني١  غٝاغي١ٝ

 .ز٠ضِٚات ضٟي١غ١ غٝاغٞ ثطِؤغ١ٟ ١٥َطِؤ تانٛ ٠ٚ( 2003) ي١ ضِشَِٜ ضِٚخاْٞ زٚاٟ
 ْيا  ١٥زل٠ٚ١ْ١َٚٛ ب١ ثاَيٞ زا َْٗٝين ثطِؤغ١ٜ١نٞ ي١ عَٝطام ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ

ٞ  ناتَٝهيسا  ي١ ن١ضنٛى ثاضَٜعطاٟ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض َازز٠ٟ ٚ ثاضَٜعطانإ ٜاغاٟ ي١َ١ضِ  َْٜٛٓي١ضاْ
 ٜاغيياٟ تَٝج١ضِاْييسْٞ بييؤ ٚ طٛزلييا ؾييَٝٛاظَٜهٞ ي١غيي١ض غٝاغيي١ٝنإ ٚ ١ْتيي٠ٚ١ٜٞ ثَٝهٗاتيي١

 .ضَِٜه١ٚتبٕٛٚ ٚآلت ١َٖيبصاضز١ْناْٞ
ٞ  غ١ضؤنٞ ي١ ١ْنطا٠ٚ ضا٠ٚضِٚإ ١َٖيػٛن١ٚت١ ١٥ّ ناتَٝهسا ي١ ١َُٝ٥ ٕ  ١٥زلَٛٚي١ْ  ٚ َْٜٛٓي١ضا
ٞ  بٕٛٚ نؤى ١٥ٚا١ْٟ ٕ  ز٠ن١ٜٓي٠ٚ١،  ض٠ِت زا ي١طي١َي ٞ  ثاب١ْيس  ناتيسا  ي١ٖي١َا ٞ  ْي١بْٛٚ  ٖي١ضَُٜ
ٟ  ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ضْٛه١ از٠ط١َٜٝٓني،ضِ ْاز٠غتٛض١ٜ ثطِؤغ١ ١٥ّ ١٥زلا١َناْٞ ب١ نٛضزغتإ  بٓي١َا
 .ز٠ضز٠ضَٝت ْازضٚغت بٓطَٜت بٓٝات ْازضٚغت
ٞ  ١٥ط١ض ٚ ز٠ضز٠بطِٜٔ ؾَٝٛاظا١ْ ي١ّ خؤَإ ْٝط١ضاْٞ ب١تْٛسٟ ١َُٝ٥ ـ  ن١غياْ ٟ  تيطٜ  ثَٝي٠ٛ
ٕ  بي١  ضياٚ  ني١  يَٝيس٠نات  ٚاَإ ٠ٚ١٥ ثاب١ْسبٔ ٕ  تي١ْات  ٚ ١َٖيَٜٛػيت١نامنا  ٖاٚث١ميا١ْٝتٝي١نامنا

 ١َٖيَٜٛػت١ ٚ ثَٝ  ثَٝضاٚ غٝاغ١ٝت١ دؤض٠ ١٥ّ َاضاْطاظٟ ط١ي١ن١َإ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض خبؿ٠ٚ١َٓٝٓٝ،
 .ْاطٛزلَٝت غٝاغ١ٝنإ ت١ٚافك١ ي١ط١ٍَ ن١ بٜٛت٠ٚ١ ْاز٠غتٛضٜا١ْ
 ز٠ن١ٜٔ غ١ضؤنا١ٜتٞ ز٠غت١ٟ ٚ نؤَاض غ١ضؤى ب١ضَِٜع ٚ ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٚٛٞ ي١ زاٚا ١َُٝ٥

ٟ  يي١  ن١ به١ٕ ١ْيَٝهطاٚا طَٛإ ثطِؤش٠ ١٥ّ ب١ض١َٖيػغ ٟ  ب١ضش٠ٚ٠ْيس  ٚ زاْٝي١  عَٝيطام  ١٥دٓيسا
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ٞ  ٥اَازلٞ ٟ  بي١ضز٠ّ  يي١  ت١ط١ض٠ٜي١  ٚ نؤغيح  زضٚغيتهطزْ ٞ  ضَِٜيط٠ِٚ ٞ  ٚ زمييٛنطات  ٚ ْٝؿيتاَاْ
 ثطؤغي١  غي١ضد١ّ  ث١ندػيتين  بؤ ١َٖٚيساَْٝه١ ٚ ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٚٛٞ ١َٖيبصاضزْٞ ثطِؤغَٝػٞ

ٕ  ١َُٝ٥ غٝاغ١ٝنإ، ٕ  ني١  زَيٓٝيا ٕ  ْٝؿيتُا ٕ  ٚ ثي١ض٠ٚضا ٕ  ال١ْٜي١  يي١  زَيػيؤظا  بي١  غٝاغي١ٝنا
 . ب١ضثطغٝاضٜا١ْ ْا ١َٖيػٛن١ٚت١ ١٥ّ ز٠ضِٚا١ْٓ ٖٛؾٝاض٠ٚ١ٜ
 ١ٜى ز٠ن١ٜٔ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ضِؤَي١ناْٞ ي١ ن١غا١ٜت١ٝنإ ٚ َٖٝع ٚ ثاضت ١َٖٛٚ ي١ زاٚا
 .تطغٓان١ ثٝال١ْ ١٥ّ نطز٠ٚ١ْٟ ثٛض١ٍَ بؤ بٔ ضِٜع ١ٜى ٚ ز٠ْط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ف١ضَٞ ٚت١بَٝصٟ

 (2008/  ت١َٛظٟ/  22) ؾ١َ١ غَٞ
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  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  ئةجنووًةُيئةجنووًةُي  فساواُيفساواُي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  زِاطةياُدزاويزِاطةياُدزاوي

  كوزدضتاُيةكاْكوزدضتاُيةكاْ  حصبةحصبة  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  وو  ضةزؤنضةزؤن  وو  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي
 
 

ٟ ( 2008/ ت١َٛظٟ/ 24) ؾ١مم١ ثَٝٓر ١٥َطِؤ ٞ  نؤبْٛٚي٠ٚ١ ٞ  فطاٚاْي  ُٖٞي١ضَٜ  غي١ضؤنا١ٜت
 ١َٖيبصاضزْٞ ٟ" ٜاغا" تاٚتَٜٛهطزْٞ بؤ نٛضزغتا١ْٝنإ سعب١ ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ غ١ضؤى ٚ نٛضزغتإ
ٟ  تٝاٜيسا  ٚ تَٝجي١ضِٜبٛٚ  عَٝيطام  ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ ي١ال١ٜٕ ن١ ثاضَٜعطانإ  ٟ( 24) َيازز٠
 .ب١ض٠َِٜٛضٛٚ يهَٝٓطابٛٚ ث٠َٛٝ ن١ضنٛنٞ ثاضَٜعطاٟ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض

 ٚ خؤزظ٠ٚ١ٜٓ ٜاغان١ ي١غ١ض بطِٜاضزإ ثطِؤغ١ٟ ن١ نؤنبٕٛٚ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ٥اَاز٠بٛٚإ
 ب٠ٚٛ،ٖيي١ض٠ٖٚا عَٝييطام ز٠غييتٛضٟ ٚ َْٜٛٓيي١ضإ ١٥زلَٛٚيي١ْٞ ْيياٚخؤٟ ثيي١ٜط٠ِٟٚ ثَٝضيي١ٚا١ْٟ
 .ز٠غتٛٚض ٟ( 140) َازز٠ٟ باضبطزْٞ ي١ بؤ ب٠ٚٛ ٥اؾهطا ٚ ضِٕٚٚ ١َٖٚيساَْٝهٞ

 ثط٠ِْػٝجٞ ي١ ز٠ض١ْٚٛ ن١ ٚ نؤَي٠ٛٝ ثطِؤغ١ٜ١ٟ ١٥ّ َْٝط١تٝة١ناْٞ ١٥زلا١َ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١
ٟ  ز٠بَٝتي١  ٜاغيا١ٜ  ٥ي١ّ  ٖي١ض٠ٚنٛٚ  عَٝطاقيسا،  ي١ غٝاغ١ٝ ثطِؤغ١ٟ ب١َٓاٟ ن١ ت١ٚافل،  ١٥طي١ض

 .ز٠بَٝت زا عَٝطام ط١الْٞ زٚشَٓاْٞ خع١َت ي١ ٚ عَٝطام زميٛنطاغٞ ضَِٜط٠ِٟٚ ث١ندػتين
 ب١ ٚ ْطخاْس ب١ضظ عَٝطاقٝإ ؤنا١ٜتٞغ١ض ١٥زل١َْٚٛٞ ١َٖيَٜٛػغ نؤب٠ٚ١ْٛن١، ٥اَاز٠بٛاْٞ

 ني١  ز٠زات ْٝؿإ ٠ٚ١٥ ١َ١٥ف ١َْٜٓٛضإ، ١٥زل١َْٚٛٞ بؤ ض٠ِتهطز٠ٚ ٜاغا١ٜٜإ ١٥ّ ز٠ْط نؤٟ
ٕ  يَٝعاْٝا١ْٜإ، ١ْٖطا٠ٚ ب١ّ دَٝطط٠ناْٞ ٚ نؤَاض غ١ضؤى ب١ضَِٜعإ  دَٝبي١دَٞ  ني١  خػيت  ز٠ضٜيا
 .ٚآلت ٥اغاٜؿٞ ٚ ١٥َٔ ١َْاْٞ ٚ ٥اشا٠ٚ ٖؤناضٟ ز٠بَٝت١ ٜاغا١ٜ ١٥ّ نطزْٞ

 ب١ ضاٚ ن١ ز٠نات نٛضزغتإ غ١ضنطزا١ٜتٞ ٚ ثاضت ي١ ٚا ْاز٠غتٛض١ٜ، ؾَٝٛاظ٠ ب١ّ بطِٜاضزإ
 ؾيَٝٛاظ٠  ٥ي١ّ  ز٠ضنطزْٞ ضْٛه١ خبؿََٝٓٝت٠ٚ١، تطزا ال١ْ١ٜناْٞ ي١ط١ٍَ ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚ ٖاٚث١ميا١ْٝتٞ

 نٛضز ي١ ثَٝهٗات١ناْٞ ١َٖٚٛ ب١ نٛضزغتإ ضِؤَي١ناْٞ بؤ عَٝطام ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ بطِٜاض٠ٟ
ٟ  ي١ ١ْٖسَٜو ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ْٝؿا١ْٟ..  ٥اؾٛضٟ ٚ نًس ٚ تٛضنُإ ٚ ٞ  ضِٚاْطي١ ٟ  ثاؾيداْ  نٛيتيٛض
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 نٛضز ١ًًَٝتٞ ٚ طؿغ ب١ نٛضزغتإ ط١يٞ زؤظٟ ي١ط١ٍَ ١َٖيػٛن١ٚت ظاْني خؤب١ظٍ ٚ ؾؤؤٝين
 .ز٠ن١ٕ ب١تاٜب١تٞ
ٟ  بٟٛٚ ب١ؾساض ت١ْٝا نٛضزغتإ ط١يٞ ١َْٜٓٛضاْٞ عَٝطاقسا ي١ ٞ  ثطِؤغي١  ْيني  سيٛنِ  ٚ غٝاغي
ٟ  ز٠بَٝت بهات ٖاٚب١ؾٞ ي١ط١ٍَ ١َٖيػٛن١ٚت ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ١ٖضن١غَٝو ٖاٚب١ؾٔ، ب١َيهٛ  ض٠ِضياٚ
 .َٖٝعتط ب١ ٜإ ز٠بَٝت خؤٟ ٚ ٠ٚى ب١ضاَب١ض ناضزا٠ٚ١ْٟ بهات ٠ٚ١٥

 ز٠غيتٛٚض  غ١ض نطز١ْ ت١داٚظ ب١ تط ْاٚض١ناْٞ ٚ ن١ضنٛى ١َغ١ي١ٟ ي١ نطزٕ ١َٖيػٛن١ٚت
 .ز٠نات قَٛياٜإ ب١َيهٛ نَٝؿ١نإ ضاض٠غ١ضٟ ١٥ط١ضٟ ْابَٝت١ ٜاغا، ي١ نطزٕ ٌََٝف ٚ

ٞ  ضِٜٚيسا  ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٚٛٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ٞ  بيؤ  بيٛٚ  تطغيٓاى  ظ٠ْطَٝهي  نٛضزغيتإ،  خي١َيه
 ن١ ز٠ز٠ٜٔ ٖؤؾٝاضٟ ١َُٝ٥. زََٜٓٝت٠ٚ١ ٠ٚبري َاف١نامنإ ي١ نطزٕ ٥ٝٓهاضٟ ٚ تاٍَ ٚ تتت ضِؤشطاض٠
ٞ  بيؤ  ١َٖٚيساْي١  ٚ ض٠ِؾب١ٓٝ ٜاضز١ٜ٠نٞز ٜاغا١ٜ ١٥ّ ٕ  ٚ(  تبطٜي  )  ٜاغيانطزْ  ٚ ز٠ضبي١ز٠ضنطز

ٞ  ي١الٜي١ٕ  ١٥َي١ف  ن١ضنٛى، ؾاضٟ نطزْٞ نؤْاؤٍَ ٞ  ثَٝهٗاتي١ناْ ٕ  طي١ي ٟ  نٛضزغيتا  ب١تْٛيس
 .ض٠ِتس٠نطَٜت٠ٚ١
 بي١  بطِٚاٜإ ن١ عَٝطام، ي١ ز٠ن١ٜٔ ث١ض٠ٚضا١ْ ْٝؿتُإ ٚ زَيػؤظ ٚ ع١ض٠ب بطا ي١ٚ زاٚا ١َُٝ٥
ٞ  ي١غي١ض  دي١خت  ٚ بهي١ٕ  ٥ٝساْي١  ثَٝضاٚثَٝض١ٝ غٝاغ١ت١ ١٥ّ ١ٜ١ٖ غٝاغٞ ١ٟثطِؤغ  ٚ بطاٜي١ت

 يي١  تيط  ثَٝهٗات١ناْٞ ن١ ٚا١ٜ با٠ٚضَِإ ١ٖض٠ٚنٛٚ به٠ٚ١ْ١، ع١ض٠ب ٚ نٛضز َْٝٛإ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ
 ١ٖٚآلْي١  ١٥ّ زشٟ نٛضز ط١يٞ ب١ؾاْٞ ؾإ نٛضزغتإ ع١ض٠ب١ناْٞ ٚ ٥اؾٛضٟ ٚ نًس ٚ تٛضنُإ
ٕ  ثَٝه٠ٚ١ ٚ فط٠ٜٞ ٚ زميٛنطاغٞ بؤ ٚ ال١ٜى ١َٖٛٚ بؤ ظ٠ض١َ٠ْس٠ ٥اَازلٞ ضْٛه١ ز٠ٚ٠غ   شٜيا

 .٥اض٠ظ١َْٚسا١ْ ١ٜنَٝغ ٚ
 ٚ ضِاز٠ط١َٜٝٓني زميٛنطاغٞ ناضٚاْٞ ٚ عَٝطام ز٠غتٛضٟ ب١ خؤَإ ت١ٚاٟٚ بْٛٚٞ ثاب١ْس ١َُٝ٥
 ن١ ٥اظاز فٝسضاَيٞ ٚ زميٛنطاغٞ عَٝطاقَٝهٞ بٓٝاتٓاْٞ ثَٝٓاٚ ي١ ز٠ن١ٜٔ ١َٖٚيَٝو ١َٖٛٚ ثاَيجؿغ
 . بطات َايف ب١ زا غا١ٜٟ ي١ ال١ٜى ١َٖٛٚ
 زشٟ غٝاغ١ٝناْٞ ال١ْ١ٜ ٚ ثَٝهٗات١ ١َٖٛٚ ب١ ز٠ن١ٜٔ نٛضزغتإ ضِؤَي١ناْٞ ١َٖٛٚ ي١ زاٚا
 . ١ٖبَٝت ١ٜنططتٜٛٚإ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ١ٜى ٚ ضِٜع ١ٜى غٝاغ١ت١ ١٥ّ

 نطز٠ٚ١ْ ٖٛؾٝاض بؤ زا ثَٜٝٛػتٝإ بطِٜاضٟ نؤ١ََيَٝو ٥اَاز٠بٛإ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ١ٖض٠ٖٚا
 بييْٛٚٞ بيي١ضز٠ٚاّ ي١غيي١ض ديي١خغ نؤبْٛٚيي٠ٚ١ نٛضزغييتإ، ييي١ طؿييغ ضِاٟ ٥اَاز٠نيياضٟ ٚ

 ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ ب١غسا ي١ نؤَاض غ١ضؤنا١ٜتٞ ز٠غت١ٟ ي١ط١ٍَ ث٠ٜٛ١ْس١ٜنإ
ٞ  غ١ضؤنٞ ن١ ط١ٚض١ٜ٠ٟ ١َٖي١ ١٥ٚ ضاض٠غ١ضنطزْٞ بؤ نطز٠ٚ٠ٚ ال١ْ١ٜناْٞ ٚ َٖٝع ٚ  ١٥زلَٛٚي١ْ
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ٟ  يي١  نطزٕ ثاضَٜعطاضٟ ثَٝٓاٚ ي١ ١٥ٜٚـ تَٝٝه١ٚتبٕٛٚ، تط ١٥ْساََٝهٞ ض١ْس ٚ ١َْٜٓٛضإ  ثطؤغي١
 . عَٝطام ط١يٞ ثَٝهٗات١ناْٞ غ١ضد١ّ خع١َتهطزْٞ ٚ زميٛنطاغٞ
ٞ  ١َغيبٛز  بي١ضَِٜع  ث١ضؾيغ  ب١غي١ض  فطاٚا١ْني١  نؤب٠ٚ١ْٚٛ ثَٝهطز١ْ ٥اَاش٠ دَٝطاٟ  بياضظاْ
ٞ  بي١  ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ٞ  ض٠ِغيٍٛ  نؤغيط٠ت  ٥اَياز٠بْٛٚ ٟ  عًي  ٚ غي١ضؤى  دَٝطيط
ٞ  ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ ٕ  ْٝؿيتُاْ ٞ  ٚ نٛضزغيتا ٞ  غي١ضؤن ِ  سهَٛي١ت ٕ  ٚ ٖي١ضَٜ  دَٝطط٠ناْٝيا
 .ب١ض٠َِٜٛضٛٚ

 
 
 

 

 2008/ت١َٛظٟ/24 ؾ١مم١ ثَٝٓر
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  ::ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي

 ُاكسيَتُاكسيَت  ةبويَةبويَ  دةضيتدةضيت  ذيَسذيَس  شيَوةيةنشيَوةيةن  بةٓيضبةٓيض  تستس  جازيَليجازيَلي
  
 
 27-7-2008 

ٕ  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ ١َغبٛز ب١ضَِٜع ٟ  يي١  نٛضزغيتا ٟ  َٝاْي١ ٕ  ي١طي١ٍَ  زٜيساض  ضاٜيا
ٞ  ز٠بَٝت ٜإ" ضاٜط١ٜاْس ١َ١٥ضٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٜٚال١ٜت١ باَيٝؤظٟ نطؤن١ض ٕ  طي١ي  نٛضزغيتا
 ضيْٛه١  بهطَٜيت،  ثٝياز٠  ب١ضاَب١ضٟ تانط٠ِٟٚ غٝاغ١تٞ ْابَٞ ٜاخٛز بَٝت ق١ٓٝ ضاغت١ ؾ١ضٜهٞ

 ".ْانطَٜت قبٍَٛ ز٠غغ شَٜط ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝ  تط ضَٜهٞدا

 نطؤني١ض  ضاٜإ ي١ ثَٝؿٛاظٜٞ ب١غسا ي١ نٛضزغتإ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ ١َغبٛز زَٜٚينَ ٥َٝٛاض٠ٟ
ٞ  ٚ عَٝطام ي١ ١َ١٥ضٜها باَيٝؤظٟ ٟ  ؾياْسَٜه  تؤَياؽ  بياَيٝؤظ  يي١  ثَٝهٗياتبٛٚ  ني١  نيطز  ٜيا٠ٚض

 . فؤضز ضؤبَٝطت باَيٝؤظ ٚ نطَٜضٝػهٞ
ٞ  ٚ ثاضَٜعطانإ ١َٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ ثطؤش٠ ٝؿتَٓٝهسا،زاْ ي١ ٕ  ضيؤ١ْٝت  ٥ي١ٚ  ي١غي١ض  ز٠ْطيسا
ٞ  ٚ َياف  ٚ ٜاغا١ٜ ب١ٚ ب١ضاَب١ض غٝاغ١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ ١َٖيَٜٛػغ ٚ ٜاغا١ٜ ٞ  خٛاغيت١ناْ  طي١ي

 . نطا ي١غ١ض طتتٛطؤٜإ نؤَاض٠ٚ٠ غ١ضؤنا١ٜتٞ ال١ٜٕ ي١ ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ضؤ١ْٝتٞ ٚ نٛضزغتإ
 بي١ٚ  ب١ضاَب١ض نٛضزغتاْٞ ط١يٞ ٚ خؤٟ ْٝط١ضاْٞ ضاؾهاٚا١ْ ضزغتإنٛ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ
ٞ  ْاٚ ال١ْ١ٜناْٞ ي١ شَاض١ٜ٠ى ١َٖيَٜٛػت١ٟ ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٕ  َْٜٛٓي١ضا ٟ  ٚ زا ْٝؿيا  يي٠ٚ١  ت٥١هٝيس

ٞ  بي١  ب١ضاَبي١ض  بيَٞ  بي١ضز٠ٚاّ  ٚ ب١ٓض٠ِتٞ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ١َٖيَٜٛػت١ ١٥ّ ١٥ط١ض ن١ نطز٠ٚ٠  طي١ي
 . ْانات قبَٛٚيٞ نٛضزغتاْٝـ ط١يٞ ٚ ٠غتٛٚضز ي١ الزا١ْ ٠ٚ١٥ ، نٛضزغتإ
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ٟ  ٥ي١ٚ  تَٝج١ضاْسْٞ ؾَٝٛاظٟ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ، تطٜؿ٠ٚ١ ال١ٜنٞ ي١  بي١  ٜاغيا١ٜ
 الٟ يي١  خ١ت١ضْاى دؤضاٚدؤضٟ ٥اَاش٠ٟ غ١ض١َٖيساْٞ بؤت١ ن١ زا ق١َي١ّ ي١ خ١ت١ضْاى ض٠ٚؾَٝهٞ
 . نٛضزغتإ خ١َيهٞ

ٞ  ز٠بيَٞ  ٜإ:  نطز٠ٚ٠ ٠ي١ٚ ت٥١هٝسٟ باضظاْٞ ١َغبٛز ٖاٚنات ٕ  طي١ي ٞ  نٛضزغيتا  ؾي١ضٜه
 ب١ تط داضَٜهٞ ضْٛه١ بهطَٟ، ثٝاز٠ ب١ضاَب١ضٟ تانط٠ِٟٚ غٝاغ١تٞ ْابَٞ ٜاخؤز بَٝت ضاغت١ق١ٓٝ

 . ْانات قبؤٍَ شَٜطز٠غت١ٜٞ ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖٝ 
 ضاى نطا٠ٚ ١َٖي١ٜ١ٟ ١٥ٚ ن١ خٛاغت ٖٝٛاٟ عَٝطام ي١ ١َ١٥ضٜها باَيٝؤظٟ خؤ٠ٚ١ٜ ال١ٜٕ ي١
 .نَٝؿ١ٜ١ ١٥ّ ضاض٠غ١ضنطزْٞ بؤ بَٝت ب١ضز٠ٚاّ زٜايؤطٝـ ثطؤغ١ٟ ٚ بهطَٜت
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  بةبة  كوزدضتاْ ضةبازةتكوزدضتاْ ضةبازةت  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  زاطةياُدزاويزاطةياُدزاوي
  كةزكونكةزكون  خؤُيشاُداُي جةًاوةزيخؤُيشاُداُي جةًاوةزي

 
 ن١ضنٛنٞ ؾاضٟ ١٥َطِؤٟ د١َا٠ٚض١ٜٝن١ٟ خؤثٝؿاْسا١ْ تريؤضٜػت١ٟٝ نطز٠ٚ٠ ب١ٚ غ١باض٠ت

ٞ  ني١  ٥اَاش٠ٜسا٠ٚ، ضاط١ٜ١ْسضاَٜٚهسا ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ تٞغ١ضؤنا١ٜ ٥اَاْر، نطز٠  دياضَٜه
ٞ  ثَٝهي٠ٚ١  ب١َٓاٟ ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ ٥اؾتٝدٛاظٟ زٜه١ ٟ  شٜياْ ٞ  بطاٜاْي١  زٚٚثيات  ٖي١َٛٚاْ
ٟ  غ١ضز١َٝٝ٠ٟ ١ٖيَٜٛػت١ ١٥ّ ب١ضاَب١ض ي١ زاخ٠ٚ١ ب١ ب١آلّ ٚ نطز٠ٚٚ  بيؤ  ني١ضنٛى  دي١َا٠ٚض
ٟ  ٚ تيريؤضٚ  بؤ ث١ْاٜإ نٛضزغتإ ط١يٞ ْاس١ظاْٞ ٚ تريؤضٜػت زٜه١ داضَٜهٞ  تريؤضٜػيغ  نياض
 ي١ط١َيٝؿييٝسا ٚ زا ٥يي١زلاّ خؤْٝؿيياْس٠ضإ س١ؾيياَاتٞ َْٝييٛ ييي١ ت١ق٠ٚ١ٜٓٝيي١نٝإ ٚ بييطز٠ٚ٠

 -:ضاط١ٜ١ْسضا٠ٚن١ٜ١ ز٠قٞ ١َ١٥ف نطز، طٛي١باضإ خؤْٝؿاْس٠ضاْٝإ
ٟ  بؤ ب١غسا ي١ ن١ ١ٖٚآل١ْٟ ١٥ٚ ي١ط١ٍ ٖاٚنات ٞ  ضاض٠غي١ض ٞ تَٝ ثياف  ططشٜٝي١ناْ  ج١ضاْيسْ

 ٚ ب١ؾ١ض٠ف د١َا٠ٚضٟ ت١ممٛظ 28ٟ ؾ١مم١ زٚٚ ١٥َطؤ ، ز٠زضَٜت ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٛٞ ٜاغاٟ
ٕ  ْاض٠ِظاٜٞ ز٠ضبطٜين بؤ ٚ غ١ضز٠َٝا١ْ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ٠ٚى ن١ضنٛى ْٝؿتُٝاْج١ض٠ٚضٟ  يي١  خؤٜيا

ٞ  ١ٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ ثطؤش٠ طَٛاْاٟٚ تَٝج١ضِاْسْٞ ب١ضاَب١ض ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٟ  ٚ ثاضَِٜعطانيا  َيازز٠
ٕ  ٖي١ظاض  200 يي١  ،ظٜاتط ن١ضنٛى ب١ تاٜب١ت١ ن١ ٜاغان١ ثطؤش٠ َْٝٛ 24ٟ  غي١ض  ضشاْي١  ن١غيٝا

ٞ  دَٝطا ٚ طؤض٠ثإ ٚ ؾ١قاّ ٞ  يي١  ٚ ؾياض٠ن١  طؿيت١ٝناْ ٔ  خؤْٝؿياْساَْٝه  ٥اؾيتٝا١ْزا  ٚ ٖيَُٝ
ٞ  تٝاٜاْيسا  ن١ ضٚٚ خػت١ خؤٜاْٝإ ٜاغا١ٜٝناْٞ زاٚاناض١ٜٝ ٚ خٛاغت ٟ  دَٝبي١دَٝهطزْ  َيازز٠
ٕ  ١٥زل١َْٛٞ ١ٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ ثطؤش٠ ض٠ِتهطز٠ٚ١ْٟ ٚ ١َٖٝؿ١ٜٞ ٠غتٛضٟز 140ٟ  ثاضَِٜعطانيا
ٕ  ٚ خٛاغيت  ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ضٜعٟ ي١ ٟ  ١َٖيَٜٛػيت١  ٥ي١ّ  ، بيٛٚ  زاٚاناضٜي١ناْٝا  ْٝؿيتُٝاْج١ض٠ٚض١ٜٝ

ٟ  ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ ٥اؾتٝدٛاظٟ زٜه١ داضَٜهٞ ، ن١ضنٛى ٞ  ثَٝهي٠ٚ١  بٓي١َا ٟ  شٜياْ  بطاٜاْي١
ٟ  ٚ ٥اؾيغ  خؤْٝؿياْسا١ْ  ٥ي١ّ  ناتَٝهيسا  يي١  ٥َُٝي١  ، ٠ٚٚنيطز  زٚٚثات ١َٖٛٚاْٞ  َُٖٝٓا١ْٜي١
ٟ  تَٝهطاٟ ٚ ن١ضنٛى خؤْٝؿاْس٠ضاْٞ غٛثاغٞ ، ز٠ْطخَٝٓني ب١ضظ ن١ضنٛى د١َا٠ٚضٟ  دي١َا٠ٚض
 ١ٖيَٜٛػيت١  ٥ي١ّ  ب١ضاَبي١ض  يي١  زاخي٠ٚ١  بي١  ب١آلّ ز٠ن١ٜٔ، ثَٝهٗات١نا٠ٚ١ْٝ طؿت ب١ ن١ضنٛى

ٞ  ٚ تريؤضٜػت زٜه١ هٞداضَٜ بؤ ن١ضنٛى د١َا٠ٚضٟ غ١ضز١َٝٝ٠ٟ ٞ  ْاسي١ظاْ ٕ  طي١ي  نٛضزغيتا
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 س١ؾيياَاتٞ َْٝييٛ ييي١ ت١ق٠ٚ١ٜٓٝيي١نٝإ ٚ بييطز٠ٚ٠ تريؤضٜػييغ نيياضٟ ٚ تييريؤضٚ بييؤ ثيي١ْاٜإ
 ٚ ؾ١ٖٝس ٖؤٟ ب٠ٚٛ ن١ نطز طٛي١ًباضإ خؤْٝؿاْس٠ضاْٝإ ي١ط١يٝؿٝسا ٚ زا ١٥زلاّ خؤْٝؿاْس٠ضإ

 ب١َيط١ٜيي١نٞ طز٠ٚ٠ؾييٝإن ٥يي١ّ ، غييٝةٌٝ خيي١َيهٞ ييي١ ظؤض شَاض٠ٜيي١نٞ بييْٛٚٞ بطٜٓييساض
ٞ  ساؾا١َٖي١ٓطط٠ن١ ٟ  خؤغياظزاْ  نياض٠  ٥ي١ّ  ٥َُٝي١ . ز٠غي١ملََٝٓٝت  تاٚاْباضاْي١  ٥ي١ٚ  ثَٝؿي٠ٛخت١

 ب١ ن١ ز٠ن١ٜٔ ؾاض٠ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ ز٠ظطا ي١ زاٚا ٚ ز٠ن١ٜٔ ١َسهّٛ ضٜػٛاٚ تريؤضٜػت١ٝ
 تاٚاْي١  ٥ي١ّ  ا١٥ْٞزلاَيس٠ض  ٚ تريؤضٜػيت  نطزْٞ ٥اؾهطا بؤ ٜاغاٜٞ يَٝهٛي٠ٚ١ٟٓٝ ٚ زٚازاضٕٛٚ

 زَيٓٝييا ٖيي١َٛٚاْٝـ بييس٠ٕ ٥يي١زلاّ ز٠ز٠ٕ تريٚضٜػييتإ زاَيييس٠ٟ نيي١ ١٥ٚٚا١ْؾييٞ تريؤضٜػييت١ٝٝ
ٞ  ت١ٚاٟٚ ٚ ١٥َطؤ تريؤضٜػت١ٟٝ نطز٠ٚ٠ ٚ ناض ١٥ّ ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ٕ  ثٝالْي  بي١ضز٠ّ  يي١  زٚشَٓيا
 ٠نطا١ْٚ زٚٚثات زا ن١ضنٛى خْٛٝؿاْساْٞ ي١ ن١ زا نٛضزغتإ ط١يٞ ٟ¬زاخٛاظ١ٜنإ ٚ خٛاغت
ٟ  ع١زاي١تٞ غ١ض ي١ نٛضزغتإ ط١يٞ بْٛٚٞ غٛٚض ب١يهٛ ْابٔ ضَِٜطط ٞ  ٚ زؤظ٠ني١  دَٝبي١دَٝهطزْ

 .ز٠زات ْٝؿإ 140 َازز٠ٟ
ٟ  ٖٝٛاٟ ٚ بَٝت ب١ضٜٔ ب١ٖ١ؾغ ؾ١ٖٝسإ دَٝط١ٟ زاٚاناضٜٔ ط١ٚض٠ خٛاٟ ي١  ضيانب٠ٚ١ْٚٛ
 .ز٠خٛاظٜٔ بطٜٓساض٠نإ بؤ خَٝطاف
 

 

 

 

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ

 ١2008ممٛظٟت 28ٟ
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  ثةيوةُدي تةهةفؤُي ضةزؤكي ئةًةزيلاو ضةزؤكي ٓةزيٍَثةيوةُدي تةهةفؤُي ضةزؤكي ئةًةزيلاو ضةزؤكي ٓةزيٍَ

  
  ::زيٍَزيٍَ  ٓةٓة  ضةزؤكيضةزؤكي

  شيَوةيةنشيَوةيةن  بةبة  ثازيَصطاكاُدايةثازيَصطاكاُداية  ٓةهَبرازدُيٓةهَبرازدُي  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  خةهَليخةهَلي
 بيَتبيَت  دادا  ٓةًيشةييٓةًيشةيي  دةضتووزيدةضتووزي  ضوازضيَوةيضوازضيَوةي  هةهة

 
2-8-2008 

ٞ  َٝا١ْٟ ي١" بٛٚف دؤضز" ١َ١٥ضٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٜٚال١ٜت١ غ١ضؤنٞ  ث٠ٜٛ١ْسٜٝي١ن
ٞ  ي١طي١ٍَ  ت١ي١فؤْٝسا ٞ  غي١ضؤن ٟ  نٛضزغيتإ،  ٖي١ضَُٜ ٕ  ال١ْٜي١  خٛاغيت  ٖٝيٛا  عَٝطاقٝٝي١نا
ٞ  ١ٖ غ١ضؤنٞ ضَٜهه١ٚتٔ، بط١ْ١ ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٛٞ ١َٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ ي١ٖ١َب١ض  ضَُٜي
ٞ  ن١ زٚٚثاتٝهطز٠ٚ٠" باضظاْٞ ١َغبٛز" نٛضزغتإ ٕ  خي١َيه ٞ  ي١طي١ٍَ  نٛضزغيتا  ١٥زلاَيساْ
. بَٝيت  عَٝطاقيسا  ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛضٟ ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝى ثاضَٜعطانأْ، ١َْٖٞيبصاضز
ٞ  ي١ط١ٍَ ت١ي١فؤْٝسا ث١ْٜٛس١ٜٝنٞ ي١ ، ؾ١ٚ زَٜٚين ٞ  غي١ضؤن ٕ  ٖي١ضَُٜ  َػيبٛز " نٛضزغيتا
ٟ " بٛٚف دؤضز" ١َ١٥ضٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٜٚال١ٜت١ غ١ضؤنٞ ،"باضظاْٞ ٞ  َٜٚيطا  خؤؾيشاَي
 ٖٝٛاٟ ٚ نطز ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٛٞ ١َٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ باغٞ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٟٝ، ١٥ٚ بؤ ز٠ضبطِٜٔ
 .به١ٕٚ ضَٜو ٜاغان١ ي١غ١ض عَٝطاق١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ طؿت خٛاغت
 
 ني١  ٠ٚ١٥ٜي١  بيؤ  ب١غسا بؤ غ١ضزا١ْن١ٟ ن١ ضْٚٚٝهطز٠ٚ٠ باضظاْٞ غ١ضؤى خؤ٠ٚ١ٜ الٟ ي١
ٕ  ن١ نَٝؿا١ْٟ ١٥ٚ طؿت بؤ طٛزلاٚ ضاض٠غ١ضَٜهٞ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ي١ بَٞ ب١ؾساض  بي١  ث٠ٜٛ١ْيسٜٝا
ٞ  ١َٖيبصاضزْٞ ٜاغاٟ ي١ٚا١ْ ١ٜ١ٖ، عَٝطاق٠ٚ١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ٕ  ١٥زلَٛي١ْ  يي١ٚ  ٚ ثاضَٜعطانيا
 نٛضزغتإ خ١َيهٞ ن١ نطز٠ٚ٠ ي٠ٚ١ ت٥١هٝسٜؿٞ ٚ خػتؤت١ط١ض ١َٖٚيَٝهٞ ١َٖٛٚ ثَٝٓا٠ٚؾسا
ٟ  يي١  ني١  ب١ؾي١ٜ٠َٛٝى  ثاضَٜعطانيأْ،  ١َٖيبصاضزْٞ ١٥زلاَساْٞ ي١ط١ٍَ ٟ  ضٛاضضي٠َٛٝ  ز٠غيتٛض

 بَٝت. عَٝطاقسا ١َٖٝؿ١ٜٞ
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  ::ضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
 دةكةيّدةكةيّ  كةزكونكةزكون  ثازيَصطايثازيَصطاي  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي  داواكةيداواكةي  هةهة  ثشتطرييثشتطريي

 
 
 

4-8-2008 
ٟ  يي١  ني١  ضؤشْا١َٚا١ْٟٝٝ نؤْطط٠ ١٥ٚ ي١َٝا١ْٟ ١٥َطِؤ ٥َٝٛاض٠ٟ ٞ  فطِؤن١خاْي١  َْٝٛز٠َٚيي١ت

 غ١باض٠ت ضؤشْا١َْٛٚغإ َٜهٞثطغٝاض ي٠ٚ١آلَٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ غاظٜهطز، ١ٖٚيَٝط
 :طٛتٞ نٛضزغتإ، ١ٖضَُٜٞ ثاٍَ ض١ْٚٛ بؤ ن١ضنٛى ثاضَٜعطاٟ ١٥زل١َْٛٞ زاٚان١ٟ ب١

 ن١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاٍَ ض١ْٚٛ بؤ زاْا٠ٚ ١َضدٞ ن١ضنٛى ثاضَٜعطاٟ ١٥زل١َْٛٞ زاٚان١ٟ
 ْي١نطا،  َٞدَٝب١د فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ 140ٟ َاز٠ٟ ١٥ط١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ٜـ
 دَٝب١دَٞ زاٚان١ٜإ ١٥ط١ض بؤ١ٜ ١ٖض ز٠ز٠ٕ، نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاٍَ ض١ْٚٛ بطِٜاضٟ ١٥ٚإ ١٥ٚغا
 .نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاٍَ ب١َٓٝ خؤٜا١ْ ٜاغاٜٞ ٚ ز٠غتٛٚضٟ َافَٝهٞ ١ْنطا،
 

ٟ  ي١ ثؿتطريٟ ١َُٝ٥: طٛتٝؿٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ٞ  زاٚاني١ ٟ  ١٥زلَٛي١ْ  ثاضَٜعطيا
 .ٜاغا١ٜٝ ٚ ز٠غتٛٚضٟ زاٚا١ٜنٞ ٚ ١ٜٔز٠ن ن١ضنٛى

 ٞ  ثؤغييت١: ضْٚٚٝهييطز٠ٚ٠ قػي١ناْٝسا  زٜهيي١ٟ ب١ؾييَٝهٞ يي١  نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غي١ضؤن
 ب١ز٠غت ٠ٚظٜت١نإ% 57 زٜه٠ٚ١ٕ ثَٝهٗات١ناْٞ ب١ز٠غت ظؤض١ٜٜٓإ ن١ضنٛى ي١ ٠ٚظٜت١ٝٝناْٞ
ٞ  ٠ٚ١٥ٟ ٚ تٛضنُا١ْ ب١ز٠غت ٟ%23 ع١ض٠ب١ٜ٠ٚ١،  ٚ نيٛضز  ب١ز٠غيت  ز٠ََٝٓٝتي٠ٚ١  ني١  تطٜؿي
 .٥اؾٛٚض١ٜ٠ٚ١ٜٝ
ٟ  يي١  ْي١ب٠ٚٛ  الضميإ ناتَٝو ٖٝ  ١َُٝ٥" ضاؾٝط١ٜاْس نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ  ب١ؾيساض

 ".٥ٝساض١ٜٝنإ ثؤغت١ ب١ض٠َِٜٛب١ضزْٞ ي١ ن١ضنٛى ثَٝهٗات١ناْٞ نطزْٞ
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  ثةضةُدكسدُيثةضةُدكسدُي  هةهة  ثيَشواشيثيَشواشي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي
  كسدكسد  ئةًينئةًين  زيَللةوتِِاًةيزيَللةوتِِاًةي
 
 

28-11-2008 
ٟ  يَٝسٚاَْٝهيسا  يي١  نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ زٜٛاْٞ غ١ضؤنٞ سٛغَٝٔ، فٛاز  ثَٝؿيٛاظ

 ٥اَاش٠ٜسا ٚ ضاط١ٜاْس ١َ١٥ضٜها - عَٝطام ١٥َين ضَٜهه١ٚتٓٓا١َٟ ي١ نٛضزغتاْٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ
ٟ  يي١  ن١ ز٠ضبط٠ِٜٛ ضَٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ ي١ّ ثؿتٝٛاْٞ ز٠ََٝه١ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنا١ٜتٞ ن١  ب١ضش٠ٚ٠ْيس
 عَٝطام ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ ضَٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ ب١ٚ ث٠ٜٛ١غت َاز٠ناْٞ ثَُٝاْٛا١ٜ ٠ٚ اق١ٝٝناْسا١ٜعَٝط
 .عَٝطاقسا١ٜ ٥ابٛٚضٟ ٚ ١٥َين ض٠ٚؾٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٚ

 ٥يي١ّ بيي٠ٚ١ٟ ز٠ضبييطِٟ ٥ََٛٝييس٠ٚاضٟ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنا١ٜتٞ زٜييٛاْٞ غيي١ضؤنٞ
 ٚ ١٥َين ٚ غ١ضباظٟ ٚ ز٠غتٛٚضٟ ضا٠ٟٚزا١َظ بْٛٝازْاْٞ بؤ فانت١ضَٜو ببَٝت١ ضَٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ

 ني١  ٜي١نططتٛٚ،  غٝػت١ََٝهٞ بْٛٝازْاْٞ َا١ٜٟ ببَٝت١ ١٥َا١ْف َٜٚطِاٟ عَٝطاقسا، ي١ ٥ابٛٚضٟ
 .ال١ٜى ١َٖٛٚ بؤ ظ٠َا١ْتَٝه١ تان١
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  وو  ًيوويًيووي  ُاوةُدةُاوةُدة  بؤبؤ  ًةضعود بازشاُيًةضعود بازشاُي  ضةزؤنضةزؤن  هةهة  كساوةكساوة  ُاًةيةكيُاًةيةكي

  ثتةوكسدُيثتةوكسدُي  وو  بةدحاهَيبووْبةدحاهَيبووْ  شتينشتينُةٓيَُةٓيَ  ثيَِاوثيَِاو  هةهة  عةزةبيةكاْعةزةبيةكاْ  فةزًييةفةزًيية
  ٓاوبةشٓاوبةش  هةيةكطةيشتينهةيةكطةيشتين
 

 
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛزاٟ ب١ْاٟٚ

 ع١ض٠ب١ٝنإ ف١ض١َٝٝ ٚ ًًَٝٞ ْا٠ْٚس٠ بؤ نطا٠ٚ ْا١ٜ١َنٞ
 ٖاٚب١ف ي١ٜ١نط١ٜؿتين ثت١ٚنطزْٞ ٚ ب١زساَيٝبٕٛٚ ١َْٖٝؿتين ثَٝٓاٚ ي١
 

 بَٞ يَٞ خٛزاتإ غ١الَٞ
 ب١ختي٠ٚ١ض  ٚ خؤؾيشاٍَ  بي١  خيؤّ  ظاٜٝين، ٚ نؤضٞ َْٜٞٛ غاَيٞ ١ٖضزٚٚ ٖات٠ٚ١ٟٓ ب١بؤ١ْٟ

 غ١ضاْػ١ضٟ ي١ ١َغٝش١ٝنإ ٚ َٛغَٛيُإ بطا ٚ خٛؾو غ١ضد١ّ ي١ ثريؤظباٜٞ دٛاْأٜ ز٠بِٝٓ
 ٚ خَٝط ب١ بؤ١ٜ١ْ زٚٚ ١٥ّ زاٚاناضّ ث١ض٠ٚضزطاض خٛزاٟ ي١ به١ّ، عَٝطام ي١ تاٜب١تٞ ب١ ٚ دٝٗإ
 .٠ٚ١بََٝٓٝت ١َٖٛٚاْسا ب١غ١ض ثَٝؿه١ٚتٔ ٚ ٥اؾغ
ٛ  ز٠بٝيِٓ  ٖي١ٍ  ب١ ز٠ضف١ت١ف ١٥ّ ٕ  ٥ي١ّ  تيا٠ٚن ٟ  بي١ٚ  بهي١ّ،  ٥اضاغيت١  ْا١َٜي١تا  ٖٝٛاٜي١

 .ب١زساَيٝبٕٛٚ البطزْٞ ٚ ١َٜٓٚن١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ بؤ بَٞ ٜاض١َتٝس٠ض
ٕ  ث٠ٜٛ١ْسٟ ضا١َٜي١ناْٞ ٚضز٠ناضٟ ي١باض٠ٟ ظٜاتط ١ْٝ ب٠ٚ١ ثَٜٝٛػتُإ ٞ  ٖي١ضزٚٚ  َْٝيٛا  طي١ي

 ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض فٝسضاٍَ، عَٝطاقٞ ي١ ١ْخاي١ ْا٠ٚضِاغت، تٞضؤش١ٖآل ي١ بسَٜٚني ع١ض٠ب ٚ نٛضز
ٞ  ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ نطابَٞ، ي٠َٛٝ باغٝإ ض١ْس ١ٖض ث٠ٜٛ١ْسٜا١ْ ٟ  ٚ ََٝيصٜٚٚ ٞ  ٚ ني١يتٛٚض  ٚ دةيان
ٞ  ٚ ٥اظازٟ ثَٝٓاٚ ي١ بٕٛٚ ٖاٚب١ف غٝاغٞ ٥اَازلط١يَٝهٞ ٥اَٜٚت١ٟ ٚ ٥اٜٝٓني  ٚ َيطؤؤ  َافي١ناْ

 .زميٛنطات١ٝت
ٞ  بي١  الٜي١ٕ  ٖي١ضزٚٚ  ن١ ؾشاَيٝؿ١خؤ َا١ٜٟ ٠ٚ١٥ٟ ٕ  ٖاٚبي١ف  ثَٝهي٠ٚ١شٜاَْٝه  ط١ٜؿيتٛٚ
 ي١غ١ض ١٥ٜٚـ ث١ض٠غ١ْسٚٚ، ٟ ٥اظاز ٚ زميٛنطات ٥اض٠ظ١َْٚٚسا١ْٟ ١ٜنططتَٓٝهٞ ب١َٓاٟ ي١غ١ض
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ٞ  َيايف  ب١ ٜاغاٜٞ ٚ ز٠غتٛٚضٟ زاْجَٝساْاَْٝهٞ ؾ١ْطػت١ٟ ٕ  طي١ي ٞ  بيؤ  نٛضزغيتا  بي١ض٠َِٜٛبطزْ
 ي١ بْٛٚٞ ضظطاض زٚاٟ َْٟٛ عَٝطاقٞ ن١ فٝسضاَي١ٟٝٝ ١ٜنَٝت١ٝ ٥ّ١ طَٜٛط٠ٟ ب١ خؤٟ، ناضٚباض٠ناْٞ
ٞ  ٚ زٜهتاتؤض١ٜٝت ٛ  ؾيؤؤٝين،  غٝاغيات ٞ  ٠ٚني ٟ  ٥ي١ظََْٛٚٝه ٞ  بياآل ٞ  ٚ زمييٛنطات  َطؤؤاٜي١ت
 .َٛغَٛيُإ ضؤش١ٖآلتٞ ٚآلتاْٞ ٚ ط١الٕ بؤ ضطا١ٜى ز٠بَٝت١ ٚ ز٠ ات١ضِٚٚ

 
ٟ  ١٥ّ غ١ضخػتين ي١ٖ١َب١ض ب١ضاب١ض٠ زٚٚ ٖاٚب١مشإ يَٝجطغطاَٜٚغ بؤ١ٜ  ٥َٝػيتا  ١٥ظَْٛٚي١
 .ب١ضق١ضاض٠ زميٛنطاتٞ ث١ٜط٠ِٚنطزْٞ ٚ ١َٖيبصاضزٕ ٥اظازٜٞ ب١َٓاٟ ي١غ١ض
 

 زاب١ؾبٕٛٚ َاف١نإ زميٛنطاتٝٝـ، فٝسضاَيٝعَٞ زضٚغت١ٟ ٚ ضاغت ١َٖيبصاضز١ْ ١٥ّ ي١غا١ٜٟ
ٕ  ٥اؾيٛٚضٟ،  نًيسإ،  تٛضنُإ،:) بطط٠ٚ١ْ زٜه١ف ثَٝهات١ناْٞ ١َٖٛٚ ن١ ٕ بَٝط ،(غيطٜا  َٛيا

ٞ  ٖي١َٛٚ  ن١ ز٠بَٞ ب١ضن١َاٍَ نات١ ١٥ٚ ت١ْٗا زميٛنطاتٝٝـ فٝسضاَيٝعَٞ غٝػتُٞ  ثَٝهٗاتي١ناْ
 .خؤٟ ثَٝط١ٟ ٚ تٛاْا طَٜٛط٠ٟ ب١ ١ٜن١ٚ ١ٖض ٚ ز٠غتٛٚض ثَٝٞ ب١ ١ٖبَٞ خؤٜإ َاف١ناْٞ ٚآلت
 

ٞ  َاف١ ضَٜعططتين ٞ  ٚ غٝاغي ٞ  ٚ ١ْتي٠ٚ١ٜ ـ  ٥اٜٝٓٝي١ناْ ٞ  ن١َٝٓي١ناْٝ ٞ  غي١ْط  ١َسي١ن
 .َْٟٛ عَٝطاقٞ ي١ َا١٥١ْظ١َْٚٛن١

 
 ظؤضب١ٟ ٚ تَٝج١ض٠ِٜٛ دٝادٝا ؾَٝٛاظٟ ب١ ََٝصٚٚ زضَٜصاٜٞ ب١ ع١ض٠بٝـ ٚ نٛضز ث٠ٜٛ١ْس١ٜناْٞ

 َٖٝع ٚ تْٛسٚتٝصٟ ب١ ٚ نطا٠ٚ َاف١ناْٝإ ي١ ْهَٛٚيٞ ٚ ١ْطريا٠ٚ ضاٚ ي١ب١ض نٛضز ضؤَيٞ داض٠نإ
ـ  ١ْٖيسَٟ  ي١ ض١ثَٝٓطا٠ٚ، بؤض١ْٚٛناْٝإ غت١َهاضٟ ٚ ٕ ث١ٜٛ نياتٝ  غطٚؾيغ  ٚ ْي١ضّ  ٠ْسٜي١نا

 .غ١ْس٠ٚٚ ث١ض٠ٟ ال١ْٜسا ١ٖضزٚٚ َْٝٛإ ي١ ١َ١ٖض١ؾٓٝـ ن١يتٛٚضٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ْٚٛ،
 

ٕ  ٚ زٜيطؤى  ٚ َٜٚص٠ٜٞ ٚ ١َعطٜتٞ نا١ٜ ٚ بٛاض غ١ضد١ّ ي١ نٛضز  يي١  ت١ْاْي١ت  ٚ ٥اٜٝٓٝي١نا
ٞ  يي١  ب١ؾساضٟ ع١ض٠بٝٝؿسا ظَاْٞ خٛزٟ ٟ  ز٠َٚي١َ١ْيسنطزْ ٞ  ني١يتٛٚض  ع١ض٠بٝيسا  ٚ ٥ٝػيالَ
 .نطز٠ٚٚ
ٟ  ٚآلتاْٞ ي١ ٠ٖٚا ١ٖض نٛضز ٞ  ْاٚضي١ن١زا  دٝادٝيا ٟ  ب١ؾيساضبَْٛٚٝه ٞ  يي١  نياضا  بٓٝاتٓياْ

ٟ  ٠ٖٚيا  ١ٖض نطز٠ٚٚ، ؾاضغتا١ْٝتسا ٞ  ب١ؾيساض ٟ  يي١  بي١ضططٜهطزْ ٞ  ٚ ضظطياض  ٥ي١ٚ  غي١ضب١خؤٜ
ٕ  ثي١الَاض٠  ٚ َٖٝيطف  بي١  زش نيطز٠ٚٚ  ط١ال١ْزا ٟ  ٚ ضابي١ض  شَاض٠ٜي١ى  ٚ ز٠ض٠نٝي١نا  غي١ضنطز٠
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 نٛضزاْسا َْٝٛ ي١ ١ٜ، ١٥ٜٛبٞ غ١الس١زٜين ١ٖض٠ب١ضضاٜٚإ ٚ نطز٠ٚٚ ثَٝؿهَٝـ ْاٚزاضٟ ََٝصٜٚٚٞ
 ٚ ز٠َٚيي١ت  ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ بٛاض٠ناْٞ ي١ ١َٖيه١ٚتٕٛٚ ١َظٕ ١٥ق١ًَُْسٟ ٚ ثػجؤض ن١غاْٞ ض١ْسٜٔ

 خ١الف١ت غ١ضز١َ٠ناْٞ ي١ ٚ غٛثا غ١ضنطزا١ٜتٝهطزْٞ ٚ بٝٓاغاظٟ ٚ ٥ا٠ٚزاْهاضٟ ١ْٖٛض٠ناْٞ
ـ  غ١ملَٝٓطاٟٚ ب١ؾساض١ٜنٞ ْسا٥ُٝكاتؤض١ٜنا ٚ ٟ  نيطز٠ٚٚ،  ثَٝؿيهَٝ ٟ  غي١ض٠ضِا  يي١  نيٛضز  ٥ي٠ٚ١

 .بؤت٠ٚ١ ض١ٚغاْس٠ٚ١ْ ٚ ف١ضاَؤؾهطزٕ ٚ بَٝب١ؾبٕٛٚ زٚٚضاضٟ غ١ضز٠َا١ْزا ١٥ٚ ظؤضب١ٟ
 

ٟ  ب١ضق١ضاضنطزْٞ زاخٛاظناضاْٞ ٚ خ١باتهاضإ ي١ثَٝؿ٠ٚ١ٟ ٥َٝػتاف ١ٖتا نٛضز ط١يٞ  ٥ياظاز
 ٥ي١ٚ  ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ْاؤني، ضؤش١ٖآلتٞ ٚآلتاْٞ ي١ زميٛنطات١ٝت١ ٚ زازث١ض٠ٚضٟ ٚ َطؤؤ َاف١ناْٞ ٚ

ٞ  بؤ ضَٜطا١ٜ ْعٜهأٜ زازث١ض٠ٚضٟ ٚ زميٛنطات١ٝت غ١ضن١ٚتين ن١ ز٠بٝينَ  َافي١  ب١ز٠غيتَٗٝٓاْ
 .نطا٠ٚ يَٝٞ ََٝصٚٚ ب١زضَٜصاٜٞ د١ٚض٠ٟ ٚ ْا١ٖقٞ ١٥ٚ البطزْٞ ٚ نؤ١َآل١ٜت١ٝنإ ٚ ١ْت٠ٚ١ٜٞ
 

ٟ  ٚ ٠ٚتض ي١غ١ض ط١ٚاٖٝٝـ ْعٜهأٜ ٟ  ضَٜبياظ ٞ  زميٛنطاتٝاْي١ ٞ  نيٛضز،  طي١ي  ثي١ٜط٠ِٚنطزْ
ٞ  ال١ٜٕ ي١ نٛضز٠ ط١يٞ ض٠ٚاناْٞ َاف١ ز٠غت١ب١ضنطزْٞ ٚ عريام بؤ زميٛنطات١ٝت زضٚمشٞ  بعاؤي

 ٚ نيٛضز  زؤظٟ ن١ بٛ ٥اؾهطا ٚ ضٕٚٚ نٛضز غ١ضنطزا١ٜتٞ الٟ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض نٛضز، ضظطاض ٛاظٜٞ
 .عَٝطام ي١ زميٛنطات١ٝت ب١ضق١ضاضبْٛٚٞ ب١بَٞ ْٔاب ضاض٠غ١ض عَٝطاقٝـ زٜه١ٟ نَٝؿ١ناْٞ

 
ٞ  ب١ناضبطزْٞ ٚ ْٝؿتُاْٞ ٥اؾتب٠ٚ١ْٟٚٛ نٛضز غ١ضنطزا١ٜتٞ بؤ١ٜ ٞ  طٝياْ ٛ  يَٝبيٛضز٠ٜ  ٠ٚني
ٞ  يي١  ٚ بؤْي١  ض١ْسٜٔ ي١ ٚ ث١ٜط٠ِٚنطز ١ْطؤضَِٜو ٞ  نؤبْٛٚي٠ٚ١ناْ ٞ  ٥ؤثؤظغيٝؤْ  يي١  بي١ض  عَٝطاقي
 .نطز ثطاْػٝج١ ي١ّ زانؤنٞ ضشَِٜ، ضٚٚخاْٞ
 

ـ  طاضنطزْٞضظ زٚاٟ ٞ  يي١  عَٝيطاقٝ ٕ  ب١غيتين  زاٚاٟ 2003 غياَي  بيؤ  نيطز  نؤْطط٠ٜي١نُا
 ٖي١ٚيَٝط  يي١  ١َب١غت١ ١٥ّ بؤ نؤْطط١ٜ٠ى 2004/ ٥ازاض/ 27. 26 ي١ ٚ ْٝؿتُاْٞ ٥اؾت١ٚاٜٞ

ٞ  ثَٝٓياٚ  ي١ ٥اؾت١ٚا١ٜٜٝٔ ١٥ٚ باْططِازَٜطٟ ١َُٝ٥ ٥َٝػتاف نطا، غاظ  ٚ زميٛنطاتٝٝي١ت  ثتي١ٚنطزْ
ٞ  ٚ ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ زاضِؾتين ثطؤغ١ٟ ن١ ١ٚاٜ ثَٝؿُإ فٝسضاَيٝعّ، ٞ  ١٥زلاَيساْ  ضاثطغيٝ
ٞ  ب١ض٠َِٜٛضٛٚ، ٥اظاز٠ٟ ٚ زميٛنطات ؾَٝٛاظ٠ ب١ٚ ي١غ١ضٟ ٞ  ٖي١ض٠  ٖي١ْطاَٜٚه ٟ  ططْطي  ز٠غيتٛٚض
 ي١ٜيي١ى بٓيي١َاٟ ي١غيي١ض ثَٜٝٛػييت١ ْٝؿييتُا١ْٟٝ ٥اؾييت١ٚا١ٜٝ ٥يي١ٚ ضَٜطيياٟ ي١غيي١ض ٜاغييا١ٜٝ
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ٞ  ٚ َياف  يي١  َْٝوالٜي١  ١ٖض ضَٜعططتين ٚ ب١ضاب١ض تَٝط١ٜؿتين ٟ  تاٜب١مت١ْسٜي١ناْ  زٟ ال١ْ١ٜني١
 .بَٝت٠ٚ١ قٍَٛٚ ٚ ض٠طسانٛتَٞ
 .غؤْط١ٜ٠ٚ١ٜ١ ي١ّ ١ٖض ز٠غتٛٚض ضؤسٞ ٚ ز٠م ي١ ثاضَٜعطاضٜهطزٕ بؤ ١َُٝ٥ف ث١ضؤؾٞ
 ٚ غيي١ملاْسٕ ططْطٝييٞ زٚٚثيياتٞ ٚ زاٚا بيي١َيهٛ ْيياز٠ٜٔ تؤَي١غيي١ْس٠ٚ١ْ ٖيي١َٚيٞ ٥َُٝيي١

ـ  ب١ ٚ عَٝطام ط١يٞ ب١ زش ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ْا١ْقَٝع٠ٚ تاٚا١ْ ١٥ٚ ب١ز٠نََٝٛٝٓتهطزْٞ  زش تاٜبي١تٝ
ٞ  يي١  ١٥زلاَيسضإ،  نيٛضز  ب١ ٞ  ز٠طاتي١  تيا  طْٛيس٠ٚ٠  4500 نياٚيهطزْ ٞ  يي١ْاٚبطزْ  ب١نؤَي١َي

 .١٥ْتاٍ ؾاآل٠ٚناْٞ ٚ ١َٖي١ظ١ ٚ باضظا١ْٝنإ ٚ ف١ًٜٝ١نإ
 ٚ غيييت١ًََٝهطاٚإ ب١َافط١ٜاْيييسْٞ ٚ زازثييي١ض٠ٚضٟ بييي١دَٝهطزْٞ ديييَٞ زاٚاٟ ٥َُٝييي١

 ٜاضَيي١تٞ ي١ٚا١ْٜيي١ ب١تيي١ْٝا ١٥َيي١ف ز٠نيي١ٜٔ، قٛضباْٝييإ ن١غييٛناضٟ ق١ض٠بٛٚنطزْيي٠ٚ١ٟ
ٟ  ض٠فتياض٠  ي١ٚ ن١ بسات، ب١غؤٜا١ْ بط١ٜٓ ي١ٚ ظؤض غاضَِٜصنطزْٞ ٞ  ٠ٚسؿيٝط١ضا١ْ  ثَٝؿيٛٚ  ضشَُٜي

 .١٥زلاَٝسإ ب١ْا١ٖم ١٥ٚا١ْٟ نا٠ٚ١ٜ ٖات١ٓ
 ي١ ب١ض عَٝطام نٛضزغتاْٞ ١ُٖٞضَٜ ن١ زَٟ ب١بريٜإ عَٝطام ي١ ٥اطازاض ٚ ٥ٝٓػاف ب١ ن١غاْٞ

 ٜيي١نططتَٓٝهٞ تَٝه١َيبْٛٚيي٠ٚ١ٟ ضَٜطيياٟ بيي١خؤٟ ٥يي١ٚ ٚ بييٛ غيي١ضب١خؤ ُْٝضيي١ 2003 غيياَيٞ
 بٛ باؾا ب١ال٠ٚ ثَٝؿه١ٚتٟٛٚ زميٛنطاتٞ غٝػتَُٝهٞ ٚ ١َٖيبصاضز عَٝطاقٝا١ْٟ ٥اض٠ظ١َْٚٚسا١ْٟ

ٛ  ضي٠ٚٛ  ضياالنا١ْ  ٚ ٥اؾيتٝا١ْ  ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ب١َٓاٟ ي١غ١ض ٟ  َْٝي ٞ غٝ ثطؤغي١ . عَٝطاقي٠ٚ١  اغي
ٞ  ناتَٝيو  ٖات، ب١ز٠غت نطز زاٚاٟ 1943 غاَيٞ ي١ باضظاْٞ َػت١فا ٠ٚ١٥ٟ ب١َ١ف  بي١ٜاَْٝه
ٟ  ْاٚزاضٟ ََٝصٜٚٚٞ ٞ  ٥اضاغيت١ ٟ  يي١ٚ  تٝاٜيسا  ٚ نيطز  عَٝيطام  طي١ي ٟ  ناتي١ ٞ  ضٚٚبي١ضِٚٚ  َٖٝطؾي
ٕ  ؾ١ضِٟ)  ١٥ٚ ن١ طٛتٞ ز٠بؤ٠ٚ ب١ضٜتاْٝا ٚ عَٝطام سه١َٛتٞ َٖٝع٠ناْٞ  ،( ْانيات  عَٝطاقٝي١نا
ٞ  غت١َٞ ٚ ظَٚيِ ب١ زش ب١َيهٛ ـ  ٚ ز٠دي١ْطَٞ  بي١ضٜتاْٝا  ثاؾيا١ٜت  ٖي١َٛٚ  َيايف  يي١  بي١ضططٜ

 .ز٠نات عَٝطاق١ٝنإ
 شٜاْٞ ضؤشٟ زٚا ١ٖتا نطز٠ٚ٠ زٚٚثات زٚاتطٜـ َا٠ٚناْٞ ١َٖٛٚ ي١ ١َ١٥ٟ ثاؾإ باضظاْٞ

 تٝا٥،١ْاؾ زاْٛغتا١ْناْٞ ي١ ض ٚ ض١نساضٟ ب١ضخٛزاْٞ غ١ضز٠َٞ ي١ ض ب١ضز٠ٚاَٝٝـ ب١ خؤٟ،
 ٚ ٥اظاز١ٜنإ ز٠غت١ب١ضنطزْٞ ٚ عَٝطاق١ٝنإ ١َٖٛٚ بؤ بٛ زميٛنطات١ٝت ب١ضق١ضاضنطزْٞ ث١ضؤؾٞ

 ي١غيي١ض٠تاٟ ٚ نٝٓيي١، ٚ ضم ٚ تْٛسٚتٝييصٟ ٠ٚالْيياْٞ ٚ عيي١ض٠ب ٚ نييٛضز بطاٜيي١تٞ ثتيي١ٚنطزْٞ
ٟ  ؾَٝػت١ناْٞ ٞ  زاٚاٟ ضابيطزٚٚ  غي١ز٠ ٞ  زا١َظضاْيسْ ٞ  غٝػيتَُٝه ٞ  ث١ضيي١َاْٝ  نيطز،  عَٝطاقي
ٞ  ن١غا١ٜتٞ ٚ سعب ٚ ن١غإ ض١ْسٜٔ دٝاٚاظزا غ١ضز٠َٞ ي١ ن١ بٛ ٠ٚ١٥ ٖؤٟ ١َ١٥ف  عَٝطاقي
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ٛ  بَٝٓي١  خؤٜا٠ٚ١ْ ٖعضٟ ٥ٝٓتُٝاٟ دٝاٚاظٟ ب١ ٟ  َْٝي ٟ  بي١ض٠ ٞ  ي١طي١ٍَ  ٖاٚنياض  نٛضزٜيسا  ؾؤضِؾي
 .باضظاْٞ ب١غ١ضنطزا١ٜتٞ
 بعاؤٞ بؤ عَٝطاقٝا١ْ ع١ض٠ب١ خ١باتهاض٠ ٚ ضؤؾٓبري ٚ غٝاغٞ ١٥ٚ ثؿتطريٜهطزْٞ ٚ ٖاٚناضٟ
 غ١ضَا١َٜٜٝهٞ ب١ضز٠ٚاّ ٥َٝػتاف ١٥ٚغاٚ ،( 1961)  غاَيٞ ي١ تاٜب١ت ب١ ٚ نٛضز ضظطاض ٛاظٟ

 ١ٜنَٝغ ب١َٓاٟ ي١غ١ض ز٠نات ثت١ٚ ٥اؾتٝا١ْ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ز٠ضف١ت١ناْٞ ٚ ز٠َٚي١َ١ْس٠ ٖعضٜٞ
 .٥اض٠ظ١َْٚٚسا١ْ

ٞ  ١َٖيَٜٛػيغ  ب١ؾياْاظ٠ٚ١ٜ  ض٠ٚٚؾ٠ٚ١، ي١ّ ٞ  َي١ظْ ٔ  ٥ُٝياّ  غي١َاس١ت  ن١٥ِٝحلي١  َٛسػي
ٞ  ٚ نيٛضز  بي١  زش ؾ١ضِٟ ناتَٞ(  بَٞ يَٞ خٛزاٟ ض٠ظاٟ)  بريز٠ٚ١َٜٓٝٓ ٞ  نياٚيهطزْ  زَٜٗاتي١ناْٝاْ

ٞ  ؾ١ضٜ  ع١ظٜع ْاٚزاضٜـ زميٛنطاختٛاظٟ ن١غا١ٜتٞ. نطز س١ضاّ  زاٚاٟ ٠ٚ٠(  1952)  ي١غياَي
 انؤنٞز تٝاٜسا ٚ ْٛٚغ٠ٛٝ نتَٝبَٝهٞ باض٠ٚ١ٜ٠ ي١ّ ٚ نٛضز زؤظٟ بؤ نطز٠ٚٚ فٝسضاَيٞ ضَٜط١ضاض٠ٟ

 .نٛضز ١ْت٠ٚ١ٟ بؤ ز٠نات ضاض٠ْٛٚؽ خؤبطِٜاضزاْٞ َايف ي١
ٞ  ْياظّ  خٛايَٝدؤؾبٛ ؾَٝدٞ ضؤَيٞ ب١ ٥اَاش٠ ١ْٚاظؾ٠ٚ١ ٚ ب١ضَِٜع ٠ٖٚا ١ٖض ٔ  ١٥يباغي  ني١  ز٠ني١ٜ
 .نٛؾتاض ؾ١ضِٚ ب١ نؤتاَٜٝٗٝٓإ ٚ نٛضز ط١يٞ َاف١ناْٞ ب١ ز٠ضنطز زاْجَٝساْاْٞ زاٚاٟ بَٜٛطا١ْ
 ْاٚضي١ن١،  ٥اغيغ  ي١غ١ض ٜإ عَٝطام ي١ ض نٛضز ط١يٞ بؤ ع١ض٠بٝٞ طٖٝٞاٚز٠ْ ٚ ٖاٚناضٟ ١َُٝ٥

 .ٖاٚب١ف ٥اؾتٝا١ْٟ ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ي١غ١ض غٛٚضبٛٚمنإ بؤ ز٠ز٠ٜٔ ي١ق١َي١ّ ثؿتطريٟ باؾأٜ ب١
ٟ  ثؿتطريا١ْٟ ١َٖيَٜٛػغ ؾاْاظ٠ٚ١ٜ ب١ ٠ٖٚا ١ٖض ٟ  غيهطتَٝط ٟ  ثَٝؿيٛٚ ٞ  نؤَهياض  عي١ض٠ب

ٞ  يي١  ني١  ٠ٚ١زَٜٓٝٓي  بري ع١ظظاّ ع١بسٚيط٠ِدإ ٞ  يي١  زاٚاٟ 1943 غياَي  نيطز  عي١ض٠ب  ٚآلتياْ
 ٚ يَٝجطغيطاٚ  شَاض٠ٜي١ى  ١٥ٜٚـ زٚاٟ ي١. به١ٕ نٛضز ط١يٞ ض٠ٚاناْٞ َاف١ ٚ زاٚا ي١ ثؿتطريٟ
 خٛايَٝدؤؾبٛ ب١ضضاٚتطٜٓٝؿٝإ ططت١ب١ض، ضظطاض ٛاظا١ْٜإ ١َٖيَٜٛػغ ١َٖإ ع١ض٠ب ضؤؾٓبريٟ
 ٚ سٛغييَٝٔ َيي١يٝو خٛايَٝدؤؾييبٛ ٚ ٜػيي١ٍف١ َيي١يٝو خٛايَٝدؤؾييبٛ ٚ ع١بسٚيٓاغييط ديي١َاٍ

 .ق١ظايف َٛع١مم١ض ناى ٚ ١٥ي١٦غ١ز سافع خٛايَٝدؤؾبٛ
 

 ٚ ضَٜيع  ١ٖٜي١،  ع١ض٠ب ضؤؾٓبريٟ ٚ غٝاغٞ ن١غا١ٜتَٝٝهٞ ١َٖٛٚ بؤ غآلَٚإ ٚ ضَٜع ١َُٝ٥
ٕ  ٚ ضَٜيع  ١ٜ١ٖ، ع١ض٠ب ضؤشْا١َْٛٚغَٝهٞ ٚ ١ْٖٛض١َْس ٚ ْٛٚغ١ض ١َٖٛٚ بؤ غآلَٚإ  غيآلَٚا

ٟ  قؤْاغَٝو ١ٖض ي١ ٚ بٔ ؾََٜٛٓٝو ي١ٖ١ض ١ٜ١ٖ ع١ض٠بٞ سعبَٝهٞ ٚ ت٠ٚ١ٓبعٚ ١َٖٛٚ بؤ  ثؿيتطري
ٞ  يي١  ب١تاٜب١تٞ ٚ بَٞ ز٠ضبطِٟ نٛضز ١ٜٓ١َت١ٝناْٞ ٚ تَٝهؤؾإ بؤ خؤٜإ  يي١  ت١ْطاْي١زا  ضؤشاْي
ٞ  ي١ زٚاتطٜـ ٚ 1963 غاَيٞ ٞ  ضؤشاْي  ٚ ضَٜيع  ٠ٖٚيا  ٖي١ض . نُٝٝاباضاْيسا  ٚ ٥ي١ْتاٍ  ؾياآل٠ٚناْ
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 ثاَيجؿتبٕٛٚ ١٥ٚا١ْٟ عَٝطام، ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚ عَٝطام ع١ض٠با١ْٟ زميٛنطاختٛاظ٠ ٜع٥٠اظ ١٥ٚ بؤ غآلَٚإ
 ز٠طات١ ١ٖتا ٚ 1992 غاَيٞ ي١ نٛضزغتإ ي١ فٝسضاَي١ٝت ضاط١ٜاْسْٞ ٚ زميٛنطاتٞ ١٥ظَْٛٚٞ بؤ

 .١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ز٠ضضْٛٚٞ
 

 اٟزٚ ٚ 1991 غيياَيٞ ييي١ زَٟ بيي١بريٜإ عيي١ض٠ب ب٥١ٝٓػييافا١ْٟ ن١غيي١ ٥يي١ٚ بَٝطَٛييإ
ٞ  ب١ض٠ٟ ضاث١ضِٜٔ، غ١ضن١ٚتين ٟ  ٚ نٛضزغيتاْ ٕ  دي١َا٠ٚض ٕ  ضيؤٕ  نٛضزغيتا  ي١طي١ٍَ  َا١ََيي١ٜا
 ثاضَٜعطاضٜٞ نٛضزغتاْٞ ب١ض٠ٟ ضؤٕ ٚ نطز زٜه١زا ناض١َْساْٞ ٚ عَٝطام غٛثاٟ ز٠ظطاٟ نٛضِاْٞ

ٞ  يي١  ٚ زابٛ ب١ز٠غت٠ٚ١ خؤٜإ ن١ نطز، ي١ٚا١ْ ١ٖظاض ز٠ٜإ شٜاْٞ ي١  ْاٖي١َٛاضزا  بياضٚزؤخَٝه
ٟ  ٠ٖٚيا  ٖي١ض  نيطز،  ١٥ٚاْسا شٜاْٞ ي١ اضٜٝإب١ؾس ٞ  بي١ض٠ ٞ  ضيؤٕ  نٛضزغيتاْ ٞ  ٖياْ  ٖاٚآلتٝياْ

 ي١ ١٥ٚا١ْٟ بططٕ، يَٞ ضَٜعٜإ ٚ به١ٕ ع١ض٠با١ْ خا١ْٚاز٠ ي١ٚ ثَٝؿٛاظٟ تا٠ٚنٛ ز٠زا نٛضزغتاْٞ
 .١ٖآلتبٕٛٚ د١ْط زؤظ٠خٞ ي١ 1991 غاَيٞ ي١ زٜه٠ٚ١ ؾاض٠ناْٞ ٚ ب١غسا
 

ٞ  ٚ ظضِاْسٕ ١َٖٞٚيَٝه ١َٖٛٚ َٜٚطِاٟ ١َ١٥ٚ ٕ  ٥يا٠ٚشٚٚنطزْ ٞ  الٜي١ٕ  يي١  ضاغيت١ٝنا  زشَٓياْ
ٞ  ع١ض٠ب٠ٚ١، ٚ نٛضز بطا١ٜتٞ ٚ زميٛنطات١ٝت ٟ  زٜياال  ٚ ني١ضنٛى  ٚ َٛٚغيٌَ  ٖاٚآلتٝياْ  يي١زٚا
ٞ  ني١  ز٠ظأْ باف 2003 غاَيٞ ي١ ضظطاضبٕٛٚ ٞ  ضيؤٕ  ثَٝؿي١ُضط١  َٖٝع٠نياْ  ٚ ثاضاغيت  ٥ي١ٚاْ
 .اغ١ض١َٖيبس تؤَي١غ١ْس٠ٚ١ْ ض٠فتاضٟ ١ْزا ضَٜطاٜإ
 ب١ٜي١نذاض  ٚ ي١ثطِ ٥ا٠ٖٚا ١ٖض ١ٜنا ٖاٚناضٜهطْٞ بؤ ٖاٚب١ف تَٝط١ٜؿتين ٥اغت١ٟ ١٥ّ
 ٚ زضَٜص تَٝهؤؾاَْٝهٞ ١٥زلاَٞ ي١ ي١ٜ١نط١ٜؿ ، ٚ ٖاٚناضٟ طٝاْٞ ب١َيهٛ نا٠ٚ١ٜ، ١ْٖاتؤت١
 .ب١ض١ّٖ ٖاتؤت١ يَٝبٛضز٠ٚ١ٜٝ٠ ٚ قٛضباْٝسإ غ١خغ
 

ٞ  يي١  ١ْٖيسَٟ  ني١  ٠ٚ١٥ٜي١،  زاخي١  دَٝطاٟ ١٥َطِؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١آلّ ٟ  ؾؤؤٝٓٝػيتاْ  تْٛيسض٠ِٚ
 ١َٖٚيٞ فٝسضاَيٝؿسا سه١َٛتٞ باَيٞ ١ْٖسَٟ ي١ ٚ ع١ض٠بٞ ْا٠ْٚسٟ ٚ تَٜٛص ١ْٖسَٟ ي١ ت١غهبني
ٕ  بطا١ٜتٝي١  ث٠ٜٛ١ْسٜي١  ز٠ٜاْي١َٟٚ  ٚ ز٠ز٠ٕ ٖاٚب١ؾي١  طٝاْي١  ٥ي١ٚ  ضفاْسْٞ  يي١  ََٝصٜٚٚٝي١نا

ٟ  َْٜٛٞ ْاي١باضٟ ٚ ي١ْط زؤخَٝهٞ ؾَٜٛٓٝؿٝسا ي١ به٠ٚ١ْ١، ب١تاٍَ ْا٠ٚضؤن١ن١ٜسا  ٥اَٜٚتي١بٛٚ
ٞ  ٚ ت١ؾ١ض٥اََٝع ٟ  ضق١ب١ضاتٝٝي١ن ـ  ١ْت٠ٚ١ٜٝاْي١ ٔ  ظٜاْبي١خ ٞ  ٚ خبيَٛيكَٝٓ  ضابيطزٚٚ  بطٜٓي١ناْ
 .بٛضٚٚشَٜٓٔ
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ٞ  ضَٜهديطا٠ٚ  ٚ ٖؤظ٠نإ ٚ سعب١نإ ي١ ز٠ن١ٜٔ، زَيػؤظإ ١َٖٛٚ ي١ زاٚا ١َُٝ٥  ٚ َي١ز٠ْ
ٟ  ٥اظازمي١ْس زميٛنطاختٛاظاْٞ ي١ ٚ ثٝؿ١ٜٝ١نإ ٞ ط يي١  ١٥ٚاْي١  ٚ تَٝس٠طي١ٕ  قؤْاغ١ني١  طْطٝي
ٔ  يَٞ زاٚاٜإ ٥اؾتٝا١ْٕ، ثَٝه٠ٚ١شٜاْٞ ٚ زميٛنطاتٞ فٝسضاَيٞ غٝػتُٞ ال١ْٜططٟ  بيؤ  ز٠ني١ٜ
ٔ  ناض ١ٜنا ؾاْب١ؾاْٞ ٠ٚ١٥ٟ ٕ  ثَٝٓياٚ  يي١  بهي١ٜ ٞ  ٚ ضغيٛانطز  ٚ ني١ؽ  ٖي١ض  ٥ٝساْي١نطزْ

 خؤَإ ١ٟضاغتطؤٜٝا١ْن باْطَٗٝؿت١ ٠ٖٚا ١ٖض ١ٖغتكٜٓساضن١ض، تا٠ٚ١ْؾَٝين ٥اضاغت١ٜ١نٞ
ٞ  غ١ضخػيتين  ثَٝٓياٚ  ي١ تَٝهؤؾإ ثت١ٚنطزْٞ بؤ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثات ٞ  ٥اؾيت١ٚاٜ  ْٝؿيتُاْ

ٞ  ٚ غ١ضاْػ١ضٟ ٕ  ضاض٠غي١ضنطزْ ٟ  ي١غي١ض  نَٝؿي١نا ٞ  ٚ ٜاغيا  ٚ ز٠غيتٛٚض  بٓي١َا  زاٜي١يؤط
 ييي١ ز٠غييت١َٗيططتٔ زاٚاٟ زٜػييإ ٖاٚغيي١ْط، ضاغييت١ق١ٟٓٝ ؾيي١ضان١تٞ ٚ زميٛنطاتٝاْيي١
ٞ  ٚ ضاط١ٜاْيسٕ  ظَاْٞ ظبطٟ قػ١ٟ ي١ خؤب١زٚٚضططتٔ ٚ تْٛسٚتٝصٟ ٕ  ٚ ضؤشْاَي١ٚاْ  يَٝسٚاْيسا
 ٚ نيٛضز  َْٝٛإ ْاس١ظٜٞ بهات١ نَٝؿ١نإ بسات ١ٍَٖٚ ن١غَٝو ١ٖض ي١ ضَٜط١ططتٔ بؤ ز٠ن١ٜٔ،
 ي١ ث١ْس ثَٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ي١غ١ض بؤ١ٜ بهات، زنتاتؤض١ٜٝت شٜاْس٠ٚ١ْٟ بؤ ناض ٚ ع١ض٠ب

 .٠ٚضبططٜٔ ضابطزٚٚ ١٥ظ١َْٚٛناْٞ
 ع١ي١ٜهّٛ ال٠َٚٛغػ١
 بطاتإ
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  ١َغبٛز١َغبٛز
11//11//20092009 
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  ٓةهَبرازدُةكاُيٓةهَبرازدُةكاُي  ٓاتينٓاتين  كؤتاييكؤتايي  بؤُةيبؤُةي  بةبة  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي  ثةياًيثةياًي
  ثازيَصطاكاْثازيَصطاكاْ  ئةجنوًةيئةجنوًةي

  
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١
 
  2009-1-31ضؤشٟ ي١ ن١ ثاضَٜعطانإ ١٥زل١َْٛٞ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ٖاتين نؤتاٜٞ بؤ١ْٟ ب١

 .ز٠ن١ّ تاٜب١تٞ ب١ نٛضزغتإ ط١يٞ ٚ طؿغ ب١ عَٝطام ط١يٞ ي١ ط١ضّ ؤظبا١ٜٝنٞثري زضا، ١٥زلاّ 
 
ٕ  زضٚغيت  ١ْٖطاَٜٚهٞ ١َٖيبصاضزْا١ْ ١٥ّ ٟ  بيؤ  بيٛٚ ٟ  قؤيهطزْي٠ٚ١ ٞ  ثطؤغي١  يي١  زميٛنطاغي
 يي١  ْي١ى  بهطَٟ، ثَٜٝٛػت طؤضاْهاضٟ ز٠ْطسا٠ٚ١ْ غٓسٚقٞ ضَٜطاٟ ي١ خؤؾ١ ثَٝؿُإ ٚ عَٝطاقسا
 .٠ظؤضزاض١ٜٝٚ ٚ ظؤض ضَٜط١ٟ
 

ٞ  د١َا٠ٚضٟ ٥رياز٠ٟ ي١ ضَٜع ١َُٝ٥ ٔ  عَٝيطام  طي١ي ٔ  ٚ ز٠طيطٜ ٞ  َٖٝيٛازاضٜ ٞ  ز٠ْطيساْ  خي١َيه
ٕ  ٚ ع١ض٠ب ٚ نٛضز ب١ نٛضزغتإ ٕ  ٚ تٛضنُيا ٟ  ٚ نًيسا ٕ  بي١  غيطٜا٠ٚ١ْ،  ٚ ٥اؾيٛض  ٚ َٛغيًُا
ٞ  ْاٚضي١  يي١  ٥َٝعز٠ٚ١ٜٝ، ٚ ١َغٝشٞ ٞ  زابطا٠ٚنياْ ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ  نٛضزغيتا  ٚ ضٕٚٚ ظؤض ثي١ٜاََٝه
 .ز٠َٜٚت ضٝإ خ١َيه١ ١٥ّ ن١ بَٞ ٥اؾهطا

 ٚ فٝييسضاٍَ سهَٛيي١تٞ ٚ عَٝييطام ٜٓيي١ضاْٞ ْييٛ ١٥زلَٛيي١ْٞ ييي١ زاٚاناضٜؿييِ ٚ ٥ََٛٝييس٠ٚاضّ
ٕ  ال١ْٜي١  ٖي١َٛٚ  ٚ ١٥يطٜها ٚ ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٚٛنإ ٞ  ٥يٝا  ني١  ث٠ٜٛ١ْيساض٠نا  ف١ضاَٛؾيهطزْ

 .بططٕ ْاٚضا١ْ ١٥ٚ خ١َيهٞ ٥َٝطاز٠ٟ ي١ ضَٜع ٚ ب١غ١ 140 َازز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ
 
ٟ  ض١غجاْسْٞ بؤ ٖاْس٠ضَٜو به١ٜٓ١ ب١ٜ١ْٚٛ ٥ّ١ با ٞ  ظٜيازتط ٞ  ٚ زميٛنطاغي ٞ  طٝياْ  ٚ تي١باٜ
 .ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٚ بطا١ٜتٞ
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 دؤف ث١ضِٟ ب١ٚ ن١ زابطِا٠ٚنإ ْاٚض١ خؤضاططٟ ٚ تَٝهؤؾ١ض د١َا٠ٚضٟ بؤ ثاٜامن بَٞ غٛثاغٞ
 ط١ٜاْس، ٠ض٠ٚ٠ز ٚ ْا٠ٚ٠ٚ ب١ خؤٜإ ث١ٜاَٞ ٚ نطز ز٠ْطسإ غٓسٚٚق١ناْٞ ي١ ضٜٚإ ث١ضؤؾ٠ٚ١ ٚ
 .ز٠بَٝت غ١ضن١ٚتٛٚ ٥َٝطاز١ٜ٠ٜإ ١٥ٚ مت١ٕ س١ ن١ ز٠ن١ّ يَٞ غ١ضن١ٚت١ٓؾٝإ ١٥ٚ ثريؤظباٜٞ ٚ

ٞ  ٚ ثيؤيٝؼ  ٚ ثَٝؿي١ُضط١  ٚ فٝيسضاٍ  غٛثاٟ ٚ ثؤيٝؼ َٖٝع٠ناْٞ بؤ غٛثاؽ ٞ  ٥اغاٜؿي  ٖي١ضَُٜ
 اضٟبي  ثاضاغيتين  يي١  خؤٜإ ١٥ضنٞ غ١ضن١ٚتٛٚ ٚ ثَٝو ٚ ضَٜو ظؤض ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ن١ نٛضزغتإ
 .َٖٝٓا ب١دَٞ ْاٚض١ناْسا ١َٖٛٚ ي١ ١٥َين
 

 ضؤَيييٞ بييؤ ديي١َا٠ٚضٟ ٚ ي١ؾييهطٟ ٚ سهييَٛٞ ٚ سعبييٞ ز٠ظطييا ٖيي١َٛٚ بييؤ غييٛثاؽ
 .نٛضزغتإ ْاس١ظاْٞ ز٠غت بس١ْ٠ الٚاظ خايَٝهٞ ٖ  ٠ٚ١٥َٟ بَٞ ب١ غ١ضن١ٚتٛا١ْٜإ
ٞ  باآلٟ غ١ضب١خؤٟ نؤَٝػْٝٛٞ بؤ غٛثاؽ  ٚ إف١ْٝٝي١ن  يَٝصْي١  ٚ عَٝيطام  ١َٖيبصاضزْي١ناْ
 .ط١ٜاْس ب١دَٞ خؤٜإ ١٥ضنٞ ثٛخت ٚ ضَٜو ظؤض ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب٘ ن٘ ضاط١ٜاْسٕ ن١ْاي١ناْٞ

 

 

 

 

 

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
22 / /22   / /20092009 
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  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  بةبة  ثةيوةُديثةيوةُدي  تةهةفؤْتةهةفؤْ  بةبة  كويِتؤْكويِتؤْ  ٓيالزيٓيالزي

 كسدكسد  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة
 

 
 ٜٚال١ٜتي١  ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظٜطٟ نًٝٓتؤٕ ٝالضٟٖ خاتٛٚ 26/4/2009 ١ٜنؿ١مم١ ١٥َطِؤ ب١ٜاْٞ

ٟ  ت١ي١فؤٕ ب١ ١َ١٥ضٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٞ  ١َغيبٛز  بي١ضَِٜع  ي١طي١ٍَ  ث٠ٜٛ١ْيس ٞ  بياضظاْ  غي١ضؤن
 .نطز نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ
 ت٥١هٝسٜـ ٚ ب١ضباؽ خطا١ٜ ١ٖضزٚٚال َْٝٛإ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ ت١ي١فؤ١ْٝٝزا، ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝ ي١ٚ

 .نطا٠ٚ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜٝا١ْ ١٥ٚ ث١ض٠ثَٝساْٞ ي١
ٞ  بؤ نطا٠ٚ١ٜ ٖاٚب١ف ناضانطزْٞ ي١غ١ض ت٥١هٝس ١ٖض٠ٖٚا  تَٝٝيسا  ني١  ط١ؾيا٠ٚتط  عَٝطاقَٝهي

 .بٔ ؾاز خؤٜإ ض٠ٚاناْٞ َاف١ ب١ ٚ بصٜٔ ٥اظازٟ ب١ عَٝطام ط١الْٞ ١َٖٛٚ
ٞ  ١ٖضزٚٚال ت١ي١فؤ١ْٝٝزا ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝ ي١ٚ ١ٖض ٞ  ثؿيتطريٜ ٕ  بي١ضز٠ٚاَ ٟ  بيؤ  خؤٜيا  ثطؤغي١
 .نطز٠ٚ٠ زٚٚثات زميٛنطات١ٝت ثط٠ْػٝجٞ ٚ غتٛٚضز٠ ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ٚ غٝاغٞ
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  ::ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  ديواُيديواُي  بةُاويبةُاوي  وتةبيَريَموتةبيَريَم

  ُاوضةُاوضة  ضةةاًطريييضةةاًطرييي  تيَلداُيتيَلداُي  ٓةوهَيٓةوهَي  ئةحلةدبْائةحلةدبْا  هيطيتهيطيت
 دةداتدةدات  كيَشةهةضةزةكاْكيَشةهةضةزةكاْ

 
ٌ : ضاط١ٜاْيس  يَٝسٚا١ْٟ ١٥ّ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ زٜٛاْٞ ب١ْاٟٚ ٚت١بَٝصَٜو  ١٥غيٝ

 ١َٖٚيٝيسا  8/5/2009 ١ٖٜين ضؤشٟ( ١ٜٓ١ْٚا ثاضَٜعطاضٟ) ٚ ١٥حل١زبْا يٝػغ غ١ضؤنٞ ١ٜتْٞٛد
ٟ  بي١  ب١عؿٝك١ ْاٚض١ٟ بضَٝت١ ٟ  بٝياْٛٚ ٞ  يي١  ٥ي٠ٚ١ ٞ  َٝٗط٠دياَْٝه  ٚ ز٠بيَٞ  ٥اَياز٠  ٠ٚضظؾي

ٞ  ز٠نيات،  َٖٝع ب١ناضَٖٝٓاْٞ ١ٖض٠ِؾ١ٟ ٞ  ْٛدي١ٜت ٟ  َٖٝعَٜهي ٟ  ٚ ثيؤيٝؼ  طي١ٚض٠ ( 50) ْعٜهي١
ٞ  ني١  ْاٚضي١ن١  خ١َيهٞ ب١آلّ ز٠بََٞ، ي١ط١َيسا ساضٟي١ض١ن ثطِ ٥ٛتَٛبًََٝٞ ٟ  ٥ي١ٚ  ٖي١ٚاَي  ١َٖٚيي١
 ب١ضاَبي١ض  يي١  ز٠ضبطِٜٔ ْاض٠ِظاٜٞ بؤ خؤٜإ ٚ ض٠تس٠ن٠ٚ١ْ١ ناض٠ ١٥ٚ ب١تْٛسٟ ز٠بٝػ ، ْٛد١ٜتٞ
ٕ  طٛظاضؾيت  ٠ٚنٛ ١َ١٥ف ز٠ن١ٕ، ٥اَاز٠ ْاٚض١ن١ٜإ بؤ ْاٚبطاٚ ٖاتين ٟ  يي١ٚ  نيطز  تٛٚض٠ِٜٝي١
 يٝػت١ن١ٟ بؤ ز٠ْطٝإ ْاٚض١ٜ١ ١٥ٚ خ١َيهٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض خٛاضزبؤ٠ٚ، طٞث١ْ ز٠ضْٚٚٝإ ٚ ي١زٍَ

ٟ  ز٠ن١َٜٚت١ ْاٚض١ٜ١ ١٥ٚ ي٠ٚ١ف بَٝذط١ ٚ ١ْزا ْٛد١ٜتٞ ٕ  ْاٚضي١  غيٓٛٚض  ني١  نَٝؿ١ي١غي١ض٠نا
 .يَٝهطز٠ٚٚ د١خغ عَٝطام ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ٟ( 140) َازز٠ٟ
ٟ  َا١ٜٟ ب١ بٛ اْا١ٜٝٚ،طَٛ ٚ ٚضٚٚش١َٜٓض ؾ٠َٛٝ ب١ّ ٚ ْاٚضا١ْ ١٥ٚ بؤ ٖاتٔ بؤ١ٜ  َٖٝٓاْي٥١اضا
ٞ  ٠ٚ١٥ف ي١ب١ض ْاٚض١ن١، زاْٝؿتٛٚاْٞ بؤ ْا٥اضاّ زؤخَٝهٞ ٞ  ني١  ثَٝؿي١ُضط١  َٖٝع٠نياْ  ي١غياَي
ٞ  ٖي١ض  بيؤ  ٥اَاز٠باؾ٠ٚ١ٝٝ ساَي١تٞ ن١ٚت١ٓ ْاٚض١ٜ١زإ، ي١ٚ 2003 ٟ  ض٠ٚؾيَٝه  ضيا٠ٚضِٚاْهطاٚ
ٟ  ْي١ى  خؤ٥اَاز٠نطزَْٝيو  ٠ٚنٛ ٠ٖٚا ١ٖض ٚ نتٛثطِ ٌ  ٥ي٠ٚ١ ٞ ْٛ ١٥غيٝ  بي١ض  بباتي١  ثي١ْا  دي١ٜت

 ْاٚضي١ن١ٜا٠ٚ١ْ،  بَٝتي١  نطز٠ٚ٠ ض٠تٝإ ْاٚض١ن١ زاْٝؿتٛاْٞ ْٛد١ٜت١ٟٝ ١٥ٚ َٖٝع، ب١ناضَٖٝٓاْٞ
ٞ  ثؤغيت١  ٖي١َٛٚ  غ١ض ١َٖيٝهٛتا٠ٚت١ س١زبْا يٝػغ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ب١ٖؤٟ  ٚ َٛٚغيٌَ  ٥ٝساضٜي١ناْ
ٟ  يي١  ْاٚضيا١ْ  ١٥ٚ ١َْٜٓٛضاْٞ ١ْبٛ ضاظٟ ٚ ز٠نات ث١ٜط٠ِٚ ض٠ط١ظث١ضغغ ٖعضٟ ٟ  ٥ٝيساض٠  ثاضَٜعطيا
 .به١ٕ ب١ؾساضٟ ١ٜٓ١ْٚا
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ٟ  ١َب١غغ ب١ ٚ َٖٝع ثٝؿاْساْٞ َاْؤضَِٜهٞ ٠ٚنٛ ْٛدَٝتٞ غ١ضزا١ْن١ٟ ١َ١٥ٚ ٕ  ْاْي٠ٚ١  قي١ٜطا
ٞ  ٚ يَٝس٠ن١ٚت٠ٚ١ خطاثٞ ١ٜنذاض ٥اناََٝهٞ بسضا١ٜ ١٥زلاّ غ١ضزا١ْف ١٥ٚ ١٥ط١ض ب٠ٚٛ،  ١َتطغيَٝٝه

 .ز٠بٛ ١ٜٓ١ْٚا٠ٚ غٓٛٚضٟ اٚض١ناْْٞ ت١ٚاٟٚ ٚ ْاٚض١ن١ ١٥َٓٝٞ ض٠ٚؾٞ ب١غ١ض ظؤضٜؿٞ
 بيَٞ،  بي١ضز٠ٚاّ  ٚضٚٚش١َٜٓض٠ غٝاغ١ت١ ١٥ٚ ي١غ١ض ْٛد١ٜتٞ ١٥غٌٝ ١٥ط١ض ن١ ضاٜس٠ط١ٜ١ْني ١َُٝ٥
 ْي١ى  نَٝؿي١ن١  يي١  ب١ؾيَٝو  بي١  بٛٚ ض٠فتاض٠ٜؿٞ ب١ّ ن١ ط١ٚض٠، ق١ٜطاْٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ٖؤٟ ز٠بَٝت١
ٟ  ف(١ٜٓ١ْٚا اضَٜعطاضٟث) ٠ٚنٛ ٚ بني ٖاٚناضٟ ْانطَٟ بؤ١ٜ ضاض٠غ١ض، ي١ ب١ؾَٝو  ي١ت١نيسا  َا١ََيي١
 .ض٠تس٠ن٠ٚ١ْ١ ٠ٚ١٥ َٛٚغًَٝـ زاْٝؿتٛٚاْٞ ظؤضٟ نؤ١َآلَْٝهٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض بهطَٟ،
 ٥ي١ٚ  ز٠ني١ٜٔ،  ٥ٝسا١ْ ْاٚضا١ْ ١٥ٚ ٖاٚآلتٝاْٞ ٜٚػغ ٚ ٥رياز٠ ب١ زش ض٠فتاض٠ ١٥ّ نؤتاٜؿسا ي١

 د١َا٠ٚض زضَٜص ٚ زٚٚض غاآلَْٝهٞ ن١ ١ٜنٓاطط٠ٚ١ْ زميٛنطات١ٝتٝـ ب١ٖاٜا١ْٟ ١٥ٚ ي١ط١ٍَ ض٠فتاضا١ْٟ
 .نطز٠ٚٚ ثَٝؿهَٝـ ثَٝٓاٚزا ي١ قٛضباْٞ
 ز٠غيته١ٚتا١ْ  ٥ي١ٚ  ز٠غيتج٠َٛٝططتين  ي١غ١ض ١َُٝ٥ ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ ٚ ضاٜس٠ط١ٜ١ْني بؤ١ٜ
ٞ  ٚ فٝسضاٍَ زميٛنطاتٞ عَٝطاقَٝهٞ بٓٝاتٓاْٞ ضَٜطاٟ ي١غ١ض ز٠بني ب١ضز٠ٚاّ  ني١  ٜي١نططتٛٚ،  ٚ فط٠ٜي
ـ  ٖيٝ   ب١ بَٞ، ثَٝهٗات١ناْٞ غ١ضد١ّ َايف ظاَين تٛٚضز٠غ تَٝٝسا  بي١  ضَٜطي١  ْيانطَٟ  ؾي١ٜ٠َٛٝنٝ

 .بسضَٟ تؤتايٝتاض ؾؤؤٝٓٝا١ْٟ ض٠ٚتٞ غ١ضن١ٚتين
 

 

 
  ب١ْاٟٚب١ْاٟٚ  ٚت١بَٝصَٜوٚت١بَٝصَٜو

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ  زٜٛاْٞزٜٛاْٞ
99//55//20092009 
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  ضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْضةزؤكي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  وتازيوتازي  دةةيدةةي
  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ثرتؤهَيثرتؤهَي  ٓةُازدةكسدُيٓةُازدةكسدُي  ييفةزًفةزً  بةبة  دةضتجيَلسدُيدةضتجيَلسدُي  زيَوزِةمسيزيَوزِةمسي  هةهة

  كوزدضتاْكوزدضتاْ
1 /6  /2009 

 َٝٗط٠بإ ط١ٚض٠ٚ خٛاٟ ب١ْاٟٚ
 

 فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ نؤَاضٟ غ١ضؤى د١الٍ َاّ د١ْابٞ ب١ضَِٜعّ بطاٟ
 ب١ضَِٜع ٥اَاز٠بٛٚاْٞ

 ب١ضَِٜع٠نإ َٝٛا١ْ
 خؤؾ١ٜٚػت بطاٜاْٞ ٚ خٛؾو
 ١ٖٚيَٝط بؤ بَٝٔ ب١خَٝط ظؤض ظؤض ال١ٜى ١َٖٛٚ

 .عَٝطام ز٠َٚٚٞ ثاٜت١خغ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاٜت١خغ
 
 ٚ عَٝيطام،  خ١َيهٞ تانَٝهٞ ١َٖٛٚ بؤ ١ََٖٛٚإ، بؤ ََٝص١ٜٝٚٚ ضؤشَٜهٞ ١٥َطِؤ ضاغغ ب١

 غ١ضفطاظ١ٜٝ ٚ ؾاْاظٟ دَٝطاٟ ظؤض ظؤض ٠ٚ١٥ٟ عَٝطام، ط١يٞ ١َٖٛٚ بؤ ط١ٚض٠ؾ١ غ١ضن١ٚتَٓٝهٞ
 ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ام،عَٝط بؤ ط١ٚض٠ غ١ضن١ٚت١ٓ ١٥ّ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َُٝ٥ بؤ

 .نطز تؤَاضٟ نٛضزغتإ
ٞ  ١َٖٛٚ ي١ ط١ضّ ثريؤظبا١ٜٝنٞ بؤ٠ٚ١ٜ١ْ ب١ّ َٔ ٞ  بي١  ٚ ز٠ني١ّ  عَٝيطام  طي١ي  يي١  تاٜبي١ت
ٞ  خ١َيهٞ ٞ  ٚ نٛضزغيتإ،  ٖي١ضَُٜ ٞ  بيَٞ  غٛثاغيَٝه ٞ  ثاٜياْ ٞ  سهَٛي١ت ٕ  ٖي١ضَُٜ  ٚ نٛضزغيتا
 .ط١ٚض١ٜ٠ ته١ٚت١ز٠غ ١٥ّ بؤ ز٠ن١ّ غطٚؾت١ٝٝنإ غاَا١ْ ٠ٚظاض٠تٞ

 ٚ فؿياض  ١٥ٚ ب١ٖ١َٛٚ ب١ضاَب١ض ضابططٜٔ خؤَإ ثَٝسأٜ َٖٝعٟ ن١ ط١ٚض٠ خٛاٟ بؤ غٛثاؽ
 .ْا١ٖم ب١ ز٠نطا ١َُٝ٥ ٥اضاغت١ٟ تؤ١َتا١ْٟ ٚ ت١ٖسٜس
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 ٥َُٝي١  بي١َيَٞ  ن١ ال١ٜى، ١َٖٛٚ ب١ زا ض٠ٚامنإ ٚ ضٕٚٚ ظؤض ٠ٚآلََٝهٞ نطزٚ ٥ٝػبامتإ ٥ُٝطِؤ
ٞ  ١َٖٛٚ بؤ عَٝطام غاظٟ ٚ عَٝطام ١ْفغ ب١َيَٞ ،عَٝطاقني ز٠غتٛٚضٟ ثاب١ْسٟ  ٚ عَٝطاقي١  خي١َيه

 .١٥َطِؤ نطز ٥ٝػبامتإ نطز٠ٚ٠ ب١ ١َُٝ٥ عَٝطاق١، ١َٖٛٚخ١َيهٞ بؤ زاٖات١ن١ؾٞ
ٞ  زضٚغتهطزْٞ بؤ ط١ٚض١ٜ٠ ظؤض ظؤض ز٠غتجَٝهَٝهٞ ١َ١٥ ٞ  بيؤ  بي١َٖٝع  شَٜطخا١ْٜي١ن  ٖي١ضَُٜ
 ٚا١ٜ ثَُٝإ ضْٛه١ خؤَإ، غٝاغ١ت١ٟ ي١غ١ض ٠بنيز ب١ضز٠ٚاّ ١َُٝ٥ ٚ عَٝطاقٝـ بؤ ٚ نٛضزغتإ
 ز٠ْيَٝني  ٖي١ْطاٚ  ٥ٝٓؿيا١٥َيال  ٚ عَٝطاقساٜي١  ط١يٞ ١َٖٛٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ ٚ ضاغت١ غٝاغ١تَٝهٞ

 .باؾا ز٠غته١ٚتٞ ٚ باؾا غ١ضن١ٚتين ب١ض٠ٚ
ٔ  ٠ٖٚا ١ٖض ب١ؾساضبْٛٚتإ، بؤ ز٠ن١ّ غٛثاغتإ ظؤض ظؤض َٔ تط داضَٜهٞ ٚ  يي١ّ  غيٛٚز  َي

ٞ  ب١ضَِٜعّ بطاٟ ي١ ط١ضّ ثريؤظبا١ٜٝنٞ ٠،( 1/6) ضؤشٟ ١٥َطِؤ ن١ ٠ٚضز٠ططّ ز٠ضف١ت١  َياّ  دي١ْاب
 ال١ْٜططاْٞ ٚ ١٥ْساَإ ١َٖٛٚ ٚ نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٜنَٝغ غ١ضنطزا١ٜتٞ ١َٖٛٚ ٚ د١الٍ
 ١٥ٚ ي١غ١ض ز٠ن٠ٚ١َ١ ت٥١هٝس ١ٖض٠ٖٚا زا١َظضاْسْٞ، ب١غ١ض تَٝج١ضِبٕٛٚ غاٍَ 34 ب١بؤ١ْٟ به١ّ

 ضيْٛه١  ثَٝٞ، ثاب١ْسٜٔ ٚ ثت٠ٚ١ ظؤض ظؤض ن١ ١ٜنَٝغ، ٚ ثاضتٞ َْٝٛإ غااتٝذ١ٟٝٝ ١ْٖٝٝاٚث١ميا
 طيي١يٞ ٖيي١َٛٚ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ ٖيي١ض٠ٖٚا ٚ ١ْت٠ٚ١ُٜٝاْساٜيي١، ي١ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ س١قٝكيي١ت بيي١

ٞ  ٖاٚث١مياْٝٝي١  ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض عَٝطاقسا١ٜ،  ز٠بيَٞ  غي١ض  ٖي١تا  ٚ غيااتٝذ١ٝٝ  ٖاٚث١مياْٝٝي١ن
 ٖي١َٛٚ  بيؤ  تط ط١ٚض٠ ز٠غته١ٚتٞ ٚ ط١ٚض٠تط غ١ضن١ٚتين ٥ٝٓؿا١٥َيال تط َٜهٞداض. ٥ٝٓؿا١٥َيال

 .غٛثاؽ ظؤض ٚ بٔ غ١ضن١ٚتٛٚ ؾازٚ ٚ خؤف ١ٖض نٛضزغتإ، ١ٖضَُٜٞ بؤ ٚ عَٝطام ط١يٞ
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فوئاد فوئاد   كيَشةهةضةزةكاْكيَشةهةضةزةكاْ  بةُاوضةبةُاوضة  ثةيوةضتثةيوةضت((يؤُاًييؤُاًي))  زاثؤزتيزاثؤزتي  دةزبازةيدةزبازةي
  زاطةياُدزاطةياُد  دواُةيدواُةيهيَهيَ  ئةَئةَ  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  ديواُيديواُي  حوضيَّ ضةزؤكيحوضيَّ ضةزؤكي

 
ٕ  نَٝؿ١ ب١ْاٚض١ تاٜب١ت ضاثؤضتٞ ط١ٜؿتين ي١ط١ٍَ ٞ  ن١ي١الٜي١ٕ ، ي١غي١ض٠نا  غي١ض  تَُٝٝهي

 غيييتٝةإ بييي١ضَٜع ٜييي١نططت٠ٚٛنإ ١ْتييي٠ٚ١ طؿيييغ غيييهطتَٝطٟ تاٜبييي١تٞ ب١َْٜٛٓييي١ضٟ
 نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنٞ َػييبٛزباضظاْٞ بيي١ضَٜع ب١فيي١ضَاْٞ زميػييتؤضا٥اَاز٠نطابٛٚ،

 ْياٚبطاٚ  ضاثؤضتٞ تاٚتَٜٛهطزْٞ زٚاٟ ثَٝهَٗٝٓطا، ضاثؤضت١ن١ ؤزٜطاغ١تهطزْٞب تاٜب١ت يٝص١ٜ١ْنٞ
ٞ  ب١ضَٜع ت١ٚاٚزا، زٜطاغ١تهطزَْٝهٞ ي١شَٜط ٚ ١َ١ٖال١ٜٕ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ٞ  َػيبٛزباضظاْ  ْا١َٜي١ن
ٞ  ي١غي١ض  دي١خت  ن١تٝاٜيسا ، نيطز  زميػتؤضا ب١ضَٜع ٥اضاغت١ٟ ٕ  بٓي١َا  ض١غيجاْسْ  ز٠غيتٛض١ٜنا
 .ي١غ١ض٠نإ نَٝؿ١ ْاٚض١ ز٠ضباض٠ٟ ز٠نات٠ٚ١
ٞ  فٛازسػيني  ب١ضَٜع باض٠ٚ١ٜ٠ ١ٖضي١ّ ٞ : طيٛت  يي١خؤ  خياٍَ   ْا١َن١غيَٞ  طؿيغ  ب١ؾي١ٜ٠َٛٝن
ٟ  تي١ٚاٚ  ي١غ١ضثاب١ْسبْٛٚٞ د١ختهطز٠ٚ١ْ،ز٠ططَٜت ٞ  ب١ز٠غيتٛض ٟ  ٚ ٥َٝيطام  ١َٖٝؿي١ٜ  َيازز٠
 .زاز٠ْطَٜت نَٝؿ١نإ ضاض٠غ١ضنطزْٞ غ١ض٠نٞ ن١ب١ب١َٓاٟ ،140

ٞ  َْٝٛإ صٟٚتَٜٛٚ ثاتٝهطز٠ٚ٠ زٚٚ ١ٖض٠ٚى ٞ  فٝيسضاٍَ  سهَٛي١ت ِ  ٚسهَٛي١ت  ز٠بَٝتي١  ٖي١ضَٜ
ٕ  ب١َٓاٟ ي١غ١ض ١٥ٜٚـ، زؤغ١ٜ١ٝ ١٥ّ ي١ط١ٍَ َا١ََي١نطزٕ ضاغت١ق١ٟٓٝ ضٛاضض٠َٟٛٝ  ثاب١ْيسبٛٚ
 .ب١ز٠غتٛٚض

 ١ٖضَِٜ تاٜب١ت١ٟٝ يٝص١ْ ١٥ّ نطا٠ٚ بؤ٠ٚ١٥ ٥اَاش٠ ١ٖضَِٜ، غ١ضؤنٞ ب١ضَٜع ْا١َن١ٟ ي١نؤتاٜٞ
ٞ ٠ٚآل ب١ْاضزْٞ ١َٖيس٠غتَٝت ٟ  ت١غي١ٍ  ٚ تَٝيط  ََٝهي ، زميػيتؤضا  بي١ضَٜع  بيؤ  ضاثؤضت١ني١  ز٠ضبياض٠
 .ْعٜهسا ي١ناتَٝهٞ
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  هيربًاْهيربًاْ  وو  ًاكنيًاكني  ضيِاتوزضيِاتوز  ٓةزدووٓةزدوو  ُاًةيةكيُاًةيةكي

. 
27  /6  /2009 
ٕ  دؤظَٜي   ٚ َيانني  ديؤٕ  غيٝٓاتٛض  ١ٖضزٚٚ ْا١َٟ ز٠قٞ غي١ضؤنٞ ٖي١ضَُٜٞ    بيؤ  يٝكَيا

 :نٛضزغتإ ٚ غ١ضؤنٞ سه١َٚٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ
 

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ، َػبٛز ب١ضَٜع
 نٛضزغتإ سه١َٛتٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ، َْٝضريؤإ ب١ضَٜع
 
ٞ  ن١ ناتَٝهسا ي١ ٞ  ٖاٚآلتٝياْ ٞ  سهَٛي١ت ٕ  ٖي١ضَُٜ ٕ  نٛضزغيتا  بيؤ  ز٠ني١ٕ  ٥اَياز٠  خؤٜيا

ٟ  طي١ٍ  ي١ ١٥َطٜها زؤغتا١ٜتٞ ،25/7 ي١ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ٚ ث١ضي١َإ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ  نيٛضز
ٕ  ٜٚال١ٜت١ َْٝٛإ ي١ ن١ ََٝص١ٜٟٝٚٚ زٚغتا١ٜت١ٝ ١٥ٚ. ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثات معَٝطا  ٚ ٜي١نططت٠ٛنا
ٞ  زؤغتا١ٜت١ٝ ١٥ّ ب١َيهٛ ١ْٝ، ناتٞ ٖاٚب١ؾٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ب١َٓاٟ غ١ض ي١ عَٝطام نٛضزٟ  ض٠طي
 ١َٖيبصاضزْٞ ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ: ي١ بطٜتني ططْطآٜٝإ ن١ ٖاٚب١ف ب١ٖاٟ ب١َٓاٟ غ١ض ي١ زانٛتا٠ٚ

ٞ  نؤ١ََيطاٟ ٚ ضاالى ٚ غ١ضب١خؤ َٝسٜاٟ ٚ نَٝكنَٞ ٚ زميٛنطاتٝا١ْ ٚ ثاى ٚ از٥اظ  ٚ ؾاضغيتاْ
 .ٜاغا غ١ض٠ٚضٟ
ٞ  شَٜيط  يي١  ني١  عَٝطام تطٟ ب١ؾ١ناْٞ ثَٝض١ٚا١ْٟ ب١ غاٍَ، 10 ي١ ظٜاتط بؤ  ظؤضزاضٟ سيٛنُ
 يي١ . زٖي١َيهط  فط٠سعبٝإ ٚ ٥اظازٟ ١َؾد١َيٞ عَٝطام بانٛضٟ نٛضزٟ ز٠ٜآْاآلْس، سػَٝٔ غ١زاّ
 ب٠ٚٛ ت١ْٗا  ١ْى ن١ عَٝطام ٥اظازنطزْٞ بؤ نطز ؾ١ضٜإ ثَٝه٠ٚ١ ٠َٛٝ٥ ٚ ١َُٝ٥ ط١الْٞ زا، 2003
 شَٜط ي١ ن١ زميٛنطاغٞ ب١زٜٗاتين ب١َيهٛ غ١زاّ، زضِْسا١ْٟ ٚ زٜهتاتؤضٟ ضشَُٜٞ ي١ْاٚضْٛٞ ٖؤٟ

ٕ  ٥اؾتٝا١ْ ٚ به١ٕ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ب١ؾساضٟ ز٠تٛأْ عَٝطام خ١َيهٞ ١َٖٛٚ غا١ٜٜسا  ضَٜبي١ض٠ناْٝا
 ١٥َػياَيسا  ز٠َٚٚٞ ناْْٛٞ َاْطٞ ي١ ن١ عَٝطام ثاضَٜعطاٟ ظؤض ي١ ١ٖض٠ٚنٛ به١ٕ، ز٠غتٓٝؿإ
 .١٥زلاَسضا
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 ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ٚ ث١ضي١َإ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ز٠ضِٚا١ْٓٝ ث١ضؤؾ٠ٚ١ ب١ ١َُٝ٥ ؾ٠َٛٝ، ١َٖإ ب١
 ي١" ظَٜطٜٔ غتاْساضزَٜهٞ" بَٝت١ب ١َٖيبصاضز١ْ ١٥ّ ن١ ز٠ن١ٜٔ ضا٠ٚضِٚإ ٚ ٥ََٛٝسٚاضٜٔ. 25/7 ي١

 ي١ داض ظؤض ن١ تطغاْسٕ، ٚ ز٠غت٠َٛٝضزإ ي١ زٚٚض نَٝكنَٞ،  ؾ١فاف١ٝت، ٥اظازبٕٛٚ، بؤ ْاٚض١ن١
 ثيياضتٞ ث١ٜييسابْٛٚٞ بيي١ خؤؾييشاَيني تاٜبيي١تٞ بيي١ ٥َُٝيي١. ز٠ز٠ٕ ضٚٚ ْا٠ٚضاغييتسا ضؤشٖيي١آلتٞ
 غ١ضب١خؤٟ َٝسٜاٟ ال١ٜٕ ي١ ض٠خ١ٓط١ضا١ْ ؾ١ٜ٠ٛٝنٞ ب١ ١َٖيبصاضزٕ باغهطزْٞ ٚ ٥ؤثؤظٜػٕٝٛ،
ٞ  ١َ١٥ف ن١ نٛضز٠ٚ١ٜ، ٟ  َُٖٝاٜي١ن ٕ  يي١  زميٛنطاغي١ٝ  قَٛيبْٛٚي٠ٚ١  بيؤ  ١٥َي١ف  ٚ نٛضزغيتا
 .ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ب١ضَٜع ٠َٛٝ٥ٟ ضَٜب١ضا١ٜتٞ
ٞ  ي١ ٥آٜس٠ ١ٖفت١ٟ ض١ْس ي١ ن١ زميٛنطاغٞ ثطؤغ١ٟ َػساق١ٝتٞ ٚ ؾ١ضع١ٝت ١٥ٚ  ٖي١ضَُٜ

ٟ  ز٠بَٝتي١  تاٜب١ت، ن١غَٝهٞ  تان١ ٜإ ال١َْٜٝو ١ْى ز٠بَٝت، ضاٚزَٜطٟ شَٜط ي١ نٛضزغتإ  بٓاغي١
 .نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ خ١َيهٞ ي١ط١ٍَ ١٥َطٜها ١َٖٝؿ١ٜٞ زؤغتا١ٜتٞ

 ١ٖضَُٜٞ خ١َيهٞ بؤ بَٝت ط١ٚض٠ غ١ضن١ٚتَٓٝهٞ ت١َٛٚظ 25 ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ن١ ٥ََٛٝسٚاضٜٔ
 ز٠ن١ٜٔ غٛثاغتإ. ١ن١ْاٚض ي١ زميٛنطاغٞ ثَٝؿ٠ٛضْٛٚٞ بؤ بَٝت  ططْط قؤْاغ١نٞ ٚ نٛضزغتإ

ٕ  ن١ ٥ؤََٝسٚاضٜٔ ٚ ١َبس٥٠ٝا١ْتإ ٚ ب١ضضاٚ ضَٜب١ضا١ٜتٞ بؤ ٞ  ٖي١بَٞ  ز٠ضفي١متا  ٖي١ٚيَٝط  غي١ضزاْ
 .ْعٜهسا ٥آٜس١ٜ٠نٞ ي١ به١ٜٔ
 

 

 

 

 

 
  ضَٜعَاْساضَٜعَاْسا  ي١ط١ٍَي١ط١ٍَ
  َاننيَانني  دؤٕدؤٕ  غٝٓاتٛضغٝٓاتٛض
 يٝكَإيٝكَإ  دؤظَٜ دؤظَٜ   غٝٓاتٛضغٝٓاتٛض
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  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٌيٌيٓةزيَٓةزيَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  ديواُيديواُي  ُاويُاوي  بةبة  وتةبيَريَموتةبيَريَم  هيَدواُيهيَدواُي

 
ٞ  َػيبٛز  بي١ضَِٜع  طٛاٜي١  ن١ نطزؤت٠ٚ١ بآلٜٚإ ضؤشْا١َ ١ْٖسَٟ ٞ  بياضظاْ ٞ  غي١ضؤن  ٖي١ضَُٜ
 قػي١  ٥ي١ّ  ب١ضاَب١ض ي١ ١َُٝ٥ف نطز٠ٚٚ، نٛضزغتاْٝٞ ْاٚض١َٜٝهٞ ض١ْس ي١ ت١ْاظٚيٞ نٛضزغتإ

ٟ  يي١  نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غٓٛٚضٟ ثطغٞ ن١ ضاٜس٠ط١ٜ١ْني ١َٖيب١غااٚا١ْزا ٟ  ضٛاضضي٠َٛٝ  َيازز٠
ٞ  ٚ زؤظضا٠ٚتي٠ٚ١  بيؤ  ضَٜط١ضاض٠ٟ فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ٟ( 140)  ْاٚضي١ناْ

ٔ  يي١  ٚ دياض  ض١ْسٜٔ ٠ٚنٛ ز٠نطَٜٔ، زٜاضٟ َازز١ٜ٠ ١٥ٚ ثَٝٞ ب١ نٛضزغتاْٝـ ١ٖضَُٜٞ  ضي١ْسٜ
ٟ  ١َٖيَٜٛػت١ٟ ١٥ّ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ب١ضَِٜع بؤ١ْزا ٞ  ٚ نطزؤتي٠ٚ١  زٚٚثيات  خيؤ  ي١غي١ض  د١ختٝؿي

 .نيطز٠ٚٚ ( 140) َازز٠ٟ ٚ عَٝطام ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ب١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاب١ْسبْٛٚٞ
 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ خانٞ بػتَٝهٞ ي١ ت١ْاظٍٚ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ب١ضَِٜع ن١ ضاٜس٠ط١ٜ١ْني ١ٖض٠ٖٚا
ٞ  ني١  بهيات  ظ٠ٚت ْاٚضي١ٜ١ى  ١ٖض بػتَٝهٞ ْا١َٜٟٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٚ ْانات  نٛضزغيتاْٝ
ٞ  غٝاغٞ غٓٛٚضٟ ي١ بطِٜاض عَٝطاقٝـ ١َٖٝؿ١ٜٞ غتٛٚضٟز٠ ٟ(140) َازز٠ٟ ١ْبَٞ،  ٖي١ضَُٜ

 .نطز٠ٚٚ ز٠غتٓٝؿإ ثطغ١ٟ ١٥ٚ ضَٜطاضاض٠ٟ َازز١ٜ٠ف ١٥ٚ ١ٖض ٚ ز٠زات نٛضزغتإ
 

 

 

 
  ْاْٟٚاٟٚ  ب١ب١  ٚت١بَٝصَٜوٚت١بَٝصَٜو

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ  زٜٛاْٞزٜٛاْٞ
3030//66//20092009  
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  وو  ئةًسيلائةًسيلا  كيكيضةزؤضةزؤ  جيَطسيجيَطسي  بايدْبايدْ  جؤشيفجؤشيف  ُيَواُْيَواْ  تةهةفؤُيتةهةفؤُي  ثةيوةُديةكيثةيوةُديةكي
  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  بازشاُيبازشاُي  ًطعودًطعود  بةزيَصبةزيَص

 
ٕ  ٖي١ضزٚٚ  َْٝٛإ ت١ي١فؤْٞ ي١ث٠ٜٛ١ْس١ٜنٞ ي7/7/2009١ ؾ١مم١  غَٞ ضؤشٟ ٥َٝٛاض٠ٟ  بي١ضَٜعا
ٞ  ٚآلتي١  غ١ضؤنٞ دَٝططٟ باٜسٕ دؤظٜ  ٞ  ٚ ٥ي١َطٜها  ٜي١نططت٠ٚٛناْ ٞ  َػيبٛزباضظاْ  غي١ضؤن
ٕ  ٚ ١٥َطٜها ١ٖضزٚٚط١يٞ َْٝٛإ ثت١ٟٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ، نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٞ  ٚ نٛضزغيتا  سهَٛي١ت
 .زٚٚثاتهطا٠ٚ١ٜ ١ٖضَِٜ غ١ضنطزا١ٜتٞ ١٥َطٜهاٚ
ٞ  ثطؤغ١ٟ ي١ نطز نٛضز ب١ضِؤَيٞ ٥اَاش٠ٟ ١٥َطٜها غ١ضؤنٞ دَٝططٟ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ال١ٜٕ  غٝاغي

 ثَٝؿ١ُضط١ ضِؤَيٞ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثَٝؿه١ٚتين ٚ غ١قاَطريٟ بؤ ٥اَاش٠ٟ ١ٖض٠ٖٚا، عَٝطام
 .نطز ي١ْاٚض١ن١زا َُٖٝين ٚ ٥اغاٜـ ض١غجاْسْٞ ٚ بٕٛٚ ي١زضٚغت
 

 نطز طؿغ غٝاغٞ باضٚزؤخٞ ب١ ث٠ٜٛ١غت ٚ ططْط ثطغٞ نؤ١ََيَٝو ي١ باغٝإ ١ٖضزٚالف
 ٚآلتيي١ ٚ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ َْٝييٛإ ي١ث٠ٜٛ١ْسٜيي١ناْٞ باغييهطزٕ غيي١ض٠ضاٟ، عَٝييطام ييي١

 .١٥َطٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ
 

ِ  ٚ ٥ٝتٝشازٟ سه١َٛتٞ َْٝٛإ ١َٖيٛاغطا٠ٚناْٞ نَٝؿ١ ٞ ، ٖي١ضَٜ ٟ  ب١تاٜبي١ت  ْاٚضي١  نَٝؿي١
ٕ  باب١تاْي١  ي١ٚ، ٥َٝطام ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛضٟ 140ٟ ب١َاز٠ٟ تاٜب١ت ي١غ١ض٠ناْٞ نَٝؿ١  بيٛٚ
ٕ  زا ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ي١ٚ ن١ ٕ  ٖي١ضزٚٚ ، يَٝي٠ٛنطا  باغيٝا ٞ  غي١ضؤى  ٚ باٜيسٕ  دؤظٜي   بي١ضَٜعا  بياضظاْ

 .زٚان١ٚت٠ٚٛ خؤٜسا ي١ناتٞ ظؤض ز٠غتٛض 140ٟ َاز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ بؤ نطز٠ٚ٠ زٚٚثاتٝإ
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ٞ  ن١ْعٜه١ٟ ت١ي١فؤ١ْٝزا ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ي١ٚ ١ٖض ٟ  بيؤ  ٥اَياش٠ ، خاٜاْيس  ناتيصََٝطَٜه  ثيطؤش٠
ٟ  باض١ٜ٠ؾي٠ٚ١  يي١ّ  ٚ نيطا  ْي١ٚت  زاٖاتٞ زاب١ؾهطزْٞ ٜاغاٟ ٚ غاظ ٚ ١ْٚت ٜاغاٟ  دَٝطيط
ٟ زؤظ ضؤ١ْٝتٞ ٚ خؤٟ بؤضْٛٚٞ ٚ بري ١٥َطٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٚآلت١ غ١ضؤنٞ  ضَٜطي١  ٜٓي٠ٚ١
 .ضِٚٚ خػت١ ضاض٠ناْٞ
ـ  ٚ ي٥١َٝػيتا  ْطخاْيس  بي١ضظ  باٜسْٞ دؤظٜ  ب١ضَٜع ضِؤَيٞ باضظاْٞ غ١ضؤى خؤ٠ٚ١ٜ ي١الٟ  ثيَٝ
ٞ  ١٥ضنٞ ٠ٚضططتين ٟ  ٠ٚى ْيَٜٛ ٞ  دَٝطيط ٞ  ٚآلتي١  غي١ضؤن  ٖي١ض٠ٖٚا ، ٥ي١َطٜها  ٜي١نططت٠ٚٛناْ
ٕ  خؤٟ ضَٜعٟ ٚ خؤؾشاَيٞ ٟ  بيؤ  زا ْٝؿيا ٞ  دَٝطيط ٞ ط ب١ضاَبي١ض  ٥ي١َطٜها  غي١ضؤن  ٚ زإ طْطي
ٞ  ٚ طؿيغ  ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ عَٝطام نَٝؿ١ناْٞ ي١ ظؤضٜإ تَٝط١ٜؿتين ٞ  ض٠ٚؾي ٕ  ٖي١ضَُٜ  نٛضزغيتا
 .تاٜب١ت ب١ؾ٠َٟٛٝ

ٟ  بي١ضَٜع  بريٚضاٟ ي١ب١ضاَب١ض ٞ  دَٝطيط ٞ  ٚآلتي١  غي١ضؤن  غي١ضؤى ،١٥َطٜهازا ٜي١نططت٠ٚٛناْ
ٕ  نَٝؿي١  زٚثاتٝهطز٠ٚ٠ باضظاْٞ ٟ  ثَٜٝٛػيت١  ١َٖيج١غيَٝطزضا٠ٚنا ٟ  ب١ؾي٠َٛٝ  ضاغيت١ٚخؤ  طتتٛطيؤ
ٟ  سه١َٛتٞ ي١َْٝٛإ ٞ  ٚ ٥ٝتٝشياز ِ  سهَٛي١ت ٟ  ي١غي١ض  ٖي١ضَٜ ٟ  بٓي١َا ٞ  ز٠غيتٛض  ١َٖٝؿي١ٜ

 .ضاض٠غ١ضبهطَٜٔ
ٞ  غ١ضؤى، نَٝؿ١ي١غ١ض٠نإ ْاٚض١ ب١ غ١باض٠ت ٟ  ٚ ز٠غيتٛض  زٚٚثياتٝهطز٠ٚ٠  بياضظاْ  َياز٠

 .زاْا٠ٚ ْاٚضا١ْ ١٥ٚ نَٝؿ١ناْٞ بؤ ضاض٠ٟ ضَٜط140١
 ٚ ز٠غتٛض ب١ غ١باض٠ت َْٜٛهطز٠ٚ٠ نٛضزغتاْٞ ض١َُٖٜٞ ١َٖيَٜٛػغ باضظاْٞ غ١ضؤى ١ٖض٠ٖٚا

 .ث٠َٟٛٝ ثاب١ْسبٕٛٚ ٚ ث١ٜ١غتبٕٛ ٚ 140 َاز٠ٟ
ٞ  بي١ضَٜعدؤظٜ   بؤض١ْٛناْٞ ٚ بري باضظاْٞ غ١ضؤى ١ٖض٠ٚى ٟ  ب١ضظْطخاْيس  باٜيسْ  ب١نطزْي٠ٚ١
 باب١تيي١ ز٠ضبيياض٠ٟ طتتؤطييؤنطزٕ بييؤ ٥ٝتٝشييازٟ سهَٛيي١تٞ ي١طيي١ٍَ زٜييايؤط ز٠ضطيياٟ

 .تط نَٝؿ١ناْٞ ٚ ١َٖيج١غَٝطزضا٠ٚنإ
 نطز ١٥َطٜهاٟ ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ ٚآلت١ غ١ضؤنٞ دَٝططٟ غٛثاغٞ باضظاْٞ غ١ضؤى ي١نؤتاٜسا

 ٚ دؤضب١دؤض٠ناْٝيسا  ي١٥١ضني١  خٛاغيت  بيؤ  غي١ضن١ٚتين  ٖٝٛاٟ ٚ ت١ي١فؤ١ْٝ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ١٥ّ بؤ
 ٖاٚب١ف ناضنطزْٞ ب١َيَٝين ١ٖض٠ٖٚا، ١ٜ١ٖ ٥َٝطاق٠ٚ١ زؤغ١ٟٝ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ١٥ٚا١ْٟ ي١َْٜٝٛاْسا

ٞ  ط١ٜؿ  بؤ زا ب١ب١ضَٜعٜإ ب١ضز٠ٚاَٞ ٚ ٞ  باب١تي١  ب١ضاض٠غي١ضنطزْ ٞ  غي١ض  ٥اَيؤظ٠نياْ  طؤض٠ثياْ
 .٥َٝطام ي١ غٝاغٞ
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ٞ  ٚ غي١ز  ؾي١ف  شَاض٠ ن١ ب١ٜآْا١ٜ١َنسا ي١ عَٝطام ي١ َٛغًُني عٛي١َاٟ ز٠غ١ت١ٟ  ٚ غيٝ

ٞ  بيؤ  ٥اضازاٜي١  ي١ طَٛاْاٟٚ ١َٖٚيَٝهٞ طٛا١ٜ ن١ ز٠نات ب٠ٚ١ ٥اَاش٠، غ١ض٠ ي١ ١ٖؾغ  نياضانطزْ
 يي١  شَاض١ٜ٠ى ثاَيجؿغ ب١ ٚ ن١غا١ٜتٞ ٚ َٖٝع ١ْٖسَٟ ٖاضٜهاضٟ ب١ عَٝطام، زاب١ؾهطزْٞ نطز٠ٜٞ
 .ْاٚز٠بات ن١غا١ٜتٝا١ْ ي١ٚ ١ٜنَٝو ٠ٚى نٛضزغتاْٝـ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ْاٟٚ ٚ ز٠ٚضٚب١ض ٚآلتاْٞ
ٞ  ضؤَيٞ َٛغًُٝٔ عٛي١َاٟ ز٠غت١ٟ ثَٜٝٛػت١ ؾتَٝو ١ٖض ي١ ب١ض  ْي١ى ، ببيٝينَ  ضانػياظٜ
 نٛؾيتين  خ١َيو ٚ تريؤض زٜاضز٠ٟ ١ْبٛٚ ز٠غت١ٜ١ ١٥ٚ فٝت١ٟٓ ب١ ١ٖض ٥اٜا، زضٚٚغتهطزٕ فٝت١ٓ
ٟ  نيطز٠ٚ٠  بي١  ٚ غي١ْس  ث١ض٠ٟ عَٝطام ي١ ثَٝٓاغ١ غ١ض ي١ ٞ  نؤ١ََيطي١ ٞ  بي١  عَٝطاقي  تاٜتي١  ثَٝي

 .زاب١ؾهطز؟
ٟ  ١٥ٚ ط١ٜاْس٠ عَٝطاقٞ ن١ ١ْبٛٚ ز٠غت١ٜ١ ١٥ٚ ١ْٖذ١ٟ ١٥ٚ ١ٖض ٥اٜا  بي١  ني١  ٥ي١َطِؤ  بياض٠
 ؟ ي٠َٛٝز٠نات باغٞ ن١ زاب١ؾهطز١ْٟ ١٥ٚ بؤ بٛٚ غ١ض٠تا١ٜى ث٠َٛٝضَٜو ١َٖٛٚ
 ني١  ز٠ن١ٜٔ ز٠غت١ٜ١ ١ٚي زاٚا، ض٠تس٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١ٜآْا١ٜ١َ ١٥ٚ ْا٠ٚضؤنٞ ناتَٝهسا ي١ ١َُٝ٥
 فٝت١ٜ١ٓنٞ ٠ٚى ١٥طٝٓا، بهات٠ٚ١ بآلٟٚ با ز٠َيَٞ خؤٟ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى ز٠غت١ ي١ ب١َيط١ٟ ١٥ط١ض
 ..ايكتٌ َٔ ٚ ١٥ؾس ٚ ١٥يتت١ٓت: ف١ض١َٜٚٛتٞ قٛض٥اْسا ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ زَٟ يَٞ

 

 
 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ضِؤشْا١َْٛٚغٞ غهطتَٝطٟ
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  وو  ضةزكةوتّضةزكةوتّ  بؤُةيبؤُةي  بةبة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  ثةياًيثةياًي

  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةهَبرازدُةكاُيٓةهَبرازدُةكاُي  ئةجناًيئةجناًي  دوادوا  زاطةياُدُيزاطةياُدُي
 

 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١
 

ٟ  ٚ ب١َٓاَي١ ٟ  ن١غيٛناض ٞ  غي١ضب١ضظ ٕ  ؾي١ٖٝساْ ٞ .. نٛضزغيتا .. خؤؾ١ٜٚػيت  ٖاٚٚآلتٝياْ
 نٛضزغتإ تَٝهؤؾ١ضٟ د١َا٠ٚضٟ

 
 ..بطاٜإ خٛؾهإ.. 
 

 ٚ ز٠ْطييسإ ثطؤغيي١ٟ نيي١ َٝٗط٠بييإ طيي١ٚض٠ٚ اٟخييٛ بييؤ غييتاٜـ ٚ غييٛثاؽ، ثَٝؿيي١نٞ
ٞ  ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ 2009 ت١َٛٚظٟ 25ٟ ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١َٖيَبصاضز١ْناْٞ  ٚ غي١ضن١ٚتٜٛٚ
ٞ  نٛضزغتإ ٖاٚٚآلتٝاْٞ ظؤضٟ ضَٜص١ٜ٠نٞ ب١ب١ؾساضٜٞ  بؤ١ْٜي٠ٚ١  بي١ّ  بؤٜي١ . ٖيات  ثيَٞ  نؤتياٜ
 زاْٝؿتٛٚاْٞ ت١ٚاٟٚ ٚ نٛضزغتإ خ١َيهٞ تَٜٛص٠ناْٞ ٚ ضني طؿت ٥اضاغت١ٟ ط١ضّ ثريؤظبا١ٜٝنٞ

 ب١ ن١ ز٠ن١ّ ال١ْٜططاْٝإ ٚ ١ٖٚازاضإ ٚ دٝادٝانإ ق١ٚاض٠ ٚ يٝػت ٚ ال١ٜٕ غ١ضد١ّ ٚ ١ٖضَِٜ
ٞ  ي١ ب١ؾساضٜٝإ ْٝؿتُاْٞ ب١ضثطغٝاض١ٜٝتٞ ب١ نطزٕ ١ٖغت ٚ زَيػؤظا١ْ طٝاَْٝهٞ  ١َٖي١ُتي١ناْ
 غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ بؤ ١َْٜٓٛضاْٝإ ١َٖيبصاضزْٞ ٚ ز٠ْطسإ ثطؤغ١ٟ باْط١ؾ١ٟ
 .نطز َْٜٛٝاْسا خٛيٞ ي١ ١ٖضَِٜ
 

 .كوزدضتاٌ خؤغةويطيت جةماوةزي
 ثَٝهٗاتيي١ٚ ٚ فييؤضّ ضٟٚٚ ييي١، نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ ييي١ ٥يي١دلاض٠ ١َٖيبييصاضزْٞ بَٝطَٛييإ
 ٚ نيطز  دٝٗإ ب١ ثَٝؿه١ف ؾاضغتاْٞ ٚ تاظ٠ ضَٜٚٚهٞ، ق١ٚاض٠نإ باْط١ؾ١نطزْٞ ؾَٝٛاظ٠ناْٞ

 ن١ بٝين، خؤ٠ٚ ب١ نٛضزغتاْٞ نؤ١ََيط١ٟ ثَٝؿه١ٚتين َْٜٛٞ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ثطؤغ١ن١ خؤؾساْاٚ ي١
 .ْطابٛٚ بٓٝات ضاز٠ضبطِٜٔ ٥اظازٟ ٚ زميٛنطاغٞ ب١َٓاناْٞ ب١ثَٝٞ
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ٞ  ثطؤغي١ن١  طؿيغ  ب١ ٟ  ٚ بياف  ٥اَاز٠ناضٜٝي١ن ٞ  ٚ نطابيٛٚ  بيؤ  طٛزلياٚ  ٚ بياف  نياتَٝه
 بَٞ ٚ ٥اظازا١ْ بتٛأْ تا دٝاٚاظ٠نإ ق١ٚاض٠ ٚ يٝػت ١َٖٛٚ ب١ضز٠ّ خطا١ٜ فطاٚاْٝـ ز٠ضف١تَٝهٞ

ٕ  يٝػت ٚ ناْسٜس بؤ ثطٚثاط١ْس٠ ١َٖي١ُتٞ غاْػؤضَٜو ٚ ططفتَٝو طريٚ ٖٝ   بي١ض٠َِٜٛ  َْٜٚٛٓي١ضاْٝا
ٞ  ٖي١ض  تا ض٠خػَٝٓطا بؤ باؾٝإ ز٠ضف١تَٝهٞ، ب١ضا١ٜٝناْٝـ ١٥زلا١َ ضاط١ٜاْسْٞ زٚاٟ، بب١ٕ  ضي

 ٚ باآل نؤَػٝؤْٞ ضؤش ز٠ ي١ ظٜاتط ١َب١غت١ف ١٥ّ بؤ، ضٚٚ بٝد١ْ١ ب١َيط٠ٚ١ ب١ ١ٜ١ٖ غهاالٜإ
ٟ  خ١ضٜهٞ غهاآلٜا١ْ ١٥ٚ ضاغغ ز٠ضخػتين بؤ ضؤش ٚ ؾ١ٚ UN ضاٚزَٜطاْٞ  ٚضز يَٝهؤَيٝٓي٠ٚ١

ٞ  ٥اغيغ  ثَٝؿه١ٚتين بؤ ٥اؾهطابٛٚ ٚ ضٕٚٚ ٥اَاش١ٜ٠نٞ ثطؤغ١ن١ طؿغ ب١، بٕٛٚ  ٖٛٚؾيٝاضٜ
 نؤ١ََيط١ٟ زميٛنطاغٝا١ْٟ شٜاْٞ ١ْ١ٜناْٞال َْٜٛب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١ بط٠ٚزإ ٚ نؤ١َآل١ٜتٞ ٚ غٝاغٞ

ٟ  ثطؤغي١ن١  ٖياتين  ب١ز٠ْطي٠ٚ١ ، ١٥َي١زا  ثاٍَ ي١، نٛضزغتإ ٞ  ْٝؿيا١ْ ٞ  ٚ زَيػيؤظٜ  ٠ٚفيازاضٜ
ٟ  بي١ٚ  ب١ضاَب١ض خػت١ضٚٚ نٛضزغتاْٞ ط١يٞ ضؤَي١ناْٞ ٕ  بي١خَٜٛين  ني١  ز٠غيته١ٚتا١ْ  ٖي١ظاضا
ٞ  ٚ خ١بات ٚ ؾ١ٖٝس ٕ  ثَٝؿي١ُضط١  تَٝهؤؾياْ ٟ  قاض٠َاْي١نا ٟ  بيؤ  ١٥َي١ف ، ٖات١ْٚٛتي١ز  خيؤ

ٕ  ٚ ض٠ٚاناْٞ ٥اَازل١ َٖٝٓا١ْزٟ بؤ ط١ي١ن١َا١ْ غٛٚضبْٛٚٞ ٚ زٚٚثاتهطز٠ٚ١ْ  بي١ض٠ٚ  ٖي١ْطاْٚا
 .ط١ؾا ٥اٜٝٓس١ٜ٠نٞ

 
 ..كوزدضتاٌ تَيلؤغةزي جةماوةزي

 ..بساياٌ خوغلاٌ
ٟ  ي١ثَٝـ زٟ داضَٜهٞ ن١ ب٠ٚ١ٟ غ١ضب١ضظٜٔ ١َُٝ٥ ٞ  ضياٚ ٞ  َٝيسٜاناْ ٞ  ٚ دٝٗياْ  ضياٚزَٜطاْ

ٟ  ١ْٖطاَٜٚهٞ ١َز٠ٚ١ْٝٝ٠ نؤ١َيًََط١ٟ ضَٜهدطا٠ٚناْٞ ٚ َْٝٛز٠َٚي١تٞ ٕ  زٜهي١ ، ْيا  زميٛنطاغيُٝا
 غ١ملاْس ال١ٜى طؿت بؤ ضاغت١َٝإ ١٥ٚ ب١َ١ف، تَٝج١ضاْس ٥اظاز ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ١ْٖطا٠ٚمشإ ١٥ّ
 ١٥ٚ، ثطؤغ١ٜ١زا ي١ّ. زميٛنطاتٝدٛاظ٠ ٚ ٥اؾتٝج١ض٠ٚض ٚ ٖٛٚؾٝاض ط١يَٝهٞ نٛضزغتإ، ط١يٞ ن١
ٕ  ني١  زٚٚثياتهطز٠ٚ٠  دٝٗاْٞ بؤ ١ض٠تَٝهؤؾ ط١ي١ ٞ  خيا٠ٚ ٞ  ٥رياز٠ٜي١ن  يي١ ، ْٝؿيتُا١ْٝٝ  قيَٛي

، بؤضٕٛٚ بريٚ ي١ دٝاٚاظٜٞ بْٛٚٞ غ١ض٠ضاٟ ١ٜنطٜع ٚ ١َٖيَٜٛػت ب١ٜ١ى ضاض٠ْٛٚغػاظزا ضؤشطاضٟ
، بطأٜ ت١ْطا١ْؾسا ي١ ٚ ت١بأٜ ٥اؾتٝسا ي١ ٚات١، ز٠ط١ٜ١َْٝت ب١دَٞ خؤٟ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْٞ ١٥ضن١
ٞ  ؾإ ط١ي١ن١َإ، ثؤآلٜٝين بطِٚاٟ ٚ َٖٝعب١ ٚ ب١خٛا ثؿت  يي١  ز٠بيني  بي١ضز٠ٚاّ  ٜي١نا  ب١ؾياْ

ٞ  بيؤ  ب١ختي٠ٚ١ض  ضؤشَٜهٞ زٚا زابٝٓهطزْٞ ٞ  ٚ ٥ي١َطِؤ  ضؤَيي١ناْ ٕ  ْي٠ٚ١ناْ  ٖي١ضٚا . زاٖاتَٛٚيا
 نياض  ٥اؾتٝا٠ٚ١ْ ٚ زميٛنطاغٞ تَٝهؤؾاْٞ ٚ ١ٍَٖٚ ب١ ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثات خؤَإ غٛٚضبْٛٚٞ
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ٞ  ي١ ز٠غتٛٚض ٚ ٜاغا ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ نامنإض٠ٚا َاف١ َٖٝٓا١ْزٟ بؤ ٔ  فٝسضاَييسا  عَٝطاقي  ٚ ز٠ني١ٜ
 .َافا١ْ ١٥ٚ َٖٝٓا١ْزٟ بؤ ض١ى ز٠ن١ٜٓ١ ز٠غتٛٚض ١َٖٝؿ١ف

 
 ..بزايان خوشكان
 ٚ بطا ١ََٖٛٚإ. دٝاٚاظٟ ب١بَٞ ال١ٜن١ ١َٖٛٚ بؤ بَٝطٜؿٞ خَٝطٚ ٚ ١َٖٛٚا١ْ بؤ نٛضزغتإ

ٞ  تانَٝهٞ ١ٖض ي١ ضَٜع ١َُٝ٥، ١ٜنأٜ غٛناضٟ ن١ ٔ  نٛضزغيتاْ ٟ  بي١  ز٠طيطٜ  ٚ ض٠ْيط  دٝياٚاظ
ٔ  تَٝٝسا ١ََٖٛٚإ ن١ ثطؤغ١ٜ١ٟ ١٥ّ. ز٠ْط١نا٠ٚ١ْ ٞ  بي١ ، ب١ؾيساضبٜٛٚ ٞ  ْٝبُي١تَٝه  ٚ خيٛزاٜ
ٟ  يي١  ططْط ٚ ط١ٚض٠ ظؤض ثَٝؿه١ٚتَٓٝهٞ ب١ ٚ زضٚغت زٜاضز١ٜ٠نٞ ٞ  ََٝيصٚٚ ٕ  طي١ي  نٛضزغيتا
 ٚ َيطؤؤ  َيايف  ثطاْػٝج١ناْٞ ٚ ٜاغا ٟضٛاضض٠َٛٝ ي١ ضاز٠ضبطِٜٔ ٚ بؤضٕٛٚ بريٚ ٥اظازٟ، زاز٠ْطَٟ
 يي١ . ز٠ظاْيني  ١ٖضَُٜي١  ١٥ّ ٖاٚٚآلتٝاْٞ بٓض١ٜٓٝٞ َافَٝهٞ ب١، تْٛسٚتٝصٜٞ ٚ ٥اظاضزإ ي١ زٚٚض

ٞ  ٚ ق١ٚاض٠ ٠ٚى ٜإ تاى ٠ٚى ضٞ ١َٖٛٚال١ٜنُا١ْ ١٥ضنٞ ب١ضاَب١ضزا ٞ  ثياضت  يي١  ضَٜيع ، غٝاغي
ٞ  ٚ ْٝؿتُاْٞ ب١ٖا ٞ  ز٠غيته١ٚت١ناْ ٕ  خي١َيه ٟ ١٥ظَٛٚ ٚ نٛضزغيتا ٔ  ١ْني١ ٟ  ٚ بطيطٜ  ب١ٚثي١ضِ

ٕ  بيَٞ  َي١ضاََٝو  ٖي١ض  ب١ض ي١ غٛٚن٠ٚ١ ضاٟٚ ب١ ٚ به١ٜٔ يَٞ زانؤنٝإ زَيػؤظٜٝؿ٠ٚ١  غي١ٜطٜا
ٞ  ْاٚضي١  طَٝطِا٠ٚ١ْٟ ٚ ز٠غتٛٚض١ٜٝنإ َاف١ زابٝٓهطزْٞ بؤ ناض ثَٝه٠ٚ١ف، ١ْن١ٜٔ  زابطِا٠ٚنياْ
ٞ  ب١ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٟ  َٖٝعنطزْي ِ  ثَٝطي١  ثاضاغيتين  ٚ ٚآلت ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚ ْياٚخؤ  يي١  ٖي١ضَٜ

ٞ  ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝ ٞ  يي١  باآلنياْ ٔ  فٝسضاَييسا  عَٝطاقي ٟ . بهي١ٜ  غي١ض  يي١  ثَٜٝٛػيت١  ١٥َي١ف  َٜٚيطا
ٞ  بي١  ١ٖضَِٜ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ ٚ ث١ضي١َإ ١َٖٛٚال١ٜى ٟ  َيَٛيه ٞ  خيؤ  ٚ بعاْي
 ٠طات١ز تا طْٛس٠ٚ٠ زٚٚضتطٜٔ ي١ بسات ٖاٚٚآلتٝإ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ بؤ شٜإ ب١ بط٠ٚ بسات ١َٖٚيٝـ
ٕ  ز٠بيَٞ ، بيني  د١َا٠ٚض٠ ١٥ٚ َتُا١ْٟ دَٝٞ ١َٖٝؿ١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ، ؾاضؤضه١نإ ؾاضٚ  ٖي١ََٛٚا

ٞ  ن١ بني ب١ضْاَا١ْزا ٚ ب١َيَٝٔ ١٥ٚ ي٥١اغت ٞ  بي١ضز٠ّ  خػيتُا١ْ  ١َٖيبصاضزْيسا  ي١ٖ١َيُي١ت  خي١يه
 .نٛضزغتإ
 

 ٚ ْٝؿتُاْٞ ١ٖضثطغَٝهٞ ي١ خ١َيو ضاٟ بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْ ٚ ٜاغا ي١ ضَٜعططتٔ ٚ قبَٛٚيهطزٕ ١ٜنا
ٟ  ١ََٖٛٚإ ز٠بَٞ ن١ نٛضزغتا١ْٝ نؤ١ََيط١ٟ ب١َٖٝعٟ ٚ ثت١ٚ نؤَي١ط١ٜ١نٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ،  ثاب١ْيس

 بٝه١ٜٓ١ ٚ بني
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 .كازكسدمناٌ بةزىامةي
 ..بساياٌ.. خوغلاٌ
ٞ  ز٠َْٝتي١  ثيَٞ  َْٜٛٝي١  ث١ضي١َا١ْٝٝ ١َٖيبصاضز١ْ ١٥ّ زٚاٟ ي١ نٛضزغتإ ٟ  قؤْياغَٝه  تياظ٠

 بي١  ثَٜٝٛػتُإ بؤ١ٜ ز٠ٚضٚب١ض، ٚ دٝٗإ ٚ ْاٚخؤ ٥اغغ ضي١غ١ ططْط زثًؤَاغٞ ٚ غٝاغٞ
ٕ  ثَٝساْٞ ث١ض٠ بؤ ١ٜ١ٖ زٜطاغ١نطاٚ ب١ضْا١َٟ ٚ تاظ٠ ثالْٞ ٚ ١ْخؿ١  ي١طي١ٍَ  ث٠ٜٛ١ْسٜي١نامنا
ٞ  ثَٜٝٛػيت١  ْاٚخؤمشاْيسا  ي١، ٖاٚب١ف ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ب١َٓاٟ ي١غ١ض زضاٚغَٞ ٚآلتاْٞ  ٜي١نطِٜعٜ
 ٖاٚناضٟ ب١ ثَٜٝٛػتُإ ض٠ٚ٠ٚٚ ي١ّ، خب٠ٚ١ٜٓ١ ضَٜو ؾابا خؤمشإ ْاَٚاَيٞ ٚ بجاضَٜعٜٔ خؤَإ
ٞ  غ١ضز٠َٞ غ١ضز٠ّ، ١ٜ١ٖ ال١ٜى طؿت تٛاْاٟ ي١ ٠ٚضططتٔ غٛٚز ٚ ١ٜناٟ  ظٜياتط  ٚ بطاٜي١ت

 .ضٜع٠نا١ْ ١ٜندػتين
 

 ..بطاٜإ.. خٛؾهإ
 بؤ ططفتُإ ١َٖٚيسإ ي١ ١َٖٝؿ١ ْاس١ظإ، ثَٝؿ١ ي١ ظؤضَإ ت١س١زٜاتٞ ٚ ٥اغت١ْط َٖٝؿتا
ٔ  ْاَٚاْيسا  ي١ زٚٚب١ض٠نٞ ٚ فٝت١ٓ تؤٟٚ ٚ به١ٕ زضٚغت  ٚ ٖي١ٍَٚ  بي١  خٛاظٜياضّ  بؤٜي١ ، بيطَِٜٚٓ
ٟ  ٚ ت١باٜٞ ١َٖٛٚال١ٜى ١ُُٖٝتٞ ٕ  ٜي١نطِٜع ٔ  خؤَيا  ٚ ني١ؽ  ٖيٝ   ١ْز٠ٜٓي١  بيٛاض  ٚ بجياضَٜعٜ
 .بس٠ٕ تَٝو يَٞ باضٚزؤخ١ن١َإ ال١َْٜٝو
 ١َٖٛٚال١ٜى غٛثاغٞ زٍَ ثطِب١ بؤ١ٜ، بٜٛٚٔ غ١ضن١ٚتٛٚ ١ََٖٛٚإ ١َٖيبصاضزْسا ثطؤغ١ٟ ي١
 غ١ضؤى ١ٖضٚا. ْٛاْسٟ ن١ ط١ٚض١ٜ٠ٟ ضؤَي١ ١٥ٚ بؤ د١الٍ َاّ غ١ضؤى د١ْابٞ تاٜب١تٞ ب١ ز٠ن١ّ
ٟ  يَٝص١ْٟ ١٥ْساَاْٞ ٚ ٕ  بياآل ٕ  ثاَيجؿيتٝهطز ٟ  ٠ٚى يَُٝيا ٞ  ثياَيَٝٛضاٚ  ني١  ٖي١ضَِٜ،  غي١ضؤنا١ٜت

 ٚ خٛؾيو  ٚ الٚ ٥ي١ٚ .. ط١ٜاْيس  ب١دَٞ ١٥ضن١ناْٝإ زضَٜصٟ ثؿٛٚ ٚ َاْس١ْْٚٚاغا١ْ ب١طٝاَْٝهٞ
 ؾاض ٚ ثاضَٜعطا غ١ضد١ّ ي١ نطز ْاٚبطاٚ يٝص١ْٟ ت١ُٝناْٞ ْاٚ ي١ ناضٜإ خؤب١خؿا١ْ ن١ بطاٜا١ْٟ

 يٝصْيي١ ٚ نٛضزغييتاْٞ يٝػييغ ١َٖيبييصاضزْٞ بيياآلٟ يٝصْيي١ٟ.. نٛضزغييتإ ؾاضؤضييه١ناْٞ ٚ
ٕ  ٥اغاٜؿٞ باآلٟ يٝص١ْٟ.. ب١ضضاٜٚإ ضؤَيٞ بؤ ف١ضع١ٝٝناْٝإ ٞ  ٕتٛاْٝيا  ني١  ١َٖيبيصاضز  ض٠ٚؾي
 ٚ ضازٜيؤ  ب١ ضاط١ٜاْسٕ ز٠ظطاناْٞ.. بجاضَٜعٜٔ ثطؤغ١ن١ ٚ ٖاٚٚآلتٝإ ١َٝٓ١٥تٞ ٚ غ١قاَطريٜٞ

 ١٥ْييساَاْٞ ٚ غيي١ضؤى.. طؤؤاض٠نييإ ٚ ضؤشْاَيي١ ٚ ٥اياْٝٝيي١نإ ن١ْاَييي١ ٚ ْيياٚخؤٜٞ ن١ْاَييي١
ٟ  باآلٟ نؤَػٝؤْٞ ٕ  غي١ضب١خؤ ٕ  ٖي١ضٚا .. ٥َٝطاقيسا  يي١  ١َٖيبصاضزْي١نا ٞ  ٚ ب١ضثطغيا  ١٥ْيساَاْ

ٕ  ١٥ضن١ناْٞ غ١ضن١ٚتٛٚا١ْ ن١، نٛضزغتإ ي١ ١َٖيبصاضزٕ ٠غت١ٟز .. ط١ٜاْيس  بي١دَٞ  غ١ضؾياْٝا
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.. ٖاٚث١ميإ ٚ زضاٚغَٞ ٚآلتاْٞ زٜجًؤَاغ١ٝناْٞ َْٝطزضا٠ٚ ٚ ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٚٛنإ ٥اشا١ْغ١ناْٞ
ٞ  ثَٝؿي١ُضط١ٚ  َٖٝع٠ناْٞ ـ  ٚ ظَٜط٠ؤياْ ٞ  ٚ ٥اغياٜ ٞ  ثؤيٝػي ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ .. نٛضزغيتا  ز٠ظطانياْ
 ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ زاَٛز٠ظطاناْٞ ف١ضَاْب١ضاْٞ غ١ضد١ّ.. ؾاضغتاْٞ ب١ضططٜٞ ٚ ت١ْسضٚغغ
ٕ .. ثطؤغي١ن١  غ١ضخػيتين  ي١ بٕٛٚ ٖاٚناض ب١ؾ١ٜ٠َٛٝى ٚ ١ٖض١ٜن١ ن١ نٛضزغتإ  ١ْٖٛض١َْيسا

 ٚ نؤ١ََييي١ غيي١ْت١ضٚ ٚ ضَٜهدييطاٚ ٚ غيي١ْسٜها ١٥ْييساَاْٞ ٚ ثٝؿيي٠ٚ١ضإ ٚ ٠ٚضظؾييٛاْإ
 ٚ بيي١ضَِٜع٠نإ ضييا٠ٚزَٜط٠.. بٝيياْٞ ٚ ْيياٚخؤ َيي١ز٠ْٝٞ نؤ١ََيطيي١ٟ زٜهيي١ٟ زاَٛز٠ظطانيياْٞ

ٞ  ن١ْاَي١ناْٞ ٞ  ضاط١ٜاْيسْ ٟ  ني١  بٝياْ ٕ  يي١ز٠ض٠ٚ٠ ٞ  بيؤ  نٛضزغيتا ٞ  ضياٚزَٜطٜ  ثطؤغي١ن١  نطزْي
 ٚ نَٝؿيا  ظ٠د١تٝإ ظؤض ضابطزٚٚزا َا٠ٟٚ ي١ ن١ نٛضزغتإ تَٜٛص٠ناْٞ ٚ ضني تَٝهطِاٟ.. ٖاتبٕٛٚ
 ٖي١َٛٚ  بؤ ثاٜامن بَٞ غٛثاغٞ، نؤتاٜٝسا ي١.. طزن ١َٖيبصاضزْٝإ باضٚزؤخَٝهٞ طؿت ت١س١ممٛيٞ

ٞ  َتُا١ْٜإ ٚ زاّٚ ثَٞ ز٠ْطٝإ ن١ ٥اظٜعا١ْ ٚ زؤغت ٚ بطا ٚ خٛؾو ١٥ٚ ، ط١ٚض٠ٜي١  ؾي١ض٠فَٝه
 نٛضزغتامن خع١َتهاضٟ ٚ ثَٝؿ١ُضط١ ١ٖض ثا١ٜنسامب ٚ ث١ً ١ٖض ي١ َٔ ن١ ضاز٠ط١ٜ١من ثَٝٝإ

ٕ  ني١  ز٠ن١ّ ٥اظٜعا١ْف ١٥ٚ غٛثاغٞ ١ٖضٚا ٞ  ٚ ني١ؽ  بي١  ز٠ْطٝيا  ٚ زا زٜهي١  ال١ْٜي١ناْ
، بطا٠ٚبييٜٛٚٔ ٖيي١ََٛٚإ ب١َيي١ف، ثطؤغيي١ن١ ب١ض٠َِٜٛضييْٛٚٞ ٚ غ١ضخػيي  ييي١ ب١ؾييساضبٕٛٚ
ٕ  غ١ضن١ٚتَٓٝهٞ ٕ  بيؤ  طي١ٚض٠َا ـ  بي١  ٚ تؤَياضنطز  نٛضزغيتا ِ  ٖي١َٛٚاْٝ  َٖٝؿيتا  ني١  ز٠َييَٝ
ٕ  زٚٚضٚ ضَٜط١ٜ١نٞ ٞ  ٚ ثَٝؿي١  يي١  زضَٜيصَا ٕ  ظؤض ٥ي١ضنَٝه  ْٝـنٛضزغيتا  ٚ ز٠نيات  ضيا٠ٚضَُِٜا
 نٛضزغتإ بصٟ نٛضز بصٟ.١ََٖٛٚا١ْ ب١ ثَٜٝٛػغ

 

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  ١َغبٛٚز١َغبٛٚز

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
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  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  هةهة  زاطةيةُدزاويَمزاطةيةُدزاويَم
 عيَساقعيَساق  وةشيساُيوةشيساُي  ضةزؤنضةزؤن  جيَطسيجيَطسي  ثؤضيتثؤضيت  ًةضةهةيًةضةهةي  دةزبازةيدةزبازةي

 
 ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى دَٝططٟ ثؤغغ ب١ اض٠تغ١ب ضاغغ ي١ زٚٚض ٚ دٝادٝا يَٝسٚاْٞ َا١ٜ٠ٚن١

ٞ  ٚا ْٛٚغ١ٓٝناْٝاْسا ي١ َٝسٜاناْٝـ ي١  ١ْٖسَٟ ٚ ز٠زضَٜت فٝسضاَي٠ٚ١ عَٝطاقٞ ٞ  ثٝؿياْ  خي١َيه
 .١ٜ١ٖ زا ١ٜٚنَٝغ ثاضتٞ َْٝٛإ ي١ ْانؤنٞ ١َغ١ي١ٜ١ ١٥ٚ ي١غ١ض طٛا١ٜ ن١ ز٠ز٠ٕ
 

 ١ْٝٝ ١ٖضزٚٚال َْٝٛإ ي١ ١َ١ٜغ١ي١ ب١ٚ غ١باض٠ت ْانؤن١ٝٝى ٖٝ  ، بطٛتطَٟ ثَٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ٟ
ٟ  ٚ  ز٠زضَٟ ي١غ١ض بطِٜاضٟ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ال١ٜٕ ي١ ثؤغت١ف ١٥ٚ ٚ  ث٠ٜٛ١ْيس
 .١ْٝٝ زٜه٠ٚ١ ن١غٞ ب١

ٞ  ب١ ز٠ن١ٜٔ ال١َْٜٝو ٚ ن١ؽ ١َٖٛٚ ي١ زاٚا ١ٖضٚا ٕ  ني١ٜت ٕ  خؤٜيا ٟ  يَٝيسٚا  ٥ي١ٚ  ز٠ضبياض٠
 .١ْز٠ٕ ١َغ١ي١ٜ١

 

 

 
  إإنٛضزغتنٛضزغت  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
2626//99//20092009  
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 ِزاطةيةىدزاو

 
 ٥يي١َطِؤ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنٞ بيياضظاْٞ َػييبٛز بيي١ضَِٜع باْطَٗٝؿييغ ي١غيي١ض

 ال١ٜٕ ي١ ن١ نٛضزغتاْٝا١ْٟ ال١ْ١ٜ ٚ ثاضت ١٥ٚ غ١ضد١ّ ١َْٜٓٛضاْٞ ١ٖٚيَٝط ي١ 22/10/2009
 .ب٠ٚ١ْٚٛنؤ تؤَاضنطإٚ عَٝطاق٠ٚ١ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ غ١ضب١خؤٟ باآلٟ نؤَػٝؤْٞ

ٟ  ب١ ث٠ٜٛ١غت باب١تٞ ض١ْسٜٔ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ٕ  ثطِؤغي١ ٞ  ٚ عَٝيطام  يي١  ١َٖيبيصاضز  ثطغي
ٟ . خطا١ْضِٚٚ ن١ضنٛى ٞ  بياؽ  َٜٚيطِا ٟ  نطزْي ٟ  ثيطِؤش٠ ٟ  ٜاغيا ٕ  ثَٝؿيٓٝاضنطاٚ  يي١  ١َٖيبصاضزْي١نا

ٟ  ٚ ١َٖيَٜٛػت ١ٜندػتين غ١ض ي١ زانؤنٝإ ٥اَاز٠بٛٚإ عَٝطام، ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٛٞ  ٚٚتياض
 .نطز ز٠غتٛٚض١ٜنإ ضاض٠ْٛٚغػاظٚ ثطغ١ ب١ غ١باض٠ت ضزغتاْٞنٛ

 -:ي١ٚا١ْ ٠ٚضطريإ، بطِٜاضَٜو ض١ْس نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا ي١ّ
ٞ  ي١ط١ٍَ ٖاٚنات ن١ضنٛى ي١ ١َٖيبصاضز١ْنإ ن١ بهطَٜت ٠ٚ١٥ ي١غ١ض زانؤنٞ -  ثاضَٜعطانياْ
 .دٝاٚاظٟ بَٞ ب١ بسضَٜت ١٥زلاّ عَٝطام تطٟ
ٕ  ْا٠ْٚسَٜهٞ ض١ْس بؤ ن١ضنٛى ٞنطزْ زاب١ف نطز٠ٚ١ْٟ ض٠ِت - ٟ  ي١غي١ض  ١َٖيبيصاضز  بٓي١َا

 .عَٝطاق١ ز٠غتٛٚضٟ ٚ زميٛنطاغٞ ثط٠ِْػٝجٞ زشٟ ناض٠ ١٥ّ ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ض٠ِط١ظٟ،
 ٚ، بٕٛٚ ١َٖيٜٛػت ١ٜى ن١ضنٛى ثطغٞ ب١ غ١باض٠ت غٝاغ١ٝنإ ق١ٚاض٠ ٚ ثاضت غ١ضد١ّ -
 عَٝطام ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ 140ٟ َازز٠ٟ نطزْٞ دَٞ ب١ دَٞ ي١غ١ض ت١ٚاٜٚإ بْٛٚٞ ثاب١ْس
 .نطز٠ٚ٠ زٚٚثات
 ضِانإ ١ٜندػتين ب١ ث٠ٜٛ١غ  بؤضْٛٚا١ْٟ ١٥ٚ نطزْٞ زٜطاغ١ت بؤ يٝص١ٜ١ْى ثَٝهَٗٝٓاْٞ -
 .بهات نٛضزغتإ ط١يٞ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜناْٞ خع١َتٞ ن١
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 بٕٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ي١غ١ض زانؤنٝإ نٛضزغتا١ْٝنإ ق١ٚاض٠ ٚ ثاضت غ١ضد١ّ ١َْٜٓٛضاْٞ ١ٖض٠ٖٚا
ٟ  قٍَٛٚ ب١َ١ب١غغ نطز٠ٚ٠، زاْٝؿتٓا١ْ دؤض٠ ١٥ّ ث١ض٠ثَٝساْٞ ٚ ٟ  نطزْي٠ٚ١  يي١  ٖاٚبي١ف  نياض

 .بٛاض٠ناْسا ١َٖٛٚ
 ييي١ نٛضزغييتاْٝإ طيي١يٞ َْٜٛٓيي١ضاْٞ ناضٜطيي١ضٟ ٚ باٜيي١ر ثييطِ ١َٖيَٜٛػييغ ٥اَيياز٠بٛٚإ

 بيؤ  ٖي١ٕ  ن١ ١ٖٚآل١ْٟ ١٥ٚ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ضِٚٚب١ضِٚٚ ي١ ْطخاْس ب١ضظ عَٝطاقسا ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ
ٞ  زشا١ٜتٞ ٞ  َافي١  نطزْي ٞ  ض٠ِٚانياْ ٕ  طي١ي  ٖي١ض٠ٖٚا . ٖيات٠ٚٛ  ز٠غيتٛٚضزا  يي١  ني١  نٛضزغيتا

 ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ ١٥ْساَا١ْٟ ١٥ٚ ١َٖيٜٛػغ بؤ ز٠ضبطِٟ خؤٜإ ثَٝعاْٝين ضَِٜعٚ ٥اَاز٠بٛٚإ
ٞ غٛثا نؤتاٜٝؿيسا  يي١ . نطز نٛضزغتإ ط١يٞ ض٠ِٚاٟ زؤظٟ ي١ ثاَيجؿتٝإ ن١ فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ  غي
 .ططْط١ ز٠غتجَٝؿد١ض١ٜ ١٥ّ بؤ نطز نٛضزغتاْٝإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ د١ْابٞ ب١ضَِٜع
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  دةزضووُيدةزضووُي  ًةزًِةزِ  هةهة  ضجيضجي  كؤشليكؤشلي  بةياُِاًةيبةياُِاًةي  دةةيدةةي  تةزجةًةيتةزجةًةي

  ::عيَساقعيَساق  هةهة  ٓةهَبرازدْٓةهَبرازدْ  ياضايياضاي
 

8  /12  /2009 
 بؤ١ْٟ ب١ ١َٖيبصَٜطزضا٠ٚناْٝٝإ ١َْٜٓٛض٠ ٚ عَٝطام خ١َيهٞ ي١ ثريٚظباٜٞ ١ٜططت٠ٚٛنإ ٚال١ٜت١
 ضييا٠ٚضَِٜٞ خؤؾييشاَي٠ٚ١ٝ بيي١ ٥َُٝيي١ ٚ ز٠نييات ١َٖيبييصاضزٕ ٖيي١َٛاضنطاٟٚ ٜاغيياٟ ز٠ضضييْٛٚٞ

ٟ  ٥ي١ّ . ز٠ن١ٜٔ ْٝؿتُٝاْٞ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ٟ  بْٛي١  ني١  طتتٛطؤٜاْي١ ٞ  ٖيؤ ٟ  ز٠ضضيْٛٚ  ٜاغيا
ٕ  ني١  ز٠طي١ََٜٝٓٝت  ٠ٚ١٥ ١َٖيبصاضزٕ ٕ  ٚ عَٝطاقٝي١نا ٞ  بي١  ب١ْيسٕ ثا غي١ضنطز٠ناْٝا  نيؤْاؤَيهطزْ
 ز٠غتٛضٟ ثَٝٞ ب١ ٥اؾتٝدٛاظا١ْ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ناْٝإ ْانؤن١ٝ ضاض٠غ١ضِنطزْٞ ٚ خؤٜإ ٥آٜس٠ٟ
 .عَٝطام
 
ٕ  ٚال١ٜت١ 2005٠ٚ٠ غاَيٞ ي١ ٟ  يي١  ثاَيجؿيغ  ٜي١ططت٠ٚٛنا ٞ  ز٠غيتٛض  ٠ٚى نيطز٠ٚٚ  عَٝطاقي

 به١ٕ ناض ١ٜن٠ٚ١ ب١ ١ض٠ٖٚاٖ ٚ بجاضَٜعٕ َاف١ناْٝإ بتٛأْ ن١ عَٝطاق١ٝنإ طؿت بؤ ب١َٓا١ٜى
ٞ  زضٚغيت  طي١ٍَ  يي١  ز٠غتٛٚض٠ ١٥ّ. ْٝؿتُٝاْٞ ١ٜنططت٠ٚ١ٟٓ بٓٝازْاْٞ بؤ ٞ  نطزْي  سهَٛي١ت

ٞ  ٚال١ٜتي١ . عَٝيطام  غ١قاَطريٟ غ١ض بؤ ١ٖب٠ٚٛ ناضٜط١ضٜإ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ  ٜي١ططت٠ٚٛناْ
 ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ١،ز٠نات زٚثات ١َٖيبصَٜطزضاٚ سه١َٛتٞ ٚ عَٝطام خ١يهٞ بؤ خؤٟ ب١َٖٝعٟ ثاَيجؿغ
ٕ  ن١ 140 َاز٠ٟ ي١ط١ٍَ ز٠نات٠ٚ١، زٚثات عَٝطام ز٠غتٛضٟ بؤ خؤٟ ضَٜعٟ  ْاٚضي١ْانؤنٝساض٠نا
 بياؽ  ن١ 142 َاز٠ٟ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ططَٜت٠ٚ١، ْاٚخؤ تطٟ غٓٛض٠ ْانؤنٝساض٠ناْٞ ٚ ن١ضنٛى ٠ٚى
 ٚ طامعَٝ خ١َيهٞ ي١ ثاَيجؿتٝهطزٕ ي١ ز٠بني ب١ضز٠ٚاّ. ز٠نات ز٠غتٛض ١َٖٛاضنطزْٞ ثطؤغ١ٟ ي١

ٞ  بي١  عَٝيطام  ز٠غتٟٛ نطزْٞ دَٝب١دٞ بؤ ز٠ن١ٕ ناض ن١ ١َٖيبصَٜطزضاٜٚإ سه١َٛتٞ  ؾي١ٜ٠َٛٝن
 .زازث١ض٠ٚضا١ْ ٚ ت١ٚاٚ
 

 ٚ عَٝيطام  سه١َٛتٞ َْٝٛإ ي١ ْاض٠ظاٜٞ ١ٖبْٛٚٞ ي١ط١ٍَ ١ٜ١ٖ، عَٝطام ب١ضز٠ّ ي١ ظؤض ططفغ
ٕ  طؿت اْٜٞاض١َتٝس بؤ ٥اَاز١ٜ٠ ١ٜنططت٠ٚٛنإ ٜٚال١ٜت١. نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ  بيؤ  عَٝطاقٝي١نا
ٞ  بيؤ  بسؤظْي٠ٚ١  غٝاغٞ َْٜٛٞ ضاض٠غ١ضٟ ٚ نؤبب٠ٚ١ٓ ١ٜى ز٠ٚضٟ ي١ ٠ٚ١٥ٟ  ططفتي١  ٥اغياْهطزْ
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ٞ  ٠ٚى بَٓٝٔ بٓٝاز ٥آٜس١ٜ٠ى ب١ٜ١ن٠ٚ١ ٚ البب١ٕ نؤ١ْنإ تطغ١ نؤ١ْناْٝإ،  غي١ضفطاظ،  ٚالتَٝهي
 .بََٝٓٝت ب١ز٠غت َْٝٛز٠ٚي١تٞ نؤ١ََيطاٟ ي١ خؤٟ ََٝصٜٚٚٝٞ ؾَٜٛين
 
 2013 يي١  ٜاغاناْٞ ٚ ز٠غتٛض ثَٝٞ ب١ عَٝطام ،2010 ي١ ث١ضي١َإ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ٟزٚا

ٞ . ز٠زات ١٥زلاّ ١ٖيبصاضز١ْنإ 2014 ٚ  ز٠بَٝتي١  تي١ٚاٚ  ٚ ٚٚضز ٚ غي١ضز٠َٝا١ْ  غي١ضشََٝط١ٜن
 بيؤ  ٥اَاز٠ٜي١  ٚال١ٜت١ٜ١ططت٠ٚٛنإ ٠ٚ ٥آٜس٠، ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ١٥زلاَساْٞ بؤ ٥اغاْهاضٟ ٖؤٟ

ٞ  ١٥زلاَساْٞ بؤ عَٝطام سه١َٛتٞ ٞزاْ ٜاض١َتٞ ٞ  يي١  زٚضغيت  ٚ ضاغيت  غي١ضشََٝط١ٜن  غياَي
ٞ  ٜاض١َتٝساْٞ بؤ ثا١َٜٜٝه١ ٠ٚى ١َ١٥ف زاٖاتٛٚزا، ٞ  ني١  غي١قاَطري  عَٝطاقَٝهي  سهَٛي١تَٝه
 .عَٝطام خ١َيهٞ ب١ضاَب١ض ي١ بَٝت ب١ضثطؽ ٚ زازث١ض٠ٚضا١ْ

 
 ن١ با١ٜخ١ٟ ثطِ ضؤَي١ ١٥ٚ ؤب ز٠نات ١ٜنططت٠ٚٛنإ ١ْت٠ٚ١ غٛثاغٞ ١ٜنططت٠ٚٛنإ ٚال١ٜت١
ٕ  ٚ عَٝطام خ١َيهٞ ٜاض١َتٝساْٞ ي١ ز٠ٜبَٝٓٝت ٞ  بيؤ  ٥اَاز٠نطزْٝيا  ٠ٚ زاٖياتٛٚ  ١َٖيبصاضزْي١ناْ
 ١َْٜٓٛضٟ ثاَيجؿتٝهطزْٞ بؤ خؤٟ غؤظٟ
 
 
 
 
 



 307 

 
  ٓةهَبرازدُةكآْةهَبرازدُةكاْ  ياضايياضاي  بازةيبازةي  هةهة  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي  يي  وتازوتاز  دةةيدةةي

 
11  /12  /2009 

 َٝٗط٠بإ ط١ٚض٠ٚ خٛاٟ ب١ْاٟٚ
 تَٝهؤؾ١ض نٛضزغتاْٞ يٞط١

 خؤؾ١ٜٚػت بطاٜاْٞ ٚ خٛؾو
 
ٟ  ي١ خؤؾ١ ثَِٝ ٟ  ٚضز٠نياض ٟ  ١َغي١ي١ ٞ  ٜاغيا ٕ  عَٝيطام  ١َٖيبيصاضزْ . به١َي٠ٚ١  ٥اطازاضتيا
ٞ  نيطا  ز٠غيت  ضابيطزٚٚ  ٥ؤنتؤب١ضٟ ي١َاْطٞ ٞ  يي١  ٜاغيان١  بي١طتتٛطؤنطزْ  فٝيسضاٍَ  ث١ضيي١َاْ
 تاٜب١تٞ ساَي١تَٝهٞ ن١ضنٛٚى ػإزٜ ن١ ٖات، ١َُٝ٥ بؤ ثَٝؿٓٝاضَٜو طتتٛطؤٜا١ْزا ي١ٚ ي١ب١غسا،
 .بسضَٟ تٛضنُإ ٚ ع١ض٠ب ب١ نٛضغٝـ2 ثَٝؿ٠ٛخت ٚ ١ٖبَٝت

 ني١ضنٛٚى  بؤ ١ٖض٠ٖٚا ز٠نطَٟ، نٛضز ي١ ط١ٚض٠ ظؤض ١ٜنذاض غ١زضَٜهٞ ن١ زٜاض٠ ظؤض يَٝط٠زا
ٟ  ظؤض ٥ي٠ٚ١  ي١ب١ض. بهطَٜت٠ٚ١ دٝا زٜه١ ثاضَٜعطاناْٞ ي١ ٕ  ٥َُٝي١  ب١تْٛٚيس  ض٠تهيطز٠ٚ٠ٚ  ٥ي٠ٚ١َا

 ١َ١٥ضٜها، غ١ضؤنٞ دَٝططٟ ت١ي١فؤْٞ ي١ٚا١ْ نطا ت١ي١فؤْاتٝـ ظؤض ١ٖضض١ْس٠ ١ْنطز، إقبَٛيُ
ٞ  ١٥َي١  ن١ ط١ٜاْس تَِٝ ب١آلّ  ٚ ٜاغيا١ٜى  ٚ َي١ْتٝل  ٖي١َٛٚ  يي١  زٚٚض٠ ٚ ط١ٚض٠ٜي١  غي١زضَٜه

 ٥ي٠ٚ١بٛٚ  ديا  به١ٜٔ، قبٍَٛ ١َ١٥ ْاتٛاْني ١َُٝ٥ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض. ز٠غتٛٚضَٜهٝؿ١ ١َٖٛٚ ثَٝض١ٚا١ْٟ
 زٜػإ ١ّٖ ي٠ٚ١ؾسا به١ٕ، زاب١ف نٛضغ١ٝنإ ضؤٕ ٠ٚ١٥ٟ ن١ٚت١ٓ ثاؾإ ١ططت،ْ غ١ضٟ ١َ١٥

 زاْطابٛٚ، نٛضز بؤ نٛضغ38ٞ ث١ضِٟ ١٥ٚ تا35 ي١ به١ٕ، نٛضز ي١ ط١ٚض٠ غ١زضَٜهٞ ب١ت١َابٕٛٚ
ٕ  ني١  ٖي١بٛٚ،  ١٥ٚضٚٚثاّ ١ٜنَٝغ ن١غ١ضزاْٞ بّٛٚ بطؤنػٌ ي١ َٔ ٠ٚخت١ ١٥ٚ  ثَٝي٠ٛ  ث٠ٜٛ١ْيسٜا
ٔ  يي١َٟٚ  ١ٜ٠ٛ،ؾيَٝ  ب١ّ ١َغ١ي١ن١ نطزّ  ١٥طي١ض  ني١  ضاَط١ٜاْيس  ز٠ضنيطزٚ  ب١ٜآْا١َٜي١نِ  َي

 ٥ي٠ٚ١  ي١بي١ض . ب١نٛضز ب١ضاَب١ض تَٝسا١ٜ ظؤضٟ غ١زضَٜهٞ تَٝسا١ٜٚ ْازازث١ض٠ٚضٟ بَٝت ب١َؿ١ٜ٠َٛٝ
 .ز٠ن١ٜٔ باٜهؤتٞ ٚ بَٝت ب١َؿ١ٜ٠َٛٝ ١٥ط١ض به١ٜٔ ١َٖيبصاضزٕ ي١ ب١ؾساضٟ ْاتٛاْني ١َُٝ٥

 غٝاغ١ٝٝنإ َٖٝع٠ ١َٖٛٚ ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ ب١زٍَ ثطِ ز١َ٠َٟٚ َٔ يَٝط٠زا
 زٚاٟ ز٠ن١ّ، غٛثاغتإ يَٝهطزّ، ط١ضَٝإ ثؿتٝٛا١ْٝنٞ ٚ بٕٛٚ ١ٜن١َٗيَٜٛػت ١َٖٛٚ ن١ به١ّ
ٕ  يي١  ٜاغيان١  11_23 ي١ زٜه١ داضَٜهٞ زٜػإ ٠ٚ١٥  يي١َٟٚ  ز٠ْطيسإ،  بي١ض  خطاٜي١  ث١ضيي١َا
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ٞ 39 تي١ْٗا  ي١َٜٚسا ن١ ٜاغان١زا ب١ ْطٝإز٠ عَٝطاقٞ ٦ٝ٥تٝاليف ٚ نٛضزغتإ ٖاٚث١مياْٞ  نٛضغي
 يي١  ١َغ١ي١ن١ نؤتاٜٝسا ي١ زاٖات، ب١غ١ض ٖامشٞ ب١ضَِٜع ؤٝتؤٟ ٠ٚ١٥ زٚاٟ. ز٠ن١ٚت نٛضز ب١ض
ٞ  ٠ٚ١٥ْيس٠  َا١ََيي١نطزٕ،  بي٠ٚٛ  ٚ غٝاغٞ ضَٜهه١ٚتين ب١ بٛٚ ز٠ضضٛٚ ٜاغا  ٚ ٥ي١ّ  بيؤ  نٛضغي

ٟ  ب١ بٛٚ ن١ ١٥ٚ، بؤ نٛضغٞ ٠ٚ١٥ْس٠ ٔ . شَياض٠  ١َغي١ي١ ٞ  يي١  ١ْٖيسَٟ  ٚ ْياضزّ  َي  ثػيجؤضِاْ
ٞ  ي١طي١ٍَ  ي١ب١غسا نٛضزغتإ ٖاٚث١مياْٞ ٠ٚفسَٜهٞ ي١ط١ٍَ ٖاتٔ، ١َٖيبصازٕ ٞ  ٠ٚفيسَٜه  ث١ضيي١َاْ
ٟ  بي١  بيٛٚ  ض١ٝٝ ١َغ١ي١ ٚضز٠ناض١ٜٝنا٠ٚ١ْ، ْاٚ بض١ٓٝ ٚ بَٝني ز٠بَٞ طٛمت نٛضزغتإ،  ١َغي١ي١
ٕ  ٠نإثػيجؤضِ  ن١ ز٠ضن١ٚت بؤ غ١ٜطَإ ظؤض ؾغ ١ْٖسَٟ ي١َٜٚسا شَاض٠؟ . ضْٚٚهطزٜٓي٠ٚ١  بؤٜيا
ٞ  ب١ؾٞ ١ٜ١ٖ ن١ باضٚزؤخ١ٟ ب١ّ ١٥ٚإ، ١َظ٠ْس٠ٟ ب١ثَٝٞ ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ 43 يي١  نٛضزغيتا  نٛضغي

ٞ : ٠ٚ١٥ٜي١  غ١ب١ب١ن١ؾٞ تَٝٓاث١ضَِٟ، ٕ  تيط  خي١َيه ٕ  نيطز٠ٚٚ،  غياخت١ناضٜا  ْي١طٛت٠ٚٛ،  ضاغيتٝا
ٞ  ي١ ّب١آل ْاضز٠ٚٚ، باظضطاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ بؤ غاخت١ٜإ شَاض٠ٟ ١ْط١ٜاْس٠ٚٚ، ١ٖقٝك١تٝإ  ٖي١ضَُٜ
 بطيٛتطَٟ،  ١ٖقٝكي١ت  ١َٖٝؿي١  ثَُٝاشلؤؾي١  ١َُٝ٥ ٚ طٛت٠ٚٛ ١ٖقٝك١تٝإ ز٠ظطانامنإ نٛضزغتإ

 .بطريابٛا١ٜ تط غاخت١ناضا١ْٟ ي١ٚ ضَٜط١ ز٠بٛا١ٜ ب١آلّ
 
ٞ  نيطا٠ٚ،  ث٠ٜٛ١ْسٜيساض  ال١ْٜٞ ٥اطازاضٟ نطز٠ٚٚ خٛاٟ ١٥َطٟ ١ٖضضٞ نٛضزغتإ ي١  ١ٖضضي
ٟ  زٜاي١ ٚ َٛٚغٌَ ن١ضنٛٚى، ط١ضِا١ْٚت٠ٚ١ ن١ ٥اٚاض٠ خ١َيهٞ طؤض٠ِٜٛٚ دَٝط١ٟ ٞ  ٥اطيازاض  الٜي١ْ

ٕ  يي١َٟٚ  بي١آلّ  نطا٠ٚتي٠ٚ١،  ني١ّ  يَٝط٠ زضا ب١َٔ ظاْٝاضٟ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى. نطا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜساض  زٜػيا
 نيطز٠ٚٚ،  ظٜاز خؤٟ شَاض٠ٟ خؤٟ ب١ن١ٜتٞ زٜه١ خ١َيهٞ ن١ضٞ يٝػت١نإ، غ١ض ١ْخطا١ْٚت٠ٚ١

ٞ  د١ْابٞ ي١ زاٚاّ زَٜٚينَ َٔ ٞ ٥ غي١ضؤن ٞ  ١زلَٛٚي١ْ ٞ  ٠ٚظٜطاْي ٕ  ٖي١ضَُٜ  ني١  نيطز،  نٛضزغيتا
 ١َغي١ي١ٜ١زا،  يي١ٚ  ب٠ٚٛ ن١َت١ضخ١ّ نَٞ ٚ خ١ي١ي١نإ نطزْٞ ز٠غتٓٝؿإ بؤ زابَٓٝني يٝص١ٜ١ْى

ٟ  َاْط 3ٟ ضؤشٟ. بَٝت نطز زاٚاUNٟ ٠ٚفسٟ ٚضز٠ناضٜا٠ٚ١ْ، ١٥ٚ ْاٚ ض١ٜٓٚٛ ن١ ٥ٝا  ٠ٚفيس
UN ٞتٞتاٜب١ ١َْٜٓٛضٟ ن١ ًَهطت ب١ضَِٜع ب١غ١ضؤنا١ٜت  ٟ . ٖيات  يي١ UN طؿيغ  غيهطتَٝط
 شَاض٠ٜي١  ٖي١َٛٚ  ١٥ّ ٚضز٠ناضٜا٠ٚ١ْ، ١٥ٚ ْاٚ ض١ْٚٛ ١٥ٚاْٝـ ثَٝب٠ٚٛ، ظؤضٜإ ٚضز٠ناضٟ ١٥ٚإ
 ١َُٝ٥ ثَُٝطٛٚتٔ َٔ بني، ضاظٟ نٛضغ41ٞ ،40 ب١ ١َُٝ٥ ن١ ١َٖٚيسضا ظؤض. ١ٖبٛٚ ١٥ٚاْٝـ الٟ
ٕ ث يي١  نؤتاٜٝـ بطِٜاضٟ ز٠ب١غتني، خؤَإ ثػجؤض٠ِناْٞ ب١ضاٟ ثؿت ٕ  ز٠زضَٟ، ١ضيي١َا  طٛٚتٝيا
 نٛضزغييتإ ث١ضييي١َاْٞ ٠ٚفييسٟ نييطز زاٚاّ ٥يي٠ٚ١ ي١بيي١ض ْيي١َا٠ٚ، ٠ٚخييت ن١َيي١ٚ ٠ٚخييت

ٞ  ب١غيسا،  بضي١ٓ  ت١ٚا٠ٚ٠ٚ ب١ز٠غ١آلتَٝهٞ ٕ  غي١ضؤن ٟ  ٚ ث١ضيي١َا ٞ  ٖي١َٛٚ  َْٜٛٓي١ض  نٛتًي١ناْ
ٞ  ي١ط١ٍَ ي١َٟٚ ٚ بضٔ ثَٝه٠ٚ١ ث١ضي١َإ ٞ  ٖاٚثي١مياْ ٞ  نٛضزغيتاْ ٕ  ٚ بهي١ٕ  ١َٖاٖي١ْط  خؤٜيا
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 ال١ْٜي١  ي١طي١ٍَ  ١٥َي١ضٜها  ي١ط١ٍَ UN ي١ط١ٍَ ي١َٜٚٔ ١٥ٚإ ١َٜساْٞ ضْٛه١ ق١ْاع١ت، ١بط١ْ
 .بَٝت تَٝسا ٖاٚغ١ْط١ٝٝنٞ ٚ بهطَٟ نٛضز ي١ غ١زض ١ًََْٖٝٔ ٚ زاْٝؿٔ عَٝطاق١ٝٝنإ
ٟ  ٚ مباْي١َٟٚ  ٥َُٝي١  ١ٖضضٞ بًََٝني ١ْٝٝ٠ٚ ١ٜ١ٖ، تطٜـ خ١َيهٞ بَٝطَٛإ  بيس٠ٜٔ،  ييَٞ  بطِٜياض
ٞ  ي١طي١ٍَ  اْٛغتاْس١ْز ١َ١٥. ١٥ٚبطِٚات ـ  خي١َيه  ٠ٚفس٠ني١  َياْط  ٟ-5 ٥ي٠ٚ١بٛٚ  ٥يٝا . تيطٜ
ٟ . بيسضَٜت  نؤتاٜٞ بطِٜاضٟ ضؤش٠ ١٥ٚ ز٠بٛا١ٜ بٛٚ، ٚاز٠ زٚا َاْط 6ٟ ضؤشٟ ضؤٜؿ ،  ٥َٝٛاض٠ني١

ٕ  خؤٜإ ١َ١٥ضٜها غ١ضؤنٞ ٠ٚ١٥ زٚاٟ ١َ١٥ضٜها، غ١ضؤنٞ دَٝططٟ ي١غ١ض٠تا٠ٚ  بيؤ  ت١يي١فؤْٝا
 بّٛٚ ٖاٚبريٜإ َٓٝـ ْٝؿاْسا، نٛضز بؤ ١َ١٥ضٜها بؤ عَٝطام، بؤ ١َٖيبصاضزْٝإ با١ٜخٞ ٚ نطزّ
 ططْط١، ظؤض ال١ٜى ١َٖٛٚ بؤ ١َٖيبصاضزٕ ب١ضَِٜعتإ، ي١ط١ٍَ ٖاٚبرئٜ ١َُٝ٥ف ضاغت١ ب١َيَٞ طٛٚمت ٚ

ٔ  ثَٝؿِ ١ٖض٠ٖٚا. بَٝت تَٝسا زازث١ض٠ٚضٟ ز٠بَٞ تَٝسابَٝت، ٖاٚغ١ْط١ٝنٞ ز٠بَٞ ب١آلّ  ٥َُٝي١  طيٛت
. نٛضزغتإ ٖاٚث١مياْٞ ي١ط١ٍَ ب١غسإ ي١ ٥َٝػتا ٚ ْاضز٠ٚٚ َإ – نٛضزغتإ ٞث١ضي١َاْ ٠ٚفسٟ
 .١٥ٚا١ْ الٟ نؤتاٜٞ بطِٜاضٟ
ٟ  ي١غي١ض  نيطز٠ٚ٠  ت٥١هٝسٜإ ب١ضَِٜعٜإ ١ٖضزٚٚ ت١ي١فؤ١ْٝزا ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝ ي١ّ ٕ  ثاب١ْيس  خؤٜيا

 ب١ضاَبيي١ض ،140 َييازز٠ٟ ب١ضاَبيي١ض ز٠غييتٛٚض، ب١ضاَبيي١ض نٛضزغييتإ، ٖيي١ضَُٜٞ ب١ضاَبيي١ض
 ٜا ب١ْا١ٜ١َى ٜا ٠ٚ١٥ ثاؾإ يَٝهطز زاٚاَإ ١ٖض٠ٖٚا ٥آٜس٠، ي١غاَيٞ ضَٜهٛثَٝو غ١ضشََٝط١ٜنٞ

ٕ  ١٥ّ ض٠يٞ ب١ٜآْا١ٜ١َنٞ ب١ ٕ  ١َٖيَٜٛػيت١ٜا ٞ  بي١  ٥ي٠ٚ١بٛٚ . ز٠ضبيكِ ٞ  ب١ٜآْا١َٜي١ن  ٚ ض٠يي
ٟ  ١َٖيَٜٛػيغ  ٥اغيت١  يي١ّ  ١َ١٥ضٜها ١ٜن١دلاض٠ ١َ١٥ ن١ ز٠ضضٛٚ، ٖاٚغ٠ٚ١ ٚاٜت ب١ْاٟٚ  خيؤ
 .ضاض٠ْٛٚغػاظٕ ١َُٝ٥ بؤ ن١ ١َغ١ال١ْٟ ب١ٚ ب١ضاَب١ض اْساْٝؿ

 ١٥ٚ ٚ نطا٠ٚ ت١ي١فؤ١ْ ١٥ّ ن١ نطز٠ٚ١ْ ٥اطازاضّ ٚ نطز خؤَا٠ٚ١ْ بطاز٠ضاْٞ ب١ ث٠ٜٛ١ْسِٜ َٔ
ٔ  ب١آلّ ؾ١ٚ، زض٠ْطٞ تا زابّٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ي١ ٥َٝٛاض١ٜ٠ ١٥ٚ ٚ ضؤش٠  ٥َٝي٠ٛ  ثَُٝطيٛت
ٟ  يي١َٟٚ  ٠َٛٝ٥ ز٠ن١ٕ، ١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝب ١٥ٚ ت١قسٜطٟ ٠َٛٝ٥ ي١َٜٚٔ،  تيا  ني١  ز٠ني١ٕ،  ٥ي٠ٚ١  ت١قيسٜط
 ْا؟ ٜا تَٝسا١ٜ زازث١ض٠ٚضٟ ٚ ٖاٚغ١ْطٞ بَٝت ن١َٝـ ضاز١ٜ٠نٞ تا ١٥ط١ض ضاز١ٜ٠ى،
ٞ 43 بيؤ  غ١ضن١ٚت٠ٚٛ شَاض٠ن١ ن١ نطز٠ٚ١ٜٓ ٥اطازاضٜإ زٚاؾت  ني١ضنٛٚى،  ١٥َي١  نٛضغي
ٞ  ني١ضنٛٚى  يي١  ١َٝٝ،ي نٛضزٟ ن١ ١ْٝٝ تَٝسا ب١غساٟ ٚ تهطٜت زٜاي١، َٛٚغٌَ،  ظؤض شَاض٠ٜي١ن
ـ  ي١ ب١خٛا ث١ْا ٚ ١ٜ١ٖ ٞ  َٛٚغيًَٝ  ١ٖضغيَٞ  بيؤ  تي١ْٗا  ١٥َي١  بي١آلّ  ز٠َٖٝيٓني،  ظؤض ز٠ْطَٝهي

 .زٖؤن١ ٚ ١ٖٚيَٝط ٚ غًَُٝاْٞ ثاضَٜعطاٟ
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ٟ  به٠ٚ١ٜٓ١، ض٠ت نٛضغ١ٝف43 ١٥ٚ ١َُٝ٥ ١٥ط١ض ضاؾٝاْط١ٜاْس ١ٖض٠ٖٚا  بيؤ  ٠ٚ١٥ٜي١  َاْيا
 بيؤ  ١َُٝ٥ نطز٠ٚ٠ ؤٝتؤٟ ن١ بهات٠ٚ١، ؤٝتؤٟ ٖامشٞ تط داضَٜهٞ ١ي١ٚا١ْٜ ٚ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ٜاغان١
 ١َ١٥ ن١ باؾبٛٚ ثَُٝإ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض. ْاََٝينَ نٛضغ43ٞ ١٥ٚنات١ ٚات١ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ، نٛضغ39ٞ
 .بطِٚات
ٕ  ز٠غيتَٗٝٓا٠ٚٚ  بي١  غ١ضن١ٚتٓٝإ ضاز١ٜ٠ى تا ثَُٝٛا١ٜ َٔ ٔ  ز٠غتدؤؾيٝا  بي١آلّ . يَٝس٠ني١ٜ
 ١َُٝ٥ٜي١؟  ب١زَيٞ ٥اٜا ١ٜ١َُٝ٥؟ ١ٖقٞ ١َٖٛٚ ١َ١٥ ن١ بجطغٔ ؤؾٝإي١خ ٜا بجطغٔ ي١َٔ ١٥ط١ض
 ظٜاتط ي١َ١ زٜاض٠. زاْٛغتاْس١ْ ١َغ١ي١ ١َ١٥ ب١آلّ ١ْٝٝ، َٔ ب١زَيٞ ب١ت١ٚاٟٚ ٠َٚيآل ز٠َيَِٝ َٔ

 ب١آلّ ب١ز٠غتٗات٠ٚٛ، ٜٚػتَٛٚا١ْ ١َُٝ٥ ١ٖضضٞ ١ٜ١َُٝ٥ٚ َايف ١ٖضضٞ بًََٝٞ ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ ١ْز٠نطا،
 ال١ٜٕ ١ٜى ١َٖيبصاضزٕ زٚاٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ططْطا ي١ٖ١َٟٛٚ ثاؾإ ب١ز٠غتٗات٠ٚٛ، ظؤضٜؿٞ ب١ؾَٝهٞ
 زضٚغت ٖاٚث١مياْٞ ز٠بَٞ ٚات١. ع١ض٠بٝـ ال١َْٜٝهٞ ١ْٖٝ  ١َُٝ٥ ١ْ بطِٜاضبسات، ْاتٛاَْٞ ب١ت١ْٗا
ٔ  َٖٝعاْي١  ٥ي١ٚ  ي١ط١ٍَ ٖاٚث١مياْٞ ٚ بني ٚضٜا ز٠بَٞ ي٠ٚ١زا ١َُٝ٥. به١ٜٔ ٕ  ني١  بهي١ٜ  بي١  بطِٚاٜيا

ٞ  ز٠تٛاْني ٖاٚث١ميا١ْٝ ب١ٚ ١َُٝ٥. ١ٜ١ٖ شٜإ ثَٝه٠ٚ١ ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ َايف ز٠غتٛٚضٚ  َٖٝعَٜهي
ٟ  ١ٖضضٞ ي١َٟٚ ٚ به١ٜٔ زضٚغت ث١ضي١َإ ي١ْاٚ ب١ق٠ٛت ٕ  ٚ عَٝيطام  ي١ب١ضش٠ٚ٠ْيس  ٚ نٛضزغيتا

 طيطْطا  ١َٖٛٚؾٞ ي١. ١َُٝ٥ بؤ ططْطا٠ ي١ٖ١َٟٛٚ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ز٠ضباظٟ ي١َٟٚ ْاٚض١ن١زا١ٜ،
ٔ . ثَٝيس٠نطَٟ  ؾتُإ ظؤض ن١ بني، ١ٜن١َٗيٜٛػت ١َُٝ٥ نٛضزغتاْٞ ٠ٚنٛ ٚ نٛضز ٠ٚٛن ١ٜ٠ٚ١٥  َي
ٟ  ي١غي١ض  َٛظاٜي١زات  ْانات ثَٜٝٛػت ١ْت١ٜٝ٠ٚ١، ١َغ١ي١ٜ١نٞ ١َ١٥ ثَُٝٛا١ٜ  بهيطَٟ،  ٜي١نا

 ٜيا  ٠ٚضبطيطّ  ١َٖٟٛٚ خؤ١َ َايف ٚ ز١َ٠َٟٚ َٔ ١ٖضضٞ غ١ز ٜاغ١زا ١ْٝٝ ١َ١٥ ي١غٝاغ١تسا
 ٖٝ .١َ١٥  ٞ ـ  ز٠ٚاَي١ٚ ب١ض خي١باتَٝه ٞ . ز٠بيني  بي١ضز٠ٚاَٝ ـ  دياضَٜه ٕ  تيطٜ ٞ  ثي١ميا  ب١طي١ي

ٕ  زَيؤثٞ زٚا تا ن١ ز٠ز٠ٚ١ٜٓ٠ خؤَإ ب١ط١يٞ نٛضزغتإ  َيايف  ي١غي١ض  غياظف  ٥َُٝي١  خَُٜٛٓيا
 .بٔ غ١ضن١ٚتٛٚ ؾازٚ ١ٖض نؤتاٜٝسا ي١. ١ْن١ٜٔ ط١ي١ن١َإ
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  ُةوةُةوةثيَداضووثيَداضوو  دةضتةيدةضتةي  بسِيازيبسِيازي: :   ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  بةُاويبةُاوي  وتةبيَريَموتةبيَريَم
  دادثةزوةزييةدادثةزوةزيية  هيَجسضيِةوةوهيَجسضيِةوةو  ياضايياضاي  وو  دةضتووزدةضتووز  ثيَضةواُةيثيَضةواُةي

 
ٟ  ب١ ثَٝساض٠ٚ١ْٚٛ ز٠غت١ٟ بطِٜاضٟ ٞ  ١َٖي٠ٛؾياْس٠ٚ١ْ ٟ  بطِٜاض٠نياْ  ٚ  يَٝجطغي٠ٚ١ٓٝ  ز٠غيت١
 ١َٖيبصاضز١ْنإ ي١ ب١ؾساضٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ زٚٚضخطا٠ٚنإ ناْسٜس٠ ١َٖٛٚ ب١ ضَٜسإ ٚ زازث١ض٠ٚضٟ

 يي١  غٝاغٞ ٖؤناضٟ ١ْنؤَيطا٠ٚت٠ٚ١ٚ يَٝٞ ْا٠ٚضِؤن٠ٚ١ ضٟٚٚ ١ي ٚ  زضٚغت١ ْا بطِٜاضَٜهٞ به١ٕ،
 نطابييٕٛٚ ثَٝؿه١ؾييٞ نيي١ تاْاْيي١ٟ ييي١ٚ ثَٝساضيي٠ٚ١ْٚٛ ز٠غييت١ٟ ز٠بييٛٚ بؤٜيي١ ثؿييت١ٜ٠ٚ١،
 ٚ يَٝجطغيي٠ٚ١ٓٝ ٜاغيياٟ ْاٚاْيي١ٟ ٥يي١ٚ بانططِا٠ْٚييسٟ يَٝهؤَيٝٓيي٠ٚ١ٟ غيي١ض٠ضاٟ بهؤَيٝباٜيي٠ٚ١
ٞ  َيايف  ٚ ٠ٚضططتباٜي١  ت١ٖٟ١َيَٜٛػ ١٥ّ ي٠ٚ١ٟ ب١ض ز٠ٜاْططَٜت٠ٚ١ زازث١ض٠ٚضٟ  ب١ؾيساضٜهطزْ

ٟ  يٝػت١ٟ ١٥ٚ ضْٛه١ ب١خؿٝبا، ب١ٚا١ْ ١َٖيبصاضز١ْناْٞ ٟ  يَٝجطغي٠ٚ١ٓٝٚ  ز٠غيت١  زازثي١ض٠ٚض
ٟ  يي١  ز٠غتٝإ تَٝسا١ٜ ن١غاَْٝهٞ ْاٟٚ نطز٠ٚٚ ٥اَاز٠ٟ ٞ  بي١  زش تاٚاْهياض ٞ  ضؤَيي١ناْ  طي١ي
 .١ٜ١ٖ زٜاضٜهطاٜٚإ غٞغٝا ١َٖيَٜٛػغ ن١ تَٝسا١ٜ ن١غاَْٝهٞ ْاٟٚ ١ٖض٠ٖٚا ١ٜ١ٖ، عَٝطام
ٟ  ز٠بٛٚ ن١ ٚا١ٜ بطِٚاَإ ١َُٝ٥ بؤ١ٜ ٟ  ٥ي١ٚ  ثَٝساضي٠ٚ١ْٚٛ  ز٠غيت١  يٝػيت١زا  يي١ٚ  ْاٚاْي١
ٞ  ٚ  ٖاتبٛٚ ٕ  ثَٝؿه١ؾي ٞ  ٚ نطزباٜي٠ٚ١  دٝيا   نطابيٛٚ ٟ  بي١ثَٝ ٕ  ثَٝساضي٠ٚ١ْٚٛ  ي١طي١ٍَ  تاْي١نا

ٕ  ١ٜ١ٖ ب١ؾساضٜهطزْٝإ َايف ٥اٜا ب٠ٚ١ٟ غ١باض٠ت خؤٟ بؤضْٛٚٞ زٜاضٜهطزْٞ  ١ىْي  ْيا،  ٜيا
 .بهؤَيَٝت٠ٚ١ باب١ت١ن١ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ب١بَٞ بسات ثَٞ ب١ؾساضٜهطزْٝإ َايف ٚ بسات بطِٜاض بضَٝت
 ز٠غتٛٚضٚ ثَٝض١ٚا١ْٟ ٚ  زضا٠ٚ ب١ث١ي١ بطِٜاض٠ن١ ن١ ز٠َيٝنَي ٚ  ز٠ن١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ ١َُٝ٥ بؤ١ٜ
 ؤظتط٥ٟيايَ  ب١َيهٛ نَٝؿ١ن١ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ٖؤٟ ١ْبؤت١ ٚ  زازث١ض٠ٚض١ٜٝ ٚ  يَٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ٜاغاٟ
 . ز٠غتٛٚض٠ سٛنُٞ ٚ ْا٠ٚضؤى ثَٝض١ٚا١ْٟ ن١ ي٠ٚ١ٟ دط١  نطز٠ٚٚ،
 

  ب١ْاٟٚب١ْاٟٚ  ٚت١بَٝصَٜوٚت١بَٝصَٜو
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
44//22//20102010  
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  بةبسيازيبةبسيازي  بةزاًبةزبةزاًبةز  خؤيخؤي  خؤشحاهَيخؤشحاهَي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي

  دةزدةبسِيَتدةزدةبسِيَت  ٓةهَةجبةٓةهَةجبة  دؤضيةيدؤضيةي  بةجيِؤضايدُاضاُدُيبةجيِؤضايدُاضاُدُي
 
 

 نُٝٝابيياضاْٞ زؤغيي١ٟٝ ييي١عَٝطام تاٚاْيي١نإ بيياآلٟ اٟزازطيي 2010/ 1/3 ضَٜهيي١ٚتٞ
ٟ  ١٥ّ ب١دٝٓؤغاٜسْاغاْس، ١َٖي١ظ١ٟ ٟ  بطٜياض٠ ٟ  بياآل  زازطيا ٟ  َٜٚيطا ٟ  ٥ي٠ٚ١  ظٜياتط  ظ٠َٝٓي١

 ٚ تاٚاْبيياضإ ي١غيي١ضد١ّ ثَٝضيي٠ٚ١ٓٝ يييَٞ ن١ٜػيي١ٚ ٥يي١ّ نطزْييٞ بؤبيي١دٝٗاْٞ  ز٠ض٠خػييَٝينَ
ٕ  ٖي١ب٠ٚٛ،  تاٚاْي١زا  ي١ّ ز٠غتٝإ ن١غا١ْٟ ١٥َٚٛ١ٖٚ ٞ  ناتيسا  ي١ٖي١َا  ثؿيتٝٛاْٝهطزَْٝه
 .يَٝه١ٚتٛٚإ ظٜإ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْٟ ٚ قٛضباْٝإ ي١َايف زانؤنٝهطزٕ بؤ ب١َٖٝع٠

ٕ  ب٠ٚٛ ب١ضز٠ٚاَسا ي١ٖ١َٚيٞ زضَٜص َا١ٜ٠ٚنٞ نٛضزغتإ غٝاغٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ  بؤبي١دٝٗا
 ١ْن١خؤؾيب١تا  ناض٠غات١ن١ ١٥زلاَس٠ضاْٞ ٚ تاٚاْباضإ زازطاٜهطزْٞ زؤغ١ٜ١ٝٚ ١٥ّ ْاغاْسْٞ

ٞ  غ١ضنطزا١ٜتٞ زَيػؤظٟ ٚ غٛٚضبٕٛ ١َ١٥ف زٟ، ٖات١ ب١قؤْا  قؤْا  ب١ض١َ١ٖن١ٟ  غٝاغي
 . نٛضزغتإ ط١يٞ ب١نَٝؿ١ٜٓ١َٚ١ت١ٝناْٞ ب١ضاَب١ض ز٠زات ْٝؿإ

 باآلٟ زازطاٟ بطٜاض٠ٟ بؤ١٥ّ خؤٟ خؤؾشاَيٞ ي١ناتَٝهسا نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ
 زؤغ١ٜ١ٝ ١٥ّ ثاضَٜع٠ضاْٞ تُٝٞ زازطاٚ ضؤَيٞ ٜؿٞغتا ناتسا ي١ٖ١َإ ز٠ضز٠بطَٜت ، تاٚا١ْنإ
ٕ  ز٠ضخػيتين  بطٜياض٠ٚ  ٥ي١ّ  بؤغ١ضخػتين ز٠نات ٞ  ٖي١ض٠ٖٚا  ، ضاغيت١ٝنا  طي١ضّ  ثريؤظبياٜ

 ز٠نيات  ١َٖي١ظ١ ناض٠غاتٞ قٛضباْٝاْٞ ناضٟ ٚ ن١ؽ ٚ ب١طؿغ نٛضزغتإ ط١يٞ ٥اضاغت١ٟ
 ١َٖيَٜٛػيغ  ؤتاظ٠نطز٠ٚ١ْٟب ز٠ضف١تَٝو ز٠ن١ٜٓ١ ََٝص١ٜٝٚٚ ٚ ١َظٕ غ١ضن١ٚت١ٓ ب١تاٜب١ت١٦ّٝ
 ضيْٛه١  ، زؤغي١ٜ١ٝ  ٥ي١ّ  قٛضباْٝاْٞ ناضٟ ٚ ن١ؽ ٖاٚناضٟ ٚ ثؿتٝٛاْٝهطزٕ ي١ ١ْطؤضَإ
ٞ  ٚ ي١زٍَ تا١ٖتا١ٜ ١ٜٚ ٜٚصزاْٞ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ؾ١ٖٝس ١َٖي١ظ١ٟ ناض٠غاتٞ ٞ  ز٠ضْٚٚي  خي١َيه
 ...ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ب١ظٜٓسٜٚٞ نٛضزغتإ

 
  تإتإنٛضزغنٛضزغ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ  ي١ي١  ٚت١بَٝصَٜوٚت١بَٝصَٜو

22//33//20102010  
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  ثسؤضةيثسؤضةي  ٓاتينٓاتين  كؤتاييكؤتايي  بؤُةيبؤُةي  بةبة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  ثةياًيثةياًي
  عيَساةةوةعيَساةةوة  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي  ٓةهَبرازدُيٓةهَبرازدُي

 
 َٚٝٗطبإ ط١ٚض٠ خٛاٟ ْاٟٚ ب١

 بطا١ٜتٞ غآلٟٚ
ٞ  ١٥زل١َْٛٞ ١َٖيبصاضزْٞ ثطؤغ١ٟ غ١ضن١ٚتين بؤ١ْٟ ب١ ِ  عَٝطاقي٠ٚ١،  ْٝؿيتُاْ  خؤؾي١  ثيَٝ

 .نٛضزغتإ ط١يٞ ي١ تاٜب١تٞ ب١ به١ّ، عَٝطام ط١يٞ ١َٖٛٚ ٥اضاغت١ٟ اٜٞثريؤظب ط١ضَأٜ
 ٚ ثَٝؿي١ُضط١  ي١ خؤؾ١ٜٚػت بطاٜاْٞ ١َٖٛٚ ٚ نٛضزغتإ د١َا٠ٚضٟ بؤ ثاٜإ  بَٞ غٛثاغٞ

ِ  ي١ ٥اغاٜـ ٚ ١٥َٔ ثاضاغتين ب١ ث٠ٜٛ١ْساض ز٠ظطاناْٞ ١َٖٚٛٚ ٥اغاٜـ ٚ ثؤيٝؼ  ني١  ٖي١ضَٜ
 ز٠ْطٞ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ٚ ٥اظازٟ ث١ضِٟ ب١ٚ تا به١ٕ زابني ٚآلتٝإٖا بؤ غ١قاَطري ن١ؾَٝهٞ تٛاْٝإ
 .بس٠ٕ خؤٜإ

ٟ  ني١  ٚآلت ز٠ض٠ٚ٠ٟ نٛضزغتاْٝاْٞ ١َٖٛٚ بؤ غٛثاؽ ٞ  غي١ض٠ضِا  يي١  نؤغيح  زضٚغيتهطزْ
ٕ  ٠ٚى بي١آلّ  ض٠ط١ظث١ضغيتا٠ٚ١ْ  يي١   ١ْٖيسَٟ  الٜي١ٕ  ي١ ب١ؾساضٜٝإ ب١ضز٠ّ  ٚ ديؤف  بي١  بُٝٓٝيا

 .ز٠نطز ز٠ْطسإ ق١ناْٞغ١ْسٚ ي١ ضِٜٚٚإ ظؤض٠ٚ٠ خطؤؾَٝهٞ
 

 ١َٖٛٚ ١ُٖٝتٞ ب١ ن١ ز٠ن١ّ ١َٖيبصاضزٕ ب١ؾساضبٟٛٚ غٝاغ١ٝٝناْٞ ق١ٚاض٠ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ
ـ  ٚ ضٚٚبيسات  ْياخؤف  ضٚٚزاَٜٚهٞ ٖٝ  ضَٜط١ْ١زضا ال١ٜى ٕ  ب١َي١ٜ ٞ  بي١  ١َٖيبيصاضز  ؾي١ٜ٠َٛٝن
 .ب١ض٠َٜٛضٛٚ ٥اغاٜٞ

ٞ ثري ٥َٝػتا٠ٚف ي١ ١ٖض ٚ ز٠ن١ّ َٝسٜانإ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ ١ٖضٚا  ٥ي١ٚ  ٖي١َٛٚ  يي١  ؤظبياٜ
 .ز٠َٖٝٓٔ ز٠غت ب١ د١َا٠ٚض َتُا١ْٟ ن١ ز٠ن١ّ بطاٜا١ْ ٚ خٛؾو
ٕ  نَٝؿي١  ب١ ب١ضاَب١ض  ز٠بَٞ ن١ ز٠ن٠ٚ١َ١ زٚٚثاتٞ نٛضزغتاْٞ ١َُٝ٥ٟ بؤ  ١ْت١ٚا١ٜتٝي١نامنا
 بي١  ز٠غيتٛٚض،  دَٝب١دَٝهطزْٞ بؤ ناض ثَٝه٠ٚ١ نٛضزغتإ ط١يٞ ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ بني ١َٖيَٜٛػت ١ٜى

 .به١ٕ 140 زز٠َٟا تاٜب١تٞ
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 يي١  ضِٚٚ ٚ بضي٠ٚ١ٓٝ  خؤَاْسا ب١ ١ََٖٛٚإ ن١ ٥ََٛٝس٠ٚاضّ عَٝطاقٝؿسا ٥اغغ ي١غ١ض
ٞ  ثَٝه٠ٚ١ ٚ به١ٜٔ ١ٜنا ٖاٚناضٜهطزْٞ ٚ بطا١ٜتٞ  بٓٝياز  زمييٛنطات  ٚ فٝيسضاٍَ  عَٝطاقَٝهي
ٕ  ٚ عَٝطاقيسا  يي١  بَٝت غ١ض٠ٚض ٜاغاف ٚ بني ز٠غتٛٚض ثاب١ْسٟ ٚ بَٓٝني  ثَٝهي٠ٚ١  ٖي١َٛٚمشا
ٞ  ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝي١  ٚ خب٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚض عَٝطام ي١ تريؤض ؾ١ضِٟ بس٠ٜٔ ١ٍَٖٚ ـ  باآلنياْ  يي١  ٚآلتيٝ
 .بطرئَٜ ضاٚ ب١ض ي١ ال١ٜن٠ٚ١ ١َٖٛٚ ال١ٜٕ
 

 

 

  
  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
88//33//20102010 
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  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  هةكؤبووُةوةيهةكؤبووُةوةي

  كوزدضتاْكوزدضتاْ  هيطتةبساوةكاُيهيطتةبساوةكاُي  هةطةيَهةطةيَ
 ديازيلساديازيلسا  بةغدابةغدا  هةطةيَهةطةيَ  كوزدكوزد  داُوضتاُدُيداُوضتاُدُي  ييشاُدشاُد

 
ٞ  ي١غ١الس١زٜٔ، ب١ضَٜعَػبٛزباضظاْٞ 6/4/2010ؾ١مم١  غَٞ ١٥َطؤ ٠ْٛٝضِؤٟ ثَٝـ  غي١ضؤن
ٕ  ٚيٝػت١ناْٞ ال١ْ١ٜغٝاغ١ٝنإ ١َْٜٓٛضاْٞ ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٕ  نٛضزغيتا  ن١ب١ؾيساضبٛٚ

ٞ  ي١ٖ١َيبصاضزْيسا  ٛٚبٕٛغي١ضن١ٚت  ٚ عَٝطام ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ ي١ٖ١َيبصاضزْٞ  نؤب٠ٚ١ْٜٚٛي١ن
ٞ  طتتٛطؤز٠ضباض٠ٟ ي١نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ١٥زلاَسا، ططْطٞ ٞ  ث١ض٠غي١ْس١ْناْ ٞ  غي١ضطؤض٠ثاْ  غٝاغي
 ضييؤ١ْٝتٞ ٚ زاٖيياتٛ قؤْاغيي١ناْٞ ي١ب١ضاَبيي١ض نييٛضز ١َٖيَٜٛػييغ ٜيي١ى ٚ ١َٖيبييصاضزٕ زٚاٟ

ٞ  ي١ط١ٍَ زاْٛغتاْسٕ ٟ  يٝػيت١ناْ ٞ  تيط ٞ  عَٝطاقي ٟ  ٥ي١ّ  ؾيسا نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ نطا،يي١نؤتاٜ  خاآلْي١
 :ي١غ١ضزضا بطِٜاضٜإ خٛاض٠ٚ٠

ٞ  يٝػت١ ٚ غٝاغ١ٝنإ ال١ْ١ٜ ي١ط١ٍَ بؤ زاْٛغتاْسٕ ؾاْسَٜو ز٠غتٓٝؿاْهطزْٞ-1 تيط   بطا٠ٚنياْ
 .فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ َْٜٛٞ سه١َٛتٞ زا١َظضاْس٠ٚ١ْٟ ب١َ١ب١غغ ي١ عَٝطام
 ٖيي١ضَُٜٞ تٞن١غيي١ضؤنا١ٜ ١٥ٚب١ضْا١َٜيي١ٟ بؤزٜطاغيي١تهطزْٞ يٝص١ْٜيي١ى زا١َظضاْييسْٞ-2

ٞ  ١٥ٚي١ٜٚاتٞ ٚ طٛزلاٚ َٝهاْٝعََٝهٞ زٜاضٜهطزْٞ ز٠ضباض٠ٟ نطز ثَٝؿه١ؾٞ نٛضزغتإ  خي١َيه
 .عَٝطام غٝاغ١ٝناْٞ ال١ْ١ٜ ي١ط١ٍَ بؤطتتٛطؤنطزٕ نٛضزغتإ
 
 

  ب١ْاٟٚب١ْاٟٚ  طٛت١بَٝصَٜوطٛت١بَٝصَٜو
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
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 و ثازت ُويَِةزاُي و كوزدضتاْ ٓةزيٌَي ضةزؤكي كؤبووُةوةي
 كوزدضتاُيةكاْ ةةوازة

 
ٕ  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَِٜع غ١ضث١ضؾغ ب١ ٞ  ٚ نٛضزغيتا  بي١ضَِٜع  ٥اَياز٠بْٛٚ
ٞ  17/4/2010 ؾي١مم١  ١٥َطِؤ نٛضزغتإ، ث١ضي١َاْٞ غ١ضؤنٞ ن١ضنٛٚنٞ ن١َاٍ.ز  َْٜٛٓي١ضاْ
ٟ  ١َٖيبصاضز١ْ ي١ نٛضغٝٝإ نٛضزغتاْٝا١ْٟ ق١ٚاض٠ ٚ ثاضت ١٥ٚ ٟ  ٥ي١ٚ  ث١ضي١َا١ْٝٝني١  زٚاٜٝي١

ٞ  ١َب١غيغ  ب١ غاظنطز نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٝإ ب١ز٠غتَٗٝٓا، عَٝطام ٟ  ٥ي١ٚ  تياٚتَٜٛهطزْ  ثَٝؿيٓٝاضا١ْ
ٟ  ب١ غ١باض٠ت خطاب١ْٚٛضِٚٚ خؤٜا٠ٚ١ْ ي١ال١ٜٕ ٕ  ب١ضْاَي١  ٚال١ْٜي١  يٝػيت  ي١طي١ٍَ  زاْٛغيتاْهطز

 .عَٝطام َْٜٛٞ سه١َٚٛتٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ثَٝٓاٚ ي١ عَٝطاق١ٝٝنإ
ٟ  ْاٚخؤٟ ث١ٜط٠ِٟٚ ض٠ؾٓٛٚغٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ٠ٖٚا١ٖض ٞ  نياض ٕ  ٖاٚب١ؾي  ٚ ثياضت  َْٝيٛا
ٟ  ثَٝهٗات١ٟ ٚ عَٝطام ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٛٞ ي١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ ق١ٚاض٠ ـ  ؾياْس  زاْٛغيتاْهاضٜ

 .نطا ي١باض٠ٚ٠ قػ١ٚباغٞ
ٕ  قي١ٚاض٠  ٚ ثاضت ن١ نطز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض زانؤنٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ١َ١٥ٚ  بي١  نٛضزغيتا١ْٝٝنا
 ١ٖٚض ثَٝس٠ن١ٕ ز٠غت خؤٜإ زاْٛغتا١ْناْٞ بطا٠ٚنإ يٝػت١ ب١ٖ١َٛٚ غ١باض٠ت نطا٠ٚ زٜسَٜهٞ
 خعَي١ت  ني١  ز٠ن١ٕ َا١ََي١ ثَٝؿٓٝاضا١ْف ٚ زٜس ١٥ٚ غ١ضد١ّ ي١ط١ٍَ ناضيَٝهٞ طٝاْٞ ب١ ٠ٖٚا
ٞ  يي١ثَٝٓاٚ  ز٠ط١ٜ١َْٞ عَٝطام غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ب١ ٞ  ثَٝهَٗٝٓياْ ٞ  سهَٛٚي١تَٝه  بٓهي١  ٦ٝ٥تٝالفٝي
ٞ  تَٝهطِاٟ ن١ ٚإفطا ٟ  بطيطَٟ،  يي١خؤ  عَٝيطام  ثَٝهٗاتي١ناْ ٕ  بٓضي١ٓٝ  ٖاٚث١مياْٝٝي١  ٚ زاْٛغيتا

 عَٝطاق١ٝٝنإ غٝاغ١ٝٝ ٚال١ْ١ٜ يٝػت ي١ط١ٍَ نٛضزغتا١ْٝٝناْٝـ ق١ٚاض٠ ٚ ثاضت زاٖات٠ٚٛناْٞ
 ١٥ٚي١ٜٚاتي١  ٚ طؿيغ  ب١ عَٝطام ض٠ٚؾٞ ب١ ث٠ٜٛ١غت١ ن١ ز٠ب١غغَ ضٕٚٚ ب١ضْا١ٜ١َنٞ ب١ ثؿت

 .١ٝنإنٛضزغتاْٝ
ٕ  قي١ٚاض٠  ٚ ثياضت  ١َْٜٓٛضاْٞ ي١نؤتاٜٝسا ٕ  بطِٜاضٜاْيسا  نٛضزغيتا١ْٝٝنا  يي١  نؤبْٛٚي٠ٚ١ناْٝا

ٟ  بؤ ١ٖبَٞ ب١ضز٠ٚاَٝٝإ زاٖاتٛٚؾسا ضؤشاْٞ ٟ  ٥ي٠ٚ١ ٕ  ب١ضْاَي١ ٟ  ٚ زاْٛغيتا  ٚ ْياٚخؤ  ثي١ٜط٠ِٚ
 .بهطَٟ بؤ نؤتاٜٞ زاضِؾت١ٟ ٚ ب َ ط١آلَي١ ب١ت١ٚاٟٚ زاْٛغتاْهاض ؾاْسٟ ثَٝهٗات١ٟ
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ٜ  عوٚٔا ٗافق ٗاهيت اهل٘سدٙٞ اه٘سقٞ بِ٘د ُف عوٟ بشاثا اُبا١ ٗكاهٞ سـوت ٛ  ُع٘س  املعاهل
 بقب٘هعٕ ( اهعذع٘ٝ ) سضبٕ أعلا١ ستٟ فادأ قذ املاهلٛ ٗكاْ.  هو٘صسا١ س٢ٚظا ٙلْ٘ اْ ادى ًّ
ّ  امللُ٘عٞ  اهلشدٙعٞ  اهعٌعى  ٗسقٞ يف ٗسدت بِذًا 18 ّ  بِعذاً  19 ًع  االععذلا   قب٘هعٕ  كعٌِٔا  ًع

 االطتلؼععا  سععق اإلقوععٍٚ ٗإعطععا١ كشدطععتاْ إقوععٍٚ يف دععشت اهععيت اهِفطٚععٞ باالطععتجٌاسات
ٟ  أٙلعاً  ٗافعق » ٗاُعٕ  .«ٗاهتـعذٙش  ّ  ثابتعٞ  سـعٞ  إعطعا١  عوع  إقوععٍٚ اىل االحتادٙعٞ  امل٘اصُعٞ  ًع
ّ  140 املعادٝ  هتِفٚعز  هألكشاد اهلافٚٞ اهلٌاُات املاهلٛ» اعطٟ كٌا ،«كشدطتاْ  اهذطعت٘س  ًع
ّ  ٗؿالغ ٠ُِ٘ٚ ستافعات يف عوٚٔا املتِاصع األػش٠ ٗاملِاطق كشك٘ن ستافعٞ ً٘ك٘ع ذتظٍ  اهعذٙ
ٛ  اه٘سٚذٝ ارتالفٚٞ اهِقطٞ» أْ اال .«ٗدٙاىل  عِعذ  ًقاهعٞ  اذتلً٘عٞ  اعتبعاس  األكعشاد  ًطوع   ٓع
 اهلشدٜ اه٘فذ ًّ ٗطو  املاهلٛ عوٚٔا ضاعذل اهيت اهِقطٞ ٓٛ ٗٓزٖ ًِٔا، ٗصسا٢ٍٔ اُظشاب
 أٗ سععزفٔا ػععاٗٙع ُعع٘سٜ سٗص اهلشدطععتاُٛ اهععذق٘قشاطٛ اذتععضب يف اهقٚععادٜ بش٢اطععٞ املفععاٗض
 : اهبِ٘د ُف ٙوٛ ٗفٌٚا . «تعذٙؤا
 .االحتادٜ اهذققشاطٛ اهِعاَ ٗمحاٙٞ اُتقا٢ٚٞ ٗبذْٗ كافٞ ٗبِ٘دٖ باهذطت٘س االهتضاَ-1
 .االطاطٚٞ اهعشاقٚٞ امللُ٘ات متجى ٗطِٚٞ ػشاكٞ سلً٘ٞ تؼلٚى-2
 : ػالي ًّ ٗرهم اهقشاس يف ٗاملؼاسكٞ اهؼشاكٞ ًبذأ -3
 .اذتلً٘ٞ تؼلٚى ًع باهتضاًّ اقشاسٖ ٙتٍ تؼشٙع ػالي ًّ ٗطين اًّ زتوع تؼلٚى -أ
ٛ  ُععاَ  تعبين  -ب ٛ  ٗاهقعشاس  اجملوععع ًشدعٚعٞ  ٙجبعت  اهع٘صسا١  جملوععع داػوع  ٗت٘صٙععع ادتٌعاع

 .ُٗ٘ابٕ اه٘صسا١ س٢ٚع بني ملاهٚٞٗا االداسٙٞ اهـالسٚات
 .اهت٘افق ًبذأ ًشاعاٝ -ز
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ّ  االٗىل اهتق٘قٚعٞ  اهظعِٞ  ػالي االحتادٜ اجملوع تؼلٚى -4  ٗذتعني  اهِع٘اب  زتوعع  عٌعى  ًع
 .اهِقض حبق ُٗا٢بٕٚ ادتٌٔ٘سٙٞ س٢ٚع ٙتٌتع تؼلٚوٕ
 .هوعشاقٚني اهعادي اهتٌجٚى حيقق مبا االُتؼابات قاُْ٘ تعذٙى -5
 .ً٘عذٖ يف اهظلاُٛ اداهتعذ ادشا١ -6
ّ  ٗقع٠٘  املظعوشٞ  اهق٘ات بٔٚلوٚات اهِعش اعادٝ -7 ٛ  االًع ْ  ًبعذأ  ٗاقعشاس  اهعذاػو  اهتع٘اص
 .ٗتِفٚزٖ
 .اخل..ًظتقوٞ ٣ٚٓٗات ٗصاسات ًّ اهذٗهٞ ًؤطظات كى يف اهت٘اصْ ًبذأ تطبٚق -8
 ال ينصًع  طعق   ػعالي  هتِفٚزٖ املطو٘بٞ املٚضاُٚٞ ٗت٘فرل اهذطت٘س ًّ 140 املادٝ تطبٚق -9
 .اهظِتني ٙتذاٗص
ّ  االٗىل اهتقً٘ٚعٞ  اهظعِٞ  ػعالي  املا٢ٚعٞ  امل٘اسد قاُْ٘ ًؼشٗع عوٟ املـادقٞ-10  عٌعى  ًع
 .( عوٚٔا ًتفق ًظ٘دٝ اػش سظ ) اهِ٘اب زتوع

 زتوع عٌى ًّ االٗىل اهتق٘قٚٞ اهظِٞ ػالي ٗاهػاص اهِفط قاُْ٘ ًؼشٗع عوٟ املـادقٞ-11
 دشت اهيت اهِفطٚٞ باالطتجٌاسات االعذلا  ٗقب٘هٕ. ( عوٚٔا ًتفق ًظ٘دٝ اػش سظ ) اهِ٘اب

 .«ٗاهتـذٙش االطتلؼا  سق اإلقوٍٚ ٗإعطا١ كشدطتاْ إقوٍٚ يف
 اهع٘طين  اهذفاع ًِعً٘ٞ ًّ كذض١( اهبٚؼٌشكٞ) االقوٍٚ سشغ ٗتظوٚض ٗجتٔٚض مت٘ٙى -12
 .اهعشاقٚٞ
 .ادتٌٔ٘سٙٞ هش٢اطٞ اهلشدطتاُٚٞ اهلتى ا٢تال  ًشػض تأٙٚذ -13
 سوبذعٞ  يف اهلٌٚاٗٙٞ ٗاذتشب االُفاي كشاٙا ٗبلٌٍِٔ اهظابق اهِعاَ كشاٙا ٙضتع٘ -14
 .ٗعادال طشٙعا تع٘ٙلا االػشٜ ٗاملِاطق
 ٗكافعٞ  املظعتقوٞ  ٗاشل٣ٚعات  اه٘صسا١ ٗزتوع اهظٚادٙٞ اه٘صاسات يف اهلشدطتاُٛ اهتٌجٚى -15

 .اهقً٘ٛ االطتشقاق ٗٗفق عادهٞ بـ٘سٝ اهذٗهٞ ًؤطظات
ٛ  يف اهبعت  سق اهلشدطتاُٛ  هوذاُ ٙلْ٘ اْ -16  ٗاهع٘صاسات  اهظعٚادٙٞ  اهع٘صاسات  ًشػعش
 .كشدطتاْ باقوٍٚ اهـوٞ رات االػش٠
 .اهلشدطتاُٚٞ اهلتى ا٢تال  ًّ ًشػشا اه٘صسا١ جملوع اهعاَ االًني ٙلْ٘ اْ-17
ٛ  اهطعش   اُظعشاب  سعاي  ًظعتقٚوٞ  اال٢تالفٚٞ اذتلً٘ٞ تعذ -18  ػعشق  بظعب   اهلشدطعتاُ
 .عوٚٔا املتفق اهدلاًر ِفٚزت عذَ اٗ ٗاكض دطت٘سٜ
 اهزكش االُفٞ املؼاسٙع مبظاُذٝ اه٘صسا١ زتوع ٗيف اهدلملاْ يف اه٘صسا١ س٢ٚع كتوٞ توتضَ -19
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ٞ  اْٞبياضظ  َػيبٛز  ب١ضَٜع 27/11/2010 ؾ١مم١ ١٥َطِؤ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ٖي١ضَُٜ  يي١  نٛضزغيتا
ٞ  غ١ضؤنٞ ٚ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ غ١ضؤنٞ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ب١ غ١آلس١زٜٔ ٕ  ١٥زلَٛي١ْ  ٚ ٠ٚظٜيطا
ٞ  ض٠غٍٛ نؤغط٠ت ٚ باضظاْٞ َْٝضريؤإ ٞ  ١٥َٝٓيساضٚ  غيهطتَٝطٚ  ٚ عي١ي  ال١ْٜي١  َٖٝيعٚ  َْٜٛٓي١ضاْ

ٕ  ٝؤ١ْفطانػي  ٦ٝ٥تٝاليف زاْٛغتاْهاضٟ ؾاْسٟ ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ غٝاغ١ٝٝناْٞ  نٛضزغيتا١ْٝٝنا
 .نؤب٠ٚ٠ٚٛ
ٕ  ب١خَٝطَٖٝٓاْٞ َٜٚطاٟ باضظاْٞ غ١ضؤى ، نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا غ١ض٠تاٟ ي١  ضاٜط١ٜاْيس  ٥اَياز٠بٛٚا
ٔ  زاٖاتٛٚ قؤْاخٞ ي١ باؽ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ بؤ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ١٥ٚ ١٥زلاَساْٞ ي١ ١َب١غت ن١  ، بهي١ٜ
 ط١يٞ ٚ عريام بؤ بٛٚ ط١ٚض٠ غ١ضن١ٚتَٓٝهٞ ٚ نطا٠ٚ١ٜ نٛضز ز٠غغ غ١ض ي١ ن١ ططَٜهَٜٛط٠ٟ ١٥ٚ

ٟ  غي١ضن١ٚت١ٓن١ف  ٚ نٛضزغتإ ٞ  ثَٝطي١ ٞ  طي١ي ٞ  يي١  نٛضزغيتاْ  بي١  ز٠ضخػيت  َْٜٛيسا  عرياقي
 . ب٠ٚٛ الٚاظ نٛضز ثَٝط١ٟ ٚ غ١ْط طٛا١ٜ ن١ ز٠نطز ٠ٚ١٥ٜإ باْط١ؾ١ٟ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ثَٝض١ٚا١ْٟ

 ١ْفطانػييٝؤ ٦ٝ٥تييٝاليف ْيياٚ الٜيي١َْٝهٞ ٖيي١ض ب١ضنيي١ٚتٞ ٚ ز٠غييته١ٚت١نإ بيي١ غيي١باض٠ت
ٞ  غ١ضؤى ، نٛضزغتا١ْٝٝناْٝـ ٟ  بياضظاْ ٕ  يي١  ضيؤٕ  ٖي١ض  ني١  يي٠ٚ١نطز٠ٚ٠  ت٥١هٝيس  ١َٖٚيي١نا

 عازٜال١ْ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ثؤغت١ناْٝـ ٚ ب١ؾساضبٔ ز٠غته١ٚت١نإ ي١ ١٥ٖٚاف  ز٠بَٞ ب١ؾساضبٕٛٚ
ٞ  َْٜٛٓطا ضابطزٚٚزا قؤْاخٞ ي١ ن١ ١ٜنطٜع١ٜٟٝ ١٥ٚ خٛاغت ٖٝٛاٟ ٚ زاب١ؾهطزٕ ب١َٓٝ  بي١ضز٠ٚاَ

 .١ٜنطٜع١ٜٝزا١ٜ ي١ٚ نٛضزغتإ غ١ْطٞ َٖٝعٚ ضْٛه١ ، ١ٖبَٝت
ٟ  ٥ي١ّ  زاْٛغتاْس١ْناْٞ باضٚزؤخٞ ثاؾإ ٞ  ي١غي١ض  طتتٛطيؤ  ٚ ب١غيسا  زٚاٜٝي١  َٝهياْٝعَ

ٕ  ثؤغت١ ي١غ١ض خاي١نإ زاب١ؾهطزْٞ ٕ  ٚ غيٝاز١ٜٝنا ٞ  ٚ ٠ٚظاض٠تي١نا ٞ  غيٝٓاضٜؤناْ  ثَٝهَٗٝٓياْ
 ٥يي١ٚ بيياض٠ٟ ييي١ ضزغييتا١ْٝٝنإنٛ فطانػييٝؤ١ْ ٦ٝ٥تييٝاليف ١َٖيَٜٛػييغ ٚ زاٖيياتٛٚ سهَٛيي١تٞ
ٞ  ؾيا٠ٜٚؼ  ْٛضٟ ضؤش.ز باض٠ٚ٠ ي١ّ ٚ تاٚتَٜٛهطإ غٝٓاضٜؤٜا١ْ ٟ  غي١ضؤن ٟ  ؾياْس  زاْٛغيتاْهاض
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ٞ  يي١  ٜي١ى  ١ٖض ١َٖيَٜٛػغ نٛضزغتا١ْٝٝنإ فطانػٝؤ١ْ ٦ٝ٥تٝاليف ٞ  ْياٚ  قي١ٚاض٠ناْ  ١٥زلَٛي١ْ
 ٚ ١ٝنإغييٝازٜ ثؤغييت١ زاب١ؾييهطزْٞ ضييؤ١ْٝتٞ بيي١ غيي١باض٠ت خػييت١ضِٚٚ عييريام َْٜٛٓيي١ضاْٞ
 بيي١ ثؤغييتا١ْ ٥يي١ٚ زاب١ؾييهطزْٞ ي١غيي١ض ت٥١هٝييسٜإ نؤب٠ٚٛنييإ ض٠ٚ٠ٚٚ ييي١ّ ٚ ٠ٚظاض٠تيي١نإ
 ، نيطز٠ٚ٠  عرياقيسا  ي١ ز١َ٠ٚٚ ١ْت٠ٚ١ٟ نٛضز ن١ ٠ٚ١٥ٟ ض٠ِضاٚنطزْٞ ب١ ٚ عازٜال١ْ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ

 ز٠غيتٛٚضزا  يي١  ني١  غ١ضب١خؤٜٝا١ْٟ ز٠غت١ ١٥ٚ ٠ٚضططتين ي١غ١ض ت٥١هٝسنطزٕ غ١ض٠ضِاٟ ١َ١٥
 .ز٠ن١ٕٚ نٛضز ب١ض ب١ ١ْٖسَٜهٝإ ن١ ٖات٠ٚٛ ْاٜٚإ
ٞ  ناضْا١ٜ١َنٞ ثَٝؿٛٚزا قؤْاغٞ ي١ ضؤٕ ن١ ثَٝؿٓٝاضنطا نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ١ٖض  نٛضزغيتاْ
 بي١  نٛضزغتاْٝـ ٦ٝ٥تٝاليف ٚ ١ٖبَٝت تط ناضْا١ٜ١َنٞ زاٖاتٛٚف قؤْاغٞ بؤ ثَٜٝٛػت١ ، ١ٖبٛٚ
ٞ  ب١ض٠ٚ ناضنطزْٞ ٚ ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ز٠غتب١ناضبْٛٚٞ ثاف تاٜب١تٞ ٞ  ثَٝهَٗٝٓياْ  يٝصْي١ناْ
 .ببَٝٓٝت يٝصْا١ْ ١٥ٚ زاب١ؾهطزْٞ ضؤ١ْٝتٞ ي١ خؤٟ ناضاٟ ضؤَيٞ ١٥زل١ْ١َٛ ١٥ٚ

ـ  غٝاغي١ت١  بؤ ْٝؿتُاْٞ ١٥زل١َْٛٞ ز٠ضباض٠ٟ  دي١خغ  نؤب٠ٚ١ْٚٛني١  ، غيااتٝص١ٜٝناْٝ
 ؾ١ضان١تٞ تٝاٜسا ٚ بَٝت ناضٜط١ض ١٥زل١ََْٛٝهٞ  ز٠بَٞ ن١ نطز٠ٚ٠ ١٥زل١ْ١َٛ ١٥ٚ با١ٜخٞ ي١غ١ض
 . بهطَٟ ب١ضد١غت١ تٝا

 ز٠ضبطِٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ت٠ٚ١ض٠ناْٞ ب١ غ١باض٠ت خؤٟ بؤضْٛٚٞ بريٚ ٥اَاز٠بٛٚإ ي١ ١ٜى ١ٖض
ٟ  غي١ضن١ٚتين  ني١  نيطز٠ٚ٠  ي٠ٚ١ ت٥١هٝسٜإ ١َٖٛٚؾٝإ ١ٖض ٚ  غي١ضؤى  ز٠غتجَٝؿيد١ض١ٜٝن١

 ١ٖض تٛاْٞ غتجَٝؿد١ض١ٜٝن١ز٠ ، بَٝت باؾسا ٥اغتَٝهٞ ي١ نٛضز ثَٝط١ٟ ن١ نطز٠ٚٚ ٚاٟ باضظاْٞ
ٛ  ثَٜٝٛػيت١  بؤ١ٜ بهات ْٝؿإ ز٠غت عريام غ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ٟ  غَٞ  فطانػيٝؤ١ْ  ٦ٝ٥تيٝاليف  ٠ٚني

ٞ  ي١طي١ٍَ  زاْٛغتاْهطزٕ ي١غ١ض بَٝت ب١ضز٠ٚاّ نٛضزغتا١ْٝٝنإ ـ  ٚ زٜهي١زا  يٝػيت١ناْ  ٖي١َٚيٝ
 .بهات زاٖاتٛٚزا سه١َٛتٞ ي١ ب١ؾساضٟ ال١ْ١ٜنإ ١َٖٛٚ بسات
 نطز نٛضزغتإ زاْٛغتاْهاضٟ ؾاْسٟ ي١ زاٚاٟ باضظاْٞ غ١ضؤى ، ب٠ٚ١ْٚٛن١زانؤ نؤتاٜٞ ي١
ٟ  ١٥ٚ ز٠غتٓٝؿاْهطزْٞ ١َب١غغ ب١ بََٗٝٓٝت ثَٝو ْاٚخؤٜسا ي١ يٝص١ٜ١ْى ن١  بيؤ  ني١  ثؤغيتا١ْ

ٕ  ٖي١َٛٚ  ثَٜٝٛػت١ سه١َٛتٝـ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ي١ ب١ض ٚ ثَٜٝٛػ  نٛضزغتإ ط١يٞ  ضَٜهه١ٚتٓي١نا
 .نطزٕ ٥ُٝعا ب١َٓٝ
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  بةبة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  طةهيطةهي  تيَلسِايتيَلسِاي  هةهة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  ثريؤشباييثريؤشبايي
  فةيويفةيوي  كوزداُيكوزداُي  كؤضجيَلسدُيكؤضجيَلسدُي  وو  كوشنتكوشنت  دؤشيدؤشي  ُاضاُدُيُاضاُدُي  جيِؤضايدجيِؤضايد  بةبة  بؤُةيبؤُةي

 
 َٚٝٗط٠بإ ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ْاٟٚ

 بطِٜاضٟ ضاط١ٜاْسْٞ بؤ١ْٟ ب١ ز٠ن١ّ نٛضزغتإ ط١يٞ ٚتَٝهطِاٟ ف١ًٜٞ نٛضزاْٞ ي١ ثريؤظباٜٞ
ٞ  ٚنؤضجَٝهطزْٞ نٛؾ  زؤظٟ ْاغاْسْٞ دٝٓؤغاٜس ب١ ٞ  نيٛضزاْ ٟ  ي١الٜي١ٕ  في١ًٜ ٟ  زازطيا  بياآل

ٔ  بطِٜاض٠ ي١ٚ ثَٝؿٛاظٟ ١َُٝ٥ عَٝطام، تاٚا١ْناْٞ ٟ  ني١  ز٠ني١ٜ ٟ  ت١ٚاٚني١ض ٟ  بطِٜياض  ٥ي١ٚ  زٜهي١
 .١َٖي١ظ١ ٚ ١٥ْتاٍ زؤظٟ ١ٖضزٚٚ ب١ غ١باض٠ت زازطا١ٜ١ٜ
ٟ  زازث١ض٠ٚضَٜغ بطِٚاٟ بؤ١ٜ١ْن١ ١َ١٥ ٕ  نَٝؿي١ن١  ٖٚاٚنيات  ز٠نيات  ثتي١ٚتط  ١اليي  خؤَيا
 زاٚا بؤ١ٜ ٖات٠ٚٛ، نٛضز ١َُٝ٥ٟ ب١غ١ض ن١ ٜاز زََٜٓٝت٠ٚ١ ٚغت١َ١ف د١ٚض ١٥ٚ ق١باض٠ٟ ط١ٚض٠ٜٞ

ٞ  فٝيسضاٍَ  عَٝطاقٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ ال١ْ١ٜ غ١ضد١ّ ي١ ٕ  ٖٚي١ضَُٜ ٔ  نٛضزغيتا  ٖي١َٛٚ  ز٠ني١ٜ
ٞ  بؤ به١ٕ ب١زٚازاضَْٛٚٝو ٞ  ب١َافط١ٜاْيسْ ٞ  نيٛضزاْ  طؿيت  ٚ َٜٝهي٠ٚ١ ضٚٚ ٖي١َٛٚ  يي١  في١ًٜ
ٟ  ١٥ٚ ٚط١ضِاْس٠ٚ١ْٟ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْٜإ ثَٝٓاٚ ي١ به١ٕ ز٠غت١ب١ض ٥اَطاظَٜهٝـ ٞ  َافاْي١  ضشَُٜي
 .نطزبٛٚ ظ٠ٚت يَٝٝاْٞ ي١ْاٚضٛٚ

 
 
 
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
22//1212//20102010  
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 دةقي ِرَيككةوتننامةي هةولَير

 
َْٜٛٓي١ضاْٞ عَٝيطام، َٖٝيعٚ ال١ْٜي١بطا٠ٚنإ     ٟ ١٥زلَٛٚي١ْٞ   7/3/2010زٚاٟ ١َٖيبصاضزْٞ 

١ْط١ٜؿت١ٓ ٖٝ  ضَِٜهه١َْٚٝو ٚ ١ْتٛاْسضا سه١َٚٛتٞ عَٝطاقٞ فٝسضاٍَ ثَٝبَٗٝٓسضَٟ، ْانؤن١ٝٝنإ 
ب١دؤضَٜو قَٛٚيب٠ٚ١ْٚٛ، ن١ ١َتطغٞ ١َٖيطريغا٠ٚ١ْٟ ؾ١ضِٟ تا١ٜيف يَٝس٠نطاٜي٠ٚ١، زٚاٟ ٥ي٠ٚ١ٟ   

بؤ ضاض٠غ١ضٟ زؤخيٞ ض١قب١غيتٟٛٚ عَٝيطام     غ١ضؤنٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ز٠غتجَٝؿد١ض١ٜٝنٞ
َياْط يي١    8نطز، ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜنإ باْط١ٚاظٟ غ١ضؤى باضظاْٝٝإ قبٍَٛٚ نطز، ٠ٚ١٥بٛٚ زٚاٟ 

ت١ٚاٟٚ يٝػت١ بطا٠ٚناْٞ ١َٖيبصاضزْٞ ث١ضيي١َاْٞ عَٝيطام يي١     ١ٖ8/11/2010َيبصاضزٕ، ضِؤشٟ 
هه١ٚت١ٓن١ ضَِٜهه١ٚتٔ ٚ ن١ ي١غي١ض  ١ٖٚيَٝط نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜنإ ي١غ١ض خاَي١ناْٞ ضَِٜ

بٓيي١َاٟ تيي١ٚافٛم ز٠غيي١آلت١ناْٞ عَٝييطام زابيي١ف نييطإ، ديياضَٜهٞ زٟ ١ٖضغييَٞ ثَٝهٗاتيي١   
َٝطام )نٛضز ٚ عي١ض٠بٞ ؾيٝب١ٚ عي١ض٠بٞ غي١ْٓٛ(  بي١ ضَِٜههي١ٚتٔ ز٠غي١آلت١         غ١ض٠ن١ٝٝنٞ ع

َٝٓسضاٚ ْيٛضٟ  غٝاز١ٜٝناْٝإ ب١غ١ضزا زاب١ف نطا، ب١آلّ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ سه١َٚٛتٞ عَٝطام  ثَٝهٗ
َايٝهٞ ب٠ٚٛ غ١ضؤنٞ سه١َٚٛت، داضَٜهٞ ثَٝهٗات١ٟ نٛضزٚ ع١ض٠بٞ غي١ْٓٛ ثي١ضاَٜٚعخطإ ٚ   
تانط٠ِٟٚ ي١ ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ عَٝطاقسا نطاٚ ثؿت ي١ٚ ضَِٜهه١ٚتٓٓا١ٜ١َ نطاٚ ز٠غتٛٚض ثَٝؿيَٞ نيطا.   

 ١َ١٥ف ز٠قٞ خاَي١ناْٞ ١٥ّ ضَِٜهه١ٚت١ٓ ن١ ي١ َاَيج١ضِٟ ١َزا ٠ٚضطريا٠ٚ.
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تِفشد املذ٠ بِؼش ُف اتفاقٚٞ أسبٚى كاًوٞ ، ًع االتفاقٚعات اهفشعٚعٞ    ُف اتفاقٚٞ اسبٚى
بععني اهتشععاه  اهلشدطععتاُٛ ٗ ا٢ععتال  دٗهععٞ اهقععاُْ٘ ٗبععني ا٢ععتال  اهعشاقٚععٞ ٗ اهتشععاه          

ٗاْ املذ٠ ٗ كٌا ٗعذت قّشا١ٓا ٗاطتذابٞ هوٌطاهع  اهعيت ؿعذست ععّ املشدعٚعٞ       اهلشدطتاُٛ.
هِذ  االػش  ٗ املطاه  اهؼعبٚٞ، تفٛ ب٘عذٓا بشغٍ اهتأػرل ٗكعاْ طعب  اهتعأػرل    اهذِٙٚٞ يف ا
اْ املذ٠ بزهت دٔ٘دًا كعبرلٝ ًعّ أدعى اهلؼع  ععّ كعى االتفاقٚعٞ ًٗالسقٔعا           اهزٜ سـى ،

ُٗ٘د أْ ُِٖ٘ أْ ًعا ُؼعشتٕ بععض اهـعش  ٗامل٘اقعع      . ٗاالتفاقات ادتاُبٚٞ بني اهلتى اهظٚاطٚٞ
 .دض١ ًّ ارتط٘ط اهعاًٞ هالتفاقٚٞاالهلذلُٗٚٞ مل ٙلّ ط٠٘ 

 حمضز اجتماع جلنة متابعة تنفيذ اتفاقات

 مبادرة السيد مسعود بارساني

ادتٌعت اهوذِٞ اهعوٚا ملتابعٞ ٗتِفٚز ًبادسٝ اهظٚذ ًظع٘د باسصاُٛ يف اهظاعٞ اهظابعٞ ًّ 
حبل٘س كى ًّ اهظٚذ سظّ اهظِٚذ ٗد. طوٌاْ  8/2/2011ًظا١ َٙ٘ اهجالثا١ امل٘افق 

دتٌٚوٛ ٗاهظٚذ سٗص ػاٗٙع يف ًقش إقاًٞ اهظٚذ سٗص ُ٘سٜ ػاٗٙع ٗت٘ؿوت إىل اهِتا٢ر ا
 :اهتاهٚٞ

 :اجملوع اه٘طين هوظٚاطات اهعوٚا -1

مت االتفاق عوٟ املظ٘دٝ املشفقٞ باطتجِا١ اهفقشٝ املتعوقٞ باهتـ٘ٙت عوٟ س٢ٚع اجملوع، سٚح 
ٙلْ٘ يف اجملوع، أًا سأٜ اهعشاقٚٞ  ٙش٠ اهتشاه  اه٘طين باْ اهتـ٘ٙت عوٟ اهش٢ٚع ِٙبػٛ اْ

ٗاهلشدطتاُٛ ٓ٘ اْ ِٙتؼ  اجملوع اه٘طين أٗ ٙشػض س٢ٚع ادتٌٔ٘سٙٞ اطٍ س٢ٚع اجملوع اه٘طين 
 .ٗٙـادق عوٕٚ يف زتوع اهِ٘اب

 :اهِعاَ اهذاػوٛ جملوع اه٘صسا١ -2

ٙالت مت االتفاق عوٟ عشض املظ٘دٝ املعذٝ ًّ قبى زتوع اه٘صسا١ اهظابق ًع اآلسا١ ٗاهتعذ
املشفقٞ ًعٔا عوٟ زتوع اه٘صسا١ ًّ أدى تؼلٚى دتِٞ ًّ اه٘صسا١ املتشاهفني إلقشاس املظ٘دٝ 
اهِٔا٢ٚٞ داػى زتوع اه٘صسا١ ٗٙلو  اهظٚذ س٢ٚع اه٘صسا١ ُٗا٢بٕ سٗص ُ٘سٜ ػاٗٙع ٗاهذكت٘س 

 .سافع اهعٚظاٜٗ مبتابعٞ ٓزا املو  ًع زتوع اه٘صسا١

 هتؼشٙعٚٞإؿالغ عٌى زتوع اهِ٘اب )اهظوطٞ ا -3
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مت االتفاق عوٟ إساهٞ ٓزا املو  اىل كى ًّ زتوع اهِ٘اب ٗزتوع اه٘صسا١ ًّ أدى تِفٚز احملاٗس 
 .املتفق عوٚٔا اه٘اسدٝ يف املو  كى سظ  اػتـاؿٕ

 :إؿالغ عٌى اهظوطٞ اهتِفٚزٙٞ  -4

ٗٙتابع  حتاي اه٘سقٞ املعذٝ ًّ قبى دتِٞ اهتفاٗض اىل اذتلً٘ٞ هتِفٚز االهتضاًات املتفق عوٚٔا
 .ًّ قبى اهوذِٞ اهعوٚا

 :املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ -5

مت تِفٚز بعض بِ٘د اه٘سقٞ ًِٗٔا سفع اذتعش عّ د. ؿاحل املطوم ٗد. ظافش اهعاُٛ ٗكزهم  -أ
 .مت جتٌٚذ عٌى اشل٣ٚٞ ًّ قبى اذتلً٘ٞ ًا عذا االعٌاي اهشٗتِٚٚٞ

هوٌظا١هٞ ٗاهعذاهٞ مت إساهٞ  فٌٚا خيف تؼلٚى ٣ٚٓٞ املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ ٗفق اهقاُْ٘ اذتاهٛ -ب
ٓزا األًش اىل اذتلً٘ٞ هػشض تؼلٚى اشل٣ٚٞ ٗإسطاي املشػشني اىل زتوع اهِ٘اب هػشض 

 .اهتـ٘ٙت عوٍٚٔ بأطشع ٗقت، ٗٙتابع األًش ًّ قبى د. ؿاحل املطوم

فٌٚا خيف ً٘ك٘ع إعادٝ اهِعش بقاُْ٘ املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ تلوٚ  دتِٞ املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ يف  -ت
 .ع اهِ٘اب ملتابعٞ األًشزتو

 :ٗسقٞ اإلؿالغ اهقلا٢ٛ -6

ٙتابع تِفٚز اه٘سقٞ ًّ قبى اهوذِٞ اهعوٚا ًع س٢ٚع زتوع اهقلا١ األعوٟ ٗٙعقذ ادتٌاع 
 .بٌِٚٔا ػالي األٙاَ اهقادًٞ

 :اهت٘اصْ اه٘طين -7

اهذٗسٝ االتفاق عوٟ إعذاد ًظ٘دٝ قاُْ٘ ٣ٚٓٞ اهت٘اصْ اهيت قذًت ًّ قبى دتِٞ األقاهٍٚ يف  -أ
ًّ اهذطت٘س ٗاالتفاق اهظٚاطٛ ملبادسٝ اهظٚذ ًظع٘د باسصاُٛ  105اهدلملاُٚٞ اهظابقٞ ٗفق املادٝ 

 .ٗٙلو  س٢ٚع زتوع اهِ٘اب ُٗا٢باٖ مبتابعٞ حتقٚق رهم

تظتٌش دتِٞ اهت٘اصْ اهظابقٞ املؤهفٞ ًّ قبى اهظٚذ ٓ٘ػٚاس صٙباسٜ ٗاهظٚذ ٓادٜ اهعاًشٜ  -ب
تابعٞ عٌؤا يف تشػٚض اه٘كال١ ٗاهظفشا١ ٗاهذسدات ارتاؿٞ أٗ ٗاهذكت٘س سافع اهعٚظاٜٗ مب

 .تؼلى دتِٞ دذٙذٝ ًتفق عوٚٔا ًّ قبى اذتلً٘ٞ

 .اهت٘ؿٚٞ اىل زتوع اه٘صسا١ بتشقٚق اهت٘اصْ اهذطت٘سٜ عِذ تشػٚض اهقادٝ اهعظلشٙني -ت

تى عوٟ فٌٚا خيف تعٚني املذسا١ اهعاًني: كٌّ ًبادسٝ اهظٚذ ًظع٘د باسصاُٛ اتفقت اهل -خ
 .حتقٚق اهت٘اصْ اهذطت٘سٜ ًّ دسدٞ ًذٙش عاَ فٌا ف٘ق عوٟ ًظت٠٘ دٗاّٗٙ اه٘صاسات االحتادٙٞ

 .تتٍ ًتابعٞ تِفٚز ٗسقٞ اهت٘اصْ ًّ قبى اهوذِٞ اهعوٚا -دع
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 :املو  األًين -8

حتاي اه٘سقٞ اىل اذتلً٘ٞ ٗاىل دتِٞ األًّ ٗاهذفاع هتِفٚز ًا ًتفق عوٕٚ ٗٙتابع األًش ًّ قبى 
 .ذِٞ اهعوٚااهو

 :ٗسقٞ املظا٢ى اهعاهقٞ ًع إقوٍٚ كشدطتاْ  -9

 .حتاي اه٘سقٞ اىل اذتلً٘ٞ هتِفٚز ًا ًتفق عوٕٚ

 .تظتٌش اهوذِٞ مبتابعٞ املوفات اعالٖ ًٗا تؤٗي إهٕٚ  -10

حتذد اهِقاط غرل املتفق عوٚٔا ٗتِاقؽ يف دوظٞ ػاؿٞ هوذِٞ اهعوٚا ًّ أدى اهت٘ؿى اىل 
 .ٍ أٜ ً٘ك٘ع ًّ امل٘اكٚع املتبقٚٞ حتاي اىل ادتٌاع اهقادٝسؤا، ٗيف ساهٞ عذَ سظ

 طوٌاْ ادتٌٚوٛ  اهذكت٘س/

 اهظٚذ/ سظّ اهظِٚذ 

 اهظٚذ/ سٗص ُ٘سٜ ػاٗٙع 

 

 النقاط املتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارساني

 :احمل٘س األٗي / ادتاُ  اإلداسٜ ٗاملاهٛ

هـادسٝ ارتاؿٞ باًتٚاصات األعلا١ ٗاطتبذاشلٍ اًتٚاص األعلا١: إعادٝ اهِعش باهق٘اُني ا  -1
 .()اذتق٘ق، اهشٗات ، اذتٌاٙات، اهتقاعذ، اهـالسٚات املاهٚٞ ٗاإلداسٙٞ

إؿالغ اهذا٢شٝ اهدلملاُٚٞ: ٗتق٘ٙٞ كادسٓا كٛ تقَ٘ مبظؤٗهٚاتٔا يف ت٣ٚٔٞ اهق٘اُني هوتؼشٙع  -2
اي اهق٘اُني املقذًٞ عوٟ ػلى ًٗتابعٞ ق٘اُني اهوذاْ املؼتوفٞ كٌّ طق  صًين ستذد ٗعذَ إٌٓ

 .ًؼشٗع أٗ ًقذلغ قاُْ٘ ًّ ٗاىل اجملوع

 :احمل٘س اهجاُٛ/ اهتؼشٙعات ٗاهق٘اُني

إعادٝ تؼلٚى دتِٞ اهتعذٙالت اهذطت٘سٙٞ: مبا ٙلفى ًؼاسكٞ سقٚقٚٞ دتٌٚع اهلتى اهفا٢ضٝ  -1
 .يف ٓزٖ اهوذِٞ ٗإصتاص اهتعذٙالت املتفق عوٚٔا

: ٗكع طق  صًين هتؼشٙع مجٚع اهق٘اُني اهيت أٗدض اهذطت٘س اهظق  اهضًين هوتؼشٙعات  -2
تؼشٙعٔا هلِٔا مل تؼشع ٗاْ ٙتٍ رهم باهتِظٚق بني اهذا٢شٝ اهدلملاُٚٞ ٗاهوذِٞ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهوذاْ 
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اهدلملاُٚٞ املؼتـٞ ًّ دٔٞ ٗس٢اطٞ اجملوع ٗاهلتى اهظٚاطٚٞ ًّ دٔٞ أػش٠ ٗسظ  األطبقٚٞ 
 :ٗاألٗه٘ٙٞ اهتاهٚٞ

 حمللٌٞ االحتادٙٞقاُْ٘ ا -

 قاُْ٘ اهِفط ٗاهػاص -

 قاُْ٘ املـاذتٞ اه٘طِٚٞ -

 قاُْ٘ تِعٍٚ األدٔضٝ األًِٚٞ -

 قاُْ٘ األسضاب -

 قاُْ٘ زتوع االحتاد -

 قاُْ٘ االُتؼابات -

 قاُْ٘ ًف٘كٚٞ االُتؼابات -

 قاُْ٘ ػبلٞ اإلعالَ -

 قاُْ٘ ٣ٚٓٞ اهِضآٞ -

 قاُْ٘ املفتؼني اهعاًني -

 اهشقابٞ املاهٚٞقاُْ٘ دٙ٘اْ  -

 قاُْ٘ ٣ٚٓٞ اهت٘اصْ -

 قاُْ٘ اإلٙشادات االحتادٙٞ -

 قاُْ٘ اهعٌى اهـشفٛ ٗمحاٙٞ اهـشفٚني -

تؼلٚى اهوذاْ اهدلملاُٚٞ اهذا٢ٌٞ: ٗت٘صٙع س٢اطتٔا ُٗٚابتٔا ٗاملقشسّٙ ٗفق االطتشقاق   -3
 .االُتؼابٛ ٗاهت٘اصْ اهذطت٘سٜ

 :احمل٘س اهجاهح / اهذٗس اهشقابٛ

استباط اشل٣ٚات املظتقوٞ مبذوع اهِ٘اب: ٗفقًا هوذطت٘س )٣ٚٓٞ اهِضآٞ، دٙ٘اْ اهشقابٞ تفعٚى  -1
 .ٗطبقًا هقشاس احمللٌٞ االحتادٙٞ (املاهٚٞ، ػبلٞ اإلعالَ، ٣ٚٓٞ االتـاالت ٗاإلعالَ

إُٔا١ ًٗعادتٞ قلٚٞ املظؤٗهٚٞ أٗ املِـ  اهشزلٛ باه٘كاهٞ )ٗصٙش ٗكاهٞ، س٢ٚع ٣ٚٓٞ،  -2
اخل( ػالي ثالثٞ أػٔش ًّ بذاٙٞ عٌى زتوع اهِ٘اب ًع كٌاْ اهت٘اصْ  ٗٗكٚى ٗصاسٝ..

 .اهذطت٘سٜ

تفعٚى دٗس أدٔضٝ اإلعالَ املؼتوفٞ باعتباسٓا طوطٞ سابعٞ ٗتؼشٙع قاُْ٘ اهعٌى اهـشفٛ  -3
 .ٗقاُْ٘ محاٙٞ اهـشفٚني
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ٗكع آهٚٞ ٗاكشٞ ًتفق عوٚٔا الطتذعا١ ٗاطتذ٘اب أعلا١ اهظوطٞ اهتِفٚزٙٞ ٗعذَ   -4
 .شن رهم هتفظرل ٣ٚٓٞ اهش٢اطٞت

 اهيقاط املتفق عويَا ضنً مبادزة اهطيد مطعود بازشاىي

 :قاُْ٘ األدٔضٝ األًِٚٞ ٗؿالسٚاتٔا -1

إقشاس قاُْ٘ األدٔضٝ األًِٚٞ اهزٜ حيذد األدٔضٝ األًِٚٞ اهعاًوٞ ًٗٔاَ ؿالسٚٞ كى دٔاص 
 .ألًِٚٞهتشقٚق ساهٞ اهتلاًى ٗجتِ  اهتقاطعات يف اػتـاؿات األدٔضٝ ا

 .كشٗسٝ تأٓٚى األدٔضٝ األًِٚٞ مبا حيقق أعوٟ دسدات املِٔٚٞ -2

إػلاع األدٔضٝ األًِٚٞ هوٌظا١هٞ يف زتوع اهِ٘اب )ٗفقًا هوظٚاقات اهذطت٘سٙٞ( طّ  -3
اهق٘اُني اهالصًٞ هفشض أػذ اهعق٘بات اهقاُُ٘ٚٞ بادتٔات اهيت ٙجبت أُا تتؼابش هـاحل دٔات 

 .أدِبٚٞ

ٚع اهقٚادات ٗاهعِاؿش األًِٚٞ اهيت تشد ػلا٠ٗ كذٓا باستلاب ػشٗقات اهتشقٚق ًع مج -4
 .ذتق٘ق اإلُظاْ ٗعذَ ًِض اذتـاُٞ ألٜ ًِٔا ٗألٜ ًدلس كاْ

تفعٚى دٗس زتاهع احملافعات ٗفق اهذطت٘س ٗقاُْ٘ زتاهع أدٔضٝ احملافعات مبا ٙلٌّ تِفٚز   -5
 .قشاسات توم اجملاهع املتعوقٞ باملو  األًين

 .١ ًشاكض حبجٚٞ هالطتفادٝ ًّ املتقاعذّٙإُؼا -6

 .كبط ٗتعضٙض اذتذٗد باألدٔضٝ اذتذٙجٞ مبا ٙلٌّ اهظٚطشٝ عوٟ اذتذٗد -7

 .اهتؼذد ًع املتظووني عدل اذتذٗد بـ٘سٝ غرل ػشعٚٞ -8

تؼلٚى دٔاص ػاق باهط٘اسئ ملتابعٞ ساالت اهل٘اسخ اه٘طِٚٞ ٗتقذٍٙ اذتو٘ي ٗاملعادتات  -9
 .وٌِاطق املتلشسٝاهظشٙعٞ اهالصًٞ ه

تعضٙض دٗس ٗؿالسٚات دٔاص املؼابشات اه٘طين ٗبِا١ ك٘ادسٖ مبا ٙوضَ ًتطوبات األًّ  -10
اه٘طين هوعشاق ًٗلافشٞ اهتذظع ًٗتابعٞ اهِؼاط االطتؼباسٜ األًين عوٟ األساكٛ 

 .اهعشاقٚٞ ٗطّ اهق٘اُني اهفعاهٞ بٔزا اهؼأْ
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 د بازشاىياهيقاط املتفق عويَا ضنً مبادزة اهطيد مطعو

 .عذَ د٘اص ادتٌع بني س٢اطٞ زتوع اهقلا١ األعوٟ ٗس٢اطٞ احمللٌٞ االحتادٙٞ أٗ ستلٌٞ اهتٌٚٚض -1

 .اإلطشاع بإقشاس قاُْ٘ احمللٌٞ االحتادٙٞ ٗاالتفاق عوٟ تظٌٚٞ أعلا٢ٔا -2

اإلطشاع بتؼلٚى قاُْ٘ اهظوطٞ اهقلا٢ٚٞ ٗفق اهذطت٘س ٗتفعٚى ٗتط٘ٙش عٌى دٔاص االدعا١  -3
 .اَاهع

 .اإلطشاع بإقشاس قاُْ٘ زتوع اهقلا١ األعوٟ -4

 .سعش عٌى اهقلاٝ ػاسز تؼلٚالت زتوع اهقلا١ األعوٟ -5

 .ًشادعٞ قاُْ٘ اإلسٓاب -6

 

 اهيقاط املتفق عويَا ضنً مبادزة اهطيد مطعود بازشاىي

 :حتقٚق اهت٘اصْ اه٘طين يف -1

 .ٗكال١ اه٘صاسات -أ

 .اهظفشا١ -ب

 .ف٘كٚٞ املظتقوٞسؤطا١ اشل٣ٚات ٗامل -ت

يف اه٘صاسات األسادٙٞ ٗاملؤطظات اهعظلشٙٞ ٗاألًِٚٞ ًّ دسدٞ ًذٙش عاَ فٌا ف٘ق أٗ ًا  -خ
 ٙقابوٕ )قٚادات اهفشق بذٙ٘اْ اه٘صاسات.. اخل

ٙقش قاُْ٘ ٣ٚٓٞ اهت٘اصْ يف فذلٝ ال تتذاٗص اهظتٞ أػٔش ًِز بذ١ دتاْ اهدلملاْ أعٌاشلا  -2
 .اهقاُْ٘ بت٘افق اهلتىٗتؤطع اشل٣ٚٞ ًباػشٝ بعذ ُفار 

تعتٌذ اشل٣ٚٞ اهت٘اصْ اهذطت٘سٜ ٗتلٌّ سق٘ق مجٚع األقاهٍٚ ٗاحملافعات يف مجٚع ًؤطظات  -3
 .اهذٗهٞ مبا يف رهم املؤطظات األًِٚٞ ٗاهعظلشٙٞ ٗدتٌٚع املظت٘ٙات

تفعٚى دٗس زتاهع اه٘صاسات ٗاشل٣ٚات املظتقوٞ ًِٗض ؿالسٚات ًِاطبٞ ه٘كال١ اه٘صاسات  -4
 .ُٛ سؤطا١ اشل٣ٚات املظتقوٞ هتشقٚق املؼاسكًٞٗعاٗ
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زتوع ارتذًٞ  تفعٚى اهذطت٘س ٗاهق٘اُني رات اهعالقٞ باهتعٚني ٗاهت٘ظٚ  ٗاإلطشاع يف تأطٚع -5
( ًّ اهذطت٘س ٗأقشٖ زتوع اهِ٘اب اهظابق يف فـوٕ 107االحتادٜ( اهزٜ ُـت عوٕٚ املادٝ )

 .األػرل

 مسعود بارسانيالنقاط املتفق عليها ضمن مبادرة السيد 

اعتٌاد ًبذأ اهلفا١ٝ ٗاملِٔٚٞ ٗحتقٚق اهت٘اصْ اهذطت٘سٜ يف اه٘ظا٢  اهعاًٞ طبقًا هقاُْ٘   -1
 .زتوع ارتذًٞ اهعاًٞ

إعادٝ اهت٘اصْ اهذطت٘سٜ اهِاتر عّ تعِٚٚات اهفذلٝ املاكٚٞ ٗكٌاْ متجٚى احملافعات  -2
 .  دطت٘سًٙا )غرل ًتفق عوٚٔا

هألطشا  املؤتوفٞ يف اذتلً٘ٞ يف ؿِاعٞ اهقشاس )اهظٚاطٛ، األًين،  كٌاْ املؼاسكٞ اذتقٚقٚٞ -3
 . االقتـادٜ

إقشاس ُعاَ داػوٛ ًتفق عوٕٚ ِٙعٍ عٌى زتوع اه٘صسا١ ٗحيذد اهظٚاقات ٗاهـالسٚات  -4
 .هوٌذوع ٗألعلا٢ٕ

تِعٍٚ املؤطظات األًِٚٞ غرل املِـ٘ق عوٚٔا يف اهذطت٘س يف اه٘صاسات األًِٚٞ كى سظ    -5
 .ـاؿٕ ٗسظبٌا تظٌض اهعشٗ  األًِٚٞ بزهم ٗباهتذسزاػت

تشتبط املبادسٝ اهتعوٌٚٚٞ ٗاهضساعٚٞ باه٘صاسات املؼتـٞ ٗال تتؼز أٜ ًبادسٝ ًظتقباًل إال  -6
 .بقشاس زتوع اه٘صسا١

 .تفعٚى اهذٗس اإلػشايف جملوع اه٘صسا١ عوٟ األدا١ اه٘صاسٜ -7

 .ٛتفعٚى ًعادتٞ ظآشٝ اهفظاد اإلداسٜ ٗاملاه -8

 .االهتضاَ ب٘سذٝ ارتطاب اذتلً٘ٛ اهشزلٛ -9

 .ًِع ادتٌع بني املِاؿ  اهتؼشٙعٚٞ ٗاهتِفٚزٙٞ -10

ًِع اهتذػى املباػش بأعٌاي اه٘صاسات عدل اه٘كال١ ٗاملظتؼاسّٙ ٗاملذسا١ اهعاًني هـاحل  -11
 .أٜ دٔٞ سضبٚٞ ٗاهتعاًى ًع اه٘صٙش بـٚػٞ اهش٢ٚع األعوٟ ه٘صاستٕ

وع اه٘صسا١ ٗاه٘صسا١ كافٞ بقشاسات زتوع اه٘صسا١ ٗاهق٘اُني اهِافزٝ ٙوتضَ س٢ٚع زت -12
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باعتباسٍٓ قجوْ٘ اهذٗهٞ يف ٗصاساتٍٔ ٗهٚع ممجوني مللُ٘اتٍٔ اٗ كتؤٍ اهظٚاطٚٞ ًّٗ خياه  
 .تتؼز ارتط٘ات اهالصًٞ إلقاهتٕ

 .ٙلْ٘ املفتؽ اهعاَ يف اه٘صاسٝ ًّ غرل كتوٞ اه٘صٙش -13

 مبادرة السيد مسعود بارساني النقاط املتفق عليها ضمن

يف اهقلاٙا املـرلٙٞ ًجى )اذتشب ٗاهظوٍ، االتفاقات اإلطذلاتٚذٚٞ، اهتعذٙالت اهذطت٘سٙٞ(  -1
 .%100ٙلْ٘ باهت٘افق 

 .يف اهقلاٙا اإلطذلاتٚذٚٞ ٗاملٌٔٞ ٙلْ٘ اهتـ٘ٙت بِظبٞ أكجشٙٞ اهِـ  صا٢ذا ٗاسذ -2

 .ٙت )ُـ  صا٢ذ ٗاسذيف اهقلاٙا اإلدشا٢ٚٞ اهًٚ٘ٚٞ ٙلْ٘ اهتـ٘ -3

 اهِقاط املتفق عوٚٔا كٌّ ًبادسٝ اهظٚذ ًظع٘د باسصاُٛ

 .جتٌٚذ قشاسات اشل٣ٚٞ اذتاهٚٞ ًاعذا متؼٚٞ األً٘س اهشٗتِٚٚٞ -1

 .تؼلٚى ٣ٚٓٞ املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ ٗفقًا هوقاُْ٘ -2

عوٚٔا هػشض إعادٝ اهِعش بقاُْ٘ املظا١هٞ ٗاهعذاهٞ ًّ ػالي إدشا١ اهتعذٙالت ٗٙتٍ االتفاق   -3
 .عذَ اطتؼذاَ اهقاُْ٘ مبعاٙرل ًضدٗدٞ أٗ ألغشاض طٚاطٚٞ ٗٙتٍ اهتعاًى ًع املو  ٗفق اهقاُْ٘

ٙعوّ يف زتوع اهِ٘اب عّ اتفاق اهلتى عوٟ تؼلٚى اجملوع اه٘طين هوظٚاطات اهعوٚا ٗطٚؼشع  -1
 .زتوع اهِ٘اب قاًُُ٘ا بزهم

ادٜ، ؿاحل املطوم، ظافش اهعاُٛ( ًّ ادتجاخ ٙعوّ عّ اهعٌى عوٟ اطتجِا١ اهظادٝ: )ساطٍ اهع٘ -2
 .اهبعح ٗرهم بعذ اطتلٌاي اهظٚاقات اهقاُُ٘ٚٞ اهلشٗسٙٞ

ٙـشغ اهظٚذ ًظع٘د باسصاُٛ باْ هوٌذوع اه٘طين هوظٚاطات اهعوٚا حبح قلاٙا املـاذتٞ  -3
 .اه٘طِٚٞ ٗاختار قشاسات بؼأُٔا كٌّ طٚاقات اجملوع املتفق عوٚٔا

 ُ٘سٜ املاهلٛ         إٙاد عالٜٗ         ًظع٘د باسصاُٛ

 بػذاد

11/11/2010 
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  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي  بسيازيبسيازي  بؤبؤ  خؤيخؤي  خؤشحاهَيخؤشحاهَي  بازشاُيبازشاُي  ضةزؤنضةزؤن

  دةزبسيدةزبسي  فيدزايَفيدزايَ  عرياةيعرياةي
 

 
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١

ٟ  غي١ض  ي١ ٚ خؤٜسا ١٥َطؤٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ضاٍَفٝس عرياقٞ ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٛٞ  ثَٝؿيٓٝاض
ٕ  يٝػيت١  ١َٖٛٚ ٟ  بي١  ، نٛضزغيتا١ْٝنا ٟ  ٥ي١ٚ  بطِٜاضٜيسا  ز٠ْيط  تَٝهيطا  ضؤشٟ ني١  ناض٠غيات١
 .دٝٓؤغاٜس٠ ٖات ١َٖي١ظ١ ؾاضٟ خ١َيهٞ ب١غ١ض 16/3/1988

 ْياٚ  ْٞنٛت١ًنا ١َٖٛٚ غٛثاغٞ ، بطِٜاض٠ ١٥ٚ ز٠ضضْٛٚٞ ب١ ز٠ضبطِٜٔ خؤؾشاَيٞ َٜٚطاٟ ١َُٝ٥
 نٛضزغتا١ْٝٝنإ يٝػت١ ١َٖٛٚ ي١ ز٠غتدؤؾٝـ ٚ ز٠ن١ّ فٝسضاٍَ عرياقٞ ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٛٞ
 ني١  ٖٝٛاخٛاظّ ، نطزبٛٚ ْاٚبطاٚ ١٥زل١َْٛٞ ب١ ثَٝؿه١ف بطِٜاض٠ن١ٜإ ثطؤش٠ ثَٝه٠ٚ١ ن١ ز٠ن١ّ
ٞ  ٚ ١٥ط١ض ٚ زٜطاغ١نطزٕ بَٝت١ بطِٜاض٠ ١٥ٚ ٚضزٟ ب١ ظؤض ٟ  ضيؤ١ْٝت ٞ قٛض ق١ض٠بٛٚنطزْي٠ٚ١  باْٝياْ

 .٥اظاضٜإ ٚ ٥َٝـ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ١َب١غغ ب١ بهطَٜٔ زٜاضٟ ناض٠غات١ن١
 
 

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
1717//33//20112011  

  
 
 
 
 
 



 334 

 
 

  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
 دةزبسِيدةزبسِي  عرياقعرياق  هةهة  تاواُةكاْتاواُةكاْ  باآليباآلي  دادطةيدادطةي  بسيازيبسيازي  بةبة  خؤيخؤي  خؤشحاهَييخؤشحاهَيي

 
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١

ٕ  باآلٟ ازط١ٟز ، 40 شَاض٠ زاْٝؿتين ي١  زَٜٚينَ ٞ  ، عيريام  يي١  تاٚاْي١نا  ٥ي١ْتاٍ  ن١ٜػي
 .ْاغاْس َطؤؤا١ٜتٞ زشٟ تاٚإ ٚ دٝٓؤغاٜس ب١ باضظا١ْٝٝناْٞ ٚنؤ١ََيهٛشٟ
 ٥ي١ٚ  زٜه١ٟ بطِٜاضٟ ت١ٚاٚن١ضٟ ن١ بطِٜاض٠ ١٥ٚ ز٠ضضْٛٚٞ ب١ ز٠ضبطِٜٔ خؤؾشاَيٞ َٜٚطاٟ ١َُٝ٥
 ز٠ضضْٛٚٞ ٚ نطز٠ٚٚ ناضٜإ ػ١زان١ٜ ي١ٚ ن١ ز٠ن١ٜٔ ب١ضَٜعا١ْ ١٥ٚ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ ، زازطا١ٜ١ٜ

ٞ  ٖاٚنيات  ٚ ز٠نات ثت١ٚتط ي١ال خؤَإ نَٝؿ١ن١ٟ زازث١ض٠ٚضَٜغ بطِٚاٟ بطِٜاض٠ف ١٥ٚ  طي١ٚض٠ٜ
ـ  ني١  ٖيات٠ٚٛ  ط١ي١ن١َاْيسا  ب١غي١ض  ني١  ٜياز  زََٜٓٝت٠ٚ١ غت١َ١ف ١٥ٚ ق١باض٠ٟ  ٥ي١ٚ  ١٥َي١ٜ
 ٖي١ض  ض٠ؾٝـ ضٚٚ ٚ ٠ٚغت١ًََٝهطا خ١َيهٞ بؤ ١َٖٝؿ١ ٥آٜس٠ ن١ ز٠ض١غجََٝٓٝت ي١ال با٠ٚض٠َِإ

 .غت١َهاضا١ْ بؤ
ٞ  ال١ْٜي١  غ١ضد١ّ ي١ زاٚا بؤ٠ٚ١ٜ١ْ ب١ّ ٞ  ث٠ٜٛ١ْسٜيساض٠ناْ ٞ  ٚ فٝيسضاٍَ  عرياقي  ٖي١ضَُٜ

 قٛضباْٝإ ن١غٛناضٟ َافط١ٜاْسْٞ ب١ بؤ به١ٕ زٚازاضَْٛٚٝو ب١ ١َٖٛٚ ز٠ن١ٜٔ نٛضزغتإ
ـ  بؤ ٚ ٕ  طؿيت  ١٥َي١ٜ ٕ  ز٠غيت١ب١ض  ٥اَطاظ٠نيا  ٚ ٠ٜإنطزْي١ٚ  قي١ض٠بٛٚ  ثَٝٓياٚ  يي١  بهي١

 .٥اظاضٜإ ٚ ٥َٝـ ي١ ن١َهطز٠ٚ١ْ
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
44//55//20112011  
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  خةهَليخةهَلي  بؤبؤ  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  هةهة  ثةياًيَمثةياًيَم
 كةزكوونكةزكوون  خؤشةويطيتخؤشةويطيت  

 
 
 
 
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١
 

 ب١ضَٜع بطاٜاْٞ ٚ خٛؾو
 
 ٜإ بَٝت ناض٠با٠ٚ ضِٟٚٚ ي١ ض تَٝس٠ط١ٜٔ خؤؾ١ٜٚػت ٠َٛٝ٥ٟ ٥اظاض٠ناْٞ ٚ ٥َٝـ ي١ باف ظؤض

ٟ  ط١ٜاْسْٞ ي١غ١ض ثَٝساطريميإ ١َٖٝؿ١ َا١ٜ٠ٚف ١٥ٚ ٚ خع١َتطٛظاض٠ٚ١ٜٝ ِ  ناض٠بيا  بيؤ  ٖي١ضَٜ
ٟ  بطَٜهٞ نات ظٚٚتطٜٔ ب١ ن١ نطز٠ٚٚ ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ ي١ زاٚاَإ ٚ نطز٠ٚٚ ن١ضنٛٚى  ناض٠بيا
 ٠َٛٝ٥ ٥اظاض٠ٟ ٥َٝـ ي١ٚ ن١ََٝو ٠ٚ١٥ٟ بؤ زٜه١ ناْٞزابطَِٜٓسضا٠ٚ ْاٚض١ ٚ ن١ضنٛٚى بسات١ ١ٖضَِٜ
ٕ  ٖي١ض  ؾيَٜٛٓا١ْ  ٥ي١ٚ  ز٠غتٛٚض 140ٟ َازز٠ٟ ثَٝٞ ب١ نات١ٟ ١٥ٚ تا به٠ٚ١ٜٓ١ ن١ّ  ٖي١َٜٛٚا

 .نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ض ز٠ط١ض٠ٚ١ِٜٓ
 
 ٚ سه١َٛت غ١ضؤنٞ دَٝططٟ ٚ غ١ضؤى ي١ط١ٍَ نؤب١ٜ١ْٚٛنُاْسا ي١ ٚ ضابطزٚٚزا ١ٖفت١ٟ ي١
ِ  ناض٠باٟ ي١ ََٝطاٚات 100 غ١ض٠تا ٠ٚى ن١ بطِٜاضَاْسا ١ٖضَِٜ ٟناض٠با ٠ٚظٜطٟ  بسضَٜتي١  ٖي١ضَٜ
ٟ  يي١  ٚ دَٝب١دَٝهطز٠ٚ١ْ بٛاضٟ ض٠ٚٛ بطِٜاض٠ف ١٥ّ ٚ ن١ضنٛٚى خؤؾ١ٜٚػغ ثاضَٜعطاٟ  غي١ض٠تا
 بياف  ضاز١ٜ٠نٞ تا ب١َ١ٜـ ن١ ََٝطاٚات 200 ب١  ز٠بَٞ ناض٠با١ٜ بط٠ِ ١٥ٚ زاٖاتٛٚؾسا َاْطٞ
 . ز٠نطَٟ زابني ناض٠با ي١ ىن١ضنٛٚ ثَٜٝٛػغ
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ٟ  بي١  ١ٖضَِٜ با١ٜخساْٞ غ١ض ي١ غٛٚضٜٔ ١َُٝ٥  بي١ٖاْا  ٚ ني١ضنٛٚى  خؤؾ١ٜٚػيغ  ثاضَٜعطيا
 ض٠ْطسا٠ٚ١ْٟ ز٠َيَِٝ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝف ب١ ٚ ط١ض١َزا ٠ٚضظ٠ ي١ٚ تاٜب١تٞ ب١ ٖاْٚٝؿتُٝاْٝاْٞ ٖاتين
ٟ  ٥َٝػيتا  ٚ ١ٚت٠ٚٛب١زٜاضني  نٛضزغتاْسا ناض٠باٟ ثطغٞ ي١ دٛاْٞ ب١ ظؤض ضانػاظٟ ثطؤغ١ٟ  بيطِ
ٟ  ؾي١ٜ٠َٛٝى  ٖي١َٛٚ  بي١  نياض٠ف  ٥ي١ّ  ني١  غي١عات١  20 غ١ضٟٚٚ ي١ ١ٖضَِٜ ي١ ناض٠با  دَٝطي١

ـ  ٚ ناض٠بيا  ٠ٚظاض٠تٞ تاٜب١تٞ ب١ سه١َٛت ي١ ز٠غتدؤؾٝهطز١ْ  ظٜياتط  يي١  ز٠بيني  بي١ضز٠ٚاَٝ
 .زٜه١ زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ ْاٚض١ ١َٖٛٚ ٚ ن١ضنٛٚى ب١ ثَٜٝٛػت زٜه١ٟ خع١َتطٛظاضٟ نطزْٞ
 
 
 
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
2727//66//20112011 
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  ًاهيليًاهيلي  ُوزيُوزي  هيَدواُيَليهيَدواُيَلي  وةآلًيوةآلًي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
  دةداتةوةدةداتةوة  فيدزايفيدزاي  عيَساةيعيَساةي  وةشيساُيوةشيساُي  ضةزؤنضةزؤن

  
 
 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ْاٟٚ ب١

 بؤ يَٝسٚاَْٝهٝسا ي١ عريام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى َايٝهٞ ْٛضٟ ب١ضَٜع ضابطزٚٚ ؾ١مم١ٟ ثَٝٓر ضؤشٟ
ٞ  غ١ضؤى ٟ  ب١غيسا  خًََٝي١ناْ ٞ  ال١ْٜي١  زاٜي١  ٖؤؾيساض ٕ  يي١  ٚآلت غٝاغي١ٝٝناْ  بيؤ  ١َٖٚييساْٝا

ٟ  ن١ ضْٚٚٝهطز٠ٚ٠ ٚ تط ١ٖضَُٜٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ٟ  ز٠بَٝتي١  ديؤض٠  يي١ٚ  ٖي١ْطاٚ  ٚ دٝابْٛٚي٠ٚ١  ٖيؤ
 .١َ٠ٚ١ٝٝتطغ ز٠خات١ عريام خانٞ ١ٜنَٝغ ١٥ٚ ب١ضاٟ ١َ١٥ٜـ ن١ ْاٚخؤ ؾ١ضِٟ ١َٖيطريغاْٞ

 ز٠غتٛٚضٟ ٚ ٜاغا١ٜٝ ؾتَٝهٞ دؤض٠ ي١ّ زاٚاناضٟ ضْٛه١ ، غٛضَا٠ٚ يَٝسٚا١ْ ي١ٚ غ١ضّ َٔ
 ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ب١ ب١َيهٛ ، ْانات زضٚغت ١َتطغ١ٝٝى ٖٝ  ٚ غ١ملاْس٠ٚٚ َاف١ٟ ١٥ٚ ١َٖٝؿ١ٜٝـ

 .ز٠نات ثت١ٚتط عريام ط١يٞ ١ٜنطٜعٟ
 زاٚاٟ ١ْى ز٠بات ١َٖيسَٜط ب١ض٠ٚ عريام ، ز٠غتٛٚض ب١ ١ْبٕٛٚ ثاب١ْس ن١ ز٠ن٠ٚ١َ١ ت٥١هٝسٟ

 .١ٖضَُٜهطزٕ ب١
 
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
99//77//20112011  
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  بةبة  ضةبازةتضةبازةت  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتييضةزؤكايةتيي  بةياُِاًةيبةياُِاًةي
  وةشيساُيوةشيساُي  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي  اليةْاليةْ  هةهة  ُةوتُةوت  ياضايياضاي  زةشِووضيزةشِووضي  تيَجةزِاُدُيتيَجةزِاُدُي

  عيَساةةوةعيَساةةوة
 
 

ٟ  بيؤ  ١ْٚت٠ٚ١ باض٠ٟ ي١ ٞفٝسضاَي غٝاغ١تَٝهٞ ١ْبْٛٚٞ ثاف  ٚ غياٍَ  ؾي١ف  يي١  ثيا  َيا٠ٚ
 ٚ غٝاغيي١ٝٝنإ ضَٜهه١ٚتٓٓاَيي١ دَٝبيي١دَٝهطزْٞ ييي١ضٟٚٚ ثاغيياٚ بييَٞ خؤزظ٠ٚ١ٜٜٓيي١نٞ
 د١خت ٠ٚ١٥ٟ ثاف ٚ ١ْٚت فٝسضاَيٞ ٜاغاٟ ث١غ١ْسنطزْٞ ب١ ب١ضاْب١ض ٥اؾهطا خؤزظ١ٜ٠ٚ١ٜٓنٞ

ٟ  ٥ي١ّ  ٓاْٞثَٝهَٗٝ ثَٝـ نطا٠ٚ١ٜ غاظإ ٚ ت١ٚافٛم ب١ضز٠ٚاَبْٛٚٞ ي١غ١ض ٟ  سه١َٚٛتي١  ٥َٝػيتا
 سه١َٚٛتي١زا،  يي١ٚ  نٛضزغتاْٞ ٖاٚث١مياْٞ ب١ؾساضٜهطزْٞ بؤ غ١ض٠نٞ ١َضدَٝهٞ ٠ٚى عَٝطام
 ٥اَاز٠بْٛٚٞ ب١بَٞ ن١ ز٠ضز٠ن١َٜٚت بؤ ٠ٚظٜطامنإ ١٥زل١َْٛٞ زٜه١ٟ ض٠فتاضَٜهٞ ْاناٚ ي١ ٥َٝػتا
 تَٝج١ضِاْس ١ْٚت ب١ غ١باض٠ت دٝاٚاظتطٟ ظؤض ض٠ؾٓٛٚغَٝهٞ ١٥زل١َٕٛ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ ١٥ْسا١َ
 .نطابٛٚ ي١غ١ض ضَٜهه١ٚتين ثَٝؿا ي٠ٚ١ٟ دٝاٚاظ ت١ٚاٚ

 ني١  بيٛٚ  ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ١ْٚت٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تٞ ي١ال١ٜٕ ض٠ؾٓٛٚغ١ن١ تَٝج١ضِاْسْٞ ؾَٝٛاظٟ ٠ٚ١٥بٛٚ
 ضٟٚٚ خػييت١ٓ ٚ غيياظزاْٞ ٚاز٠ٟ ييي١ بيي١ض ضؤشَٜييو بيي١ نييطز ب١ث١ييي١ٟ زاْٝؿييتَٓٝهٞ زاٚاٟ

ٟ  يي١  تَٝس٠ثي١ضَِٜت  الثي١ض٠ِ  ث١زلا ي١ ن١ ططْط ب١َيط١ْا١ٜ١َنٞ  ني١  خٛي١نَٝهيسا،  ضي١ْس  َيا٠ٚ
ٟ  ثَٝؿيا  ض٠ؾٓٛٚغي١ن١  ز٠ظاْٞ ٚاٜإ ٥اَاز٠بٛٚإ ـ  ضَٜههي١ٚتٕٛٚ،  ي١غي١ض  ب١َ١غيغ  ٥ي١ٜٚ

ٞ  ١٥ْساَاْٞ ١َٖٛٚ غافًَطرينطزْٞ ٕ  ١٥زلَٛٚي١ْ ٕ ) ٠ٚظٜيطا ٕ  ٚ ٥اَياز٠بٛٚا  بي١  ٚ(٥اَاز٠ْي١بٛٚا
ٞ  غ١ثاْسْٞ بؤ َتُا١ْ ١َْٖٝؿتين ٚ ١ٝٝنإغٝاغ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َ غ١ٜطنطزْٞ غٛٚى  ؾيَٝٛاظَٜه
 ٥ابٛٚضٟ بطِٜاضٟ زنتاتؤض١ٜتٞ غ١ثاْسْٞ بؤ زاضَِٜصضا٠ٚ غت١َط١ضا١ْ ١ْٖاغ١ٜ١نٞ ب١ ن١ ْا٠ْٚسٟ

ٟ  ي١ زٚٚض٠ ي٠ٚ٠ٚ١ ظؤض ٠ٚ١٥ ب١َيهٛ ١ْٖسَٜو، ز٠غغ شَٜط ب١ طؿغ د١ًَٟٚ خػتين ٚ  ز٠غيتٛٚض
ٕ  َاف١ناْٞ ٚ ضؤٍَ ن١ ٖات٠ٚٛ زميٛنطاغٝسا ١َٖيػٛن١ٚتٞ ٚ فٝسضاَيٞ ٞ  ٚ ١ٖضَُٜي١نا  ثاضَٜعطي١ناْ



 341 

ٞ  ضؤَيٞ ي١ط١ٍَ ٖاٚغ١ْطٞ ي١ثاضاغتين  ز٠غيتٛٚضزا  يي١  ني١  ثاضاغيت٠ٚٛ،  فٝسضاَيٝيسا  سهَٛٚي١ت
 .عَٝطام ط١يٞ زٚاضؤِشٟ ٚ ١ٜن١ٝتٞ ٚ َاف زابٝٓهطزْٞ بؤ ١٥ٜٚـ زضا٠ٚ، ثَٞ ٥اَاش٠ٟ

 يي١  زاٚا ٖاٚنات ز٠نات، َاْؤضِٙ ١٥ّ ٥ٝسا١ْٟ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ي١ناتَٝهسا
 ي١بي١ض  ١٥ٜٚـ بهَٝؿَٝت٠ٚ١، ١ْٚت ٠ٚظاض٠تٞ ض٠ؾٓٛٚغٞ ز٠غتب١دَٞ ز٠نات ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٛٞ
 ٥ي١ٚ  تيا  ْاطٛزلَٝت ٠ٚظٜطاْسا ١٥زل١َْٛٞ ْاٚ ٜاغاٜٞ ضَٜط٠ِٟٚ ٚ ز٠غتٛٚض ْا٠ٚضؤنٞ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ٟ
ٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞ ي١ زاٚاف ز٠نطَٜت، بؤ ثَٝساض٠ٚ١ْٟٚٛ نات١ٟ ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٔ  َْٜٛٓي١ضا  ٥ي١ٚ  ز٠ني١ٜ

ٟ  يي١  ٚ بهاتي٠ٚ١  ض٠ت نيطا٠ٚ  ثَٝؿيه١ف  ٠ٚظٜطاْي٠ٚ١  ١٥زل١َْٛٞ ي١ال١ٜٕ ض٠ؾٓٛٚغ١ٟ  ضَٜيط٠ٚ٠ِ
ٟ  ١َضدَٝو ب١ بَٝت، ب١ضز٠ٚاّ خؤٜسا ٥َٝػتاٟ ٜاغازاْاْٞ  بهطَٜيت  ٖي١َٛاضنطزَْٝو  ٖي١ض  ض٠ضياٚ
ٞ ٖ تَٝب١ٝٝٓٝناْٞ ب١ بهطَٜت، ثَٝؿه١ف ال١ْ١ٜنا٠ٚ١ْ ١َٖٛٚ ي١ال١ٜٕ  نٛضزغتاْٝؿي٠ٚ١  اٚثي١مياْ
 ثَٝؿه١ف خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ١ٜن١َني بؤ ٚظ٠ٚ٠ ٚ ١ْٚت يٝص١ْٟ ي١ال١ٜٕ ٥َٝػتا ض٠ؾٓٛٚغ١ٟ ١٥ّ ي١غ١ض
ٞ  ٖاٚث١مياْٞ ضْٛه١ نطا٠ٚ، ٞ  نٛضزغيتاْ ٟ  تَٝبٝٓٝٝي١ناْ ٞ  يي١  خيؤ  ١َٖٛاضنطز١ْناْيسا  قؤْياغ

ٞ  ١٥ٜٚـ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ، ز٠َٚٚني ز٠طات١ ناتَٝو ز٠نات ثَٝؿه١ف ٟ  بي١  منإثاب١ْيسبٛٚ  ثَٝي  ضَٜيط٠ِٚ
 .٠ٚ١َُٝ٥ ي١ال١ٜٕ طؿغ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ثاضاغتين ٚ، ز٠غتٛٚضٟ ٚ ٜاغاٜٞ
 
 

 
  ْاْٟٚاٟٚ  ب١ب١  طٛت١بَٝصَٜوطٛت١بَٝصَٜو

  نٛضزغتا٠ٚ١ْنٛضزغتا٠ٚ١ْ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
 20112011  ١٥ًٜٛٚي١٥ًٜٞٛٚيٞ  55ٟٟ
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  وو  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  بةزثسضاُيبةزثسضاُي  وو  ُويَِةزُويَِةز  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
  بةالغيبةالغي  كؤتاييشداكؤتاييشدا  هةهة  وو  ةوةةوةكؤبووكؤبوو  بةغدابةغدا  هةهة  كوزدةكاْكوزدةكاْ  بةزثسضةبةزثسضة  وو  ُويَِةزُويَِةز

  زاطةيةُسازاطةيةُسا  كؤبووُةوةكةكؤبووُةوةكة  كؤتاييكؤتايي
 
 
14  /9  /2011 

ٕ  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ ١َغبٛز ب١ضَِٜع ١٥َطِؤ ٞ  نٛضزغيتا ٞ  نؤب٠ٚ١ْٜٚٛي١ن  بي١  فطاٚاْي
ٞ  سه١َٚٛتٞ ٚ ث١ضي١َإ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ٕ  ٖي١ضَُٜ  ي١طي١ٍَ  نٛضزغيتا
 ٚ ث١ضي١َإ ١٥ْساَاْٞ ٚ ٠ٚظٜطإ ي١ ن١ ب١غسا ي١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ ت١ًنٛ ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ ب١ضثطغإ
 . ططَٜسا ثَٝهٗاتبٛٚ زٜه١ ب١ضثطغاْٞ

 
 : دةقةكةيةتي ئةمة كة زاطةيةىسا كؤبووىةوةكة كؤتايي بةالغي ثاغاٌ
ٕ  نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ ١َغبٛز ب١ضَِٜع زاٚاٟ غ١ض ي١  فيطاٚا
 ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٚٛتٞ ٚ ث١ضي١َإ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥ْٞٚاَاز٠بٛ ب١

 ٚ ث١ضي١َإ ١٥ْساَاْٞ ٚ ٠ٚظٜطإ ي١ ن١ ب١غسا ي١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ نٛت١ً ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ ب١ضثطغإ
 .ططَٜسضا ثَٝهٗاتبٛٚ زٜه١ ب١ضثطغاْٞ

 
ٟ  ٟٚٚضٚٚب١ض ن١ نَٝؿا١ْٟ ١٥ٚ ٚ دٝادٝا ططْطٞ ثطغٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ي١ ٞ  ثطؤغي١  ٚ غٝاغي

ٕ  ٚ ز٠بٓي٠ٚ١  ٥َٝػيتازا  يي١  عَٝطاقٞ زميٛنطاغٞ ٔ  ٚ ضَٜطاضياض٠نا ٕ  ب١غي١ضٜاْسا  غي١ضن١ٚت  باغيٝا
 .ي٠َٛٝنطا
 

 ضَٜهه١ٚت١ٓنإ ٚ ٖاٚث١ميا١ْٝت١ٝنإ ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ثَٜٝٛػغ ي١غ١ض د١خغ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ف
 بيي١ ١غيي ثؿتب بيي١ نييطز٠ٚ٠ ثَٝهٗييات٠ٚٛ ي١غيي١ضٟ ب١غييسا ييي١ فٝييسضاَيٞ سهَٛٚيي١تٞ نيي١
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ٞ  تَٝبٝين نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٠ضِاٟ ، باضظاْٞ غ١ضؤى ز٠غتجَٝؿد١ضٜٞ  ظؤض زٚاني١ٚتَٓٝه
ٞ  ب١ ي١غ١ضنطاٚ ٥ُٝعا ضَٜهه١ٚت١ٓناْٞ ي١ ز٠نات ططْط١نإ بطِط١ دَٝب١دَٝهطزْٞ ي١  تاٜبي١ت

 ب١َٓاٟ ي١غ١ض ٖاٚغ١ْطٞ ثطٜٓػجٞ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ ؾ١ضان١تٞ ب١َٓاناْٞ ب١ ث٠َٛٝغت١ ٠ٚ١٥ٟ
 ْيي١بْٛٚٞ ٖيي١ض٠ٖٚا ١٥َٓٝيي١نإ، ٠ٚظاض٠تيي١ ثطِنطزْيي٠ٚ١ٟ ي١غيي١ض ضَٜههيي١ٚتٔ ٚ، ٛٚضز٠غييت

ٕ  ١ٖضَُٜٞ ي١ط١ٍَ ١َٖيٛاغطا٠ٚنإ نَٝؿ١ ضاض٠غ١ضنطزْٞ بؤ زضٚغت ٥اضاغت١ٜ١نٞ  ٚ نٛضزغيتا
ٟ  دؤضَٜيو  بي١  تٝاٜاْسا، ن١َت١ضخ١َٞ ٟ  ني١  ٖي١ٕ  ضاغيت١ق١ٓٝ  نَٝؿي١ ٟ  يي١  ضَٜطيط  ثطؤغي١
 .ز٠ن١ٕ طاغٞزميٛن ثطؤغ١ٟ ٚ ْٝؿتُاْٞ ؾ١ضان١تٞ
ٕ  ٚ طي١ٍ  ن١ ضاغت١ق١ٓٝنإ ١َتطغ١ٝ ي١ باؽ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ١ٖض ٟ  ْٝؿيتُا  زٚٚضياض
ٟ  ٚ تريؤضٜػت١ٝٝنإ َٖٝع٠ ضَٜط١ٟ ي١ ز٠بَٝت٠ٚ١ ٞ  ثامشيا٠ٚ ٟ  ٖي١َٛٚ  ٚ ثَٝؿيٛٚ  ضشَُٜي  ١٥ٚاْي١

ٞ  ١َ١٥ف ، ز٠ن١ٕ فٝسضِاَيٞ زميٛنطاغٞ ٥اضاغت١ٟ ٚ ْؿتُٝا١ْن١َإ زٚشَٓا١ٜتٞ  ظ٠ضٚٚض٠تي
ٞ  ي١ زٕب١ضططٜهط ٞ  ز٠غيته١ٚت١ناْ ٕ  ٚ عَٝيطام  طي١ي ٟ  يي١  بي١ضز٠ٚاَبٛٚ ٞ  ثطؤغي١  ٚ غٝاغي
ٞ  بيؤ  ز٠غي١آلت  يي١  ثاٚاشلٛاظٟ ي١ زٚٚض ز٠نات ثَٜٝٛػت ٥ٝذابٝا١ْ زميٛنطاغٝٞ  باؾيانطزْ
 . َطؤؤ َاف١ناْٞ ٚ ٜاغا ب١ سٛنُهطزٕ نؤي١ط١ناْٞ ض١غجاْسْٞ ٚ ٥اظاز١ٜٝنإ

ٞ  بٟٛٚب١ؾساض َٖٝع٠ناْٞ ي١غ١ضد١ّ زاٚا نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ٞ  سهَٛٚي١ت  ني١  ز٠نيات  عَٝطاقي
ٞ  ب١ ١ْٖٛٚن١ٜٞ نَٝؿ١ناْٞ ب١غ١ض ظاَيبٕٛٚ ثَٝٓاٚ ي١ ططِ خب١ْ١ ظٜاتط ١َٖٚيٞ ٟ  طٝياَْٝه  بي١ضظ

ٕ  ٚ طي١ٍ  بي١  ب١ضاَب١ض ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ب١ ١ٖغتهطزٕ ٟ  يي١  ْٝؿيتُا  ١َٖٜٛٚاْي٠ٚ١  غي١ضٚٚ
ٟ  ن١ ز٠غتٛٚض ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ٞ  ثطؤغي١ ٞ  ٚ زاَي١ظضا٠ٚ  ي١غي١ض  غٝاغي  ١ٚافٛقٝـتي  ثطٜٓػيج
. ز٠نات ط١ي١ن١ٟ ٚ ْٝؿتُٝإ ١ٜنَٝغ ي١ ثاضَٜعطاضٟ ضَٜعططتٓٝؿٞ ٚ ب١َٓاناْٞ ي١ ١ٜنَٝه١

ٟ  طٝاْٞ ٚ ٖاٚب١ف ناضنطزْٞ ب١َٓاٟ بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْ ٚ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ دَٝب١دَٝهطزْٞ  ٖاٚنياض
 بٓي١َا  ض١غجاْسْٞ ٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ٖاٚثؿه١ناْٞ َْٝٛإ ي١ َتُا١ْ ثطزٟ زضٚغتهطزْٞ ٚ

ٞ  يي١  ؾي١ضان١ت  ت١ناْٞزضٚغ ٟ  بطِٜياض  زضٚغيتهطزْ ٞ  بيؤ  ضاغي   ضَٜطي١ ٞ  بٓٝاتٓياْ  عَٝطاقي
ٟ  نؤَي١َيَٝو  نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ١َ١٥ٚ. ١ٜنططتٛٚ فٝسضِاَيٞ زميٛنطاغٞ ٞ  بطِٜياض ٟ  بيؤ  ططْطي  نياض
 .٠ٚضططت زاٖاتٛٚ
 
 
 
 



 344 

 
 

  اليةُةاليةُة  ٓيَصوٓيَصو  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
  كؤدةبيَتةوةكؤدةبيَتةوة  بةغدابةغدا  بؤبؤ  ٍٍٓةزيَٓةزيَ  ضياضيضياضي  شاُديشاُدي  وو  ضياضييةكاْضياضييةكاْ

 
ٞ  باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع 16/10/2011 ؾ١مم١ ١ٜى ١٥َطِؤ ٞ  غي١ضؤن  بي١  نٛضزغيتإ  ٖي١ضَُٜ
ٕ  غ١ضؤى غاَيح ١٥د١ز ب١ض١ّٖ.ز ٚ ث١ضي١َإ غ١ضؤنٞ ن١ضنٛنٞ ن١َاٍ.ز ٥اَاز٠بْٛٚٞ  ٚ ٠ٚظٜيطا
ٕ  ْٝؿتُاْٝٞ ١ٜنَٝغ)  ١ٖضَِٜ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ ١َْٜٓٛضاْٞ ي١ط١ٍَ دَٝططاْٝإ  ٚ نٛضزغيتا
ٞ  ١ٜنططتٟٛٚ ٚ نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػغ سعبٞ ٚ نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ  ٥ٝػيالَ
 ٚ نٛضزغيتإ  ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ ٚ نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ نؤ١ََيٞ ٚ نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ ٚ

 .نؤب٠ٚ٠ٚٛ ب١غسا بؤ ١ٖضَِٜ غٝاغٞ ؾاْسٟ ٚ(  ٥ٝػالَٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 ال١ْٜيي١ َٖٝييعٚ َْٜٛٓيي١ضاْٞ بيي١خَٝطَٖٝٓاْٞ َٜٚييطاٟ بيياضظاْٞ غيي١ضؤى ، نيي١زانؤب٠ٚ١ْٚٛ ييي١

ٞ  ؾاْسٟ ٚ غٝاغ١ٝٝنإ ِ  غٝاغي ٟ  ، ب١غيسا  بيؤ  ٖي١ضَٜ ٞ  بي١  نؤب٠ٚ١ْٚٛني١  طيطْط  ز٠غيتجَٝه
 ٥ي١ٚ  نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ١٥زلاَٞ تاٚتَٜٛهطزْٞ ٚ غٝاغٞ ؾاْسٟ ضاثؤضتٞ ي١ طَٜٛططتٔ بؤ ٠ٚغتهطز
 ١ٜنطٜعٟ ثاضاغتين ططْطٞ غ١ض ي١ ت٥١هٝسٟ ٚ عرياقٞ ١ناْٞغٝاغٝٝ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ ي١ط١ٍَ ؾاْس٠
 .١ْت١ٜٝ٠ٚ١ناْسا ١َغ١ي١ ٥اغت ي١ نطز٠ٚ٠ ١ٖضَِٜ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ

ٞ  ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ ١َْٜٓٛضاْٞ ب١ ثَٝؿه١ف غٝاغٞ ؾاْسٟ ضاثؤضتٞ ثاؾإ ِ  غٝاغي١ٝٝناْ  ٖي١ضَٜ
ٕ  غي١ضؤى  ٚ ضنؤَا غ١ضؤى ي١ط١ٍَ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٝؿٝإ ١٥زلاَٞ ٚ نطا٠ٚ١ٜ  غي١ضؤى  ٚ ث١ضيي١َا
 ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ باضظاْٞ غ١ضؤى.  ٠ٚغتهطز ٥ٝذابٞ ب١ عريام غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ ٚ ٠ٚظٜطإ
 بيؤ  نيطز  غٝاغي١ٝن١  ؾاْس٠ ي١ ز٠غتدؤؾٝإ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ٥اَاز٠ٟ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ
ٟ  بي١  تغي١باض٠ .  زا٠ٚ ١٥زلاَٝإ ب١غسا ي١ ن١ باؾا١ْٟ ضاالن١ٝ ناضٚ ١٥ٚ  زاطيطتين  ١َغي١ي١
 زاطيطتين  بي١  بطِٜاضَٜو ٖٝ  ن١ نطز٠ٚ٠ ضْٚٚٝإ ؾاْس٠ن١ خا١ْقني ق١ظاٟ ي١ نٛضزغتاْٝـ ٥اآلٟ
ٞ  الٜي١ٕ  يي١  ق١ظاني١  ي١ نٛضزغتإ ٥اآلٟ ٞ  غي١ضؤنا١ٜت ٛ  ، ز٠ض١ْضي٠ٚٛ  ب١غيسا  ٠ٚظٜطاْي  بي١َيه

ٞ  ب١ض٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ي١ط١ٍَ ١َٖا١ْٖطٞ ب١ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠تٞ ب١ضثطغَٝهٞ ٟ ثا ثؤيٝػي  زٜايي١  ضَٜعطيا
 الٜي١ٕ  يي١  ض٠فتياض٠ف  ٥ي١ّ  ٚ ز٠ضنيطز٠ٚٚ  ٠ٚظٜطإ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥اطازاضٟ  بَٞ ب١ طؿتاْسَْٝهٝإ
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ـ  ٚ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ٥اَاز٠بٛٚاْٞ  ٖيٝ   بي١  ٥اآلٜي١  ٥ي١ٚ  ني١  ي٠ٚ١نطاٜي٠ٚ١  ت٥١هٝيسٜ
 .زاْاطريَٜت٠ٚ١ ؾ١ٜ٠َٛٝى
 بيؤ  ١ٖضَِٜ غٝاغٞ ؾاْسٟ ن١ٟضاثؤضت١ ضؤؾٓاٜٞ ب١ض ي١ ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا نؤتاٜٞ ي١ ١َ١٥ٚ
 ب١غسا غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ ٥اَاز٠ٜٞ غ١ض ي١ ؾاْس٠ن١ ١٥ْساَاْٞ ت٥١هٝسنطزْٞ ٚ ب١غسا
ٕ  طريٚططفت١ناْٞ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ٚ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ ٚ ز٠غتٛٚض ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ِ  َْٝيٛا  ٚ ٖي١ضَٜ

 : ب١ بطِٜاضزضا ب١غسا
 
ٞ ضا بؤ ب١غسا بؤ سهَٛٞ ؾاْسَٜهٞ ضْٛٞ -1 ٞ  فاًٜي١  ض٠غي١ضنطزْ ٕ  ١َٖيٛاغيطا٠ٚناْ  َْٝيٛا

 .فٝسضاٍَ سه١َٛتٞ ٚ ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ
 
 ال١ْ١ٜ َٖٝعٚ طؿت ي١ ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضاْٞ تٝاٜسا ن١ غٝاغٞ باآلٟ يٝص١ٜ١ْنٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ -2

 . بَٝت ثَٝو غٝاغ١ٝٝنا٠ٚ١ْٝ
 
 .ب١غسا ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ب١َٖٝعنطزْٞ -3
 
 بؤ نٛضزغتإ غ١ضؤنٞ ٚ عريام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى ال١ٜٕ ي١ غٝاغٞ ضاٚزَٜطٟ ٚزٚ زاْاْٞ -4

 .ب١غسا ٚ ١ٖضَِٜ َْٝٛإ ١٥ضن١ناْٞ ناضٚ ب١زٚازاضْٛٚٞ
 
 
 

 ثطؤغ١ٟ ضٚٚب١ضِٟٚٚ ن١ ١َتطغٝا١ْٟ ١٥ٚ تَٝج١ضِاْسْٞ بؤ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ
 عَٝطاقٞ ُاْْٞٝؿت ب١ث١ي١ٟ نؤْطط١ٜ٠نٞ ب١غتين زاٚاٟ ب١ْٚٛت٠ٚ١، ٚآلت غٝاغٞ

 ز٠نات
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 َٝٗط٠بإ ط١ٚض٠ٚ خٛاٟ ب١ْاٟٚ
ٞ  دَٝٞ ضٜٚٚسا ب١غسا فطِؤن١خا١ْٟ ي١ 18/12/2011 ١ٜنؿ١مم١ ضؤشٟ ٠ٚ١٥ٟ  ْٝط١ضاْٝٝي١ن
ٕ  ي١طي١ٍَ  ض٠فتاض ١ْؾٝاٚا١ْ ٚ ْاب١ضثطغٝاضا١ْ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ن١ ظؤض٠، ٟ  ٖي١ضزٚٚ  بي١ضَِٜعا  دَٝطيط
ٕ  غ١ضؤى دَٝططٟ ٚ ٖامشٞ تاضم ٚ ١٥خلٛظاعٞ خعٜط نؤَاض غ١ضؤى  ٚ ١٥ملٛتًَي١ط  غياَيح  ٠ٚظٜيطا
ٕ  ناتيصََٝطَٜو  ضي١ْس  بؤ نطاٚ ١٥يبٝػاٜٚسا ضاف  زاضاٜٞ ٠ٚظٜطٟ  بهي١ٕ،  غي١ف١ض  ْي١زضا  ضَٜطي١ٜا
 .ب٠ٚٛ ١٥َين ٖؤناضٟ ي١ب١ض زا ضِٟٚٚ ٠ٚ١٥ٟ طٛتطا٠ٚ ن١ ْانطَٜت، قبٍَٛٚ ١ٖضطٝع ١َ١٥ٜـ
 

 ٖاضٜهياض  ثَٜٝٛػيت١  ١َٖٛٚا١ْ، ٞب١ضثطغٝاض١ٜت ٚآلتسا ي١ غ١قاَطريٟ ٚ ٥اغاٜـ ثاضاغتين
 ٚ ض١ْٚٚزات ١َ١٥ضٜها َٖٝع٠ناْٞ نؿا٠ٚ١ْٟ ثاف ١٥َين بؤؾا١ٜٝنٞ ٖٝ  ٠ٚ١٥ٟ ي١ثَٝٓاٟٚ بني

 ب١ تَٝه١ٍَ ١٥َين ال١ْٜٞ ْابَٝت ٖاٚنات ب١آلّ بهطَٜت، تريؤض ب١ ب١ضاْب١ض ن١َت١ضخ١َٞ ْاؾبَٝت
 بًََٗٝطَٜيت  ب١دَٞ ق١ظا بؤ ثَٜٝٛػت١ ٛب١َيه ب١ناضبَٗٝٓطَٜت، زٜه١ ٥اَازلٞ بؤ ٜإ بهطَٜت غٝاغ١ت
 .ز٠ضبهات ي١باض٠ٚ٠ بطِٜاضٟ ٚ بهات تاٚتَٜٛٞ
 
 ي١ب١ضز٠ّ سٛنُسا ي١ ؾ١ضان١ت ٚ ز٠ضَٝت تْٛس ت١ْطص٠بْٛٚٞ ب١ض٠ٚ ض٠ٚؾ١ن١ زاخ٠ٚ١ ب١ ظؤض

ٞ  ٚ ْٝاظثانٞ ب١ض٠ٚ ١ْٖطاٚ ز٠ن١ّ ال١ْ١ٜنإ َٖٝعٚ ١َٖٛٚ ي١ زاٚا بؤ١ٜ ١ٖض٠ِؾ١زا١ٜ،  يَٝبيٛضز٠ٜ
 ني١  بط١ضَِٜٓي٠ٚ١  ضَٜهه١ٚتٓٓاَاْي١  ٥ي١ٚ  بيؤ  خبؿي٠ٚ١َٓٓٝٚ  تْٛس٠ناْسا ١َٖيَٜٛػت١ ب١ ضاٚ ٚ بَٓٝٔ

 .ؾ١ضان١ت ١َٖٛٚؾٝا٠ٚ١ْ ي١غ١ضٟٚٚ ْابٛٚ بٓٝات ي١غ١ض ثاضغاَيُإ ز٠غتجَٝؿد١ض١ٜن١ٟ
 
 ثياف . ضاغيت١ق١ٓٝ  ؾ١ضان١تٞ ٚ ٖاٚب١ف ناضٟ ضَٜط٠ِٟٚ ب١ض٠ٚ ٚآلت ط١ضِاْس١ْٟٚ ثَٝٓاٟٚ ي١

ٞ  ي١ط١ٍَ ضاَٜٚصنطزٕ ٞ  ب١غيتين  زاٚاٟ نؤَياض،  غي١ضؤى  دي١ْاب ٞ  نؤْطط٠ٜي١ن  ب١ث١يي١  ْٝؿيتُاْ
ٔ  ضظطياض  زاضَِإ ي١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠ن١ٜٔ ـ  ٚ بهي١ٜ ٞ  يي١  ٚآلتيٝ  زٚٚض ١ْٖاَي١ت
 .خب٠ٚ١ٜٓ١
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  ١َغبٛٚز١َغبٛٚز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
1919//1212//20112011  
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  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  ةيَةيَهةطهةط  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  كؤتاييكؤتايي  بةالغيبةالغي
  عرياقعرياق  فيدزاهَيفيدزاهَي  حلوًةتيحلوًةتي  وو  ُويَِةزاُْويَِةزاْ  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي  هةهة  كوزدضتاْكوزدضتاْ

 
ٞ  بي١  18/1/2012 ضٛاضؾي١مم١  ١٥َطِؤ ٞ  َػيبٛز  بي١ضَٜع  غي١ضؤنا١ٜت ٞ  بياضظاْ  غي١ضؤن
 ٚ َْٜٛٓيي١ضإ ١٥زلَٛيي١ْٞ ييي١ نٛضزغييتإ َْٜٛٓيي١ضاْٞ غيي١آلس١زٜٔ ييي١ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ
 .نؤب٠ٚ١ْٚٛ عريام فٝسضاَيٞ سه١َٛتٞ
 : ٥اَاز٠بٛٚإ ، ب٠ٚ١ْٚٛن١زانؤ ي١
 يي١  ٚاٜي١  بطِٜياض  ني١  نيطز٠ٚ٠  ْٝؿتُا١ْٝٝ نؤْطط٠ ١٥ٚ ب١غتين بؤ خؤٜإ ثؿتطريٟ -1

 زميٛنطاتٞ فٝسضاَيٞ ز٠َٚي١تَٝهٞ ب١َٓاناْٞ زاْاْٞ ١َب١غغ ب١  بب١غاَٟ ْعٜهسا ز٠ضف١تَٝهٞ
ٞ  ٚ عريام ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ب١ ب١غ  ثؿت ب١ زا١َظضا٠ٜٚٞ ٕ  ٠ٚثَٝهي١  ثطْػيٝج  ٚ شٜيا
 .سٛنُسا ي١ ضاغت١ق١ٓٝ ؾ١ضان١تٞ
ٞ  ي١ ت٥١هٝسنطزٕ ٚ عريام غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ثاضاغتين -2  ثؿيت  بي١  تي١ٚافٛم  ثطْػيٝج
 .غٝاغ١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ ٚ َٖٝع َْٝٛإ تطٟ ضَٜهه١ٚت١ٓناْٞ ٚ ١ٖٚيَٝط ضَٜهه١ٚت١ٓناْٞ ب١ ب١غ 
ٞ  ؤبي  ثَٜٝٛػي   ني١  ٜاغاٜا١ْٟ ب١ٚ ناضنطزٕ ٚ ز٠ضنطزٕ ي١ ث١ي١نطزٕ -3  ب١زاَي١ظضا٠ٜٚ
 .فٝسضاٍَ عرياقٞ ز٠َٚي١تٞ نطزْٞ
ٞ  يي١  ني١  ١َٖيبصاضز١ْنإ باآلٟ نؤَػٝؤْٞ نَٝؿ١ٟ ضاض٠غ١ضنطزْٞ -4 ٞ  َياْط  ْٝػياْ

 .زَٜت  ثَٞ نؤتاٜٞ زاٖاتٛٚزا
 َا١ََي١نطزٕ ضؤ١ْٝتٞ ٚ ْاٚض١ن١ باضٚزؤخٞ ث١ض٠غ١ْسْٞ ١٥ط١ض٠ناْٞ ضِٟٚٚ خػت١ٓ -5
 . ١٥ط١ضا١ْزا ١٥ٚ ي١ط١ٍَ
ٟ  ٥ي١ٚ  ٚ 2012 غاَيٞ بٛزد١ٟ هطزْٞتاٚتَٜٛ -6 ٞ  ني١  تَٝبٝٓٝاْي١ ِ  سهَٛي١ت  ٚ ٖي١ضَٜ

 . نطز٠ٚٚ فٝسضاٍَ سه١َٛتٞ ثَٝؿه١ؾٞ نٛضزغتإ ١َْٜٓٛضاْٞ
 .ب١غسا ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١َْٜٓٛضاْٞ ناضنطزْٞ َٝهاْٝعَٞ َٖٝعنطزْٞ ب١ -7
 نيي١ ١َٖٝؿيي١ٜٞ ز٠غييتٛٚضٟ 140ٟ َييازز٠ٟ دَٝبيي١دَٝهطزْٞ ييي١ ت٥١هٝييسنطزٕ -8
 .١ْنطا٠ٚ دَٝب١دَٞ ظؤض٠ ١ٜ٠ٚنَٞا
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 ُةتةوةيي ُةوزؤشي جةذُي بؤُةي بة كوزدضتاْ ٓةزيٌَي ضةزؤكي ثةياًي
 
 

20/3/2012 
 

 :٥اظٜع بطاٜاْٞ ٚ خٛؾو
ٞ  زٍَ بي١  ثطِ ٖاْس٠ضإ ي١ ٚ نٛضزغتإ ي١ خؤؾ١ٜٚػت نٛضزغتاْٝاْٞ  يي١  طي١ضّ  ثريؤظباٜي١ن

 .ثريؤظ ١ْٚضؤظٟ د١شْٞ ١ْت٠ٚ١ُٜٝإ د١شْٞ بؤ١ْٟ ب١ ز٠ن١ّ ١َٖٛٚتإ
 
 نٛضز ضِؤش٠ٚ٠ ي١ٚ ١ْنطز، ق١بٍٛ زٜهتاتؤض١ٜتٞ ٚ ضِاث١ضٟ نٛضز غاٍَ 2500 ي١ ظٜاتط ي١ ب١ض

 َاْيا  ظؤض ١٥َي١  ٥ُٝيطؤ،  تيا  غ١ضب١غيغ  ٚ ٥اظازٟ ثَٝٓاٟٚ ي١ ب٠ٚٛ ب١ضخٛزاْسا ٚ تَٝهؤؾإ ي١
 ي١ ظؤضزاضٟ ٚ غغبٓس٠ ١ًًَٝتَٝهني ٚ ظٜٓسٜٚٚٔ ١ًًَٝتَٝهٞ ١َُٝ٥ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ َاْاٟ ١َٖيس٠ططَٜت

 ٚ ٥َُٝي١  بؤ ز٠ضغَٝه١ ١َ١٥ بصٜٔ، ٥اظازٟ ب١ ٚ بني ٥اظاز ١٥بَٞ ١ًًَٝتَٝهني ْان١ٜٔ، ق١بٍٛ ن١ؽ
 .تط خ١َيهٞ ١َٖٛٚ
 

 :بطاٜإ ٚ خٛؾو
 ٚ خيؤف  َصز١ٜ٠نٞ ضِؤش٠زا ي١ّ ن١ ز٠نطز ث٠ٜٛ١ْسٜإ ز٠نطز، زاٚاٜإ ن١ؽ ظؤض ضِؤش٠زا ي١ّ
 ٖي١ض  ضِؤش٠ ٥ي١ٚ  ايًي١  اْؿياْ  ز٠ن١ّ زَيٓٝتإ َٔ ١ٜٓني،ضابط نٛضزغتإ خ١َيهٞ ١َٖٛٚ ب١ ط١ٚض٠
ٞ  يي١  ز٠بَٝيت  بي١آلّ  ضابط١ٜٓسضَٜت ثَٞ َصز١ٜ٠تإ ١٥ّ ن١ زَٜيت  بي١آلّ  زابَٝيت،  طٛزلياٚ  نياتَٝه
 .زَٜت ١ٖض َصز١ٜ٠ ١٥ٚ زَيٓٝابٔ

 ناض ب١ ز٠غت س١ٚت١ّ ناب١ٟٓٝ ضِؤشا١ْزا ي١ّ تَٝس٠ث١ضٜٔ ١ٖغتٝاضزا ناتَٝهٞ ب١ ١َُٝ٥ ب١ضَِٜعإ
 ٥ؤثؤظغٝؤْٝؿي٠ٚ١،  بي١  بٔ ب١ؾساض نٛضزغتا١ْٝنإ َٖٝع٠ ١َٖٛٚ ز٠نطز س١ظ ظؤضّ َٔ ٚ بَٝتز٠
ٔ  ب١ؾيساض  زابَٝت بطِٜاضٜإ ٥ؤثؤظغٝؤٕ بطاٜاْٞ ز٠ضَٝت ي٠ٚ١ ب١آلّ ٛ  ٥ََٛٝيس٠ٚاضّ  بي١آلّ  ْي١ب  ٠ٚني

 ني١  ٥اَازلي١  ب١ٚ بس٠ٕ ثٝؿإ سه١َٛت ن١َٛنٛض١ٜناْٞ ٚ ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ بؤ بٔ ٥ا١ٜ١َٜٓٚى
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. بضيَٝت  ثَٝؿيا  بي١ض٠ٚ  ضِؤش ب١ ضِؤش ١٥ظ١َْٚٛن١َإ ٚ ١ََْٝٓٔ ن١َٛنٛضٟ ١َََْٝٓٝت، ٞط١ْس٠َي
 بيني  ضَٜهدطاٚ ٚ سعب ض١ْس ١ٖبَٝت دٝاٚاظَإ بؤضْٛٚٞ ١َُٝ٥ ز٠نطَٜت ٚٚت١َٛ ظؤضداض ١ٖض٠ٚنٛ
ٕ  تيط  داضَٜهٞ ن١ ٥َُٝطؤ ب١تاٜب١تٞ بني نٛضزا١ٜتٞ خ٠َٛٝتٞ شَٜط ي١ ١ََٖٛٚإ ١٥بَٞ ب١الّ  زٜػيا
ٕ  خ١ٜاَيٞ ب١ ظؤضٜإ ْاس١ظإ، ْاض٠ٚاٟ َٖٝطؾٞ ٚ ثالٕ ب١ض ن١ٚتؤت٠ٚ١ نٛضزغتإ ١ُٖٞضَٜ  خاٜٚيا

ٛ  يي١  به١ٕ زضٚغت زضظ ن١ ب١غت٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض ٥ََٛٝسٜإ ٞ  َْٝي  بي١آلّ  نٛضزغيتاْٝسا  َٖٝع٠نياْ
ٕ  ٚ نيٛضز  ٥اٜٝٓس٠ٟ ٚ ١ٖضَِٜ ١٥َين ت١ٖسٜسٟ ن١ س١ز٠ٟ ١٥ٚ بطات١ ١٥ط١ض  بهطَٜيت  نٛضزغيتا
 ١٥يَِٝ ٥اظاض٠ٚ٠ ٚ ٥َٝـ ب١ ٠ٚ ب١زاخ٠ٚ١ ن١َٔ ن١ بٕٛٚ ث١ٜسا ن١ؽ ١ْٖسَٜو ١ٜنٔ، ١َٖٛٚ نٛضز
ٞ  ْي١َا٠ٚ،  ضاٜٚإ ي١ب١ض نطز٠ٚ ١٥ٚاْٞ بؤ نٛضز ٠ٚ١٥ٟ ضْٛه١ من١نٔ ٚ ْإ بَٞ  ظؤض نيٛضز  ضِؤَيي
 ١٥ٚ ١َظيّٛ، خ١َيهٞ بؤ ٚ يَٝك١َٚاٚإ بؤ ب٠ٚٛ ث١ْاطا١ٜى ١َٖٝؿ١ نٛضزغتإ ٥اؾهطا١ٜ ٚ زٜاض
ٕ  ٥ياٚاض٠  ١٥ٚاْي١  غ١ثاْس٠ٚٚ خؤٜإ ظؤض ب١ ب١غسا ي١ ٥ُٝطؤ ١ٟن١غ ض١ْس ٕ  يي١  بيٛٚ  ٚ نٛضزغيتا

 ٥َُٝي١  ني١  عَٝيطام  ي١ ١ٜ١ٖ دسزٟ ق١ٜطاَْٝهٞ ٥ُٝطؤ بؤٜإ، نطزب٠ٚ٠ٚٛ خؤٟ ز٠ضطاٟ نٛضزغتإ
ٕ  ٥َُٝي١  ضيٞ،  ١٥يَٝني ١٥ظاْني ١ٜ١ٖ دسزٟ ق١ٜطاَْٝهٞ ١٥يَٝني  ضيؤٕ  ني١  ١َٖٝؿي١  زا٠ٚ ٖي١َٚيُا

 ٥اؾٛٚض١ٜنإ ٚ تٛضنُا١ْنامنإ بطا ٚ ع١ضب١نامنإ بطا خع١َتٞ ١٥ٖٚا به١ٜٔ نٛضزغتإ خع١َتٞ
 .به١ٜٔ عَٝطام ١َٖٛٚ خع١َتٞ ٜٚػتَٛٚا١ْ ١َُٝ٥ عَٝطام ١َٖٛٚ ي١ به١ٜٔ نًسا١ْٝنإ ٚ

 
ٞ  ضٚٚخاْٞ زٚاٟ ٟ  ضِشَُٜي ٕ  تٛاْا١ٜنُاْي٠ٚ١  ٖي١َٛٚ  بي١  2003 يي١  زٜهتياتؤض  زا ٖي١َٚيُا
ـ  تطٟ ؾ١َٜٓٛناْٞ ي١ نٛضزغتإ ١٥ظَْٛٚٞ ٟ  عَٝيطاقٝ ٕ  ب١زاخي٠ٚ١  ي٠َٛٝضبطريَٜيت،  غيٛٚز  ٥ي١ٚا
 ٚ ؾي١ض  ١ْبَٝتي١  ١َٖٚيُاْيسا  ث١ضؤؾي٠ٚ١  بي١  ظؤض ٥َُٝي١ . ٠ٚض١ْططت ١َُٝ٥ ١٥ظَْٛٚٞ ي١ غٛٚزٜإ
 ٥َُٝي١  ٚ ًَُالَْٝٝي١،  يي١ٚ  ب١ؾَٝو ْاب١ٓٝ ١٥ًَٜٝني ٚ طٛمتإ ٚ ١َظ١ٖبٞ ٚ تاٜت١ط١ضٟ ًَُالَْٝٞ
 يي١  ٜيا  ب١غيسا  يي١  ٜيا  ٖي١ٚيَٝط  ي١ ٜا ب١قطا ي١ ض ضَٜتبهٛش عَٝطاقٞ نٛضٟ ١ٜى ْاخؤؾ١ ثَُٝإ
ٕ  خؤؾ١ٜٚػغ ٚ ناض ٚ ن١ؽ ب١ ١َٖٜٛٚإ عَٝطاقٞ، تطٟ ؾاضَٜهٞ ١ٖض ي١ ٜا ١ْد١ف  خَٛاْٝيا
 ٚ ضشَِٜ ضٚٚخاْسْٞ ي١ ب٠ٚٛ غ١ض٠نٞ ضِؤيَٝهٞ نٛضز ضِؤيٞ ن١ ١٥ظأْ ١َٖٛٚؾتإ ب١آلّ.  ز٠ظاْني
ـ  تٞب١تاٜبي١  ٠ٚ تاظ٠، عَٝطاقٞ نطزْٞ زضٚغت ي١ ٞ  يي١  غياٍَ  زٚٚ ثيَٝ ٞ  زا١َظضاْيسْ  سهَٛي١ت

ٞ  خٛا ١ْبا نٛضز ضِؤَيٞ ١٥ط١ض ١ٖٚيَٝط، ضَٜهه١ٚتٓٓا١َٟ ثَٝٞ ب١ عَٝطام ٥َٝػتاٟ  عَٝيطام  ز٠ٜعاْي
ٞ  ضي١ْس  زاخي٠ٚ١  بي١  ٥َٝػيتا . ز٠ضيٛٚ  ١َٖيسَٜطَٜو ض ب١ض٠ٚ ٕ  ث١ٜيسا  ني١ّ  ن١غيَٝه  ٖي١َٛٚ  بيٛٚ

 بططَٜيت  ض٠خ١ٓ ن١ؽ ْابَٝت نطز٠ٚٚ غتزضٚ فهطٜإ ٥ريٖابَٝهٞ ٚ نطز٠ٚٚ ٥ٝشتهاض ز٠غ١التٝإ
 .دؤضاٚدؤض ث١الَاضٟ ز٠ن١ْٚ١ ٠ٚ ٖاض١٥بٔ ْا ١٥ط١ض بسات خؤٟ ض٥٠ٞ ٜإ
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ٞ  بؤ ضاغت١ٝنإ ١َٖٛٚ ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ناتٞ ٕ  خي١َيه ٞ  بيؤ  ٚ نٛضزغيتا  ضٕٚٚ عَٝيطام  خي١َيه
 .ض١ٝٝ ي١غ١ض ١َُٝ٥ خٝاليف بعاْني با بهط٠ٚ١َٜٓ
 :١ٜ١َ١٥ ي١غ١ض ١َُٝ٥ خٝاليف

 
ٞ  ١ٜعين) ع١ض٠ب ٚ نٛضز ب١ٜين ي١ سٛنِ ي١ ؾ١ضان١ت١ ١ٜن١ّ- ٞ  عي١ض٠ب ٞ  ٚ ؾيٝب  عي١ضب
 ؾي١ضان١ت١  ٥ي١ٚ  ٥َٝػيتا  ١٥قي١ًٕ  ني١  تط َهْٛاتٞ نطزْٞ ب١ؾساضٟ ٚ ضِٜعططتٔ ي١ط١ٍَ( غْٛٚٞ

 .١َْا٠ٚ َاْا١ٜنٞ
 
 .ز٠نطَٜت ز٠غتٛٚض٠ ١٥ٚ خ١ضقٞ ضِؤشا١ْ ن١ ب١ز٠غتٛٚض ٥ًٝتعا١َ-
ٕ  طيَٟٛ  ثؿت ١٥ق١ًٕ ن١ ١ٖٚيَٝط٠ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َناْٞ دَٝب١دَٝهطزْٞ-  دَٝبي١دَٞ  ٚ خيطاٚ
ٕ  ٖي١َٛٚ  سيٛنِ  غ١ض بؤ ط١ٜؿتٓٝإ ب١ َٛد١ض٠ز ب١. ١ْنطإٚ  ضيٛٚ،  بيري  يي١  ضَٜههي١ٚتَٓٝهٝا

ٟ  ١َ١٥ ن١ ضٛٚ بري ي١ ؾ١ضان١تٝإ ضٛٚ، بري ي١ ز٠غتٛضٜإ ٞ  بي١  عٝالقي١  ٚ عَٝيطام  ضاض٠ْٛٚغي
 .١ْٝٝ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٖٞضَُٜ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ١ٖض ١ٜ١ٖ عَٝطاق١ٝنا٠ٚ١ْ ١َٖٛٚ

ٟ  ١٥ٚ ٚ ١ٖضَِٜ ب١ٜين ن١ خٝالفا١ْٟ ١٥ٚ غ١ض ب١َٓٝٝ ٥ٝٓذا  ز٠غي١التساض٠  ني١  ز٠غي١ت١
 .ب١غسا ي١ ٥َٝػتا
 
ٟ  ١٥ٚ ١َُٝ٥ ١٥زظ٠ٚ١َْ  يٞ خؤٜاْٞ ١َٖٝؿ١ ن١ زابطا٠ٚنا١ْ ْاٚض١ ٚ ن١ضنٛى ي١غ١ض.1  ثي١ض

 ت١س١َٛيتإ ن١ نٛضزغتإ خ١َيهٞ د١َا٠ٚضٟ ١٥ن١ّ ٠َٛٝ٥ غٛثاغٞ ٠ٚ َٖٝٓا، ناض ب١ َط١ْٚمتإ
ٟ  بي١  ٥َُٝي١  ن١ به١ٕ طَٛإ ٠َٛٝ٥ ض٠ْط١ س١زَٜو ط١ٜؿتٛٚت١ ٥َٝػتا، تا نطز٠ٚٚ ٕ  ديسز  ٖي١ٚملا
ٕ  ١َُٝ٥ نطز٠ٚٚ، ن١َت١ضخ١َُٝإ ٜا ١ْزا٠ٚ ٕ  ٚ زا٠ٚ ٖي١َٚيُا  ٚ نيطز٠ٚٚ  ْي١  ن١َت١ضخ١َٝؿيُا
 ٥َُٝي١  بهطَٜيت،  ١ضضاض٠غي  ز٠غتٛٚض٠ٚ٠ ضَِٜط١ٟ ي١ ٜٚػتُإ زا٠ٚ ثٝؿإ ثانُإ ١ْٝتَٝهٞ ب١آلّ

ٞ  خ١َيو ٚاَاْعاْٞ ٕ  ٥ٝشااَي ٞ  ز٠ططَٜيت،  ثي١ميا ٟ  ٥ٝشااَي ٟ  ٥ُٝيعا ٞ  بي١  ز٠ططَٜيت،  خيؤ  ثَٝي
ٞ  ب١ ١٥ط١ض بَٝطَٛإ ٠ٚ نطا٠ٚ ْٝؿإ ز٠غت نَٝؿا١ْ ١٥ٚ ضاض٠غ١ضٟ ز٠غتٛٚضَٜو  ز٠غيتٛٚض  ثَٝي
 يي١ّ  اظٚ ٥َُٝي١  ١ْٝٝ ََٛهني ب١الّ ث١غ١ْس٠، ١َ١٥ بهطَٜت ضاض٠غ١ض ٥َٝػتاف ٚ نطابا ضاض٠غ١ض
 . ١َُٝ٥ بؤ تط٠ ١َب١ز٥٠ٞ ١َبس٥٠ٞ ي١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ضْٛه١ بٝٓني باب١ت١
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 ٥َٝػتا عَٝطام ١َٖٛٚ بؤ ب٠ٚٛ ضِؤَيَٝهٞ ض ثَٝؿ١ُضط١ ١٥ظأْ ١َٖٛٚ ثَٝؿ١ُضط١ ١َغ١ي١ٟ.2
ٞ  غياَي١  ؾي١ف  ثَٝيٓر  ١٥َي١  ز٠ن١ٕ ثَٝؿ١ُضط١ زٚشَٓا١ٜتٞ زٚشَٔ، ٠ٚنٛ ٟ  ١ٖضضي  َٝعاْٝٝي١

ٞ  ن١غ١ٜ١ ض١ْس ١٥ٚ خطاثا ي٠ٚ١ف نٛضزغتإ، بؤ بَٝت ًَْٝٔاٖ زظٜٜٛا١ْ ثَٝؿ١ُضط١ٜ١  ضيا٠ٚضٚاْ
ٟ  بيؤ  بَٝيت  بيؤ  ٜإ ٥16َٝ  فطؤن١ٟ ز٠ن١ٕ ٠ٚ١٥ ٞ  ٥ي٠ٚ١ ٞ  تيط  دياضَٜه ٕ  ؾاْػي  ي١طي١ٍَ  خؤٜيا

 .ز٠ن١ٕ عَٝطام سٛنُٞ ع١ق١ًٝت٠ٚ١ ب١ّ به٠ٚ١ْ١ تاقٞ ثَٝؿ١ُضط١
 
 نطز ٥ٝتتاقُإ ٥١َُٝ 2007 ؾٛباتٞ َاْطٞ ي١ 2007 غاَيٞ ي١ غاظ ٚ ١ْٚت ١َغ١ي١ٟ.3
 يي١  غياَي١  ٥ي١ٚ  5ٟ َاْطٞ تا ١٥ط١ض ث١ضي١َإ، بؤ بضٝت ن١ غاظ ٚ ١ْٚت بؤ ثطؤش١ٜ٠ى ي١غ١ض

 ١َُٝ٥ به١ٕ ٥ُٝعا عكٛز ١ٜ١ٖ بؤٜإ سه١َٛت ٚ ١ٖضَِٜ الَإ ١ٖضزٚٚى ١ْبٛٚ ز٠ضباظ ث١ضي١َإ
 ٖي١َٛٚ  بؤ ٚاضٜساتٝؿٞ ٚ عَٝطام َٛيهٞ غاظ ٚ ١ْٚت ١ْٝٝ خٝالفَٝهُإ ٖٝ  ز٠غتٛٚض ثَٝٞ ب١

 ٠ٚ١٥ٟ بؤ بَٝت نؤَجاْٝا١ٜى ١ٖض ب١آلّ ث١ضي١َإ بؤ ْاَْٝطٕ قا١ْْٛن١ بؤ ن١ٚات١ عَٝطاق١ خ١َيهٞ
ٔ  ؾيَٝت  ١٥ٚإ بهات ٥ُٝعا ١ٖضَِٜ ي١ط١ٍ ع١قسَٜو ٔ  ب١غيسا  يي١  ٥ي١ب  ز٠غيتٛض١ٜ،  ١٥َي١  ٥ي١ظاْ
 ن١ ٠ٚ١٥ٕ زشٟ ٚ ١َٖيٓاَٖٝت ضاٜٚإ ب١آلّ ْٝني، ز٠غتٛٚضٟ عكٛزا١ْ ١٥ٚ ن١ ١ْٝٝ ٠ٚ١٥ َٛؾه١ًٝ
ٟ  عكيٛز٠  ٥ي١ٚ  ٠ٚ١٥ٟ ي١ط١ٍ به١َٜٚت، ثَٝـ نٛضزغتإ ٞ  ٖي١َٛٚ  خَٝيط  ٥َُٝي١  تَٝساٜي١،  عَٝطاقي
 نؤَجاْٝا١ٜى ٖٝ  ْاًَٖٝٔ ٠ٚ١٥ف ي١ط١ٍَ عَٝطاق١، خ١َيهٞ ١َٖٛٚ بؤ ٚاضٜسات١ ١٥ّ ن١ ثاب١ْسٜٔ

 .دؤضاٚدؤض ضَِٜط١ٟ ب١ غ١ض ١ْخ١ْ١ فؿاضٟ ١٥ط١ض ١ْن١ٕ، ت١ٖسٜسٟ ١٥ط١ض ٥َٝط٠ بؤ بَٞ
 
 نَٜٛٞ ي١ بَٝت، ١ْف١ض ١ٜى بؤ ٠ٚالٟ ن١ ًَٝؤ١ْٝٝ ١ٜى غٛثا١ٜنٞ زضٚغتهطزْٞ تط خاَيٞ.4
ٞ  زٜتيار  ٠ٚظٜيط  بٞ، َػ١ي١س١ قٛات عاَٞ قا٥س بٝت ٚظ٠ضا ض٥٠ٝؼ ١ْف١ض ١ٜى ١ٜ١ٖ زْٚٝا  بي
ٞ  ٥ي١َين  ١َدًػٞ ض٥٠ٝػٞ بٞ، َٛخابطات ض٥٠ٝػٞ بٞ، زاخ١ًٝ ٠ٚظٜط ـ  بيٞ،  قي١َٚ  زَٜٚٓيَٝ

 خ١َيهٞ بؤ َا ض بَٝت، خؤٟ ب١ عا٥س ١َضن١ظٜـ باْهٞ ن١ ١َضن١ظٟ ٞباْه بؤ ض٠ٚٛ ْا١ٜ١َى
 نيٛضز  ٚ غ١ْٓٛ ثَٝـ ؾٝب١نإ ٠ٚظع١ ب١ّ ضاظٜٔ ؾٝب١نإ ن١ بٝت ٚا ثَٝٞ ن١ؽ ظؤض ١٥ط١ض تط

 نيٛضز  ني١  بس٠ٕ ثٝؿاْٞ ٚا ز٠ٜا١َْٜٚت ن١غ١ ض١ْس ١٥ٚ ْاخؤؾا ١َٖٟٛٚ ي١.  نطإٚ ت١ُٖٝـ
ٟ  ١٥ٚ طؤض٠ٜٛ، خؤٟ اٚث١مياْٖٞ ٜاخٛز ؾٝب١ ي١ طؤض٠ٜٛ ١َٖيٜٛػغ  ز٠ٜآْاغيني  ٥َُٝي١  ؾيٝبا١ْ
 ي١ط١َيٝإ نٛضز ١َٖٝؿ١ ٚ ٠ٚغتإٚ نٛضز ي١ط١ٍَ ١َٖٝؿ١ ن١ ١٥ٚا١ْٕ قسض ٚ س١نِٝ ث١ٜط٠ٚاْٞ
ٟ  ٚ غي١ْط١ضٜٔ،  ي١ٜي١ى  ٚ ز٠ٚ٠غتني ب١ٜ١ن٠ٚ١ نات ١َٖٛٚ ي١َ١ٚزٚاف ٠ٚغتا٠ٚ،  ني١  ١٥ٚاْي١
 ْيابَٞ  ب٠ٚ١ ؾٝب١ َايف ي١ نطزٕ ب١ضططٟ ن١ٕز٠ ؾٝب١ َايف ي١ ب١ضططٟ ن١ ز٠ن١ٕ ٠ٚ١٥ ٥ٝسعاٟ
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 سػياب  ْابَٝت ب٠ٚ١ به١ٕ ظٜاز ؾٝب١ بؤ زٚشَٔ ْابَٝت ب٠ٚ١ به١ٕ ت١ُٖٝـ ؾٝب١ ٖاٚث١مياْاْٞ
 بيؤ  ؾيٝب١ٜ١  بيؤ  نيٛضز٠  بؤ ١ََٖٛٚا١ْ بؤ عَٝطام ١٥يَٝني ١َُٝ٥ عَٝطام، ي١ ١ْن١ٕ تط خ١َيهٞ بؤ

ٞ  بي١  ٚ ١ٖضن١غي١  عَٝطاقي١  خ١َيهٞ ١َٖٚٛ بؤ نًسا١ْ بؤ ٥اؾٛض١ٜٝ بؤ تٛضنُا١ْ بؤ غ١ٜ١ْٛ  ثَٝي
ٕ  بيؤ  خي١ز٠َات  ني١  ز٠ن١ٕ ؾٝب١ خع١َت ب٠ٚ١. خؤٟ َٛقبٞ ثَٝٞ ب١ خؤٟ س١لٞ  ؾيٝب١نا
 عَٝيطام؟  بيؤ  نيطز٠ٚٚ  ضتإ ٠َٛٝ٥ ن١ٕ، ت٥١ُني عَٝطام خ١يهٞ بؤ ٥اغاٜـ ٚ ١٥َٔ به١ٕ ت١قسِٜ
 . ََٝع غ١ض خب١ٜٓ١ ١َٖٟٛٚ سػابات با ف١ضَٕٛٚ
 ضي١ْس  ٥ي١ّ  ي١طي١ٍ  ْي١ى  ب١آلّ ؾٝب١ بطاٜاْٞ ي١ط١ٍ خؤَإ ث١ميا١ْتٖٞاٚ ب١ ثاب١ْسٜٔ ١َُٝ٥
 ن١غٞ ٖٝ  بؤ سٝػاب ٚ نطز٠ٚٚ ٥ٝشتهاض ز٠غ١التَٝهٝإ ١َٖٛٚ ن١ ن١غ١ٟ ض١ْس ١٥ّ ١ْف١ض٠
 .٠ٚظع١ ب١ّ ْني ضاظٟ غ١ْٓٛ ٚ نٛضز ثَٝـ ؾٝب١نإ ن١ زَيٓٝاّ َٔ ٠ٚ ْان١ٕ، تط

 
 :ب١ضَِٜع بطاٜاْٞ ٚ خٛؾو
 ن١غيَٝو  ضي١ْس  خ١ضٜه١ ز٠ضَٝت، ١َٖيسَٜط ب١ض٠ٚ عَٝطام ب١غ١، ٥ٝا ًََٝنيب ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ناتٞ
 ٥َُٝي١  ْػب١تٞ ب١. زا١ٜ دسزٟ ق١ٜطاَْٝهٞ ي١ عَٝطام بب١ٕ، زٜهتاتؤض١ٜت ب١ض٠ٚ عَٝطام سٛنُٞ

 ٖي١َٛٚ  ضاب١ضاْٞ ي١ زاٚا بؤ١ٜ ٠ٚظع١، ١٥ّ بْٛٚٞ ب١ضز٠ٚاّ ١ْٝٝ ق١بٍٛ قابًٞ ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖٝ  ب١
ٞ  ز٠ني١ّ  عَٝطام تَٝهطاٟ عَٝطام ١ٝناْٞغٝاغ ال١ْ١ٜ ٚ سعب ٔ  ظٚٚتيط  ١ٖضضي  ب١ث١يي١  ٚ زاْٝؿي

ٞ  ي١ ٚ زابَٓٝٔ بؤ ٥اي١ٝتٞ بسؤظ٠ٚ١ْ ٠ٚظع١ ١٥ّ بؤ ضاض٠غ١ضَٜو ٟ  نيٛضت  نياتَٝه  ٥ي١ّ  ضاض٠غي١ض
 ٥َُٝي١  ١ًًَٝتٞ نؤتاٜٞ بطِٜاضٟ ٠ٚ خؤَإ ١ًًَٝتٞ بؤ ز٠ط١ض٠ٚ١َٜٓٝ ١َُٝ٥ ١٥طٝٓا بهطَٜت ٠ٚظع١
 . ١ْنات ١ٜٞطً ن١ؽ با ثاؾإ ز٠ٜسات
ٞ  تَٝهطِاٜيٞ،  بي١  عَٝيطام  ؾ١ٖٝساْٞ طٝاْٞ بؤ ز٠َْٝطٜٔ غآلٚ نؤتاٜسا ي١  ٚ نيٛضز  ؾي١ٖٝساْ

ٕ  تط داضَٜهٞ دٝٗإ، ي١غ١ضتاغ١ضٟ ضظطاضٟ ضَِٜطاٟ ؾ١ٖٝساْٞ ١َٖٛٚ ٠ٚ نٛضزغتإ،  ْي١ٚضؤظتا
 .ز٠ن١ّ غٛثاغتإ ظؤض ٚ بَٝت ثريؤظ
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  كؤًازيكؤًازي  ضةزؤنضةزؤن  ةزييةزييدةضتجيَشخدةضتجيَشخ  بؤبؤ  ضةزؤكايةتي ٓةزيٍَضةزؤكايةتي ٓةزيٍَ  ثشتطريييثشتطرييي
  ُيشتيٌاُيُيشتيٌاُي  كؤُطسةيكؤُطسةي  ضةزكةوتينضةزكةوتين  وو  عيَساقعيَساق

 
 

 ز٠غجَٝؿد١ض١ٜٝن١ٟ بؤ خؤٟ ثؿتطريٜٞ غ١ض٠تا٠ٚ ي١ ١ٖض نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ
 ضِاط١ٜاْس٠ٚٚ، ْٝؿتُاْٞ نؤْطط٠ٟ غ١ضخػتين ٚ ب١غ  بؤ نؤَاض غ١ضؤى تاَي١باْٞ د١الٍ ب١ضَِٜع

 ١ٖفت١ٜي١زا  ي١ّ نؤْطط٠ن١ ن١ ز٠زا ١ٍَٖٚ زٜه١ ١ْ١ٜناْٞال ي١ط١ٍَ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض٠ٖٚا
ـ  بَٝت ع١ض٠بٞ يٛٚته١ٟ ب١غتين ي١ ب١ض ٚ ٞ  ١َب١غيغ  بي١  ٥ي١ٜٚ ٕ  ضاض٠غي١ضنطزْ  ٚ نَٝؿي١نا

 .زٚاخطا يٛته١ ب١غتين ثاف بؤ نات١ن١ زاخ٠ٚ١ ب١ ب١آلّ ب١غتين، ن١ؾ١ٖٛٚاٟ خؤؾهطزْٞ
 

ٞ  ب١ضظ َٜٚطِاٟ ٚ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض ـ  ١َٖيػي١ْطاْسْ ٟ ز٠ ٚ نؤؾي  دي١الٍ  بي١ضَِٜع  غتجَٝؿيد١ض١ٜٝن١
 ب١ ثؿت نؤْطط٠ن١ غ١ضخػتين ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ ٚ ضِاٜس٠ط١ٜٓني نؤَاض، غ١ضؤى تاَي١باْٞ

 ٞ ٟ  ثاب١ْيسبْٛٚ ٞ  تي١ٚاٚ ٟ  دَٝبي١دَٝهطزْ ٞ  ٖي١ٚيَٝطٚ  ضَِٜهه١ٚتٓٓاَي١  ب١ْييس٠ناْٞ دَٝبي١دَٝهطزْ
 .ز٠ب١غتَٝت

 
 
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
2626//33//20122012  
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  كوزدضتاُييةكاْكوزدضتاُييةكاْ  ٓيَصةٓيَصة  هةطةيَهةطةيَ  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  ٓاوبةشيٓاوبةشي  اطةياُدُياطةياُدُيزز

 
 ي١غ١ض نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتا١ْٝٝناْٞ َٖٝع٠ 27/3/2012 ضَِٜه١ٚتٞ غَٝؿ١مم١ ضِؤشٟ
 .نؤب٠ٚ١ْٚٛ ١ٖضَُٜسا غ١ضؤنا١ٜتٞ زٜٛاْٞ ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ب١ضَِٜع باْطَٗٝؿغ
 :ي١ بٛٚ بطٜغ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ضْا١َٟ

 
 .عَٝطام باضٚزؤخٞ.1
 .ٚآلت ز٠ض٠ٚ٠ٟ بؤ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ب١ضَِٜع غ١ضزاْٞ.2
 

ٟ  ٚ ب١طؿيغ  عَٝطام غٝاغٞ زؤخٞ ي١غ١ض ١َٖي٠ٛغت١ٟ ٚٚضزٟ ب١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٕ  نَٝؿي١  َْٝيٛا
ٟ  بريٚضاٟ طؤض٠ٚ١ٜٟٓ ٥اناَٞ. نطز نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٚ ب١غساز  باضٚزؤخ١ني١،  ب١ضثطغيٝاضا١ْ

 :ن١ بطٚا١ٜ ١٥ٚ ٜؿت١ط١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ
ٟ  غٝاغ١ٝناْٞ َٖٝع٠ َْٝٛإ غٝاغ١ٝناْٞ نَٝؿ١- ٞ  بي١  عَٝيطام،  غي١ضاثا ٕ  يي١  تاٜبي١ت  َْٝيٛا

ٞ  ضاض٠غ١ض ٥اغؤٟ ٜاغا، ز٠ٚي١تٞ ٚ عَٝطاق١ٝٝ ٞ  ٚ ْٝٝي١  زٜياض  نطزْي ٞ  ْٝي١ت ٞ  نؤتياٜ  ثََٝٗٝٓياْ
 ١ٜٟغا ١َ١٥ف. ْانطَٟ ض٠ضاٚ تٝا غٝاغٞ ضاض٠غ١ضٟ غٝاغٞ، تانتٝهٞ ي١ دط١ نَٝؿ١ناْٝـ،
ٞ  يي١  طٛا١ٜ بطِٜاض٠ ن١ عَٝطام، ْؿتُٝا١ْٝٝناْٞ َٖٝع٠ نؤْطط٠ٟ غ١ض ز٠خات١ ١َتطغٝساض  َياْط
 .بسضَٜت غاظ ٥اٜٝٓس٠زا
 دَٝب١دَٞ ي١ ْٝط١ضا١ْ نؤب٠ٚ١ْٚٛ: ْا٠ْٚسٜـ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ نَٝؿ١ناْٞ ب١ غ١باض٠ت-

ـ  ني١  خاَي١ٝن١ 19 ضَٜهه١ٚتٓٓا١َ ١ْنطزْٞ ٞ  ثيَٝ ٟ  ثَٝهَٗٝٓياْ ٞ  ضَِٜعبي١  نابٝٓي١  زٚاٟ َيايه
ٞ  ٥ٝٓذيا  نيطا٠ٚ،  ث١غٓس تَٝطٚت١غ١ٍ، طتتٛطؤ١ٜنٞ ٕ  ٖاٚثي١مياْ ٟ  نٛضزغيتا  ي١غي١ض  ض٠ظا١َْيس
ٕ  َي١خابٔ،  ب١آلّ. ز٠ضبط٠ِٜٛ ناب١ٓٝ زٚا ثَٝهَٗٝٓاْٞ ٞ  ٥َٝػيتا  ٖي١تا  خاَيي١نا  دَٝبي١دَٞ  ضيا٠ٚضَٜ
 .نطزْٔ
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 بٛٚزد١ ٚ از 140 َازز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ ي١ نطزٕ ب١ز٠غغ ز٠غغ طاظ، ٚ ١ْٚت نَٝؿ١ٟ
 ض١ى ثط ٚ عَٝطام ض١نساضٟ َٖٝع٠ناْٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ضؤ١ْٝتٞ ططفت١ناْٞ غ١ضفهطزْٞ، ضؤ١ْٝتٞ ٚ

 ب١ضظنطز٠ٚ١ْ ث١ً ٚ غٛثا ثا١ٜناْٞ ٚ ث١ً زاب١ؾهطزْٞ ضًؤْا١ٜتٞ عَٝطام، غٛثاٟ ضِؤَيٞ نطزْٝإ،
ٞ  ز٠غتٛٚض، ثَٝض١ٚا١ْٟ ٕ  ٚ ز٠غي١آلت  قيؤضغهطزْ ٕ  ٚ ثؤغيت١نا  ١ضؤىغي  ي١الٜي١ٕ  ١٦ٜ١ٖتي١نا
ٟ  يي١  ْا١٥َين باضٟ بْٛٚٞ ب١ضز٠ٚاّ غ١ضباضٟ ١٥َا١ْ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ،  ْاٚضي١  ٚ ني١ضنٛٚى  ثاضَٜعطيا

 .غ١الس١ززٜٔ ١ٜٓ١ْٚا، زٜاي١، ثاضَٜعطاناْٞ نَٝؿ١ي١غ١ض٠ناْٞ
ٟ  تَٝهطا تطٜـ، ط١يَٝهٞ ١َغ١ي١ ٚ ١َغ١ال١ْ ١٥ٚ ٟ  ٥ي١ٚ  ط١ٜاْيس٠  نؤبْٛٚي٠ٚ١  ني١  بطٚاٜي١
ٞ  ثطِؤش١ٜ٠نٞ ب١ نٛضزغتإ، ٚ عَٝطام غٝاغ١ٝناْٞ َٖٝع٠ ز٠بَٝت ٞ  ٚ غٝاغي ٟ  ٥ايٝي١ت  ضاض٠غي١ض
 غٝاغٞ ب١َٓا١ٜتٞ زاضؾتين ٚ نَٝؿ١نإ نطزْٞ ضاض٠غ١ض بؤ طتتٛطؤ به١ْٚ١ ْاٚخؤٜاْسا ي١ َْٟٛ

 ثََٝٗٝٓاْٞ نؤتاٜٞ بؤ نٛضزغتإ، ٚ عَٝطام ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚ عَٝطام ي١ ز٠غت١ب١ض سٛنُطاْٞ ت١ٚافٛقٞ
ٟ  ٚ ي١َ١ٚب١ض ٥اَيؤظٟ قؤْاغٞ ٞ  ز٠ضٚاظ٠ٟ نطزْي٠ٚ١ ٞ  قؤْياغَٝه ٕ  يي١  ْيَٟٛ  غٝاغي  َٖٝيع٠  َْٝيٛا

 ط١ض ٚا١ٜ ثَٝؿُإ. سه١َٛتسا ي١ َٖٝع٠نإ ناضا١َتطٟ نطزْٞ ب١ؾساضٟ ضؤ١ْٝتٞ ٚ غٝاغ١ٝنإ
 ١ْز٠غت ن١ ١ٜ١ٖ ظؤضَإ ١َتطغٞ بسؤظ٠ٚ١ٜٓ، ١َْٜٝٛ قؤْاغ١ ١٥ّ بؤ ٖاٚب١ف ضٚاْط١ٟ ١ْتٛاْني

 َٖٝييع٠ ْٝؿييتُٝا١ْٝٝن١ٟ ْيي١نؤْطط٠ ٚ ِٖيي١ضَٜ غيي١ضؤنٞ بيي١ضَٜع ٖيي١ٚيَٝطٟ ثَٝؿييد١ض١ٜن١ٟ
ٔ  فٝسضاٍَ، عَٝطاقٞ نؤَاضٟ غ١ضؤى ب١ضَِٜع غ١ضث١ضؾغ ب١ ْٝؿتُا١ْٝٝنإ ٕ  بتيٛاْ  ٥اَازلي١ناْٝا

 .بجَٝهٔ بٓض١ٜٓٝٞ ضاض٠غ١ضٟ ب١ض٠ٚ
ٛ  نؤب٠ٚ١ْٚٛ نٛضزغتاْٝـ، ٚ ْاٚض١ن١ ٚ ضِؤش١ٖآلت غٝاغ١ٝناْٞ ١٥ط١ض٠ ب١ غ١باض٠ت  ٠ٚني
ٛ  نٛضزغتاْٝـ ط١َيٞ ن١ نطز٠ٚ٠ د١خغ زميٛنطاغٞ ٚ ٜاغاٜٞ َافَٝهٞ ٞ  ٖي١َٛٚ  ٠ٚني  طي١الْ
ٟ  ٚ خؤْٛٚغني ضاض٠ٟ َايف نطزْٞ زٜاضٟ بؤ ببَٝٓٝت طٛزلاٚ ١ٖيَٝهٞ ١ٖض ي١ غٛٚز دٝٗإ  بي١ز
 .١ْٖات٠ٚٛنامنإ ب١زٟ ٥َٝػتا ١ٖتا ٥اَازل١ َٖٝٓاْٞ

ـ  غ١ضؤنٞ د١ْابٞ غ١ف١ضٟ ز٠ضباض٠ٟ ٞ  ٚال١ٜتي١  بيؤ  ٖي١ضَُٜٝ  ٚ ٥ي١َطٜها  ٜي١نططت٠ٚٛناْ
ٟ  ٚ ظاْٞ ططْط ب١ غ١ف١ض٠ن١ٟ ١ٖي١َٛضدٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ضِؤش٥اٚا، زٜه١ٟ ٚآلتٞ ض١ْسٜٔ  بيريٚضا

 .نطز ط١آلي١ غ١ضزا١ْن١، باؾاٟ غ١ضخػتين بؤ ثَٜٝٛػتٝؿٞ
ٟ  نؤتاٜؿيسا  ي١ ٞ  ال١ْٜي١  تي١ٚاٚ ٞ  نؤب٠ٚ١ْٚٛني١  ب١ؾيساض٠ناْ ٟ  ٚ نيؤز٠ْط  ضٚاْطي١

ٕ  ي١غي١ض  ٖاٚب١ؾٝإ ٞ  ٚ نَٝؿي١نا ٕ  ضيؤ١ْٝت  ٚ عَٝيطام  ٥اغيغ  ١غي١ض ي ضاض٠غي١ضنطزْٝا
ـ  ١ٖض٠ٖٚا ٟ  زضا بطِٜياض  ٚ نيطز٠ٚ٠  زٚٚثيات  نٛضزغيتاْٝ ٕ  تي١ٚاٚ ٟ  يي١  تٛاْانيا  ثَٝٓياٚ
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ٕ  ضَِٜهه١ٚتٓي١  ٚ ز٠غيتٛٚض  بطِط١ناْٞ ٚ َازز٠ دَٝب١دَٝهطزْٞ ٞ  ٚ غٝاغي١ٝنا  خٛيكاْيسْ
 .ناض خب١ْ١ ضاض٠غ١ض، َتُا١ْب١خؿٞ غٝاغٞ شٜٓط١ٜ١نٞ

 
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ
 نٛضزغتإ اْْٞٝؿتُ ١ٜنَٝغ

 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ نؤ١ََيٞ

 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػت سعبٞ
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ

 تٛضنُإ زميٛنطاتٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 تٛضنُإ ضانػاظٟ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 تٛضنُاْٞ ١٥ضبًٝٞ يٝػغ

 ٥اؾٛٚض غطٜإ نًسإ ط١يٞ ١٥زل١َْٚٛٞ
 ٥اؾٛضٟ زميٛنطاتٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ

 نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ
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  زاشلاواُةكاُيزاشلاواُةكاُي  ٓةهَويَطتةٓةهَويَطتة  ضوثاضييضوثاضيي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
  كسدكسد  ضةدزيضةدزي  ًوةتةداًوةتةدا

 
 

16/4/2012 
ٞ  ٚ  بي١ٖا  ب١ضَِٜع ي١ط١ٍَ ت١ي١فؤْٝسا ث٠َْٛٝس١ٜٝنٞ ي١ ٞ  يي١  ٜي١نَٝو  ١٥ي٦ي١عط٠د  غي١ضنطز٠ناْ
ٞ  سٛغَٝٔ ف٥ٛاز زنتؤض عريام؛ ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ ١٥ْساَٞ غ١زضٚ ض٠ِٚتٞ ٞ  غي١ضؤن  زٜيٛاْ

 ٞ ٟ  ٚ ثَٝييعاْني ضَٜيعٚ  ٖيي١ضَِٜ غي١ضؤنا١ٜت ٞ  بيياضظاْٞ ١َغيبٛٚز  بيي١ضَِٜع غيآلٚ  ٖيي١ضَُٜٞ غي١ضؤن
 .ط١ٜاْس غ١زض َٛقت١زا غ١ٜس غ١َاس١تٞ ب١ نٛضزغتاْٞ

ٞ  غ١ضؤى ١ن ضاٜط١ٜاْس غ١ضؤنا١ٜتٞ زٜٛاْٞ غ١ضؤنٞ ت١ي١فؤ١ْٝٝن١زا ث٠َْٛٝس١ٜٝ ي١  بياضظاْ
ٟ  ١ٖٜي١  غي١زض  َٛقت١زا غ١ٜس غ١َاس١تٞ بؤ ثاٜاْٞ بَٞ غٛثاغٞ  ضِاؾيهاٚٚ  ١َٖيَٜٛػيت١  يي١بط
 ث١ضغيغ  ض٠ِطي١ظ  ز٠َاضطريٟ ٚ فٝت١ٓط١ضٟ ز٠ٜا١َْٜٚت ١٥ٚا١ْٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ بَٜٛط٠ناْٞ

 َاس١تٞغي١  بؤ باضظاْٞ غ١ضؤى غٛثاغطٛظاضٟ سٛغَٝٔ ف٥ٛاز ١ٖض٠ٖٚا. بٛضٚٚشَٜٓٔ نٛضز ب١ زش
ٞ  ثطغٞ ب١ ب١ضاْب١ض ضِْٚٚٞ ١َٖيَٜٛػغ ي١بطٟ ضاط١ٜاْس غ١زض َٛقت١زا غ١ٜس ٟ  نؤَٝػيٝؤْ  بياآل

ٕ  ي١ ١ٜى ١ٖض ز٠غتطرينطزْٞ بطِٜاضٟ ٚ ١َٖيبصاضز١ْنإ غ١ضب١خؤٟ ٟ  في١ض٠ز  بي١ضَِٜعا  ٚ س١ٜيس٠ض
 ب١ضاْبي١ض  غ١َاس١تٞ ت١ْط٠ٚ١ٖاتين ب١ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ن١ نطز٠ٚ٠ زٚٚثاتٝؿٞ ٚ متُٝٞ ن١ضِٜ
 .ز٠ْطخََٝٓٝت ب١ضظ ٚآلتسا ي١ غ١ضب١خؤنإ ز٠غت١ ز٠ظط١ٚ ثاضاغتين ب١
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  طةيَطةيَ  هةهة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  زاطةيةُدزاويزاطةيةُدزاوي
  ضياضييةكاْضياضييةكاْ  اليةُةاليةُة  وو  حصبحصب

 
23/4/2012 

ٟ  نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ ١َغبٛز ب١ضَٜع ١٥َطِؤ ٟ  زٚابي١زٚا  ط١ضِاْي٠ٚ١
ٟ  يي١  تٛضنٝيا،  ٚ ١٥ٚضٚثا ٚ ١َ١٥ضٜها تاْٞٚآل بؤ ط١ؾت١ن١ٟ ي١ ٞ  باض٠طيا  غي١ضؤنا١ٜتٝ

 بابي١تَٝو  ٚ ت٠ٚ١ض ض١ْس ٚ نؤبؤ٠ٚ نٛضزغتإ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ٚ سعب ي١ط١ٍَ ١ٖضَِٜ
 .نطا ي١غ١ض طتتٛطؤٜإ

 
 :١ٜن١ّ ت٠ٚ١ضٟ
ٞ  ض١ْس ٚ ١َ١٥ضٜها بؤ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ط١ؾت١ن١ٟ ب١ غ١باض٠ت  ٚ ٥ي١ٚضٚثا  ٚآلتَٝهي

ٟ  ٚ ٥ؤباَيا  غ١ضؤى ي١ط١ٍَ زٜساضا١ْٟ ١٥ٚ ٚ تٛضنٝا ٟ  ٚ غي١ضؤى  دَٝطيط  ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظٜيط
ٞ  ١َ١٥ضٜهاٟ ٟ  زا٠ٚ، ٥ي١زلاَ ٞ  ١َٖيَٜٛػيغ  ٚ نيطا  ي١غي١ض  طتتٛطيؤ  ٜٚال١ٜتي١  غي١ضؤن

ٕ  دي١خت  ٚ نطزٕ ثؿتٝٛاْٞ ي١ دَٝطط٠ن١ٟ ٚ ١َ١٥ضٜها ١ٜنططت٠ٚٛناْٞ  يي١  نطزْي٠ٚ١ٜا
ٞ  ز٠غتٛٚضٟ ٛاضض٠َٟٛٝض ي١ عَٝطام ي١ زميٛنطاغٞ ثطؤغ١ٟ نطزْٞ ثاضَٜعطاضٟ  ١َٖٝؿي١ٜ

ٕ  ٚ نيٛضز  ب١ ب١ضاَب١ض زاٜٚا١ْ ث١مياْا١ْٟ ٚ ٥ًٝتٝعاّ ب١ٚ ثاب١ْسبْٛٚٝإ ٚ  بي١  نٛضزغيتا
 .١َٖيػ١ْطَٝٓسضا با١ٜخ٠ٚ١ ٚ ططْط

 بي١  ٚ ز٠ضبيطِزضا  ز٠غتٛٚض نطزْٞ ثَٝؿٌَٝ ي١ ْٝط١ضاْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ١ٖض٠ٖٚا
ٞ  زمييٛنطاتٝع٠  بي١  ١ٟثطؤغ ب١ضز٠ّ ي١ ظاْطا ط١ٚض٠ نَٝؿ١ٟ غ١ض٠تاٟ ٞ  نطزْي  بٛاض٠نياْ
 دي١خت  نؤب٠ٚ١ْٚٛني١زا  ي١ ١ٖض٠ٖٚا نٛضزغتإ، ثَٝؿه١ٚتين ٚ َْٟٛ عَٝطاقٞ ي١ شٜإ
ٞ  ب١ضز٠ٚاَٝٞ ي١ ٞ  ض٠ٚتي ٞ  ٚ زميٛنطاغي ٞ  ض١غيجاْسْ ٞ  غٝػيت١َ ٞ  ٚ فٝيسضاَي  ثطْػيٝج

اْٞ ي١ ضَٜهه١ٚتٔ ٚ ٖاٚب١ؾٞ ٞ  غ١ض٠نٝٞ ب١َٓاٟ ٠ٚنٛ سٛنُطِ اْ  عَٝيطام  يي١  سيٛنُطِ
ٟ  ضشَُٜٞ ٚخاْٞضٚ ثاف ٟ  ٖي١ضطٝع  ٚ نيطا٠ٚ  زٜهتياتؤض  ثطْػيٝجا١ْف  ٥ي١ّ  ثَٝضي١ٚا١ْ

ٛ  ْٝٝي١،  نٛضزغتا٠ٚ١ْ ب١ ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ت١ْٝا نَٝؿ١ٜ١ف ١٥ّ ٚ ْني قبٍَٛٚ دَٝط١ٟ ه  بي١َي
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 ٟ  بييؤ ٥اٜٝٓعا١ٜني٠ٚ١،  ٚ ٥يياٜني ٚ ١ْتي٠ٚ١  ٖيي١َٛٚ بي١  عَٝطاق١ٝٝناْيي١ ٖي١َٛٚ  نَٝؿي١
 ٚ ز٠غيتٛٚض  نطزْٞ ب١دَٞ دَٞ ي١ ططٟثَٝسا ظاْطا ب١ثَٜٝٛػت ق١ٜطا١ْف ١٥ّ ضاض٠غ١ضٜٞ

 .بهطَٜت ١ٖٚيَٝط ضَٜهه١ٚتٓٓا١َٟ
 

 ز٠ّٚٚ: ت٠ٚ١ضٟ
 ٚ ق١ٜطإ ١٥ٚ نطزْٞ تاٚتَٟٛ ٚ ١َٖي٠ٛغت١نطزٕ ب١ بٛٚ تاٜب١ت نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ز٠َٚٚٞ ت٠ٚ١ضٟ
ٔ  ط١ٜاْسؤت١ زميٛنطاغٝٞ ٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ٚ ٠ بٛٚ تٛٚؾٞ عَٝطام ن٘ ٥اَيؤظ١ٜٟ  يي١  ٚ ب١غيت  بي

 :نطا٠ٚ خاآل١ْ ١٥ّ ي١غ١ض د١خت نؤب٠ٚ١ْٚٛن١
 

ٞ  طيطْط  بي١  ال١ْ١ٜغٝاغ١ٝٝناْٞ ٚ نٛضزغتإ خ١َيهٞ ١َٖيَٜٛػتٝٞ ١ٜى ٟ  ٚ ظاْي  ز٠غيتٛٚض
ٞ  ٚ ١َس١ى ب١ عَٝطاقٝؿٞ ١َٖٝؿ١ٜٞ ٞ  ٜي١ى  ثاضاغيتين  ثَٝؿي١ُضد ٞ  عَٝيطام  ثاضضي١ٜ  فٝيسضاَي
 .زا ي١ق١َي١ّ
 

 ٚ ْطخَٝٓيسضا  ب١ضظ اَيؤظ١ٜٝنا٥ٕ ٚ ق١ٜطإ ضاض٠غ١ضٜٞ ٥اَازلٞ ب١ ت١ق١النإ ٚ ١ٍَٖٚ تَٝهطِاٟ
 خػت٠ٚ١ٓ ْعٜو ي١ثَٝٓاٚ ز٠ضبطِٟ فٝسضِاٍَ عَٝطاقٞ نؤَاضٟ غ١ضؤى ١َٖٚي١ناْٞ بؤ خؤٟ ثؿتٝٛاْٝٞ

 .عَٝطام غٝاغٝٞ ثطؤغ١ٟ ي١ ب١ؾساض غٝاغ١ٝناْٞ َٖٝع٠ غ١ضنطز٠ٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥زلاَساْٞ ٚ
 
ٟ  بيؤ  عَٝطام، َٝػتا٥ٟ باضٚزؤخ١ٟ ١٥ّ فطٜان١ٚتين بؤ ظاْطا ططْط ب١ ١ْٖطا٠ٚف ١٥ّ  ٥ي٠ٚ١
ٞ  بي١ضزٚاّ  ضْٛه١ بط١ضَِٜني، زٜه١زا بصاضز٠ٟ ب١زٚاٟ ١ْبني ْاضاض ٞ  بيْٛٚ ٟ  بياضٚزؤخ  ٚ قي١ٜطاْاٚ
 .١ْٝٝ قبٍَٛٚ دَٝط١ٟ ٥َٝػتا ٥اَيؤظٟ
 

ٞ  بي١دَٞ  ديَٞ  ي١غي١ض  د١خت نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ي١ ١ٖض٠ٖٚا ٟ  نطزْي  ٚ ز٠غيتٛٚض  140َٟيازز٠
 .نطا٠ٚ ثَٝؿ١ُضط١ ٚ غاظ ٚ ١ْٚت ٜاغاٟ نَٝؿ١ناْٞ
 .بٔ ب١ضز٠ٚاّ نؤب١ْٚٛٚا١ْ ١٥ّ بطِٜاضزضا نؤتاٜٝسا ي١
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 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ
 نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٜنَٝتٝٞ
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػغ سعبٞ

 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٝٞ ١ٜنططتٟٛٚ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٝٞ نؤ١ََيٞ
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ

 ضنُإتٛ زميٛنطاتٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٝٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 نٛضزغتإ ضانػاظٜٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 ٥اؾٛٚضٟ زميٛنطاتٞ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ
 تٛضنُاْٞ ١٥ضبًٝٞ يٝػغ

 ٥اؾٛٚض غطٜإ نًسإ ط١يٞ ١٥زل١َْٛٞ
 نٛضزغتإ ؾٝٛعٝٞ سعبٞ
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  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  كؤبووُةوةي ضةزؤكيكؤبووُةوةي ضةزؤكي
  فيدزايَفيدزايَ  عرياةيعرياةي  حلوًةتيحلوًةتي  وو  ُويَِةزاُْويَِةزاْ  جنوًةُيجنوًةُيئةئة  هةهة  كوزدضتاْكوزدضتاْ

 
 

 يي١  نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع 28/4/2012 ؾ١مم١ ١٥َطؤ
ٞ  ٚ ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١َْٜٓٛضاْٞ ي١ط١ٍَ غ١آلس١زٜٔ  سهَٛي١ت
 .نؤب٠ٚٛ فٝسضاٍَ عرياقٞ

 غ١ضزا١ْن١ٟ ٚ عريام طؿغ ض٠ٚؾٞ ْٞباغهطز ي١ بٛٚ بطٜغ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ١٥دٝٓساٟ
ٕ  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ زٚا١ٜٟٝ ١٥ّ ٞ  ضي١ْس  ٚ تٛضنٝيا  ٚ ٥ي١َطٜها  بيؤ  نٛضزغيتا  ٚآلتَٝهي

 ١٥زلاَٞ غ١ض خػت١ تٝؿهٞ باضظاْٞ غ١ضؤى عريام طؿغ ض٠ٚؾٞ ب١ غ١باض٠ت. ١٥ٚضٚثٞ
 َٛقت١زا غ١ٜس غ١َاس١تٞ ٚ نؤَاض غ١ضؤى َْٝٛإ ي١ ن١ ١٥َطؤ ضاَٜٚصناض١ٜٝن١ٟ زٜساض٠
ٞ  ٚ ١٥يبرياقٝي١  يٝػغ غ١ضؤنٞ ٚ غ١زض ٞ  غي١ضؤن ٞ  ١٥زلَٛي١ْ  بي١  ٚ عيريام  َْٜٛٓي١ضاْ

ٞ  ثاٜت١خغ ١ٖٚيَٝطٟ ي١ ب١ضَٜعٜإ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ٕ  ٖي١ضَُٜ  بي١  ٚ ضيٛٚ  بي١ض٠َٜٛ  نٛضزغيتا
ٞ  ني١  نيطز٠ٚ٠  ي٠ٚ١ د١خغ ٚ ٠ٚغتٝهطز غ١ضن١ٚتٛٚ زٜساضَٜهٞ ٕ  طي١ي ٞ  نٛضزغيتا  ضؤَيي
 ٚ عرياقسا زٜه١ٟ ثَٝهٗات١ناْٞ ١َٖٛٚ ي١ط١ٍَ اْٖٞاٚث١مي فطاٚاْهطزْٞ ي١ ١ٜ١ٖ ب١ضضاٟٚ
 ٚ ١ْٝٝ ١َُٝ٥ بصاضز٠ٟ ١ٜ١ٖ عريام ي١ ض٠ٚؾ١ٟ ١٥ٚ ن١ نطز٠ٚ٠ زٚٚثاتٞ زٜه١ف داضَٜهٞ
 ٚ ز٠غييتٛٚض بيي١ ب١غيي  ثؿييت بيي١ بسؤظضَٜتيي٠ٚ١ بييؤ ضٜؿيي١ٜٞ ضاض٠غيي١ضَٜهٞ ثَٜٝٛػييت١

 .ضَٜهه١ٚت١ٓنإ
 
 بؤضْٛٚٞ ٚ زٜس ب١غسا ي١ ٛضزغتإن ١َْٜٓٛضاْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا، زٜه١ٟ ت٠ٚ١ضَٜهٞ ي١
ٞ  ٚ ٥ياَيؤظ  ض٠ٚؾٞ ب١ غ١باض٠ت خؤٜإ ـ  ٚ خػيت١ضِٚٚ  عيريام  تطغيٓان  غي١ضؤى  زٚاتيطٜ

إ ، نٛضزغتاْٞ ٖاٚث١مياْٞ) ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ْاٚ ي١ نٛضزغتاْٞ فطانػٝؤ١ْناْٞ  طؤضِ
 ٚ بيريؤضِا  ١٥ٚاْٝـ( نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ نؤ١ََيٞ ٚ نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ ،
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 طؿت نطزْٞ تاٚتَٟٛ ثاف ٚ ضِٚٚ خػت١ ض٠ٚف ١َٖإ ب١ غ١باض٠ت خؤٜإ بؤض١ْٚٛناْٞ
ٟ  ٜي١ى  ي١ د١خت باض٠نإ ٞ  طٛتياض ٕ  طي١ي ٞ  بي١  نطاٜي٠ٚ١  نٛضزغيتا ٟ  يي١  تاٜبي١ت  بيٛاض

 ١َٖيَٜٛػيغ  ١ٜى ٚ ١ٜنطٜعٟ ثاضاغتين ي١غ١ض بٕٛٚ نؤى ال١ٜنٝـ ١َٖٛٚ ٚ ضاط١ٜاْسْسا
ٞ  بي١  ساب١غ ي١ ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ ٞ  ١َغي١ي١  ٥اغيت  يي١  تاٜبي١ت  ٚ ١ْتي٠ٚ١ٜ

 .ضاض٠ْٛٚغػاظ٠ناْسا
 

 :بِرياردرا كؤبوونةوةكةدا كؤتايي لة ئةمةو
 بؤ نطإٚ ١ٖض٠ٚ١َُٜ غ١ضؤنا١ٜتٞ ال١ٜٕ ي١ ن١ ثَٝؿٓٝاضا١ْٟ ١٥ٚ نطزْٞ زٜطاغ١ت -1
 اب١غس ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ١َْٜٓٛضاْٞ َْٝٛإ ث٠ٜٛ١ْسٟ بؤ ثت١ٚ َٝهاْٝعََٝهٞ زاْاْٞ
 .نٛضزغتاْسا ١ٖضَُٜٞ ي١ط١ٍَ
ٞ  بؤ نٛضزغتا١ْٝٝنإ فطانػٝؤ١ْ ١َٖٛٚ ب١ نطزٕ ث٠ٜٛ١ْسٟ -2  يٝص١ْٜي١ى  زاْياْ
 ٚ َْٜٛٓيي١ضإ ١٥زلَٛيي١ْٞ ييي١ نٛضزغييتا١ْٝٝنإ ال١ْٜيي١ ناض٠نيياْٞ ب١زٚازاضييْٛٚٞ بييؤ

 .فٝسضاٍَ سه١َٛتٞ
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  ضةزداُةكةيضةزداُةكةي  بةبة  ضةبازةتضةبازةت  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  وتةبيَريوتةبيَري  هيَدواُيهيَدواُي
  كةزكونكةزكون  شازيشازي  بؤبؤ  هليهليًاًا

 
 

  ز٠غتٛٚضٟ ٟ 140 َازز٠ٟ ب١ غ١باض٠ت خؤٟ ضاغت١ق١ٟٓٝ ْٝاظٟ ١٥ملايهٞ ْٛضٟ ب١ضَِٜع
ٟ  ١٥ٚ. ن١ضنٛى بؤ زََٜٚٓٝٞ غ١ضزا١ْٟ ١٥ٚ َٝاْٞ ي١ نطز ٥اؾهطا عَٝطاقٞ  ثطغي١  يي١ٚ  خيؤ
 خؤٜيي٠ٚ١ ييي١الٟ ٚ ْيي١زا 140 َييازز٠ٟ بيي١ ٥اَاش١ٜ٠نٝؿييٞ ت١ْاْيي١ت ٚ طييطت بيي١زٚٚض

ٞ  ني١ضنٛى  ؤبي  ْاغٓا١ٜ١َنٞ ٞ  بيؤ  َاْؤضَِٜيو  ٠ٚى زاتاؾي ٞ  ضانَٝؿياْ  يي١  ١ْٖيسَٟ  َي١ًٜ
 بهيات،  ضاض٠غ١ض زابطَِٜٓسضا٠ٚنإ ْاٚض١ نَٝؿ١ٟ  ب١َٟٝٚ َايهٞ ب١ضَِٜع ١٥ط١ض. ؾؤؤٝٓػتإ
  بسضَٟ ن١ضنٛى زاْٝؿتٛٚاْٞ ب١ ز٠ضف١ت ٚ بهات دَٝب١دَٞ 140 َازز٠ٟ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ضٟ

 َٖٝعٟ يٝٛاٟ ض١ْسٜٔ َٖٝٓاْٞ ب١ ن١ضنٛى ٓا١َْٟاغ. به١ٕ ز٠غتٓٝؿإ خؤٜإ ضاض٠ْٛٚغٞ
ٕ  ٥اياْيسا  بي١  فطِؤن١ غٛٚضِاْس٠ٚ١ْٟ ٚ تاٜب١ت ٟ . ْيانطَٟ  ز٠غتٓٝؿيا : ني١ضنٛى  ْاغيٓا١َ
 .نٛضزغتا١ْٝٝ ْاغٓا١َن١ؾٞ ٚ عَٝطاق١ٝ ؾاضَٜهٞ
 
 
 
 

 
  عٛيإعٛيإ  غ١باحغ١باح  ٥ََٛٝس٥ََٛٝس..زز
  ١ٖض١َِٖٜضَِٜ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ  ب١ْاٟٚب١ْاٟٚ  ٚت١بَٝصٚت١بَٝص
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 19/5/2012اجتماع النجف يف 
 

”: ”: رسالة اجتماع النجف إىل التحالف الوطينرسالة اجتماع النجف إىل التحالف الوطين““تنفزد بنشز تنفزد بنشز ” ” البوابة العزاقيةالبوابة العزاقية““
  املالكي غري مناسب للحواراملالكي غري مناسب للحوار

 

 22/05/2012 10:53 َ 
 غرل ًـِ ظ االػباس 

 ”اهب٘ابٞ اهعشاقٚٞ”ػاق

ًقتذ٠ اهـذس   يف ًِضي اهظٚذ تتلٌّ ٗثٚقٞ ادتٌاع اهزٜ سلشٖ قادٝ ق٠٘ طٚاطٚٞ ًٌٔٞ 
  الطتبذاي س٢ٚع زتوعع  اهتشاه  باهِذ  ٗاهيت أسطوت إىل اهتشاه  اه٘طين أْ اجملتٌعني دع٘

 بِؼش اهشطاهٞ.” اهب٘ابٞ اهعشاقٚٞ“اه٘صسا١ ُ٘سٜ املاهلٛ، ٗتِفشد 

ٗتؼرل اهشطعاهٞ اهعيت بعجٔعا اجملتٌععْ٘ يف اهِذع  إىل قٚعادٝ كتوعٞ اهتشعاه  اهع٘طين، أْ          
األطشا  املعذلكٞ عوٟ أدا١ س٢ٚع اذتلً٘ٞ جتاٗصت ًشسوٞ اهِقعاؾ سع٘ي طعش  اهجقعٞ عِعٕ،      

ٙظتطٚع “، ٗتطو  اطتبذاهٕ مبشػض ”طشفا غرل ًِاط  هوش٘اس“اهلٛ ب٘ؿفٕ ٗٓٛ تتعاًى ًع امل
 ”.تفلٚم األصًات املتالسقٞ

ًعا ٙؼعلى   “اهقادٝ امل٘قعني عوٟ اهشطاهٞ اهِذفٚٞ اهزّٙ قاه٘ا أٍُٔ مل ٙتظوٌ٘ا ًّ ادتعفعشٜ  
عوٟ املطاه  اهيت طشسٔعا ادتٌعاع أسبٚعى، ٗاهعزٜ اُتٔعٟ ببععح سطعاهٞ إىل اهتشعاه          ” د٘ابا
، 2010٘طين تطو  ًّ املاهلٛ االهتضاَ باالتفاقات املدلًٞ قبى تؼلٚى اذتلً٘ٞ ُٔاٙٞ عاَ اه

ًٗشادعٞ طشٙقٞ إداسٝ اهذٗهٞ اهيت حيتر عوٚٔا مجٚع ػشكا١ اال٢تال  اذتلً٘ٛ، ب٘ؿفٔا ًعٔشا 
 ”.هوتفشد يف إداسٝ اذتلٍ ٗاهذٗهٞ“

http://www.albawwaba.net/category/news/
http://www.albawwaba.net/category/news/
http://www.albawwaba.net/category/uncategorized/
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ع اهظعٚذ اهعذكت٘س إبعشآٍٚ    اطوعِا عوٟ اهشطاهٞ اهيت ٗؿعوتِا بت٘قٚع  “ٗتزكش سطاهٞ اهِذ  
)يف أسبٚععى( ٗمل صتععذ يف  2012 -4 – 28ادتعفععشٜ باعتباسٓععا سدا عوععٟ اهوقععا١ اهتؼععاٗسٜ يف 

اهشطاهٞ ًا ٙؼلى د٘ابا عوٟ ًعا دعش٠ اهتأكٚعذ عوٚعٕ ًعّ ًطاهع  ٗاكعشٞ تتعوعق بتطبٚعق          
ٗاُطالقعا ًعّ األطعع اهعيت سعذدت      “ٗتلعٚ   ”. االتفاقٚات ٗاهتفآٌات اهيت طعبق إبشأًعا  

٘ساتِا يف اهوقا١ املزك٘س )يف أسبٚى( ُت٘دٕ هلٍ باعتباسكٍ اإلطاس اهظٚاطٛ املععين باػتٚعاس   تـ
ٙظتطٚع تفلٚعم  “، ًؼرلٝ اىل اْ بذٙى املاهلٛ ٙفذلض أْ ”س٢ٚع اه٘صسا١، اهبشح عّ بذٙى هٕ

األصًات املتالسقٞ اهيت تعذفع اهعبالد إىل زتابٔعٞ شتعاطش دذٙعٞ توشعق أفعذغ األكعشاس باملـعاحل          
ِٚٞ اهعوٚا، ٗتعؤدٜ يف احملـعوٞ اهِٔا٢ٚعٞ اىل إكععا  اهـع  اهع٘طين ٗإعاقعٞ ًؼعشٗعِا         اه٘ط

 ”.املؼذلن

أٜ بذٙى ٙؤدٜ إىل ًعادتعٞ  “كٌا أْ سطاهٞ اجملتٌعني يف اهِذ  أبوػت اهتشاه  اه٘طين بأْ 
األصًٞ ًٗعافاٝ اذتٚاٝ اهظٚاطٚٞ ٗإٙقا  اهتذٓ٘س يف اهعٌى اه٘طين، ِٙبػٛ أْ ٙذلكض عوٟ ٗكع 

 ”.هؤِر ٗاهظٚاطٞ االُفشادٙٞ يف إداسٝ اذتلٍ ٗاهذٗهٞسذ 

ٗ تؼرل اهشطاهٞ ب٘ك٘غ إىل أْ قادٝ اهلتى اهش٢ٚظٚٞ يف اهدلملعاْ مبعّ فعٍٚٔ اهظعٚذ ًقتعذ٠      
اهـذس، مل ٙع٘دٗا ِٙتعشْٗ د٘ابا ًّ املاهلٛ بؼأْ اهِقاط ٗاملطاه  اهظابقٞ، ٗاْ األصًٞ دػوت 

ٚع اذتلً٘ٞ، كٌا ٙلؼ  ت٘قٚع اهظٚذ اهـذس عوٟ ًشسوٞ دذٙٞ تتـى ًباػشٝ بطو  بذٙى هش٢
اهشطاهٞ اهيت تطو  اطتبذاي املاهلٛ، عذَ دقٞ تـ٘سات ساٗي ا٢عتال  دٗهعٞ اهقعاُْ٘ إػعاعتٔا     

حيعاٗي أْ  “يف املطاهبٞ بإقاهعٞ املعاهلٛ ٗاُعٕ    ” هٚع طشفا“ًؤػشا باهق٘ي إْ صعٍٚ اهتٚاس اهـذسٜ 
 .شدطتاُٛ ٗاهقا٢ٌٞ اهعشاقٚٞبني املاهلٛ ٗاهتشاه  اهل” ٙت٘طط ذتى ارتال 
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  كوزدضـتـاْ ضةبازةتكوزدضـتـاْ ضةبازةت  ٓـةزيَـٌـيٓـةزيَـٌـي  ضـةزؤكـيضـةزؤكـي  زووُــلسدُـــةوةيزووُــلسدُـــةوةي
 ًاهيليًاهيلي  بةزِيَصبةزِيَص  ةطةكاُيةطةكاُي  بابةتيبابةتي  دوودوو  بةبة  

 
 

 ن١ نطز٠ٚٚ باب١تَٝهٞ ض١ْس باغٞ( NRT) ن١ْاَيٞ ي١ط١ٍَ ضاٚثَٝه١ٚتٓٝسا ي١ َايٝهٞ ب١ضَِٜع
 ١ٜ١ٖ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ب١ ثَٜٝٛػتٝإ
 ز٠نطَٜت٠ٚ١ بآلٚ ٚ ز٠نات ٥اَاز٠ ٠ٚآل١َن١ خ١ضٜه١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ْٞال١ٜ ٥َٝػتا
ٞ  زٚٚ ٠ٚآلَٞ ز١َ٠َٟٚ يَٝط٠زا ب١آلّ ٞ  بابي١ت ٕ  ني١  بس٠َي٠ٚ١  غي١ض٠ن  بي١ٚ  ب١ْيس٠  ٜي١نَٝهٝا
ٞ  ثياٍَ  ز٠زضَٜٓي١  تؤ١َتا١ْٟ ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ  بي١  نٛضزغيتا ٞ  بي١  ْي١ٚت  ْياضزْ  ٚ قاضيا   ؾي١ٜ٠َٛٝن
 طؤضِإ بعٚت١ٟٓٚ ب١ تَٝو٠ٚظاض٠ ١ْزاْٞ طٛا١ٜ ب١ ب١ْس٠ ز٠َٚٚٝؿٝإ

 
 ١ٜن١ّ باب١تٞ ز٠ضباض٠ٟ

 تؤَي١تباض  بي٠ٚ١  ١ٖضَِٜ تطٜـ، خ١يهٞ ت١ْا١ْت ٚ ز٠ٚضٚب١ض٠ن١ٟ ٚ َايٝهٞ ب١ضَِٜع داض ظؤض
 ز٠ض٠ٚ٠ ز٠َْٝطٜت١ قاضا  ب١ ١ْٚت طٛا١ٜ ز٠ن١ٕ
ٟ  تؤ١َتي١  ١٥ّ داض ١ٜن١ّ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ( 4/4/2012) ضَٜه١ٚتٞ ي١ ِ  ٥اضاغيت١  نيطا،  ٖي١ضَٜ
ٞ  ٚ عَٝيطام  ١َْٜٓٛضاْٞ ١٥زل١َْٛٞ ي١ بٗٝٓطَٜت ثَٝو ٖاٚب١ف يَٝص١ٜ١ْنٞ طزن زاٚاَإ  ث١ضيي١َاْ
ٟ  بي١  نٛضزغتإ ٟ  ب١ؾيساض ٞ  َْٜٛٓي١ض ٞ  ٚ ْي١ٚت  ٠ٚظاض٠تي ٞ  ٚ عَٝيطام  زاضاٜي  غياَا١ْ  ٠ٚظاض٠تي

ٟ  ي١ ١ْٚت بطزْٞ قاضا  ب١ تؤ١َتٞ ي١ يَٝهؤي٠ٚ١ٓٝ بؤ ١ٖضَِٜ، زاضاٜٞ ٚ غطٚؾت١ٝٝنإ  باؾيٛٚض
 ٖيٝ   ٚ بيٛٚ  ٥ي١زلاّ  بيَٞ  زاٚاني١  ٥َٝػيتا  تيا  ب١زاخي٠ٚ١  ب١آلّ.  نٛضزغتإ ١ُٖٞضَٜ ٜإ عَٝطام

 ١ْبٛٚ زضٚغت يَٝص١ْن١ ٚ ١ْزضا٠ٚ ٠ٚالََٝهٞ
 ١ْٚت بطزْٞ ب١قاضا  ي١غ١ض ١ٖبَٝت ب١َيط١ْا١َٟ ال١َْٜٝو ٚ ن١ؽ ١ٖض ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ

 ز٠ن١ٜٓي٠ٚ١  زَيٓٝا ١ىالٜ ١َٖٛٚ ٚ ضٚٚ، بٝدات١ بت١ضََٜٛٚت با ز٠ض٠ٚ٠ بؤ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ي١
 ْانطَٜت ي١ن١ؽ ضاٚثؤؾٞ ٚ ع١زاي١ت ب١ضز٠َٞ ز٠ضَٝت١ ١ٖبَٝت ي١َ١زا ز٠غغ ن١غَٞ ١ٖض ن١
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 ز٠ّٚٚ باب١تٞ ز٠ضباض٠ٟ
 طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ ب١ بّٛٚ ٠ٚظاضٟ ثؤغغ ثَٝساْٞ زشٟ َٔ طٛا١ٜ ن١ طٛتبٟٛ َايٝهٞ ب١ضَِٜع

 بسضَٜت ثَٞ ٚاٜإ ثؤغتَٝهٞ ٚ بَٝت ١٥ط١ض سه١َٛت ي١ نطز٠ٚٚ ثاؾ١نؿ١ّ ١ٖض٠ِؾ١ٟ ٚ
 

 ١ْٝٝ ضاغت ١َ١٥ ز٠ظاَْٞ ن١غَٞ ١َٖٛٚ ثَٝـ خؤٟ طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ ٚ ضاغغ ي١ زٚٚض٠ ١َ١٥
 
 فطانػيٝؤ١ْ  ٦ٝ٥تٝاليف ن١ نٛضزغتاْٞ تطٟ ال١ْ١ٜناْٞ ٚ طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ ي١ نطز زاٚاّ َٔ

ٕ  ١٥زل١َْٛٞ ١َْٖٞيبصاضز ثَٝـ ي١ ض٠ٚٚؾ٠ٚ١ ي١ّ.  بهطَٜت زضٚغت نٛضزغتا١ْٝٝنإ  ٚ ١َْٜٚٓي١ضا
ٕ  ال١ْ١ٜ ١َٖٛٚ ١َٖيبصاضزٕ ي١زٚاٟ ٞ  زٚاتيط .  نؤبٜٛٚٓي٠ٚ١  نٛضزغيتا١ْٝٝنا ٞ  يي١نات  ثَٝهَٗٝٓياْ

ٟ  يي١  ني١  نيطا  طؤضِاْٝـ بعٚت٠ٚ١ٟٓ ي١ زاٚا فٝسضاٍَ، عَٝطاقٞ سه١َٛتٞ  ٦ٝ٥تيٝاليف  ضٛاضضي٠َٛٝ
 بٕٛٚ ب١ؾساض تَٝسا ٥ٝػالَٝـ نؤ١َيٞ ٚ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ ن١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ فطانػٝؤ١ْ
ٕ  بعٚت٠ٚ١ٟٓ ب١آلّ ٠ٚضبططٕ، ٠ٚظاض٠ت ٔ  طيؤضِا ٟ  ضٛاضضي١ٜ٠َٛٝ  يي١ّ  بطِٜاضٜاْيسا  ٚ ْي١ٖات  ب١ؾيساض
 ؾاَٖٝسٕ نٛضزغتا١ْٝٝنإ سٝعب١ ١َٖٛٚ ض٠ٚٚؾ٠ٚ١ ي١ّ ١ْن١ٕ،

 خؤتإ ب١ؾٞ ي١ ن١ ضاط١ٜاْس ثَُٝإ بسضَٜت، ثَٞ ٠ٚظاض٠تٝإ نطز زاٚاٟ َايٝهٞ ب١ضَِٜع ناتَٝو
 فطانػييٝؤ١ْ ٦ٝ٥تييٝاليف ب١ؾييٞ ييي١ بيي١آلّ باؾيي١، ثَُٝييإ ٚ بييس٠َْٞ ٠ٚظاض٠تٝييإ ْسضيي١ ٥يياظازٕ

 .بٝت ١ٖض٠ٚ١َُٜ ضَٜطاٟ ي١ ١٥بٞ نٛضزغتا١ْٝٝنإ
 
 

 
  بياضظاْييٞبياضظاْييٞ  َيػيبيٛزَيػيبيٛز

  نيٛضزغيتيإنيٛضزغيتيإ  ٖي١ضَٜيُيٖٞي١ضَٜيُيٞ  غي١ضؤنيٞغي١ضؤنيٞ
2020//55//20122012  
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 بةزِيَص بؤوتةكاُي كوزدضتاْ ٓةزيٌَي ضةزؤكايةتي ديواُي وةآلًي

 ١٣/٥/٢١١٢ زؤذي( تي. ئاز. ئيَّ) كةُاهَي هةطةيَ ليًاه ُوزي
 
 
 ..عَٝطاقٞ ٚ نٛضزغتاْٞ طؿتٝٞ ضاٟ بؤ

 زٜساض٠ن١ٜسا ي١غ١ض٠تاٟ فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ ٠ٚظٜطاْٞ ١٥زل١َْٛٞ غ١ضؤنٞ َايهٞ ْٛٚضٟ ب١ضَِٜع
 ٚ نٛضزغتإ ي١ ١٥ٚا١ْٟ،ض بؤ ْا:).. ز٠َيَٞ 13/5/2012 ضؤشٟ( تٞ. ٥اض. ٥َٝٔ) ن١ْاَيٞ ي١ط١ٍَ
 ٚ ز٠غيتٛٚض  ٚ ز٠َٚي١ت ب١غ١ض ظَٜس٠ضِؤٜٞ عَٝطام ي١ زٟ ؾََٜٛٓٝهٞ ١ٖض ٚ ن١ضب١ال ي١ ٜإ ب١غط٠،

ٟ  ب١ض ١َُٝ٥ف ،...(ز٠ن١ٕ ط١ي٠ٚ١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ ٕ  يي١  يي٠ٚ١ ٔ  ز٠غيت  تي٠ٚ١ض٠ٚ٠  ٖي١َا  ثَٝبهي١ٜ
 ز٠ن١ٜٔ ثَٞ ز٠غت ز٠غتٛٚض٠ٚ٠ ب١ َايهٞ د١ْابٞ بطِٚا١ْبْٛٚٞ ي١ ز٠غتٛٚض، ب١ ن١ثاب١ْس١ْب١ْٚٛ

ٕ  ٚ ٜاغيا  ٚ ز٠غتٛٚض ب١ بطِٚا١ْبٕٛٚ ثَُٝاْٛا١ٜ ٚ ٟ  ب١ضَِٜعٜاْي٠ٚ١  ي١الٜي١ٕ  ضَٜهه١ٚتٓي١نا  ٖؤنياض
 .عَٝطاقسا ي١ غٝاغ١ٝٝ ١٥َطِؤٟ ق١ٜطاْٞ زضٚغتبْٛٚٞ

 
 :دةستوور بة بِروانةبوون

 12/12/2010 ضؤشٟ يي١  ن١ سه١َٚٛت١ن١ٜسا ب١ضْا١َٟ ١ٜن١َٞ خاَيٞ ي١ َايهٞ ْٛٚضٟ
ٟ  ثاضاغيتين : )ز٠َييَٞ  خَٜٛٓسٜي٠ٚ١؛  سه١َٚٛتسا ثَٝهَٗٝٓاْٞ ضاط١ٜاْسْٞ زاْٝؿتين ي١  ز٠غيتٛٚض

ٟ  ١٥ٚ ١َٖٛٚ ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ٚ عَٝطام ٟ  خاآلْي١ ٕ  ث١غي١ْس ٞ .. نيطزٚٚ ٟ  ب١زٚازاضيْٛٚ  ٥ي١ٚ  نياض
ٕ  ز٠غيتٛٚض  ب١ثَٝٞ يٝصْا١ْٟ ٞ  بي١  ٚ ثَٝهَٗٝٓيطاٚ ٟ  تاٜبي١ت  ال١ْٜي١  ثَٜٝٛػيت١ (.. 140) َيازز٠

 بٔ، ثاب١ْس سه١َٚٛت٠ٚ١ ب١ضْا١َٟ ٚ ز٠غتٛٚض ب١ ٠ظٜطإٚ ١٥زل١َْٛٞ ١٥ْساَاْٞ ٚ غٝاغ١ٝٝنإ
ٞ  ال١ْٜي١  ٚ َٖٝيع  بؤطؿت ٖاٚب١ؾٔ ب١َٓاٟ ب١ضْا١َن١ ٚ ز٠غتٛٚض ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض  ب١ؾيساضب٠ٚٛناْ

 (.غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ
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ٞ  ٚ يَٝسٚإ ب١َيهٛ ز٠غتٛٚض، ب١ ١ْب٠ٚٛ ثاب١ْس ١ٖض ١ْى ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى ب١آلّ  ١َٖيَٜٛػيت١ناْ
ٟ  ب١ٓض٠ِتسا ن١ٖ١ضي١ ز٠ز٠ٕ ؿإضاغت١ٝٝثٝ ١٥ٚ د١ْابٝإ  ٖاٚنيات  ْي١ب٠ٚٛ،  ز٠غيتٛٚض  بي١  بيطِٚا
ٟ  ٥ي١ٚ  طٛا١ٜ ز٠نات ٠ٚ١٥ف ٥ٝسزٜباٟ ٞ  بيطِٚا ٞ  ثَٝٝي١ت ٞ  ن١ضي ٟ  زٟ خي١َيه  ،!!ْٝي١  ثيَٞ  بيطِٚا
 :خؤ١ٜتٞ قػ١ٟ ضاغت١ٝٝ ١٥ّ بؤ ب١َيط١مشإ
ٞ . ٥ياض . ٥َٝٔ) ن١ْاَيٞ ي١ط١ٍَ 13/5/2012 ي١ زٜساض٠ن١ٜسا ي١ َايهٞ  ٥ّ١ي :).. ز٠َييَٞ ( تي
 ١٥ْك١غت ب١ ٜإ ب٠ٚٛ، ن١ْ١ظإ ْٛٚغ١ٜٛٝتٞ ن١غَٝو ٠ٚ١٥تا ٜإ( 140َازز٠ٟ ٚات١)  َازز١ٜ٠

 ....(.بؤضاض٠غ١ضنطزٕ ٥اَطاظَٜو ٠ٚى ْانطَٟ ب١زٟ يَٞ ن١َيهَٝهٞ ٖٝ  ن١ زاْا٠ٚ َازز١ٜ٠ٟ ١٥ٚ
ٕ ) نؤْطط٠ٟ ب١ضاَب١ض ي١ َايهٞ ،2011 ٥ابٞ َاْطٞ ي١ ٕ  خيا٠ٚ ٟ  ٚ تٛاْانيا  ز٠غيت١بصَٜط
 ني١  نيطز  دَٝطري ز٠غتٛٚضزا ْاٚ ي١ ٠ٚ١٥َإ ْٛٚغٞ ز٠غتٛٚضَإ ناتَٝو:).. طٛتٞ زا(ضؤؾٓبري
 زاْا٠ٚ ز٠غتٛٚضزا ْاٚ ي١ َإ يٛغِ ١َُٝ٥ ن١ ز٠ضن١ٚت بؤَإ زٚاداض ب١آلّ ز٠َاْٜٛػت، خؤَإ
...( ز٠ت١قٓيييي٠ٚ١ ضؤش بيييي١ ضؤش نيييي١ يٛغُاْيييي١ٕ ٥يييي١ٚ ٖيييي١ض َيييياف، ْيييي١ى
 http://www.youtube.com/watch?v=iLWrn4v7wso:غ١ضضا٠ٚ
 غي١آلس١ززٜٓسا  ثاضَٜعطاٟ ١٥زل١َْٛٞ زاٚان١ٟ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْٟ ي١ َايهٞ 29/10/2011 ي١
 ؾ١ٜ٠َٛٝثاضضيي١بَْٛٚٝهٞ ييي١ّ نيياضَٜهٞ بيي١آلّ؛ فٝسضاَيٝعَساٜيي١، ي١طيي١ٍَ سهَٛٚيي١ت: )ز٠َيييَٞ

 ١٥َاْي١  ضيْٛه١  ب٠ٛغيت٠ٚ١ٓٝ،  ضٚٚب١ضِٟٚٚ خؤَا١ْ َايف بؤ١ٜ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١، يَٞ ْاز٠غتٛٚضٜا١ْٟ
 ...(.دٝاب٠ٚ١ْٚٛ بؤ غ١ض٠تا١ٜنٔ ١َٖٟٚٛ
 
 
 

 :دةستوور بة ثابةندنةبوون
 :عَيساق دةوَهةتي ىاضيامةي بة دذ زاوةضتاىةوة -0

 َازز١ٜٝ٠ن١َٞ ي١ ن١ ٠ٚغتا٠ٚت٠ٚ١ ْاغٓا١ٜ١َ ب١ٚ زش داض ض١ْسٜٔ ٥َٝػتا تا َايهٞ ب١ضَِٜع
ٞ  عَٝطام نؤَاضٟ: ) ٖات٠ٚٛ عَٝطاقسا ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ٞ  ز٠َٚيي١تَٝه ٟ  فٝيسضاَي  ٜي١نططتٛٚ
  زا(117) َازز٠ٟ ٟ(ز٠ّٚٚ) بطِط١ٟ ي١ ١ٖض٠ٖٚا ،........(ت١ٚا٠ٚ غ١ض٠ٚضٜٞ خا٠ٕٚ غ١ضب١خؤٟ
 ١٥سهاَيي١ناْٞ بيي١ثَٝٞ نيي١ ز٠َْٝييت َْٜٛٝاْيي١زا ١ٖضَُٜيي١ بيي١ٚ زإ ز٠غييتٛٚض٠ ٥يي١ّ: )ٖييات٠ٚٛ

 زاٚا١ٜنٞ ١َٖٛٚ َايهٞ ن١ ٠ٚ١٥بٛٚ ضٜٚٚسا ٥اؾهطاٜٞ ب١ َا١ٜ٠ٚؾسا ي١ٚ ٠ٚ١٥ٟ(. زاز١َ٠ظضَٜٔ
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 ز٠ٜاْٜٛػت ن١ ض٠تهطز٠ٚ٠ زٜاي١ٟ ٚ غ١آلس١ززٜٔ ٚ ١٥ْباض ٚ ب١غط٠ ثاضَٜعطاناْٞ ز٠غتٛٚضٜا١ْٟ
 زاٚاٜاْي١  ٥ي١ٚ  ب١خؤٜسا َايف ب١َٓا١ٜى ض ي١غ١ض َايهٞ ْاظاْني زا١َظضَٜٓٔ، فٝسضاَيٝٞ ١ٖضَُٜٞ
 عَٝيطام  يي١  ْيَٟٛ  ١ٖضَُٜٞ ١ْٝ ناتٞ ٥َٝػتا بًََٝت ٚ بََٗٝٓٝت٠ٚ١ دٝادٝا بٝاْٟٛٚ ٚ بهات٠ٚ١ ض٠ت

ٕ  ي١ َايهٞ ز٠غتٛض ثطؤش٠ٟ ْٛغٝين ناتٞ ي١ ن١ضٞ ؟ ثَٝهبَٗٝٓطَٜت ٛ  غيٛضتط  ٖي١َٜٛٚا ٛ  بي  بي
 يي١  فٝسضايٞ ٚ عرياق١ ١َٖٛٚ سانُٞ ٥ٝػتا ١٥ٚ ٚا١ٜ ضْٛه١ثَٝٞ زش١ٜتٞ ٥ٝػتا ب١الّ فٝسضايٞ

 . ز٠نات٠ٚ١ ن١ّ ١٥ٚ ز٠غت١التٞ
 
 
 (:ٍةزَيه ثاضةواىي) ثَيػنةزطة ثسضي -4
 
 ْتكات ٚات١ ،(ثَٝسٚاٜػغ - نطزٕ ثطِض١ى – َٛٚض١) ١ٝنإخ١ضدٝ -أ
 (:ايتذٗٝع – ايطٚات  ايتػًٝح) 
 ٥ُٝعا ٠ٚظٜطاْسا ١٥زل١َْٛٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ي١ َايهٞ ْٛٚضٟ ب١ضَِٜع ٠ٚ٠ 2007 غاَيٞ ي١
 تياظ٠  بي١  تياظ٠  ز٠نطَٟ؛ ث١غ١ْس ١َْٜٓٛضاْٝـ ١٥زل١َْٛٞ ي١ ٚ ز٠نات بٛزد١ ٜاغاٟ ي١غ١ض
ٛ  يي١  بطِط١ٜ١ ١٥ٚ زاْاْٞ ز٠َيَٞ ٚ زَٜت َايهٞ ٟ  َْٝي  ١٥طي١ض  ،!!ْاز٠غيتٛٚض١ٜ  بٛزدي١  ٜاغيا

ٞ  ْاز٠غتٛض١ٜٝ؛ ٞ  ٥ي١ٖٚا  ١َٖي١ٜي١ن ٞ  ظ٠قي ٕ  ْاز٠غيتٛٚضٜ  ب١غي١ض  غياَي١  ؾي١ف  ٥ي٠ٚ١  ضيؤ
 !.ز٠بَٞ؟ تَٝج١ضِ ١َْٜٓٛضاْسا ١٥زل١َْٛٞ

ٞ  فٝسضاَيٞ عَٝطاقٞ طؿتٝٞ َٛاظ١ْ٠ٟ ٜاغاٟ ثَٝٓذ١َٞ بطِط١ٟ ي١ :" ٖيات٠ٚٛ  زا2007 غياَي
ٕ  غي١ضؤى  َْٝٛإ ي١ ضَٜهه١ٚتٔ ٞ  ٚ ٠ٚظٜيطا ِ  غي١ضؤن  ٚ ١ْفي١قات  بي١  غي١باض٠ت  ز٠نيطَٟ  ٖي١ضَٜ
 ".عَٝطاقٞ ب١ضططٜٞ ١َْع١َٟٚ ي١ ب١ؾَٝو ٠ٚى ١ٖضَِٜ ثاغ١ٚاْٞ ت١دٗٝعنطزْٞ ٚ ض١نساضنطزٕ

ٞ  عَٝطاقٞ طؿتٝٞ َٛاظ١ْ٠ٟ ٜاغاٟ ْؤ١َٜٞ بطِط١ٟ ي١ ٞ  فٝيسضاَي ٟ  يي١  2009ٚ غياَي  بططي١
ٞ  ٖي١ضزٚ  فٝسضايٞ عريام طؿغ ١َْٟٛاظ٠ ٜاغاٟ ثَٝٓذ١َٞ )  ٖيات٠ٚٛ  زا 2011ٚ2012 غياي
ٔ  ثٜٝٛػيت١  فٝيسضاٍَ  ٠ٚظٜطاْٞ ١٥زل١َْٛٞ غ١ضٚنٞ ي١غ١ض ٞ  ي١طي١ٍ  ضَٜهي١ٚت ٞ  غي١ضٚن  ٖي١ضَُٜ

ٞ  ٟ( نيطزٕ  جتٗٝيع  ٚ نطزٕ ض١نساض ٚ َٛض١) ١ْف١قاتٞ ب١ غ١باض٠ت بهات نٛضزغتإ  َٖٝع٠نياْ
 .١ْنطز ٖٝضٞ ٕزٜػا ١ّٖ ب١الّ(ثَٝؿ١ُضط١)  ١ٖضَِٜ ثاغ١ٚاْٞ
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ٞ  نٛضزغيتإ،  ثَٝؿ١ُضط١ٟ بٛزد١ٟ ب١ غ١باض٠ت ١ٖض ٞ  بي١ضَِٜع  بي١  بي١َيَٝين  َيايه  غي١ضؤن
 ني١  بهيات،  زابيني  ثَٝؿ١ُضط١ ١ٖظاض ١ٖفتا( 70000) بٛزد١ٟ زابٛٚ فٝسضاٍَ عَٝطاقٞ نؤَاضٟ
ـ  ديؤ  ١٥َي١ضٜها  غ١ضؤنٞ دَٝططٟ ٚ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ ب١ضَِٜعإ ب١ ب١َي١َٓٝ ١٥ٚ ْا٠ٚضؤنٞ  باٜيسْٝ
ٞ  ضاغيتٝٝا١ْ؛  ٖي١َٛٚ  ١٥ّ غ١ض٠ضِاٟ !.ب١َي١َٓٝن١ٟ؟ نٛا بٛٚ، ضاط١ٜ١ْطا  غي١ضؤى  ز٠بٝيٓني  ن١ضي
 غي١ضؤى  يي٠ٚ١ف  بَٝذط١ ،!!بَٞ ١ٖضَِٜ%17 ي١غ١ض ثَٝؿ١ُضط١ ١ْف١قاتٞ ثَٜٝٛػت١ ز٠َيَٞ ٠ٚظٜطإ
 ي١ ١َ١٥ضٜها َٖٝع٠ناْٞ ف١ضَاْس٠ٟ باضبريؤ ف١ضٜل ب١ضَِٜع ٠ٚآلَٞ ي١ ٚ 16/4/2010 ي١ ٠ٚظٜطإ

ٞ  َٝطامع ٕ : ).. ْٛٚغي١ٜٛٝت ٔ  غٛثاغيتا ٕ  ني١  ز٠ني١ٜ ٕ  يي١  نيطز٠ٚٚ  ب١ؾيساضٜتا  ٚ ١َؾيكجَٝهطز
ٟ  يي١  بتٛأْ ٠ٚ١٥ٟ بؤ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثاغ١ٚاْٞ يٝٛا١ٜناْٞ بؤ ثَٝساٜٚػغ زابٝٓهطزْٞ  بيط
 ني١  ز٠ني١ّ  ناض٠تإ ي١ٚ ثاَيجؿتٝٞ َٔ.. بجاضَٜعٕ ١ٖضَِٜ ٥اغاٜؿٞ ٚ ١٥َٔ فٝسضاٍَ سه١َٚٛتٞ

 ،....(ز٠غيت  به١َٜٚت١ ١َ١٥ضٜهٝٝإ غ١ضباظٜٞ ثَٝساٜٚػتٝٞ ٚ بهطَٟ ثَٞ ١َؾكٝإ َٖٝعا١ْ ١٥ٚ
 !!!.بٓطَٟ؟ يَٞ ْاَٜٚهٞ ض ز٠نطَٟ ١ْبَٞ، ٥ٝعزٜٛاد١ٝٝت ٚ زٚٚفاقٞ ١٥ط١ض ١َ١٥

ٞ  ،2012 غاَيٞ تا 2007٠ٚ٠ غاَيٞ ي١ ظاْني؛ بؤ ١ٖض ٞ  ٠ٚظاض٠تي ٞ  بي١ضططٜ  فٝيسضاٍَ  عَٝطاقي
 ٚ ضٌ ٚ ثَٝٓذػ١ز ٚ ًَٝاض ؾ١ف ٚ ؾ١غت ٚ تطيٝؤٕ ؾ١ف ٚ غٞ( 549،066،36) ١َب١ًغٞ

ٞ  ني١  نطا٠ٚ خ١ضز بؤ غٝازٟ ١ْف١قاتٞ ي١ زٜٓاضٟ ًَٝؤٕ ْؤ ٞ  ب١ؾي  يي١ٚ  ثَٝؿي١ُضط١  ٠ٚظاض٠تي
 ٚ غي١ز  غيَٞ  ٚ ًَٝياض  ١ٜى ٚ غٞ ٚ غ١ز ٚ تطيٝؤٕ ؾ١ف( 314،131،6) ز٠نات١ ١َب١ًغ١ٜ١
 !.١ْزضا٠ٚ ثَٞ خؤٟ ب١ؾ١ٟ ي١ٚ ٖٝضٞ ب١آلّ زٜٓاض، ًَٝؤٕ ضٛاضز٠

ٟ  ثَٝساٜٚػيت١ٝٝ  ٚ ن١ض٠غيت١  ٥ي١ٚ  ْاز٠ٕ ضَٜطا َا١ٜ٠ٚن١ ٠ٚ١٥ ي٠ٚ١ف، بَٝذط١  غي١ضباظٜا١ْ
ٟ  يي١  ن١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ بطات١ ١َ١٥ضٜها ٞ ) غي١ضباظط١ ٞ  بيؤ ( تياد  ثَٝؿي١ُضط١  َٖٝع٠نياْ
 .نطا٠ٚ ت١ضخإ

 
 :١ٖضَِٜ غ١ضباظ١ٜن١ٟ فطق١ زٚٚ ثَٝهَٗٝٓاْٞ – ب
ٞ "  ني١  ٠ٖياتٛٚ  عَٝطاقسا ز٠غتٛٚضٟ ٟ(9) َازز٠ٟ ي١  ز٠ظطيا  ٚ عَٝيطام  َٖٝع٠ضي١نساض٠ناْ

ٔ  ثَٝيو  عَٝطام ط١يٞ ي١ثَٝهٗات١ناْٞ ١َٝٝٓ١٥نإ ٞ  ني١  ؾي١ٜ٠َٛٝى  بي١  ز٠َٖٝٓيطَٜ  ٚ ٖاٚغي١ْطٝ
 ....".ث١ضاَٜٚعخػ  ٚ دٝاناضٜٞ ب١بَٞ بطريَٟ ي١ب١ضضاٚ ٖاٚتاٜٞ
ٟ  ٚ ٥اَياض  ٥ي١ٚ  ب١ثَٝٞ ب١آلّ ٟ  ي١الٜي١ٕ  زاتاٜاْي١ ٞ  يٝصْي١ ٞ  ٖاٚغي١ْطٝ ٞ  ٠ٚظاض٠تي  بي١ضططٜ
% 4 يي١  ني١َا  بؤ ٥َٝػتا ضَٜص١ٜ٠ ١٥ٚ) بٛ% 7 نٛضز ضَٜص٠ٟ بٛٚ، نطا 2007 غاَيٞ ي١ عَٝطاق٠ٚ١

ٞ  ظاْني؛ بؤ ١ٖض.بَٞ% 20 تا% 17 َْٝٛإ ي١ ن١ثَٜٝٛػت١ ،(بؤت٠ٚ١ ْعّ ٕ  بي١ثَٝ  ٥َٝػيتا  ٥اَاض٠نيا
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ٞ  ٥ي١َين  ٚ ْياٚخؤ  ٚ ب١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ ي١ثَٝط١ناْٞ نٛضز بْٛٚٞ ضَٜص٠ٟ ٚ شَاض٠  ٚ ْٝؿيتُٝاْ
 ١٥فػيي١ض٠ناْٞ شَيياض٠ٟ.زاٜيي١% 7 بيؤ % 6 َْٝييٛإ ييي١ فٝيسضاٍَ  عَٝطاقييٞ ١٥َٓٝيي١ناْٞ ز٠ظطيا 

 تي١ْٝا  ١٥فػي١ضٕ،  ١ٖفت ٚ غ١ز ضٛاض( 407) عَٝطام ب١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ ب١ض٠َِٜٛب١ضا١ٜت١ٝٝناْٞ
 ي١ بؤ١ٜ!.ز٠نات؟ باغٞ ز٠غتٛٚض ٖاٚغ١ْط١ٟٝٝ ١٥ٚ نٛا ْاٜٚاْسإ، ي١ نٛضز ١٥فػ١ضٟ زٚٚ( 2)

 ٚ ثَٝهَٗٝٓييطا ٖيي١ضَِٜ ٚ عَٝييطام ال١ْ١ٜث٠ٜٛ١ْسٜييساض٠ناْٞ َْٝييٛإ ييي١ يٝص١ْٜيي١ى 2008 غيياَيٞ
 ثاغياَٜٚو  ٖيٝ   بي١بَٞ  ٠ٚ١٥ زٚاٟ ب١آلّ يَٝه١ٚت٠ٚ١، باؾٞ ١٥زلاَٞ يٝص١ٜ١ْ ١٥ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ
ٞ !!!. ضاطريإ ي١ثطِ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ٟ  بيؤ  ٖي١ض  غي١ضباظ١ٜن١ف  فطقي١  زٚٚ ثَٝهَٗٝٓياْ  ط١ضِاْسْي٠ٚ١
 .بٛٚ ضاظٟ ي١غ١ضٟ َايهٝـ ن١ بٛٚ نٛضز ٟضَٜص٠ ٖاٚغ١ْطٝٞ
 غي١باض٠ت  ز٠ضنيطز٠ٚٚ  ٟ(86)شَاض٠ زٜٛاْٝٞ ١٥َطٟ 22/9/2007 ي١ َايهٞ ب١ضَِٜع بؤ١ٜ

 ي١ ،!!(١ْنطز٠ٚٚ دَٝب١دَٝٞ ٥َٝػتا تا ن١) نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ بؤ ثٝاز٠ فطق١ٟ زٚٚ ب١ثَٝهَٗٝٓاْٞ
ٕ  ٚ باض٠طيا  َٜٛينؾي  زٜاضٜهطزْٞ ب١ غ١باض٠ت: )ٖات٠ٚٛ ١٥َط٠ن١زا( 2) بطِط١ٟ  ٚ ْٝؿيت١دَٝبٛٚ

ٞ  ب١ثَٝٞ فطق١ٜ١، زٚٚ ١٥ٚ بؤ ٥ايٝات ٚ ثَٝساٜٚػغ ٚ ض١ى زابٝٓهطزْٞ ٚ ١َؾكجَٝهطزٕ  ثالَْٝهي
 ف١ضَاْييس٠ٜٞ ٚ بيي١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تييٞ ٚ ٖيي١ضَِٜ غيي١ضؤنا١ٜتٞ َْٝييٛإ ييي١ ز٠بييَٞ ١َٖاٖيي١ْطٞ
 (.فط٠ض٠ِط١ظ٠نإ َٖٝع٠ ١٥َٓٝٞ طٛاغت٠ٚ١ٟٓ
ٕ  ١ٖضَُٜٞ 2007٠ٚ٠ غاَيٞ ١ن١ي ثَٝهطز ٥اَاش٠َإ ٠ٚى ٞ  بي١  نٛضزغيتا  زاٚاٟ بي١ضز٠ٚاَٝ

ٟ  ٚ ْي١َٖٝٓطا٠ٚ  ثَٝيو  ٥َٝػيتا  تيا  بي١آلّ  ز٠نيات،  غي١ضباظ١ٜٝ  فطق١ زٚٚ ١٥ٚ ثَٝهَٗٝٓاْٞ  ثاغياٚ
ٞ  ب١ضَِٜع طٛا١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ زٚاخػت١ٓ ١٥ٚ بؤ َايهٝـ ِ  غي١ضؤن ٞ  ٖي١ضَٜ  فطقي١  زٚٚ ٥ي١ٚ  ثَٝهَٗٝٓياْ
ٞ  ْٞقػ١نا ١٥ط١ض ،!!!ض٠تهطزؤت٠ٚ١ غ١ضباظ١ٜٟ ٞ  بيَٞ؛  ضاغيت  َيايه ٞ  ز٠بيَٞ  بؤضي  سهَٛٚي١ت
ٞ  يي١  زاٚا 27/10/2011 ي١( 2693) شَاض٠ ْٛٚغطاٟٚ ب١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ  بهيات  َيايه

 ١٥َػاٍَ ٟ(262) شَاض٠ ْٛٚغطاٟٚ ب١ ١ٖض٠ٖٚا بهات، دَٝب١دَٞ خؤٟ ١٥َط٠ٟ ١٥ٚ ن١ثَٜٝٛػت١
ٞ  ي١ زاٚا ١َٖإ زٟ داضَٜهٞ 30/1/2012 ضؤشٟ ي١ ٕ  ٥ٟ٠ي١ٚ  بيؤ  بهيات  َيايه  بي١  في١ضَا

 !!.٠؟(زٜٛاْٞ ١٥َط٠) ١٥ٚ دَٝب١دَٞ ١َب١غغ ب١ بهات عَٝطام ب١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ
 
 :ْاٚخؤٜٞ ًَُٚالَْٝٞ غٝاغٞ ي١ناضٚباضٟ غٛثا ب١ناضَٖٝٓاْٞ¬ز
 ٚ عَٝطام َٖٝع٠ض١نساض٠ناْٞ ْابَٞ"..  ن١ ٖات٠ٚٛ ز٠غتٛٚضزا ٟ(9) َازز٠ٟ ٟ(أ) بطِط١ٟ ي١
ٔ  ناض ب١ عَٝطام ط١يٞ زاثًَؤغٝين بؤ ١َٝٝٓ١٥نإ ز٠ظطا ٟ  ٠ٚضبس٠ْي١  ز٠غيت  ٚ بَٗٝٓيطَٜ  ناضٚبياض
 ....(.غٝاغٞ
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 ٚ ْا٠ٚضِاغت ٚ نٛضزغتإ عاق١ًَُْس٠ناْٞ ي١ ٠ٚ١٥ ٥ََٛٝسٟ:) ز٠َيَٞ زٜساض٠ن١ٜسا ي١ َايهٝـ
ٔ  زاخي٠ٚ١  بي١  ظؤض ١ْبطَٟ،بي١آلّ  ؾ١ضِ ١َٖيطريغاْسْٞ ٥اغغ ب١ض٠ٚ زؤخ١ن١ ز٠خٛاظّ باؾٛٚض  َي
 يي١  طٛيًي١  ٜي١ى  ْاز٠ّ ضَٜطا: ).. ز٠َيَٞ ١ٖض٠ٖٚا....(. نٛضزغتإ ي١ ز٠بَٞ ؾ١ضِ ت١ثًَٞ ي١ طَِٜٛ

ٞ  ٠ٚ١٥ٟ بؤ بت١قَٝٓطَٟ، نٛضزغتإ ٕ  زٟ دياضَٜه ٛ  ١ْط١ضَِٜٓطَٜتي٠ٚ١  نٛضزغيتا ٞ  َْٝي  ٚ ؾي١ضِ  زؤخي
 ١ٜ١ْت٠ٚ١ نٛضززا ط١يٞ ب١غ١ض ١ٜٓ١َتٞ ضؤشطاضٟ زٟ داضَٜهٞ به١ٜٔ ٠ٚ١٥ بؤ ناض ز٠بَٞ. نَٝؿ١
 تيط  زَيػؤظ ب١ خؤٟ ٚ....( ١ْبَٝت٠ٚ١ زٚٚباض٠ ب١غ١ضٜسا ض١ض١َغ١ضٜٞ ٚ ؾ نٛ ٚ زنتاتؤض١ٜت ٚ
 َايهٞ ١ٖض ب١آلّ !!. زا ثٝؿإ نٛضزغتإ ط١يٞ بؤ نٛضز غٝاغٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ ي١ تط ث١ضؤف ٚ
 يي١  12 ٚ تهطٜت ي١ 4 ٚ زٜاي١ ي١ 5 فطق١ناْٞ ٚ ن١ضنٛٚى ٖات١ 8/5/2012ضؤشٟ ي١ ن١ بٛٚ

 ٚ تؤثداْي١  ن١تٝب١ٟ زٚٚ ٥ٝٓعاض٠ٚ٠، خػت١ َٛٚغًَٞ ي١ 2 ٚ َٝط١ٖٚي غٓٛٚضٟ ي١ 3 ٚ ن١ضنٛٚى
ٞ  ض٠فتياض٠  ي١ّ ١َب١غت ١٥ط١ض.نطز، دَٝطري ن١ضنٛٚى باؾٛٚضٟ ي١ 17ٟ فطق١ٟ  ١َٖيطريغياْسْ
 بطِٜاضٟ ٖاٚنات ٚ ز٠نات زاب١ف ًََٖٝٝسا زٚٚ ب١غ١ض َٖٝعا١ْ ١٥ٚ ضؤٕ َايهٞ ١ْبَٞ، ؾ١ضِ ٥اططٟ
ٞ  ٠ٚ١٥ٟ ب١ض ي١ ز٠زات، َٖٝعا١ْ ١٥ٚ ز٠َٚٚٞ ًََٖٝٞ بؤ ت١ق١َ١ْٞ ٚ ض١ى ْاضزْٞ  ٚ بٓي١َا  بي١ثَٝ

 زابيني  ز٠ّٚٚ ًََٖٝٞ بؤ ت١ق١َ١ْٞ ضٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ؾ١ضِ ساَي١تٞ بؤ ت١ْٝا غ١ضباظٜٞ ثطاْػٝجٞ
 !!!.نطزبٛٚ ز٠غت١ب١ض ١ًََٖٝن١ ١ٖضزٚٚ بؤ ت١ق١َ١ْٞ ٚ ض١ى ١٥ٚ ن١ضٞ ز٠نطَٟ،
ٟ  نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ٟ  يٝصْي١ ٟ  بياآل ٛ  ٥يَٝؼ ) ٖاٚبي١ف  نياض ٞ  ز٠بًٝي ٕ  ٟ(دي ٞ  َْٝيٛا  ٠ٚظاض٠تي

ٕ  ٚ عَٝيطام  ب١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ثَٝؿ١ُضط١ٟ  ضؤشٟ يي١  ني١  ١َ١٥ضٜهٝي١نا
ٞ  غاظنطا؛ ب١غساف ي١ 19/5/2012 ٞ  الٜي١ْ ٟ  ٥ي١ٚ  ١٥َي١ضٜه ٞ  قػيا١ْ ٞ  َْٜٛٓي١ضاْ  ٠ٚظاض٠تي

 ق١َيي١ض) ز٠غييتهطز َيياْطٞ بيي١ ٥َُٝيي١ ضاغييت١؛: طٛتٝييإ ٚ نييطز٠ٚ٠ زٚٚثييات ثَٝؿيي١ُضط١ٜإ
ٟ  َٖٝع٠ناْٞ ن١ ز٠نطز ْاٚضا١َْإ ١٥ٚ ضاٚزَٜطٟ(غٓاعٞ ٕ  ضؤش٠زا يي١ٚ  عَٝيطام  غيٛثا  دَٛٚيي١ٜا
 تي١ى  يي١  ظ٠خيري٠ف  ٚ نٛضزغتا١ْ ي١ ضٜٚٚإ تؤث١نإ يٛٚي١ٟ ن١ نطز ب١زٟ ٠ٚ١٥َإ ٚ ثَٝس٠نطا
ٕ  بؤٜي١  بهي١ٕ؛  ٥ٝٓهاضٜٞ ١ْٜاْتٛاْٞ عَٝطاقٝٝـ ال١ْٜٞ زٚاتط. بٕٛٚ زاْطا تؤث١نإ  بي١ٚ  زاْٝيا
ٟ  ْٝاظ٠ٟ ٚ ض٠فتاض ١٥ٚ !(. به١ٜٔ ناض٠ ١٥ٚ بٛٚ ثَٝهطا ١٥َطَإ: )طٛتٝإ ٚ زاْا ضاغت١ٝٝ  ْيٛٚض
 بضٛٚى ططفتَٝهٞ ناتَٝو 2008 غاَيٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ١ْٝ، َْٜٛـ ٚ ١ْٝ غ١ٜط ؾتَٝهٞ َايهٞ

 تاْيو  ن١تٝب١ٜ١نٞ ف١ضَاْٝسا ٚ دٛٚآل٠ٚ١ٜ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ َايهٞ نات١ف ١٥ٚ ضٜٚٚسا، خا١ْقني ي١
ٕ  غ١ضؤى ن١غَٝو باؾ١!. ثَٝؿ١ُضط١ ؾ١ضِٟ بؤ بهطَٜت ض٠ٚا١ْ خا١ْقني بؤ  ي١بي١ض  ٚ بَٝيت  ٠ٚظٜيطا

 ٚ ضٚٚبيسات  ط١ٚض٠تط ططفغ ١٥ط١ض بهات، ض٠ٚا١ْ ظضَٜجؤف ٚ تاْو بَٞ ٥اَاز٠ بضٛٚى ططفتَٝهٞ
 !.بهطَٟ يَٞ ضا٠ٚضِٚاْٝضٞ بَٝت ز٠غتسا ي١ب١ض ٟ(16 ٥َٝ ) فطِؤن١ٟ
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 :ٜاغا ز٠ض٠ٚ٠ٟ ي١ َٖٝع ثَٝهَٗٝٓاْٞ ٚ ْاٜاغاٜٝا١ْ ض٠فتاضٟ– ز

ٟ  َايهٞ ب١ضَِٜع ٕ  ٜاغيا  ٚ ز٠غيتٛٚض  يي١  بي١ضططٜهاض  تاقي١  ٠ٚى خيؤ  بي١آلّ  ،!ز٠زات ثٝؿيا
 بي١  ٚ ْٝي١  ٜاغاٟ ٥َٝػتا ١ٖتا ف١ضَاْس١ٜ٠تٞ، خؤٟ ن١ َٖٝع٠ض١نساض٠نإ طؿتٝٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ

ٟ  ٜاغيا١ٜى  ٖٝ  بْٛٚٞ بَٞ ٟ  ٥ي٠ٚ١ ٟ  ٚ ز٠ٜهيات  بٝي١َٟٚ  خيؤ  ي١خؤٜيسا  ناْٞز٠غي١آلت١  تي١ٚاٚ
ٟ  ٚ ٜاغا١ٜ بَٞ ٥َٝػتا ١ٖتا ؾ٠َٛٝ ١َٖإ ب١ عَٝطاقٝـ ب١ضططٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ. نؤنطزؤت٠ٚ١  ب١ٜاغيا

 !!!.ز٠ضَٞ ب١ض٠َِٜٛ غ١ززاّ ضشَُٜٞ نؤْٞ
ٟ  بَٝذط١ تريؤض؛ ق١الضؤنطزْٞ ز٠ظطاٟ ٟ  زاَي١ظضا٠ٚ  ٠ٚى يي٠ٚ١  ٚ ثَٝهٗيات  ٖيٝ   يي١  ْياٚ

 ٚ ز٠غتب١ناض٠ ٜاغا١ٜى ٖٝ  بْٛٚٞ ب١بَٞ ػتا٥َٝ تا ١ْٝ، ١٥َٓٝسا ٚ غ١ضباظٜٞ ١ٖٜه١ي١ٝٝتَٝهٞ
 !!!.ز٠ٜب١غتَٝت٠ٚ١ زا١َظضا١ٜ٠ٚن٠ٚ١ ٚ ز٠ظطا ب١ ضؤش٠ٚ ١ٖض ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى
 
 !.١ْٝ ثؤيٝػَٝهٞ دَٛٚي١ثَٝهطزْٞ َايف ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى طٛا١ٜ - ٙ

ٕ  ي١ ثَٜٝٛػت١:) ز٠َيَٞ زٜساض٠ن١ٜسا ي١ ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى د١ْابٞ ٞ  نٛضزغيتا ٞ  َٖٝعَٜهي  فٝيسضاَي
 ضؤَيٞ ١َ١٥ف بؤ٠ٚ، ١َتطغٞ ضٚٚب١ضِٟٚٚ عَٝطام غ١ض٠ٚضٜٞ ١٥ط١ض غٓٛٚض٠نإ بؤثاضاغتين ١ٖبَٞ

 ١ٖٜي١  ثؤيٝػُإ ١ٜى دَٛٚي١ثَٝهطزْٞ َايف ١َُٝ٥ ٥اٜا ب١آلّ ١َٖيبػغَ، فٝسضاَي١ثَٝٞ سه١َٚٛتٞ
 (.١ٖضَِٜ؟ خانٞ ي١ْاٚ
( 3) ٥َٝػتازا ي١: ٠ٚ١٥ بؤ ب١َيط١مشإ ١ْٝ؛ تَٝسا ضاغغ ب١َٓا١ٜنٞ ٖٝ  َايهٞ قػا١ْٟ ١٥ّ
 ٚ ١ٜ١ٖ ١ٖضَِٜ ؾاض٠ن١ٟ غَٞ ١ٖض ي١ عَٝطام ْاٚخؤٟ ٠ٚظاض٠تٞ ب١ غ١ض غٓٛٚضٟ ثاغ١ٚاْٞ يٝٛاٟ

 ب١غسا٠ٜٚي١،  يي١  ٥ٝساض٠ٜإ ٚ َٛٚض١ ٚ ف١ضَإ ن١ ثؤيٝؼ ١ٖظاض ثاظز٠( 15) ز٠طات١ شَاض٠ٜإ
 بي١  غي١ض  ني١  ٕنٛضزغتا ١ٖضَُٜٞ ي١ ض٠ط١ظْا١َ ٚ ْؿٝٓط١ ٚ ثاغجؤضت ٚ طَٛطى ثؤيٝػٞ ٠ٚى

ٔ  ْاٚخؤٟ ٠ٚظاض٠تٞ ٞ  ٖي١َٛٚ  يي١  ي١َاْي١ف؛  دطي١ . عَٝيطاق ِ  ثاضَٜعطانياْ ٞ  ٖي١ضَٜ  باض٠طاٜي١ن
ـ  ب١ض٠َِٜٛب١ضا١ٜتٞ ٞ  ٚ ٥اغياٜ ٞ  ٖي١ٚاَيططٜ ٞ  ٠ٚظاض٠تي ٟ  ١٥طي١ض  ١ٖٜي١،  عَٝيطام  بي١ضططٜ  شَياض٠

ٟ  ٖي١ظاض  بٝػت( 20000) ي١ ظٜاتط بًََٝني ز٠تٛاْني به٠ٚ١ٜٓ١ نؤ ١َٖٜٛٚإ  بي١  غي١ض  ضي١نساض
ٞ  ي١ عَٝطام سه١َٚٛتٞ ٠ظطاناْٞزاَٛز ٕ  ٖي١ضَُٜ ٕ  نٛضزغيتا ٞ  ٚ ١ٖٜي١  بْٛٚٝيا ٕ  ٥ي١ضن  خؤٜيا
 .٠ٚضبسات ناضٚباضٜإ ي١ ز٠غت ١ٖضَِٜ ٠ٚ١٥ٟ بَٞ ز٠ن١ٕ دَٝب١دَٞ
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 :١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ٚ ز٠غتٛٚض طَٜٛسا١ْ ب١بَٞ غ١ضباظ١ٜنإ ف١ضَاْس٠ زاْاْٞ - ٚ
ٟ  ْاز٠غتٛٚض١ٜناْٞ ض٠فتاض٠ ٚ بطِٜاض ٞ  ْيٛٚض ٕ  ٚ ظ٠م ٠ٚ١٥ْيس٠  َيايه  بي١  ثَٜٝٛػيت  ب١ضضياٚ

ٞ  بي١  ب١ضَِٜعٜإ ٠ٚ١٥تا ْانات، يَٝٛضزب٠ٚ١ْٚٛ ٟ  ٥اؾيهطاٜ ٟ  ٟ(ثَٝٓذي١ّ ) بطِطي١  ت١سي١ززا  َيازز٠
ٞ  ز٠َيَٞ؛ ن١ ز٠نات ز٠غتٛٚض ٟ(61) ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٞ  َْٜٛٓي١ضا ٞ  ي١غي١ض  ض٠ظا١َْيسٜ :) زاَي١ظضاْ

ٟ  ٚ ٜاضٜس٠ز٠ضاْٞ ٚ غٛثا ١٥ضناْٞ غ١ضؤنٞ ٟ  ١٥ٚاْي١ ٕ  ٚ فطقي١  ٠ٟف١ضَاْيس  ي١ثًي١  ٚ غي١ضٚٚتط
 (.ز٠نطَٜٔ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْثَٝؿٓٝاض ١٥زل١َْٛٞ ي١ال١ٜٕ ن١ ز٠زات ١ٖٚاَيططٜٞ ز٠ظطاٟ غ١ضؤنٞ
 ١٥غتؤططت٠ٚٛ ي١ ز٠غتٛٚض١ٜٟ ز٠غ١آلت١ ١٥ٚ ت١ْٝا ب١تاقٞ َايهٞ د١ْابٞ ضاغتٝسا؛ ي١ ب١آلّ

ٟ  ثؤغت١ ٚ ث١ً ١٥ٚ بؤ ن١غاَْٝهٞ خؤٟ ١ٖض ٥َٝػتا تا ٚ  ١َظضاْيس٠ٚٚ، زا ١٥َٓٝٝاْي١  ٚ غي١ضباظ
 !!!.بهات ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ب١ ضاَٜٚصَٜو ت١ْا١ْت ٜإ ز٠غتٛٚض بؤ بط١ضَِٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٟ ب١بَٞ

ٟ  ثطغٝاض با ف١ضَٕٛٚ ٕ  ٥اضاغيت١ ٞ  بي١ضَِٜعا ٞ  غي١ضؤن ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٕ  ٚ َْٜٛٓي١ضا  ث١ضيي١َاْتاضا
 ي١الٜيي١ٕ نيي١ غيي١ضباظٜا١ْٕ فطقيي١ ف١ضَاْييس٠ٟ ٥يي١ٚ زاْيياْٞ ٥اطييازاضٟ ضيي١ْس تييا بهييطَٟ،

ٞ  ت١ْا١ْت ٜإ ،!زضا٠ٚتَٞ؟ يه٠ٚ١ٝٝث١ًٜإَا ٞ  ٖاٚثي١مياْٝ !. ٥اطيازاض٠؟  ثطغي١  يي١ٚ  ْٝؿيتُٝاْٝ
 ٚ يَٝجَٝضي٠ٚ١ٓٝ ) بي١ض  ن١ ب١ضظ ثا١ٜ ١٥فػ١ضٟ ١ٖؾتا ٚ زٚٚغ١ز( 280) ٥َٝػتا ي٠ٚ١ف؛ بَٝذط١

ٟ  ١َضات  ي١ْاٚ ططْطٝإ ؾَٜٛين ن١ٚتٕٛٚ( ٚايبساي١ املػا١ً٥ – زازث١ض٠ٚضٜٞ  عَٝطاقٝيسا  غيٛثا
ٟ  ٠ٚال٥ٞ ١٥ط١ض ١٥فػ١ضَٜو ١ٖض ٚازٜاض٠ ضْٛه١ ا٠ٚت٠ٚ١،ثَٝسض ٞ  بيؤ  خيؤ ٕ  َيايه  بيسات،  ثٝؿيا

 ظٜيياتط ٥ُٝتٝيياظاتٞ ٚ ز٠زضَٜييت ثييَٞ طييطْطاٟ ؾييَٜٛين عَٝطاقييسا غييٛثاٟ ْيياٚ ييي١ ١ٜنػيي١ض
ٟ  زٜه١ٟ بطِط١ٜ١نٞ ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى ظٜاتط؛ ي٠ٚ١ف !!!.ز٠ٜططَٜت٠ٚ١ ٌ  ز٠غيتٛٚض  بًيؤى  ٚ ثَٝؿيَٝ
ٞ  خع١َتٞ ٜاخٛز ٚآلت ٥اآلٟ خع١َتٞ اناضٜٞب١ٜاغ تاٜب١ت١ ن١ نطز٠ٚٚ ٞ  ب١دَٝط١ٜاْيسْ  ٥ي١ضن

ٟ  ٟ(ز٠ّٚٚ) بطِط١ٟ. غ١ضباظٜٞ ٞ :" ز٠َييَٞ  ز٠غيتٛٚض  ٟ(9) َيازز٠  ضَٜيو  ب١ٜاغيا  ٥ياآل  خعَي١ت
ٞ  بي١ضَِٜع  ناتي١  ١٥ٚ ١ٖبَٞ، بْٛٚٞ ١٥ط١ض ؾ١ٜ٠َٛٝ ي١ّ ٜاغا١ٜنٞ زٜاض٠ ٚا ب١آلّ". ز٠خطَٟ  َيايه
 !!!.بَٗٝينَ ثَٝو ًَٝؤْٞ ظ٠ب١السٞ غٛثا١ٜنٞ خؤٟ ٥اض٠ظٟٚٚ ٚ ٜٚػت ب١ ْاتٛاَْٞ

 ٚ ٜاغيا  تَٝٝيسا  ني١  نيطز  بايإ ؾ١ٜ٠َٟٛٝ ي١ّ زؤخَٝهٞ ب١ضز٠ٚاَبْٛٚٞ غا١ٜٟ ي١ ١َٖيب١ت
ٟ  ٥ي١ٚ  ١ٖض غ١ثاْس١ٜٚٚتٞ، ظؤضزاض٠نٞ ب١ظؤضٟ َايهٞ ٚد١ْابٞ ١ْٝ بْٛٚٝإ ز٠غتٛٚض  ١٥زلاَي١

 طؿتٝٞ ف١ضَاْس٠ٟ ز٠غ١آلتٞ ١َٚزاٟ:" بًََٝت ٥اؾهطاٜٞ ب١ زٜساض٠ن١ٜسا ي١ ن١ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ يَٞ
ٕ  ١٥ط١ض ب١آلّ"!!!. بطؤضِٕ ز٠غتٛٚض ف١ضَٕٛٚ نطا١ٜ٠ٚ، ز٠غتٛٚضزا ي١ َٖٝع٠ض١نساض٠نإ  دي١ْابٝا

ٞ  ْي١ظا٠ْٛٝ  ب١ثَٜٝٛػيغ  ٥َٝػتا ٚتا بَٞ ز٠غتٛٚض ٚ ٜاغا ث١ضؤؾٞ ن١غَٝهٞ ٕ  ١٥زلَٛي١ْ  ٠ٚظٜيطا
ٟ  ني١ ! ١ٖبَٞ؟ ْاٚخؤٟ ث١ٜط٠َِٜٚهٞ ٞ :" ثَٜٝٛػيت١  ز٠َييَٞ؛  ز٠غيتٛٚض  ٟ(85) َيازز٠  ١٥زلَٛي١ْ
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ٞ  بيؤ  زابينَ ْاٚخؤ ث١ٜط٠َِٜٚهٞ ٠ٚظٜطإ ٞ  بي١ض٠َِٜٛبطزْ ٞ  يي١  ١َب١غيت ". ناض٠نياْ  ٥ي١ٚ  ْي١بْٛٚ
ٞ  بيؤ  بَٝط١ضِاْي٠ٚ١  بي١  بتيٛاَْٞ  َايهٞ د١ْابٞ تا٠ٚنٛ ٥اؾهطا١ٜ؛ ٚ ضٕٚٚ ث١ٜط٠ٚ٠ِف  ١٥زلَٛي١ْ
 بي١ضز٠ّ  يي١  ضَٜطي١  ١َي١ف ب بهيات،  سٛنُطِاْٝٞ ٚ بسات بطِٜاض ٥ٝػطاس١ت ن١َاَيٞ ب١ ٠ٚظٜطإ

 !.بططَٟ سه١َٚٛت ٥ٝساض٠نطزْٞ ي١ ضاغت١ق١ٓٝ ؾ١ضان١تٞ
 

 :بةخؤيةوة دةستةجياجياكان طصت بةستنةوةي – 3
 نؤَػٝؤْٞ ٚ َطؤؤ َاف١ناْٞ باآلٟ نؤَػٝؤْٞ:" ٖات٠ٚٛ ز٠غتٛٚضزا ٟ(102) َازز٠ٟ ي١
ٕ  غ١ضب١خؤٟ باآلٟ ٟ  ٚ ١َٖيبصاضزْي١نا ٞ  ز٠غيت١ ٟ  ١ْظاٖي١  طؿيتٝ  يي١شَٜط  ٚ ؤٕغي١ضب١خ  ز٠غيت١

ٕ  ٚ ١َْٜٓٛضاْسإ ١٥زل١َْٛٞ ضاٚزَٜطٜٞ َٟ  ضَٜيو  ب١ٜاغيا  ناض٠ناْٝيا ٕ  بي١آلّ ". ز٠خيط  عَٝطاقٝٝي١نا
 بٝاشلاتي١  ٚ بططَٜت ٦ٜ١ٖاتا١ْزا ١٥ٚ ب١غ١ض ز٠غت زا٠ٚ ١َٖٚيٞ َايهٞ د١ْابٞ ن١ضؤٕ ٥اطازاضٕ

ٞ  ب١غي١ض  ز٠غيت  ٠ٚ١٥بٛٚ ١َٖٚيٝؿٞ زٚاٜني خؤ٠ٚ١ٜ، ضنَٝتٞ شَٜط  يي١ . طَٟبطي  ١َضن١ظٜيسا  بياْه
ٞ  نؤ١ََيطا١ٜنٞ بهات١ عَٝطام ز١ٜ٠َٜٚت ت١ؾغ٠ٚ١ًٝٝٝف َٝعا١ْٟٝ ضَٜط١ٟ  تي١ْٝا  ني١  غي١ضباظٜ
 .١ٖبَٝت ١٥ٚ بؤ ٠ٚال٥ٞ

 
 (:041) ماددةي جَيبةجَيكردني لة خؤدزينةوة - 4

)..  ي١غيي١ض ديي١خت سه١َٚٛت١ن١ٜييسا ب١ضْاَيي١ٟ خاَي١ٝٝنيي١َٞ ييي١ َييايهٞ ديي١ْابٞ
ٟ  ب١زٚازاضْٛٚٞ ٟ  ٥ي١ٚ  نياض ٕ  ز٠غيتٛٚض  ١ثَٝٞبي  يٝصْاْي١ ٞ  بي١  ٚ ثَٝهَٗٝٓيطاٚ ٟ  تاٜبي١ت  َيازز٠

ٕ  ي١غي١ض٠تازا  ٠ٚى زٜساض٠ٜسا ي١ٚ خؤٜؿٞ ز٠نات،....( 140  ٥ي١ّ :).. ز٠َييَٞ  نيطز٠ٚٚ،  باييا
ٞ  ن١غيَٝو  ٠ٚ١٥تا ٜإ( 140 َازز٠ٟ ٚات١)  َازز١ٜ٠ ٕ  ني١  ْٛٚغي١ٜٛٝت ٕ  بي٠ٚٛ،  ْي١ظا  بي١  ٜيا
 ٥اَطاظَٜييو ٠ٚى ْييانطَٟ ١زٟبيي يييَٞ نيي١َيهَٝهٞ ٖييٝ  نيي١ زاْييا٠ٚ َازز٠ٜيي١ٟ ٥يي١ٚ ١٥ْك١غييت

 دَٝب١دَٞ َازز١ٜ٠َإ ١٥ٚ ال١ْٝٝ١ٜن١َٞ ١َُٝ٥:) ز٠َيَٞ زٟ ؾََٜٛٓٝهٞ ي١ ،....(بؤضاض٠غ١ضنطزٕ
 ز٠َٚٚييٝـ قؤْيياغٞ. دَٝبيي١دَٝهاض ز٠غيي١آلتٞ ٠ٚى بيي٠ٚٛ خؤَييإ ١٥غييتؤٟ ييي١ نيي١ نييطز٠ٚٚ

 ْٝي١  َٔ ١٥غتؤٟ ١ي ١َ١٥ٜإ ب١ضثطغٝاضَٜغ ٚ ثاضَٜعطانا١ْ َْٝٛإ ٥ٝساضٜٞ غٓٛٚضٟ زٜاضٜهطزْٞ
 ...(.نؤَاض٠ غ١ضؤنا١ٜتٞ ز٠غت١ٟ ١٥غتؤٟ ي١ ب١َيهٛ

ٞ  ز٠غتٛٚض٠؛ 140ٟ َازز٠ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ ي١ط١ٍَ قػ١ ب١ َايهٞ ب١ضَِٜع  ٥َٝػيتا  ١٥ط١ضضي
ٕ  ب١ ز٠غتٛٚض ْٛٚغ٠ٚ١ٟٓٝ يٝص١ْٟ ١٥ْساَاْٞ  ،!ز٠نيات  تؤَي١تباض  ١٥ْك١غيت  ز٠غيغ  ٚ ْي١ظا
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ٟ  ١٥ٚ ١٥ْساَاْٞ ي١ ب٠ٚٛ ١ٜنَٝو خؤٟ ن١ضٞ ـ . يٝصْي١ ٟ  ْٗيَٝين  ٚ نيطزاض  بي١  ٖاٚنياتٝ  ٥ي٠ٚ١
ٞ  بؤ ٖات َ ي١ز٠غغ ٞ  َازز٠ٜي١  ٥ي١ٚ  زشاٜي١تٝهطزْ ٞ  ضي١ْس  ْي١نطز٠ٚٚ،  ت١خػيريٜ  ن١غياَْٝه
ٟ  الٟ ؾؤؤٝٓٝٞ ْاغطاٟٚ ٟ  بي١  ٖاْيسا٠ٚٚ  س١ٚصلي١ ٕ  ٚ ٥ُٝتٝياظات  ب١خؿي٠ٚ١ٓٝ ٕ  ب١َيَٝٓيسا  ثَٝٝيا
 نيٛضز  بيؤ  ن١ضنٛٚى باؾا٠ ت؛ز٠ٜطٛ ١َُٝ٥ الٟ داضٜـ ض١ْسٜٔ ز٠نات، ثَٞ نٛضزٜإ زشا١ٜتٞ
 ١ْبْٛٚٞ دَٝب١دَٞ ب١ضثطغٝاضَٜغ َايهٞ زٜه١ؾ٠ٚ١، ي١ال١ٜنٞ!!!. تريؤضضغتا١ْ ١٥ٚ بؤ ١ْى بَٝت

 ف١خا١َتٞ ٚ نؤَاض غ١ضؤنا١ٜتٞ ز٠غت١ٟ ١٥غتؤٟ ز٠ ات١ ٚ الز٠زا خؤٟ ي١غ١ض 140 َازز٠ٟ
 .٠بسات١ٚ ٠ٚآلَٝإ نؤَاض غ١ضؤى د١ْابٞ ٚا١ٜ ٥ََٛٝسَإ نؤَاض، غ١ضؤى
 
 :طةندةَلي و مالكي - 5

ٟ  بي١ٚ  غي١باض٠ت  ٥َُٝي١  نطزبٛٚ، ط١ْس٠َيٝٞ باغٞ زٜساض٠ٜسا ي١ٚ َايهٞ ب١ضَِٜع  ط١ْس٠َيٝٝاْي١
 :ز٠ن١ٜٔ باؽ من١ْٚٛ زٚٚ ت١ْٝا ز٠نطَٜٔ َايهٝسا ي١غا١ٜٟ
ٞ  ٟ(93) شَاض٠ ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى بطِٜاضٟ ب١ثَٝٞ - أ ٟ  زاٚاٟ ي١غي١ض  ٚ 2011 غياَي  دَٝطيط

 ؛29/3/2011 ييي١( 398/ر.ّ) شَيياض٠ ْٛٚغييطاٟٚ بيي١ ٚظ٠، ناضٚبيياضٟ بييؤ ٠ٚظٜييطإ غيي١ضؤى
ٞ  بيؤ  ب١غياا٠ٚ  ٠ُٖٚٞ نؤَجاْٝاٟ شَاض١ٜ٠ى ي١ط١ٍَ ٠ُٖٚٞ ططَٜب١غتَٝهٞ  500 ب١ضٖي١ََٗٝٓاْ
ٌ  غ١ز غَٞ ٚ ًَٝاض ؾ١ف( 000،000،348،6) ب١ ب١ضاَب١ض ناض٠با ََٝطاٚات  ١ٖؾيت  ٚ ٚضي
 يي١  ناتَٝهيسا  يي١ !. زٜاض٠ ١ْثاض٠ن١ف ٚ ٖات ١ّب١ضٖ ناض٠با ١ْ ضاغتٝسا ي١ ب١آلّ زؤالض، ًَٝؤٕ
 بؤ ناض٠باٟ ١ْ ن١ضٞ ب٠ٚٛ، ز٠غتسا ي١ب١ض زؤالضٟ ًَٝاض غ١زإ َايهٝب١ ب١ضَِٜع 2006٠ٚ٠ غاَيٞ

 ْاٚضيي١ بيي١ ثَٝؿييه١ف ب١ٓض٠ِت١ٝٝناْٝؿييٞ خع١َتطٛظاضٜٝيي١ ْيي١ ٚ نييطز زابييني ٖاٚآلتٝييإ
 !.نطز ١ٖشاضْؿ١ٓٝنإ

 عَٝطام باظضطاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ،(4/3/1/3787) َايٞ ض٠قاب١ٟ زٜٛاْٞ ْٛٚغطاٟٚ ب١ثَٝٞ - ب
 ناتَٝهسا ي١ تؤٕ،( 286،1 ،178) ز٠نات١ ن١ ضؤٕ ٚ ظ٠ٜت نطِٜين ب١ ١َٖيػا٠ٚ 2008 غاَيٞ ي١

 ب١ ت١ْٝا غاآل١ْثَٜٝٛػغ عَٝطام ،(ايغعا١ٝ٥ املٛاز يتذاض٠ ايبا١َ ايؿطن١) غاآل١ْٟ ثالْٞ ب١ثَٝٞ
ٞ  ضيْٛه١  نيطا٠ٚ،  ْطخ١ني١زا  يي١  اؾهطا٥ زظ١ٜٝنٞ ي٠ٚ١ف، دط١ تؤ١ْ،( 473000)  بي١ثَٝ

 بيؤ  ع١قسٟ زؤالض( 2400) ب١ ب١آلّ ب٠ٚٛ، زؤالض( 1335) ظ٠ٜت١ن١ ْطخٞ ْٛٚغطاٚ، ١َٖإ
( 6350) بي١  ١٥ٚإ ب١آلّ ب٠ٚٛ، زؤالض( 5435) ْطخ١ن١ٟ ن١ ؾري بؤ ؾ٠َٛٝ ب١ٖ١َإ نطا٠ٚ،
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ٟ  ٥ٟ٠ٚ١ي  ي١ب١ض ط١ٚض١ٜ٠، زظ١ٜٝ ١٥ٚ غ١ض٠ضِاٟ. نطز٠ٚٚ بؤ ع١قسٜإ زؤالض ٞ  ٠ٚظٜيط  باظضطياْٝ
 !.بؤزاثؤؾ٠ٛٝ ط١ْس٠َي١ٟٝٝ ١َي١يف ١٥ٚ َايهٞ د١ْابٞ ب٠ٚٛ، ب١خؤٟ غ١ض ثَٝؿٛٚ
 ٚ طَٛطط ز٠ضباض٠ٟ ز٠زات٠ٚ١ َايهٞ تؤ١َت١ناْٞ ٠ٚآلَٞ ١ٖضَِٜ زاضاٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ – ز
   .زاضاٜٞ باب١تٞ
 نؤتاٜٝؿسا؛ ي١

ٟ  ١٥ٚ ١َٖٛ غ١ض٠ضاٟ:  ز٠َيَٝٔ ٠ٚ ز٠ٚ١َٖٓٝٓٝ َايهٞ ب١ضَٜع ب١بري  ٖي١ب٠ٚٛ  ضَٜهه١ٚتٓاْي١
ٞ  نٛضزغيتاْٞ،  ٖاٚث١مياْٞ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ ٖاٚث١مياْٞ ْٝٛإ ي١ ٞ  زٚٚ ضٜههي١ٚتَٓٝه  يي١  قيؤَي

 خٛزٟ زاٚاٟ غ١ض ي١ 8/11/2010 ضؤشٟ ي١ نطا٠ٚ ٥ُٝعا َايهٝٝسا ٚ باضظاْٞ غ١ضٚى َْٝٛإ
 . ٥آٜس٠ ٚ ٖاٚناضٟ بؤ ز٠بَٝت ظٜاتط زيٓٝاِٜٝ َٔ ز٠ٜطٛت ن١ َايٝهٞ
ٞ  بي١  بٛٚ زٚٚباض٠ ن١ ١ٖض َايٝهٞ د١ْابٞ خ٠ٚ١زا ب١ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ١٥زلَٛي١ْ  ْي١  ٠ٚظٜيطا

 ٠ٚ١٥ْييس٠ ٖيي١ض. طيي١ضت خييٟٛ ٥ُٝييعاٟ ييي١ ضٜييعٟ ْيي١ َاٜيي٠ٚ١ بييري ييي١ ضٜهه١ٚتٓيي١ناْٞ
 ن١غيَٝو  ناض٠غيات١  ب١ضاغغ.  نٛضغ١ٝن١  بطات٠ٚ١ تا بٕٛٚ ططْط ١٥ٚ الٟ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ

 . بططَٜت ١ميإي١ث ضَٜع ١ْ ٚ ١ٖبٝت ٠ٚفاٟ ١ْ بَٝت ب١ضثطؽ
 .! نٛضزغتإ بٛ ز٠ظاْٝت ب١ث١ضٚؾا ١ٖضَِٜ غ١ضٚنٞ ي١ خؤٟ َايهٞ د١ْابٞ--

ٟ  دٝططٟ ٠ٚالَٞ ن١ضؤٕ ب١ز٠ضز٠ن١ٜٚت ب١يط١ٜ١زا ي١ٚ ١٥ٚ ث١ضٚؾ١ٝن١ٟ ٛ  ٠ٚظٜيط  ْياٚخ
 بٕٛٚ ؾ١ٖٝس ن١ضنٛى ي١ ٥اغاٜـ ٚ ثٛيٝؼ ظٚض ن١شَاض٠ٜهٞ ز٠زات٠ٚ١ ثٛيٝؼ ناضٚباضٟ بٛ
 . ١9/٥/٢١١١ضؤشٟ ي١ ريٚضٜػغت ناضَٜهٞ ١٥زلاَٞ ي١

 نياتَٞ  ب١زٜاضز٠ن١َٜٚت تَٝب١ٜٝٓٝسا ي١ٚ نٛضزغتإ بؤ ث١ضؤؾ١ٟٝ ١٥ٚ ٚ َايهٞ د١ٖٚ١ضٟ
ٞ  ز٠ضباض٠ٟ ز٠زات٠ٚ١ فٝسضاٍَ ْاٚخؤٟ ٠ٚظٜطٟ ثَٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ٠ٚآلَٞ ٞ  ضيؤ١ْٝت  ٖاٚنياضٜهطزْ
ٞ  ٚ ؾي١ٖٝس  بيؤ  ضيؤٕ  ن١ تريٚضٜػت١ٝن١ ضٚزا٠ٚ بطٜٓساضاْٞ ٚ ؾ١ٖٝس  ضاظٟ ٛضزني  بطٜٓيساضاْ
 ْي١ب٠ٚٛ  ضاظٟ ،ٚات١(1) ايتكط٠ عًٞ َٛافل) ْٛٚغ١ٜٛٝتٞ ٚ بهطَٟ غ١ضف ٖاٚناض١ٜن١ ١ْب٠ٚٛ
ٞ  ب١يط١ٜي١  ١٥ّ ٥اٜا. نٛضز٠ بطٜٓساضٟ ٚ ؾ١ٖٝس ٖاٚناضٟ ١٥ٜٚـ ن١( ( 2) خايٞ بٛ  ٠ٚالَي

 ؟ ْازات٠ٚ١ ثطغٝاضَٜو ١َٖٛ
ٛ  بي١  يَٝطيٛضا٠ٚ،  خٟٛ َايٝهٞ ز٠ضٝت ثَٞ ٚا ٞ  ٖي١َ ٟ  عي١قً ٞ  ٞز٠ظاْي  ٚا خيٛ  سيانُ

 . عرياق١ َٛت١يكٞ
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ٞ  غ١ض ي١ ٠ٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٛٞ غ١ضٚنٞ بٛت١ ت١ٚافل ب١ ١٥ٚ ٕ  بٓاَانياْ  ضٜهه١ٚتٓي١نا
 .ب١ز٠غتٛضٜؿ٠ٚ١ ْا٠ٚ ب١ال٠ٚ ١َٖٟٛ ن١

ٟ  بي١  غي١ض  ز٠بيَٞ  ثاضَٜعطا١ٜن١ ض١ْس نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٚاز٠ظاْٝت ١٥ٚ ٔ  خيٛ  ٥ي١ٚ  ٚ بي
ٞ  بي١  ن١ز٠غتٛض َافا١ْٟ ٞ  ٖي١ضَُٜ ٞ  زإٚ نٛضزغيتاْ  ٚاتيا .  بػيتََٝٓٝت٠ٚ١  ييَٞ  ٖي١َٜٛٚاْ
 ْي١  فٝسضايٞ ب١ ١ْ ١ٜ١ٖ زميٛنطاغٞ ب١ بطٚاٟ ١ْ . ن١غٞ تان١ سٛنُٞ بٛ عريام ط١ضا٠ٚ١ْٟ

 (.ايٓسا١َ ب١ سًت اجملطب دطب َٔ)  طٛت١ْٞ ع١ضب ٚ .ب١ثَٝه٠ٚ١شٜإ
 َازز٠ٟ ٚ زٜباد١ ضغت١ٜ١نٞ ز٠ن٠ٚ١ْ١؛ بري ١٥ٚ ٠ٚى ١٥ٚا١ْٟ ٚ َايهٞ بؤ قػ١مشإ زٚا

ٕ  ن١ عَٝطاق١ ١َٖٝؿ١ٜٞ ز٠غتٛٚضٟ ٟ(1) ٟ  ي١بي١ض  ثَٝٝي١تٞ؛  بطِٚاَيا  يي١  ضَٜيع  ٥َُٝي١  ٥ي٠ٚ١
ٔ  عَٝيطام  ط١الْٞ ٟ%(80) ي١ ظٜاتط ٥رياز٠ٟ ٕ  ني١  ز٠طيطٜ ٟ  يي١ . زا٠ٚ بيؤ  ز٠ْطٝيا  زٜبادي١

 ٚ ٥اض٠ظ١َْٚٚسا١ْٜط١ٍ ظآَٝجاضاغت١ٝٝٓنَٝغ ز٠غتٛٚض٠؛ ب١ّ ثاب١ْسبٕٛٚ:)ٖات٠ٚٛ ز٠غتٛٚضزا
 (.فٝسضاَي١ طاقٞعَٝ غ١ض٠ٚضٜٞ ٚ ١٥ضظ
ٞ  َازز٠ٟ ي١ ٟ  ١ٜني١َ ٞ  ز٠غيتٛٚض ٟ :) ٖياتٛٚ  عَٝطاقٝؿيسا  ١َٖٝؿي١ٜ  عَٝيطام  نؤَياض

 غٝػييت١َٞ تيي١ٚا٠ٚ، غيي١ض٠ٚضٜٞ خييا٠ٕٚ غيي١ضب١خؤٟ ٜيي١نططتٟٛٚ فٝييسضاَيٞ ز٠َٚييي١تَٝهٞ
ٟ  ظاَيين  ز٠غيتٛٚض٠ف  ٥ي١ّ . زميٛنطاتٝٝي١  ث١ضي١َاْٝٞ نؤَاضٜٞ تَٝٝسا سٛنُطِاْٝٞ  َاْي٠ٚ١
 (.ب١ٜ١نططتٜٛٚٞ عَٝطاق١

 ثاَيجؿت ب١َيط١ٕ؛ نؤ١ََيَٝو خػت١ٓضِٟٚٚ ٚ باغهطزٕ ت١ْٝا ٖات٠ٚٛ، ٠ٚآل١َزا ي١ّ ٠ٚ١٥ٟ
ٟ  ٥ي١طٝٓا  ضَٜهه١ٚتٓي١نإ،  ٚ بطِٜياض  ٚ ٜاغيا  ٚ ز٠غتٛٚض ب١ ٞ  زؤغي١ٝ ٟ  ٚ ط١ْيس٠َيٝ  زؤغي١ٝ

 زاٖياتٛٚزا  يي١  نيطز  ثَٜٝٛػيغ  ١٥ط١ض ضٚٚ، بٝاشل١ٜٓ١ ١ٜ١ٖ ي١ال ١َتطغٝساضَإ ٚ ١ٖغتٝاض
 .٠ٚ١ٜٓز٠ن١ بآلٚ ١٥ٚاْٝـ

 
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ  زٜٛاْٞزٜٛاْٞ
2424//55//20122012 

 ب١َيط١ْا١َ زٚٚ/ ٖاٚثَٝ 
 َايهٞ ْٛٚضٟ ٚ باضظاْٞ غ١ضؤى َْٝٛإ غ١ض٠تاٜٞ ضَٜهه١ٚتين -١
 عَٝطام ْاٚخؤٟ ٠ٚظاض٠تٞ ْٛٚغطاَٜٚهٞ -٢
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  كوتوةيكوتوةي  وو  ئةهعيَساةيةئةهعيَساةية  ئيئتياليفئيئتياليف  ُيَواُْيَواْ  هةهة  زاويَركازيزاويَركازي  كؤبووُةوةيةكيكؤبووُةوةيةكي
  ديلةديلة  اليةُياليةُي  وو  كوزدضتاُيكوزدضتاُي  ٓاوثةمياُيٓاوثةمياُي  وو  ئةحسازئةحساز

 
 

ٞ  َػيبٛز  بي١ضَِٜع  غ١ضث١ضؾيغ  بي١  ٖي١ٚيَٝط  ي١ 2012\5\28 ١٥َطِؤ ٥َٝٛاض٠ٟ  بياضظاْ
ٞ  ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ٟ  ٚ ١٥ي٦َٝطاقٝي١  ٦ٝ٥يتاليف  ٥اَياز٠بْٛٚ  ٚ ٥ي١سطاض  نٛتًي١
 ١ٖٚيَٝط ١ٝناْٞضاَٜٚصناضٜ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ت١ٚاٚنطزْٞ بؤ زٜه١ ال١ْٜٞ ٚ نٛضزغتاْٞ ٖاٚث١مياْٞ

ٞ  ضاغت١ضَِٜهطزْٞ ٥اَازلٞ ب١ ب١ض٠َِٜٛضٛٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ١٥ؾط٠ف ١ْد١يف ٚ ٟ  ض٠ٚتي  ثطِؤغي١
ٟ  ب١ضْا١َٟ بؤ ٥اغتَٝو زاْاْٞ ٚ زميٛنطاتٞ ٞ  يي١  تيانط٠ٚ٠ِ  ٥ي١ّ  زٚاتيط  ٚآلت، بي١ض٠َِٜٛبطزْ
 . بآلٚنطز٠ٚ٠ خٛاض٠ٚ٠ٜإ ب١ٜآْا١َٟ

 
 َٝٗط٠بإ ٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ ْاٟٚ ب١
 
 بي١  ططَٜسضإ ١٥ؾط٠ف ١ْد١يف ٚ ١ٖٚيَٝط ي١ ضاَٜٚصناض١ٜٝناْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ْٞت١ٚاٚنطز بؤ
 تانط٠ِٟٚ ب١ضْا١َٟ بؤ ٥اغتَٝو زاْاْٞ ٚ زميٛنطاتٞ ثطِؤغ١ٟ ض٠ٚتٞ ضاغت١ضَِٜهطزْٞ ٥اَازلٞ

 ١ٜنَٝغ ؾ١ٜ٠َٛٝى ب١ ضاغت١ق١ٓٝ بٓٝازْاْٞ ثطِؤغ١ٟ ب١ ز٠غتهطزٕ ٚ ٚآلت ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ي١
ٞ  َٖٝيع٠  ٥َٝيٛاض٠  ١٥َطِؤ بهات، زابني ه١ٚتينثَٝؿ ٚ ٥َٝطام ط١يٞ ٕ  ْٝؿيتُا١ْٝناْ  ٥ُٝعاٜيا
 ١ْديي١يف زؤنٝييََٛٝٓغ ٚ ٖيي١ٚيري 2012\4\28 ضؤشٟ ضاَٜٚييصناضٟ ٜازاؾييتٓا١َٟ ي١غيي١ض
 ٥اَاز٠بٛٚإ ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛ زاٖات زٚاٟ ب١ زٚاتط ن١ نطز٠ٚٚ، 2012\5\19 ضؤشٟ ١٥ؾط٠ف
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ٞ  بي١  ثاب١ْسبْٛٚٝإ ي١ زٚٚثاتٝإ  يي١  ني١  نيطز٠ٚ٠  بطِٜاضاْي١  ٥ي١ٚ  غي١ضد١ّ  دَٝبي١دَٝهطزْ
 ٚ زضَٜص٠زإ ي١ زٚٚثاتٝإ ١ٖض٠ٖٚا ي١غ١ضنطا٠ٚ، ضَٜهه١ٚتين ١٥ؾط٠ف ١ْد١يف نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ
ٞ  بيؤ  نيطز٠ٚ٠  زاٖاتٛٚزا ضؤشاْٞ ي١ ضاَٜٚصناضٜا١ْ نؤٚب٠ٚ١ْٚٛ ١٥ٚ فطاٚاْهطزْٞ  تي١ٚاٚنطزْ
ٟ  ثَٝؿا ٠ٚ١٥ٟ ٞدَٝب١دَٝهطزْ بؤ ثَٜٝٛػت ضَٜٛؾَٜٛين ٚ َٝهاْٝعّ ي١غ١ض ت١ٚافٛم  ي١غي١ض

ٞ  ن١ ث١ي١، ب١ ْٝؿتُاْٞ ضاض٠غ١ضَٜهٞ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ٚ ضَٜهه١ٚتٕٛٚ ٟ  دَٝبي١دَٝهطزْ  ؾي٠َٛٝ
 .بهات زابني ز٠غتٛٚض ضاغت١ق٠ٚ١ٟٓٝ
 نؤبْٛٚيي٠ٚ١ ٥يي١ٚ غ١ضث١ضؾييغ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ غيي١ضؤنٞ بيياضظاْٞ َػييبٛز بيي١ضَِٜع

ٞ  بي١  نطز ضاَٜٚصناض١ٜٟٝ ٟ  ٚ ١٥١يبَٝطاقٝي  ٦ٝ٥تيٝاليف  ٥اَياز٠بْٛٚ ٞ  ٚ ٥ي١سطاض  نٛتًي١  ٖاٚثي١مياْ
 زٜه١. ال١ْٜٞ ٚ نٛضزغتاْٞ
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 كؤبووُةوةيةكياْ ُةجةف -ٓةوهيَس زِاويَركازيي ديدازي اليةُةكاُي
 دةزكسد زِاطةياُدزاويَلياْ و ضاشدا

 
 
10/6/2012 

 2012 سييٛظ٠ٜطاْٞ 10ٟ ضؤشٟ ١ْديي١ف - ٖيي١ٚيَٝط ضاَٜٚييصناضٜٞ زٜييساضٟ ال١ْٜيي١ناْٞ
 بيي١ ث٠َْٛٝييسٟ ٥يي٠ٚ١ٟ ٚ غٝاغيي١ٝٝنإ ثَٝؿييٗات١ زٚاٜيي١َني بييؤ ٚ غيياظزا نؤب٠ٚ١ْٜٚٛيي١نٝإ
 .نطا ت١ضخإ ١ٜ١ٖ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ ي١ َتُا١ْ يَٝػ١ْس٠ٚ١ْٟ

 
ٟ  ٚ نؤؾـ ب١ زضَٜص٠زإ ي١غ١ض د١ختٝإ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ؾساضبٛٚاْٞ  ثَٜٝٛػيت  ٖي١ْطاٚ

ٕ  َٝهاْٝعَي١  ٖي١َٛٚ  ب١ ب١غ  ثؿت ب١ ٥اَازل١ن١ٜإ ب١زَٜٗٝٓاْٞ بؤ  ضَِٟ ٚ ز٠غيتٛٚض١ٜٝنا
 .نطز٠ٚ٠ نطزٕ دَٝب١دَٞ ٚاضٟ خبطَٜت١ تا نطزٕ خؤف

 تيي١طبري٠ ٚ ٖيي١ْطاٚ ٥يي١ٚ تَٝبييٝين ١٥غيي١ف٠ٚ١ ٚ زار بيي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛنيي١ ض٠ٚٚؾيي٠ٚ١ ييي١ّ
 ١َٖٚي١ ثََٝٗٝٓاْٞ ؾهػت بؤ ت١ُٝن١ٟ ٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ ن١ نطز ْازضٚغتا١ْٟ
ٟ  بيؤ  غٓٛٚضزاْإ ٚ غٝاغٞ ض٠ٚؾٞ ضانهطزْٞ بؤ ن١ ب١ض ططتٝا١ْ نإز٠غتٛٚض١ٜٝ  ٚ تيانط٠ِٚ
ٟ  ضَِٜط٠ِٟٚ طؤضِٜين ٚ خؤغ١ثاْسٕ ٞ  ثطؤغي١ ٞ  غٝاغي ـ  ز٠زضَٜئ،  زميٛنطاغي ٞ  ي١ٚاْي١ٜ  ٖي١َٚي

 بييؤ ٖاْساْيي٠ٚ١، ٚ دٛٚآلْييسٕ ضَٜطيي١ٟ ييي١ ؾيي١قاّ ْيياٚ بييؤ لٛدؤَييي١ ٥يي١ٚ طٛاغييت٠ٚ١ٟٓ
ـ  ١٥ٚ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ٞ  ي١غي١ض  دي١خغ  ٠ٚ١ْني١ نؤبٛٚ ١ٖٚآلْي١ٜ ٟ  زضَٜص٠ثَٝيساْ  ثطؤغي١
 ٟ ٕ  َٖٝييع٠ نؤنطزْي٠ٚ١  ضٚٚب١ضٚٚبْٛٚيي٠ٚ١ٟ بيؤ  ٜاغييا١ٜٝنا٠ٚ١ْ ضٛاضضي٠َٛٝ  ييي١ ث١ضي١َاْٝي١نا

 يَٝجطغي٠ٚ١ٓٝ  ٖاٚنات ٚ نطز٠ٚ٠ سه١َٚٛت ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ي١ تانط٠ِٟٚ ٚ خؤغ١ثاْسٕ زٜاضز٠ٟ
َ  ي١ط١ٍَ نطزٕ ١َٖيػٛن١ٚت ي١ ن١ ثَٝؿًَٝهاضٜٝا١ْٟ ي١ٚ ٞ  ا١٥ْْٞيسا ٕ  ١٥زلَٛٚي١ْ  ٚ َْٜٛٓي١ضا
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ٟ  ١٥ٚ غ١ضنؤ١ْنطزْٞ ٚ نطا٠ٚ بريٚضِاناْٝاْسا ٚ بؤضٕٛٚ ب١ثَٝٞ ناضنطزْٝإ َايف  ني١  فؿياضا١ْ
 .ناضَٖٝٓطإٚ ب١ ب١ضاَب١ضٜإ ؾَٝٛاظ ض١ْسٜٔ
 

 ٚ بهطَٜيت  نؤَياض  غ١ضؤى ٥اضاغت١ٟ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْزاض ث١ٜاََٝهٞ زا بطِٜاضٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١
ٟ ٥ زضٚغغ ي١ د١خت تَٝٝسا ٞ  ُٝيعا ٞ  ١٥ْيساَاْ ٕ  ١٥زلَٛٚي١ْ ٟ  ٖاٚنيات  ٚ َْٜٛٓي١ضا  شَياض٠

 دي١خغ  غ١ضي١َْٟٛ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ، ز٠نات٠ٚ١ غ١ْس٠ٚ١ْ يَٞ َتُا١ْ بؤ ز٠غتٛٚضٜٞ ثَٜٝٛػغ
ٞ  بيؤ  ني١  دَٝطط١ٜ٠ٚ٠ى ١ٖض ز٠بَٝت نطز٠ٚ٠ ي٠ٚ١ ٞ  غي١ضؤنا١ٜت ٕ  ١٥زلَٛٚي١ْ  ناْسٜيس  ٠ٚظٜيطا

 .بَٝت ْٝؿتُاْٞ ٖاٚث١مياْٞ ي١ ز٠نطَٜت
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 ميوكساتي ثازتي ضياضيي ًةكتةبي ُيَواْ كؤبووُةوةي بةياُِاًةي
 كوزدضتاْ ُيشتٌاُيي يةكيَتيي و كوزدضتاْ

 
 
ٞ  زٚٚؾ١مم١ ١٥َطِؤ غٝاغٞ، ١َنت١بٞ ١ٖضزٚٚ ٖاٚب١ؾ١ناْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ زضَٜص٠ٟ ي١  ضَٜهي١ٚت
 ػييتا٥َٟٝ بيياضٚزؤخٞ تيياٚتَٜٛهطزْٞ بييؤ نؤبٜٛٚٓيي٠ٚ١ ٖيي١ضزٚٚال غييًَُٝاْٞ، ييي١ 18/6/2012

ٞ  ثطؤغ١ٟ ٚ نٛضزغتإ ٞ  ٚ عَٝيطام  يي١  غٝاغي ٟ  ثاضاغيتين  ططْطٝي ٕ  يي١  ٜي١نطِٜع  ٚ نٛضزغيتا
ٛ  غيااتٝص١ٜٝن١َإ،  ضَٜهه١ٚتٓي١  ثاضاغتين ي١ د١ختهطز٠ٚ١ْ ٟ  ٥ي١ّ  ثَٜٝٛػيغ  ٠ٚني  قؤْاغي١

ٞ  ٚ سيعب  ١ٖضزٚٚ زٚٚقؤَيٝٞ ث٠ٜٛ١ْسٜٞ ب١َٖٝعنطزْٞ ٚ تَٝٝسا١ٜ ط١ي١ن١َإ ٥َٝػتاٟ  ال١ْٜي١ناْ
 ضٚٚزا٠ٚنيياْٞ بيي١ غيي١باض٠ت نؤ١َآلٜيي١تٞ ٥اؾييتٝٞ نطزْييٞ زابييني ٚ اْٝـنٛضزغييت زٜهيي١ٟ

 .عَٝطام ١٥َسٚا١ٜٟٝ
 ١ْٖيسَٟ  يي١  ٥اَاْر ب١ ط١ٜؿ  ٚ ضاض٠غ١ض ي١ ن١ ٠ٚ١٥ؾسا ي١ط١ٍَ ٖاٚث١ميإ سعبٞ زٚٚ ٠ٚنٛ
ٞ  غٝاغٝسا، ثطؤغ١ٟ ي١ باب١تسا ٕ  بؤضيْٛٚ ٟ  بي١آلّ  ١ٖٜي١،  دٝاٚاظَيا ٕ  ٚ زٜيس  تَٝهيطِا  ٚ بؤضيٛٚ

ًََانطزٕ بؤ ْٚهطز٠ٚ١ْنإضٚ ٚ ؾٝهطز٠ٚ١ْ ٞ  بؤ ١َٖيَٜٛػت١نامنا١ْ ب١َٖٝعبْٛٚٞ ٚ نا  ب١ضش٠ٚ٠ْيسٜ
ٟ  يي١  ضؤٕ ١ٖض٠ٚنٛ ْٝؿتُاْٞ، ٚ ١ْت٠ٚ١ٜٞ باآلٟ ٞ  بٓٝاتٓاْي٠ٚ١ ٞ  ٚ ْيَٟٛ  عَٝطاقي  زا١َظضاْيسْ

 ٥َٝػتاٟ غٝاغ١ٟٝ ت١ْطص٠ ي١ّ ٥اٚاف ١ٖض ٖا١َٖٚيَٜٛػتني، عَٝطاقسا ي١ زميٛنطاغٞ غٝػت١ََٝهٞ
ٔ  ٚ عَٝطام غٝاغٝٞ ثطؤغ١ٟ ٟ  يي١  ضَٜطي١ططت  ٚ ض٠ْيط  ٖي١ض  يي١  زٜهتاتؤضٜي١ت  زضٚغيتب٠ٚ١ْٛ

 ٚ زضٚغيت  ضَٜضه١ٜ١نٞ بؤ ثطؤغ١ن١ ض٠ٚتٞ َٖٝٓا٠ٚ١ْٟ بؤ ثَٜٝٛػت ١ْٖطا٠ٚناْٞ ٚ ؾَٝٛاظَٜهسا
ٞ  ٚ ث١ضاَٜٚعخػي   بي١  زش ٚ ٖا١َٖٚيَٜٛػتني ت١ْسضٚغت، ٞ  ٖي١ض  َيايف  ثَٝؿيًَٝهطزْ  ثَٝهٗات١ٜي١ن
 .ز٠ٚ٠غتني ١َظ١ٖبٞ ٚ ٥اٜٝين ١ْت٠ٚ١ٜٞ،
 ٞ  ب١خ١َيي٠ٚ١بْٛٚٞ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْييسٟ ضٚاْطيي١ٟ ييي١ ى.ز.خ ٚ ى.ٕ.ٟ ٥اَاش٠ثَٝهطزْيي١ ؾياٜاْ

ٕ  ٚ نيٛضز  ٚ ع١ض٠ب ب١ عَٝطاقٞ، ثَٝهٗات١ناْٞ ت١ٚاٟٚ ٕ  ٚ تٛضنُيا ٕ  ٚ نًيسا ٟ  ٚ غيطٜا  ٥اؾيٛض
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 نؤَاض غ١ضؤى ب١ضَِٜع ز٠غتٛضٟ ب١ضثطغٝاضَٜتٝٞ ططتين ي١ب١ضضاٚ ب١ ب١طؿغ بٛاض٠ناْسا ي١ٖ١َٛٚ
ٟ  يي١  ب١ؾساض ال١ْ١ٜناْٞ ١َٚي١ٟٖ ي١ّ ٟ  يي١  ز٠ٜيس٠ٕ،  غٝاغيٝسا  ثطؤغي١  ٚ ز٠غيتٛض  ضٛاضضي٠َٛٝ

ٞ  ي١ َتُا١ْ نَٝؿا٠ٚ١ْٟ بؤ ٥اؾتٝا١ْ ٚ زميٛنطاغٞ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ٞ  غي١ضؤن ٞ  ١٥زلَٛي١ْ  ٠ٚظٜطاْي
ٞ  زٜه١ٟ ال١ْ١ٜناْٞ ي١ط١ٍَ ١ْٖطاٚ ب١ ١ْٖطاٚ ٚ ٖا١َٖٚيَٜٛػتني فٝسضاٍَ، عَٝطاقٞ  ٚ نٛضزغيتاْ
 .نؤؾؿسأٜ ي٘ ه٠ٚ١ثَٝ عَٝطاقٞ،

ٞ  ٖا٥ٚاٖي١ْط  بؤ ١ٖضزٚٚال ٕ  ٖي١ْطا٠ٚ  نطزْي  ظٚٚاْي١  بي١ّ  ظاْيطا  بي١ططْط  ٖاٚب١ؾي١نامنا
 .بسضَٜت ١٥زلاّ باضظاْٞ ١َغبٛز غ١ضؤى ب١ضَِٜع غ١ضث١ضؾتٝٞ ب١ ٖاٚب١ف نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ

 .ٖات نؤتاٜٞ يَٝهط١ٜؿ  ٚ ؾ١فاف ١ٖٚا١ٜنٞ ٚ ن١ف ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ١َ١٥ٚ
 
 
 
 

 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ       نٛضزغتإ ْٝٞٝؿتُاْ ١ٜنَٝتٝٞ
18/6/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 391 

 
 

  ثازتيثازتي  ضياضيضياضي  ًةكتةبيًةكتةبي  ٓةزدووٓةزدوو  كؤبووُةوٓيكؤبووُةوٓي  كؤتاييكؤتايي  بةالغيبةالغي
      كوزدضتاْكوزدضتاْ  ُيشتٌاُيُيشتٌاُي  يةكيَيتيةكيَيت  وو  كوزدضتاْكوزدضتاْ  دميوكساتيدميوكساتي

 
 

ٞ  ١ٖضزٚٚ باضظاْٞ غ١ضؤى ب١غ١ضث١ضؾتٝٞ   23/6/2012 ؾ١مم١ ١٥َطِؤ ٞ  ١َنتي١ب  غٝاغي
 نؤب٠ٚ١ْٚٛ ثريَاّ ٖا١ٖ١ٜٓٚٚاضٟ ي١ نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٞ ١ٜنَٝغ ٚ نٛضزغتإ اتٞزميٛنط ثاضتٞ
 ي١غ١ض خؤٜإ غٛٚضبْٛٚٞ ٚ ٖاٚضِاٜٞ ١ٖضزٚٚال تٝاٜسا بآلٚنطز٠ٚ٠ ٖاٚب١ؾٝإ ضاط١ٜاْسضاَٜٚهٞ ٚ

 .نطزؤت٠ٚ١ زٚٚثات عَٝطام ٠ٚظٜطاْٞ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ ي١ َتُا١ْ نَٝؿا٠ٚ١ْٟ ١َٖٚي١ناْٞ
 

 :ن١ٜ١تٞز٠ق١ ١َ١٥ف
ٞ  ١ٖضزٚٚ ٖاٚب١ؾٞ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ باضظاْٞ ١َغبٛز غ١ضؤى ب١غ١ضث١ضؾغ ٞ  ١َنتي١ب  غٝاغي

ٟ  ني١  نؤب٠ٚ١ْٚٛؾسا ي١ّ ١٥زلاَسضا، غ١الس١زٜٔ ي١ ٟ  زٚابي١زٚا ٞ  نؤبْٛٚي٠ٚ١  ٖي١ضزٚٚ  ٖاٚب١ؾي
ٞ  يي١  18/6/2012 ب١ضٚاضٟ ي١ غٝاغٞ ١َنت١بٞ  ٜي١ى  ي١غي١ض  ت٥١هٝيس  ب١ض٠َِٜٛضيٛٚ  غيًَُٝاْ
ٞ  بي١  غ١باض٠ت نطا٠ٚ١ٜٚ سعب ١ٖضزٚٚ ا١ْٝتٖٞاٚث١مي ٚ ١َٖيَٜٛػغ ٟ  قي١ٜطاْ  ٚ عيريام  ٥َٝػيتا
 ب١َ١تطغٞ غ١باض٠ت بٕٛٚ ٖا١َٖٚيَٜٛػت ١ٖضزٚٚال طتتٛطؤنطاٚ ب١تَٝطٚت١غ١يٞ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ

ٞ  غٝػتُٞ ٚ غٝاغٞ شٜاْٞ دٝادٝاناْٞ بٛاض٠ ي١غ١ض ق١ٜطا١ْن١ ْٝط١ضا١ْٝٝناْٞ ٚ  ٚ سيٛنُطِاْ
ٟ  ٥اضِاغت١ ١٥ٚ ٟ زٚ ني١  ْازضٚغيت١ ٞ  ضياض ٞ  ض٠ٚؾي ٞ  ضيؤ١ْٝت  ني١  ب٠ٚٛتي٠ٚ١،  ٚآلت بي١ض٠َِٜٛبطزْ

 ناضٜط١ضٟ ن١ ثَٝهٗات١نإ، ٚ ال١ٜٕ َْٝٛإ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ غ١ض نطزؤت١ ١ْضَٜين ناضٜط١ض١ٜٝنٞ
 .زاْا٠ٚ عرياقٝـ ز٠ض٠نٞ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝناْٞ ب١غ١ض
ٞ  ثطؤغ١ٟ ض٠ٚؾٞ ضاغتهطز٠ٚ١ْٟ ق١ٜطا١ْٚ ي١ّ عريام ز٠ضباظنطزْٞ بؤ  اْٞسيٛنُطِ  ٚ غٝاغي
ٕ  ٖياٚضِاٚ  سيعب  زٚٚ ٠ٚنٛ نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٜنَٝتٝٞ ٚ نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ  غيٛض
ٟ  بؤ ١َٖٚي١نإ ي١غ١ض ٞ  يي١  َتُاْي١  نَٝؿيا٠ٚ١ْ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٟ  يي١  ٠ٚظٜيطا  ضٛاضي٠َٛٝ

 زٜهيي١، ال١ْٜيي١ناْٞ ٖاٚنيياضٟ ٚ ب١ٖاٚب١ؾييٞ ٚ زميٛنطاتٝيي١نإ ٚ ز٠غييتٛضٟ ضَٜٛؾيي١َٜٓٛ
 .ب١طؿغ ثاب١ْس١ٜٝناْٞ ٚ ز٠غتٛضٟ ١٥ضن١ نؤَاضٚ غ١ضؤى غٝاض١ٜٝتٞب١ضثط ب١ض٠ِضاٚنطزْٞ
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 بيي١ضز٠ٚاَبْٛٞ ي١غيي١ض ت٥١هٝييس ٖيي١ضزٚٚالَإ َْٝييٛإ قييؤَيٞ زٚٚ ب١ث٠ٜٛ١ْييسٟ غيي١باض٠ت
ٕ  ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ ن١ نطا٠ٚ١ٜٚ غااتٝذٞ ٖاٚث١مياْٞ ب١ ٥ًٝتعاَهطزٕ  زاٜي١  عيريام  ٚ نٛضزغيتا

ٕ  بي١ضز٠ٚاّ  ٥َٝػتاؾسا ي١ بٛٚ ن١قؤْاغ١ ظ٠ضٚض٠تٞ ضَٜهه١ٚت١ٓن١ ضؤٕ ٠ٚنٛ  قؤَيهطزْي١ٚ  ٚ بيٛٚ
 .ْاٚض١ن١زا ٚ نٛضزغتإ ٚ عريام ٥اغغ ي١غ١ض ٥َٝػتا١ٜ قؤْاغ١ٟ ١٥ّ ظ٠ضٚض٠تٞ ثاضاغتٓٝؿٞ
ٟ  زٜهي١زا  ت٠ٚ١ضَٜهٞ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٟ  نيطز٠ٚ٠  ت٥١هٝيس ٞ  ي١ٜي١نطِٜع ٞ  ََْٝٛياَي  ٚ نٛضزغيتاْ
 يي١  ب١ؾيساض  غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ َْٝٛإ ٜٞت١با ٚ ١ٜنطِٜعٟ ثاضاغتين بؤ ١َٖٚي١ناْٞ ب١ضز٠ٚاَٞ
 .٥ؤثؤظغٝؤْٝؿ٠ٚ١ ب١ال١ْ١ٜناْٞ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ

 ١ٖضزٚٚ ي١َْٝٛإ بريٚضِانإ ٥اَيٛطؤضِٟ ٚ ضاَٜٚصنطزٕ ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ن١ بطِٜاضٜؿٝسا نؤب٠ٚ١ْٚٛ
ٞ  ١َنت١بٞ ٞ  غي١ضد١ّ  بيؤ  غٝاغي ٕ  ٚ عيريام  بي١  ث٠ٜٛ١غيت  باب١تي١ناْ  ْاٚضي١ن١  ٚ نٛضزغيتا
 .تب١ضز٠ٚاَبَٝ

 
 عَٝطاقٞ ٠ٚظٜطاْٞ ١٥زل١َْٛٞ غ١ضؤنٞ قػ١ناْٞ: نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ

 تْٛسٚتٝصٟ بصاضز٠ناْٞ ٚططت١ٓب١ضٟ بط٠ٚثَٝسإ بؤ ضاؾهاٚا١ٜ١ْ زا٠ٚتَٝهٞ فٝسضاٍَ
 

ٞ  تَٝٝيسا  ١٥ط١ض ْاضِٚات ضؤش ظؤض٠ٚ٠ ب١زاخَٝهٞ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٟ  بي١ضَِٜع  ٠ٚظٜيطا  ْيٛٚض
ٞ  ض١ْس ٚ  ١َْْٜٛينَ خؤٟ زٟ ؾَٝٛاظَٜهٞ ب١ َايهٞ ٞ  ٚ ١َب١غيت  يي١  زٜهي١  الٜي١َْٝه  ثالْي١ناْ
ٞ  نؤ١ََيطاٟ غ١ضباظط١نطزْٞ ب١ ثَٝٓاٚ ي١ ١ْخات١ضِٚٚ بؤ خؤميإ ٞ  ٚ عَٝطاقي ٟ  ٖاْيساْ  ططت١ٓبي١ض

 .غٝاغ١ٝٝنإ ١َضا١َ ب١ ط١ٜؿ  بؤ ٥اَطاظَٜو ٠ٚى تْٛسٚتٝصٜٞ بصاضز٠ناْٞ
  زَٜٚيينَ  ني١  خػيت١ضِٚٚ  خؤٜسا ٚت١ن١ٟ َْٞٝا ي١ باب١ت١ٟ ١٥ٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٛٞ غ١ضؤنٞ
ٞ  ٥ا١ْٖطٞ ضَٜٛض٠ِيٞ ي١ 16/7/2012 زٚٚؾ١مم١ ٞ  ز٠ضضيٛٚاْ ٞ  ؾ١غيت١َٝين  خيٛي  ١٥فػي١ضاْ
ٞ  بي١  تَٝٝسا ٚ نطز ثَٝؿه١ؾٞ ثؤيٝؼ نؤيَٝصٟ ٞ  ١ٖض٠ِؾي٥١اََٝع  ١ْف١غيَٝه ٟ  قػي١ناْ  ٥اضاغيت١

ٕ  ي١ ثطِاٚثطِ ت١ٚاش٠ٟز٠غ ٚ ضغت١ ض١ْسٜٔ ٚ باؾٛٚض تا بانٛٚض٠ٚ٠ ي١ ١ٖض نطز عَٝطاق١ٝٝنإ  يَٝيسا
 ٚ زازطييا ٚآلت ٥يي٠ٚ١ٟ ٠ٚى بيي١ناضَٖٝٓا، طٛض٠ِؾيي١ٟ ٚ ١ٖض٠ِؾيي١ ٚ تْٛسٚتٝييصٜٞ ٚ ظبطٜييٞ ٚ

 !. ١ْبَٞ تَٝسا ٜاغاٜٞ زا١َظضا٠ٟٚ
ٟ  بي١ٚ  غي١باض٠ت  ضاط١ٜاْيس٠ٚٚ  ٖاٚب١ؾامنإ بؤ خؤَإ ١َٖيَٜٛػغ ٥َٝػتا ي١ ب١ض ١َُٝ٥  ١ٖض٠ِؾيا١ْ
ٟ  ض٠فتاضٟ ب١ضاَب١ض ي١ خؤمشإ ١َتطغٝٞ ٚ بؤت٠ٚ١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ضٚٚب١ضِٟٚٚ ٞ  تانط٠ِٚاْي١  غي١ضؤن
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ٞ  ثطؤغ١ٟ ٚ ٚآلت ن١ طٛتَٛٚا١ْ ٚ ثٝؿاْسا٠ٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٛٞ ٟ  زميٛنطاغي ٞ  ضٚٚبي١ضِٚٚ  ١َتطغيٝ
ٟ  ٥ي١ٚ  ب١ٖؤٟ ب١ْٚٛت٠ٚ١ ضاغت١ق١ٓٝ ٞ  ٚ ١َب١غيت  ١٥طي١ض  ْاٜططَٜت١بي١ض  ن١غيَٝو  نطزاضاْي١  َي١ضاَ

 .زٟ ١٥ٚاْٞ زٚٚضخػت٠ٚ١ٟٓ ٚ  ث١ضاَٜٚعخػ بؤ ١ْبَٞ ز٠غ١آلختٛاظٜٞ
 زٚاٟ يي١  ضؤش ن١ ْاًَََٖٝٝت٠ٚ١ طَٛاَْٝو ٖٝ  خػت١ٝضِٚٚ، ٚت١ن١ٜسا ي١  زَٜٚينَ َايهٞ ٠ٚ١٥ٟ

ٟ  غاز٠تطٜٔ ي١ط١ٍَ ٖاٚزشٕ ن١ ز٠زات خؤٟ ض٠فتاضا١ْٟ ب١ٚ ث١ض٠ ظٜاتط ضؤش ٞ  بي١ٖا  ٚ زميٛنطاغي
ٞ  ٖاٚب١ؾٝٞ، ٚ ؾ١ضان١ت ب١َٓاناْٞ ٞ  ٥ي١ٚ  ز٠ض٠زلياَ  ١َتطغيٝساض  ٚ خيطاخ  ؤضظ ض٠فتاضا١ْؾي
ٟ  يي١  ٥َُٝي١  بؤ١ٜ ز٠ؾهَٝت٠ٚ١، ٚآلتسا ي١ زميٛنطاغ١ٝٝت ٥آٜس٠ٟ ٚ ثَٝه٠ٚ١شٜإ ب١غ١ض  غيؤْط١

 دٝاٚاظ١ٜناْٝي٠ٚ١،  ثَٝهٗات١ تَٝهطِاٟ ب١ عَٝطاق١ٝٝنإ ز٠غته١ٚتٞ ٚ قٛضباْٝسإ بؤ ث١ضؤؾُٝٝإ
ٞ  عبي١ضَِٜ  ز٠ز٠ٜٓي١  ٖؤؾساضٜٞ ٚ ضاز٠ط١ٜ١ْني خؤَإ ١َٖيَٜٛػغ  غ١ضي١َْٟٛ ٞ  غي١ضؤن  ١٥زلَٛي١ْ
ٕ  ز٠غيته١ٚت١  غي١ضد١ّ  ي١ْاٚبطزْٞ َا١ٜٟ ز٠بَٝت١ ض٠فتاضا١ْٟ ١٥ٚ ن١ ٠ٚظٜطإ  ٚ بي١زٜٗات٠ٚٛنا
 ز٠خٛاظٕ ٚآلتَٝو بٓٝاتٓاْٞ بؤ ٥ََٛٝس ن١ ز٠بات ي١باض عَٝطاق١ٝٝناْٝـ ٥اٚاتَٝهٞ ٚ ٖٝٛا ١َٖٛٚ
 ضٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٚٛ" ٚ" ٥اغٔ َؿغ ب١ ٠ٚؾاْسٕ ظ٠بط"  ٠ٚى ز٠غت١ٚاش٠ناْٞ ٚ تْٛسٚتٝصٜٞ بريٟ
 .١ْبَٞ تَٝسا ٟ"بَٓٝت٠ٚ١ غٝاغٞ ق١ٜطاْٞ  ب١َٟٝٚ ن١غَٝو ١ٖض ي١ط١ٍَ

ٞ  ب١ضَِٜع ٠ٚ١٥ٟ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٞ  ٠ٚظٜيطا ٞ  ز٠نيات،  يَٝي٠ٛ  باغي  ٚ ٥اؾيهطا  زا٠ٚتَٝهي
  ١َ١٥ف ١َٖيب١ت تْٛسٚتٝصٜٞ، بصاضز٠ناْٞ ططت١ٓب١ضٟ ٚ ظبط ض٠فتاضٟ بط٠ٚثَٝساْٞ بؤ ضاؾهاٚا١ٜ١ْ

ٟ  ًهطزَْٝهٞثَٝؿيَٝ  ٞ  طي١ٚض٠ ٞ  ٥َُٝي١  بؤٜي١  ز٠غييتٛٚض، بي١  زش زٜه١ٜي١ت  َٖٝييع٠ غي١ضد١ّ  بياْط
 ضؤؾٓبريإ تاٜب١تٞ ب١ ٚ تَٜٛص٠نإ ٚ ضني ت١ٚاٟٚ ٚ غٝاغ١ٝٝنامنإ ٖاٚب١ؾ١ ٚ زميٛنطاغدٛاظ٠نإ

ٟ  بطِٚآْي١  ٥اطاٜٝي٠ٚ١  ب١ ن١ ز٠ن١ٜٔ ٞ  ٚ ز٠زات ضٚٚ ٚآلتيسا  يي١  ٥ي٠ٚ١ ٟ  يي١  ثؿيتطريٜ  ثطؤغي١
 ضَٜطا ٚ بب٠ٚ١ٓ ض٠فتاضا١ْ ٚ بري ٚ ٖعض ١٥ٚ ضٚٚب١ضِٟٚٚ ٚ به١ٕ زميٛنطاغ١ٝٝتسا ناضٚاْٞ بٓٝاتٓاْٞ
 .بط١ضَِٜٓسضَٜت٠ٚ١ قَٝع٠ٕٚ ٚ ْابٛٚت زنتاتؤض١ٜٝتٞ تاضٜهػتاْٞ َْٝٛ بؤ ٚآلت زٟ داضَٜهٞ ١ْز٠ٕ
 
 

  غ١باحغ١باح  ٥ََٛٝس٥ََٛٝس..زز
  ْاْٟٚاٟٚ  ب١ب١  ف١ضَٝٞف١ضَٝٞ  ٚت١بَٝصٟٚت١بَٝصٟ
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
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 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٚ عَٝطام زؤخٞ باض٠ٟ ي١ طؿغ ضِاٟ بؤ ثَٜٝٛػت نٞٚت١ٜ١ ض١ْس
 

28/7/2012 
 باضظاْٞ َػبٛز

ٟ  ١َب١غغ ب١ ظاْٞ ثَٜٝٛػتِ ب١ ٕ  خػيت١ٓضِٚٚ ٞ  غي١ض  خػيت١ٓ  تٝؿيو  ٚ ضاغيت١ٝنا  نطؤني
 ٚا ْٛٚغَٝٓٝهٞ نَٝؿ١نإ، ٖؤناضٟ بريَٖٝٓا٠ٚ١ْٟ ٚ ب١غسا ٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ َْٝٛإ ت١ْطص٠ٟ
 .خؤؾ١ٜٚػتُإ ط١يٞ زٜسٟ ضب١ خب١َ١

 ١ٖب٠ٚٛ ناضٜط١ضٟ ب١ؾساضٜٞ ٥اظازٟ ثطؤغ١ٟ زٚاٟ ٚ عَٝطاق١ غ١ض٠نٝٞ ثَٝهٗات١ٜ١نٞ نٛضز
 شٜاْٞ ثَٝه٠ٚ١ ظاَين تان١ ناضثَٝهطزْٞ، ٚ عَٝطام َْٜٛٞ ز٠غتٛٚضٟ. َْٟٛ عَٝطاقٞ بٓٝاتٓاْٞ ي١

ٕ  ٚ ٥ي١ضى  ثطؤؤ١ٟ ز٠غتٛٚض٠ ١٥ّ ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ ١َٖٚيُاْسا٠ٚ. عَٝطاق١ ثَٝهٗات١ناْٞ  َافي١نامنا
 ب١ّ ثاب١ْسبٕٛٚ ي١ خؤٜإ نطز٠ٚٚ، ب١َٖٝع ثَٝط١ٜإ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ن١ ١ٖٕ ن١غاَْٝو ب١آلّ به١ٜٔ،
 .ز٠ن١ٕ ز٠غ١آلت ظٜاتطٟ قؤضخهطزْٞ بؤ ناض ٚ ز٠زظ٠ٚ١ْ ز٠غتٛٚض٠

ٟ  ٠ٚى ز٠نطَٜت ت١ْطص١ٜ٠ ١٥ّ باغٞ دؤضَٜو ب١ ١ٖضَِٜ ْاٚخؤٟ ي١ ١ْٖسَٜذاض ٟ  ٥ي٠ٚ١  ٖؤناض٠ني١
ٞ  ٖيٝ   َٔ((. َايٝهٞ ي١ط١ٍ بَٝت َٔ ؾ١خػٞ نَٝؿ١ٟ))  بي١ضَِٜع  ي١طي١ٍ  ؾ١خػيِٝ  نَٝؿي١ٜ١ن

ٟ  ن١غَٝهٞ ٖٝ  ٚ َايٝهٞ ٞ  ْياٚ  زٜهي١ ٞ . ْي١ب٠ٚٛ  ت١ْطص٠ني١  ال١ْٜي١ناْ  يي١  غياآلَْٝو  َيايٝه
ٞ  زؤغتَٝهٞ. ْٛاْس٠ٚٚ زؤغتَٝو ٠ٚى خؤٟ ٚ ب٠ٚٛ نٛضزغتإ ـ  ْعٜهي  يي١  بي١ضز٠ٚاّ  ٚ بي٠ٚٛ  َٓيٝ
 ٥ي١ٚ  ب١آلّ بهطَٜٔ، ضاض٠غ١ض يَٝهتَٝط١ٜؿ  ب١ ي١ط١يٝسا نَٝؿ١نإ زا٠ٚ ١َٚيِٖ ٚ ب١ٜٓٚٛ ث٠ٜٛ١ْسٜسا
ٔ . ز٠ٜهات ٚ نطز٠ٚٚ باب١ت١نإ ي١ط١ٍ ١َٖيػٛن١ٚتٞ تانط٠ِٚا١ْ ٚ ١ْب٠ٚٛ ب١َيََٝٓٝو ٖٝ  ثاب١ْسٟ  َي
 بؤ ظضَٜجؤؾ٠ٚ١ ٚ تاْو ب١ عَٝطاقٞ غٛثا٢١١٢ٟ غاَيٞ ي١ ن١ بّٛٚ ْا٥ََٛٝس َايٝهٞ ي١ نات١ ١٥ٚ
 .نطز خا١ْقني ز٠ٚضٚٚب١ضٟ ض٠ِٚا١ْٟ ثَٝؿ١ُضط١ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ضِٚٚضِٚٚب١

 َٖٝعٟ َٖٝٓاْٞ ب١ناض ب١ بطِٚاٟ زا١ٜيؤط ظَاْٞ بطٟ ي١ ن١ ع١ق١ًٝٝت١ٜ١ ١٥ٚ ي١ط١ٍ نَٝؿ١َإ
 ع١ق١ًٝٝتي١  ٥ي١ّ  ١٥طي١ض  ن١ زاٖات٠ٚٛ غاَيٞ ض١ْس بؤ ١ْٝٝ، ٥َٝػتا بؤ ١َتطغ١ٝن١ّ ١ٜ١ٖ، ض١ى
ٞ  بيؤ  ط١ٚض٠ نَٝؿ١ٟ ١ٖبَٝت، َٖٝعٟ ٚ تبط٠ِخػَٝ بؤ بٛاضٟ ٥اضاغت١ٜ١ ب١ٚ ٕ  ٖي١ضَُٜ  ٚ نٛضزغيتا

 .ز٠َْٝت٠ٚ١ عَٝطام
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ٞ  ب١ ٟ  ب١ضثطغيٝاض١ٜٝ  ٚ ز٠غي١آلت  ٥ي١ٚ  ثَٝي  ني١  ١٥َػياٍَ  ١٥غيتؤَا١ْ،  يي١  ز٠غيتٛٚضٜا١ْ
ٕ  نَٝؿ١ٜ١نٞ ٖٝ  ْٛاْس، ع١ق١ًٝٝت١ ١٥ّ ي١ب١ضاَب١ض ١َٖيَٜٛػتُإ  ٠ٚى ْي١نطز  زضٚغيت  َُْٜٛيا

 ١ٜ١ٖ غاآلَْٝه١ ن١ ٚضٚشاْس٠ٚ٠ نَٝؿ١ٜ١نُإ خٛاغٞ ٚ باؽ ْٝات١ ب١َيهٛ ز٠نطَٜت، باغٞ ٠ٚ١٥ٟ
ٔ . ٠ٚض١ْطريابٛٚ ي١ب١ضاَب١ض ١َٖيَٜٛػغ ثَٜٝٛػت ٠ٚنٛ ٚ ٞ  بي١َيَٝين  غياَي١  ضي١ْسٜ  دَٝبي١دَٝهطزْ

ٟ  ٚ دسزٟ ١ْٖطاٟٚ ب١آلّ ز٠زضَٜت، ١َٖيٛاغطا٠ٚنإ نَٝؿ١ ٚ ز٠غتٛٚض ْا٠ٚضِؤنٞ  ٥ََٛٝيس  دَٝطي١
 ثَٝؿي١ُضط١  ثَٝساٜٚػيغ  ٚ بٛزد١ باب١تٞ ١ْ ْطا، بؤ نطزاضٜٞ ١ْٖطاٟٚ ١٤١ َاز٠ٟ ١ْ. ١ْْطا

ٟ  ْياٚ  يي١  نيطا،  بؤ ناضٟ طاظ ٚ ١ْٚت ٜاغاٟ ض٠ِؾٓٛٚغٞ ١ْ ٚ نطا دَٝب١دَٞ  عَٝطاقٝؿيسا  غيٛثا
 زٚاٟ ييي١.  زضا زٚٚضخػييت٠ٚ١ٜٓإ ٖيي١َٚيٞ ٚ نييطا نييٛضز ١٥فػيي١ضاْٞ ٚ ب١ضثطغييإ زشاٜيي١تٞ
 زظ٠ٜٛت٠ٚ١، ضَِٜهه١ٚت١ٓن١ ْا٠ٚضِؤنٞ ب١دَٝهطزْٞدَٝ ي١ خؤٜإ ب١ضز٠ٚاّ ١ٖٚيَٝطٜـ ضَِٜهه١ٚتين

ٟ  ٚ بي٠ٚٛ  بَٝط٠ِْط ظؤض سٛنُطِاْٝسا ي١ ضاغت١ق١ٓٝ ؾ١ضان١تٞ ض١َهٞ بؤ١ٜ ٟ  ٥ي٠ٚ١  نيطا٠ٚ  بي١ز
ٕ  ٖي١َٛٚ  ٥ي١ٚ  زٚاٟ. بي٠ٚٛ  زٜهتاتؤضٟ ع١ق١ًٝٝتٞ بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْ ٚ ثاٚاشلٛاظٟ ت١ْٝا  ب١َيَٝٓاْي١ٜا
 ز٠نطا ب١زٟ ٠ٚ١٥ٟ ٚ خػت ثؿتطَٟٛ ٠ٚظٜطاْٝإ ١٥ٞزل١َْٚٛ ْاٚخؤٟ ث١ٜط٠ٟٚ زاضِؾتين باب١تٞ
ٞ  طؿيت  يي١  بيٛٚ  َايٝهٞ ض٠ٖاٟ ز٠غ١آلتٞ ت١ْٝا ٟ  بٛاض٠نياْ ٟ  ٚ ٥ي١َين  ٚ ٥ٝيساض  ٚ غي١ضباظ

 ضْٛه١ عَٝطاق١، سٛنُطِاْٝٞ غٝػت١َٞ ز٠غتٛٚضٜٞ ض١َهٞ ثَٝؿًَٝهطزْٞ ١َ١٥ؾٝإ ٥ابٛٚضٟ،
 يي١ . ٠ٚظٜطإ غ١ضؤى ١ْى ٠ٚ١ْظٜطا ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ سه١َٛت، غ١ضؤنٞ ز٠غتٛٚض ثَٝٞ ب١

 ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ غ١ضؤنٞ ث١َٟٝٝ ب١ٚ ١ٜ١ٖ، ظؤض دٝاٚاظ١ٜٝنٞ ْاْٚٝؿا١ْؾسا زٚٚ ١٥ّ َْٝٛإ
 .بَٓٝت ١ْٖطاٚ تانط٠ِٚا١ْ ْاتٛاَْٝت ٚ ز٠نات ث١ٜط٠ِٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ ثَٝهٗات١ٟ غٝاغ١تٞ

 ٚ ز٠نطَٜت ١ٖضَِٜ ب١ ط١ٜؿتين ي١ ضَٜططٟ ب١آلّ نطا٠ٚ، ث١غٓس غاآلَْٝه١ ثَٝؿ١ُضط١ بٛزد١ٟ
 ضيْٛه١  ، ْٝؿتُاْٝسا غاَاْٞ ي١ ١ٖض١َُٜ ثؿهٞ ٥اؾهطاٟ ب١غ١ضزاططتَٓٝهٞ ز٠غت ١َ١٥ؾٝإ

 بي١  ب١غسا ٚ ١ٖضَِٜ ثَٝؿا.  ز٠بطِزضَٜت ١ٖضَِٜ ب١ؾٞ ي١ غٝاز١ٜٝنإ خ١ضد١ٝٝ ٠ٚى بٛزد١ٜ١ ١٥ٚ
ٞ  يي١  ب١ؾَٝو ٠ٚى ثَٝؿ١ُضط١ ن١ ضَِٜهه١ٚتٔ، ١٥َطٜه١ٝٝنإ ٥اَاز٠بْٛٚٞ ٞ  غٝػيت١َ  بي١ضططٜ

 ثاَيجؿتٝٞ عَٝطام ب١ضططٜٞ بٛاضٟ بٛزد١ٟ ي١ ٚ بهطَٜت زابني بؤ ثَٝساٜٚػت١ٝٝناْٞ طؿت عَٝطام
 ٚا بي١آلّ  نيطا،  زابيني  ثَٝؿ١ُضط١ بؤ ثَٝساٜٚػغ ٚ ض١ى ب١َٓا١ٜف ١٥ّ غ١ض ي١ بهطَٜت، زاضاٜٞ
 ط١ٜؿيتين  ي١ ضَٜططٟ ٚ طريا٠ٚ ب١غ١ضزا ز٠غغ زا(تادٞ) غ١ضباظط١ٟ نؤطاناْٞ ي١ غاَي١ ض١ْس
 .ز٠نطَٜت ثَٝؿ١ُضط١ ب١

ٞ  فاًٜٞ ط١ٍ ي١ َا١ََي١ باض٠ٟ ي١ ـ  ططَٜب١غيت١ناْ ٞ  ْي١ٚتٝ  ٥اغيغ  يي١  ض ظؤض٠ َا٠ٜٚي١ن
ٔ  الٜي١ى  طؿيت  ططْطي١ . ز٠نطَٜيت  ي١غ١ض قػ١ٟ ب١غسا ي١ ض ٚ نٛضزغتإ ْاٚخؤٟ  ضي١ْس  بيعاْ
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 بي١  تاٜب١ت فا١ًٜناْٞ طؿت ب١ ثَٝساض٠ٚ١ْٚٛ بَٝال١ٜٕ ٚ ؾاض٠ظا يَٝص١ٜ١ْنٞ ز٠ن١ٜٔ زاٚا غاَيَٝه١
 بهات ز٠غتٓٝؿإ ن١َٛنٛض١ِٜنإ ٚ ز٠غتٛٚضٟ الزا١ْ طؿت ٚ بهات عَٝطام ٚ ١ٖضَِٜ ي١ ١ْٚت
 زٚاتط ٚ ثَٝهَٗٝٓا٠ٚ يَٝص١ٜ١ْنٝإ ن١ ضِاز٠ط١ٜ١ْٔ ٚ ١ٖضداض٠ ز٠زظ٠ٚ١ْ، باب١ت١ ي١ّ خؤٜإ ب١آلّ ،

ٞ  ١ضغي  يي١  ١ٖضا١ٜ ١٥ّ ٥اٜا بؤ؟ خؤزظ١ٜ٠ٚ١ٜٓ ١٥ّ ز٠بٔ، بَٝس٠ْط ِ  ْي١ٚت  ١َب١غيغ  بي١  ٖي١ضَٜ
 طي١ٍ  يي١  ب١غيسا  ١ْٚتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ١َٖيػٛن١ٚت١ناْٞ ي١ ٥اٚضِ تا ١ْٝٝ طؿغ ضِاٟ بطزْٞ ب١الضَِٜسا
 .١ْزضَٜت٠ٚ١؟ طؿغ ب١ عَٝطام ي١ ١ْٚت فاًٜٞ

 نٛضزغتا١ْٝٝنإ ٚ عَٝطاقٞ ال١ْ١ٜ ن١ نطز٠ٚٚ زاٚاَإ ٚب١ضز٠ٚاّ ب٠ٚٛ فطاٚإ ثؿَٛٚإ ١َُٝ٥
ٕ  ز٠غتٛٚض بؤ ط١ضِا٠ٚ١ْ ٚ زاْٛغتإ ب١ ٞ  بي١ضز٠ٚاّ  ٥َُٝي١ . بهي١ٕ  ضاض٠غي١ض  نَٝؿي١نا  ضيا٠ٚضِٚاْ

ٟ  ني١  الٜي١َْٝو  ٖٝ  ي١ط١ٍ زاْٛٚغتامنإ ز٠ضطاٟ ٚ بٜٛٚٔ عَٝطاقٝٝا١ْ ضاض٠غ١ض١ٜٝنٞ  بي١  بيطِٚا
ٕ  ، ْي١بٛٚ  ٥ياضازا  ي١ عَٝطاقٝٝا١ْ ضاض٠غ١ضٟ ط١ض ب١آلّ زا١ْخػت٠ٚٛ، ١ٖب٠ٚٛ، زاْٛغتإ  ظاُْٝيا
 ٜٚػغ ٚ ضِا بؤ ٚ ز٠ب١ٜٔ نٛضزغتاْٞ ضاض٠غ١ضٜٞ بؤ ث١ْا ١٥ٚنات ْانطَٜت تٛٚضز٠غ ب١ ثَٝطريٟ
 .بٛٚ ١َ١٥ ١ٖض ت١ْٝا ١٥َػاَيٝؿسا ١ْٚضؤظٟ ي١ َٔ ث١ٜاَٞ. ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓٝ نٛضزغتإ خ١َيهٞ

 بهي١ٕ،  نَٝؿ١نإ ضاض٠غ١ضٜٞ تا زضا ١٥زلاّ عَٝطاق١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ زٚاتط ٠ٚ١٥بٛٚ
ٟ  بيؤ  به١ٕ ناض ن١ نطا ْٝؿتُاْٞ ٖاٚث١مياْٞ ي١ زاٚا ب١تاٜب١ت ٞ  ٥ي٠ٚ١  بي١  ثَٝطريبَٝيت  َيايٝه
 .نطإٚ ٚاشٚٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ ْاٚ ال١ْ١ٜناْٞ طؿت َْٝٛإ ي١ ضَٜهه١ٚتٓا١ْٟ ١٥ٚ ٚ ز٠غتٛٚض
ٕ  يي١  َايٝهٞ ي١ َتُا١ْ غ١ْس٠ٚ١ْٟ باب١تٞ ٟ  دٝادٝاناْيسا  ١َٖيَٜٛػيت١  َْٝيٛا  ظؤضٟ قػي١
 ١ْٝٝ ٚا ضِاغت١ٝٝن١ٟ ب١آلّ ب٠ٚٛ، َٔ ثطؤش٠ٟ ١َ١٥ٜإ ن١ ٠ز٠ٕز ثٝؿإ ٚا ١ْٖسَٜو. نطا ي١غ١ض

ٔ . َٔ ٖٞ ١ْى بٛٚ زٜه١ ن١غاْٞ ثطؤش٠ٟ ٚ ٟ  َي  ٥ي١ٚ  طيؤضِٜين  بيؤ  ٖي١بٛٚ  زٜهي١ّ  ثَٝؿيٓٝاض
ٞ  ضانػاظٜٞ نطز ثَٝؿٓٝاضّ. ز٠ضِؤٜؿت غ١ضٟ ي١ َايٝهٞ ن١ ١ْٖذ١ٟ ٞ  يي١  ضِٜؿي١ٜ  غٝػيت١َ
 ضيْٛه١  بهيطَٜٔ،  ثتي١ٚ  نطزٕ قبٍَٛ ١ٜنا ٚ غٞزميٛنطا ب١َٓاناْٞ ٚ بهطَٜت عَٝطاقسا سٛنُطِاْٞ
ٞ  بي١  زٜهي١  غٝاغ١ناْٞ َٖٝع٠ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ب١آلّ ١ٜ١َ١٥، نَٝؿ١ن١ نطِؤنٞ  بي١ضَٜع  ٥اَياز٠بْٛٚ
ٞ  نؤبْٛٚي٠ٚ١،  نؤَاض غ١ضؤى ٟ  بابي١ت ٞ  بي١  بيٛٚ  َتُاْي١  غي١ْس٠ٚ١ْ ٞ  زاٚانياضٜ  ٥اَياز٠بٛٚاْ

ٟ  ضيْٛه١  ْي١بٛٚ،  الضٜيِ  ٚ نيطز  نؤز٠ْط١ّٝٝ ١٥ٚ ثاَيجؿتٝٞ َٓٝـ ٚ زاْٝؿت١ٓن١  ضِاغيت١ٝٝن١
 ز٠ضطاٟ ز٠غتٛٚض ب١ ثاب١ْس١ْبٕٛٚ ٚ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ دَٝب١د١َٓٝنطزْٞ ي١ ضِابطزٚٚ ١٥ظ١َْٚٛناْٞ

 .زاخػتبٛٚ َايٝهٝٞ ب١ ٥ََٛٝسٟ
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 .نطز٠ٚٚ دَٝب١دَٞ خؤّ غ١ضؾاْٞ ١٥ضنٞ ٚ ِْٝ ث١ؾُٝإ ١َٖيَٜٛػت١ّ ي١ّ َٔ
ٞ  باب١تٞ ٥اَٜٚت١ٟ ض١ٖ٠غتٝا باب١ت١ ١٥ّ ١ٖضَِٜ ْا٠ٚ٠ٟٚ ي١ ب١زاخ٠ٚ١  ٚ ًَُالْيَٞ  ٚ ؾ١خػي
ٕ  نطا، غٝاغٞ َٛظا١ٜزاتٞ ٞ  ١َ١٥ؾيٝا ٞ  ٚ َياف  ب١ضاَبي١ض  ْياض٠ِٚابٛٚ  نياضَٜه  زاخٛاظٜٝي١ناْ
ٞ  ١٥ضنٞ ب١. ١ٖبٛٚ عَٝطاقسا ي١ ثَٝط١ٟ ٚ نٛضزغتاْٞ ْاَٚاَيٞ بؤ ظٜاْٞ ٚ ط١ي١ن١َإ  غ١ضؾياْ

ٟ  ب١غسا ي١ ١٥َطِؤ ٠ٚ١٥ٟ ن١ بس٠ّ ٠ٚ١٥ ٖؤؾساضٟ ٚ ز٠ضبكِّ ١َٖيَٜٛػت١ ١٥ّ ظاْٞ خؤَِ  بيؤ  نياض
 باب١ت١ني١ّ  يَٝس٠ن١َٜٚتي٠ٚ١،  ال١ٜى طؿت بؤ ط١ٚض٠ٟ ١َتطغٝٞ ْعٜهسا زاٖات١ٜٚٛنٞ ي١ ز٠نطَٜت
 .١ٖغ  خؤٜإ غ١ضؾاْٞ ١٥ضنٞ ب١ ال١ٜى طؿت تانٛ ٚضٚشاْس
 

ٕ  نَٝؿي١  ز٠تٛاَْٝيت  بطِٚا١ٜزا١ٜ ي١ٚ ن١غَٝو ١ٖض ٥َٝػتاف ٞ  ي١طي١ٍ  ١َٖيٛاغيطا٠ٚنا  َيايٝه
ٞ  ضَٜطا هات١ٜ،٠ٚ١نالب ٞ  بي١  ٥اَياز٠ّ  ٚ نطا٠ٜٚي١  ي١بي١ضز٠َ ٞ  ثَٝي ٞ  خيؤّ  ز٠غي١آلت  ٥ي١ّ  فياًٜ

 عَٝطاقسا ي١ سٛنُطِاْٞ ٚ زميٛنطاغٞ غٝػت١َٞ ٚ بَٝت ز٠تٛاَْٝت نَٞ. به١ّ ضِاز٠غت نَٝؿا١ْٜإ
 .بَٓٝت ١ْٖطاٚ با ز٠ضٜبََٝٓٝت قؤضخهاضٟ ٚ ثاٚاشلٛاظٟ ز٠غت ي١ ٚ ضِاغت١ضَِٜٞ غ١ض خبات١

ٔ  ثٛخت ٚ نٛضت ٞ  ٜٚػيت١َٚٛ  َي ٞ  َافي١  يي١  زانيؤن  يي١  ٚ بهي١ّ  نيٛضز  ز٠غيتٛٚض١ٜناْ
 طي١ض  بًََِٝ ٠ٚ١٥ ٜٚػت١َٚٛ. به١ّ عَٝطاقسا ي١ زميٛنطاتٝو غٝػت١َٞ ي١ ب١ضططٟ ١َٖاْهاتٝؿسا

ٞ  ض١ْس زٚاٟ بَٝت، ب١ضز٠ٚاّ ٥اضاغت١ٜ١ ب١ّ ض٠ٚؾ١ن١ ٟ  زٜهي١  غياَي  غي١ض  بيؤ  طي١ٚض٠  ١ٖض٠ِؾي١
 .ز٠بَٝت زضٚغت عَٝطاقسا ي١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ غ١ضد١ّ ٚ نٛضز َاف١ناْٞ
ٞ  نَٝؿي١  ْٝٝي١،  ١ٖضَِٜ ب١ ث٠ٜٛ١غت ت١ْٝا نَٝؿ١ن١ ن١ بعأْ ال١ٜى طؿت ز٠بَٝت  بياضٚزؤخ
ٕ  ٚ ْيَٟٛ  عَٝطاقٞ زضٚغتهطزْٞ ي١ بٜٛٚٔ ب١ؾساض ١َُٝ٥. عَٝطاق١ تَٝهطِاٟ ٟ  قٛضباُْٝيا .  زا٠ٚ بيؤ
ٟ  بؤ ؾاٜػت١ٜ١ َْٝهٞشٜا ٥اٚامتإ. ز٠َٜٚت عَٝطاقُإ ط١الْٞ ١َٖٛٚ خؤؾٝٞ ٚ خَٝط ١َُٝ٥  تَٝهيطا

 ثؿتطَٟٛ عَٝطاقٝإ ط١الْٞ زاخٛاظ١ٜٝناْٞ ب١غسا ي١ بطِٜاضب١ز٠غتإ ب١آلّ. عَٝطام ثَٝهٗات١ناْٞ
ٞ  بي١ . به١ٕ ث١ضز٠ثؤف ن١َٛنٛض١ِٜناْٝإ تانٛ ز٠ن١ٕ زضٚغت ت١ْطص٠ ب١ضز٠ٚاّ ٚ خػت٠ٚٛ  ثَٝي
ٞ  يي١  ب١غسا ي١ سه١َٛت ث٠َٛٝض٠نإ ١َٖٛٚ . ْي١ب٠ٚٛ  غي١ضن١ٚتٛٚ  ساٖاٚٚآلتٝاْٝي  خعَي١تهطزْ

 غي١ض٠ٚت  ١٥ّ ب٠ٚٛ، ز٠غتسا ي١ب١ض زؤالضٟ تطًَٜٝؤٕ ْٝٛ ي١ ظٜاتط غاآل١ْزا ي١ّ عَٝطام سه١َٛتٞ
 ظٜاتط خع١َتطٛظاضٟ؟ نٛا ٥ا٠ٚزاْٞ، نٛا بجطغٔ عَٝطام ط١الْٞ با ٖات؟ ب١غ١ض ضٝٞ غاَا١ْ ٚ
 عَٝطام سه١َٛتٞ با ٟ؟١٥زلا١َن١ نٛا ١٥ٟ نطا، ت١ضخإ ناض٠با بؤ ت١ْٝا زؤالض ًَٝاضز ٢١ ي١

ِ  بيؤ  نَٝؿي١  بي١ضز٠ٚاّ  ْي١ى  بهات خ١ضٜو ٖاٚٚآلتٝا٠ٚ١ْ خع١َتٞ ب١ خؤٟ ٕ  ٖي١ضَٜ  ال١ْٜي١  ٜيا
 .بهات زضٚغت غٝاغ١ٝٝنإ



 398 

ٞ  ٚ باؾيا  شٜاَْٝهٞ ؾاٜػت١ٟ ٖاٚٚآلتٝإ ز٠َٚي١َ١ْس٠زا ٚآلت١ ي١ّ  بي١آلّ  ظٜياتطٕ،  خعَي١ت
 ي١ ن١ضٞ ١ْب٠ٚٛ، غ١ضن١ٚتٛٚ ظاضٟخع١َتطٛ ن١َأٜ زابٝٓهطْٞ ي١ ب١غسا ي١ ز٠غ١آلت َٖٝؿتا
ٟ  بيؤ  ز٠ن١ٕ ض١نهطزٕ ثطِ خؤ ي١ ث١ي١ خع١َتطٛظاضٟ ب١ض٠ٚثَٝؿكْٞ ي١ نطزٕ ث١ي١ دٝاتٞ  ٥ي٠ٚ١
 .بػ١ثَٝٓٔ خؤٜإ غ١ضباظٟ طٛؾاضٟ ٚ ١ٖض٠ِؾ١ ب١

 
 يي٠ٚ١  بيري  ب١غ١ضضيٛٚ  ٠ٚ١٥ غ١ضز٠َٞ بًََِٝ، ع١ق١ًٝٝت١ ١٥ٚ ١َٖيططاْٞ ب١ يَٝط٠زا ز١َ٠َٜٚت
 غيي١ض بيي١ ٚ بَٝييٓٔ ثؤيٝػييٝإ ٚ ٥يي١َٔ ٚ غيي١ضباظ١ٜٝناْٝإ َٖٝييع٠ زٜهيي١ ٞديياضَٜه به١ْيي٠ٚ١

ٞ  ٚ بط١ضَِٜٓٓي٠ٚ١  زٚا٠ٚ بيؤ  عَٝيطام  ْاز٠ٜٔ ضَِٜط١. بٝاْػ١ثَٝٓٔ ط١ي١ن١َاْسا ٞ  ب١ضش٠ٚ٠ْيسٜ  طي١ي
ٞ  ٖٝ  قٛضباْٞ بهطَٜت١ عَٝطام زٜه١ٟ ط١الْٞ ٚ نٛضزغتإ ٞ  ١٥دٓساٜي١ن ٕ  ٥ٝكًُٝي  ٜٚػيغ  ٜيا
 .ؾ١خػٞ ب١ضت١غهٞ

ٟ طؤ ز٠ؤ١ض٠ن١ ٟ  ضِاْهياض ٟ  ٚ بٝٓٝي٠ٛ  بي١خؤ٠ٚ  طي١ٚض٠ ـ  طؤضِاْهياض  ب١ض٥،١ٜ٠ََُِٜٛٝي١  ظؤضتيطٜ
 ١ٖي١َٛضد١ ي١ّ زٜػإ ز٠ن١ٜٔ، ْاٚض١ن١ ط١الْٞ ٥رياز٠ٟ غ١ضن١ٚتين ي١ ثؿتٝٛاْٞ ي١ناتَٝهسا
 .بجاضَٜعضَٜت نٛضز ْاَٚاَيٞ ١ٜنطِٜعٜٞ خٛاظٜاضٜٔ ١ٖغتٝاض٠زا

 ت١غه١نإ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝ غ١ضٟٚٚ ي١ إْٝؿتُ ٚ ط١ٍ باآلناْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜٝ ال١ٜى طؿت با
 ٚ غٝاغييٞ َٛظاٜيي١ز٠ٟ ٥يياَطاظٟ ٖيي١ٕ ْاٚضيي١ن١زا ٚ عَٝييطام ييي١ ت١ْطصاْيي١ٟ ٥يي١ّ. زابٓييَٝٔ

ٟ  غي١ض  بؤ ٚا ناضَٜهٞ ١ٖض ْني، ١ٜنا زشٟ ي١ ب١ناضَٖٝٓاْٝإ ٕ  ٚ نيٛضز  زاٖياتٛٚ  يي١  نٛضزغيتا
 غ١ض خػتؤت١ ََٝصٜٚٚٞ ط١ٚض٠ٟ ب١ضثطغٝاض١ٜٝت١ٝنٞ ض٠ٚؾ١ ١٥ّ. ز٠بَٝت ١َتطغٝساض ز٠ؤ١ض٠ن١زا

 .ال١ٜى ١َٖٛٚ ؾاْٞ
ٞ  ثاضاغتين ب١ضاَب١ض ز٠ن١ّ خؤّ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ ب١ ١ٖغت ٕ  ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٝي١ناْ  ٚ نٛضزغيتا
ٟ  بي١  خؤّ ١ٖض٠ٖٚا زميٛنطاغٞ، ثطؤغ١ٟ ٚ عَٝطام ٟ  ثياضَٜع٠ض ٞ  ٚ ٥ياظاز ٞ  ن١ضاَي١ت  ٖاٚٚآلتٝياْ

ٕ  ٖٝيٛازاضّ  ٚ ز٠ني١ّ  ١٥ضن٠ٚ١َ١ ب١ّ ؾاْاظٜـ ٚ ز٠ظامن نٛضزغتإ  ٚ َٖٝيع  ثَٝهي٠ٚ١  ٖي١ََٛٚا
 شٜاَْٝهٞ ٚ ٥اظازٟ ٚ ٥اؾغ ٥اضاَٞ ن١ْاضٟ ب١ ١ْت٠ٚ١ن١َإ ط١ٜاْسْٞ بؤ ط١ضِ خب١ٜٓ١ تٛاْاَإ
 .غ١ضب١ضظٟ ثطِ ٚ ؾاٜػت١تط
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  طؤزِاُةوةطؤزِاُةوة  بصوتِةوةيبصوتِةوةي  هةهة  زوُلسدُةوةيةنزوُلسدُةوةيةن
 

ٔ  29/7/2012 ١٥َطِؤ ٞ  زاٚاٟ ي١غي١ض  30/7 غيب١ٜينَ  ني١  ٥اطيازاضنطاٜ ِ  غي١ضؤن  ٖي١ضَٜ
ٕ  ي١ َْٟٛ باضٚزؤخٞ ي١غ١ض ز٠نطَٟ نٛضزغتإ غٝاغ١ٝناْٞ ال١ْ١ٜ ١َٖٛ ٠ٚ١ْٟٛنؤب  ٚ نٛضزغيتا

 .ْاٚض١ن١
 ١َٖٛ ي١ ٠ٚ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٛزا، ي١ٚ ١ْن١ٜٔ ب١ؾساضٟ ن١ بطٜاضَاْسا طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ ٠ٚى ١َُٝ٥

 ز٠بَٝيت  زضٚغيت  نٛضزغيتاْسا  يي١  ت١ْطص٠ٜي١ى  ن١ ١ٖضناتَٞ ضْٛه١ ي١ٚدؤض٠زا، نؤب١ٜ٠ٚ١ْٛنٞ
 ي١ ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ب١. نَٝؿ١ناْسا ٚ ٥اَيؤظٟ ي١ ب١ؾساضٜهطزْٝإ بؤ زاٚاز٠نطَٜت ٥ؤثؤظغٝؤٕ نات١٥١ٚ
 ٖي١ض٠ٚى  ز٠زضَٜيت  بطِٜاض ضا ٚ ثطؽ بَٞ ٚ تانال١ْ١ٜ ضاض٠ْٛغػاظ٠ناْسا ٚ ططْط غٝاغ١ٝٝ بطِٜاض٠

ٛ ثَٝ ن١  ظؤض٠ٚ١ٜٓ، بٝاْٟٛ ب١ ١ٜ١ٖ ْٝؿتُٝاْٝإ ض١ٖ٠ْسٟ ن١ ٜاغاٜا١ْٟ ١٥ٚ تَٝج١ضاْسْٞ   ٜٛػيتب
ٞ  منْٛي١  بيؤ  تَٝبج١ضِٕ، ْٝؿتُاْٞ ت١ٚافٛقٞ ب١ ٟ  تَٝج١ضِاْيسْ ٟ  ب١ث١يي١ ٟ  ٜاغيا  ٚ طؿيغ  بٛزدي١

 ٥ؤثؤظغٝؤٕ ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٠ضِاٟ ضابطزٚزا، ضؤشٟ ض١ْس ي١ ٥اغاٜـ ز٠ظطاٟ ٚ ١٥زل١َٕٛ زا١َظضاْسْٞ
 .خطإ ثؿتطَٟٛ غ١ضد١َٝإ ن١ نطزبٛ ثَٝؿه١ف غ١ضزلٞ ٚ ٜاغا ثطؤش٠ ٚ ثانَٝر ض١ْسٜٔ
ٞ  ٚ بيَٞ  بطِٜاضز٠ض ت١ْٗا  ب١ ن١ ال١َْٜٝو ٖٝ  ثاؾهؤٟ ْابَٝت١ ١ٖضطٝع طؤضِإ ٠ٚ١ٟٓبعٚت  ضؤَيي

 .خبات ثؿتطَٟٛ ططْط ال١َْٜٝهٞ ٠ٚى ٥ؤثؤظغٝؤٕ
 ٚ ز٠زات غٝاغٞ بطِٜاضٟ ن١ نا١ٜ١َ زا١َظضا١ٜ٠ٚ ٚ ز٠ظطا ١٥ٚ ٥اٜا ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ثطغٝاضٜؿُإ

 ٠ٚ١٥؟ ز٠غت ب١ نٛضزغتإ ي١ ٥اؾغ ٚ ؾ١ضِ
 
 
 

  طؤضِإطؤضِإ  ٠ٚ١ٟ٠ٚ١ٟبعٚتٓبعٚتٓ
2929//77//20122012 
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  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  ضيَضيَ  طةيطةي  هةهة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  كؤبووُةوةي ضةزؤكيكؤبووُةوةي ضةزؤكي
  كوزدضتاُيةكاْكوزدضتاُيةكاْ  حصبةحصبة  وو  ٓةزيٍَٓةزيٍَ

 
 َٝٗط٠بإ ٚ ب١خؿٓس٠ خٛاٟ ْاٟٚ ب١

ٞ  باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع 30/7/2012 زٚٚؾ١مم١ ١٥َطؤ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ٖي١ضَُٜ  بي١  نٛضزغيتا
ٞ  ٥اَاز٠بْٛٚٞ ٕ  غي١ضؤن ٞ  ٚ ث١ضيي١َا ٞ سهٛ غي١ضؤن ٞ  َي١ت ٕ  ٖي١ضَُٜ  غ١ضث١ضؾيغ  نٛضزغيتا

 تٝاٜسا ٚ نٛضزغتإ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ٚ َٖٝع ١َْٜٓٛضاْٞ ٚ غ١ضؤى ي١ط١ٍَ نطز نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ
ٟ  َٖٝعٟ َٖٝٓاْٞ ٚ ْاٚض١ن١ ٚ عريام ٚ ١ٖضَِٜ ١٥َطؤٟ غٝاغٞ ض٠ٚؾٞ ٞ  بيؤ  غي١ضباظ  ْاٚضي١ناْ
ٟ  ض٠ٚ٠ٚٚ يي١ّ  ٚ ب١ضباؽ خطا١ٜ ظَٚاض ٚ ؾٓطاٍَ ٟ  ي١طي١ٍَ  ط١َٖٞاٖي١ْ  يٝصْي١  ٚ عيريام  غيٛثا

ٞ  زٚا ١َ١٥ضٜها َٖٝع٠ناْٞ ٕ  زٚٚ ٥ي١ّ  ث١ض٠غي١ْس١ْناْ ٞ  ٚ خػيت١ضِٚٚ  ْاٚضي١ٜا  ؾيٝهطز١ٜ٠ٚ١ْن
ٕ  بي١  ثَٝؿه١ف زٜهؤََٝٓتا١ْ ٚ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َ ب١ٚ غ١باض٠ت ٚضزٜإ  تيا  ني١  نيطز  ٥اَياز٠بٛٚا
ٕ  فٝسضاَيي٠ٚ١  سه١َٛتٞ ال١ٜٕ ي١ ٥َٝػتا ـ  ٚ ثَٝٓي١نطا٠ٚ  ناضٜيا  ال١ْٜي١  يي١  ٜي١ى  ٖي١ض  زٚاتيطٜ

ٕ  ٚ خػت١ضِٚٚ خؤٜإ زٜسٚبؤضْٛٚٞ غٝاغ١ٝنإ ٕ  ٜي١ناْطري  ١ٖض١َٖٛٚؾيٝا  ٥ي١ّ  غي١ض  يي١  بيٛٚ
 : خٛاض٠ٚ٠ خاآل١ْٟ
 
 ييي١ ٥اَيياز٠ٜٞ ٚ نييٛضز َيياَيٞ ١ٜن١َٗيَٜٛػييغ ٚ ٜيي١نطٜعٟ ي١غيي١ض د١ختهطزْيي٠ٚ١ -1

 .نٛضزغتإ ط١يٞ ز٠غته١ٚت١ناْٞ ي١ زانؤنٝهطزٕ
ٕ  َٖٝع ب١ غٝاغ١ٝنإ نَٝؿ١ -2 ٔ  ضاض٠غي١ض  ٠ؾي١ ١ٖضِ بي١  ٜيا ٛ  ، ْيانطَٜ ٟ  بي١  بي١َيه  ضَٜطي١

 . زٜايؤط ضَٜط١ٟ ططت١ٓب١ضٟ ٚ ضَٜهه١ٚتٓٓا١َنإ ٚ ز٠غتٛٚض دَٝب١دَٝهطزْٞ
ٞ  ٚ عي١ض٠ب  ٚ نيٛضز  َْٝٛإ بطا١ٜتٞ غ١ض ي١ زٚٚثاتهطز٠ٚ١ْ -3 ٛ  زٜهي١  ثَٝهٗاتي١ناْ  ٠ٚني

 .عريام سٛنُطاْٞ بؤ غ١ض٠نٞ ب١َٓا١ٜنٞ
ٞ  عيريام  طؿغ ضاٟ ٚ ١ٝنإعرياق ال١ْ١ٜ خٛاظٜاضٕ نؤب٠ٚٛنإ -4 ٞ  ضؤَيي ٕ  ََٝيصٜٚٚ  خؤٜيا
 .ز٠غ١آلتسا ب١ض٠َٜٛبطزْٞ ي١ ب١نؤ١ٍََ ناضٟ ٚ زا١َظضا٠ٜٚٞ ٚ زميٛنطاغٞ ثاضاغتين ي١ ببٝٓٔ
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 نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٞ ١ٜنَٝغ
 نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػت سعبٞ

 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٝٞ ١ٜنططتٟٛٚ
 نٛضزغتإ ٥ٞٝػالَٝ نؤ١ََيٞ
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ

 نٛضزغتإ ي١ ٥ٝػالَٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ
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  بسِيازيبسِيازي  بةبة  ضةبازةتضةبازةت  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  حلوًةتيحلوًةتي  بةياُِاًةيبةياُِاًةي
  بةغدابةغدا  هةهة  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  حلوًةتيحلوًةتي  ُويَِةزايةتيُويَِةزايةتي  داخطتينداخطتين

 
 

ٞ  ٥اطازاضنطز٠ٚ١ْٟ بَٞ ٚ ١ٜنال١ْ١ٜ عريام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى ْٛغٝٓط١ٟ ٞ  سهَٛي١ت  ٖي١ضَُٜ
ٟ  ب١غسا ي١ ١ٖضَُٜٞ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ 8/8/2012ي١ 1373 شَاض٠ ب١ْٛغطاٟٚ نٛضزغتإ،  بي١بٝاْٛ
 .زاخػت قاْْٛٚٞ ب١َٓاٟ ١ْبْٛٚٞ

ٟ  ١٥ّ ب١ضاَب١ض خؤٟ ْاض٠ِظاٜٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ ٟ  بطِٜياض٠  غي١ضؤى  ْٛغيٝٓط١
ٞ  ٚ ز٠ضز٠بطَِٜت عريام ٠ٚظٜطاْٞ ٟ  ٖي١ْطا٠ٚ  ن٥١ي١ّ  ز٠ناتي٠ٚ١  زٚثاتٝؿي ٟ  غي١ض٠ضاا  ٖيٝ   ٥ي٠ٚ١

ٟ  ضَٜهدػتين ي١غ١ض خطاثٝؿٞ ناضٜط١ضٟ ١ْٝٝ، قاْْٛٚٞ ب١َٓا١ٜنٞ ٕ  ث٠ٜٛ١ْيس ِ  َْٝيٛا  ٚ ٖي١ضَٜ
ٟ  ن١ ز٠بَٝت فٝسضِاٍَ سه١َٛتٞ ٟ  دطي١  ضَٜهديطا٠ٚ،  ز٠غيتٛٚض  بي١طَٜٛط٠ ٟ  يي٠ٚ١  ٖي١ض  ث٠ٜٛ١ْيس
ٞ  ب١زا١َظضا١ٜ٠ٚنٞ ثَٜٝٛػغ فٝسضايٝسا ز٠َٚي١تَٝهٞ ي١ضٛاضض٠َٟٛٝ ١ٖضََُٜٝو  بيؤ  ١ٖٜي١  قياْْٛٚ

 .١ٖضزٚالزا ي١َْٝٛإ ناضٚباض٠نإ ضاٜهطزْٞ ٚ ١َٖا١ْٖطٞ
 غياَي١  ي١ؾي١ف  ني١ظٜاتط  ز٠خ١ٜٓي٠ٚ١  الٜي١ى  ٖي١َٛٚ  بيري  ضاغيت١ٝ  ١٥ٚ ناتٝؿسا ي١ٖ١َإ
 ب١شَاض٠ عريام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى َايٝهٞ ْٛضٟ ب١ضَٜع ْٛغٝٓط١ٟ ب١ْٛغطاٟٚ ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ

ٞ  ف١ضَإ ١َٖإ ب١ثَٝٞ زا١َظضا٠ٚٚ 24/7/2006ي١ 1063 ٟ  ناض٠نياْ  بي١ض٠َٜٛ  ي١ب١غيسا  خيؤ
 فٝيسضِاٍَ  سه١َٛتٞ ٚ ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ ي١َْٝٛإ ٥ٝساضٜٝـ بطِٜاضٟ ٚ ْٛٚغطاٚ ض١ْسٜٔ ٚ بطز٠ٚٚ
ٟ  ي١غ١ض ب١َيط١ٕ ١َٖٟٛٚ ن١٥١َا١ْ نطإٚ ٥ايٛطؤضِ ٞ  ٥ي٠ٚ١  ي١ب١غيسا  ١َْٜٓٛضا١ٜتٝي١  ٥ي١ّ  بيْٛٚ
 ي١الٜي١ٕ  ْاًَََٖٝٝتي٠ٚ١  ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ زاخػتين بطِٜاضٟ بؤ ثاغاَٜٚو ٖٝ  ف١َ١٥ قا١ْْٝٚٛ،
 .عرياق٠ٚ١ ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى ْٛغٝٓط١ٟ

 ن١َ١ب١غييت ضاٜس٠طيي١َٜٓٝت نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ سهَٛيي١تٞ ١٥َاْيي١ف غيي١ض٠ضٍِاٟ
 ٚ ٖيي١ضَِٜ َْٝييٛإ ١َٖاٖيي١ْطٞ ٚ ث٠ٜٛ١ْييسٟ باؾييانطزْٞ ١َْٜٓٛضا١ٜتٝيي١ ٥يي١ّ ي١زضٚغييتهطزْٞ

 ثيي١ض٠ٚضز٠ٚ ٚ ت١ْسضٚغييغ ٚ زازطانييإ ييي١بٛاضٟ ب١تاٜبيي١تٞ بيي٠ٚٛ، فٝييسضاٍ َٛيي١تٞسه
 طؿغ غٝاغ١تٞ طٛزلاْسْٞ ٚ ب١غسا يٝص١ْناْٞ ي١ ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضاْٞ ب١ؾساضٟ ٚ خاَي١غٓٛض١ٜنإ
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 ضَٜهدػتين ن١ب١َٓاٟ عريام ز٠غتٛٚضٟ ي١َ١ف دط١ ز٠غتٛٚضزا، ي١ضٛاضض٠َٟٛٝ ب١غسا ي١ط١ٍَ
ٟ  بؤ ضَٜطط١ٜنٞ ٖٝ  فٝسضاي١، سه١َٛتٞ ٚ ض١َُٜنا١ٖٕ َْٝٛإ ث٠ٜٛ١ْسٟ ٞ  نطزْي٠ٚ١  ١َْٜٓٛضاٜي١ت
 طؿت ب١ زاْٞ ب٥١اؾهطا زا117 ي١َازز٠ٟ عريام ز٠غتٛٚضٟ ب١َيهٛ تَٝسا١ْٝٝ، ب١غسا ي١ ١ٖضَِٜ

ٞ  ،121 َاز٠ٟ ب١ثَٝٞ ت١ْا١ْت ْا٠ٚ، نٛضزغتاْسا ١ٖضَُٜٞ ز٠غ١آلت١ناْٞ ٚ زا١َظضا٠ٚ  ضَٜط١ؾي
ٕ  يي١ز٠ض٠ٚ٠  عريام باَيٝؤظخا١ْناْٞ ْاٚي١ زا٠ٚ ب١ٖ١ض١َُٜنإ ٞ  بؤٜي١  ٖي١بَٝت  ١َْٜٓٛضاٜي١تٝا  دَٝي
 .١ٖبَٝت ١ٖضَِٜ ١َْٜٓٛضا١ٜتٞ زا ثاٜت١خت ي١ ١ْزضَٜت ضَِٜط١ غ١ضغٛضَِا١ْ

 
 ب١ّ عريام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى ْٛغٝٓط١ٟ زاٚاز٠نات نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ ي١نؤتاٜسا

ٞ  بيؤ  ث١ضؤؾٞ ي١غؤْط١ٟ بضَٝت٠ٚ١ خؤٜسا بطِٜاض٠ٟ ٞ  زضٚغيت  ٚ ضاغيت  ث٠ٜٛ١ْسٜي١ن  ن١خعَي١ت
 .بسات زضٚغت بطِٜاضٟ بهات ١ٖضزٚال ب١ضش٠ْٚسٟ

 
 
 
 
 
 
 
 

  ٠ٚظٜطا٠ٕٚظٜطإ  ١٥زل١٥ْٞ١َٛزل١َْٛٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
  ١ٖٚيَٝط١ٖٚيَٝط

1616//88//20122012 
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  حيصبةحيصبة  هةطةيَهةطةيَ  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  كؤتاييكؤتايي  زاطةياُدُيزاطةياُدُي
  كوزدضتاُييةكاْكوزدضتاُييةكاْ  

 
ٞ  ظاْٞبياض  َػيبٛز  بي١ضَٜع ( 8/9/2012) ؾ١مم١ ١٥َطِؤ ٞ  غي١ضؤن ٕ  ٖي١ضَُٜ  يي١  نٛضزغيتا
ٕ  ٥اَاز٠بْٛٚٞ ب١ غ١آلس١زٜٔ، ٞ  ض٠غيٍٛ  نؤغيط٠ت  بي١ضَٜعا ٟ  عي١ي ٞ  دَٝطيط ِ  غي١ضؤن  ٚ ٖي١ضَٜ

ٟ  ١٥د١ز عُٝاز ٚ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْٞ غ١ضؤنٞ باٜع ١٥ضغ١الٕ.ز ٕ  غي١ضؤى  دَٝطيط  ٚ ٠ٚظٜيطا
ٞ  ن١ضِٜ ٚ ثَٝؿ١ُضط١ ٠ٚظٜطٟ َػت١فا ؾَٝذ د١عت١ض ٟ  ؾيٓطاي  يي١  اض٠ٜي١ى شَ ٚ ْياٚخؤ  ٠ٚظٜيط
ٞ  ٚ غهطتَٝط ي١ط١ٍَ ع١غه١ضٟ ب١ضثطغاْٞ ط١ٚض٠ ٕ  سعبي١  َْٜٛٓي١ضاْ  نؤبي٠ٚ٠ٚٛٚ  نٛضزغيتا١ْٝٝنا
 عَٝطاقيي٠ٚ١، ٚ نٛضزغييتإ ٖيي١ضَُٜٞ بيي١ ث٠ٜٛ١غييت ١َغيي١ي١ٜ١نٞ ضيي١ْس تيياٚتَٜٛهطزْٞ ثيياف

 -:ز٠ق١ن١ٜ١تٞ ١َ١٥ ن١ ضاط١ٜاْس نؤتاٜٞ ضاط١ٜاْسَٜهٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١
ٟ   سٝعبي١  ي١ط١ٍَ ١ٖضَِٜ غ١ضؤنٞ نؤب٠ٚ١ْٟٛ نؤتاٜٞ ضاط١ٜاْسْٞ  نٛضزغيتا١ْٝٝنإ. ْٝي٠ٛضؤ

 سٝعبي١  غي١ضد١ّ  ي١طي١ٍَ  نٛضزغيتإ،  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع( 8/9/2012)
 .نؤبؤ٠ٚ نٛضزغتا١ْٝٝنإ،

ٞ  ٚ نؤْططَٜؼ ٠ٚفسٟ زٚٚ غ١ضزاْٞ باغهطزْٞ ي١ دط١ نؤب٠ٚ١ْٛن١زا، ي١  ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظاض٠تي
 ....نَٝؿ١نإ ٚ نٛضزغتإ ٚ عَٝطام غٛضٜا، زؤخٞ ١غ١ضي ١َٖٚيَٜٛػتٝإ ٚ ١٥َطٜها
 ٞ ٞ  خياَي ٞ  نؤب٠ٚ١ْٚٛنيي١، ططْطي ٟ  باغيهطزْ ٞ  ١َتطغييٝساضٟ بطِٜياض  قٝيياز٠ٟ) زضٚغيتهطزْ
 .عَٝطاق٠ٚ١ ز٠َٚي١مت١زاضٟ ب١ضَٜع ي١ال١ٜٕ بٛٚ(زٜاي١-زد١ً ع١َ١يٝاتٞ
 ٚ ١َتطغ١ٝٝنإ ٚ زؤخ١ن١ ي١غ١ض خؤٜإ بريٚضِاٟ نؤب٠ٚ١ْٛن١، ب١ؾساضبٟٛٚ ال١ْٜٞ ب١ ال١ٜٕ
 .ز٠ضبطِٟ ١٥زلا١َناْٞ ٚ نَٝؿ١نإ ثَٝؿ١ٟٓٝ

ٞ  ي١غي١ض  بيٛٚ  نطز٠ٚ١ْ د١خت نؤب٠ٚ١ْٚٛ، بريٚضِاٟ طؿغ غ١ض٠زلاَٞ ٕ  ثؿيتٝٛاْ  يي١  نيطز
ٞ  زشٟ( 7/9/2012) ضؤشٟ ني١  ن١ضنٛى، ثاضَٜعطاٟ ؾاض٠ٚاْٝٞ ١٥زل١َْٚٛٞ بطِٜاضٟ  ثَٝهَٗٝٓياْ
 يي١  ع١غيه١ضٜٝا١ْ،  ٚ ١٥َين ٚ غٝاغٞ ١ط١َ ١٥ّ .نطز ث١غٓسٜإ زد١ً، ع١َ١يٝاتٞ قٝاز٠ٟ
 . ب١ْٚٛت٠ٚ١ ض١ْسباض٠ ق١ض٠ت١ث١، بؤ ظَٚاض، بؤ خا١ْق٠ٚ١ٓٝ، نَٝؿ١ٟ
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ٟ  زضٚغتهطزْٞ ب١ ١٥دلاض٠ٜإ، ٞ  قٝياز٠ ٟ  زدًي١،  ع١َي١يٝات ٟ  ٚ ٥ي١َين  بياض  ٚ ع١غيه١ض
ٞ  بي١ضز٠ّ  ز٠خ١ْي١  ي١غي١ض٠نإ،  نَٝؿي١  ْاٚضي١  باقٞ ٚ ن١ضنٛى غٝاغٞ  ٚ ظٜياتط  ١َتطغي١ٝٝن
ٟ  ، بؤٜي١  تطغٝساض١َ،٠ٚ٠ ٥اضاغت١ٟ  بطِٜياض٠  ٥ي١ّ  ز٠ني١ٕ  زاٚا نٛضزغيتا١ْٝٝنإ،  َٖٝيع٠  تي١ٚاٚ

ٕ  نَٝؿ١ ْاٚض١ ي١( 140) َاز٠ٟ بطط١ٟ زٚا ١ٖتا تطٜـ، داضَٜهٞ ٚ ١َٖيب٠ٛؾَٝت٠ٚ١  ي١غي١ض٠نا
 ني١  ع١غيه١ضٜٝا١ْ  ٚ ٥ي١َين  غيٝٓاضٜؤ  ٥ي١ّ  ْيانطَٟ  ١ْنطَٜتي٠ٚ١،  ال ٜي١ى  ٚ ١ْنطَٟ  ب١دَٞ دَٞ

 .بهط٠ٚ١َٜٓ زٚٚباض٠ دؤضاٚدؤض٠ٚ٠ ثاغاٟٚ ب١ ٚ نأْضَٜهه١ٚت١ٓ ثَٝض١ٚا١ْٟ
 ٖي١تا  ١َٖيب٠ٛؾَٝت٠ٚ١، بطٜاض٠ن١ ظ٠ٚٚ ١ٖتا ن١ ضاٜس٠ط١ٜ١ْٔ، نٛضزغتا١ْٝٝنإ، ال١ْ١ٜ بؤ١ٜ 

 ز٠نيطَٟ،  ضا٠ٚضٚإ ٚا ن١ عَٝطام، غٝاغ١ٝٝناْٞ سٝعب١ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ن١ بهات خؤف ظ١َٓٝ٠ف
ٞ  ن١ ١ْبَٞ بريَإ ال١ٜى ١َٖٛٚ ْاؾَٞ تاٜب١تٞ ب١. بسضَٟ ١٥زلاّ باؾا بهطَٟ،  فٝيسضاٍَ،  عَٝطاقي
 ثَٝه٠ٚ١ٟ ضاث١ضاْسْٞ ٚ ثَٝه٠ٚ١غاظإ ٚ ز٠غتٛض ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ ٚ ْٝؿتُاْٞ ٖاٚغ١ْطٝٞ عَٝطاقٞ
ٟ  ْيانطَٟ  دؤضَٜو ٖٝ  ب١ ثَٝٛزاْط٠ٚ١، ي١ّ .ٖاٚب١ؾ١نا١ْ ١٥ضن١ ٟ  بيؤ  عَٝيطام  غيٛثا  ضاض٠غي١ض
 .ز٠غتٛض١ٜٝنإ َاز٠ ب١ ب١ضاَب١ض ١ْخٛاظ٠َيال بَٗٝٓطَٜت، ب١ناض ْاٚخؤ غٝاغ١ٝٝناْٞ نَٝؿ١
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ -1
 نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٞ ١ٜنَٝغ -2
 طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -3
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ -4
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -5
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ نؤ١ََيٞ -6
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػت سعبٞ -7
 ١٥ض١ْ١َنإ ١َْٜٓٛض٣ -8
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ -9
 تٛضنُإ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -10
 تٛضنُإ ضانػاظٟ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -11
 تٛضنُإ ١ٖٚيَٝطٟ يٝػغ -12
 ٥اؾٛضٟ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -13
 ٥اؾٛضٟ غطٜإ نًسإ ١٥زل١َْٛٞ -14
 نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ -15
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  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  هةهة  زووُلسدُةوةيةنزووُلسدُةوةيةن
 

 
ٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞ ف١ضَٞ طٛت١بَٝصٟ ٕ  ٖي١ضَُٜ ٞ  بي١  غي١باض٠ت  نٛضزغيتا ٟ  بطِٜياضَٜه  يٝصْي١
 نيي١ضنٛٚى بييؤ تٛضنٝييا ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظٜييطٟ غيي١ضزا١ْن١ٟ يَٝهؤَيٝٓيي٠ٚ١ٟ بييؤ ثَٝهَٗٝٓييطاٚ

 :ز٠ق١ن١ٜ١تٞ ١َ١٥ف  بآلٚنطز٠ٚٙ، ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ
ٞ  ضي١ْس  3/9/2012 زٚٚؾي١مم١  َٜينَزٚ ب١غسا ي١ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ ٞ  بطِٜياضَٜه  بي١ثَٝ
 زٚٚ ١ٖؾغ س١ٚتٞ ضؤشٟ 35ٟ زاْٝؿتين بطِٜاضٟ ب١ ن١ ز٠ضنطز يٝص١ٜ١ْ ١٥ٚ ضِاغجاضز٠ناْٞ

 .٠ٚضٜططتبٛٚ زٚاظز٠ ١ٖظاضٚ
 
ٟ  بيؤ  ثَٝهٗياتبٛٚ  ؾ١ٖطغتاْٞ سٛغَٝٔ زنتؤض غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ يٝص١ٜ١ْٜـ ١٥ٚ  يي١  ٥ي٠ٚ١

 ضاغجاضز٠ناْٞ بهؤَيَٝت٠ٚ١ٚ ن١ضنٛٚى بؤ تٛضنٝا ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٜط٠ٟٚظ غ١ضزا١ْن١ٟ ثَٝؿٗات١ناْٞ
 .ب١ضظبهات٠ٚ١ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ بؤ ثَٜٝٛػت ناتٞ ظٚٚتطٜٔ ب١ خؤٟ
 

 زٚٚؾي١مم١  زَٜٚيينَ  ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ض٠ت بطِٜاضا١ْٜـ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْٚ ١٥ٚ ضاغجاضز٠ناْٞ ١َُٝ٥
ِ  بي١  تي١ْط  ٜاضاْي١ بطِ ٥ي١ٚ  ضيْٛه١  ٠ٚضطيريإٚ،  ضاغجاضزا١ْ ١٥ٚ ب١ثَٝٞ 3/9/2012  ٖي١ضَٜ

ٟ  بي١  ط١ٜاْسٕ ظٜإ ي١ دط١ ز٠ن٠ٚ١ْ١، ت١غو ضِؤَيٞ ٚ ١َٖيس٠ضٓٔ ٞ  ٚ ث٠ٜٛ١ْيس  ثط٠ْػيٝج١ناْ
 ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٚٛٞ ن١ بطِٜاض٠ٟ ي١ٚ ١َب١غت ْاٚض١ن١زاٚ، ٚآلتاْٞ ي١ط١ٍ باف زضاٚغ١َٝٝتٞ
 . بٛٚ ٥اؾهطا ٚ ضٕٚٚ غ١ض٠تا٠ٚ ي١ ١ٖض ْاٚبطاٚ يٝص١ْٟ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ٠ٚضٜططت٠ٚٛٚ
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 ب١ زش بطِٜاض ز٠ضنطزْٞ يٝص١ْٚ ثَٝهَٗٝٓاْٞ ز٠ي١غ١ٚ ٚ زضؤ ٚ تؤ١َت ١َٖيب١غتين ١ٖض٠ٖٚا
 زٜه١ ْٝاظٟ ب١زَٜٗٝٓاْٞ بؤ ضاٖاتٕٛٚ ب١غسا ي١ ن١ؽ ١ْٖسَٜو ن١ فٌََٝ ٚ فطت ي١ بطٜتني ضشَِٜ

 .ضٚٚ بٝاشل١ْ١
ٞ  ١ٖض٠ٖٚا ٞ  يي١  ٚاظ ٚاٜي١  باؾيا  ز٠ن١ٜٓي٠ٚ١  زٚٚثيات ٟ  ٖي١ضاٚ  ٥ي١ّ  ٚضٚٚشاْيسْ  ٖٛضٜيا
ٟ  ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض بَٗٝٓطَٜت، ضاط١ٜاْس١ْ ٛ  زاٚٚز ١٥دي١ز  غي١ضزا١ْ ٟ  ٥ؤغًَي  ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٠ٚظٜيط
ٟ  يي١  ٖات١ٓشٚٚض٠ٚ٠ ؤٝع٠ٟ ب١ ٚ ٜاغاٜٞ ؾَٜٛين ٚ ضَٟ ب١ثَٝٞ زا ١٥زلاَٞ تٛضنٝا  باَيٝؤظخاْي١
 .بٛٚ ١٥ْك١ض٠ ي١ عريام
 
 
 

 
 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ْاٟٚ ب١ ف١ضَٞ طٛت١بَٝصٟ

4-9-2012 
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  هةبازةيهةبازةي  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  هةهة  زاطةيةُدزاويَمزاطةيةُدزاويَم

  دجيوةوةدجيوةوة  عةًةهياتيعةًةهياتي
 

 به١َي٠ٚ١،  ٥اطازاض ي٠ٚ١ عَٝطام ٚ نٛضزغتإ خ١يهٞ طؿغ ضاٟ ظاْٞ ب١ثَٜٝٛػتِ
 زصلًي١  ع١َ١يٝاتٞ ف١ضَاْس٠ٜٞ زضٚغتهطزْٞ ٚاب٠ٚٛ ثَُٝإ ١َُٝ٥ غ١ضتا٠ٚ ي١ ١ٖض ن١

ٞ  بي١  خع١َت ٚ، ز٠بَٝت ظٜاتط ْٟاغ١قاَطري ٖؤناضٟ ٞ  ض٠ٚؾي ٟ  دَٝبي١دَٝهطزْ  َياز٠
 .ْانات ز٠غتٛٚض 140ٟ
 

ٞ  َا١ََي١ٟ ٚ ثَٝهَٗٝٓإ ؾَٝٛاظٟ ٚ ٥اَاْر ٚ ١ْٝت ٞ  ف١ضَاْيس٠ٜ  زشٟ زصلًي١  ع١َي١يٝات
 زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ ْاٚض١ زؤخٞ ٥اغاٜٝهطز٠ٚ١ْٟ ٚ، ثَٝه٠ٚ١شٜإ ٚ زميٛنطاغٞ ثطؤغ١ٟ ٚ نٛضز

 .ب٠ٚٛ نٛضزغتإ
 

ٞ  بي١  ن١ ب١َيَٝٓا١ْٟ ١٥ٚ  بعاْطَٟ تا بسضَٜت ز٠ضف١ت نطز، ٠ٚ١٥ّ ضا٠ٚضَِٜٞ ١ٜ٠ىَاٚ  دي١ْاب
. ز٠طيات   بي١نَٟٛ  زصل١ً، ع١َ١يٝاتٞ ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ ٚ ضاططتٔ بؤ زضابٕٛٚ، نؤَاض غ١ضؤى
ٟ  يي١  بيسضَٜت  ضَٜط١ تانٛ ١ْططت١ب١ض، زٜه١َإ ١ْٖطاٟٚ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ي١ ١َُٝ٥  ضَٜطي١

 .١َٖيب٠ٛؾَٝٓسضَٜت٠ٚ١ زصل١ً ١يٝاتٞع١َ زٜايؤط٠ٚ١
 

 ْٝٝي١  ب١َيَٝٓاْي١  ١٥ٚ دَٝب١دَٝهطزْٞ ب١ ثاب١ْس١ٜٝى ٖٝ  ن١ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ضْٚٚٞ ب١ ٥َٝػتا
ٞ  بطِٜاضٟ ضاططتين بؤ زضابٕٛٚ، ثَٝؿا ن١ ٟ  ٚ ف١ضَاْس٠ٜٝي١  ٥ي١ٚ  ثَٝهَٗٝٓياْ  ٥اغياٜٝهطز٠ٚ١ْ

 .نَٝؿ١نإ ٥اؾتٝٝا١ْٟ ضاض٠غ١ضنطزْٞ ٚ باضٚزؤخ١ن١
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 ني١  به٠ٚ١َ١، زَيٓٝا تاٜب١تٞ ب١ نٛضزغتإ خ١َيهٞ ٚ طؿغ ب١ عَٝطام خ١َيهٞ  ز١َ٠َٟٚ
ٞ  ال١ْٜي١  نؤَاضٚ غ١ضؤى د١ْابٞ ي١ط١ٍَ ضاَٜٚص ٚ ثطؽ ي١زٚاٟ  بي١  زٜهي١،  ث٠ٜٛ١ْسٜيساض٠ناْ
ٕ  ْاز٠غيتٛٚض١ٜٝ  ٖي١ْطا٠ٚ  بي١ٚ  ب١ضاَب١ض دسٟ ٟ  ٚ ز٠بَٝيت  ١َٖيَٜٛػيتُا  ثَٜٝٛػيت  ٖي١ْطاٚ

ٞ  ني١  بطِٜاضَٜيو  ٖي١ْطاٚٚ  ٚ غٝاغ١ت ض١ٖ ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ بؤ ز٠طط١ٜٓب١ض، ٞ  ٥اَيازل  غي١ثاْسْ
 .نٛضزغتاْسا زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ ْاٚض١ ي١ بَٝت ْاز٠غتٛٚضٟ ٚاقٝبَٝهٞ

 
 
 
 

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖضمي١ٖٞضميٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
1212//1111//20122012  
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  هةبازةيهةبازةي  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  هةهة  زاطةيةُدزاويَمزاطةيةُدزاويَم
  ووخوزًاتوخوزًاتو  دووشدووش  زووداوةكاُيزووداوةكاُي

 
ٟ  يي١  ١٦/١١/٢١١٢ ٖي١ٜين  زَٜٚيينَ  ضٚٚزاٚا١ْٟ ١٥ٚ ي١باض٠ٟ  زٚٚظخٛضَياتٛٚ   ؾاضؤضيه١
 بي١ض٠ٚ  عَٝيطام  ني١  بيني  ال١ْٜاْي١  ١٥ٚ تَٝهس٠ضا١ْٟ ١َٖٚيٞ ٥اطازاضٟ ١ََٖٛٚإ ثَٜٝٛػت١ ضِٜٚٚاْسا،
 ٚ ٥ياٜني  ض٠طي١ظٚ  دٝاٚاظٟ بَٞ َطؤؤ، ٠ٚنٛ عَٝطاقٞ تانَٝهٞ ١ٖض شٜاْٞ ز٠ب١ٕ، ٥اَيؤظنطزٕ ت١ْطص٠ٚ
ٟ  خؤّ غ١ض٠خؤؾٞ ثطغ١ٚ ضٚٚزا٠ٚ، ١٥ٚ ٥ٝسا١ْنطزْٞ َٜٚطِاٟ. ب١ْطخ١ ٥اٜٝٓعا٠ٚ ٟ  ٥اضاغيت١  ب١َٓاَيي١

 .ي١ز٠غتسا طٝاْٞ ضٚٚزا٠ٚزا ي١ّ ن١ ز٠ن١ّ( غًُإ ععٜع عٝسإ) خٛايَٝدؤؾبٛٚ
 ؾٝب١ ٚ نٛضز ٚ ب١طؿغ ع١ض٠ب ٚ نٛضز زؤغتا١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ؾرياظ٠ٟ ن١ ي٥١اضازإ ٚا ١َٖٚيٞ
ٟ  ١َتطغ١ٝٝنٞ ثٝال١ْ ١٥ٚ بسضَٜت، وتَٝ ب١تاٜب١ت ٞ  يي١  زاٚا بؤٜي١  ب١زٚا٠ٜٚي١،  طي١ٚض٠  ٖاٚثي١مياْ
 ناض خب١ْ١ تٛاْاناْٝإ ١َٖٛٚ ٚ بٔ ثٝال١ْ ١٥ٚ ٥اطازاضٟ دسٟ ب١ ز٠ن١ّ ؾٝب١ بطاٜاْٞ ٚ ْٝؿتُاْٞ

 .ثََٝٗٝٓاْٞ ؾهػت بؤ
 ٚب١ضِٚب٠ٚ١ْٟٚٛض بؤ ١ٖبَٝت ت١ٚاٜٚإ ٥اَاز٠ٜٞ ز٠ن١ّ نٛضزغتإ ط١يٞ ي١ زاٚا ناتسا، ي١ٖ١َإ

 ٚ نيٛضز  ب١ضاَبي١ض  ن١ ثٝالْا١ْٟ ١٥ٚ ثٛٚض١َيهطز٠ٚ١ْٟ بؤ ناضنطزٕ ٚ، ١ْخٛاظضاٚ ضٚٚزاَٜٚهٞ ١ٖض
 .ز٠زضَٜٔ ١٥زلاّ نٛضزغتإ زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ ْاٚض١

 بؤ ١ْخٛاظضاٚ ١٥ط١ضَٜهٞ ١ٖض ضٚب١ضٚب٠ٚ١ْٟٚٛ بؤ ١ٜ١ٖ ت١ٚاٟٚ ٥اَاز٠باؾٞ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ
ٕ  طؿت ٚ خاى ي١ ب١ضططٜهطزٕ ٕ . ٖاٚٚآلتٝامنيا ـ  ثَٝؿي١ُضط١  يي١  زاٚا ناتيسا  ي١ٖي١َا  ٥اظٜع٠نياْٝ

ٞ  ٥ٝػيتتعاظ١ٜٝنإ،  نطز٠ٚ٠ ب١ ب١ضاَب١ض خؤزاططتٔ ب١ زإ َٜٚطِاٟ ن١ ز٠ن١ّ، ٕ  ٥اَاز٠باؾي  تي١ٚاٜٚا
ٞ  ٚ ز٠غتسضَٜصٟ ١ٖض ي١ب١ضاَب١ض ١ٖبَٝت  يي١  زاٚاّ ١َب١غيت١  ٥ي١ّ  بيؤ  ٚ، زٚشَٓهاضاْي١  نطزاضَٜهي
 .٠ٚضبططَٜت ثَٜٝٛػت ٥اَاز٠ناض١ٜٝنٞ ١َٖٛٚ نطز٠ٚٚ ثَٝؿ١ُضط١ ٠ٚظاض٠تٞ
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖضمي١ٖٞضميٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
1717//1111//20122012  
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  هةبازةيهةبازةي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  فةزًيفةزًي  وتةبيَريوتةبيَري  هيَدواُيهيَدواُي

  ضةدزِضةدزِ  ًوةتةداًوةتةدا  بةزِيَصبةزِيَص  هةاليةْهةاليةْ  بازشاُيبازشاُي  ضةزؤنضةزؤن  باُطٔيَشتلسدُيباُطٔيَشتلسدُي
 
 

ٞ  غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَِٜع ٕ ن ٖي١ضَُٜ ٞ  ٛضزغيتا  بي١ضَِٜع  ي١الٜي١ٕ  باْطَٗٝؿيتٓا١ٜ١َن
ٟ  بي١ضَِٜع  ي١طي١ٍَ  ثيريؤظ  ١ْدي١يف  ؾاضٟ ي١ بؤ٠ٚ١٥ٟ ثَٝط١ٜؿت، غ١زضِ َٛقت١زا غ١َاس١تٞ  ْيٛض
 ق١ٜطاْيي١ٟ ٥يي١ٚ تيياٚتَٜٛهطزْٞ ب١َ١ب١غييغ نؤببَٝتيي٠ٚ١، عَٝييطام ٠ٚظٜطاْييٞ غيي١ضؤى َييايٝهٞ
 .ي٥١اضازا١ٜ

ٞ  َػيبٛز  غي١ضؤى  ب١ضَِٜع ي١ناتَٝهسا ٟ  ٥ي١ّ  بيؤ  ثَٝيعاْٝين  ٚضَٜيع  بياضظاْ  بي١ضَِٜع  ١َٖيَٜٛػيت١
ٟ  ططتؤت٠ٚ١ ٚآلتٞ ق١ٜطا١ْٟ ٚ نَٝؿ١ ١٥ٚ ب١آلّ ١ٜ١ٖ، بطاٟ غ١زضِٟ َٛقت١زا غ١َاس١تٞ  نَٝؿي١
 ي١ خؤٟ ن١ عَٝطاقسا، ي١ ز٠غ١آلتساض١ٜٝ نَٝؿ١ٟ ب١َيهٛ ١ْٝٝ، َايٝهٞ ٚ باضظاْٞ َْٝٛإ تاٜب١تٞ
ٞ  ز٠غتٛٚضٟ ب١ ١ْبٕٛٚ ثاب١ْس  ب١ٖؤٜاْي٠ٚ١  ني١  ز٠بَٝٓٝتي٠ٚ١،  هه١ٚتٓاْي١ ضَٜ ٥ي١ٚ  ٚ ١َٖٝؿي١ٜ

ٕ . ٖيات  ب١ض١ّٖ  يَٞ ف١ضَاْط٠ِٚا١ٜتٝهطزْٞ ضؤَْٝغ ٚ فٝسضايٞ ٥َٝػتاٟ سه١َٛتٞ  باؾي١  ثَُٝيا
ٟ  بي١  ز٠بَٝيت  خؤؾيشاٍَ  ١َٖٝؿ١ باضظاْٞ غ١ضؤى ن١ به٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ  بي١ضَِٜع  ي١طي١ٍَ  زٜيساض
 .بطاٟ غ١زضِٟ َٛقت١زا
 
 
 

 
 قباح ٥ََٛٝس. ز

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ف١ضَٞ ٚت١بَٝصٟ
24/11/2012 
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  اليةُةاليةُة  هةطةيَهةطةيَ  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  ٓاوبةشيٓاوبةشي  زاطةيةُدزاويزاطةيةُدزاوي
  كوزدضتاُييةكاْكوزدضتاُييةكاْ

 
ٕ  ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع 29/11/2012ؾ١مم١ ثَٝٓر ١٥َطؤ  يي١  نٛضزغيتا
 ١َب١غيغ  ب١ نؤب٠ٚ٠ٚٛ زغتإنٛض غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ غ١ضد١ّ ١َْٜٓٛضاْٞ ي١ط١ٍَ غ١آلس١زٜٔ

 .ثَٝؿٗات١نإ ١َٖيػ١ْطاْسْٞ
ٕ  ال١ْ١ٜ ٞ  غٝاغي١ٝٝنا ٕ  ْٝطي١ضاْ ٞ  ١َٖيَٜٛػيغ  زٚا يي١  خؤٜيا  َٖٝيع٠  طؿيغ  غي١ضنطزا١ٜت

 غ١ض٠تا١ٜٝناْٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ١٥ضَٜين ٥اَاش٠ٟ  ١ْٖسَٟ غ١ض٠ضاٟ ن١ ز٠ضبطِٟ عريام ض١نساض٠ناْٞ
ـ  غياتسا  زٚا يي١  ب١آلّ ، ١ٖضَِٜ غ١ضباظ١ٜٝن١ٟ ؾاْس٠ ٚ خؤٟ َْٝٛإ ٕ  يي١ٜٚ  ٚ بؤتي٠ٚ١  ث١ؾيُٝا

 غيي١ض بييؤ ي١ؾه١ضنَٝؿيي١ٝٝن١ٟ ٚ زصلًيي١ ٥ؤث١ضاغييٝؤ١ْناْٞ بيي١ضز٠ٚاَٞ ي١غيي١ض ثَٝساطريٜؿييٞ
 . نطزؤت٠ٚ١ تط زابطَِٜٓسضا٠ٚناْٞ ْاٚض١ ٚ زٚظ ٚ ن١ضنٛٚى

ِ  ثاضاغتين ي١ نٛضزغتإ ط١يٞ ١َٖيَٜٛػغ ١ٜى نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ؾساضبٛٚاْٞ  َافي١  ٚ ٖي١ضَٜ
ٟ  ي١ ب١ضططٜهطزٕ ٚ ٛٚض١ٜٝناْٞز٠غت ٞ  ثطؤغي١ ٟ  زميٛنطاغي  ٚ ْطخاْيس  بي١ضظ  عيريام  غ١ضتاغي١ض

 يي١  ع١غيه١ضتاض١ٜت  ٚ زٜهتاتؤضٜي١ت  غ١ض١َٖيسا٠ٚ١ْٟ ي١ ضَٜط١ططتٔ غ١ض ي١ نطز ثَٝساطريٜؿٞ
ٕ  ضؤَيٞ عريام غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ١َٖٛٚ ن١ ظاْٞ ثَٜٝٛػتٝؿٞ ب١ ٚ ب١غسا ٕ  خؤٜيا  يي١  بطَٝيطِ

 نٛضزغتإ بؤ ت١ْٗا ١ْى ب١آل١ٜن١ ن١ ب١غسا سه١َٛتٞ خ١ت١ضْان١ٟ ١ْٖذ١ ١٥ّ ب١ضب١غتهطزْٞ
ٞ  ن١ نطز٠ٚ٠ ي٠ٚ١ ت٥١هٝسٜؿٞ ٚ ثَٝهٗات١ناْٞ ٚ عريام ١َٖٛٚ بؤ ب١َيهٛ ، ٞ  ١ٜنجاضضي١ٜ  خيان

ٞ  ٚ، ز٠غتٛٚض ي١ ضَٜعططتٔ ب١ ب١ْس٠ عريام ٞ  ز٠غيتٛٚض٠ف  ٥ي١ّ  ثَٝؿيًَٝهطزْ ٞ  ١ٜنجاضضي١ٜ  خيان
 .١َتطغ٠ٚ١ٝٝ ز٠خات١ عريام
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 ْازضَٜتي١  بيٛاض  ١ٖضطٝع ن١ نطز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ف غ١ض ي١ د١ختٝإ غٝاغ١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ ١َٜٓضاْْٞٛ
 ٚ بهاتيي٠ٚ١ زٜهيي١ زابطَِٜٓييسضا٠ٚناْٞ ْاٚضيي١ ٚ نيي١ضنٛٚى ييي١ ضٚٚ ؾييؤفٝين ؾيياآلَٜٚهٞ ٖييٝ 

ٕ  بيؤ   بهيطَٟ  ١ٖضَِٜ ْاٚخؤٟ زٜايؤطٞ ي١ ز٠غتٛبطز ن١ نطز٠ٚ٠ زٚٚثاتٝؿٞ ٟ  بي١  بيط٠ٚزا  ثطؤغي١
ٞ  غآلٟٚ ٚ نٛضزغتإ خؤب١خؤٟ سٛنُطاْٞ ثَٝط١ٟ زْٞب١َٖٝعنط ٚ ضانػاظٟ ٟ  بي١  خؤٜؿي  َٖٝيع

 ي١ ز٠ضبطِٟ نٛضزغتاْٝؿٞ خ١َيهٞ ١َٖٛٚ ٚ خؤٟ ٥اَاز٠ٜٞ ٚ ضاط١ٜاْس نٛضزغتإ ثَٝؿ١ُضط١ٟ
 .١ْخٛاظضاٚ ١٥ط١ضَٜهٞ ١ٖض ب١ضاَب١ض ثؿتٝٛاْٝهطزْٞ

 
 
 
 

 : نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ؾساضبٟٛٚ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ
 ضزغتإنٛ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ
 نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٞ ١ٜنَٝغ

 طؤضِإ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ نؤ١ََيٞ
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ

 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػت سعبٞ
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ

 تٛضنُإ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 تٛضنُإ ضانػاظٟ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 تٛضنُاْٞ ١٥ًٞضبٝ يٝػغ

 ٥اؾٛٚض غطٜإ نًسإ ط١يٞ ١٥زل١َْٛٞ
 ٥اؾٛٚضٟ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ
 ١٥ض١َٕ يٝػغ
 نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ
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  ئايةتوهَآلئايةتوهَآل  ئازاضتةيئازاضتةي  ضوثاضِاًةيةكيضوثاضِاًةيةكي  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي
  كسدكسد  شيعةشيعة  ديلةيديلةي  ًةزجةعةكاُيًةزجةعةكاُي  وو  ضيطتاُيضيطتاُي

 
 

 زيؤؤإ ٚ ١َظٕ خٛاٟ ب١ْاٟٚ
ٞ  طي١ٚض٠  غ١َاس١تٞ غٛثاغٞ ٕ  ١َضدي١ع ٞ  غي١ٜس  ٥اٜي١تَٛيآل  ؾيٝب١نا ٞ  عي١ي  ٚ غٝػيتاْ
ٟ  ١َٖيَٜٛػيت١  ٥ي١ٚ  ١َٖب١ض ي١ ز٠ن١ّ زٜه١ ال١ْ١ٜناْٞ ٞ  بي١  غي١باض٠ت  ني١  ؾي١ضٜتا١ْ  قي١ٜطاْ
 .زا٠ٚ ْٝؿاْٝإ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٚ عَٝطام ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى َْٝٛإ ٥َٝػتاٟ
 

 .ز٠ن١ّ ب١ضَِٜع ٠َٛٝ٥ٟ غٛثاغٞ زٚٚباض٠ ٚ نطز٠ٚ٠ زٚٚباض٠ خؤٟ ََٝصٚٚ
 
 
 

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  ١َغبٛز١َغبٛز

  نٛضزغتإ،نٛضزغتإ،  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
55//1212//20122012  
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  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  زِةمسييزِةمسيي  طووتةبيَريطووتةبيَري  هيَدواُيهيَدواُي
99//1212//20122012  

 
 

ٞ  َايٝهٞ، ْٛضٟ ب١ضَِٜع يَٝسٚاَْٝهٞ ض١ْس نَٜٛغ، ٟ(ض٥٠ِٞ) ضِؤشْا١َٟ ٞ  غي١ضؤن  ١٥زلَٛٚي١ْ
/ ١ٜن١ّ ناْْٛٚٞ س١ٚتٞ ضِؤشٟ ٟ(12212) شَاض٠ ي١ ٠ٚت٠ٚ١بآلٚنطزٚ فٝسضاَيٞ عَٝطاقٞ ٠ٚظٜطاْٞ

ٕ  ٚ ططت خؤَإ بطَِٜو ١َُٝ٥ زٚا٠ٚ١ٜٝٝ، ت١ْطص١ٜ٠ٟ ١٥ّ ي١باض٠ٟ ظ، 2012 زٜػَُٝب١ضٟ  ٠ٚآلمميا
ٕ  ضِْٚٚهطز٠ٚ١ْٜي١ى،  ْٛٚغٝٓط١ن١ٟ ب١َيهٛ بعاْني ضِا٠ٚغتإ ١ْزا٠ٚ١ٜ،  بيؤ  ضِاغيتهطز١ٜ٠ٚ١ْى  ٜيا

 يَٝسْٚاا١ْٟ ١٥ٚ غ١ض خب١ٜٓ١ تٝؿو ١ْٖسَٜو ظاْٞ ب١ضاى اَإٚ بؤ١ٜ بهات٠ٚ١، بآلٚ بؤض١ْٚٛناْٞ
 :نطا١ْٚت٠ٚ١ بآلٚ

ٞ  ٚ بآلٚب٠ٚٛت٠ٚ١ ال١ٜنسا ب١ٖ١َٛٚ ط١ْس٠َيٞ بؤْٞ ن١ ي١ناتَٝهسا  نيطز٠ٚٚ،  بَٝيعاض  ٖي١َٛٚاْ
 تيا  بطيط٠  َايٝهٝٝي٠ٚ١  ب١ضَِٜع ْٛغٝٓط١ن١ٟ ي١ ١ٖض ض١ى، نطِٜين غ١فك١ناْٞ ط١ْس٠َيٝٞ ي١ٚا١ْ

ٞ ن١ ز٠ٚضٚب١ض٠ن١ٟ،  ٚ ٚاقٝي   يي١  زٚٚضٕ ظؤض ني١  ز٠زات يَٝسٚاْاْي١  ٥ي١ّ  ناتي١زا،  يي١ّ  ٥يا  ضي
 زضٚٚغيت  تيط  ت١ْطص١ٜ٠نٞ ز٠ض١ْض٠ٚٛ، ت١ْطص١ٜ٠ى ي١ َٖٝؿتا ١٥ٚ ٥اخط س١قٝك١تٔ، ثَٝض١ٚا١ْٟ
ٟ  ١٥ٚ، بًََٞ ب١خ١َيو تا ز٠نات، ٞ  ي١طي١ٍَ  تي١ْٝا  ت١ْطيص٠ ٞ  ١ٖٜي١،  نٛضزغيتاْسا  ٖي١ضَُٜ  ن١ضي

ٟ  تيا  ضِؤش١ٖآلتي٠ٚ١  يي١  باؾيٛٚض،  تيا  بيانٛٚض٠ٚ٠  ي١ ت١ْطص٠ناْٞ ١ٜ٠ٚ١٥، ضِاغت١ٝٝن١ٟ  ضِؤش٥ياٚا
ٞ  ثاف ي١ غ١ض٠تازا، ي١ بطز٠ٚٚت٠ٚ١، خؤٟ بري ٠ٚ١٥ؾٞ ت٠ْٛٝ١ت٠ٚ١، ٞ  دي١ْط  دٝٗياْٞ،  ١ٜني١َ
ٟ  ي١غي١ض  ز٠َٚي١تي١  ٥ي١ّ  زا١َظضا٠ٚ؟ ضؤٕ عَٝطام ز٠َٚي١تٞ  ني١  زاَي١ظضا٠ٚ  ؾي١ضان١تَٝو  بٓي١َا
 .ز٠نات ١٥ٚإ ٠ٚى ١٥َٝـ ٚ يَٝهطزٚ ْهَٛيٝإ ١٥ّ ثَٝـ ١٥ٚا١ْٟ
ٌ  ز٠غيتٛٚض  ي١غ١ض٠نإ، ْانؤنٞ ْاٚض١ باغٞ غ١ض زَٜت١ ن١ َايٝهٞ ب١ضَِٜع  ز٠نيات،  ثَٝؿيَٝ
 زابطِٜٔ نٛضزغتاْٞ ي١ ثَٝؿٛٚ ضَِٜصميٞ ْاٚضا١ْٟ ١٥ٚ ،(تَٝه١َي١نإ ْاٚض١) ز٠َْٞ يَٞ ْاٜٚإ ناتَٝو

ٟ  ٚاقٝي ،  بهاتي١  زابطِٜٓي١  ٥ي١ٚ  ز٠ٜي١َٟٚ  َايٝهٞ ٚ ٟ  َٜٚيطِا ٟ  ٥ي٠ٚ١ ٞ  ، 140 َياز٠  َاز٠ٜي١ن
 بَٞ ١َ١٥، ز٠غتٛٚض١ٜٝ، ز٠غت١ٚاش١ٜ٠نٞ ي١غ١ض٠نإ، ْانؤنٞ ْاٚض١ ز٠غت١ٚاش٠ٟ ٚ ز٠غتٛٚض١ٜٝ
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ٕ  ْاٚض١ ٚ ن١ضنٛٚى نٛضزغتاْٝٞ ْاغٓا١َٟ ي١ طَٛامنإ ن١َأٜ ٠ٚ١٥ٟ . ٖي١بَٞ  زابطَِٜٓطا٠ٚنيا
 ٖي١َٛٚ  غٝاضٟثط ن١ ز٠ن١ٜٔ، ثطغٝاضَٜو ض١ْس ١ْبَٝت٠ٚ١، زضَٜص ظؤض طتتٛطؤن١َإ ٠ٚ١٥ٟ بؤ دا

 :ز٠زا٠ٚ١ْ ٠ٚآلَٞ خؤظٜا عَٝطاق١ٝٝنا١ْ،
ٞ  ْي١ى  غٝاغ٠ٚ١ٝٝ، ت١ٚافٛقٞ ضَِٜٞ ي١ ز٠غت، ن١ٚت٠ٚٛت١ سٛنُت ي٠ٚ١ت١ٟ -  ب١ٖ١ًيبيصاضزْ

ٕ  ضِاغت١ٚخؤ ٟ  ٜيا ٞ  تي١ْٝا  تيؤ  غي١باظٟ،  نؤز٠تيا ٕ  خي١ضٜه ٟ  ٚ يَٝيسا  ؾي١ضٜه١  زٚٚضخػيت٠ٚ١ٓ
 .ت١ٚافٛم ٚ ز٠غتٛٚض َٝهطزْٞدَٝب١د ي١ زٚٚض٠ ظؤض ض٠ِفتاضَٜه١، ١َ١٥ف غٝاغ١ٝٝناْغ،

ٟ  يي١  زؤالض ًَٝاض غ١ز ؾ١ف ي١ ظٜاتط -  ٥َٝػيت١ف  تيا  زضا٠ٚ، ب١ٖي١ز٠ض  عَٝيطام  بٛٚزدي١
 تا ٥ا٠ٚ٠ٚ ي١ ١ٖض ز٠شٟ، خع١َتطٛظاض١ٜٝناْسا ١ْبْٛٚٞ قٛضغٞ باضٟ شَٜط ي١ عَٝطاقٞ، ٖاٚٚآلتٞ
 ثاض٠ٜي١  ٖي١َٛٚ  ١٥ٚ ا٥١ٜ ٥ابٛٚضٟ، شَٜطخاْٞ ظؤضب١ٟ خَٜٛٓسٕ ٚ ت١ْسضٚٚغغ ضَِٜط١ٚبإ، ناض٠با،

ٟ  ب١نؤَي١َيَٝو  ز٠ؾيت١َٟٚ  ضٛٚ؟ نَٟٛ بؤ ٟ  بَٝػي١ضٚب١ض،  ١َظْيس٠ ٞ  خي١َيو  َتُاْي١  بي٥١ابٛٚضٜ
 ١َٖٛٚ ب١ؾا١ٜتٞ ز٠نات، ط١ؾ١ ٚ ث١ض٠ز٠غتَٝينَ نٛضزغتإ ناتَٝهسا ي١ به١ٟ، ي١م نٛضزغتإ
 يي١  ظٜياتط  ت١ط١ٜؿيت٠ٚٛ  نٛضزغتاْسا ي١ ٠ٚب١ضَٖٝٓإ ق١ٚاض٠ٟ ٚ بٝا١ْٝٝنإ ٚ ع١ض٠ب ٚ عَٝطاقٞ
ٕ  يي١  بطا، نَٜٛغ ز٠َٚي١تٞ ب١ؾٞ ٚ ع١ض٠ب١ٝٝ ٚآلتاْٞ ٖٞ ظؤضب١ٟ ن١ زؤالض ًَٝاض 23  ٖي١َٛٚا

 .ظؤضتط٠
ٞ  زا١َظضاْيس٠ٚٚ،  ظٜاتطٜؿيت  بطط٠ ٚ ًَٝؤْٞ غٛثا١ٜنٞ -  ز٠ض٠ٚ٠ٟ يي١  ٥َٝػيت١  تيا  ن١ضي
ٔ  ١ٖغيت  نٛضزغيتإ،  ١ٖضَُٜٞ ـ  ٚ ب٥١ي١َ  فريقي١ت  قا٥ٝيس  ٜي١ى  ٥ي٠ٚ١  زٚاٟ ْيانطَٟ،  ٥اغياٜ
ٞ  ٥اٜي١  ٖات٠ٚٛ، ز٠غتٛٚضزا ي١ ٠ٚى زابَٞ ي١غ١ض ض٠ِظا١َْسٟ ث١ضي١َإ ن١ ١َظضاْس٠ٚٚزا١ْ  باغي
 ز٠ن١ٜت؟ عَٝطاقٞ غٛثاٟ ناّ

ٞ  ٚ ١٥زلاّ ي١ بريت باف ٥ا١ٜ -  خ١ت١ضْاني١ت  ظؤض خ١ت١ضْاني١،  قػي١  ٥ي١ٚ  يَٝه١ٚتي٠ٚ١ناْ
 ز٠ن١ٟ؟ نٛضز ٚ ع١ض٠ب ؾ١ضِٟ بؤ باْط١ؾ١ ناتَٝو نطز٠ٚٚت٠ٚ١

ٞ  ناتَٝهيسا  ي١ ز٠نَٝؿا٠ٚ١ٜ ي١ناض ز٠غتت بهطزا١ٜ، ١ضثطغٝاضَٜغب١ب ١ٖغتت ١٥ط١ض -  سياَي
ٔ  ب٠ٚٛتي١  ٚآلت" غ١ض٠ضِؤ١ٜٝناْت٠ٚ١" ب١ٖؤٟ ٥اخط خطاث١، ٚا عَٝطام ٞ  ط١ْيس٠َياٜ  ٚ زْٝيا  ٚآلتي
 ٥ي١ٚ  ب١غيساف،  دٝٗاْٝٝي١نإ،  ث٠َٛٝض٠ ب١ثَٝٞ ١٥غتؤثانٝسا، ي١ ٚآلت ثاؾه١ٚتأٜ ي١ ١ٜنَٝه١

ٔ  ب٠ٚٛتي١  بيٛٚ،  زْٝا٠ٚ ١َٖٛٚ ضٟظا ب١غ١ض ْاٟٚ ثاٜت١خت١ٟ  ثياف  ت١ْاْي١ت  ٚ ؾياض  بَٝبي١خاٜ
ٞ . نطز٠ٚٚ ز٠غتٓٝؿاْٝإ بَٝال١ْ١ٜنإ َْٝٛز٠َٚي١ت١ٝٝ ضِاط١ٜ١ْسضا٠ٚ ٠ٚى ،!زَٟ غؤَايٝـ  ز٠َٚيي١ت
 ني١  نٛضز، ٚ ع١ض٠ب بطا، ١ْت٠ٚ١ٟ ١ٖضزٚٚ: زا١َظضا٠ٚ ثَٝه٠ٚ١يهاٚ ب١َٓاٟ زٚٚ ي١غ١ض عَٝطام
 ٚ َػييَٛيُإ غيياب١٦ٝ، ٚ ٥َٝعٜييسٟ ٚ بيي١تٛضنُإ ز٠شٜيئ، بطاٜاْيي١ تييطزا ثَٝهٗاتيي١ناْٞ ي١طيي١ٍَ
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 يي١  ١ٖض٠ِؾي١  ١ْنطز٠ٚٚ د١ضا١٥تٞ تؤ، ي١ دط١ عَٝطام، غت١َهاضٟ سانَُٝهٞ ٖٝ  ١َغٝشٞ،
 ب١ٜي١نَٝغ  غٛٚنا١ٜتٞ ٥َٝػت١، َٖٝٓس٠ٟ ١ٖضطٝع ١ْبَٞ، تؤ بهات، ١َٖٛٚإ بطاٜا١ْٟ ث٠َْٛٝسٜٞ
 نؤ١ْنطا٠ٚتي٠ٚ١  غيٛثا  ؾي١ٜ٠َٛٝ  بي١ّ  ١ٖضطٝع ١ْنطا٠ٚ، عَٝطام باآلٟ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜٞ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ
 غٝاغيٞ،  ال١َْٜٝهي٠ٚ١،  ١َٖٛٚ ي١ ز٠ضَٞ زاضِٚٚخإ ب١ض٠ٚ ب١ضِؤش ضِؤش ن١ ١ْبَٞ تؤزا ي١غ١ضز٠َٞ
 ََٛيهَٛاَيٞ ٚ بَٝطْٛاح خ١َيهٞ طٝاْٞ ٚ ز٠بَٞ خطاثا تازَٟ ١٥َين باضٟ ضِؤؾٓبريٟ، ٚ ٥ابٛٚضٟ

ٟ  ني١  ْاز٠غتٛٚض١ٜٝناْت غ١ض٠ضِؤ١ٜٝ غ١ض٠ضِاٟ ١٥َا١ْ ز٠ضٔ، َْٝٛ ي١ ٖاٚٚآلتٝإ  ي١غي١ض  غيٛٚض
 بي٥١اظاض  ١ٖغيت  ناتَٝهيسا  يي١  ٥َُٝي١ . ط١ٍ ٥رياز٠ٟ ٚ ث١ضي١َإ طَٜٛسا١ْ بَٞ ب١ضز٠ٚاَبْٛٚٝإ،

 ي١ط١ٍَ بطا نٛضزغتاْٞ بًََٝني، ْاضاضٜٔ ط١ي١ن١َإ، بؤ ب١غٛٚنػ١ضزلسا١ْناْتإ غ١باض٠ت ز٠ن١ٜٔ
 ١ْزا٠ٚ ١َٖٚيٞ تؤ ٠ٚى ن١ؽ ١ٖضطٝع عَٝطاق٠ٚ١، ز٠َٚي١تٞ ْسْٞزا١َظضا ي١ عَٝطاق١ٝٝنإ، ١َٖٛٚ
ٞ  ٚ خَٝطٚبَٝيط  ن١ نٛضزغتإ ١ْبَٞ، ب١َٓ١ت بسات، تَٝو بطا١ٜت١َٝٝإ ١٥ٚ  غي١ض  ٚ شَٜيط  غياَاْ

ٞ  ٠ٚى ٥َٝػيت١ف،  ٚ ١٥ٚغيا  ١َُٝ٥، ٚآلت، ت١ٚاٟٚ ب١خؿ٠ٛٝت١ خان١ن١ٟ  ْٝؿيتُٝاَْٝو  بطاب١ؾي
ٞ  ٚ ََٝيصٚٚ  ٚ غيتٛضَٜو ز٠ ن١ ز٠ن١ٜٔ، ٚ نطز٠ٚٚ ١َٖيػٛن١ٚمتإ ٕ  ٖاٚبي١ف  ب١ضش٠ٚ٠ْيسٜ  نؤَيا
ٕ  يي١  َٜيو "ثيٛاظ " ز٠تا١َْٟٚ ن١ ٠ٚ٠َٛٝ٥ ز٠غ١آلتج١ضغغ ٚ ت١َار ب١ثَٝض١ٚا١ْٟ ز٠نات٠ٚ١،  َْٝيٛا
 .بس٠ٕ يَٞ زميٛنطاتٝسا ٚ فٝسضايٞ عَٝطاقٞ ي١ بطانامنإ ٚ ط١ي١ن١َإ

 .بٛٚبَٞ تَٝط ١ن ١َن١ ضا٠ٚضَِٟ بطغٞ غهَٝهٞ ي١ خَٝط: طٛت٠ٚٛ ضِاغتٝإ زٚاداض،-
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ذد ًعّ اهع٘صاسات   كؼفت ٗثا٢ق ه٘صاسٝ اهتؼطٚط، عّ حت٘ٙى ٗختفٚض ًباهؼ طا٢وٞ ًّ ع

ارتذًٚٞ ٗكزهم ًؼشٗع بػذاد عاؿٌٞ هوجقافٞ اهعشبٚٞ إىل ٗصاسٝ اهذفاع بػشض ػشا١ طا٢شات 
 س٢اطٚٞ.

عوعٛ ٙ٘طع    “ٗت٘كض اه٘ثا٢ق اهيت سـوت عوٚٔا ٗكاهٞ أُبا١ بشاثا أْ ٗصٙعش اهتؼطعٚط   
صاسٝ ( ًوٚاس دِٙاس ًّ امجاهٛ اهتؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ ه50٘، أًش مبِاقوٞ ًبوؼ قذسٖ)”اهؼلشٜ

 االعٌاس ٗاالطلاْ إىل امجاهٛ اهتؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ ه٘صاسٝ اهذفاع.
( ًوٚاس دِٙاس ًّ امجاهٛ اهتؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ 20كٌا أًش اه٘صٙش مبِاقوٞ ًبوؼ ًقذاسٖ)

 ه٘صاسٝ اهجقافٞ إىل امجاهٛ اهتؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ ه٘صاسٝ اهذفاع.
تؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ ملؼاسٙع ( ًوٚاس دِٙاس ًّ اه50ٗٙ٘دٕ ٗصٙش اهتؼطٚط بتؼفٚض ًبوؼ)

 ٗصاسٝ االعٌاس ٗاالطلاْ هبِا١ زتٌعات طلِٚٞ هوٌ٘اطِني يف االُباس ٗرٜ قاس ٗاملجِٟ ٗاهذٙ٘اُٚٞ.
( ًوٚاس دِٙاس ًّ اهتؼـٚـات اهظِ٘ٙٞ ملؼشٗع 20ٗٙع٘د اه٘صٙش هٚأًش بتؼفٚض آػش..)

 (..2013)ت٣ٚٔٞ ًذِٙٞ بػذاد كعاؿٌٞ هوجقافٞ اهعشبٚٞ هعاَ/ 
يف كتابعٕ امل٘دعٕ إىل اهع٘صاست رات اهعالقعٞ، أْ     ” عوٛ اهؼلشٜ“ش اهتؼطٚط ٗٙ٘كض ٗصٙ

اهتؼفٚلات اهظابقٞ ٗاملباهؼ املِق٘هٞ، دا١ت بظب  اداسز ًؼشٗع )ػشا١ طا٢شات س٢اطٚٞ( يف 
 ه٘صاسٝ اهذفاع. 2012دذاٗي امل٘اصُٞ االطتجٌاسٙٞ اهظِ٘ٙٞ هعاَ/ 

هشػٚذ ٗتأٓٚى اهقؼوٞ، بعذًا طُشبت ٗكاُت تقاسٙش حتذثت عّ ت٘ق  أعٌاي تط٘ٙش ػاسع ا
 ختـٚـاتٔا املاهٚٞ بٔزٖ اهطشٙقٞ املفاد٣ٞ.

ُٙزكش أْ ٗصاسٝ االطلاْ ٗاالعٌاس ٗافقت عوٟ ًِاقوٞ األً٘اي املؼــعٞ هبِعا١ ًظعاكّ    
 ًوٚاسا، متت ًِاقوتٔا إىل ٗصاسٝ اهذفاع هؼشا١ اهطا٢شات. 50بلوفٞ 

اهزٜ ٙشأغ ٗصاسٝ اهذفاع باه٘كاهٞ، عوٟ عٌوٚٞ ٗ” طعذْٗ اهذهٌٚٛ“ٗبذٗسٖ ٗافق ٗصٙش اهجقافٞ 
ًِاقوٞ األً٘اي، اهيت كاُت شتــٞ أؿاًل هتط٘ٙش ٗتأٓٚعى اهقؼعوٞ ٗػعاسع اهشػعٚذ، هؼعشا١      

 طا٢شات س٢اطٚٞ.
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  20122012//1212//1212  زؤذيزؤذي  هةهة  كةكة  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  بسِيازيبسِيازي

  ةكاْةكاْكوزدضتاُييكوزدضتاُيي  ُاوضةُاوضة  دةضتةواذةيدةضتةواذةي  بةكازٓيَِاُيبةكازٓيَِاُي  ضةبازةتضةبازةت  دةزضووةدةزضووة
  هةضةزةكاْهةضةزةكاْ  ُاكؤكيُاكؤكي  ُاوضةُاوضة  جياتيجياتي  هةهة  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  دةزةوةيدةزةوةي  هةهة

 
 
 
 
 

 َٝٗط٠بإ ٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ ْاٟٚ ب١
 بطِٜاض

 2012 غاَيٞ(  26)  شَييياض٠
ٕ  ب١َ١ب١غيت  عَٝطاقٞ سه١َٛتٞ باآلٟ ب١ضثطغاْٞ ي١ شَاض١ٜ٠ى ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ  يي١  ٚاظٜيا

ٞ ) ز٠غت١ٚاش٠ٟ ب١ناضَٖٝٓاْٞ ٕ  ْيانؤن ٟ ز يي١  ني١  َٖٝٓيا٠ٚ ( ي١غي١ض٠نا  ٠ٚى عَٝيطام  ٠غيتٛض
 ْاٚضيي١ بيي١ ز٠ٜاْططَٜتيي٠ٚ١،(  140)  َييازز٠ٟ ني١  ٖييات٠ٚٛ ْاٚضييا١ْ ٥يي١ٚ بييؤ ٥اَاش٠ٜي١ى 

 ز٠غت١ٚاش٠ٟ َٖٝٓاْٞ ناض ب١ ٚ نٛضزغتاْٝؿ٠ٚ١ ١ٖضَُٜٞ ٥ٝساض٠ٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ نٛضزغتا١ْٝٝناْٞ
 ٖيٝ    بيَٞ  بي١  ف١ض١َٝٝناْٝاْيسا،  يَٝسٚاْي١  ٚ ْٛٚغيطاٚ  يي١  ثَٝؿٛٚ ز٠غت١ٚاش٠ٟ دٝاتٞ ي١ تط
 ب١ضثطغا١ْ ١٥ٚ ن١  ز٠ط١ٜ١َْٞ ٠ٚ١٥ ١َ١٥ف ن١ دٛططايف، ٚ ََٝصٜٚٚٞ ٜإ ٜاغاٜٞ اَيجؿتَٝهٞث

 .١ْٝٝ ز٠غتٛض١ٜٝ َازز٠ ١٥ّ دَٝب١دَٝهطزْٞ بؤ ٥اض٠ظ١ٜٚٚنٝإ ٚ ١ْٝت ٖٝ 
ٕ  ضٟٚٚ يي١  ْاٚضيا١ْ  ١٥ّ نٛضزغتا١ْٝتٞ َؤضنٞ ثاضاغتين ثَٝٓاٚ ي١ ١َ١٥ٚ  ٚ زاْٝؿيتٛٚا
ٟ  ثَٝٞ ب١ ٚ دؤض٠ٚ١ٜ ٚ دؤضا ن١ي١ثٛٚضٟ ٞ  ٜاغيا ٞ  غي١ضؤنا١ٜت ٞ  ٖي١ضَُٜ  عَٝيطام  نٛضزغيتاْ

 :بطِٜاضَاْسا ١َٖٛاضنطاٚ، 2005ٟ غاَيٞ( 1) شَاض٠
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ٟ  ز٠ض٠ٚ٠ٟ نٛضزغتا١ْٝٝناْٞ ْاٚض١)  ز٠غت١ٚاش٠ٟ ي١َ١ٚزٚا.1 ِ  ٥ٝيساض٠  بي١ناض ( ٖي١ضَٜ
 عَٝطام نؤَاضٟ ز٠غتٛضٟ 140ٟ َازز٠ٟ ن١ عَٝطام نٛضزغتاْٞ ْاٚضا١ْٟ ١٥ٚ بؤ بَٗٝٓطَٜت

 .ٜاْططَٜت٠ٚ١ز٠
 
ٕ  ٖي١َٛٚ  ثَٜٝٛػت١.2 ٞ  ال١ْٜي١  ٚ ٠ٚظاض٠تي١نا ٕ  ُْٝضي١  ٚ في١ضَ  ال١ْٜي١  ٚ ف١ضَٝٝي١نا

 .بٔ بطِٜاض٠ ١٥ّ ثاب١ْسٟ ١ٖضَِٜ ث٠ٜٛ١ْساض٠ناْٞ
 
 .ز٠نطَٜت ثَٞ ناضٟ ز٠ضض٠ٚ١ْٝٚٛ ضؤشٟ ي١ بطِٜاض٠ ١٥ّ.3

 
 
 
 
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز
  عَٝطامعَٝطام  --نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ

  ١ٖٚيَٝط١ٖٚيَٝط
1212//1212//20122012 
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  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  فةزًيفةزًي  وتةبيَريوتةبيَري  هيَدواُيهيَدواُي
 

ٞ  زضٚغيتهطا٠ٚزا،  ت١ْطيص٠  ٥ي١ٚ  ن١ؾٞ ي١ ٞ  بي١ضَٜع  يي١  ْعٜيو  ن١غياَْٝه ٞ  َيايٝه  يَٝيسٚاْ
 نطزٕ باْط١ؾ١ ي١ بَٝذط١ ١َٖٜٛٚإ ١ٖض نطؤنسا ٚ ؾ٠َٛٝ ي١ ن١ ز٠ز٠ٕ ْاٖاٚغ١ْط ٚ ْا١َغ٦ٍٛ

ٞ  غ١ضؤى ١ٟغ١ضزا١ْن ١٥َا١ْ .ْني ٖٝضٝا ب١غ  بٛختإ ٚ  ؾي١ٜ٠َٛٝى  بي١  ني١ضنٛى  بيؤ  بياضظاْ
ٔ  بياف  ضيْٛه١ . طاَيت١ٜ١ دَٝٞ ضاغغ ب١ ن١ ز٠ن١ٕ ٠ٚغ  ٞ  غي١ضؤى  ني١  ز٠ظاْي  َيايف  بياضظاْ
ٟ  ٥ي١ّ  ١َ١٥ؾيسا  ي١ط١ٍَ ٚ ١ٜ١ٖ ؾََٜٛٓٝهٞ ١َٖٛٚ غ١ضزاْٞ ٕ  ز٠ض٠ٚ٠ٟ بيؤ  غي١ضزا١ْ  نٛضزغيتا
ٞ  ؾياض٠  ي١ٚ تا ب٠ٚٛ ن١ضنٛى بؤ ب١َيهٛ ١ْب٠ٚٛ، ٞ  بي١ضَٜع  ٓان١ناْٞتطغي  يَٝسٚاْي١  ٠ٚآلَي  َيايه
 ب١ ن١ضنٛنٝؿٞ ٚ نطزبٛٚ ع١ض٠بٞ ٚ نٛضز ؾ١ضِٟ ١َٖيطريغاْسْٞ ١ٖض٠ِؾ١ٟ تٝاٜاْسا ن١ بسات٠ٚ١
ٞ  ٚ عي١ض٠ب  بطاٜاْٞ غ١ضزا١ْٟ، ب١ّ باضظاْٞ غ١ضؤى. زاْابٛٚ ْانٛضزغتاْٞ ؾاضَٜهٞ  تٛضنَٛياْ
ٞ  ْازضَٜيت  بيٛاض  دؤضَٜو َٖٝ  ب١ ن١ نطز٠ٚ٠ زَيٓٝا ن١ضنٛنٞ ٞ  ٚ ٚٚبيسات ضِ ٚا ؾي١ضَٜه  ني١ضنٛن
 ١٤١ٟ َييازز٠ٟ دَٝبيي١دَٝهطزْٞ ٚ ثَٝهٗات١ناْٝيي١تٞ ٖيي١َٛٚ ؾيياضٟ نٛضزغييتاْٝـ ضٚسييٞ

ـ  ن١ ؾاض٠، ١٥ٚ ثَٝؿه١ٚتين ٚ ٥اؾغ ٚ غ١قاَطريٟ بؤ ظ٠َا١ْت١ باؾأٜ ز٠غتٛضٜـ  ١٥َي١ٜ
 ضاض٠غ١ضَٜو ١ٖض ن١ ١ٜ١ٖ ١َغ١ي٠ٚ١ ب١ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ بؤ ض١ْٚٚ ظؤض ث١ٜاََٝهٞ

 .ض٠تس٠نطَٜت٠ٚ١ ب١ت١ٚاٟٚ ١٤١ َازز٠ٟ ي١ ٠ضب١ز
 
 

 قباح ٥ََٛٝس. ز
 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ف١ضَٞ ٚت١بَٝصٟ

٣١/٣١/١١٣١ 
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  دةزٓاويَشتةيدةزٓاويَشتةي  دةزبازةيدةزبازةي  كوزدضتاُةوةكوزدضتاُةوة  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  هةهة  بةياُِاًةيةنبةياُِاًةيةن
  ضياضييضياضيي  ثسؤضةيثسؤضةي  زيَسِةويزيَسِةوي  زاضتلسدُةوةيزاضتلسدُةوةي  وو  ئيَطتائيَطتا  تةُطرةيتةُطرةي

 
 ٚ ٖاٚٚآلتٝييإ بييؤ خع١َتطٛظاضٜٝيي١نإ ف١ضاَؤؾييهطزْٞ بيي١ٖؤٟ طامعَٝيي زضَٜييص٠ َا٠ٜٚيي١نٞ
ٞ  بي١  ضَٜهه١ٚت١ٓناْي٠ٚ١  ٚ ز٠غيتٛٚض  ١ْنطزْٞ دَٝب١دَٞ ٚ ؾ١ضٜه١نإ ث١ضاَٜٚعخػتين  ت١ْطص٠ٜي١ن

 ت١ٚاٟٚ ب١ عَٝطام ط١يٞ بَٝعاضٟ ي١ طٛظاضؾت ن١ ٥اضا، َٖٝٓا٠ٚت١ ناضزا١ٜ٠ٚ١ْنٞ ٚ تَٝس٠ث١ضَِٟ ط١ٚض٠
 .ز٠نات ضَٜهدطا٠ٚنإ ٚ سعب ب١ضَِٜع٠نإ ١َضد١ع١ ٚ ٜٝين٥ا ظاْاٜاْٞ ٚ ثَٝهٗات١
 ضاض٠غ١ض، زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ بؤ بهات ٥اقآل١ْ ز٠غتجَٝؿد١ضٟ فٝسضاَي١ سه١َٚٛتٞ ١٥ضنٞ ناتَٝهسا ي١
 ب١ٖؤ٠ٚ١ٜ نطز٠ٚٚ، ناضٟ ث١ضاَٜٚعخػ  ٚ ١ٖض٠ِؾ١ ٚ ف١ضاَؤؾهطزٕ ٚ ت١ْطص٠ن١ ٥اَيؤظبْٛٚٞ بؤ ب١آلّ

 .به١َٜٚت٠ٚ١ يَٞ خطاثٞ ١٥زلاَٞ ا١ٜ١ْي١ٚ ٚ نطز٠ٚٚ ظٜازٟ ١َتطغ١ٝن١
ٕ  ض٠ٚاناْٞ زاٚاناض١ٜٝ بؤ خؤَإ ت١ٚاٟٚ ثؿتٝٛاْٞ ي١ زٚٚثات ١َُٝ٥  ز٠ن١ٜٓي٠ٚ١،  خؤثؿياْس٠ضا

ٕ  خؤثؿاْسا١ْ ٥اؾتٝا١ْٟ ثاضاغتين ثَٜٝٛػغ ي١ زٚٚثات ٖاٚنات ز٠ٚ١َٜٓ، ز٠غتٛٚض ي١ط١ٍَ ن١  ٚ نيا
 ال١ْٜي١  ٜا ن١غاَْٝو ١َٖٚيٞ ي١ ٚضٜاٜٞ ٚ زاضب٥ٕٚٛاطا ي١ط١ٍَ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، تْٛسٚتٝصٟ بؤ ١ْبطزٕ ث١ْا
 .َاف١ناْسا ض٠ٚاٟ ي١ طٛضظ٠ٚؾاْسٕ ٚ ؾ١ثؤٍَ غٛاضبْٛٚٞ بؤ ْسضِؤنإ تٛ

ٟ  بي١  ثَٜٝٛػيت  زشٚاض٠ ت١ْطيص٠  ٥ي١ٚ  تَٝج١ضِاْسْٞ ٟ  ضاغيتهطز٠ٚ١ْ ٟ  ضَٜيط٠ٚ ٞ  ثطؤغي١  ٚ غٝاغي
 زا١ٜيؤط ؾَٝٛاظٟ ي١ ٚنطزٕثَٝط٠ ظ٠ضٚض٠تٞ ٚ نؤنطز٠ٚ١ْ ٚ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ ٚ ز٠غتٛٚض ب١ ثاب١ْسبٕٛٚ
 .عَٝطاق١ ط١يٞ ؾا١ْٜٞ ن١ ٥اظاز، شٜاَْٝهٞ ب١زَٜٗٝٓاْٞ ثَٝٓاٚ ي١ ز٠نات

 
  باضظاْٞباضظاْٞ  َػبٛزَػبٛز

  نٛضزغتإَنٛضزغتإَ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنٞغ١ضؤنٞ
1919//11//20132013  
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  ٓةزيٍَٓةزيٍَ  ضياضييةكاُيضياضييةكاُي  اليةُةاليةُة  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي

  كؤدةبيَتةوةكؤدةبيَتةوة
 

 ي١ط١ٍَ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ ضظاْٞبا َػبٛز ب١ضَٜع 13/2/2013 ضٛاضؾ١مم١ ١٥َطؤ
 .نؤب٠ٚ٠ٚٛ ١ٖضَِٜ غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ
 

 : باؽ ب١ض خطا١ْ غ١ض٠نٞ ت٠ٚ١ضٟ  غَٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١
 ي١ ب١ؾساضٜهطزْٞ ٚ ١٥َيُاْٝا بؤ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ غ١ضزا١ْن١ٟ زٚا ١٥زلاَٞ -1

 .بانٛٚض طي١ْسا٥َٟٝ بؤ ف١ض١َٝن١ٟ غ١ضزا١ْ ٚ زافؤؽ ٥ابٛٚضٟ نؤضب١ْسٟ
ٞ  ٚ طؿيغ  بي١  عريام غٝاغٞ ض٠ٚؾٞ ث١ض٠غ١ْس١ْناْٞ زٚا -2 ٞ  خؤثَٝؿياْساْ  ثاضَٜعطانياْ
 .عريام زٜه١ٟ ْاٚض١ناْٞ ٚ زٜاي١ ٚ غ١آلس١زٜٔ ٚ ١٥ْباض ٚ ن١ضنٛٚى ٚ َٛٚغٌَ
 . تاٜب١تٞ ب١ غٛضٜا ٚ طؿغ ب١ ْاٚض١ن١ ثَٝؿٗات١ناْٞ زٚا -3

 َاف١ ٚ ١ٖضَِٜ ثاضاغتين ي١ نٛضزغتاْٝإ ط١يٞ ػغ١َٖيَٜٛ ١ٜى نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ؾساضبٛٚاْٞ
ٟ  يي١  ب١ضططٜهطزٕ ٚ ز٠غتٛٚض١ٜٝناْٞ ٞ  ثطؤغي١ ٞ  زميٛنطاغي  ٚ ب١ضظْطخاْيس  عيريام  غ١ضتاغي١ضٜ
 ٕ ٟ  غي١ض  يي١  ت٥١هٝسٜؿيٝا ٟ  ضاض٠غي١ض ٞ  غي١ضد١ّ  ٥اؾيتٝا١ْ  ٚ نيطز٠ٚ٠  عيريام  طريٚططفتي١ناْ
 َاٜيي١ٟ ز٠بَٝتيي١ نيي١ ز٠غتجَٝؿييد١ض١ٜٝى ٖيي١ض بيي١ غيي١باض٠ت ز٠ضبييطِٟ خؤؾييٝإ خؤؾييشاَيٞ

 يي١  بٓٝاتٓي١ض  تَٝط١ٜؿيتين  يَٝو ٚ دسٜٞ زٜايؤطٞ ز٠غتجَٝهطزْٞ ٚ باضٚزؤخ١ن١ َٖٝٛضنطز٠ٚ١ْٟ
ٞ  ني١  غ١ضتاغ١ضٜٞ ضَٜهه١ٚتَٓٝهٞ نا١ٜٟ َٖٝٓا١ْ ٥اَازلٞ ب١ عرياق١ٝناْسا ال١ْ١ٜ َْٝٛإ  نؤتياٜ
 .بََٗٝٓٝٓت ٚآلتسا ٥َٝػتاٟ باضططش٠ن١ٟ ب١ٚ
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  ::  نؤب٠ٚ١ْٚٛن١نؤب٠ٚ١ْٚٛن١  ب١ؾساضب٠ٚٛناْٞب١ؾساضب٠ٚٛناْٞ  ال١ْ١ٜال١ْ١ٜ
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ ثاضتٞ -1
 نٛضزغتإ ْٝؿتُاْٞ ١ٜنَٝغ -2
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ١ٜنططتٟٛٚ -3
 نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -4
 نٛضزغتإ ظ٠د١تهَٝؿاْٞ سعبٞ -5
 نٛضزغتإ زميٛنطاتٞ غؤغٝايٝػت سعبٞ-6
 يٝػت٢ غ١ضب١خؤ -7
 إنٛضزغت ي١ تٛضنُاْٞ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -8
 تٛضنُإ ضانػاظٟ يٝػغ -9
 تٛضنُاْٞ ١ٖٚيَٝطٟ يٝػغ -10
 ٥اؾٛٚضٟ زميٛنطاتٞ بعٚت٠ٚ١ٟٓ -11
 ٥اؾٛٚض غطٜإ نًسإ ط١يٞ ١٥زل١َْٛٞ - 12
 ١٥ض١َٕ يٝػغ - 13
 ن١ضِٜ ف١خطٟ ب١ضَٜع غٝاغٞ ن١غا١ٜتٞ -14
 نٛضزغتإ ؾٝٛعٞ سعبٞ -15
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  ضةزؤنضةزؤن  ةيَةيَهةطهةط  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  كؤبووُةوةي ضةزؤكيكؤبووُةوةي ضةزؤكي
  بةغدابةغدا  كوزدةكاُيكوزدةكاُي  وةشيسةوةشيسة  وو  فساكطيؤُةكاْفساكطيؤُةكاْ

 
 

ٞ  غ١ضؤنٞ باضظاْٞ َػبٛز ب١ضَٜع 17/2/2013 ؾ١مم١ ١ٜى ١٥َطؤ ٕ  ٖي١ضَُٜ  يي١  نٛضزغيتا
ٕ  غي١ضؤى  ي١طي١ٍَ  غ١آلس١زٜٔ ٞ  يي١  فطانػيٝؤ١ْنا ٕ  ١٥زلَٛي١ْ ٞ  ٠ٚظٜيط٠  ٚ َْٜٛٓي١ضا  نٛضز٠نياْ
 .نؤب٠ٚ٠ٚٛ فٝسضاٍَ سه١َٛتٞ
 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ دَٝططٟ ع١يٞ ض٠غٍٛ نؤغط٠ت ٕب١ضَٜعا ن١ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا، ي١

ٞ  غ١ضؤنٞ باٜع ١٥ضغ١الٕ ٚ ٕ  ث١ضيي١َاْ ٕ  ٚ نٛضزغيتا ٞ  َْٝضيريؤا ٞ  بياضظاْ ٞ  غي١ضؤن  سهَٛي١ت
ٞ  ثطغٞ بٕٛٚ، ٥اَاز٠ٟ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ٟ  ٥ي١ٚ  ٚ دٝادٝيا  ططْطي ٟ  ني١  نَٝؿيا١ْ  ضٚٚبي١ضٚٚ
ٞ  ثطؤغ١ٟ ٞ  ٚ غٝاغي ٕ  ضَٜطيا  ٚ ز٠بٓي٠ٚ١  ٥َٝػيتازا  يي١  عيريام  زميٛنطاغي ٞ  ٚ ضياض٠نا  ضيؤ١ْٝت

 .نطا ي٠َٛٝ باغٝإ بؤت٠ٚ١ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ زٚٚضاضٟ ن١ ت١ْطص١ٜ٠ٟ ي١ٚ ز٠ضباظبٕٛٚ
 : ٥اَاز٠بٛٚإ ، عريام ٥اغغ غ١ض ي١
ٞ  بيؤ  زٚٚثاتهطز٠ٚ٠ باضظاْٞ غ١ضؤى ١َٖٚي١ناْٞ بؤ خؤٜإ ثؿتطريٟ -1 ٕ  نؤتياٜ  بي١  َٖٝٓيا

 ي١طي١ٍَ  ضاَٜٚصنطزٕ ب١ ، خؤٟ ١ٖٚآل١ْٟ ي١ٚ بَٝت ّب١ضز٠ٚا ب١ضَٜعٜإ ن١ نطز زاٚاٜإ ٚ ت١ْطص٠ن١
ٞ  ز٠َٚي١تَٝهٞ ب١َٓاناْٞ زاْاْٞ ١َب١غغ ب١ عرياقسا غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ٞ  فٝيسضاَي  زمييٛنطات

 .ضاغت١ق١ٓٝ ٚ شٜإ ثَٝه٠ٚ١ ثط٠ْػٝجٞ ٚ ز٠غتٛٚض ب١ ب١غ  ثؿت ب١ زا١َظضا٠ٜٚٞ
ٞ ض بي١  ب١غي   ثؿيت  بي١  تي١ٚافٛم  ثطْػٝجٞ ي١ ت٥١هٝسنطزٕ -2  ٚ ٖي١ٚيَٝط  َٜهه١ٚتٓي١ناْ

 .غٝاغ١ٝٝنإ ال١ْ١ٜ ٚ َٖٝع َْٝٛإ تطٟ ضَٜهه١ٚت١ٓناْٞ
 نطزْٞ ب١زا١َظضا٠ٜٚٞ بؤ ثَٜٝٛػ  ن١ ٜاغاٜا١ْٟ ب١ٚ ناضنطزٕ ٚ ز٠ضنطزٕ ي١ ث١ي١نطزٕ -3
 .سٛنُطاْٞ ضَٜط٠ٟٚ ضاغتهطز٠ٚ١ْٟ ٚ فٝسضاٍَ عرياقٞ ز٠َٚي١تٞ
ٞ  ٚ ْاٚضي١ن١  زؤخٞباضٚ ث١ض٠غ١ْسْٞ ١٥ط١ض٠ناْٞ ضِٟٚٚ خػت١ٓ -4  َا١ََيي١نطزٕ  ضيؤ١ْٝت
 .١٥ط١ضا١ْزا ١٥ٚ ي١ط١ٍَ
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 بيي١َٖٝعنطزْٞ ٚ ب١غييسا ييي١ نييٛضز َْٜٛٓيي١ضاْٞ نيياضنطزْٞ َٝهيياْٝعَٞ بيي١َٖٝعنطزْٞ -5
 .َْٝٛاْٝإ ١َٖا١ْٖطٞ

 غ١ض ي١ بٕٛٚ نؤى ال١ٜنٝـ ١َٖٛٚ ٚ نطا٠ٚ١ٜ نٛضزغتإ ط١يٞ طٛتاضٟ ١ٜى ي١ د١خت -6
 .نٛضز غٝاغ١ٝٝناْٞ ال١ْ١ٜ ن١َٗيَٜٛػغ١ٜ ٚ ١ٜنطٜعٟ ثاضاغتين با١ٜخٞ
 ثطؤغ١ٟ ب١ضز٠ٚاَٞ غ١ض ي١ ت٥١هٝسٜإ ٥اَاز٠بٛٚإ نٛضزغتاْٝـ، ١ٖضَُٜٞ ٥اغغ غ١ض ي١

 .نطز٠ٚ٠ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ي١ ضانػاظٜٞ
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  ُاضاُدُيُاضاُدُي  هةضةزهةضةز  ضةزؤن وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْضةزؤن وةشيساُي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ  هيَدواُيهيَدواُي
  بةزيتاُياوةبةزيتاُياوة  هةًاُيهةًاُيثةزثةز  اليةْاليةْ  هةهة  كوزدكوزد  طةهيطةهي  جيِؤضايديجيِؤضايدي

 
 

 ْاغياْس  دٝٓؤغياٜس  ب١ تاٚاْا١ْٟ ١٥ٚ زاْٝؿتَٓٝهسا ي١ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ
ٕ  ١ٖضَُٜٞ ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى باضظاْٞ َْٝضريؤإ نطإٚ، نٛضزغتإ ط١يٞ ب١ ز٠ض١ٖم ن١  نٛضزغيتا
ٞ  َا١ٜٟ ٚ طططْ ضِٚٚزاَٜٚهٞ ب١ ب١ضٜتاْٝاٟ ث١ضي١َاْٞ ١ْٖطا٠ٟٚ ١٥ّ يَٝسٚاَْٝهسا ي١  خؤؾيشاَي
ٕ  ثَٝٓا٠ٚزا ي١ّ ن١ نطز ال١ْٜا١ْؾٞ ١٥ٚ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ زا، ق١َي١ّ ي١ ٞ  ٚ زا ٖي١َٚيٝا  غي١ض٠زلاَ

 .بٛٚ ت١ٚاٚ  ب١ضٜتاْٝا٠ٚ؛ ث١ضي١َاْٞ ال١ٜٕ ي١ نٛضز دٝٓؤغاٜسٟ ْاغاْسْٞ ب١ ١َٖٚي١ناْٝإ
 
 
 

 نٛضزغتا١ْ ١ٖضَُٜٞ ٠ٚظٜطاْٞ غ١ضؤى يَٝسٚا١ْن١ٟ ز٠قٞ ١َ١٥ف
 

ٟ  ٥ي١ٚ  ٥اٜا ن١ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ضباض٠ٟ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ ١٥َطِؤ ٞ  بي١  ز٠ضٖي١م  ني١  تاٚاْاْي١  طي١ي
 بيٜٛٚٔ؛  خؤؾيشاٍَ . نيطز  طتتٛطؤٟ بٓاغََٝٓٝت؛ دٝٓؤغاٜس ٠ٚى زضإٚ؛ ١٥زلاّ عَٝطام ي١ نٛضزغتإ

ٟ  ي١ب١ض ب١َيهٛ زضا، ١٥زلاّ طتتٛطؤ١ٜ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ت١ْٗا ١ْى ٞ  ٥ي٠ٚ١  بي١  بي١ضٜتاْٝا  ث١ضيي١َاْ
ٟ  بيؤ  خ١بامتإ ي١ ططْط١ ضِٚٚزاَٜٚهٞ ٠ٚ١٥ف. ْا نٛضززا دٝٓؤغاٜسٟ ب١ زاْٞ ف١ضَٞ  ٚ زازثي١ض٠ٚض
ٞ  ز٠غيغ  ي١غ١ض ن١ َٓساٍَ ٚ شٕ ثٝاٚ ٕ ١ٖظاضا ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْٟ ٚ زاْجَٝٓإ  بْٛٚي١  ثَٝؿيٛٚ  ضِشَُٜي
ٞ  ٚ ١٥ْتاٍ ضِظطاضبٛٚاْٞ بؤ ططْط١ ضِٚٚزاَٜٚهٞ ١ٖض٠ٖٚا. قٛضباْٞ ٞ  ضي١ن  َْٞٓيساآل  بيؤ  ٚ نُٝٝياٜ
 .ب٠ٚ١َٓٝٓ بٓٝاز شٜاْٝإ ز٠زٕ ١ٍَٖٚ ن١ ؾ١ٖٝسإ

 ي١ نٛضز ١ٖظاضإ بسضَٜت، ١٥زلاّ طتتٛطؤ١ٜ ١٥ٚ زا ١َٖٚيٝإ ن١ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ غٛثاغٞ
ٞ  ي١غ١ض ٚاشٜٚٚإ ن١ نٛضزغتإ زؤغغ ب١ضٜتا١ْٝناْٞ ٚ ب١ضٜتاْٝا ٞ  زاٚنياضٜ  دٝٓؤغياٜس  ْاغياْسْ

 نٛضز ط١يٞ زؤغغ ثاضت١ناْٞ غ١ضد١ّ ططٚٚثٞ تاٜب١تٞ ب١ ٚ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ ١٥ْساَاْٞ. نطز
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ٞ  ١َْٜٓٛضا١ٜتٝٞ ٚ طتتٛطؤ١ٜ ١٥ٚ ١٥زلاَساْٞ بؤ نطز ناضٜإ ن١ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ ي١  سهَٛٚي١ت
ٕ  ١ٖضَُٜٞ ٕ  ٥ي١ٚ  ني١  بي١ضٜتاْٝا  يي١  نٛضزغيتا ٕ  بي١ضز٠ٚاّ  ٚ نيطز  ز٠غتجَٝؿيد١ض١ٜٜا  بي١  تيا  بيٛٚ

 .ط١ٜؿت ١٥زلاّ ب١ غ١ضن١ٚتٜٛٚٞ
ٟ  زٚا بي١ضٜتاْٝا٠ٚ؛  ث١ضي١َاْٞ ال١ٜٕ ي١ نٛضز دٝٓؤغاٜسٟ سْْٞاغاْ ٞ  بي١زٚا  ْاغياْسْ
ٞ . ٖات غٜٛس ٚ ١ْضٜٚر ث١ضي١َاْٞ ضِابطزٟٚٚ غاَيٞ ٕ  ٖي١َٛٚ  غٛثاغي ٔ  الٜي١نٝا  ٚ ز٠ني١ٜ

 زٜه١ف ٚآلتاْٞ ي١ ٥اظازٟ ٚ َطؤؤ َاف١ناْٞ زؤغتاْٞ ٚ زؤغتامنإ ٖاْٞ ٠ٚ١٥ ٥ََٛٝس٠ٚاضٜٔ
 غيت١ّ  زشٟ يي١  ١ٜني٠ٚ١  بي١  ١ََٖٛٚإ ز٠بَٞ. نٛضز ط١يٞ دٝٓؤغاٜسٟ ْاغاْسْٞ بؤ بسات

 .بسات ضِٚٚ نَٟٛ ١ٖض ي١ ب٠ٛغتني
 
 
 

  باضظاْٞباضظاْٞ  َْٝضريؤإَْٝضريؤإ

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  ٠ٚظٜطا٠ْٚٞظٜطاْٞ  غ١ضؤىغ١ضؤى
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KRG.org|  11:29 2013MAR  2, SAT 
 ب١ضٜتاْٝا تاميعٟ ضِؤشْا١َٟ ثٝتٌََٝ، يؤضا
 

  ي١غ١ض نٛضز ١ٖظاض غ١ز٠ٖا نؤ١ََيهٛؾتين ب١ ثطغٞ ف١ضَٞ ب١ زَٜٚينَ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ
 .ْاغاْس دٝٓؤغاٜس ٠ٚى ف١ضَٞ ب١ سٛغ١ٜٔ غ١زاّ عريام ثَٝؿٟٛٚ زٜهتاتؤضٟ ز٠غغ
 
 بي١  ١َٖي١ظ١ بؤَباضاْهطزْٞ غاي١ٟ 25 ي١ط١ٍَ ٖاٚنات١ ن١ ث١ضي١َا١ْ ١٥ٚ زاْٝؿتَٓٝهٞ ي١
ٟ  ثطغٞ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْتاضاْٞ نُٝٝاٟٚ، طاظٟ ٕ  دٝٓؤغياٜس ٞ  بي١  نٛضزٜيا  ٚ ْاغياْس  في١ضَ
 .بٓاغََٝٓٝت ثطغ١ ١٥ٚ ؾ٠َٛٝ ١َٖإ ب١ نطز ٚٚآلت١ن١ٜإ سه١َٛتٞ ي١ زاٚاٜإ
 

ٟ  ناتٞ ن١ نٛضز ض٠ِض١َي١ى ب١ ث١ضي١َاْتاضٟ ظ٠ٖاٟٚ ْاظّ ٞ  ٚ بياٚى  خيؤ  عيريام  يي١  زاٜهي
 ب١ زش سٛغ٠ٚ١ٜٓ١ غ١زاّ ي١ال١ٜٕ ١َٖي١ُت١ٟ ١٥ٚ ن١ ٚٚت ث١ضي١َاْٞ ١٥ْساَاْٞ ب١ ضِاٜاْهطز٠ٚٚ
ٞ  بعض ٖؤناضٟ ب٠ٚٛ ١٥زلاَسضا ط١ي١ن١ٟ ٕ  ني١  ٖياٚٚآلتٞ،  ًَٝؤَْٝيو  يي١  ظٜياتط  بيْٛٚ  ظؤضبي١ٜا
 .ضِشَِٜ َٖٝع٠ناْٞ ال١ٜٕ ي١ بٔ نٛشضا ن١ ٔز٠نطَٜ ضا٠ٚضِٚإ
 ي١ْاٚبطزْٞ ي١ يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بؤ َْٝٛز٠ٚي١تٞ زازطا١ٜٝنٞ ٖٝ : " ٚٚتٞ ١ٖض٠ٖٚا ظ٠ٖاٟٚ ْاظّ
 ١٥ٚا١ْٟ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ب١ض١ْ٠َِٜٛض٠ٚٛ َْٝٛز٠ٚي١تٞ ١َٖي١ُتَٝهٞ ٖٝ  ٥َٝػتا تا. ١ْنطا٠ٚ زضٚغت نٛضز
 ٥َٝػتا تا ب١ضٜتاْٝا سه١َٛتٞ. زازطا بسض١َٜٓ شٜا١ْنؤ١ََيهٛ ب١ ١٥ٚ ١٥زلاَساْٞ ي١ ب١ضثطغٔ ن١
 ني١  ؾيتَٝه١  ٠ٚ١٥. ١ْْاغاْس٠ٚٚ دٝٓؤغاٜس ٠ٚى ١٥فػ١ض٠ناْٞ ٚ غ١زاّ ناضا١ْٟ ١٥ٚ ف١ضَٞ ب١

 ."بسضَٜت ١٥زلاّ ثَٜٝٛػت١

http://www.krg.org/
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 ٥اَياز٠  تٝاٜسا ١َٖي١ظ١ف نُٝٝاٟٚ طاظٟ قٛضباْٝاْٞ ن١ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ طتتٛطؤناْٞ

ٞ  زاٚاٟ تٝاٜيسا  ن١ ٖات نؤتا ب١ ث١ضي١َاْتاض٠نإ اناض١ٜنٞزاٚ ب١ زٚاتط بٕٛٚ ٞ  ْاغياْسْ  ثطغي
ٟ  يي١ٚ . ْاغياْسضا  ثطغ١ن١ ٚ نطا ق١بٍَٛ زاٚا١ٜٜإ ١٥ٚ ٚ ز٠نطز نٛضزٜإ دٝٓؤغاٜسٟ  ني١  ناتي١
ٟ  ١ْٝ ١َضز ب١ضٜتاْٝا سه١َٛتٞ ٟ  ٥ي١ٚ  ثاب١ْيس ٕ  بطِٜياض٠ ٞ  بي١آلّ  بَٝيت،  ث١ضيي١َا  ٖي١ْطاَٜٚه
 .نطا ْاٚظ٠ز ططْط ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ ب١ نٛضز١ٜنإ ١ططٚٚث ال١ٜٕ ي١ ٚ ََٝص١ٜٝٚٚ
 

 ١٥يٝػيت١ض  ١٥فطٜكٝا بانٛضٟ ٚ ْا٠ٚضِاغت ضِؤش١ٖآلتٞ ناضٚباضٟ بؤ ب١ضٜتاْٝا ز٠َٚي١تٞ ٠ٚظٜطٟ
 ني١  ١ٖٜي١  بطِٚاَإ ٥َٝػتاف تا ١َُٝ٥ ن١ ٚٚتٞ ث١ضي١َإ زاْٝؿت١ٓن١ٟ ي١ ٚٚتاضَٜهٝسا ي١ بَٝطِت

 سه١َٛت١ٟ ن١ نطز٠ٚ٠ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض د١ختٝؿٞ ب١آلّ ت،بٓاغََٝٓٝ ثطغ١ ١٥ٚ ْاتٛاَْٝت سه١َٛت
 .باغهطإ زاْٝؿت١ٓن١ ي١ ن١ ١ْٖا١َتٝا١ْٟ ١٥ٚ ي١ط١ٍَ ٖاٚغؤظ٠ ٚ ٖاٚخ١ّ

ٟ  عبسايطدإ غاَٞ ب١ٜإ خاتٛٚ ٞ  َْٜٛٓي١ض ٞ  سهَٛي١ت ٕ  ٖي١ضَُٜ  بي١ضٜتاْٝا  يي١  نٛضزغيتا
ٞ  اٜسدٝٓؤغي  ثطغٞ ْاغاْس١ْٟ ١٥ٚ: " ٚٚتٞ ٚ ز٠ضبطِٟ ١٥زلا١َ ب١ٚ خؤٟ خؤؾشاَيٞ  ٖي١ْطاَٜٚه
ٕ  ي١ ب١ض١َٖساض٠نإ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ خَٝطاتطنطزْٞ ٖؤناضٟ ز٠بَٝت١ ٚ ََٝص١ٜٝٚٚ . طي١ٍ  ٖي١ضزٚٚ  ْٝيٛا
ٕ  ني١  بهي١ٕ  بي٠ٚ١  ١ٖغيت  ٠ٚ١٥ٟ بؤ دٝٓؤغاٜس قٛضباْٝاْٞ بؤ ز٠بَٝت ٖاضٜهاض ١ٖض٠ٖٚا  طَٛيا
 ."ضِاز٠ٚ٠غتَٝت طْٛاٙ بؤ خ١َيهٞ ب١نؤ١ََيهٛؾتين ي١زشٟ ب١ضٜتاْٝا ي٠ٚ١زا١ْٝ
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ٞ  زٚاٟ ي١ ٞ  ًَُالَْٝٝي١ن ٞ  ٚ ٜاغياٜ ٕ  غٝاغي ٞ  ال١ْٜي١  غي١ضد١ّ  يي١َْٝٛا ٛ  غٝاغي١ٝناْ  َْٝي
ٟ   بي١بَٞ  عيريام  بٛزد١ٟ ٜاغاٟ ثطِؤش٠ 7/3/2013 ي١ضِؤشٟ عريام ث١ضي١َاْٞ ٞ  ب١ؾيساض  نطزْي
 .نطا ث١غٓس ْات١ٚاٟٚ ب١ نٛضز٠نإ ث١ضي١َاْتاض٠

ٞ  ١٥زل١َْٛٞ ضْٛه١ بطز، ظؤضٟ َا١ٜ٠ٚنٞ ٜاغا١ٜ ١٥ّ ي١غ١ض طتتٛطؤنطزٕ  فٝيسضِاٍَ  ٠ٚظٜطاْي
ٛ  ٚ ْازضٚغيت  بطِط١ٟ ٚ نَٝؿ١ ي١ ثطِبٛٚ ن١ نطزبٛٚ ض٠ٚا١ْ بٛزد١ٜ١نٞ ٜاغاٟ ثطِؤش٠  ٚضْٟاز٠غيت

ٞ  ٠ٚى بٛزدي١  زاضِؾيتين  ب١ؾساضٜهطزْٞ ي١ ١ٖضَِٜ ب١ ضَِٜط١ْ١زإ غ١ض٠ضِاٟ ٟ  َيافَٝه  ز٠غيتٛٚض
 بي١  ثَٝؿي٠ٚٛخت١  نَٝؿيا١ْ  ١٥ٚ ن١ ١َٖٚيُاْسا ظؤض ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ ٠ٚى ١َُٝ٥ ١ٖضض١ْس٠ خؤٟ،
ٟ  ؾاْسَإ ض١ْسٜٔ ١َب١غت١ف ١٥ٚ بؤ ضاض٠غ١ضبهطَٜٔ، زٜايؤط  ي١طي١ٍَ  ٚ نيطز  ب١غيسا  ض٠ٚاْي١
 غ١ضؤنٞ ضاٚزَٜطٟ ي١شَٜط نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ؾاْسَٜهٞ زٚاداضٜـ نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ب١غسا اْٞب١ضثطغ

ٕ  زاخي٠ٚ١  بي١  ب١آلّ ١٥زلاَسا تَٝطٚت١غ١يٝإ نؤب١ٜ١ْٚٛنٞ ث١ضي١َإ  ٥ي١ٚ  ١ْط١ٜؿيت١  ١َٖٚيي١نا
ٞ  ت١ٚاٟٚ خع١َت ي١ ن١ ثٛخت بٛزد١ٜ١نٞ ن١ ٥انا١َٟ  بي١ضز٠ّ  خبطَٜتي١  بَٝيت،  عيريام  طي١الْ

 يي١ . ث١غيٓسنطا  ٜاغيان١  ثيطِؤش٠  ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ي١ ٠ٚ١٥ؾسا ي١ط١ٍَ. ١ٓضإَْٜٛ ١٥زل١َْٚٛٞ
 يي١  بهطَٜيت  ٥اَياز٠  بٛزد١ٜ١ى ن١ بٛٚ ٠ٚ١٥ نٛضزغتإ غٝاغ١ٝناْٞ َٖٝع٠ ٥اَازلٞ طتتٛطؤنإ
ٞ  ٚ نٛضزغتإ ط١يٞ َايف ٚ بَٝت عريام خ١َيهٞ ت١ٚاٟٚ خع١َت  ض٠ضياٚ  تَٝيسا  ثَٝؿيه١ٚت١ٓناْ
 .بهطَٜت
 ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ ١ٖض ١ْى ث١غٓسنطا٠ٚ ٜاغان١ ي١ ن١ خاَيَٝو ض١ْس زاخ١ َٝط١ٟد ٠ٚ١٥ٟ ب١آلّ
. ١ٖضَُٜي١  سه١َٛتٞ ب١ضْا١َناْٞ ٚ ١ٖضَِٜ ٖاٚآلتٝاْٞ زشٟ ي١ ب١َيهٛ ١ْٝٝ، نٛضزغتإ خ١َيهٞ
 ٚ. ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ض٠ت عريام ١٥َػاَيٞ بٛزد١ٟ ٜاغاٟ بطِط١ٟ ض١ْسٜٔ ١ٖضَِٜ سه١َٛتٞ ٠ٚى بؤ١ٜ

ٞ  ٚ ظؤضٜٓي١  ثط٠ْػٝجٞ ب١ ب١غ  ثؿت ب١ ١٥ٚإ ن١ ٠ٚ١ٜٓز٠ن١ ٠ٚ١٥ف ت٥١هٝسٟ  ف١ضاَؤؾيهطزْ
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ٞ  َاف١ناْٞ ٚ تَٝبٝين ثَٝؿٓٝاظٚ ٕ  خي١َيه ٟ  بي١نطز٠ٚ٠  ي١بٛزدي١زا،  نٛضزغيتا ٞ  بٓي١َا  تي١ٚافك
ٟ  ني١  ث١ندػيت  ز٠غ١آلت ي١ ضاغت١ق١ٜٓٝإ نطزْٞ ٖاٚب١ؾٞ ٚ ْٝؿتُاْٞ  ز٠غيتٛض،  بي١طَٜٛط٠
ٞ  ا١ٜٜاغي  يي١ّ  بٝٓيانطا٠ٚ،  ي١غي١ض  تاظ٠ٟ عرياقٞ ٟ  سانُٝي١ٚ  ١ْفي١قات  ثَٝؿي١ُضط١ٚ  ٚ غيٝاز

 ؾي١ٜ٠َٛٝى  بي١ٖٝ   ْي١ٚت  نؤَجاْٝاناْٞ َٛغت١س١قاتٞ زؤالضٚ ثٝاؤ ٚ ثاضَٜعطانإ ث١ض٠ثَٝساْٞ
 .١ْطريا٠ٚ ي١ب١ضضاٚ
ٟ  ٚ غطٚؾيغ  َيايف  ثَٝطي١ٚ  ي١ يَٝسا١ْ ١ْٖطا٠ٚف ١٥ّ ٞ  ٠ٚى نيٛضز  ز٠غيتٛض  ثَٝهٗات١ٜي١ن
ٕ  يي١  ؤب٠ٚ١ْٚٛن ظزلري١ٜ٠ى زاٖاتٛٚف ضؤشاْٞ ي١ غ١ض٠نٞ، ٞ  َٖٝيع٠  َْٝيٛا ٞ  غٝاغي١ٝناْ  ٖي١ضَُٜ
ٟ  بيؤ  ز٠زضَٜيت  ٥ي١زلاّ  ب١غسا ي١ نٛضز ب١ضثطغاْٞ ث١ضِي١َاْتاضٚ ٚ نٛضزغتإ  ١َٖيَٜٛػيغ  ٥ي٠ٚ١
 ز٠ضبيطِٜين  غ١ض٠ضِاٟ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ .خبطَٜت١ضِٚٚ ضِاؾهاٟٚ ب١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ
ٞ  َيايف  ني١  ضاؾٝس٠ط١َٜٓٝت ١ٜ،ثَٝؿًَٝهاض ١٥ٚ ب١ضاَب١ض خؤٟ تْٛسٟ ْاض٠ظاٜٞ  ٥ًٝتيعاّ  خؤٜي١ت
ٟ  زشٟ ن١ بطِطا١ْٟ ب١ٚ ١ْنات ٔ  ز٠غيتٛٚض ٞ  ضَٜطي١  غي١ضد١ّ  ٚ عَٝيطاق ٕ  ٚ قياْْٛ  ز٠غيتٛض١ٜنا

ٕ  بيؤ  ز٠ططَٜت١ب١ض ٟ  يي١ّ  ضَٜططٜهيطز ٟ  بي١  زش ١َٖٚيي١ ٕ  ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْيس ٞ  ٚ شٜيا ٞ  طيٛظ٠ضاْ  خي١َيه
 .طريا٠ٚت١ب١ض ب١طؿغ عريام ٚ نٛضزغتإ

ٕ  ١ضَُٜٖٞي  سه١َٛتٞ ي١نؤتاٜسا ٟ  ثَٝيعاْٝين  نٛضزغيتا  فطانػيٝؤٕ  ٥ي١ٚ  غي١ضد١ّ  بيؤ  خيؤ
 ن١ بهات ث١غ١ْس بٛزد١ٜ١ى ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ١َٖٚيٝاْسا ن١ زٚثاتس٠نات٠ٚ١ ٚث١ضي١َاْتاضا١ْ
ٟ  ب١ّ ١ْبٕٛٚ ٥اَاز٠ف ٚ بَٝت عرياقسا ط١الْٞ ١َٖٛٚ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٟ  ؾي١ٜ٠َٛٝ ٞ  ٥َٝػيتا  ز٠ْطي

 ١ٜى ٚ نؤى ١َٖٜٛٚإ ن١ ز٠نات نٛضز٠نإ ث١ضي١َاْتاض٠ ي١ ز٠غتدؤؾٞ ب١تاٜب١تٝـ ثَٝبس٠ٕ،
ٕ  ١ٖضَُٜٞ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜناْٞ ثاضاغتين ي١غ١ض ز٠ْطبٕٛٚ ٕ  ز٠ْيط  ٚ نٛضزغيتا ٟ  بيؤ  ْي١زا  ٜاغيا
 .١٥َػاٍَ بٛزد١ٟ
 
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  سه١َٛتٞسه١َٛتٞ
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  ًسؤظدؤضتاُةيًسؤظدؤضتاُةي  ٓةهَويَطيتٓةهَويَطيت  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ثةزهةًاُيثةزهةًاُي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي

  ةُسخيَِيَتةُسخيَِيَتدد  بةزشبةزش  بةزيتاُيابةزيتاُيا  ثةزهةًاُيثةزهةًاُي
ٟ  نؤ١ََيهٛشٟ تاٚا١ْناْٞ 28/2/2013 ضؤشٟ ي١زاْٝؿتين ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ  يي١زش

 نيطز  ب١ضٜتاْٝا سه١َٛتٞ ي١ زاٚاٟ ب١ض٠يٝـ ْاغاْس، دٝٓؤغاٜس ب١تاٚاْٞ نٛضزغتإ ط١يٞ
 .بٓاغَٝينَ دٝٓؤغاٜس  تاٚاْٞ ب١ نٛضزغتإ ب١ط١يٞ زش تاٚا١ْناْٞ ن١

 تاٚاْيي١ناْٞ ٚقٛضباْٝيياْٞ ؾيي١ٖٝسإ غيي١ضب١ضظٟ ٛناضٟي١ن١غيي ثريؤظبيياٜٝهطزٕ َٜٚييطِاٟ
ٞ  ث١ضي١َإ ب١ْاٟٚ ب١ط١ي١ن١َإ، زش دٝٓؤغاٜسٟ  ٚثَٝيعاْٝين  غيٛثاؽ  نٛضزغيتا٠ٚ١ْ  ٚطي١ي

ٞ  ٥اضاغت١ٟ خؤَإ ٞ  ٚغي١ضد١ّ  غي١ضؤنا١ٜت ٞ  ١٥ْيساَاْ ٞ  ث١ضيي١َاْ ٕ  ططٚثي  يي١  نٛضزغيتا
 ب١ؾساضٜإ ن١زيػؤظا١ْ ٔز٠ن١ٜ ب١ضٜتاْٞ زؤغتاْٞ نٛضزٚ ٚضاالنٛاْاْٞ ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ

 .نطز ططْط١زا بطٜاض٠ ١٥ّ ٚز٠ضنطزْٞ ١َٖي١ُت١ ١٥ّ غ١ضخػتين ي١
ٟ  ١َٖيٜٛػيغ  ي١طي١ٍ  ب١ضٜتاْٝا ث١ضي١َاْٞ َٚطؤؤسؤغتا١ْٟ بَٜٛط ١َٖيَٜٛػت١ ١٥ّ  ثَٝؿيا
 ٥اغغ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠ض٠خػَٝين ي١باضتط ظ١ٜ١َٓٝ٠نٞ ١ْٚضٜٚر غٜٛس ث١ضي١َاْٞ ١ٖضزٚٚ

ٞ  نٛضزغتإ ب١ط١يٞ زش ٚا١ْناْٞتا َْٝٛز٠ٚي١تٞ  ٖي١ض٠ٚى  بٓاغٝٓطَٜييت،  دٝٓؤغياٜس  بي١تاٚاْ
ٞ  ظ١َٓٝ٠ٜيي١نٞ ـ  ٜاغيياٜ ٟ  بييؤ ز٠ض٠خػييَٝينَ  ييي١باضٜ ٕ  َييايف  طرياْيي٠ٚ١  قٛضباْٝيي١نا

ٞ  ١َٚع١ٟٓٚ َاززٟ ٚق١ض٠بؤنطز٠ٚ١ْٟ ٞ  ٥ي١ْتاٍ  ضظطياضبٛاْ ٟ  ٚضي١ن ٞ  نُٝٝياٚ  ٚتاٚاْي١ناْ
 .نٛضزغتاْسا ي١ دٝٓؤغاٜس

 ١٥ٚزلَٛيي١ْٞ ١ْٚت٠ٚ١ٜيي١نططت٠ٚٛنإ تييط ٚالتيياْٞ ١ناْٞي١ث١ضي١َاْيي زاٚاف ٖاٚنييات
ٟ  ب١ضثطغٝاضَٜغ ١٥ٚضنٞ ضؤٍ ز٠ن١ٜٔ َْٝٛز٠ٚي١تٞ ٥اغاٜؿٞ ٟ  ٜاغيا ٕ  َٚطؤؤسؤغيتا١ْ  خؤٜيا
 ْٝٛز٠ٚي١تٞ ٥اغغ ي١غ١ض نٛضزغتإ ط١يٞ ي١زشٟ نؤ١َيهٛشٟ تاٚا١ْناْٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ببٝٓٔ

ٞ  ْي١تٛاَْٞ  وز٠غ١التٝ ٖٝ  تاضٝا بٓاغَٝٓسضَٜت، دٝٓؤغاٜس ب١تاٚاْٞ ٟ  تياٚاْ  ٚ نؤَي١َيهٛش
 .بسات ١٥زلاّ َطؤؤا١ٜتٞ ٚغ١ضد١ّ ١ًًَٝت١ن١ٟ ي١زشٟ دٝٓؤغاٜس

 
  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞث١ضي١َاْٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
22//33//  20132013 
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  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  زاطةيةُساويزاطةيةُساوي

  وو  فيدزايَفيدزايَ  حلووًةتيحلووًةتي  هةهة  كوزدضتاُيةكاْكوزدضتاُيةكاْ  فساكطيؤُةفساكطيؤُة  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي
  عيَساقعيَساق  ِةزاُيِةزاُيُويَُويَ  ئةجنوًةُيئةجنوًةُي

 
 
ٞ  بٛزد١ٟ ٜاغاٟ ثطؤش٠ ظ٠قسا ض٠فتاضَٜهٞ ي١ ٞ  ي١الٜي١ٕ  فٝيسضاٍَ  عَٝطاقي  بي١  ٜاغيا  ز٠َٚيي١ت

ٞ  زاخ٠ٚ١ ب١ ٚ تَٝج١ضَِٜٓطا َايهٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ ـ  ٖاٚثي١مياْٝ ٕ  ْٝؿيتُاْٝٝ  ٥اضاغيت١زا  ب١ٖي١َا
 ١ْنطاٚ ا٠ٚضِٚإض ٖاٚث١مياَْٝت١ٝٝ ١٥ٚ َْٝٛ ال١ْ١ٜناْٞ ي١ ض١ؾ١ٓ ي١ّ ض٠فتاضَٜهٞ ن١ ْا، ١ْٖطاٟٚ
ٞ  ٚ نيطز  زاب١ؾبٕٛٚ ب١ ْاضاض عَٝطاقٞ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٜنطِٜعٜٞ ١َ١٥ف بٛٚ، ٞ  ز٠غي١آلت  ٚ غٝاغي

ٟ  ط١ٜؿيت١  ناض غ١ثَٝٓطا، ب١غ١ضزا تانط٠ِٜٚٞ ٥اؾهطا ب١ ظؤض ز٠َٚي١ت غ١ضنطزا١ٜتٝهطزْٞ  ٥ي٠ٚ١
 ٠ٚى ٠نيطز ز ثَٜٝٛػغ ٚا ن١ ، ١ْنطَٟ غ١ض٠نٝٝـ ثَٝهٗات١ٜ١نٞ ثَٝط١ٟ ٚ زٜس ض٠ضاٟٚ ت١ْا١ْت

ٞ  ٚ ز٠َٚيي١ت  بٓٝاتٓا٠ٚ١ْٟ  غ١ضي١َْٟٛ ٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ زا١َظض١َٜٓضٟ ٖاٚب١ؾَٝهٞ  ١ْت٠ٚ١ٜي١ن
 ٖيات٠ٚٛ  ز٠غيتٛٚضزا  زٜباد١ٟ ي١ ٠ٚى ٚآلت ٥اضاغت١ٟ ز٠غتٓٝؿاْهطزْٞ ي١ ٚبطِٜاضز٠ض غ١ض٠نٞ
 إض٠ظا١َْيسٜٝ  زٜهي١ف  ٖاٚب١ؾ١ناْٞ َٖٝع٠ ٥رياز٠ٟ ١َٖيب١ت ؛ بهطَٟ ثَٝط١ٟ ٚ ضؤٍَ بؤ سٝػاب
 .١ْطريا ي١ب١ضضاٚ بْٛٚٝإ ٚ ف١ضاَؤؾهطا ثطغ١ن١ ي١َ١ضِ

 شَاض٠، طَٜٛط٠ٟ ب١ ز٠ْطسإ ب١ ب١غ  ثؿت ٚ تانط٠ِٚا١ْ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ بطِٜاض٠ ١٥ّ ٠ٚضططتين
ٟ  ب١َٓاٜا١ْٜي١  ٥ي١ٚ  ٖي١َٛٚ  بي١  زش قبَٛٚي١ٓنطاٟٚ ثَٝؿًَٝهطزَْٝهٞ ٞ  ثطؤغي١ ٟ  غٝاغي  ي١غي١ض

 ثَٝه٠ٚ١غاظا١ْنإ ثَٝض١ٚا١ْٟ ٚ زاضَِٜصضا ي١غ١ض غتٛٚضٟز٠ ضَٜػا١ٜ١ٜ ب١ٚ زش ٖاٚنات ٠ٚط١ضِخطا،
 .ْٝؿتُاْٝٝؿ١ ثَٝه٠ٚ١غاظاْٞ ض١َهٞ ٚ ضَٜهه١ٚت١ٓنإ طؿت ٚ

 بيٛاض  ٚ ٥اغيت  ظؤض ني١  ْٝي١  ثَٝؿًَٝهطز١ْن١ د١ٖٚ١ضٟ ي١خؤٜسا خؤٟ بٛزد١ ث١غ١ْسنطزْٞ
 ٚ طاتٞزميييٛن غٝػييت١َٞ بيي١ زش ز٠ضن١ٚتيي١ٟ ٚ ٥ازطيياض ييي١ ظؤض ز٠ضبييطِٟ بيي١َيهٛ ز٠ططَٜتي٠ٚ١، 
ٕ  ن١ ْٝؿتُا١ْٝٝ ٥رياز٠ٟ ظ٠ٚتهطزْٞ ٕ  بيؤ  نيطا  َْٝٛاْٝاْيسا  يي١  غياظا ٟ  يي١  ز٠ضبياظبٛٚ  ثامشيا٠ٚ
 ي١غ١ض فٝسضاٍَ زميٛنطاتٞ عَٝطاقَٝهٞ َٖٝٓا٥١ْاضاٟ ٚ ١ٜن١نإ ي١زٚاٟ ١ٜى زٜهتاتؤض١ٜ غٝػت١َ١
 .ز٠غتٛٚض ضَٜعططتين ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ ٖاٚغ١ْطٝٞ ٚ ثَٝه٠ٚ١غاظإ ٚ ؾ١ضان١ت ب١َٓاٟ
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ٟ  ٚ ٜاغيا  َي١تٞز٠ٚ ٞ  غي١ضؤن١ن١ ٕ  ظٜياز٠ضِؤٜ  ٥ي١ٚ  طؿيت  يي١  خؤزظٜٓي٠ٚ١  يي١  نيطز  ظؤضٜيا
ٟ  ت١ٚاٚنطزْٞ ب١ ب١ضز٠ٚاَٝسإ بؤ ط١ض٠ْتني ثاب١ْسبْٛٚا١ْٟ ٞ  ثطؤغي١ ٞ  بٓٝاتٓياْ  زاَي١ظضا٠ٚناْ

 بيي١ زٜيياضبٛٚ، ثَٝٝيي٠ٚ١ ١َتطغييٝساضا١ْٟ ز٠ضن١ٚتيي١ ٥يي١ٚ ثانتيياٚنطزْٞ ٚ زميييٛنطاتٞ ز٠َٚييي١تٞ
 خؤغي١ثاْسٕ  ٚ تانط٠ِٜٚٞ ن١ َايهٞ سه١َٚٛت١ن١ٟ ز٠َٚٚٞ ال١ٜتٜٞٚ ي١غ١ضز٠َٞ تاٜب١تٝٝـ

ٔ  ٠ٚضططتين ضٟٚٚ ي١ نطا ب١زٟ يَٞ ظٜاز٠ضِؤٜٞ ٚ زا٠ٚ١ٜ ض٠ْطٞ تَٝٝسا ث١ضاَٜٚعخػ  ٚ  ٚ ضَٜٛؾيَٜٛ
ـ  ١َٖيبي١ت  بٛاض٠ناْيسا،  طؿيت  ي١ ْاز٠غتٛٚضٜا١ْ ضَٜهاضٟ ٟ  بي١  ٥ي١ٜٚ ٟ  ت١غيهطز٠ٚ١ْ  َي١ٚزا
ٞ  ب١ضاَبي١ض  ي١ ثؤيٝػٝا١ْ تْٛسٚتٝصٟ ض٠فتاضٟ ١ضٟططت١ٓب ٚ زميٛنطات١ٝٝنإ ٥اظاز١ٜٝ  ٚ ْياض٠ِظاٜ

ٕ  ًَُالَْٞ ي١ غٛثا ب١ناضَٖٝٓاْٞ ٚ د١َا٠ٚض زاٚاناض١ٜٝناْٞ ٟ  ٚ غٝاغي١ٝٝنا  ضٚٚب١ضِٚٚبْٛٚي٠ٚ١
ٞ  بيؤ  زاٚاناْٝإ ٚ د١َا٠ٚض ٟ  زابٝٓهطزْي ٞ  ٚ خعَي١تطٛظاض ٞ  ١٥زلاَيساْ ٟ  ضانػياظٜ  ٚ ٥يابٛٚض

ٕ  ب١ بط٠ٚ ٜاغا ز٠َٚي١تٞ غ١ضؤنٞ ١ٜؾسا،٥اضاغت١ ب١ّ ١ٖض. غٝاغٞ ٚ نؤ١َآل١ٜتٞ  ب١ضٖي١ََٗٝٓا
 ب١ضز٠ٚاَي١  ز٠زات، ٥اَيؤظناضٜٞ ٚ ؾ١ًَشاْسٕ ٥اغغ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ٚ ق١ٜطا١ْنإ ٠ٚب١ضَٖٝٓاْٞ ٚ

ٟ  زاتاؾيٝين  ٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ َْٝٛ ٖاٚب١ؾاْٞ ت١ْط١تاٚنطزْٞ ي١غ١ض  بي١  بٓي١َا   بيَٞ  ثاغياٚ
ٟ ٖ بيؤ  ٖي١َٚيَٝو  ي١ٖي١ض  ضَٜططٜٝهيطزٕ  ١َب١غغ ٞ  ٖي١ض  ١َي٠ٛؾياْس٠ٚ١ْ  ٥ي١ّ . يي١ثطِ  قي١ٜطاَْٝه
 ز٠نيات  ٚآلت زؤخٞ بؤ ٥اَاش٠ ٥اؾهطاٜٞ ب١ ن١ ب١زٜاضز٠خات ؾاضا٠ٚ ْٝاظط١يَٝهٞ زٜاضز١ٜ٠ف

ٞ  ٚ بهات ثاضض١بٕٛٚ تٛٚؾٞ ١ٜنَٝت١ٝٝن١ٟ ١ْٝ زٚٚض ٚ زٚٚضِٜاَْٝهسا١ٜ ي١ ن١ ٞ  ٖي١َٚي  َٖٝع٠نياْ
 .بجاضَٜعٕ خؤٜإ ١ٜنطِٜعٜٞ ز٠غته١ٚت١ناْٞ  ين١َََْٝ تٛاْاٜاْسا ي١ ٥ٝا ٚ ١َٖي٠ٛؾَٝينَ ي١ب١ض١ٜى
 ْاب١د١ٜ١َٝٝ خٛاغت١ ١٥ٚ ز٠ضبطِٟ خطا١ٜضِٚٚ، ٥اؾهطاٜٞ ب١ بؤ١ْزا ض١ْسٜٔ ي١ ن١ بصاضز١ٜ٠ ١٥ٚ

ٞ  ١َٖيهٛتا١ْغ١ض بؤ ٞ  غٝػيت١َ ٞ  ٚ نؤَي١ني١  ٚ زمييٛنطات  ٚ خؤزاغي١ثاْسٕ  بي١ظؤض  ٚ بٓي١َاناْ
ٞ  ٚ زاضَِإ ٚ زات١ثني ن١ تانط٠ِٜٚٞ ي١ ؾَٝٛاظَٜو ططت١ٓب١ضٟ ٟ  ظٜياتط  ي١ب١ض١ٜن١َٗي٠ٛؾياْ  بي١زٚا
 .بَٝينَ خؤٜسا

 ٖي١َٛٚ  يي١  بيٕٛٚ،  ثَٝه٠ٚ١غاظإ ٚ ١ٜندػ  فانت١ضٟ ١َٖٝؿ١ ن١ نٛضزغتا١ْٝٝنإ َٖٝع٠
 غي١ض  بؤ بٕٛٚ ١ٖض٠ِؾ١ ن١ بب٠ٚ١ٓ ١َتطغٝٝا١ْ ١٥ٚ ضٚٚب١ضِٟٚٚ بٕٛٚ ٥اَاز٠ ْا١َٖٛاض٠نإ غات١
ٕ  َاْطٝـ زٚٚ ي١ ب١ض عَٝطام، ٕ  ني١  نيطز  إؾيتٝ  ٖي١َا ٟ  ْا١َٜي١نٝا ٞ  ٥اضاغيت١  ٖاٚثي١مياْٝ

ٞ  ٚ زٜيس  ضي١ْس  ْا١َن١ نطز، ٖاٚث١ميا١ْٝٝ ١٥ٚ َْٝٛ ال١ْ١ٜناْٞ ٚ ْٝؿتُاْٝٞ  يي١خؤ  بؤضيَْٛٚٝه
ٕ  ب١ ضَٜطا١ْزإ ٚ غٝاغٞ شٜاْٞ ضانب٠ٚ١ْٟٚٛ ٚ ت١ْسضٚغتبٕٛٚ بؤ ططتبٛٚ ٞ  ٚ ١َٖي٠ٛؾيا  تطاظاْي

ٞ  ٚ ز٠ضبطِ ت١ْٝا ٚ ت١ْٝا ٝـبؤض١ْٚٛناْ ٚ زٜس زميٛنطاتٞ، ثطؤغ١ٟ بٓض١ٓٝناْٞ  ب١ضد١غيت١نطزْ
 ٚ ْٝؿييتُاْٝٞ ثَٝه٠ٚ١غيياظاْٞ ٚ ز٠غييتٛٚض غييؤْط١ٟ ييي١ ٚ بييٕٛٚ عَٝطاقٝاْيي١ خٛاغييتط١يَٝهٞ
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ٕ  ضَٜهه١ٚت١ٓ ٕ  َؤضنطا٠ٚنيا  ططْطٝٝي١  ٚ باٜي١ر  ٥ي١ٚ  ْا١َني١  ب١زاخي٠ٚ١؛  بي١آلّ . ٖي١َيكٛآلبٛٚ
 .١ْزضا ثَٞ ثَٜٝٛػت١ٟ
 ضا٠ٚضِٚاْهطا٠ٚنإ ١٥ط١ض٠ ٚ يَٝه١ٚت١نإ ٚ ن١زؤخ١ ١َتطغٝٞ ب١ ١ٖغت ن١ ي١ٚنات١ٟ ١َُٝ٥
ٕ  بؤ غ١ضِابٕٛٚ ٖؤٟ ب١ْٚٛت١ ن١ ز٠ن١ٜٔ، ٞ  بي١  ب١ضز٠ٚاَٝيسا ٞ  ض٠ٚتي ٟ  ي١غي١ض  تيانط٠ِٜٚ  بٓي١َا
ٕ  ١َٖيبي١ت  ن١َٝٓي١،  ٚ ظؤض١ٜٓ ٟ  بي١  ١َ١٥ؾيٝا ٞ  ططت١ٓبي١ض  بٓي١َا  يي١  بي١ز٠ض  ٥اَطاظطي١يَٝه

ٟ  ٟت١َي١ظطي١  َْٝٛ بؤ عَٝطام ز٠غتٛٚض؛ ب١ زش ٚ زميٛنطات١ٝٝنإ ٞ  ضٚٚب١ضِٚٚبْٛٚي٠ٚ١  تا١ٜف١طي١ضٜ
 ٥ي١ٚ  غ١ضد١ّ ي١ ضٚٚ ز٠ظاْني خؤَاْٞ ََٝصٜٚٚٞ يَٝجطغطاَٜٚغ ٚ ١٥ضى ب١ بؤ١ٜ ز٠نات، ث١يهَٝـ
 ي١ ضَٜططٜهطزْٔ ٚ زميٛنطاتٞ ضَٜباظٟ ٚ غٝػت١ّ ثاضاغتين ث١ضؤؾٞ ن١ به١ٜٔ ْٝؿتُاْٝا١ْ َٖٝع٠
ٞ  ٖاٚث١مياْٝٞ َْٝٛ َٖٝع٠ناْٞ ي١ ضٚٚ تاٜب١تٝـ ب١ ٚ زاضَِإ، ٚ زات١ثني ٔ  ْٝؿيتُاْٝ  ني١  ز٠ني١ٜ

 ٖي١َٛٚ   ز٠ٜي١َٟٚ  ني١   بٓيَٜٛينَ  غٝاغي١ت١  ب١ٚ زش ضاؾهاٚا١ْ ٚ ضٕٚٚ ضاغت١ٚخؤٟ ١َٖيَٜٛػتَٝهٞ
ٞ  ٚ ببيات  ي١باض ز٠غته١ٚت١نإ ٞ  ٚ ؾي١ضان١ت  بي١  نؤتياٜ ٞ  ثَٝه٠ٚ١غياظاْ  ٚ بيَٝينَ  ْٝؿيتُاْٝ
 .ٚآلتسا ي١ زميٛنطاتٞ ٚ غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ غ١ض ١َٖيهٛتَٝت١
ٞ  باْطَٗٝؿيغ  ني١  ضاٜس٠ط١ٜ١ْني ؤْط٠ٚ١ٜ١؛غ ي١ّ ٕ  َٖٝيع٠  َْٜٛٓي١ضاْ  يي١  نٛضزغيتا١ْٝٝنامنا

ٛ  نٛضزغتا١ْٝناْٞ فطانػٝؤ١ْ غ١ضنطز٠ناْٞ ٚ فٝسضاٍَ سه١َٚٛتٞ ٞ  َْٝي ٕ  ١٥زلَٛي١ْ  َْٜٛٓي١ضامنا
ٟ  ي١باض٠ٟ ضاَٜٚص ٚ ٚتَٜٛٚص ٠ٚ١٥ٟ بؤ نطز٠ٚٚ ٞ  ططت١ٓبي١ض ٔ  طٛزلياٚ  ١َٖيَٜٛػيتَٝه ٟ  بهي١ٜ  ٖاٚتيا

 ٚ خؤغيي١ثاْسٕ ض٠ٚتييٞ بيي١ ضَٜطييا بهيي١ٜٔ ثَٝٓييا٠ٚزا ييي١ٚ نيياض ٖاٚنييات ٚ بييَٞ خٛاغييت١نامنإ
 ٥اضاغيت١ٜ١زا  ٚ ضٛاضضي٠َٛٝ  يي١ٚ  ١ٖض. ١ْز٠ٜٔ ث١ضاَٜٚعخػ  ٚ تانط٠ِٜٚٞ غٝاغ١تٞ بٓذسانٛتاْٞ

ٟ  ٚ ضاَٜٚص ٕ  ضاطؤضِٜٓي٠ٚ١ ٟ  ي١طي١ٍَ  فيطاٚا ٔ  ثَٝهٗات١ناْٝؿيسا  ٚ الٜي١ٕ  ٚ َٖٝيع  تَٝهيطِا  بيؤ  بهي١ٜ
ٞ  بصاضز١ٜ٠ٟ ب١ٚ ط١ٜؿ  ٚ ت١َٖيَٜٛػ ط١آلَي١نطزْٞ ٞ  عَٝطاقي ٞ  ٚ  بجياضَٜعَٟ  زمييٛنطات  بي١  نؤتياٜ

 . بَٝينَ غ١ضنَٝؿٞ ٚ تانط٠ِٜٚٞ زؤخٞ
ٞ  ١َٖٛٚ ن١ ز٠طط١ٜٓب١ض ١َٖيَٜٛػت١ ١٥ّ ْاضاضٟ ب١ نات١ٟ ي١ٚ ١َُٝ٥  ي١ب١ضز٠َيسا  بيصاضز٠ناْ
ٟ  ٚ ٜاغيا  ز٠َٚي١تٞ ١٥غتؤٟ ز٠خ١ٜٓ١ ١٥ط١ضَٜو ١ٖض ١٥ٚباَيٞ نطا١ٜ٠ٚ، ٞ ) غي١ضؤن١ن١  ٚ( َيايه

 .ز٠ظاْني ب١ضثطؽ ب١ ١٥ٚإ ١َٖيَٜٛػتَٝو ٚ ثَٝؿٗات ١ٖض ب١ضاَب١ض ي١ ٚ ٖاٚناضاْٝإ
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
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  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  زِاطةييَِدزاويزِاطةييَِدزاوي
  بةغدابةغدا  هةهة  كوزدضتاُييةكاْكوزدضتاُييةكاْ  فساكطيؤُةفساكطيؤُة  ضةزؤكيضةزؤكي  وو  وةشيساْوةشيساْ

 
 

ٞ  باْطَٗٝؿيغ  ي١غ١ض ٞ  غي١ضؤن  ز٠َٚٚيني  نٛضزغيتا١ْٝٝنإ،  َٖٝيع٠  نٛضزغيتا٠ٚ١ْ  ٖي١ضَُٜ
ٕ  تاٚتَٜٛهطزْٞ بؤ زا ١٥زلاّ نؤب٠ٚ١ْٜٚٛإ ٟ  ٥ي١ٚ  ٚ ثَٝؿيٗات١نا ٟ  ث٠ٜٛ١ْسٜٝاْي١ ٞ  يي١باض٠  ض٠ِٚؾي
 ٚ ٖيي١ضَِٜ َْٝييٛإ ث٠ٜٛ١ْييسٜٞ ي١غيي١ض يَٝه١ٚتيي٠ٚ١ناْٞ ٚ زضإٚ ٥يي١زلاّ غٝاغيي٠ٚ١ٝٝ طؿييتٝٞ

 ٥َٝػتا ض٠ِٚؾٞ خَٛيكاْسْٞ ٖؤٟ ب١ْٚٛ غٝاغٝٝا١ْٟ ضيَٝه١نا ١٥ٚ ١ٖض٠ٖٚا. فٝسضاَيٞ سه١َٚٛتٞ
 غٝاغٞ ثطِؤغ١ٟ بٓاخ١ٟ ب١ْٚٛ ن١ ضَِٜهه١ٚتٓا١ٜ١ْ ١٥ٚ ٚ ٖاٚب١ؾٞ ٚ ت١ٚافٛم ب١ثَٝض١ٚا١ْٟ ن١
 .ثَٝؿٛٚ زٜهتاتؤضٜٞ ضِشَُٜٞ ضِٚٚخاْسْٞ زٚاٟ زميٛنطاتٞ ٚ

 
ٟ  يي١  نيطا  ٥اَيٛطؤضِ بريٚبؤضٕٛٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا ي١ ٞ  بياض٠ ٟ ضِ ضيؤَْٝتٝ  ٥ي١ٚ  ٚٚب١ضِٚٚبْٛٚي٠ٚ١

 يي١  ني١  ض٠ِتهيطز٠ٚ٠  غٝاغ١ت١ٟ ١٥ٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ١ٖض٠ٖٚا. ز٠بٔ ظٜاز تازَٟ ن١ ١َتطغٝٝا١ْٟ
ٟ  زاضَِاْٞ ٖؤناضٟ ز٠بَٝت١ بَٝت ب١ضز٠ٚاّ ١٥ط١ض ن١ ز٠نطَٜت ث١ٜط٠ِٚ ب١غسا ٟ  غي١ضي١ب١ض  ثطِؤغي١
 ٚ ز٠غيتٛٚض  ٚ ٚب١ؾٖٞا ٚ ت١ٚافٛم ثط٠ِْػٝجٞ ب١ ثاب١ْس١ْبٕٛٚ ١٥زلاَٞ ي١ ٠ٚ١٥ٜـ ن١ غٝاغٞ
ٟ  ٚ غاظإ ٚ غٝاغٞ ب١َٓا ١٥ٚ تَٝهطِاٟ ثَٝؿًَٝهطزْٞ ١ٖض٠ٖٚا ٟ  ني١  يَٝهتَٝط١ٜؿيتٓا١ْ  بٓاخي١
ٟ  ٥ي١ٚ  نيطز٠ٚ٠،  د١خغ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١. نا٠ٚ١ٜ ٖات٠ٚٛت١ بٕٛٚ، َْٟٛ عَٝطاقٞ بٓٝاتٓاْٞ  ١ْٖذي١
ٞ  ١ْٝٝ ث٠ٜٛ١غت ت١ْٝا ثَٝس٠نطَٜت ناضٟ ٥َٝػتا  خيطاثا  تيازَٟ  ني١  ١ٖضَُٜي٠ٚ١  ب١ث٠ٜٛ١ْسٜٝي١ناْ
ٞ  ضِؤَي١ناْٞ ٥اَازلا١ْٟ ١٥ٚ ٚ ٚآلت زاٖاتٟٛٚ ي١غ١ض دٝس١ٜٝ ١َتطغ١ٝٝنٞ ب١َيهٛ ز٠بَٝت،  طي١ي
ًََهطزْٞ ٚ زميييٛنطاتٞ غٝػييتُٞ قَٛٚيهطزْيي٠ٚ١ٟ ضٛاضضيي٠َٟٛٝ ييي١ عَٝييطام  بٓٝاتٓيياْٞ نييا

 .ي١َٝٝتٞ ضاٜٚإ فٝسضاَيٝسا ز٠َٚي١تٞ زاَٛز٠غتط١ٟ
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 ٚ مبََٝٓٝت٠ٚ١ ب١نطا٠ٜٚٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ن١ ضَِٜهه١ٚتٔ ٠ٚ١٥ ي١غ١ض نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ؾساضبٛٚاْٞ
 ٖاٚنات. ثَٜٝٛػت بصاضز٠ٟ نؤ١ََيَٝو ط١آلَي١بْٛٚٞ ثَٝٓاٚ ي١ ضِاَٜٚصنطزٕ ب١ ١ٖبَٝت زضَٜص٠ثَٝساْٝـ

 بيؤ  بَٝيت  بي١ضز٠ٚاّ  عَٝيطام  ثطغٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ ال١ْ١ٜ ١َٖٛٚ ي١ط١ٍَ طتتٛٚطؤٜـ ٚ زٜساض
 .ططت٠ٚٛت٠ٚ١ عَٝطاقٞ ت١س١زٜٝا١ْٟ ٚ ١َتطغٞ ١٥ٚ ضِٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٟٚٛ

 
 
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٝٞغ١ضؤنا١ٜتٝٞ
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  عيَساةةوةعيَساةةوة  ––  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ثةزهةًاُيثةزهةًاُي  ضةزؤكايةتيضةزؤكايةتي  هةهة  بةياُِاًةيةنبةياُِاًةيةن
 
ٟ  ٜازٟ ط١ي١ن١َإ ناتَٝهسا ي١ ٟ  زٚٚ ٚ بٝػيت  بيري٠ٚ٠ض ٟ  ضاث١ضِٜٓي١  غياَي١  زشٟ ١َظ١ْني١
ٞ  ٚ زا١َظضاْسٕ ب١غ١ض غاٍَ س١ٚت ب١غ١ضضْٛٚٞ زٚاٟ ي١ ٚ ز٠نات٠ٚ١، زٜهتاتؤضٟ ضشَُٜٞ  زاْياْ

ٟ  عَٝطاقٝٞ ز٠غتٛٚضٟ ٞ  بي١  ٥ٝتٝشياز ٞ  ٥اَيازل ٞ  ثَٝهَٗٝٓياْ ٞ  عَٝطاقَٝهي ٞ  نؤَياضٜ  ٥ٝتٝشيازٜ
ٞ  ثت١ٚنطزْٞ بؤ ز٠غت ي١ْاٚ ز٠غت ٚ فط٠ال١ٜٕ ٟ  ١ٜنجاضضي١ٜ ٞ  ٚ ْٝؿيتُٝا١ْٝٝن١  زضٚغيتهطزْ

 ٞ ٟ  ٚ دٝانيياضٜٞ ني١  ْييَٟٛ ز٠َٚيي١تَٝه  زاب١ؾييهطزْٞ ؾييَٝٛاظٟ ٚ ْي١بَٝت  تٝييازا زٚٚضخػيت٠ٚ١ٓ
ٕ  ٚ غي١ض٠ٚت  زازث١ض٠ٚضا١ْٟ ٞ  ب١خؿيٝين  ٚ غياَا ٕ  بيؤ  ٖاٚز٠ضفي١ت  بططَٜيت،  يي١خؤ  ٖي١َٛٚا
ٟ  تٝاٜيسا  بَٝيت  ز٠َٚي١تَٝو ٞ  ٚ زازثي١ض٠ٚض ٞ  يي١  بَٝيت  زٚٚض ٚ بَٝيت  غي١ض٠ٚض  ١ٜنػياْ  غٝاغي١ت

 يي١  دٝا١ْنطا١ٜ٠ٚ ب١ؾَٝهٞ ن١ ٖاتٕٛٚ ز٠غتٛضزا زٜباد١ٟ ي١ ١َٖٜٛٚإ ١٥َا١ْ زٚشَٓهاضا١ْ،
 ني١ٚا  ٖٚاٚآلتٝا٠ٚ١ْ، ناضب١ز٠غت ب١ ١َٖٛٚإ، ٥اطازاضبْٛٚٞ غ١ض٠ضاٟ ٚ َازز٠ناْٝسا، سٛنُٞ
ٞ  َٖٝيع٠  َْٝٛإ ٖاضٜهاضٟ ب١بَٞ طؿتٝإ ١٥َا١ْ ٞ  ثَٝهٗاتي١  ٚ عَٝطاقي  غي١ض  يي١  ْٝؿيتُٝا١ْٝناْ
 .ْانطَٜٔ ز٠غت١ب١ض نطزاض٠نٝٝسا، ضاغت١ق١ٟٓٝ ٖاٚب١ؾٞ ب١َٓاْٞ
ٞ  يي١  عَٝطاقٞ سه١َٛتٞ ضَٜط٠ِٟٚ ث١شاض١ٜ٠ ٚ زار دَٝط١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ّب١آل  بي١  ز٠َٚٚٝيسا  خيٛي

ٟ  ب١ضَٜع غ١ضؤنا١ٜتٞ ٞ  ْيٛض ٟ  َيايٝه ٟ  يي١  ططتي٠ٚٛ  زٚٚض٠ثي١ضَٜع ٟ  ضَٜبياظ  ن١ؾيغ  ٚ ز٠غيتٛض
 ضِاز٠غغ نطزاضٜٞ ف١ضَاْس٠نطزْٞ نطز٠ٚٚٚ ٥اضاغت١ ْازٜاض ن١ْاضٟ ب١ض٠ٚ عَٝطاقسا ي١ سٛنُطِاْٞ
ٕ  َٖٝع٠ طؿغ ف١ضَاْس٠ٟ ب١ تاٜب١ت ْٟٛٚغٝٓط١ ١ٖضزٚٚ ٞ  ٚ ضي١نساض٠نا ٞ  غي١ضؤن  ١٥زلَٛي١ْ
 ٖي١ض٠  غٝاغي١ٝ  ضشَُٜي١  يي١  سٛنُطِاْٞ ضَٜػاٟ غاز٠تطٜٔ بؤ غ١ضثَٝض١ٝ ١َ١٥ف نطا٠ٚ، ٠ٚظٜطإ

ٞ  غٝاغي١ٝ  َٖٝيع٠  َيايف  بؤ ث١ضاَٜٚعنطز١ْ ٚ ثؿتطَٜٛدػ  ٚ زٚان١ٚت٠ٚٛناْسا،  زا١َظضَٜٓي١ض٠ناْ
ٞ  ثَٝٓياٚ  يي١  قٛضبا١ْٝناْٝاْيسا  ٚ ضؤٍ بؤ ثؿتطَٜٛدػت١ٓ ٚ َْٟٛ عَٝطاقٞ بؤ بْٛٝات١ٓض  يي١ْاٚبطزْ

ٞ  دؤضَٜيو  ب١ زميٛنطاغٝسا، غٝػت١َٞ زا١َظضاْسْٞ ٚ زٜهتاتؤض١ٜت ٟ  ضَٜبياظَٜه  بيؤ  تانط٠ِٚاْي١
 ز٠خات١ غٝاغ١ٝنإ َٖٝع٠ ٖاٚب١ؾٞ ٚ زاز١َ٠ظضََٜٓٝت تان١سٝعب غٝػت١َٞ ن١ زاضؾت٠ٚٛ خؤٟ
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ٞ  ٚ ب١ضثطغيَٝغ  زاب١ؾهطزْٞ بؤ ٜـ١٥ٚ ضِٚاَي١تهاض٠ٚ١ٜٝ قاَيبَٝهٞ  تيانط٠ٚ٠ِ  غٝاغي١ت١  ْي١ضَٜهاْ
ٕ  بيَٞ  ناتيسا،  ١َٖإ ي١ ٚ، ض١ٚت١ناْٞ ٞ  َيايف  يي١  ز٠نيات  ب١ؾيٝا ٞ  ٠ٚى سيٛنُطِاْ  ٖاٚب١ؾي
 .نطزاض٠نٝٞ ضِاغت١ق١ٓٝٚ

 
ٟ  ي١ ٞ  خَٜٛٓسْي٠ٚ١ ٞ  غي١ضؤنا١ٜت ٕ  ث١ضيي١َاْ ٞ  ٚ نٛضزغيتا ٞ  بيؤ  ١٥ْساَي١ناْ  ٥اضاغيت١ناْ

ٞ  بي١ضَِٜع  ١ٟتانط٠ِٚاْي  غٝاغ١تٞ بؤغ١ي١ٟ ٞ  ظؤض ْعٜيو  زٚٚضٚ بيؤ  ٥ي١ٚا  َيايٝه  بي١ز٠ض  بي١ضِْٚٚ
ٞ  ب١ عَٝطام ن١ٚا ز٠ن١َٜٚت ٞ  ٠ٚضضي١ضخاْ ٞ  قؤْياغَٝه  ني١  ز٠نيات  طيٛظ٠ض  ١َتطغيٝساض  غٝاغي
ٞ  ١ٜنجاضض١ٜٞ ي١ٚا١ٜ١ْ ٞ  ٚ ْٝؿيتُٝاْ ٟ  خ١ْٚي١ناْ ٞ  يي١  ط١ي١ني١ ٞ  ض١غيجاْسْ  ٜاغياٚ  سيٛنُ
ٟ  ي١ ١٥ٜٚـ امباَيَٝت،ضِ ١ٜنػاْٞ ٚ زازث١ض٠ٚضٟ ز٠غت١ب١ضنطزْٞ ٚ زميٛنطاغٞ  ب١خؿيٝين  ضَٜطي١
 ز٠غيتٛض  ٜاغياٚ  ب١ثَٝٞ خؤٟ خٛزٟ ن١ بؤنطاٚ ٥اَاش٠ ْٛٚغٝٓط١ٟ ١ٖضزٚٚ ب١ فطاٚإ ز٠غ١آلتٞ

ٞ  ب١غ١ضزاططتين ز٠غت سٝػابٞ غ١ض ي١ ١َٖٟٛٚ ١٥َا١ْ ١ْٝ، ز٠غ١آلتا١ْٟ ١٥ّ  ز٠غي١آلت١ناْ
 ثؿتطَٜٛدػيتين  بي١  ١ناْيسا خؤد١َٝٝتٝ ١٥زل١ْ١َٛ ٚ زازط١ضٜٞ ز٠غ١آلتٞ ٚ ٠ٚظٜطإ ١٥زل١َْٛٞ
ٕ  بَٞ ن١غٞ ١ٖظاضإ خعاْسْٞ ٚ( بٝسات ْاتٛاَْٝت ١ْبَٝت ؾتَٝهٞ ٠ٚ١٥ٟ) ٜاغاٜٞ ثطْػٝجٞ  تياٚا

 ي١ّ ٠ٚى ١ٖض زضَٜص، زٚٚضٚ َا٠ٟٚ بؤ ٚ نطزٕ زازطاٜٞ ٜإ يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ب١بَٞ ب١ْس ا١ْنإ ْاٚ بؤ
ٟ  شَٜيط  يي١  ناتَٝو غ١ملَٝٓطا زٚاٜٝا١ْزا ٕ  زادي١َا٠ٚض  ثاَي١ث١غيتؤ ٟ  ٚ ٥ياظازنطا  الٜي١ٕ  يي١  ٥ي٠ٚ١
ٞ  ١٥ؾه١زل١زإ ن١ٚا غ١ملَٝٓطإ َطؤؤ َايف َْٝٛز٠َٚي١ت١ٝناْٞ ضَٜهدطا٠ٚ  يي١  ض١غيجا٠ٚ  ضَٜبياظَٜه
 .َايٝهٞ ب١ضَٜع ١٥غتؤٟ خػت١ ١َ١٥ؾٝإ ب١ضثطغٝاضَٜغ ٚ عَٝطاق١ٝناْسا ططتٛٚخا١ْ

 
ٕ  بَٞ ٥اظازنطزْٞ ثطؤغ١ٟ زٚاٟ ي١ ٟ  تاٚاْي١نا ٞ  ي١ٚاْي١  ٚا ثياٍَ  خطا٠ٚتي١  إتريؤضٜي  تؤَي١ت

 تاٚاْي١  بيَٞ  تؤَي١تباض : )ز٠َيَٝيت  ني١  ز٠غتٛض١ٜٟٝ ثطْػٝج١ ي١ٚ َايٝهٞ ب١ضَٜع ن١ٚا ز٠ضن١ٚت
 تا٠ٚنٛ تاٚاْباض٠ ٖاٚآلتٞ) بؤ طؤض١ِٜٜٛتٞ ١َٖيط١ضا٠ٚت٠ٚ١ٚ( ز٠غ١ملَٝٓطَٜت تؤ١َت١ن١ٟ تا٠ٚنٛ
 (.ز٠غ١ملَٝٓطَٜت تاٚاْٝٞ بَٞ
 

 يي١  ني١  ْٝي١  ز٠غتٛض١ٜٝنإ ٚ ٜاغاٜٞ ًَٝهاض١ٜٝثَٝؿ باغهطزْٞ ١َب١غتُإ يَٝط٠زا ١َُٝ٥
ٟ  ب١آلّ ْني، ؾاضا٠ٚ ن١ؽ الٟ ٥َٝػتازا ٔ  ب١ٜآْا١َٜي١  ٥ي١ّ  ٥َُٝي١  نيطز  ٚاٟ ٥ي٠ٚ١  ز٠ضبهي١ٜ
 ي١ تانط٠ِٟٚ ض١غجاْسْٞ بؤ غٝاغ١ت١ن١ٟ ضَٜباظٟ غ١ض ي١ غٛٚض٠ َايٝهٞ ب١ضَٜع ن١ٚا ١ٜ٠ٚ١٥
ٞ  ث١ضاَٜٚعنطزْٞ سٛنُساٚ ٞ  ٖاٚب١ؾي١  ضؤَيي ٟ  غٝاغي١ٝناْ ٟ  بي١  ب١غي   ثؿيت  ٚ تيط  ظؤضٜٓي١
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ٕ  طيَٟٛ  ٚ ثؿتٝٛاْاْٞ ال١ْٜطريٚ شَاض٠ٜٞ ٞ  بي١ٖٝ   ٚ ْي١زا ٞ  ْي١ظاْ ٟ  ثطْػيٝج١ناْ  ز٠غيتٛض
ٟ  ز٠ض١٥زلاَي١  ١٥ٚ تَٝس٠ث١ضٕ، تٝاٜسا ْاٚض١ن١ ٚ عَٝطام قؤْاغ١ٟ ١٥ٚ ٚ ٥ٝتٝشازٟ  تطغيٓان١

ٞ  ٚ عَٝطاقٞ ز٠َٚي١تٞ ق١ٚاض٠ٟ ي١ ز٠نات ١ٖض٠ِؾ١ ز٠ن١َٜٚت٠ٚ١ٚ ضَٜباظ٠زا ي١ّ ن١  ١ٜنجاضضي١ٜ
ٞ  ني١  ؾي١ٜ٠َٛٝى  بي١  ْٝؿيتُٝا١ْٝناْٞ،  َٖٝع٠ ٞ  ي١طي١ٍَ  َا١ََيي١نطزْ  نٛضزغيتاْساٚ  ٖي١ضَُٜ

ٔ  ١ٖض٠ ثطْػٝجٞ ي١ بؤٟ تَٝطِٚاْٝين ٔ  ٚ زٚاني١ٚتٛٚتطٜ ٕ  ١َضني١ظٜاٜ ٕ  ضشَُٜي١نا  غ١ضضيا٠ٜٚا
ٟ  ٥ي١ٚ  ضشَُٜاْي١ٚ  ض١ؾي١ٓ  يي١ّ  بَٝت ثاضَٜعطا١ٜى ١ٖضَِٜ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى ططت٠ٚٛ  ني١  ز٠غي١آلتا١ْ
ٞ  بي١  ب١خؿَٝٓٝهٔ ٠ٚى ١ٜ١ٖتٞ ٞ  ٚ زضإٚ بطِٜياض  ٠ٚظاضٟ في١ضَاْ  ٜٚػيغ  ٚ خٛاغيت  بي١ثَٝ
ٕ  ١٥زل١َْٛٞ غ١ضؤنٞ ٟ ! ١َٖيس٠ٚ٠ؾيَٝٓسض٠ٚ١َٜٓ  ٠ٚظٜيطا ٕ  بياض ٟ  ٚ ضِٚٚزا٠ٚنيا  ضؤشاْي١  ثي١ٜط٠ِٚ
ٞ  ي١ خاٚاْسْٞ ز٠غ١ملَٝٓٔ، ضِاغت١ٝ ١٥ّ ١َٖٜٛٚإ ٞ  دَٝبي١دَٝهطزْ ٟ  ثَٝساٜٚػيت١ٝناْ  َيازز٠

 ضِٟٚٚ يي١  ١ْؾٝاٚ بٝاْٟٛٚ ب١ طؿغ غ١ضشََٝطٜٞ ١٥زلاَساْٞ ي١ ثاؾط١ظب٠ٚ١ْٟٚٛ ٚ( 140)
ٞ  نؤَجاْٝا ؾاٜػت١ناْٞ ثَٝساْٞ ي١ خؤططتين ٜاغا٠ٚٚ  يي١  طياظ  ٚ ْي١ٚت  ب١ض١ََٖٗٝٓي١ض٠ناْ

ٞ  ٠ٚ١٥ٟ دَٝب١دَٝهطزْٞ ي١ خؤزظ٠ٚ١ٜٟٓ نٛضزغتاْساٚ ٟ  ٜاغياناْ ٞ  بٛزدي١  ثَٝؿيٛٚزا  غياآلْ
 خ١ضدٝيي١ بييؤ ظَٜييس٠نطزْٞ ؿيي١ُضط١ٚثَٝ ؾاٜػييت١ناْٞ ز٠ضبيياض٠ٟ نييطز٠ٚٚ ي١غيي١ض ز٠قٝييإ

ٟ  بي١بََٞ  ٠ٚ١ٖغيتٝا١ْ  ١ٖض١َ٠نٝا١ْٚ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ غٝاز١ٜٝنإ  ثَٝهٗياتٛٚ،  ي١غي١ض  بٓي١َا
 يي١  بطِٜاضزاْٞ ي١ ب١ض طؿغ بٛزد١ٟ طتتٛطؤناْٞ ي١ ١ٖضَِٜ ثَٝهطزْٞ ب١ؾساضٟ ي١ خؤططتين
ٞ  ت١ز٠غي١آل  يي١  بٛزد١ زاْاْٞ ١٥ط١ض ض١ْس٠ ١ٖض ْا٠ْٚس٠ٚ١ٜٝ، سه١َٛتٞ ال١ٜٕ  تاٜب١تي١ناْ

ٟ  ٟ(غ١َّٝٝ) بطِط١ٟ ب١ثَٝٞ بَٝت ٥ٝتٝشازٜـ سه١َٛتٞ  بي١آلّ  ز٠غيتٛضزا،  ٟ(110) َيازز٠
ٞ  ب١ؾساضٟ ي١ ْابَٝت ضَٜطط ١َ١٥ ِ  نطزْي ٟ  ز٠ضبيطِٜين  يي١  ٖي١ضَٜ ٟ  بيريٚضِا ٞ  يي١  خيؤ  قؤْياغ

ٟ  بي١  ١٥َي١  ضْٛه١ بٛزد١زا ٥اَاز٠نطزْٞ ٞ ) بطِطي١ ٟ ( ضيٛاض٠َ  ز٠غيتٛض  ٟ(114) َيازز٠
ٞ  ٚ ط١ؾ١ثَٝسإ غٝاغ١ت١ناْٞ نَٝؿاْٞ ب١ ٜب١ت١تا ن١ ث٠ٜٛ١غت١  ضيْٛه١  طؿيغ،  ثالْيساْاْ

 ْانطَٜيت  ٖاٚب١ؾ١نا١ْٚ ز٠غ١آلت١ ي١ طؿغ ثالْساْاْٞ ٚ ط١ؾ١ثَٝسإ غٝاغ١تٞ ٥اَاز٠نطزْٞ
 .خبطَٜت ثؿتطَٟٛ طؿغ بٛزد١ٟ ب١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٟٝ ١٥ّ
 
ٞ  بيؤ  ٖي١ْطاَٜٚو  ٠ٚى زٚاٜٝا١ْؾيسا،  ي١ّ ٞ  ض١غيجاْسْ ٟ  ساَيي١ت  ٚ سٛنُيسا  يي١  تيانط٠ِٚ

 ْٝؿيتُٝاْٞ،  ٖاٚب١ْسٟ ١٥ٚا تط، زا١َظض١َٜٓض٠ناْٞ ضاغت١ق١ٓٝ ٖاٚب١ؾ١ ضؤيٞ ث١ضاَٜٚعنطزْٞ
 ب١بَٞ بٛزد١ غ١ض ي١ ز٠ْطسإ نطزؤت١ ضِٜٚٚإ ٠ٚظٜطا١ْ، غ١ضؤى ب١ضَٜع سٝعبٞ ي١ ظؤض١ٜٟٓ ن١

 ناْٞث١ضي١َاْٝٝي١  فطانػيٝؤ١ْ  ي١ط١ٍَ ١َٖا١ْٖطٞ ٚ خؤطٛزلاْسٕ ٚ ضَٜهبٕٛٚ ضؤسٞ طَٜٛسا١ْ
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ٟ  ١ْضَٜٝاْي١ٚ  ي١ٚ ضاٚثؤؾني ب١ ٖاٚب١ؾٔ، غٝاغٝسا ثطؤغ١ٟ ٚ سٛنُطِاْٞ ي١ ن١ تطزا  ظٜاْاْي١
 فيطاٚاْا  زضظ٠ني١  ٥اَيؤظٚ ظٜاتط ناضٚباض٠نإ ن١ٚا غٝاغٞ ثطؤغ١ٟ غ١ضتاثاٟ بؤ ١ْٖطا٠ٚ ١٥ّ

ٞ  طؿيت  ي١ زاٚا بؤ١ٜ ز٠نات، ٟ  خي١رلؤضاْ ٞ  ٚ عَٝيطام  ب١ضش٠ٚ٠ْيس ٟ  ٚ ١ٜنجاضضي١ٜ  زاٖياتٛٚ
 يي١  بطط١ْبي١ضٚ  ضَٜبياظ٠  ٥ي١ّ  ز٠ضباض٠ٟ ضِاؾهاٚا١ْ ٚ ضِٕٚٚ ١َٖيَٜٛػغ ن١ٚا ز٠ن١ٜٔ ٠ٚ١ْناْٞ
ٞ  فطانػٝؤ١ْ ١َٖيَٜٛػغ ي١ ثؿتطريٜٞ ناتسا ١َٖإ ٞ  نٛضزغيتا١ْٝناْ  ٚ عَٝيطام  ث١ضيي١َاْ
 قيي١ٚاض٠ ي١طيي١ٍَ ١َٖيٜٛػييت ٜيي١ى بيي١ ط١ٜؿيي  بييؤ ز٠نيي١ٜٔ ٖيي١ضَِٜ غيي١ضؤنا١ٜتٞ ضَٜبيياظٟ

 ضي١ٚت١ٚ  ضَٜبياظ٠  ١٥ّ ضِاغتهطز٠ٚ١ْٟ ثَٝٓاٚ ي١ سه١َٛت١ن١ٟ ٚ ١ٖضَِٜ ٚ عَٝطام غٝاغ١ٝناْٞ
ٞ  ١٥زلَٛيي١ْٞ غيي١ضؤنٞ الض٠ٟ غٝاغي١ت١   ييي١ ضَٜعطييطتٔ بي١  ْاضيياضنطزْٞ ٚ عَٝييطام ٠ٚظٜطاْي
ٞ  ٜاغياٚ  غ١ض٠ٚضٟ ثطْػٝج١ناْٞ ٚ ٥ٝتٝشازٟ ز٠غتٛضٟ سٛن١ُناْٞ ٟ  ثطْػيٝج  دٝانطزْي٠ٚ١
ٞ  تاٜب١مت١ْس١ٜٝ ٚ ز٠غ١آلت ِ  ٜاغيا١ٜٝناْ ٕ  ١َْي١ ١٥زلٛ ٚ ٖي١ضَٜ  ثاضاغيتين  ٚ خؤد١َٝٝتٝي١نا
 .َطؤ١ٜٝٓٝناْٞ َاف١ ٚ عَٝطاقٞ ٖاٚآلتٞ غ١ضب١ضظٟ ٚ زازط١ضٜٞ غ١ضب١خؤٜٞ ٚ ثا١َ١ْٜسٟ

 
 
 

  عَٝطامعَٝطام  ––  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞث١ضي١َاْٞ  غ١ضؤنا١ٜتٞغ١ضؤنا١ٜتٞ
1313//33//20132013  

  
 
 



 447 

 
 
 

  ٓيَصةٓيَصة  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  هةطةيَهةطةيَ  كوزدضتاْكوزدضتاْ  ٓةزيٌَيٓةزيٌَي  ضةزؤكيضةزؤكي  كؤبووُةوةيكؤبووُةوةي  بةالغيبةالغي
  فيدزاهيفيدزاهي  ُويَِةزاُيُويَِةزاُي  ئةجنووًةُيئةجنووًةُي  وو  فيدزاهيفيدزاهي  ًةتيًةتيحلووحلوو  هةهة  كوزدضتاُييةكاْكوزدضتاُييةكاْ

 
 غ١الس١زٜٔ، ي١ نٛضزغتإ، ١ٖضَُٜٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ، ١َغبٛٚز ب١ضَِٜع زٚٚؾ١مم١، ١٥َطِؤ،

ٞ  يي١  نٛضزغتا١ْٝٝنإ َٖٝع٠ ١َْٜٓٛضاْٞ ي١ط١ٍَ ٞ  سهَٛٚي١ت ٞ  ٚ فٝيسضاي ٞ  ١٥زلَٛٚي١ْ  َْٜٛٓي١ضاْ
ٞ  ث٠ٜٛ١غت ثطغٞ ١ْسٜٔض ي١باض٠ٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١زا، ي١. نؤب٠ٚ٠ٚٛ فٝسضايٞ ٞ  بي١طؤض٠ِثاْ  غٝاغي
 .نطا طتتٛطؤ عَٝطاق٠ٚ١
 ْا١َٜي١ى  زا، بطِٜاضٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ض٠ِٚؾ١ن١، طؤضِاْهاض١ٜٝناْٞ ٚ ثَٝؿٗات طتتٛطؤٟ زٚاٟ
 ي١ بهطَٜت٠ٚ١، ثَٝؿٜٛٚإ بؤض١ْٚٛناْٞ ي١ د١خت تَٝٝسا بهات، ْٝؿتُٝاْٞ ٖاٚث١مياْٞ ٥اضاغت١ٟ

ٞ  ٚ ٛٚضز٠غيت  ثاضاغيتين  ب١ت١ْط٠ٚ١ٖاتين ٞ  ض١غيجاْسْ ٞ  ٚ ٖاٚب١ؾيَٝغ  بي١ٖاناْ  ٚ ٖاٚغي١ْط
 نٛضزغتإ، غ١ضنطزا١ٜتٞ ١ْْطا، ثطانتٝهٞ ٚ ثَٜٝٛػت ١ْٖطاٟٚ ١٥ط١ض خؤ ْٝؿتُٝاْٞ، غاظاْٞ
 .ز٠بات طٛزلاٚ بصاضز٠ط١يٞ بؤ ث١ْا
 
 
 
 
 

  نٛضزغتإنٛضزغتإ  ١ٖض١َُٖٜٞضَُٜٞ  غ١ضؤنا١ٜتٝٞغ١ضؤنا١ٜتٝٞ
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ن وةشيساُي ٓةزيٍَ و ن وةشيساُي ٓةزيٍَ و دةةي زِيَللةوتين حةوت خاهَيي ُيَواْ ضةزؤدةةي زِيَللةوتين حةوت خاهَيي ُيَواْ ضةزؤ

  ضةزؤن وةشيساُي عيَساةي فيدزِايَضةزؤن وةشيساُي عيَساةي فيدزِايَ
 

غ١ضؤنٞ سه١َٛتٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ َْٝضريؤإ بياضظاْٞ بي١ٜا٠ٚضٟ    29/4/2013ضِؤشٟ 
ؾاْسَٜو غ١ضزاْٞ ب١غساٟ نطزٚ ي١ زاْٝؿتَٓٝهسا ي١ط١ٍَ غ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ عَٝطاقيٞ فٝيسضِاٍَ بي١    

ضٟ نَٝؿي١ ١َٖيٛاغيطا٠ٚناْٞ َْٝيٛإ ٖي١ضَِٜ ٚ     ضَِٜهه١ٚتَٓٝهٞ س١ٚت خاَيٞ ط١ٜؿ  بؤ ضاض٠غي١ 
 ب١غسا، ن١ ١٥َا١ْٕ:

 
ٟ ) ب١ تاٜب١ت ثطِؤش٠ٜاغا١ٜنٞ ٥اَاز٠نطزْٞ -1 ٞ  ق١ض٠بٛٚنطزْي٠ٚ١ ٞ  قٛضباْٝياْ  ؾياآل٠ٚناْ
 بييؤ فٝييسضاٍَ سهَٛٚيي١تٞ ٚ( ب١نؤ١ََييي١نإ طييؤض٠ِ ٚ ضِاثيي١ضِٜٔ ٚ نُٝٝيياٜٞ ضيي١نٞ ٚ ٥يي١ْتاٍ

ٟ  بيط٠ِ  نٛضزغتأْ؛ ١ٖضَُٜٞ ي١ ث١ْاب١ضا١ْٟ ٚ اض٠ ٥اٚ ١٥ٚ ٜاض١َتٝساْٞ ٕ  ثَٜٝٛػيت  ثياض٠  تي١ضخا
 .ز٠نات
 
 .١٥َين ١َٖا١ْٖطٝٞ بؤ ١٥َين باآلٟ يٝص١ٜ١ْنٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ -2
 
ٞ  ب١ض٠َِٜٛبطزْٞ ٚضز٠ناضٜٞ ي١ يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بؤ ١ٖضزٚٚال ي١ يٝص١ٜ١ْى ثَٝهَٗٝٓاْٞ -3  ٥ي١َٓٝ
ٞ  يي١  بيَٞ  ٚ ب١تتاٜ َٝهاْٝعََٝهٞ ب١ ن١ ي١غ١ض٠نإ ْانؤنٞ ْاٚض١ ي١ ٖاٚب١ف  ف١ضَاْيس٠ناْ

 .ز٠بطزضَٟ  ب١ضَِٜٛٙ زصل١ً؛ ٥ؤث١ضاغٝؤْٞ َْٜٝٛؿٝاْسا ي١ ٥ؤث١ضاغٝؤ١ْنإ،
 
 ثاضَٜعطانإ بؤ ٥ٝساض١ٜٝنإ غٓٛٚض٠ زٜاضٜهطزْٞ ٜاغاٟ زاْاْٞ ي١ثَٝٓاٚ ثَٝه٠ٚ١ناضنطزٕ  -4
 ١ٖضٖٚا ا٠ٚ،نط ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ب١ ثَٝؿه١ف نؤَاض٠ٚ٠ غ١ضؤنا١ٜتٝٞ ال١ٜٕ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى

ٞ ) بطِٜاض٠ناْٞ ١َٖي٠ٛؾا٠ٚ١ْٟ ثطِؤش٠ٜاغاٟ ٞ  ١٥زلَٛي١ْ  الٜي١ٕ  يي١  ني١ ( ؾيؤضِف  غي١ضنطزا١ٜتٝ
 .نطا٠ٚ ثَٝؿه١ف ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ١٥زل١َْٛٞ
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 غ١ف١ض ٚ طَٛطط ٚ ق١ظا نَٝؿ١ناْٞ ي١ يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بؤ ٖاٚب١ف يٝص١ٜ١ْنٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ  -5
 .١ٖضَِٜ سه١َٚٛتٞ ٚ فٝسضاٍَ سه١َٚٛتٞ ١ضزٖٚٚ ي١ ٖاٚؾ٠َٛٝناْٝإ ٚ غٓٛٚض١ٜٝنإ ز٠ضٚاظ٠ ٚ

 
ٞ  بٛزد١ٟ ٜاغاٟ ب١ ضاٚخؿاْس٠ٚ١ْ بؤ ١َْٜٓٛضإ ١٥زل١َْٛٞ ي١ زاٚانطزٕ -6 ٞ  فٝيسضاي  غياَي
 .٥ػَٛٚيٞ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ثاؾهؤناْٝسا، ٚ 2013
 
 ٚ ١ْٚت ثطِؤش٠ٜاغاٟ ي١غ١ض ضَِٜهه١ٚتٔ بؤ ١ٖضزٚٚال ي١ ١ْٖٛضٟ يٝص١ٜ١ْنٞ ثَٝهَٗٝٓاْٞ -7
 .زاٖات١نإ زاب١ؾهطزْٞ ثطِؤش٠ٜاغاٟ ٚ غاظ
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  19911991لسنة لسنة   866866  قزار جملس األمن الدولي رقمقزار جملس األمن الدولي رقم
ًّ اهعشاق ب٘ق  ًا ٗؿعفٕ بعاهقٌع    1991هظِٞ  688طو  قشاس زتوع األًّ اهذٗهٛ سقٍ 

اهزٜ متاسطٕ اهظوطٞ حبعق املعذُٚني يف اهععشاق، ػاؿعٞ يف املِعاطق اهلشدٙعٞ ُٗاػعذ مجٚعع اهعذٗي          
 ٞ يف دٔ٘د اإلغاثٞ يف تووم املِاطق. ٗيف ًا ٙوٛ ُف اهقشاساألعلا١ املظآٌ

 1991أبشٙى/ ُٚظاْ  5( اهـادس يف 1991) 688اهقشاس 

  األًّ زتوع إْ
يف اعتباسٖ ٗادباتٕ ًٗظؤٗهٚاتٕ مب٘د  ًٚجاق األًٍ املتشذٝ باهِظبٞ هـْ٘ اهظوٍ  إر ٙلع

 ٗاألًّ اهذٗهٚني،

ٙتعشض هٕ اهظلاْ املعذُْٚ٘ اهعشاقٚعْ٘ يف أدعضا١    ػذٙذ اهقوق إصا١ اهقٌع اهزٜ  ٗإر ٙظاٗسٖ
كجرلٝ ًّ اهعشاق ٗاهزٜ سلى ًؤػشا املِاطق اهظلاُٚٞ اهلشدٙعٞ ٗأد٠ إىل تعذفق اهالدع٣ني عوعٟ     
ُطاق ٗاطع عدل اذتذٗد اهذٗهٚٞ ٗإىل سذٗخ غاسات عدل اذتذٗد مبا ٙٔذد اهظوٍ ٗاألًعّ اهعذٗهٚني   

 يف املِطقٞ،

 ٜ٘ عوٕٚ رهم ًّ آالَ ًدلسٞ ٙعاُٛ ًِٔا اهبؼش ِٓان،باُضعاز باهؼ ملا ِٙط ٗإر ٙؼعش

عوٌا باهشطاهتني امل٘دٔتني إىل س٢ٚع زتوع األًعّ ًعّ املٌعجوني اهعذا٢ٌني هذلكٚعا       ٗإر حيٚط
 ص،1عوٟ اهت٘اهٛ ط 1991أبشٙى/ ُٚظاْ  3ٗ4ٗفشُظا هذ٠ األًٍ املتشذٝ ٗاملؤسػتني 

 اهعاَ ًّ املٌجى اهذا٢ٍ دتٌٔ٘سٙٞ إٙشاْ عوٌا أٙلا باهشطاهتني امل٘دٔتني إىل األًني ٗإر حيٚط
 ص،2ط 1991أبشٙى/ ُٚظاْ  4ٗ 3اإلطالًٚٞ إىل األًٍ املتشذٝ ٗاملؤسػتني 

تأكٚذ اهتضاَ مجٚع اهذٗي األعلا١ جتاٖ طٚادٝ اهعشاق ٗمجٚع دٗي املِطقٞ ٗطالًتٔا  ٗإر ٙعٚذ
 اإلقوٌٚٚٞ ٗاطتقالشلا اهظٚاطٛ،
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 ص:3ط 1991ًاسغ/ آراس  20ساهٕ األًني اهعاَ ٗاملؤسخ يف اعتباسٖ اهتقشٙش اهزٜ أ ٗإر ٙلع

اهقٌع اهزٜ ٙتعشض هٕ اهظلاْ املذُْٚ٘ اهعشاقْٚ٘ يف أدعضا١ كعجرلٝ ًعّ اهععشاق،      ٙذّٙ -1
 اهزٜ سلى ًؤػشا املِاطق اهظلاُٚٞ اهلشدٙٞ ٗتٔذد ُتا٢ذٕ اهظوٍ ٗاألًّ اهذٗهٚني يف املِطقٞ.

ٔ  ٙطاه   -2 اَ ًِعٕ يف إصاهعٞ ارتطعش اهعزٜ ٙتٔعذد اهظعوٍ       بأْ ٙقَ٘ اهعشاق عوٟ اهفع٘س كإطع
ٗاألًّ اهذٗهٚني يف املِطقٞ ب٘ق  ٓزا اهقٌع، ٗٙعشب عّ األًى يف اهظٚاق ُفظٕ يف إقاًٞ سع٘اس  

 ًفت٘غ هلفاهٞ اسذلاَ سق٘ق اإلُظاْ ٗاذتق٘ق اهظٚاطٚٞ دتٌٚع امل٘اطِني اهعشاقٚني.

ذٗهٚعٞ عوعٟ اهفع٘س إىل مجٚعع     عوٟ أْ ٙظٌض اهعشاق ب٘ؿ٘ي املِعٌات اإلُظاُٚٞ اه ٙـش -3
 ًّ حيتادْ٘ إىل املظاعذٝ يف مجٚع أضتا١ اهعشاق ٗٙ٘فش مجٚع اهتظٔٚالت اهالصًٞ هعٌوٚاتٔا.

إىل األًني اهعاَ أْ ٙ٘اؿى بزي دٔ٘دٖ اإلُظاُٚٞ يف اهعشاق ٗأْ ٙقذَ عوٟ اهفع٘س   ٙطو  -4
 ّ ستِعٞ اهظعلاْ املعذُٚني     ٗإرا اقتلٟ األًش عوٟ أطاغ إٙفاد بعجٞ أػش٠ إىل املِطقٞ تقشٙشا عع

اهعشاقٚني، ػاؿٞ اهظلاْ األكشاد اهزّٙ ٙعاُْ٘ ًّ مجٚع أػلاي اهقٌع اهعزٜ متاسطعٕ اهظعوطات    
 اهعشاقٚٞ.

أٙلا إىل األًني اهعاَ أْ ٙظتؼذَ مجٚع امل٘اسد امل٘دع٘دٝ حتعت تـعشفٕ مبعا فٚٔعا       ٙطو  -5
وبٚعٞ االستٚادعات املوشعٞ    ً٘اسد ٗكاالت األًٍ املتشذٝ رات اهـوٞ هوقٚعاَ عوعٟ ضتع٘ عادعى بت    

 هالد٣ني ٗهوظلاْ اهعشاقٚني املؼشدّٙ.

مجٚع اهذٗي األعلعا١ ٗمجٚعع املِعٌعات اإلُظعاُٚٞ أْ تظعٍٔ يف دٔع٘د اإلغاثعٞ         ِٙاػذ -6
 اإلُظاُٚٞ ٓزٖ.

 اهعشاق بأْ ٙتعاْٗ ًع األًني اهعاَ ًّ أدى حتقٚق ٓزٖ اهػاٙات. ٙطاه  -7

 إبقا١ ٓزٖ املظأهٞ قٚذ اهِعش. ٙقشس -8
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ضةزؤكايةتيي ٓةزيٍَ ٓيوادازة دةزضووُي عيَساق هةذيَس بةُدي ضةزؤكايةتيي ٓةزيٍَ ٓيوادازة دةزضووُي عيَساق هةذيَس بةُدي 
  حةوتةَ ببيَتة ٓؤي ضةةاًطرييي عيَساق و ُاوضةكةحةوتةَ ببيَتة ٓؤي ضةةاًطرييي عيَساق و ُاوضةكة

 
 

١٥زلَٛٚيي١ْٞ ٥اغاٜؿييٞ َْٝٛز٠َٚييي١تٞ بطِٜيياضٟ شَيياض٠    2013(ٟ سييٛظ٠ٜطاْٞ 27ضؤشٟ )
ْيٞ عَٝيطام يي١شَٜط ب١ْيسٟ سي١ٚتٞ َٝػياقٞ       (ٟ ث١غ١ْس نطز ن١ تاٜب١تي١ بي١ ز٠ضنطز  2107)

 ١ْت١ٜ٠ٚ١نططت٠ٚٛنإ.
 

غ١ضؤنا١ٜتٝٞ ١ٖضَُٜٞ نٛضزغتإ ٖٝٛاز٠خٛاظَٟ ز٠ضضْٛٚٞ عَٝيطام يي١شَٜط ب١ْيسٟ س١ٚتي١ّ     
 ببَٝت١ ٖؤٟ ض١غجاْسْٞ ٥اؾغ ٚ غ١قاَطريٜٞ بؤ ط١يٞ عَٝطام ٚ ْاٚض١ن١.

 
 زنتؤض ٥ََٛٝس غ١باح

 ٞ نٛضزغتإطٛت١بَٝصٟ ف١ضَٝٞ غ١ضؤنا١ٜتٝٞ ١ٖضَُٜ
28/6/2013 
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 ي دةضتووزي عيَساق 140دةةي ًاددةي 
 

 :(140)املادٝ

( ًّ 58اٗاًل :ع تت٘ىل اهظوطٞ اهتِفٚزٙٞ اختار ارتط٘ات اهالصًٞ الطتلٌاي تِفٚز ًتطوبات املادٝ )
 .قاُْ٘ اداسٝ اهذٗهٞ اهعشاقٚٞ هوٌشسوٞ االُتقاهٚٞ، بلى فقشاتٔا

ٝ عوٟ اهظوطٞ اهتِفٚزٙٞ يف اذتلً٘ٞ االُتقاهٚٞ، ٗاملِـ٘ق عوٚٔا يف املادٝ ثاًُٚا :ع املظؤٗهٚٞ املوقا
( ًّ قاُْ٘ اداسٝ اهذٗهٞ اهعشاقٚٞ هوٌشسوٞ االُتقاهٚٞ، متتذ ٗتظتٌش اىل اهظوطٞ اهتِفٚزٙٞ 58)

ًٞ )اهتطبٚع، االسـا١، ٗتِتٔٛ باطتفتا١ يف  املِتؼبٞ مب٘د  ٓزا اهذطت٘س، عوٟ أْ تِذض كاًو
اطق االػش٠ املتِاصع عوٚٔا، هتشذٙذ اسادٝ ً٘اطِٚٔا( يف ًذٍٝ أقـآا اذتادٜ ٗاهجالثْ٘ كشك٘ن ٗاملِ

 . ًّ ػٔش كاُْ٘ االٗي طِٞ اهفني ٗطبعٞ
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