
 يؤىاٌ و سؤماٌ

كي(ــً االتشوطـــ)الف  

ٍوىةسى ئةتشوطكى : سةىطة بيَت  ٍوىةسى  تاكة شتيَك  بيت  كة ئيَنة بتواىني  لة سِيَطايةوة   
ميَزووياٌ. س و صاىياسمياٌ دةطت بكةويَت لةطة ليَكؤلييةوة   

ٍةسوةٍا لةكاسة  ،و بريوباوةسِياٌ بني  شاسةصاى داب وىةسيت   ئةتواىني  لةسِيَطةى ٍوىةسةوة     
 دةطةالَتذاساىى حكومةت.  جييةكاٌ و ض خواوةىذيَكياٌ ثةسطتووة و بضاىني  ٍوىةسيةكاىةوة  ئةتواىني

)تشكياى   ىاوضةكاىى ئاطياى بضووك لةطةلَ  ئةوةى ئةتشوطكى يةكاٌ ثةيوةىذيياٌ ٍةبوو  لةبةس 
كمتوسى و ئايييى لة   كشدىى ئابوسى و  كاسيطةسى و ئالَ وطؤس  يؤىاٌ و سؤما و  معشو  ئيَظتا( ولةطةلَ

 ٍةبووة .  ىيَواىياىذا

ــي               ــاسة ثيص ــشدٌ و ك ــت ك ــؤىيةتى دسوط ــة ض ــكاٌ ل ــةسى ئةتشؤط ــاسةصايياىى ٍوى ــةسوةٍا  ش ةكاٌ يٍ
ــوة  ــية  تشو    وةسطشتــ ــةس )خعوظــ ــة طــ ــاٌ  كشدوتــ ــذى خؤيــ ــةسة و تايبةمتةىــ ــكية(. وةك ٍوىــ   طــ

ــة  ــؤٌ دائ ــةكاىى سِؤرٍــةالَتى  ك ــوىى(   ىشيَتكؤى ــيَواصى ) ي ــة ش ــيَواصى  ،قربظــي )قــرب ( و  ب ميظــشى  ش
ــة      ــةتى لـ ــكى  بةتايبـ ــةسةكاىى ئةتشوطـ ــةس ٍوىـ ــة لةطـ ــةرشيةي  صؤس ٍةيـ ــةسى  ئـ ــةسى  ٍوىـ و كاسيطـ

ــت (  ٌ  )حنــ ــشد ــت كــ ــةس دسوطــ ــاٌ      ثةيكــ ــاصى  ويَيةكيَصــ ــةسى  بيياطــ ــرياميك( و ٍوىــ ــضري )طــ و خــ
 توطكاٌ لة ئيتاليا طةشةى طةىذة.  ىاوضةى)التعويش( لة 

 

 

 

 



 طرياميك _ )فخاس( طميَية

لة  دؤصساوةتةوة   ئةتشوطكى كة لة ئةجنامى كاسى  طميَيةى  :ئةتشوطكى يةكاٌ   لة الىطميَية  
 تش لة ئيتاليا  و لة ئةوسوثا  و ىاوضةى  ى()كابشي( و ىاوضةى )فولتص ىاوضةى )تشكوييى( و ىاوضةى 

 سة طةمىى طميَيةدةخات بة تايبةتى ) بةدةس ئةتشوطكى   شاسطتاىيةتى  ئاطتى ى ٍوىةس لة اليةىى
ئيتاليا ، ياٌ  لةطةدةى  بيَتة ٍات  بة صؤسى  باصسطاىى لة سِيَطاى   يؤىاىةوة و(  سِةىط  بيَت لةالةطةسكش

  ٍةية.جؤساوجؤس  ويَيةى   طميَياىة كة لة طةس  ث.ص(  دةطتياٌ كشدوة بة الطايي  كشدىةوةى  ئةو  شيَواصة 8)

 

 

 



  رياىى  دميةىى  و تشطييةسةكاٌ ٍيَضة  و مشدٌ   جيَاىى  و ئةفظاىة و  خواوةىذةكاٌ:  ئايييى بابةتى   
  كاسيطةسى(  ص.ث7) طةدةى  ئةتشوطكى طميَيةى لة.  تش شتى  و طشوشت  و وةسصط  ثالةواىى سِؤراىةو
  بةو  طؤصةكاٌ و جشة  صؤسبةى  سِةط  سِةىطى  بةكاسٍيَياىى  لةطةسى  دياسة(   رشيةى)  كوسىجى  شيَواصى
 لة  طةسيذا بة صالَة(   رشيةي) ئةثييى  شيَواصى(  ص.ث 6) طةدةى  طميَيةى  شيَوةى.  كشاوة دسوطت شيَوةية
 . ئةرشيةى طميَيةى  ئاطتى  ىةطةيصتة  ئةتشوطكى  طميَيةى  بةالَو ، طووس سِةىطى  سٍيَياىىبةكا

 

 ويَيةكيَصاٌ ٍوىةسى

طؤسةكـــاٌ و  ويَيـــةياٌ  لةطـــةس ديـــواسو   : ئةتشوطـــكى ٍوىـــةسى ويَيةكيَصـــاٌ )الفـــً التعـــويش(
ــيَوةيَكى   ــةق، ،بةش ــتاىى        ط ــة طؤسط ــةض  ل ــةس ط ــواسى  لةط ــةس دي ــا لةط ــةياٌ  ئةكيَص ــتةوخؤ  ويَي سِاط

باشـــي ثـــاسيَضساوٌ    بـــة صؤس   لـــةو ويَياىـــة دؤصساوةتـــةوة    كؤمـــةلَى صؤس )تشكـــوييى ( ثاةـــاوةى  
ــشيض     ــة ىاوجـــةى تـ ــةسوةٍا لـ ــةى تـــش وةك       ،ٍـ ــجوو ( و ىاوجـ ــي( و )(يـــى( و )كموطـ وةك  )فولتصـ

ــذى  ــوو( . تايبةمتةىـ ــايمؤ و   )استيـ ــةكاٌ   تـ ــكى يـ ــةكاىى ئةتشوطـ ــةوة ويَيـ ــة    بـ ــةوة  كـ جيادةكشيتـ
ــالَ ) ــى ك ــة    (pastedسِةىط ــةسوةٍا ب ــةكاسٍيياوة ،ٍ ــى ب ــاىى سِةىط ــؤ  كاسٍيَي ــشدٌ  ختطيي   سِةط  ب ك

ــؤ دةو         ــةكاسٍيَيشاوة  و ب ــاٌ  ب ــووس( ي ــى )ط ــاٌ  ِسةىك ــاو  و ثَيَموةك ــتى دةو وج ــى  ثَيظ ــؤ ِسةىط ــاوى  ،ب ض
 . بةكاسٍاتوة   سِةىطى )طجي(  ئافشةتةكاٌ

ــةكاٌ )      ــؤسى طايـ ــة طـ ــة لـ ــةك ٍةيـ ــالَى )ضييي ال رياييي  ري تابمؤيـ ــة طـ ــةسِى 535( لـ ــةى شـ ث.ص(  ويَيـ
ــةى ةادوطييي ) ــة (  أخ ييي  -أشييي  )  ( ويَيـ ــايةكى )كـ ــةمني بـــؤ ثاشـ ــشاوة طييي ةري ة  كـ ــة داىـ ــاوى   لـ ىـ

ــجيَكى    ــواس ئةطـ ــوس( طـ ــاىةى )تشويمـ ــووة  صؤس  ئةفظـ ــز.  بـ ــةى   دسيـ ــاىى   صووسبـ ــاٌ جياصةكـ تابمؤكـ
ــةىط )  ــةتى  ئاٍـ ــة بابـ ــة و بـ ــواٌ و( ،حفلييي تيادايـ ــؤ   خـ ــاٌ ) بـ ــى ريملييي  جل ريزية اييي  مشدووةكـ ( ٍـ

 .( وسروسقةبشى )خاىةداىةكاٌ  وةك  



ــة         ــ  لـ ــايى  طـ ــاصى  ) 6ةدةى )كؤتـ ــةى صؤساىبـ ــة  ريملصييية    ث.ص( ويَيـ ــةسِكشدىى  لـ ــةىى شـ ( و دميـ
ٍمييظـــتى تيَـــذا  دميـــةىى ىاخؤشـــة شـــةسِى  تابمؤكـــاىى تـــش لـــة طـــةسدةمى .  تابمؤكاىـــذا كيَصـــشاوة
ــط ةري اييك نيية   ديمــة  و طــةسبشِييى ئةتشوطــكي يــةكاٌ   (ؤلتصــي  )فشاىظــواص(  لــة ىاوضــةى   طــؤسىة ل
 ث.ص( .4كؤتايى  طةدةى  ) 

ــةى     ــة ( شــةيتاىى تشطــياك شيي طة  ريملييال ةريايياحل ااشيياا ة ) ويَي ــاوى ) ك ــووة و ااشيياا ةى ةو د ( ب
ــاويَكى ــط  ض ــةبووة ،    سِةى ــييى ٍ ــشدٌ ) ش ــذى م ــاوى )ريهليي  ريملييال خواوةى ــي( ى ــذى   الط ــووة و خواوةى ( ب

ــة لةطــةلَ ئةمدؤصةخ  ىــاوى )شــاسو( بــووة  .  ــاو  يــاٌ  تاسيــك   ية جيَــاىىئةضــ مشدووةكــاٌ  اى دؤصةخ  ى
 )جحيه(.  

 

 
 



 

 


