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  أوروبا    
  احلالة يف قربص -  ٢٩    

ــه  ١٤املقــررات املؤرخــة مــن      ٢٠٠٠حزيران/يوني
ــاين/نوفمرب   ٢٥إىل ــرين الثـ ــرارات ٢٠٠٢تشـ : القـ

 ١٣٥٤) و٢٠٠٠( ١٣٣١) و ٢٠٠٠( ١٣٠٣
 ١٤١٦)و ٢٠٠١( ١٣٨٤) و ٢٠٠١(
    )٢٠٠٢( ١٤٤٢) و ٢٠٠٢(
يف كل مـن اجللسـات السـتة الـيت عقـدت بشـأن هـذا          

حزيـران/   ١٤الفتـرة مـن    من جدول األعمـال، خـالل   )١(البند
ــه  ــاين/نوفمرب   ٢٥إىل  ٢٠٠٠يونيـ ــرين الثـ ــذ ٢٠٠٢تشـ ، اختـ

بتمديـد واليـة    )٢(جملس األمن، باإلمجاع ودون مناقشـة، قـرارا  
قوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص ملـدة سـتة أشـهر،         
ــواردة يف تقــارير األمــني العــام عــن     علــى أســاس التوصــيات ال

  .)٣(ربصعملية األمم املتحدة يف ق

__________ 

. ٤٢٤٦ و ،)٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ١٤. (٤١٥٥اجللســــات   )١(  
 حزيـران/  ١٥( ٤٣٢٨و  )،٢٠٠٠األول/ديسمرب  كانون ١٣(

) ٢٠٠١كـانون األول/ديسـمرب    ١٤. (٤٤٣٦ ) و٢٠٠١يونيه 
تشـرين   ٢٥( ٤٦٤٩) و ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣. (٤٥٥١ و

). وخـــالل هـــذه الفتـــرة عقـــد اجمللـــس،     ٢٠٠٢الثـــاين/نوفمرب 
باإلضــافة إىل اجللســات الــيت يتناوهلــا هــذا القســم، عــددا مــن        
ــم       ــوة األم ــوات يف ق ــدان املســامهة بق ــع البل اجللســات اخلاصــة م

ــالقرار     ــال بــ ــربص، عمــ ــالم يف قــ ــظ الســ ــدة حلفــ  ١٣٥٣املتحــ
ــاين، اجلــزءان ألــف و  ٢٠٠١( ــاء. وعقــدت تلــك   )، املرفــق الث ب

) ٤٤٣٥(اجللسـة   ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٧اجللسات يف 
ــه  ٥و  ــة  ٢٠٠٢حزيران/يونيــ ــرين  ٢١ ) و٤٥٤٩(اجللســ تشــ

حزيران/يونيـــــه  ٥ ) و٤٦٤٨(اجللســـــة  ٢٠٠٢الثـــــاين/نوفمرب 
 ٢٠٠٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٠) و ٤٧٦٩(اجللســـة  ٢٠٠٣
 ).٤٨٦٦ة (اجللس

ــرارال  )٢(   ) ٢٠٠١( ١٣٥٤و ) ٢٠٠٠( ١٣٣١و ) ٢٠٠٠( ١٣٠٣ اتق
 ).٢٠٠٢( ١٤٤٢) و ٢٠٠٢( ١٤١٦و ) ٢٠٠١( ١٣٨٤و 

  )٣(  S/2000/496  وcorr.1و ، S/2000/1138،  2001/534و/S ،
 .S/2002/1243و  ،S/2002/590و  ،S/2001/1122 و

وذكـــر األمـــني العـــام يف تقـــاريره أن احلالـــة ظلـــت        
ــار يف قــربص.     مســتقرة علــى طــول خطــوط وقــف إطــالق الن

، )٤(٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب    ١أشار يف تقريره املؤرخ و
ــة    ــية التركيـ ــلطات القربصـ ــة، إىل أن السـ ــارير الالحقـ ويف التقـ

بـارا  والقوات التركية فرضت قيودا على قوة األمم املتحـدة اعت 
، ودعــــا إىل إعــــادة الوضــــع ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٣٠مــــن 

إىل مـا كـان    العسكري الذي كـان قائمـا يف منطقـة سـتروفيليا    
. ورأى األمــني العــام أن اســتمرار وجــود القــوة، يف ظــل  عليــه

الظروف السائدة، أمر ال غىن عنه للحفاظ على وقف إطـالق  
ــوة. ويف    ــة الق ــد والي ــرة، وأوصــى بتمدي ــار يف اجلزي ــرار  الن الق

) والقــرارات الالحقــة، حــث اجمللــس اجلانــب ٢٠٠٠( ١٣٣١
القربصي التركي والقوات التركية على إلغاء القيـود املفروضـة   
علــى عمليــات قــوة حفــظ الســالم يف قــربص وإعــادة الوضــع    

 العسكري إىل ما كان عليه يف ستروفيليا.

ــودة يف ٤١٥٥ويف اجللســة    ــه  ١٤، املعق حزيران/يوني
ــه تلقــى رســائل مــن الطــرفني   ، ذكــر رئــ٢٠٠٠ يس اجمللــس أن

كــانون  ١٣املعنــيني؛ ويف اجللســات املعقــودة يف الفتــرة مــن     
تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب  ٢٥إىل  ٢٠٠٠األول/ديســــــــمرب 

ذكــر الــرئيس أنــه قــد اجتمــع مــع ممثلــي الطــرفني،   ،)٥(٢٠٠٢
مبواقفهم املعروفة جيدا جتاه البنـد   متمسكونالذين أكدوا أهنم 

  ول أعمال اجمللس.املدرج يف جد

__________ 

  )٤(  S/2000/1138 ١٣٠٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

 .١انظر احلاشية   )٥(  
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ــؤرخ     ــرر املــــ ــان/أبريل  ١٤املقــــ  ٢٠٠٣نيســــ
  )٢٠٠٣( ١٤٧٥): القرار ٤٧٤٠(اجللسة 

، قـدم األمـني العـام تقريـرا     ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١يف   
. ويف هـذا  )٦(عن بعثة املساعي احلميدة الـيت قـام هبـا يف قـربص    

 ابـذهل يت هود املكثفة الـ اجلالتقرير، أبلغ األمني العام اجمللس عن 
ني انبملسـاعدة احلـ   ٢٠٠٣إىل أوائل عـام   ١٩٩٩الفترة من  يف

يف قربص على التوصل إىل تسوية شـاملة للمشـكلة القربصـية،    
األمـــر الـــذي كـــان مـــن شـــأنه أن يتـــيح لقـــربص بعـــد إعـــادة  
ــاد    ــمام إىل االحتــ ــدة االنضــ ــع علــــى معاهــ ــدها أن توقــ توحيــ

. وأشــار األمــني العــام   ٢٠٠٣نيســان/أبريل  ١٦األورويب يف 
إبالغ اجمللس بـأي شـيء   عن أنه امتنع، خالل تلك الفترة، إىل 

ــارير    ــارات مـــوجزة وردت يف التقـ ــة إال مـــن خـــالل إشـ كتابـ
بينمــا  ،املتعلقــة بقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص  

ــم     ــى علـ ــس علـ ــاء اجمللـ ــى أعضـ ــالتطوراتأبقـ ــالل   بـ ــن خـ مـ
ــاره    اإلحاطـــات الشـــفوية املنتظمـــة الـــيت قـــدمها هـــو ومستشـ

)، ١٩٩٩( ١٢٥٠اجمللـس القـرار    ختاذأشار إىل أن ااخلاص. و
ــا      ــاين التركــي، وترشــيح تركي عــالوة علــى منــو التقــارب اليون
لالنضـمام إىل االحتـاد األورويب، واحتمـال انضـمام قــربص إىل     
االحتـــاد األورويب أوجـــدت جمموعـــة مـــن الظـــروف اجلديـــدة  
وأتاحت فرصة فريـدة. وكـان اجمللـس قـد طلـب إليـه مبوجـب        

)، أن يـــــدعو زعمـــــاء اجلـــــانبني إىل ١٩٩٩( ١٢٥٠القـــــرار 
مفاوضات وحدد املبادئ األربعة التالية مبثابة مبـادئ توجيهيـة   

مجيـع  طـرح  مسـبقة؛ و  عدم وضـع شـروط  للمفاوضات، وهي 
مبواصـلة   بنية حسـنة،  ؛ وااللتزاماتفاوضئدة املاملسائل على ما

؛ وإيـــالء االعتبـــار يـــتم التوصـــل إىل تســـوية  إىل أنالتفـــاوض 
  عاهدات ذات الصلة.املو كامل لقرارات األمم املتحدةال

يف إطار جهود املساعي احلميدة برعايـة  كان قد مت، و  
األمــني العــام، عقــد حمادثــات غــري مباشــرة بــني األمــم املتحــدة  

__________ 

  )٦(  S/2003/398. 

 ١٩٩٩وكل من الطرفني يف الفترة من كانون األول/ديسـمرب  
ــاين/نوفمرب   ــرين الثــ ــام  ٢٠٠٠إىل تشــ ــري القيــ ــرى تيســ . وجــ

إىل  ٢٠٠٢ادثات مباشرة يف الفترة من كانون الثاين/ينـاير  مبح
ــباط/فرباير  ــتمكن  ٢٠٠٣شــ ــة، مل يــ ــذه العمليــ . وخــــالل هــ

الطرفــان مــن التوصــل إىل اتفـــاق بــدون مســاعدة األطـــراف      
الثالثة. وعليه فقد قـدم األمـني العـام اقتراحـا للتسـوية الشـاملة       

‘‘) أســاس االتفــاق علــى تســوية شــاملة للمشــكلة القربصــية(’’
 ، مت تنقيحــه٢٠٠٢تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١إىل الطــرفني يف 

كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠وصـــقله مـــرتني، مـــرة يف  آنـــذاك
، بعـــد إجـــراء مزيـــد ٢٠٠٣شـــباط/فرباير  ٢٦، مث يف ٢٠٠٢

  من املشاورات مع الطرفني.
وأشــار األمــني العــام إىل أن خطتــه ليســت جمــرد إطــار     

مجيـع الصـكوك القانونيـة     يتضـمن ، حقـا بل هي اقتراح شـامل  
ــة، وال  ــدعالالزم ــة     يئاشــ ي ــع رؤي ــاوض الحــق. ومتشــيا م لتف

 مهورية قـربص أن تكون جلاجمللس للتسوية، نصت اخلطة على 
ــدة ــيادة املتحـ ــدة سـ ــية  واحـ ــة وشخصـ ــة قانونيـ ــدة دوليـ واحـ

وجنســــية واحــــدة. وتضــــم اجلمهوريــــة دولــــتني مؤسســــتني  
قربصــــية الدولــــة ال” -متســــاويتني مــــن الوجهــــة السياســــية 

كــان مــن املقــرر و -“الدولــة القربصــية التركيــة“و ‘‘ اليونانيـة 
ــتني.     ــائفتني ومنطقـ ــدرايل بـــني طـ ــاد فيـ ــا احتـ ــا معـ أن يربطهمـ
وتضمنت هـذه اخلطـة مقترحـات مفصـلة عـن مجيـع اجلوانـب        
الالزمـــة للحوكمـــة واألمـــن وامللكيـــة واإلقلـــيم، واإلقامـــة يف  

املصــــاحلة  الــــدولتني املؤسســــتني، واجلوانــــب االقتصــــادية و   
والتنفيذ. وكانت اخلطة، بوصفها قانونا تأسيسيا لقـربص بعـد   

ــدها، تقتضــي إجــراء اســتفتاءين     ــادة توحي منفصــلني يف آن إع
ــد ــراك.      واحـ ــة األتـ ــانيني والقبارصـ ــة اليونـ ــكان القبارصـ للسـ

نيســان/أبريل  ١٦واشــترطت اخلطــة إجــراء االســتفتاءين قبــل   
علــى توقيع بــالتوحيــدها  ةعــادبعــد إللســماح لقــربص  ٢٠٠٣

  معاهدة االنضمام إىل االحتاد األورويب يف ذلك التاريخ.  
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وأشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن العمليـــة قـــد    
انتهت عندما عجز قـادة الطـرفني، يف املفاوضـات الـيت جـرت      

، عــــن ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ١١و  ١٠يف الهــــاي يف يــــومي 
ــا     ــة عليهـ ــة للموافقـ ــدمي اخلطـ ــاق علـــى تقـ يف التوصـــل إىل اتفـ

ــزامنني يف    ــارس  ٣٠اســتفتاءين منفصــلني ومت . ٢٠٠٣آذار/م
وأشار األمني العام، يف معرض النظر يف أسباب فشل الطـرفني  

 يهمــايف اغتنــام الفرصــة للتوصــل إىل تســوية شــاملة، إىل أن كل
يتحمالن نصـيبا مـن اللـوم علـى الفـرص الكـثرية الـيت ضـاعت         

األخـري، رأى أن  على مر السنني. غري أنه، فيما يتعلق بالفشـل  
ــل املســؤولية ال     ــزعيم القربصــي التركــي يتحم ــد  رئيال ــية. فق س

ــدخول يف مفاوضــات    فيمــا عــدا رفــض،  ــة، ال اســتثناءات قليل
إىل حــد كــبري اجلهــود  عقّــدعلــى أســاس األخــذ والعطــاء، ممــا 

الشـواغل   أن تؤخذ يف االعتباراليت بذهلا األمني العام من أجل 
لقبارصة األتـراك امللموسـة   حل افضال عن مصااملبدئية املشروعة 

ن زعيم القبارصة اليونانيني املنتخب حـديثا،  أ ذكروالعملية. و
مع إعرابه عن بعـض الشـكوك بشـأن خطـة األمـني العـام، قـد        
وافــق بشــروط يف مفاوضــات الهــاي علــى أن تعــرض اخلطــة   

ــدم الســتفتاءين، وأعــرب عــن اســتعداده ل   ــاب  ع ــتح ب إعــادة ف
جـدا.   متشـددة ا، ولكـن بشـروط   املفاوضات بشأن اخلطة ذاهت

وقد أبلغ زعيم القبارصة األتراك األمني العام بأنه غـري مسـتعد   
ــتفتاء، وأشـــار إىل بعـــض    للموافقـــة علـــى طـــرح اخلطـــة لالسـ
االعتراضات األساسية على النقـاط األساسـية للخطـة وأعـرب     

مزيـد مـن   إجـراء  عن االعتقاد بـأن مـن غـري احملتمـل أن يـنجح      
بــدأ مــن نقطــة انطــالق جديــدة، ويتفــق      املفاوضــات مــا مل ت 

الطرفان على املبادئ األساسـية. وبالتـايل، فقـد خلـص األمـني      
إىل أن  هالعــام إىل أن العمليــة قــد بلغــت هنايتــها. ورغــم تنويهــ 

اخلطة ال تزال مطروحة، فإنه مل يقتـرح القيـام مببـادرة جديـدة     
دون وجــود أســباب قويــة لالعتقــاد بوجــود اإلرادة السياســية   

  زمة لتحقيق النجاح.الال

ــة    ــان/أبريل  ١٠، املعقـــودة يف ٤٧٣٨ويف اجللسـ نيسـ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣

املــذكور أعــاله عــن بعثتــه للمســاعي احلميــدة يف قــربص. ويف   
خالهلـا ببيانـات، اسـتمع اجمللـس إىل      تلك اجللسة، اليت مل ُيـدلَ 

 بشــأناص لألمــني العــام  مــن املستشــار اخلــ  إعالميــة إحاطــة 
قربص. وخالل اإلحاطة، أعرب املستشار اخلاص عن اعتقـاده  

صـفقة  عادلـة ومشـرفة،    ميثـل صـفقة  بأن اقتراح التسـوية كـان   
. أخـــريةتقنيـــة  ملســـاتشــاملة يف هنجهـــا وال ينقصـــها ســـوى  
للشــعور العميــق  مــدعاةورأى أن عــدم التوصــل إىل حــل هــو  
ــزى إىل أ    ــه يع ــدو أن ــة األمــل ويب وجــه القصــور يف اإلرادة  خبيب

السياسية، وليس إىل غياب الظروف املواتية. وكـرر اإلعـراب   
القبارصـة   رمانعن أسف األمني العام لضياع فرصة فريدة وحل

اليونانيني والقبارصة األتراك مـن فرصـة التصـويت علـى إعـادة      
توحيــد قــربص. وأكّــد جمــددا أن األمــني العــام ال يعتــزم القيــام  

ا مل تتـوافر اإلرادة السياسـية الالزمـة لتحقيـق     مببادرة جديدة مـ 
، وأعرب عن رأي مفاده أن ذلك لن يتحقق مـا  نتيجة ناجحة

كـال   جانـب زعمـاء  ال لـبس فيـه مـن     اسـتعداد معلـن  مل يوجد 
مســتوى  إصــرار علــى أعلــى   بكامــل و بالم ودعمــاجلــانبني، و

سياسي يف كال الوطنني، لاللتزام باالنتهاء من اخلطـة، وبـدون   
التطــرق إىل املبــادئ األساســية أو املقايضــات الرئيســية،  إعــادة 

قبــل موعــد حمــدد، ومبســاعدة األمــم املتحــدة؛ ومــن خــالل        
مـا تـنص   حسـب  ، منفصـل ومتـزامن   بشكل الستفتاءلطرحها 

. يلــي ذلــك بوقــت قصــري ، يف تــاريخ حمــدد ذاهتــا اخلطــةعليــه 
كــي والــوطنني  عــاتق الطــرفنيورأى أن املســؤولية تقــع علــى  

اإلرادة السياسـية حلـل املشـكلة علـى أسـاس خطـة        ىيدلال علـ 
  .)٧(األمني العام

ــة    ــان/أبريل  ١٤، املعقـــودة يف ٤٧٤٠ويف اجللسـ نيسـ
ــر    ٢٠٠٣ ــه تقري ، أدرج اجمللــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمال

  األمني العام. وأدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان.  
__________ 

  )٧(  S/PV.4738،  ٤-٢الصفحات. 
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ــن         ــدم م ــرار مق ــرِح مشــروع ق ــك اجللســة، ط ويف تل
نيـا وبلغاريـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات       إسبانيا وأملا

للتصــويت، واختــذ باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه  )٨(املتحــدة
مبوجبــه اجمللــس، يف مجلــة  ام) الــذي قــ٢٠٠٣( ١٤٧٥القــرار 
  :، مبا يليأمور

أثين على األمـني العـام ملبادرتـه بعـرض خطـة للتسـوية         
الفـــات الشـــاملة علـــى الطـــرفني مـــن أجـــل تضـــييق فجـــوة اخل

  بينهما؛
وأعــرب عــن األســف مــن أنــه، نتيجــة للنــهج الســليب     

الـــذي اتبعـــه زعـــيم القبارصـــة األتـــراك، والـــذي بلـــغ ذروتـــه  
باملوقف الذي اختذه يف االجتماع الذي ُعقد يف الهـاي يـومي   

، مل يكن من املمكـن الوصـول   ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٢و  ١١
احـد علـى   إىل اتفاق لطرح اخلطـة السـتفتاءين جيريـان يف آن و   

ــرم القبارصــة      ــايل ُح ــام، وبالت ــذي اقترحــه األمــني الع النحــو ال
ــانيون مــن فرصــة البــت بأنفســهم يف     ــراك والقبارصــة اليون األت
خطة كان من شأهنا أن تتيح توحيد قربص، ونتيجة لذلك لـن  

  ؛٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٦يتسىن حتقيق تسوية شاملة قبل 
بدقــة الــيت وأعــرب عــن تأييــده التــام للخطــة املتوازنــة    

، واليت تشـكل  ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٢٦قدمها األمني العام يف 
أساســـا فريـــدا إلجـــراء مزيـــد مـــن املفاوضـــات، ودعـــا مجيـــع  
األطراف املعنية إىل التفاوض يف إطار مهمـة املسـاعي احلميـدة    
اليت يضطلع هبا األمـني العـام، مسـتخدمني اخلطـة للتوصـل إىل      

  تسوية شاملة؛
همة املساعي احلميدة الـيت يضـطلع   وأكد دعمه التام مل  

ــرار        ــه يف القـ ــا إليـ ــد هبـ ــيت ُعهـ ــام والـ ــني العـ ــا األمـ  ١٢٥٠هبـ
ــاعيه  ١٩٩٩( ــام أن يواصــــل مســ )، وطلــــب إىل األمــــني العــ

  .احلميدة يف قربص على حنو ما هو مبني يف تقريره

ن إوتكلم ممثل االحتاد الروسي بعـد التصـويت، فقـال      
ام متوازنة يف طابعهـا وأهـاب   املعايري األساسية خلطة األمني الع

__________ 

  )٨(  S/2003/418. 

بالطرفني أن يستمرا يف عملية التفاوض مـن أجـل التوصـل إىل    
ــية كأســاس       ــايري األساس ــك املع ــتخدام تل ــلمية، باس تســوية س

 ١٤٧٥للحوار. وأشار إىل أن االحتاد الروسي قـد أيـد القـرار    
ــواغل   ٢٠٠٣( ــاة الشـ ــه، مـــع مراعـ ــاد بأنـ ــاء علـــى االعتقـ ) بنـ

ــر    ــدى كــال الط ــة ل ــق بعناصــر    املعروف ــا يتعل ــرتاع فيم فني يف ال
منفــردة مــن خطــة األمــني العــام، ســيكون مــن املمكــن تعــديل  

 .)٩(توفيقياخلطة للتوصل إىل حل 
  

ــة    ــررات املؤرخــ ــه و  ١١املقــ ــرين  ٢٤حزيران/يونيــ تشــ
): ٤٨٧٠  و ٤٧٧١ (اجللســــتان ٢٠٠٣الثــــاين/نوفمرب 

 )٢٠٠٣( ١٥١٧  ) و٢٠٠٣( ١٤٨٦القراران 

 ،حزيران/يونيـه  ١١املعقودة يف  ،٤٧٧١ لستنياجليف    
، علـى  ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤املعقودة يف  ،٤٨٧٠و

 ١٤٨٦التوايل، اختذ اجمللس باإلمجاع وبدون مناقشة القرارين 
 األمــــم)، بتمديــــد واليــــة قــــوة ٢٠٠٣( ١٥١٧) و ٢٠٠٣(

املتحدة حلفظ السالم يف قربص لفتـرتني مـدة كـل منـهما سـتة      
ــى التو  ــاء علـ ــهر، بنـ ــني   أشـ ــري األمـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ صـ

. وقــد ذكــر األمــني العــام يف تقريريــه أن احلالــة علــى  )١٠(العــام
طــول خطــوط وقــف إطــالق النــار يف قــربص ظلــت مســتقرة.  
ــتمرار      ــام أن اس ــني الع ــائدة، رأى األم ويف ظــل الظــروف الس
وجود القوة أمر ال غىن عنه للحفاظ علـى وقـف إطـالق النـار     

ــى بتم  ــرة، وأوصــ ــاتني   يف اجلزيــ ــوة. ويف هــ ــة القــ ــد واليــ ديــ
اجللستني، ذكر رئيس اجمللـس أنـه اجتمـع مـع ممثلـي الطـرفني،       
الــذين أكــدوا متســكهم مبــواقفهم املعروفــة جيــدا جتــاه البنــد        

  املدرج يف جدول أعمال اجمللس.
    

__________ 

  )٩(  S/PV.4740،  ٢الصفحة. 

  )١٠(  S/2003/572 ١٤٤٢، املقــــــدم عمــــــال بــــــالقرارين )و ٢٠٠٢ (
ــالقرار S/2003/1078 و )؛١٩٩٩( ١٢٥٠ ــال بــ ــدم عمــ  ين، املقــ
 ).١٩٩٩( ١٢٥٠) و٢٠٠٣( ١٤٨٦


