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(Executive Summary) ٞث٘خت 
 

ثشؤرٜٝ "ثتٞٗكشدُٛ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ"، ثشِؤرٝٙٞكٛ ٓاٗبٞػٛ ٓٞسدٗٗ سَٙلدشاٜٗ ٢اػيت ٗ ٢اصادٜ هٞ 
ٙٞ. ثشِؤرٝكٞ هٞطٞس ٢اطيت عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ جَٛ  (NPA )جيٛٗ سَِٙلدشاٜٗ فشٙاط٘صاسٜ ًٚووٞتٛ ُٞسٗ  (PFOK) ك٘سدطتاْ

. طتافَٚم هٞ سَِٙلدشاٜٗ ثَٚلشد دٝطيت٦١٠٢ تٞمم٘صٜ هٞ ثشؤرٝكٞ. دٝخاَُٙٞٚت طايَ( ٤بٞجَٚٛ دٝكشَٙت. ٢َٞ ثشِؤرٝٙٞ دسَٙزخاُٙٞٞٗ ًاٜٗٝ )
 تَٚلٞيَ ًٚتؤدٜ بٞكاسَِٓٚاُٛ سَِٙطاٜ هٞ. ٦١٠٢بؤ تؼشٙين ٙٞكًٞٛ  ٢اػيت ٗ ٢اصادٜ ٓٞطتاْ بٞ ٢ٞجناًذاُٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ هًٞاٜٗٝ تٞمم٘ص

(Mixed Method) ِٜٗٗتَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٓٞٗهَٚذاٗٝ بضاَُٚت كٞ سِٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ س ٝٗٝ
طَٛ ٢اطيت جٚاٗاص ٓٞهَبزَٙشدساْٗ ٗ هٞ   ٜ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ هٞطٞسٗاقعٛ ٗ ٙاطاٙٚٞٗٝ ضؤُٞٗ ٢ٞٗ كًٞ٘ك٘سِٙاُٞ ضني كٞ هَٞ ب٘اساُٞدا ْٓٞ. منُ٘ٞ

داتا ٗ صاُٚاسٜ ثَٚ٘ٙظت بؤ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ كؤكشاٗٝتٞٗٝ. طتايف ثشؤرٝكٞ   سَِٙطاٜ ٢اًشاصٝكاُٛ ثشطٚاسُاًٞ، ضاٗثَٚلٞٗتّ، فؤكٞغ طشٗثٞٗٝ
ك٘ن، دٓؤن( بؤ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ كؤكشدؤتٞٗٝ. هٞ ٢اطيت داتاٗ صاُٚاسٙٞكاُٚاْ هٞ ػاسٝكاُٛ )بٞغذاد، ٓٞٗهَٚش، بٞطشٝ، طوٌَٚاُٛ، كٞس

ٞؾ ػ هٞٗ ًٞبٞطتذاس ػَٜٚ٘ٝ بٞ كشَٙلاس ٠١١١ٙٞكًٞذا ٗ بؤ تٚطٞٙؼنت هٞ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ هٞ سَِٙطاٜ بٞكاسَِٓٚاُٛ ثشطٚاسُاًٞٗٝ، 
 كٞطاَُٚم ٢ٞٗاُٚرت ضُ٘لٞ ٓٞرًاسكشاْٗ ِٞٗٝكٞتَ٘ٙزٙ منُٜ٘ٞ ٗٝن كشَٙلاس ٠٧١ثاسَٙضطاٙٞ ٗٝن منُٜ٘ٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٗٝسطرياْٗ، بٞهَاَ 

 ٗاقعٛ هٞ صٙاتش تَٚطٞٙؼتين بؤ ٗ دَٗٗٝ ٢اطيت هٞطٞس. كشدٗٗٙٞتٛ كشَٙلاس بؤ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ ٢َٞ كٞ ثِٚاطٜٞٙٞ ٢ٞٗ رَٙش ُٞدٝضُ٘ٞ كٞ بْ٘ٗ



5 

 

 ٌُٚضٞ ضاٗثَٚلٞٗتين( ٤٤َٞ بابٞتاُٞٗٝ )ٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ دٙاسٙلشدُٛ كًٞ٘ ك٘سِٙٞ ٙاطاٙٚٞكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت بر
 َُِ٘ٙٞسٜ ٠٢ ذلً٘ٞت، َُِ٘ٙٞسٜ ٠٦ ثٞسهًٞاُتاس، ٠) هٞ بشٙتني كشاٗٝ هٞطٞيَ ضاٗثَٚلٞٗتِٚاْ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ. ٢ٞجناًذساٗٝ كشاٗٝ

 ثاسَٙضطا ٞؾػ هٞ طشٗث فؤكٞغ٢ َٙٞ، طَٛ ٢اطيت هٞطٞس(. ٙاطاُاغ ٦ ٢ٞكادميٚظت، ٦ كشَٙلاس، ٠خاُٗٝلاس،  ٦ طُٞذٙلاكاْ،
 هَٞ كٞ ٙاطاٙٚاُٜٞ كًٞ٘ك٘سِٙٞ ٢ٞٗ ٗ طُٞذٙلاٙٛ كاسٜ ٢اصادٜ ٗ كشَٙلاساْ رٙاُٛ سِٝٗػٛ هٞ تَٚطٞٙؼت صٙاتش ًٞبٞطيت بٞ ٢ٞجناًذساْٗ

م دابٞػلشاْٗ كٞ هٞٓٞس ثاسَٙضطاٙٞن فؤكٞغ طشٗثَٚم ٢ٞجناًذساٗٝ. بٞػذاسب٘اُٛ فؤكٞغ بٞجؤسَٙ طشٗثٞكاْ فؤكٞغ. ْٓٞ ب٘اساُٞدا
( كٞغ بٞػذاسٙاْ هٞ 67كاْ ٓاٗػَٜٚ٘ٝ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاْ ٢ٞٗ كٞطاُٞ بْ٘ٗ كٞ ثُٞٙ٘ٝذٙذاسْ بٞ بابٞتٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞٗٝ، تَٚلشِا )طشٗثٞ

 .فؤكٞغ طشٗثٞكاْ كشدٗٗٝ
 صؤسبٜٞ. ٦٤٢ ٜٝسَِٙز ًَٚؽ سِٝطٞصٜ دََِٙٚت، ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٧٢٢ٜثٞٙ٘ٝطت بٞ دميؤطشافٚاٜ بٞػذاسب٘اُٛ سِاثشطٚٞكٞٗٝ، سِٝطٞصٜ َُٚش سَِٙزٜٝ 

 كًٞرتّٙ. ثَٚلَِٔٚاٗٝ منُ٘ٞكٞٙاْ ٜ%٠١ سَِٙزٜٝ ٗ طاهَٚذاٙٞ ٦٠-٠١ َُٚ٘اْ هٞ تًُٞٞٚاْ كشدٗٗٝ سِاثشطٚٞكٞٙاْ بٞػذاسٜ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ
 سِاثشطٚٞكٞ اساُٛكشَٙل سَِٙزٜٝ صؤستشّٙ. طاهَٚذاٙٞ ٠٠ طٞسٜٗٗ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ% ٠سَِٙزٜٝ  دٝكاتٞ كٞ بٞػذاسب٘اُٚؽ سَِٙزٜٝ

 سَِٙزٜٝ. كشدٗٗٝ دٗاٙٛ كؤضٛ ٓاٗطٞسٝكاُٚاْ دٝهََّٚ% ٤ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كًٞرتِٙٚاْ خَٚضاُذاسْ، كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ% ٠١ دٝكاتٞ كٞ
 هٞ كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ منُ٘ٞكٞ ٜ%٤كٞطاُْٞ كٞ طٞهَنت ٗ ٓاٗطٞسطريٙاْ ُٞكشدٗٗٝ. سَٙزٜٝ  ٢ٞٗ سِاثشطٚٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ%٤٤

 كٞ بٞجؤسَٙم ثاسَٙضطادا ػٞؾ بٞطٞس دابٞػبْ٘ٗ بُ٘ٗٚاْ ُٚؼتٞجَٛ ػ٘ٙيَن ثَٚٛ بٞ سِاثشطٚٞكٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ. جٚابُ٘ٞتٞٗٝ ٓاٗطٞسٝكاُٚاْ
 كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. ُٚؼتٞجَّٚ ٓٞٗهَٚش ثاسَٙضطاٜ هٞ كٞ كٞطاُْٞ ٢ٞٗ كشَٙلاساْ ٜ%٠١َٙزٜٝ سِ ُٚؼتٞجَّٚ، بٞغذاد ثاسَٙضطاٜ هٞ% ٦٠ سَِٙزٜٝ

 ٢ٞٗ. طوٌَٚاُني ثاسَٙضطاٜ هٞ منُ٘ٞكٞ ٜ% ٦٠ سَِٙزٜٝ ػَٚ٘ٝ ًٓٞاْ بٞ دَِّٙ، ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٠ سِٙزٜٝ بٞطشْٝ ثاسَٙضطاٜ ُٚؼتٞجَٚٛ ٞك
 كٞسك٘ن ثاسَٙضطاٜ هٞ بٞػذاسب٘ٗاْ سَِٙزٜٝ كًٞرتّٙ. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٠١ٜٝ سَِٙز دٓؤكّ ثاسَٙضطاٜ داُٚؼتٜ٘ كٞ كشَٙلاساُٜٞ
 ُاُٗٝذٙٞ خؤَِٙذٝٗاسٙاْ ٢اطيت صؤستشِٙٚاْ كٞ جؤسَٙلٞ بٞ سِاثشطٚٞكٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ خَِ٘ٙذٝٗاسٜ ٢اطيت%. ٠ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ ُٚؼتٞجَّٚ

اسب٘اْ ٢اطيت خَِ٘ٙذٝٗاسٜ طٞسٝتاٙٚاْ ٓٞٙٞ. ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ ٢اطيت بٞػذ ٜ%٦٤ سَِٙزٜٝ. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٠ سَِٙزٜٝ ٗ
 ٢اطيت كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ منُ٘ٞكٞ ٜ%٠٠ سَِٙزٜٝ ػَٚ٘ٝ ًٓٞاْ بٞ. دٝطشْ هٞخؤ منُ٘ٞكٞ ٜ%٠٠ؤٙٞ سَِٙزٜٝ خَِ٘ٙذٝٗاسٙاْ صاُل

 منُ٘ٞكٞ ٜ%٢ سَِٙزٜٝ. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٠٠ٙٞ سَِٙزٜٝ ٓٞ ثٞمياُطاٙاْ خَِ٘ٙذُٛ ٢اطيت كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. ٢اًادٝٙٚٞ خَِ٘ٙذٝٗاسٙاْ
  .باهَاداْ خَِ٘ٙذُٛ ٢اطيت هٞ كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ% ٦ دٝكاتٞ كٞ منُ٘ٞكٞ سَِٙزٜٝ كًٞرتّٙ. ُٚٞ ٙاْخَِ٘ٙذٝٗاس كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ

( كٞطٞ. ثٚؼٜٞ ٢ٞٗ كٞطاُٜٞ كٞ بٞػذاسٜ 67طٞباسٝت بٞ دميؤطشافٚاٜ بٞػذاسب٘اُٛ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاْ كٞ رًاسٝٙاْ )
َُِ٘ٙٞسٜ  11ثٞسهًٞاُتاس،  3سَٙلٞ كٞ ٢ٞٗكٞطاُٜٞ بٞػذاسٙاْ كشد بشٙيت بْ٘ٗ هٞ )ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٚاْ كشدٗٗٝ بٞ جؤ

 ٢2ٞكادميٚظت، 12خاُٗٝلاس، 5كشَٙلاس، 7ضاالك٘اْ ٗ َُِ٘ٙٞسٜ سَِٙلدشاٗٝكاْ،  4َُِ٘ٙٞسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ،  22ذلً٘ٞت، 
ُٚؼتٞجَٛ بُ٘ٗٛ بٞػذاسب٘ٗاْ دابٞػب٘ٗٝتٞ طٞس ػٞؾ ثاسَٙضطا بٞ َُِ٘ٙٞسٜ رٗٗسٜ باصسطاُٛ(. ػ٘ٙيَن  1َُِ٘ٙٞسٜ ٢ٞجنًُ٘ٞٛ ثاسَٙضطا،
( ، هٞ ثاسَٙضطاٜ طوٌَٚاُٛ 9( ، ثاسَٙضطاٜ بٞطشٝ )8( كٞغ بٞػذاسٙاْ كشدٗٗٝ. هٞ ثاسَٙضطاٜ ٓٞٗهَٚش )11جؤسَٙم كٞ ثاسَٙضطاٜ بٞغذاد )

 .( بٞػذاسٙاْ كشد11ٝٗٗ( ، هٞ ثاسَٙضطاٜ دٓؤن )16( ، ثاسَٙضطاٜ كٞسك٘ن )14)
طشُطرتّٙ ٢ٞٗ ٢ٞجناًاُٜٞ كٞ هٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞٗٝ بٞ دٝطت ٓاتْ٘ٗ بشٙتني هٞ ثَٚؼٚولاسٙٞكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت بٞ طشَٙبٞطيت كاس ٗ دٝطتٞبٞسٜ 

يت كاسٗ كؤًٞهَاٙٞتٛ. طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ كٞ هٞ سِٜٗٗ ٙاطاٙٚٞٗٝ ٢َٞ ًافاُٞ بؤ كشَٙلاس دابِٚلشاٗٝ بٞالَ هٞ ٗاقٚعذا صؤسِٜٙٞ كشَٙلاساْ طشَٙبٞط
دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٚاْ بؤ ُاكشَٙت. ٢ٞٗٝؾ بٞدٝسكٞٗت٘ٗٝ كٞ سَِٙطشٜ كشدْ هٞ كاسٜ هٚزُٞ ٓاٗبٞػٞكاُٛ ذلً٘ٞت ٗ طُٞذٙلاكاْ ٗ 

هٞ ُٞبُ٘ٗٛ ثَٚذاٗٙظتٚٞ هؤجٚظتٚٞكاُٛ ٢َٞ هٚزُاُٞ ٗاٜ كشدٗٗٝ كٞ ُٞت٘اُّ بٞ ثَٚٛ ثَٚ٘ٙظت بٞدٗاداضْ٘ بؤ سِٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ بلْٞ 
 .ٛ كاسكشدْػَِ٘ٙٞكاُ
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كشدْ ٓٞسٗٝٓا ثَٚؼَٚولاسٙٞكاُٛ دٝسذٞق بٞ كشَٙلاساْ هٞ سِٜٗٗ كاتزًَٚشٜ كاسكشدْ ٗ ثؼٜ٘ٗ ٓٞفتاُٞ ٗ ًاُطاُٞ،ثَِٚٞداُٛ ًؤهَٞت، كشَٙٛ كاس
 كشَٙلاس بٞ سَِٙزٝٙٞكٛ بٞسضاٗ بُ٘ٗٚاْ ٓٞٙٞ. طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ ٓٞسٙٞن هَٞ بابٞتاُٞ هٞ سِٜٗٗ ٙاطاٙٚٞٗٝ باطٚاْ هَٚ٘ٝكشاٗٝٗ ٗٝن ًايف
دُٚاْ بٞ ٢اًارٝٙاْ ثَٚلشاٗٝ، بٞهَاَ تا ٢َٚظتاؾ كشَٙلاساْ كاسٜ صٙادٝٙاْ ثَٛ دٝكشَٙت، ثؼٜ٘ٗ ٓٞفتاُٞ ٗ ًاُطاُٞٙاْ ثَِٚادسَٙت، كشَٙٛ كاسكش

الْٙٞ خاْٗٝ ثَٚٛ ثَٚ٘ٙظت ٗ ٢اطيت بزَٜٙ٘ رٙاُٚاْ ُٚٞ.ٓٞسٗٝٓا كاس هٞطٞس بٞسصكشدُٜٞٗٝ ت٘اُا ثٚؼٞٙٚٞكاُٛ كشَٙلاساْ ُٞكشاٗٝ ض هٞ 
 كاسٝٗٝ بَٚت ٙاْ هٞ الْٙٞ طُٞذٙلا ٗ ذلً٘ٞتٞٗٝ بَٚت. ٗٝن دٝسٝجناًَٚلٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٢ٞٗٝ بٞدٝسكٞٗت٘ٗٝ كٞ ٓٞسضُٞذٝ طٞالًٞتٛ ػ٘ٙيَن

ٜٗٗ ًٞتشطٛ ٗ كاسٗ دابِٚلشدُٛ ثَٚٚذاٗٙظتٚٞكاُٛ طٞالًٞتٛ هٞ ٢اطتَٚلٛ باػذاْ، بٞهَاَ َٓٚؼتا سَِٙزٝٙٞكٛ دٙاسٙلشاٗ هٞ كشَٙلاساْ سِٗٗبٞسِ
طٚاُوٞدٝطتذاْ دٝبِٞٗٝ. ٓٞسٗٝٓا ٢ٞٗٝ بٞدٝسكٞٗت٘ٗٝ كٞ كشَٙلاساْ ُٓٞذَٙلحاس بٞٓؤٜ تشطٛ هٞدٝطتذاُٛ كاسٝكٞٙاُٞٗٝ بٞسطشٜ هٞ ًايف 

ٗ  سِٝٗاٜ خؤٙاْ ُاكْٞ بٞساُبٞس بٞ خاُٗٝلاس. ٢ٞجناًٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٢ٞٗٝ بٞدٝسدٝخات كٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ ًافٚاْ ثٚؼَٚى دٝكشَٙت
، سِٗٗبٞسِٜٗٗ ضٞٗطاُذُٞٗٝ دٝبِٞٗٝ. دابِٚلشدُٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ثَٚ٘ٙظيت بٞ ٓؤػٚاسٜ خ٘دٜ كشَٙلاساْ ٓٞٙٞ بٞساُبٞس بٞ ًافٞكاُٚاْ

٘د هٞ طكشَٙلاساْ تا ٢َٚظتا هٞ ٢اطتَٚلٛ باػٛ ٓؤػٚاسٙذا ُني بؤ ًافٞكاُٚاْ، صؤسبٞٙاْ ػاسٝصاٙٚاْ ُٚٞ هٞطٞس ٙاطاكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ُات٘اُّ 
  .سَٙلاسٝ ٙاطاٙٚٞكاْ ببِّٚ بؤ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًافٞكاُٚاْ

تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ بٞٗ ٢ٞجناًٞ طٞٙؼت٘ٗٝ كٞ ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ كشَٙلاساْ ٗ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ ٢اطتَٚلٛ باػذا ُٚٞ ٗ كشَٙلاساْ بٞ 
ٜ صؤسٜ كشَٙلاساْ بٞػذاسٜ ُاكْٞ هٞ كاسٗ ضاالكٚٞكاُٛ سَِٙزٝٙٞكٛ كَٞ ٢ُٞذاًَٚتٚاْ ٓٞٙٞ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ. ٓٞسٗٝٓا سَِٙزٝ

طُٞذٙلاكاْ ٗ ًتٌاُٞٙاْ بٞ طُٞذٙلاكاْ ُٚٞ كٞ بت٘اُّ داكؤكٛ هٞ ًايف كشٙلاساْ بلْٞ.٢ٞٗ دٝطتَٚ٘ٝسداُٞ ذٚضبٚاُٜٞ هٞ طُٞذٙلاكاْ 
ٞ ٓؤكاسٝ طٞسٝكٚٞكاُٛ ُاساصٙبُ٘ٗٛ كشَٙلاساْ هٞ دٝكشَٙت هٞ ٓٞهَبزاسدُٛ َُِ٘ٙٞساُٛ طُٞذٙلاكاْ ٗ بٞسَٙ٘ٝبشدُٛ كاسٗباسٝكاْ بٞ ٙٞكَٚم ه

طُٞذٙلاكاْ ٗ  تٞطللشدُٜٞٗٝ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ دادُٝشَٙت، ٢َٞ خاهَٞ هٞ الْٙٞ َُِ٘ٙٞساُٛ طُٞذٙلاكاُٚؼٞٗٝ بٞ ٙٞكَٚم هٞ 
ٝبِٞ هًٞجٞس هٞ بٞسدَٝ ٢اصادٜ كاسٜ سَٙطشٙٚٞكاُٛ بٞسدَٝ كاسٝكاُٚاْ دادُْٝٞ. ٢ًٞٞ طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ ُٓٞذَٙم سَٙطشٜ ٙاطاٙٛ ٓٞٙٞ كٞ د

طُٞذٙلاٜ بٞ تاٙبٞتٛ ُٞبُ٘ٗٛ ًايف فشٝ طُٞذٙلاٙٛ. طظيت ٗ الٗاصٜ ذلً٘ٞت هٞ جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٙاطاكاْ ٗ دٝسكشدُٛ سَِٙاًاٙٚٞكاْ 
٘ٝطت بٞ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٓؤكاسَٙلٛ تشٝ هٞٗ ٓؤكاساُٜٞ كٞ دٝبِٞ ٓؤٜ ٢ٜٞٗٝ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ ٢اطيت داخ٘اصٙذا ُٞبّ. ٙاطاكاُٛ ثٞٙ

طُٞذٙلاكاْ بًِٞا ٗ ثشُٝظٛ باػٛ تَٚذاٙٞ كٞ دٝت٘اُّ دٝطتٞبٞسٜ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ بلْٞ، بٞهَاَ  جَٚبٞجَٛ ُٞكشدُٛ ٙاطاْ ٗٝك٘ خؤٜ 
  .سَٙطشٝ هٞ بٞسدَٝ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ

ٞٙؼت٘ٗٝ، دٝكشَٙت كؤًٞهََٛ ثَٚؼِٚاس ٗ سِاطجاسدٝ خبشَِٙٞ سِٗٗ كٞ ثَٚ٘ٙظتٞ الُٙٞٛ هٞطٞس بًِٞاٜ ٢ٞٗ ٢ٞجناًاُٜٞ كٞ ٢َٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ ثَٚٛ ط
بٞسثشغ ٗ ثُٞٙ٘ٝذٙذاس بٞطشُطٚٞٗٝ هَٚٛ بشِٗاُّ ٗ كاسٜ هٞطٞس بلْٞ بؤ باػلشدُٛ سِٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ 

ٞ. ٓٞسبؤٙٞؾ ثَٚؼِٚاس دٝكّٞٙ كٞ ثَٚذاضُ٘ٞٗٝ بٞ ٙاطاكاْ بلشَّٙ ٗ ٙاطاكاُٛ باػرتكشدُٛ ٢ٞٗ ٙاطاٗ سٌَِِٙاٙٚاُٜٞ كٞ تاٙبٞتّ بَٞ ثشط
دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞ عَٚشاق ٗ ٙاطاٜ كاس هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ ًٓٞ٘اسبلشَِٙٞٗٝ بٞ جؤسَٙم كٞ هٞطٞيَ ثَٚ٘ٝسٗ طتاُذاسدٝ 

شدُٛ سٌَِِٙاٙٛ ثَٚ٘ٙظت بؤ جَٛ بٞجَٚلشدُٛ ٙاطاٜ كاس هٞ عَٚشاق ٗ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞكاْ بط٘جنَّٚ. هٞ ًٓٞاُلاتذا ٓٞٗهَٛ جذٜ بذسَٙت بؤ دٝسك
بٞ  ٙاطاٜ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ بٞ ػَٚ٘ٝٙٞن كٞ هٞطٞيَ سِٗذٛ ٙاطاكاْ بط٘جنَّٚ. ثَٚ٘ٙظتٞ كشَٙلاساْ ٢اػِا بلشَّٙ

ّ هٞ سَِٙطاٜ ًٚذٙاكاْ ٗ كاسٜ ًٞٙذاُٚٞٗٝ. ثَٚ٘ٙظتٞ طُٞذٙلاكاُٛ ٙاطاكاْ ٗ ٓٞهٌَٞتٛ فشاٗاُٛ ٓؤػٚاسكشدُٜٞٗٝ كشَٙلاساْ ٢ٞجناَ بذسَٙ
كٞ كشَٙلاساْ سِؤهَٛ خؤٙاْ بطَٚشِْ هٞ داكؤكٚلشدْ هٞ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ، ٓٞسبؤٙٞؾ ثَٚ٘ٙظتٞ سؤهَٛ طُٞذٙلاكاْ ضاالن بلشَٙت بٞجؤسَٙم 

ُٞذٙلاكاْ ٗ كشَٙلاساْ فشاٗاْ بلشَٙت ٗ ٢اطيت ًتٌاُٜٞ كشَٙلاساْ َُِ٘ٙٞساٙٞتٛ ساطتٞقِٜٚٞ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ بلات. ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ ط
ٛ بٞ طُٞذٙلاكاْ بٞسصبلشَٙتٞٗٝ. طٞسداْ ٗ ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ َُِ٘ٙٞساُٛ طُٞذٙلاكاْ ٗ كشَٙلاساْ بٞػَٜٚ٘ٝ ًٞٙذاُٛ صٙاتش بلشَٙت. ٢ٞطٞسض

بّ ٗ سِؤهَٛ خؤٙاْ بطَٚشِْ، ٢ًٞٞؾ بٜٞٗٝ كٞ ذلً٘ٞت كاسٜ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٗ ضاٗدَٙشٙلشدْ بُ٘ٚاْ ٓٞٙٞ، بٞهَاَ ثَٚ٘ٙظتٞ ضاالن 
هٚزُٞكاْ جاالن تش بلات، رًاسٜٝ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ صٙادبلشَّٙ، ثَٚذاٗٙظتٚٞكاُٚاْ هٞ سٜٗٗ هؤجظتٚٞٗٝ 
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تا كاسٜ هٞطٞس بلات. ذلً٘ٞت فؤسًَٚلٛ ٙٞكطشت٘ٗ ٗ  بؤ دابني بلشَٙت. ٓٞسٗٝٓا ذلً٘ٞت ُ٘طشاٗ ٗ دؤكًَِٚ٘ٚيت ثَٚ٘ٙظت بذات بٞ خاُٗٝلاس
شَٙلاساْ جَٚطري بؤ طشَٙبٞطيت كاس بٞثَٚٛ ثَٚ٘ٝسٝ ُاٗخؤٙٛ ٗ َُٚ٘دٝهَٞتٚٞكاْ دابَِٚت ٗ خاُٗٝلاسٝكاْ ُاضاسبلات بٞٗ فؤسًٞ طشَٙبٞطيت كاس بؤك

بطَٚشِْ هٞ ٙٞكالٙٚلشدُٜٞٗٝ كٞٙظٛ ثَٚؼَٚولاسٙٞكاْ ٗ  بلْٞ. ٓٞٗهَٛ جذٜ بذسَٙت بؤ ضاالكلشدُٛ دادطاكاُٛ كاس تا بت٘اُّ سِؤهَٛ خؤٙاْ
تٛ طَٚشِاُٜٞٗٝ ًاف بؤ كشَٙلاس، ٓٞسٗٝٓا داداطاكاْ هٞٗ ػاساُٞ دسٗطت بلشَّٙ كٞ تا ٢َٚظتا بؤٙاْ دسٗطت ُٞكشاٗٝ. هٞ ًٓٞاْ كاتذا سؤتِٚا

دُٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ٙاطاٜ ٓاٗضٞسخ دٝسبلشَٙت ٢ٚذاسٜ تؤًاسكشدُٛ طلاهَا ٗ داُٚؼتِٞكاُٛ دادطا كًٞبلشَِٙٞٗٝ. هٞثَِٚاٗ ضاالكلش
بٞجؤسَٙم كٞ داْ بٞ طٞسبٞخؤٙٛ ٗ فشٝٙٛ طُٞذٙلاكاُذا بَِٚت بٞ ثَٚٛ ثَٚ٘ٝسٗ طتاُذاسدٝ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞكاْ. هٞ ثَِٚاٗ َُٞٓٚؼتين 

اٗاُلشدُٛ ثاُتاٙٛ ٢اصادٜ كاسٜ دٝطتَٚ٘ٝسداُٛ ذضبٛ ٗ البشدُٛ بٞسبٞطتٞكاُٛ بٞسدَٝ فشٝ طُٞذٙلاٙٛ ٓٞٗهَٛ جذٜ بذسَٙت بؤ فش
ٛ طشُط طُٞذٙلاٙٛ ٗ ٓاُٛ داًٞصساُذُٛ سَِٙلدشاٗ ٗ كؤًٞهَٜٞ تاٙبٞت بٞ كشَٙلاساْ بذسَٙت. هٞ كاتَٚلذا سَِٙلدشاٗٝكاُٛ كؤًٞهَٛ ًٞدُٝٛ سِؤهَ

تٞسكٚضٜ جذٜ خبُٞٞ طٞس ضٚين كشَٙلاساْ  دٝطَٚشِْ هٞ كؤًٞهَطادا، ثٚ٘ٙظتٞ ٢َٞ سِٙلدشاٗاُٞ ٓاْ بذسَّٙ بؤ ٢ٜٞٗٝ هٞ سَِٙطاٜ ثشِؤرٝكاُٚاُٞٗٝ
ٗ ٢َٞ ضِٚٞ ضاالن بلشَٙت هٞ كؤًٞهَطادا. طشُطٞ ٓٞٗهَٛ صٙاتش بذسَٙت بؤ تَٚطٞٙؼنت هٞ ٗاقعٛ سٝٗػٛ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ 

ات٘ٗٝ. ٓٞسٗٝٓا ٓاُٛ ٢افشٝتاْ طُٞذٙلاٙٛ هٞ سَِٙطاٜ ٢ٞجناًذاُٛ تَ٘ٙزِٜٙٞٗٝ طٞسبٞخؤٗٝ هٞطٞس ٓٞس تٞٗٝسَٙم كٞ هَٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞدا ٓ
ْ. بذسَٙت ٗ دٝسفٞتٛ صٙاتشٙاْ بؤ بشِٝخظِٚشَٙت تا بٞػذاسٜ كاساٗ ضاالكٚاْ ٓٞبَٚت هٞ ٢ُٞذاًٚيَت ٗ بٞسَِٙ٘ٝبشدُٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاسا

ٚذٙاكاْ ٗ دٝصطاكاُٛ ٓٞٗهَٛ ٢اػِاكشدْ ٗ ٓؤػٚاسكشدُٜٞٗٝ كؤًٞهَطا بذسَٙت طٞباسٝت بٞ ثشغ ٗ كَٚؼٞكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ سَِٙطاٜ ً
دْ سِاطٞٙاُذُٞٗٝ. ٓٞسٗٝٓا طشُطٞ كٞ ٓٞٗهَٛ البشدُٛ ٢ٞٗ سَٙطشٙاُٞ بذسَٙت كٞ هٞ ضاٗدَٙلشدُٛ سٝػٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ ػ٘ٙيَن كاسكش

لات بت٘اُّ ٓٞٙٞ، هٞ سَٙطاٜ دؤصِٜٙٞٗٝ ًٚلاُٚضًَٚلٛ ط٘جناٗ كٞ ٓاٗكاسٜ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٗ سَٙلدشاٗٝكاُٛ كؤًٞهَطاٜ ًٞدُٝٛ ب
بٞدٗداضُ٘ٗٛ ثَٚ٘ٙظت بؤ سٝٗػٛ ًايف كشَٙلاساْ بلْٞ. ٓاُذاْ ٗ ُاضاسكشدُٛ ذلً٘ٞتٛ عَٚشاق ٗٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ هٞ سَِٙطاٜ فؼاسٝٗٝ بؤ 

ثَٚ٘ٙظتٞ ثابُٞذ بُ٘ٚاْ بٞٗ سَِٙللٞٗتِاًٞ ٗ ثٞمياُِاًٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚاُٜٞ كٞ ثٞٙ٘ٝطنت بٞ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٚٞٗٝ. 
ٚاُٜٞ ٓٞسضٛ صٗٗٝ ٢اٗسِٜ جذٜ هٞٗ كَٚؼاُٞ بذسَٙتٞٗٝ كٞ سِٗٗبٞسِٜٗٗ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ دٝبِٞٗٝ ٗ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ ضٞٗطاُذُٞٗٝ ٗ كاسٝ ُاًشؤظاُٞٙ
ٗ ٓاُٛ كٞ دٝسذٞقٚاْ دٝكشَّٙ كؤتاٙٚاْ ثَٛ بَِٔٚشَّٙ. طشُطٞ ثشُٝظٚجٞكاُٛ دمي٘كشاطٛ هٞ كاسٜ َُٚ٘خؤٙٛ طُٞذٙلاكاْ سُِٝط بذاتٞٗٝ 

كاُٛ طٞجناْ بذسَٙت ٗ دٝسفٞتٚاْ بؤ بشِٝ خظَِٚشَٙت تا سِؤهَٛ خؤٙاْ بطَٚشِْ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاكاُذا. ثَٚ٘ٙظتٞ ٢اٗسِ هٞ ٢ُٞذاًاُٛ طُٞذٙلا
اُاُٛ سٗاُطٜٞ كشَٙلاساْ بذسَٙتٞٗٝ ٗ بشٝٗ بٞ ت٘اُاكاُٚاْ بذسَٙت هٞ سَٙطاٜ كشدُٜٞٗٝ خ٘هٛ سِآَِٚاْ ٗ داُاُٛ سَِٙبٞسٜ سِآَِٚاْ بؤٙاْ. د

ؤ ضاٗدَٙشٙلشدُٛ ثَٚؼَٚولاسٙٚٞكاْ هَُٞٚ٘ طُٞذٙلاكاْ ٗ تؤًاسكشدُٛ داتاكاْ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ تُٞذسٗطت ٗ صاُظيت بؤ ٢ٜٞٗٝ بٞكاسبَِٔٚشَٙت ب
بؤ كاسٜ داكؤكٚلشدْ هٞطٞس ٢اطيت ُاٗخؤٙٛ ٗ دٝسٝكٛ.ٓٞٗهَٛ طٞساُذُٜٞٗٝ ُاطِاًٜٞ كشَٙلاس بؤ كٞستٛ طؼيت بذسَٙت.خؤ٢اًادٝكشدْ 

. ٓٞسٗٝٓا UPRثَٚؼلٞػلشدُٛ ساثؤستٛ سٝٗػٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ساثؤستٛ خ٘ٗهٛ طؼتطري 
طشُطٞ ٓٞٗهَٛ دابِٚلشدُٛ رِٙطٞٙٞكٛ طٞالًٞت بؤ كاسكشدْ بذسَٙت، هٚزُٞ تاٙبٞتٞكاْ بَٞ ب٘اسٝ ضاٗدَٙشٜ صٙاتشٜ ػ٘ٙيَن كاسٝكاْ بلْٞ 

  ٘ٙظت بٞ كشَٙلاسٝكاْ بذْٝ بؤ ثاسَٙزطاسٜ هٞخؤٙاْ هٞ كاتٛ كاسكشدْ.سٌَِٙاٙٛ ثَٚ
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 :ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٙاطاٙٛ ٗ سٝٗػٛ كشَٙلاساْ ٗ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ

طُٞذٙلاٙٛ، ٢ًٞٞؾ هٞطٞس  طَٛ  هَٞ بٞػٞدا ، تٚؼم دٝخِٞٙٞ طٞس  سُٝٓٞذٝ ٙاطاٙٛ ٙٞكاُٛ تاٙبٞت بٞ ًافٞكاُٛ كشَٙلشاْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ 
 :٢اطتذا   بَٞ ػَٜٚ٘ٝٙٞ خ٘اسٝٗٝ

i.ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞطٞس ٢اطيت َُٚ٘دٝٗهَٞتٚذا  
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اْ ٗ طً٘اُٛ تَٚذا ُٛ ٙٞ ، كٞ  هٞطٞس ٢اطيت َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ضُٞذّٙ سَٙلٞٗتِاًٞ ٗ ثٞمياُِاًٞ ٓٞٙٞ، كٞ ثٞٙ٘ٝطنت بٞ ًافٞكاُٛ كشَٙلش     
٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ، هٞ طشِٙطرتِٙٚاْ ، سَٙلٞٗتِِاًٞكاُٛ  سَٙلدشاٜٗ كاسٜ  َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ  ٗ  جاسُِاًٞ ٗ ثٞمياُِاًٞ 

 .َُُٚ٘ٞٗتٞٗٝٙٚٞكاُٛ طٞس بٞ ُٞتٞٗٝ ٙٞكطشت٘ٗٝكاُّ

 لدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚذاًافٞ ٙاطاٙٚٞكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ سَٙللٞٗتِِاًٞكاُٛ سَٙ -1

ٞتٛ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ًافٞ بِٞسٝتٛ ٙٞكاُٛ  كشَٙلشاْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ بٞٙٞكَٚم هٞٗ  دٗٗ تٞٗٝساُٞ دادُٝذسَّٙ كٞ هٞسٜٗٗ َُٚ٘دٝٗهَ
ًٞ ٗ ساطجاسدٜٝ  َُٚ٘دٝٗهٞتٛ ٙٞٗٝ كاسٜ صؤسٙاْ هٞطٞس كشاٗٝ، بٞجؤسَٙم بٞ دٝٙاْ ٓٞٗهٛ َُٚ٘دٝٗهٞتٛ هٞ ػَٜٚ٘ٝ  سَٙللٞٗتِاًٞ، ثٞمياُِا

ٜ هٞٗ ب٘سٝ ْٓٞ ، هٞ دٝطت ثَٚلٛ ٢ٞٗ ٓٞٗهَاُٞ  دٝسضُ٘ٗٛ ٙٞكَٞ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ تاٙبٞت بٞ كاسكشدْ دٝكَٞٗٙتٞ ثَٚؽ ًَٚزٗٗ
ُطشٜٝ طؼيت سَٙلدشاٜٗ داًٞصساُذُٛ ُٞتٞٗٝ ٙٞكطشت٘ٝكاْ، ٢ٞٗٙؽ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ رًاسٝ ٙٞكٛ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞ كٞ هٞ كؤ

هٞ ٗاػِتؤْ دٝسض٘ٝ ٗ تاٙبٞت ب٘ٗٝ بٞ دٝطتِٚؼاْ كشدُٛ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدُٛ  27/1/1921تاٗٝك٘  29/11/1919ُاٗبشاٗدا هٞ 
 ب٘ٗ بٞ دٝطتٞٙٞكٛ 1946كشَٙلاساْ . كٞ دٗاتش سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ هٞ دٗاٜ داًٞصساُذُٛ ُٞتٞٗٝٙٞكطشت٘ٗٝكاُٞٗٝ هٞطاهَٛ 

 .تاٙبٞمتُٞذ ٗٙٞكَٞ دٝطتٜٞ هٞٗ ػَٚ٘ٝٙٞ هُٞٞتٞٗٝٙٞكطشت٘ٗٝكاُذا

ثَٚؼِٚاس ٗ ساطجاسدٜٝ تاٙبٞت بٞ  199سَٙللٞٗتِِاًٞٗ  188هٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚذا  2117ـٞٗٝ تاك٘ طاهَٛ  1919ٓٞس هٞ طاهَٛ 
 .شَٙلاس دٝسكشدًٗٗٝايف كاسٗ ثاساطتين ًايف كشَٙلاساْ ٗسَٙلدظتين الُٙٞٞ جٚاجٚاكاُٛ كاسٗك

 48كاتزًَٚش ٗ ٓٞفتاُٞ  8ٜ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ رًاسٝ ٙٞكٛ سَٙلدشاٜٗ كاس: "كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدُٛ كشَٙلاساْ سؤراُٞ 2بٞثَٚٛ ًاددٜٝ 
ٗ كؤٜ  كاتزًَٚش ُابَٚت صٙاتش بَٚت هٞٓٚض دٝصطاٙٞكٛ كاسكشدُذا...(. بٞهَاَ دٗاٜ ضُٞذّٙ طايَ ٢ٞٗ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞ ًٓٞ٘اسكشاٙٞٗٝ

 .سؤرٜ كاسكشدْ دٝبَٚت 5كاتزًَٚش ٗ هٞٓٞفتٞٙٞكذا  8كاتزًَٚشٜ كاسكشدْ كٞ سؤراُٞ  41كاتزًَٚشٝكاُٛ ٓٞفتٞٙٞن دٙاسٙلشا بٞ 

ٜ ٢َٞ  3سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ دًٗٗٝٛ دٝسكشد كٞ بٞسَٙللٞٗتِِاًٜٞ بَٚلاسٜ ُاطشاٗٝ، كٞ هٞ ًاددٜٝ  1919هٞ طاهَٛ 
ٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هٞسَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ كٞ ٢َٞ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞ ثٞطُٞذ دٝكْٞ ٗطٚظتًَٞٚلٚاْ بؤ سَٙلل

ٙظت دهَِٚاٙٛ هٞ درٜ بَٚلاسٜ داُاٗٝ ـ هٞطٞس بًِٞاٜ ٢ٞٗ ًٞسجاُٜٞ كٞ ٗهَاتٞ ٢ُٞذاًٞ ثُٞٙ٘ٝذاسٝكاْ هٞطٞسٜ سَٙلذٝكْٞٗ، سَٙ٘ػ٘ٙيَن ثَٚ٘
بٞس بؤ صاًِلشدْ ٗ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ضاكٞكاُٛ دهَِٚاٙٛ درٜ بَٚلاسٜ بؤ كشَٙلاسٜ ٓٞس ٗهَاتَٚم هٞ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ كٞ ٙٞكظاْ بَٚت دٝطشُٞ

 ."بٜٞٗٝ بؤ كشَٙلاسٜ ٗهَاتٞكٜٞ خؤٜ دابِٚلشدٗٗٝ

سَٙلدظتين ًايف داٙلاٙٞتٛ ٗ ًؤهٞتٛ  سَٙللٞٗتِِاًٜٞ طًَٚٚٞٛ سَٙلدشاٗٝكٞؾ كاس هٞطٞس سَٙلدظتين كاسكشدُٛ ٢افشٝتاْ دٝكات بٞتاٙبٞتٛ
طؤسِاُلاسٜ باػرتٜ بٞطٞسدآات ٗ ًؤهَٞتٛ كشَٙلاسٜ سَٙلدظت ٗ  1952داٙلاٙٞتٛ. كٞ ثاػاْ جاسَٙلٛ دٙلٞٗ بٞثَٚٛ ٢اهَ٘طؤسِٝكاْ هٞطاهَٛ 

اْ هٞ داًٞصساٗٝ ثٚؼٞطاصٙٞكاْ ًافٞكاُٛ دٝطتٞبٞسكشد. سَٙلٞٗتِِاًٜٞ ض٘اسًٝٚؽ تاٙبٞت ب٘ٗ بٞ سَٙطٞطشتّ هٞ كاسكشدُٛ ػٞٗاُٜٞ ٢افشٝت
جطٞ هٞٗ داًٞصساٗاُٜٞ كٞ تُٞٔا ٢افشٝتٛ تَٚذا كاس دٝكات. سَٙللٞٗتِِاًٞكاُٛ دٗاتشٙؽ هٞباسٜٝ تًُٞٞٛ كاسكشدْ ٗقٞسٝب٘كشدُٜٞٗٝ 

 .سٗٗداٗٝكاُٛ كاسٗ كاسكشدُٛ ٓٞسصٝكاساْ بٞػٞٗٗ كاسكشدْ هٞرَٙش صٝٗٙٛ ٗ هٞطٞس ثاثؤسِٗ طٞػتٞدٝسٙاٙٚٞكاْ بْ٘ٗ

كٞ بٞ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ ًايف طشدبُ٘ٗٞٗٝ ٗ ضاسٝطٞسكشدُٛ ًوٌالَُٚلاُٛ كاس هٞ  84بٞ دٝسضُ٘ٗٛ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ رًاسٝ  1947اهَٛ هٞط
ٜ ٢َٞ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "ًٓٞ٘ٗ  3ٓٞسٌَٙٞكاُٛ ثُٞٙ٘ٝذداس ُاطشاٗٝ، ًايف كشَٙلاساْ ثَٚٛ ُاٙٞ قؤُاغَٚلٛ تاصٝٗٝ، هٞ ًاددٜٝ 

ٛ كشداسٝكٛ دٝطريَٙتٞبٞس بؤ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ًايف طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ ثُٞٙ٘ٝذاس بؤ طشَٙذاُٛ سَٙللٞٗتين بٞكؤًٞيَ هٞطٞيَ سَٙ٘ػََِ٘ٙٚل
 ."خاُٗٝلاسٝكاْ ٙاْ سَٙلدشاٗٝكاُٛ خاْٗٝ كاسٝكاْ
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ٞكَٞ جاس ٙٞكٞن سَٙلٞٗتِِاًٜٞ ٢ٜٞٗٝ ثُٞٙ٘ٝذٜ بٞ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٚٞٗٝ ٓٞٙٞ، دٝبِّٚ كٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ بؤ ٙ
 َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ هٞٗ باسٝ بوَاٗكشدٝٗٝ ٢ٞٗٙؽ سَٙلٞٗتِِاًٜٞ َُٚ٘ دٝٗهَٞتٛ تاٙبٞت بٞ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ثاساطنت ٗ ٢اطاُلاسٜ بؤ َُِ٘ٙٞساُٛ

 .َِٙٞساُٛ كشَٙلاسُٛ دٝسكشدتاٙبٞت بٞ ُ٘ 143. ٗ كٞ ٓٞس هًٞٓٞاْ طاهَذا ب٘ٗ ساطجاسدٜٝ رًاسٝ 1971كشَٙلاسْ ب٘ٗ هٞ داًٞصساٗٝكاْ طاهَٛ 

ـٛ سَٙلٞٗتِاًٞكٞ ٓات٘ٗٝ: ))َُِ٘ٙٞساُٛ كشَٙلشاْ هٞ داَ ٗ دٝصطاكاْ ثاساطتَِٚلٛ كشداسٙاْ  هَٛ دٝكشَٙت هٞ ٓٞس 1بؤٙٞ دٝبِٚني كٞ هٞ بُٞذٜ 
َٙلٞٗتِِاًٞكٞ ٓات٘ٗٝ: ))ضًٞلٛ ـٛ س3جؤسٝ سٝفتاسَٙم هٞ درٙاْ بٞكاسبَِٔٚذسَٙت ٗ صٝسٝسٙاْ ثَٛ بطَُٞٙٞٚت.......((. ٓٞسٗٝٓا هٞ بُٞذٜ 

َٚت َُِ٘ٙٞساُٛ كشَٙلشاْ هَٞ سَٙلٞٗتِِاًٞٙٞ بًٞاُاٜ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ كٞطاُٞ دَٙت كٞ ثَٚٛ سَٙظاٗ ٙاطا ُٚؼتٌاُٛ ٙٞكاْ ٢ٞٗ طٚفٞتٞٙاْ ثَٚذساب
 .َٙلشاْ بّ.....((َُِ٘ٙٞسٜ ٓٞهَبزاسدساٜٗ ٢اصاداُٜٞ ُاٗ كش -2َُِ٘ٙٞسٜ دٝطت ُٚؼاْ كشاٜٗ طُٞذٙلاكاْ بّ ٙاخ٘د  -1جا ض: 

 هًٜٞٞ طٞسٝٗٝ بؤًاْ سْٗٗ دٝبَٚتٞٗٝ كٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاسْ بٞطؼيت  ٗ َُِ٘ٙٞساٙاْ  هٞطٞس ٢اطيت  َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ثاساطتَِٚلٛ ٙاطاٙٛ
دٝٗهَٞتٛ دٝبَٚت. باػٚاْ هَٛ دٝكشَٙت ٗ دٙاسٜ كشدُٚاْ بٞثَٚٛ سَٙظا ٗ ٙاطا بٞسكاسٝكاُٛ ُاٗخؤٜ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘

ـٛ ًٓٞاْ سَٙلٞٗتتِاًٞ ٓات٘ٗٝ: ))بشِطٞٗ بابٞتٞكاُٛ ٢ٞٗ سَٙلٞٗتِِاًٞٙٞ هٞسَٙطٜٞ سَٙظا ٗ ٙاطا ُٚؼتٌاُٛ 6طٞسٝساٜ ٢ٞٗٝؾ هٞ بُٞذٜ 
 .ُذاَ((ٙٞكاْ ٗ سَٙلٞٗتِِاًٞ طؼيت ٙٞكاْ ٙاْ بٞ ٓٞس ػَٚ٘ٝٙٞن كٞ بط٘جنَٚت هٞطٞي ٢اساطتٜٞ كشداسٜ ٢ٚؽ كشدْ هُٞاٗخؤٜ ٗهَاتاُٛ ٢ٞ

 61سَٙللٞٗتِِاًٜٞ ٢ٞٗ سَٙلدشاٗٝ، تُٞٔا  ٢188ٜٞٗٝ ٢اػلشاٙٞ ، عَٚشاق ٢ُٞذاًٛ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ٙٞ ، بٞهَاَ هٞكؤٜ 
س صؤسَٙللٞٗتِِاًٜٞ ثٞطِذكشدٗٗٝ  ٗ هٞٗاُٚؽ بٞداخٞٗٝ ثابُٞذٜ بٞػَٚلٛ صؤسٜ بُٞذ بشِطٞكاُٚاْ ُٚٞ ٗ هٞطٞس ٢اطيت َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ تَٚبٚين  

 .هٞطٞس ثابُٞذٙٞكاُٛ عَٚشاق هَٞ سٗٝٗٝ ٓٞٙٞ

 ًافٞكاُٛ  كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ جاسُِاًٞٗ ثٞمياُِاًٞكاُٛ ُٞتٞٗٝٙٞكطشت٘ٗٝكاُذا -2

شدْ ٗ ٜ جاسُِاًٜٞ طٞسدُٗٛ ًافٞكاُٛ ًشؤظذا ًايف كاسكشدْ بًٞؼَٚ٘ٝٙٞ دٝسدٝبشَِٙت: "ٙٞكَٞ: ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚم ًايف كاسك 23هٞ ًاددٜٝ 
 .٢اصادٜ ٓٞهَبزاسدُٛ كاسٜ ٓٞٙٞ هٞطاٜٙٞ ًٞسجطٞهَٚلٛ سٝٗاٗ ط٘جناٗدا ٓٞسٗٝٓا ًايف ثاساطتِٚؼٛ هٞ بَٚلاسٜ ٓٞٙٞ

دَٗٗٝ: ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚم بٞبَٛ جٚاٗاصٜ ًايف ضُ٘ٗٚٞكٛ ٓٞٙٞ. طََٚٚٞ: ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚلٛ كاسكٞس ًايف ٗٝسطشتين ً٘ٗضٞٙٞكٛ دادثٞسٗٝساُٜٞ 
لٛ ػٚاٗ ٗهٞباس ٗٝن ًشؤظَٚلٛ طٞسبٞص بؤ خؤٙٛ ٗ خَٚضاُٛ دابِٚبلات ٗ هٞكاتٛ ثَٚ٘ٙظتٚؼذا ٢اًشاصٜ دٙلٞ ٓٞٙٞ، ً٘ٗضٞٙٞن كٞ رٙاَُٚ

خبشَٙتٞطٞس بؤ بٌٜٚٞ كؤًٞهَاٙٞتٛ. ض٘اسَٝ: ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚم بؤ ثاساطتين بٞسرُٝٗٝذٙٚٞكاُٛ ًايف داًٞصساُذْ ٗب٢ُٞٞذاًبُ٘ٗٛ طُٞذٙلاٙٛ 
ٞٙٞٓ". 

دا باغ هٞ 22بشِٙاسٜ هٞطٞسدساٗٝ، هٞ ًاددٜٝ  1966تاٙبٞت بٞ ًافٞ ًٞدُٝٛ ٗطٚاطٚٚٞكاُٚؽ كٞ هٞ طاهَٛ هٞ ثٞمياُِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ 
 ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ بٞتاٙبٞت بؤ كشَٙلاساْ دٝكات ٗ داْ بٞٗ ًافٞدادَُٝٚت. هٞ خاهَٛ ٙٞكًٞٛ ًاددٝكٞدا ٓات٘ٗٝ: "ًٓٞ٘ٗ تاكَٚم ًايف

هَٞ هٞطٞيَ كٞطاُٛ دٙلٞ بٞ ًايف داًٞصساُذُٛ طُٞذٙلا ٗ ثُٞٙ٘ٝذٙجَٚ٘ٝكشدُٛ هٞثَِٚاٜٗ ثاساطتين ٢اصاداُٜٞ ٓٞٙٞ هٞ ثَٚلَِٔٚاُٛ كؤًٞ
 ."بٞسرُٝٗٝذٙٚٞكاُٛ

ٜٞ ٓٞسٗٝٓا هٞ خاهَٛ طًَٚٚٞٛ ًٓٞاْ ًاددٝدا ٓات٘ٝ: "هَٞ ًاددٝٙٞدا ٓٚض ذ٘كٌَٚم ُٚٞ كٞ سَٙطٞ بذات بٞ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هٞ سَٙللٞٗتِِاً
هٞباسٜٝ ٢اصادٜ طُٞذٙلاٙٛ ًٗايف سَٙلدظتين طُٞذٙلا، سَٙ٘ػ٘ٙيَن ٙاطاٙٛ بطشُٞبٞس ٙاْ ٙاطا  1948٘دٝٗهَٞتٛ  طاهَٛ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ

 ."بٞػَٚ٘ٝٙٞن بٞكاسبَِّٔٚ كٞ هٞٗ طشُٝتٚٚاُٞ كًٞبلاتٞٗٝ كٞ هٞ سَٙللٞٗتِِاًٞكٞدا ٓات٘ٗٝ
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هٞ كؤًٞهَٜٞ طؼيت  1966ٛ ٗ سؤػِبريٙٚٞكاْ كٞ هٞطاهَٛ هٞثٞمياُِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ تاٙبٞت بًٞافٞ ٢اب٘ٗسٜ ٗ كؤًٞهَاٙٞت  
ُٞتٞٗٝٙٞطشت٘ٗٝكاْ بشِٙاسٜ هٞطٞسدساٗٝ. هٞ دٗاٜ بٞػٛ دَٗٗٝ كٞ تاٙبٞتٞ بٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ طؼيت ثابُٞذٜ دٝٗهَٞتاُٛ ٢ُٞذاَ هَٞ 

 -1دا ٓات٘ٗٝ: " ٢6ٜٞٗٝ هٞ  ًاددٜٝ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞ، ٙٞكَٞ ًافَٚم كٞ سَٙللٞٗتِِاًٞكٞ بشِٙاسٜ هَٚ٘ٝ دٝدات ًايف كاسكشدُٞ، ٗٝن 
دٝٗهَٞتاُٛ ٢ُٞذاَ هَٞ ثٞمياُِاًٞٙٞ داْ بٞ ًايف كاسكشدُذا دَُّٝٚ، كٞ ٢ٞٗٝ دٝطشَٙتٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚم ًايف ٓٞٙٞ دٝسفٞتٛ ٢ٜٞٗٝ بؤ 

دٝكات، سَٙ٘ػ٘ٙيَن ثَٚ٘ٙظتٚؽ بشِٝخظَِٚذسَٙت كٞ بزَٜٙ٘ٝ رٙاُٛ دابني بلات هٞسَٙطٜٞ كاسَٙلٞٗٝ ٓٞهَٚذٝبزَٙشَٙت ٙاْ ٢اصاداُٞ ثٞطِذٜ 
ثَٚ٘ٙظتٞ ٢ٞٗ سَٙ٘ػَِ٘ٙاُٜٞ كٞ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هَٞ ثٞمياُِاًٞٙٞدا دٝٙطشُٞبٞس بؤ دابٚين  -2دٝطشَٙتٞبٞس بؤ ثاساطتين ٢ٞٗ ًافٞ. 

ٚاطٞت ٗ تٞكِٚلَٚم ثٚادٝكشدُٛ تٞٗاٜٗ ٢َٞ ًافٞ سٝخظاُذُٛ بٞسُاًٜٞ ٢اسِاطتٞٗ سآَِٚاُٛ تٞكِٚلٛ ٗ ثٚؼٞٙٛ بطشَٙتٞٗٝٗ بٞػٚ٘ٝٙٞن ط
اُٜٞ بٞكاسبَِٔٚشَٙت كٞ ببَٚتٞ ٓؤٜ ٗٝدَِٙٔٚاُٛ ثٞسٝثَٚذاُٛ ٢اب٘ٗسٜ ٗ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٗ سؤػِبريٜ كٞ كشَٙلاسٜ بٞسًَّٓٞٔٚ هٞطاٜٙٞ ٢ٞٗ ًٞسج

 ."كٞ طٞسُٝيت ٢اصادٙٚٞ طٚاطٛ ٗ ٢اب٘ٗسٙٚٞ بِضِٚٞٙٚٞكاُٛ تان بلات

ٓٞس كٞطَٚم ًايف خؤٙٞتٛ ًٞسجٞكاُٛ كاسَٙلٛ داثٞسٗٝساُٞ ٗ ساصٙلٞساُٜٞ ٓٞبَٚت هٞ ٓٞسٗٝٓا هٞ ًادٜٝ ذٞٗتذا ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكات كٞ 
ٞ كاسكشدُذا بًٞؼَٚ٘ٝٙٞ : "ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هَٞ ثٞمياُِاًٞٙٞ داْ بٞٗٝدا دَُّٝٚ كٞ ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚم ًايف كاسكشدُٛ سٝٗا ٗ ثٞطِذٜ ٓٞٙٞ ك

 :كًٞٛ ثاداػت بؤ ًٓٞ٘ٗ كشَٙلاساْدابِٚلشدُٛ الُٛ -بٞتاٙبٞتٛ ٢َٞ خاهَاُٞ هٞخؤبطشَٙت: أ

 ......ـ كشَٙٚٞكٛ سٝٗا ٗ ثاداػتَٚلٛ ٙٞكظاْ هٞبٞساًبٞس ٙٞكظاُٛ بٞٓاٜ كاسٝكٞ بٞبَٛ جٚاكاسٙلشد1ْ

 .ب ـ باسٗدؤخٛ كاسكشدْ كٞفاهٞتٛ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت بلات

 .سصتشٜ ط٘جناٗد ـ ٙٞكظاُٛ ًٓٞ٘ٗاْ هٞ دٝسفٞتٛ تٞسقٚٞكشدْ هٞ َُٚ٘كاسٝكاُٚاْ بؤ ثوٞٙٞكٛ بٞ 

د ـ ثؼ٘ٗداْ ٗ كاتٛ بٞتايَ ٗ دٙاسٙلشدُٛ ط٘جناٜٗ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدْ ٗ ًؤهَٞت ٗٝسطشتين ٗٝسصٜ بٞثاسٝ،ٓٞسٗٝٓا ثاداػتلشدُٜٞٗٝ  
 "سٗراُٛ ثؼ٘ٗٝ فٞسًٚٚٞكاْ

ٙلا كشَٙلاسٙٞكاْ ٗ ًايف ًاُطشتّ ٓٞسضٛ ًاددٜٝ ٓٞػتًٞٞ، تاٙبٞتٞ بٞ ًايف ثَٚلَِٔٚاْ ٗ كاسكشدُٛ طُٞذٙلاٙٛ ٗ ضاالكٛ ٢اصاداُٜٞ طُٞذ
 :ٗهَتاُٛ ٢ُٞذاَ ه٢َٞٞ ثٞمياُِاًٞٙٞ بٞهََّٚ دٝدْٝ بٞ كٞفاهٞتلشدُٛ ٢ًٞاُٜٞ الٜ خ٘اسٝٗٝ -1ٗ ُاسٝصاٙٛ كٞ تٚاٙذا ٓات٘ٗٝ: "

كٞ ٓٞهَٚذٝبزَٙشَٙت ًايف ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚلٞ كٞ طُٞذٙلا دامبٞصسََِٙٚت بٞبٞػذاسٜ هٞطٞيَ كٞطاُٛ دٙلٞ ٗ ثُٞٙ٘ٝذٜ بلات بٞٗ طُٞذٙلاٜٙٞ -أ
  بٞبَٛ بٞسبٞطت

ٜ ًايف طُٞذٙلاكاْ هٞ داًٞصساُذُٛ ٙٞكَٚتٚٚٞكاْ ٙاْ ٙٞكٚيَت ٓاٗثٞمياُٚيَت ُٞتٞٗٝٙٛ ٗ ًايف ٢ٞٗ ٙٞكَٚتٚٚاُٞ هٞ ثَٚلَِٔٚاُٛ سَٙلدشاٗ-ب
 .طُٞذٙلاٙٛ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ٗ ثُٞٙ٘ٝذٜ ثَٚ٘ٝكشدُٚاْ

 ...... بٞ ٢اصادًٜايف طُٞذٙلاكاْ هٞ ٢ٞجناًذاُٛ ضاالكٚٚٞكاُٛ -د

 .ًايف خؤثٚؼاُذاْ ،بًٞٞسجَٚم ثٚادٝكشدُٛ هٞض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٙاطاٜ ٗهَاتٞكٞدا بَٚت-د

ٜ ًٓٞاْ ًاددٝدا ٓات٘ٗٝ ) هَٞ ًاددٝٙٞدا ٓٚض ذ٘كٌَٚم ُٚٞ كٞ سَٙطٞبذات بٞ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هٞ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ  3هٞ خاهَٛ 
٢اصادٜ طُٞذٙلاٙٛ ًٗايف سَٙلدظتين طُٞذٙلا ،سَٙ٘ػ٘ٙيَن ٙاطاٙٛ بطشُٞبٞسٙاْ ٙاطا بٞػَٚ٘ٝٙٞن  هٞباسٜٝ 1948َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ  طاهَٛ 

   .بٞكاسبَِّٔٚ كٞ هٞٗ طشُٝتٚٚاُٞ كًٞبلاتٞٗٝ كٞ هٞٗ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ(
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م دَُّٝٚ ًايف بٌٜٚٞ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٓٞٙٞ دا ٓات٘ٗٝ: " ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ هَٞ ثٞمياُِاًٞٙٞدا داْ بًٞايف ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚ 9بٞهَاَ هًٞاددٜٝ   
 "هَُٞٚ٘اُٚؼٚذا ًايف دابٚين كؤًٞهَاٙٞتٛ

جطٞ هَٞ طَٛ دٙلؤًَِٚتٞ طشُطٜٞ ُٞتٞٗٝٙٞكطشت٘ٗٝكاْ، باٙٞخٛ ًاف ٗ ٢اصادٜ كاس ٗ ًايف كشَٙلاساْ هٞضُٞذّٙ ثٞمياُِاًٞ ٗ 
ؼتين ًٓٞ٘ٗ جؤسٝ جٚاكاسٙٚٞن هٞدرٜ ٢افشٝتاْ ـ طٚذاٗ ـ، كٞ سَٙلٞٗتِِاًٜٞ تشٜ جٚاجٚادا دٝسكٞٗت٘ٗٝ، هٞٗاُٞؾ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ َُٞٓٚ

ٜ ٢ٞٗ 11صٙاتش كاس هٞطٞس َُٞٓٚؼتين جٚاكاسٜ دٝكات هٞ ب٘اسٜ ًايف كاسكشدْ هَُٞٚ٘اْ سٝطٞصٝكاُذا. بٞتاٙبٞتٛ هٞ ًاددٜٝ 
 جٚاكاسٜ هٞدرٜ ٢افشٝتاْ هٞ ب٘اسٜ كاسكشدْ ـ ٗهَاتاُٛ ٢ُٞذاَ ًٓٞ٘ٗ سَٙ٘ػََِ٘ٙٚم دٝطشُٞ بٞس بؤ َُٞٓٚؼتين 1سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "

 :هٞطٞس بًِٞاٜ ٙٞكظاُٛ هٞطٞيَ ثٚاٗدا بٞجؤسَٙم كٞ ًٓٞاْ ًايف بؤ دابِٚبلشَٙت، بٞتاٙبٞتٛ

 .ًايف كاسكشدْ بٞٗثَٜٚٚٞ كٞ ًافَٚلٛ ضٞطجاٗٝ بؤ ًٓٞ٘ٗ ًشؤظٞكاْ-أ

 .٘ٝس هٞ كاسٗباسٜ كاسثَٚلشدًْايف دٝطرتِاطٞٙؼنت بٞ ًٓٞاْ ٓٞهٛ كاسكشدْ ٗ جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٙٞن ثَٚ -ب

ًايف ٓٞهَبزاسدُٛ ثٚؼٞ ٗجؤسٜ كاس، ًايف تٞسقٚٞ ٗ دهَِٚابْ٘ٗ هٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ٌٚتٚاصات ٗ ًٞسجٞكاُٛ خضًٞت ًٗايف سآَِٚاْ ٗدٗٗباسٝ -د
 .سآَِٚاُٛ ثٚؼٞٙٛ ٗٝن فَٚشكشدُٛ ثٚؼٞٙٛ ٗسآَِٚاُٛ ثٚؼٞٙٛ ثَٚؼلٞٗت٘ٗ ٗسآَِٚاُٛ بٞسدٝٗاَ

ْ،ٗٝن ٙٞكظاُٛ هٞ ٓٞهَظ٘ٗكٞٗتٛ كاسكشدْ هٞٗ كاساُٜٞ كٞ ًٓٞاْ بٞٓاٙاْ ٓٞٙٞ ٗ،ٙٞكظاُٛ هٞ ٓٞهَظُٞطاُذُٛ ًايف كشَٙٛ ٙٞكظا-د
 .جؤسٜ كاسكشدْ

ٖ=ًايف ضاٗدَٙشٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بٞتاٙبٞت هٞكاتٛ خاُُٞؼِٚبْ٘ٗ ٗ بَٚلاسٜ ٗ ُٞخؤػٛ ٗ هٞثٚلٞٗتّ ٗثريبْ٘ٗ ٗذاهَٞتٛ دٙلٞ منُٜ٘ٗٞ 
 .ٗ ًايف ًؤهَٞت ٗٝسطشتين بٞثاسُٝٞبُ٘ٗٛ ت٘اُظيت كاسكشدْ 

 .ًايف ثاساطتين تُٞذسٗطيت ٗ طٞالًٞتٛ باسٗدؤخٛ كاسكشدْ هٞٗاُٞ ثاسَٙضطاسٙلشدْ هٞ ثشؤطٜٞ ًِذايَ بْ٘ٗ-ٗ

هٞباسٜٝ كشَٙلاسٜ كؤضبٞسٗ كشَٙلاسَٙم كٞ خٞهَلٛ خ٘دٜ ٢ٞٗ ٗهَاتٞ ُٞبَٚت، سَٙللٞٗتِِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ثاساطتين ًافٞكاُٛ ًٓٞ٘ٗ   
 1991ٜ كؤًٞهَٜٞ طؼيت ُٞتٞٗٝ ٙٞكطشت٘ٗٝكاْ هٞ طاهَٛ 45/158َٙلاساُٛ كؤضبٞسٗ ٢ُٞذاًاُٛ خَٚضاُٞكاُٚاْ كٞ بٞبشِٙاسٜكش

دا ٓات٘ٗٝ: "كشَٙلاسٜ كؤضبٞسٗ تاكٞكاُٛ خَٚضاُٞكٜٞ بٞ صؤس بَٚبٞؾ ُاكشَّٙ هٞ ً٘هَم ٗ ًاهَٚاْ جا ً٘هَلٛ  15ثٞطُٞذكشاٗٝ، كٞ هٞ ًاددٜٝ 
بٞ ٓاٗبٞػٛ بَٚت هٞطٞيَ خٞهَلاُٛ دٙلٞ. ٢ٞطٞس دٝطتبٞطٞس ً٘هَلٛ كشَٙلاسٝ كؤضبٞسٝكٞ ٙاْ ً٘هَلٛ ٙٞكَٚم هٞ تاكٞكاُٛ  تاكٞ كٞطٛ بَٚت ٙاْ

ت خَٚضاُٞكٜٞ بٞ ثَٚٛ ٙاطا كاسثَٚلشاٗٝكاُٛ ٢ٞٗ ٗهَاتٜٞ كاسٜ تَٚذادٝكات، ٢ٞٗٝ كٞطٛ ثُٞٙ٘ٝذاس ًايف ٢ٜٞٗٝ ٓٞٙٞ قٞسٝبٜ٘ سٝٗاٗ ثَٚ٘ٙظ
ـ ُابَٚت كشَٙلاسٜ كؤضبٞس ٙاْ ٢ُٞذاًَٚلٛ خَٚضاُٞكٜٞ صِٙذاُٛ بلشَّٙ تُٞٔا هٞبٞس ٢ٜٞٗٝ  1ٓات٘ٗٝ: " 21هٞ ًاددٜٝ  ٗٝسبطشَٙت". بٞهَاَ

ـ ُابَٚت كشَٙلاسٜ كؤضبٞس ٙاْ ٙٞكَٛ ه٢ُٞٞذاًاُٛ خَٚضاُٞكٜٞ بَٚبٞػبلشَّٙ هٞ سَٙطٞثَٚذاُٛ  2ُٞٙت٘اُٚ٘ٝ ثابُٞذبَٚت بٞ طشَٙبٞطتَٚلٞٗٝ. 
سَٙطٞثَٚذاْ بٞكاسكشدْ ٙاْ دٝسكشدُٛ هٞبٞس ٢ٜٞٗٝ ُٞٙت٘اُٚ٘ٝ ثابُٞذبَٚت بٞ طشَٙبٞطيت كاس ًٞطٞس ثابُٞذبْ٘ٗ كشابَٚتٞ ُٚؼتٞجَٚبْ٘ٗ ٙاْ 

ـ كشَٙلاساُٛ كؤضبٞس ًٓٞاْ ٢ٞٗ  1ٜ ٢َٞ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞٙٞ تٚاٙذا ٓات٘ٗٝ: " 25ًٞسجٛ ٢ٞٗ ًؤهَٞت ٗ سَٙطٞثَٚذاُٞ". ٓٞسضٛ ًاددٜٝ 
دٝكشَٙت كٞ ٗهَاتٛ كاسكشدُٛ هٞطٞيَ ٓاٗهَاتٚاُٛ خؤٜ دٝٙلات هٞسٜٗٗ كشَٜ ٗ ٓٞسٗٝٓا هٞباسٜٝ ٢َٞ ػتاُٜٞ الٜ ًاًٞهَٞٙٞٙاْ هٞطٞهَذا 

 :خ٘اسٝٗٝ
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ًٞسجٞكاُٛ دٙلٜٞ كاس ٗاتا كشَٙٛ كاسٜ صٙادٝ ٗ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاس ٗ ثؼٜ٘ٗ ٓٞفتاُٞٗ سؤراُٛ ثؼٜ٘ٗ ثاسٝدساٗ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت ٗ -أ
ُذٜ بٞكاسَِٓٚاْ ٗ ًٞسجٞكاُٛ دٙلٜٞ كاس كٞ هٞض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٢َٞ صاساٗٝٙٞداٙٞ بٞثَٚٛ ٙاطاٜ ُٚؼتٌاُٛ ٗ ثٚادٝكشدُٛ كؤتاَِٙٚٔٚاُٛ ثٞٙ٘ٝ

 .ُٚؼتٌاُٚذا

ًٞسجٞكاُٛ دٙلٜٞ بٞكاسَِٓٚاْ،ٗاتا  تًُٞٞٛ سَٙطٞثَٚذسٗا بؤ كاسكشدْ ٗ بٞسبٞطتٞ طٞثَِٚذساٗٝكاُٛ طٞس كاس هًٞاهَاْ ٗٓٞس ثشطَٚلٛ -ب
 ."ُٚؼتٌاُٛ ٗ ثٚادٝكشدُٛ ُٚؼتٌاُٛ بًٞٞسجَٚم هٞ ًٞسجٞكاُٛ بٞكاسَِٓٚاْ ٢ٞرًاسٜ بلاتدٙلٞ كٞ ٙاطاٜ 

ٗ  1966ٓٞسٗٝٓا عَٚشاق سٝصاًُٞذٜ دٝسبشِٙ٘ٗٝ هٞطٞس ٓٞسٙٞن هٞ ثٞمياُِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ تاٙبٞت بٞ ًافٞ ًٞدُٝٛ ٗطٚاطٚٚٞكاُٛ طاهَٛ 
ٗ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ َُٞٓٚؼتين ًٓٞ٘ٗ جؤسٝ  1966ؤًٞهَاٙٞتٛ ٗسؤػِبريٙٚٞكاُٛ طاهَٛ ثٞمياُِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ تاٙبٞت بًٞافٞ ٢اب٘ٗسٜ ٗ ك

 جٚاكاسٙٚٞن هٞ درٜ ٢افشٝتاْ ـ طٚذاٗ ـ ، تُٞٔا سٝصاًُٞذٜ دٝسُٞبشِٙ٘ٗٝ هٞطٞس سَٙللٞٗتِِاًٜٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ثاساطتين ًافٞكاُٛ ًٓٞ٘ٗ
 .ٗٝ ضؤتٞ ب٘اسٜ جَٚبٞجَٚلشدُٞٗٝ 2113 كشَٙلاساُٛ كؤضبٞسٗ ٢ُٞذاًاُٛ خَٚضاُٞكاُٚاْ كٞ هٞ طاهَٛ

ii. ًافٞ ٙاطاٙٛ ٙٞكاُٛ كشَٙلشاْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞطٞس ٢اطيت ٓٞسٌَٙٚذا  

ِِاًٞ هٞ طشِٙطرتّٙ ٢ٞٗ بٞهَطُٞاًٞاُٞ ، ٢ٞٗ سَٙلٞٗتِِاًٞ ٗ ثٞمياُِاًٜٞ كٞ ُٓٞذَٙم سَٙلداسٜٗ ٓٞسٌَٙٛ هٞٗ ب٘اسٝدا دٝسٙاْ كشدٗٝ سَٙلٞٗت
اًٜٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ عٞسٝبٛ ٙٞ كٞ  ٙٞكَٚلٞ هٞسَٙلدشاٗٝكاُٛ طٞس بٞ كؤًلاسٜ عٞسٝبٛ ٗ ٓاٗػَٜٚ٘ٝ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ٗ ثٞمياُِ

اتاُٛ دٝطتٞٙٞكٛ تاٙبٞمتُٞذٝ ٗ َُِ٘ٙٞساٙٞتٛ كشدْ تٚاٙذا طَٛ الُٙٞٞٙٞ "َُِ٘ٙٞسٜ ٗهَات ٗ َُِ٘ٙٞسٜ كشَٙلاساْ ٗ َُِ٘ٙٞسٜ خاْٗٝ كاس". ٗهَ
سَٙللٞٗتِِاًٜٞ دٝسكشدٗٝ جطٞ هٞ  19ٚؽ ٢ُٞذاًٛ ٢ٞٗ سَٙلدشاٗاْ. سَٙلدشاٜٗ كاسٜ عٞسٝبٛ هٞ طاهَٛ داًٞصساُذُٚٞٗٝ تا ٢َٚظتا عٞسٝب

ساطجاسدٝ بٞ ٢اًاجنٛ سَٙلدظتين كاسٗ طٞالًٞتٛ كشَٙلاسٗ ًايف كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ ...تذ. عَٚشاقٚؽ ٙٞكَٚلٞ هٞٗ  11دٝسكشدُٛ صٙاتش هٞ 
  .ٜ ثٞطِذ كشدٗٗٝٗ ساصٜ ب٘ٗٝ هٞطٞسٙا16ْسَٙللٞٗتِِاًٞ  19ُذاًٞ هٞٗ سَٙلدشاٗٝ ٓٞسٌَٙاٙٞتٚٚٞدا ٗ هٞكؤٜ ٗهَاتاُٜٞ كٞ ٢ٞ

كٞ تاٙبٞتٞ بٞ ٢افشٝتٛ  5ٙٞكَٚم هٞٗ سَٙللٞٗتِِاًاُٜٞ كٞ عَٚشاق ثٞطِذٜ ُٞكشدٗٗٝ هٞ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ عٞسٝبٛ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ رًاسٝ 
للٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "ثَٚ٘ٙظتٞ كاس بؤ ٢ٞٗٝ بلشَٙت ٙٞكظاُٛ دابِٚبلشَٙت هٞ ًٓٞ٘ٗ ٙاطاكاُٛ كاس، كشَٙلاس ٗ هًٞاددٜٝ ٙٞكًٞٛ ٢ٞٗ سَٙ

ٓٞسٗٝٓا ثَٚ٘ٙظتٞ ٢َٞ ٙاطاٙاُٞ ًٓٞ٘ٗ ذ٘كٌٞ سَٙلدشاٗٝكاْ بؤ كاسكشدُٛ ٢افشٝتاْ هٞخؤ بطشَٙت ٢ٞٗٝؾ هًٞٓٞ٘ٗ كٞستٞكاْ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ 
 ."طؼيت ٗ بٞتاٙبٞتٚؽ هٞكٞستٛ كؼت٘كايَ

ٜ ًٓٞاْ سَٙللٞٗتِِاًٞدا ٓات٘ٗٝ: "ثَٚ٘ٙظتٞ كاسبلشَٙت بؤ طٞسُٝتٚلشدُٛ ٙٞكظاُٛ رْ ٗ ثٚاٗ  3هٞباسٜٝ كشَٙٛ كاسٙؼٞٗٝ هٞ ًاددٜٝ 
هًٞٓٞ٘ٗ ًٞسد ٗ باسٗدؤخٛ كاسكشدُذا، ٓٞسٗٝٓا طٞسُٝتٚلشدُٛ ًٓٞاْ كشَٜ بؤ ٢افشٝتاْ ٗٝن ٢ٜٞٗٝ ثٚاٗاْ ٗٝسٙذٝطشْ هٞ بٞساًبٞس ًٓٞاْ 

 ."كاس

لٛ دٙلٞ هٞٗ سَٙللٞٗتِِاًاُٜٞ كاسٜ عٞسٝبٛ كٞ عَٚشاق ثٞطِذٜ كشدٗٗٝ سَٙللٞٗتِِاًٜٞ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت ثٚؼٞٙٚٞ. هٞ ٙٞكَٚ 
ٜ ٢َٞ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "ثَٚ٘ٙظتٞ كاسبلشَٙت بؤ دٝطتٞبٞسكشدُٛ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت ثٚؼٞٙٛ ٗ بٞدٝطتَِٔٚاُٛ 5ًاددٜٝ 

 :كاسَٙلٛ طٞالًٞت هٞسَٙطٜٞباسٗدؤخَٚلٛ ًشؤٙٛ بؤ 

 .أ ـ ثاساطتين كشَٙلاس هٞ ًٞتشطٚٚٞكاُٛ كاسٗ ٢اًَٚشٝكاْ ٗ ثاساطتين هٞ صٙاُٞ تُٞذسٗطتٚٚٞكاْ

 .ب ـ داُاُٛ ًٞسجٛ هٞباس بؤ باػرتكشدُٛ رِٙطٜٞ كاسٗ ٢اًشاصٜ كاسكشدْ
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جَٚشدساٗ بٞ ٢ٞجناًذاُٛ هٞسٜٗٗ تُٞذسٗطيت ٗ د ـ هٞبٞسضاٗطشتين ٗٝدٙٔاتّ هَُٞٚ٘اْ جؤسٜ كاسٗ باسٗدؤخٞكٜٞ هٞطٞيَ كٞطاُٛ ساط
 .ُٓ٘ٞسٙٚٞٗٝ

ٞطٞس د ـ ٓ٘ػٚاس كشدُٞٗٝٗ سآَِٚاُٛ كشَٙلاساْ هٞطٞس طٞالًٞتٛ ٗ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ٢اًَٚشٝكاُٛ خؤثاساطتين كٞطَٚيت ٗ سآَِٚاُٛ كشَٙلاساْ ه
 .بٞكاسَِٓٚاُٛ

ٝ ٙاْ كؤًٞهَاٙٞتٚٚٞٗٝ هٞ ٢ٞجناًٛ كاسكشدْ سٗٗبٞسٜٗٗ كشَٙلاساْ ببِٞٗٝ ٗ ٖ ـ سَٙطٞطشتّ هٞٗ صٙاُاُٜٞ كٞ بؤٜ ٓٞٙٞ هٞسٜٗٗ تُٞذسٗطتٚٚٞٗ
 .ٓٞٗهَذاْ بؤ ضاسٝطٞسكشدُٛ ٗ ضاسٝكشدُٛ هَٚلٞٗتٞكاُٛ

 .ٗ ـ ثاساطتين ٢اًشاصٝكاُٛ بٞسًَِٓٞٔٚاْ هٞ بِٚا ٢ٗاًَٚشٗ كٞسٝطتٞكاْ ٗ ٓٛ دٙلٞ

   .سَٙ٘ػَِ٘ٙاُٞ دٙاسٙذٝكاتهٞٙاطاٜ ٓٞس ٗهَاتَٚلذا ذ٘كٌٞ ثَٚ٘ٙظتٞكاْ بؤ سَٙلدظتين ٢ٞٗ 

ٙٞكَٚم هٞٗ سٙللٞٗتِِاًٞ طشُطاُٜٞ دٙلٞ كٞ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ سَٙلدشاٜٗ كاسٜ عٞسٝبٚذا ثٞطِذ كشاٗٝٗ عَٚشاق دٝبَٚت ثابُٞذٜ بشِطٞ ٗ 
 .كٞ تاٙبٞتٞ بٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٞٗٝ 8ًاددٝكاُٛ بَٚت سَٙللٞٗتِِاًٜٞ رًاسٝ 

ًٛ ٢ٞٗ سَٙللٞٗتِِاًٞٙٞدا ٓات٘ٗٝ: "ٓٞسٙٞن هٞ كشَٙلاساْ ٗ خاْٗٝ كاس هٞ ٓٞس كٞستَٚلذا كاسبلْٞ دٝت٘اُّ هٞ َُٚ٘اْ خؤٙاُذا هًٞاددٜٝ ٙٞكٞ
ْ ٗ ٗ بٞبَٛ ًؤهَٞتٛ ثَٚؼ٘ٝخت سَٙلدشاٗ ثَٚلبَِّٔٚ ٙاْ ثُٞٙ٘ٝذٜ ثَٚ٘ٝبلْٞ بؤؤ ثاساطتين بٞسرُٝٗٝذٙٚٞكاُٚاْ ٗ داكؤكٚلشدْ هٞ ًافٞكاُٚا

رتكشدُٛ باسٗدؤخٛ داساٙٛ ٗ كؤًٞهَاٙٞتٚاْ بلات ٗ َُِ٘ٙٞساٙٞتٚٚاْ بلات هٞبٞسدَٝ الُٙٞٞ جٚاجٚاكاْ ٗ بٞػذاسٜ بلات هٞ كاس بؤ باػ
 ."بٞسصكشدُٜٞٗٝ ٢اطيت بٞسًَِٓٞٔٚاْ ٗ ٗٝدَِٙٔٚاُٛ ٢ٞٗ ثالُاُٜٞ كٞ ٢اًاجنٛ ثَٚؼلٞٗتين ٢اب٘ٗسٜ ٗ كؤًٞهَاٙٞتٚٚٞ

ت٘ٗٝ: "سَٙلاسٝكاُٛ ثَٚلَِٔٚاُٛ سَٙلدشاٗٝكاُٛ كشَٙلاساْ ٙاْ سَٙلدشاٗٝكاُٛ خاْٗٝ كاس تُٞٔا ٜ ًٓٞاْ سَٙللٞٗتِِاًٞدا ٓا 3هًٞاددٜٝ 
بَٛ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ بٞهَطُٞاًٞكاْ ثَٚلَِٔٚاُٛ بٞالُٙٞٛ ثُٞٙ٘ٝذٙذاس دٝطجَٚشَٙت، ٙاطا الُٙٞٛ ثُٞٙ٘ٝذٙذاس ٗ ػَٚ٘اصٜ طجاسدْ دٙاسٜ دٝكات بٞ 

 ."٢ٜٞٗٝ ٓٚض بٞسبٞطتَٚلٛ خباتٞ بٞسدَٝ

ٜ ٙاطاكٞدا ٓات٘ٗٝ: "سَٙلدشاٗٝكاُٛ كشَٙلاساْ ٙاْ خاُٗٝلاسٝكاْ تُٞٔا بٞطجاسدُٛ بٞهَطُٞاًٞكاُٚاْ دٝطت بٞضاالكٚٚٞكاُٚاْ 4ًٞاددٜٝ ه
 ."دٝكْٞ

ٝٗٝ ٢ٞٗ سَٙللٞٗتِِاًٜٞٙٞ ثٞطِذكشدٗٗٝ بٞهَاَ هٞ طاهَاُٛ ٓٞػتاكاُٞٗٝ تا ٢َٚظتاؾ طٞٗسٝتشّٙ  1978ٓٞسضُٞذٝ عَٚشاق هٞطاهَٛ 
 .ت دٝخاتٞ بٞسدَٝ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ ٓٚض ثابُٞذ ُٚٞ بٞٗ سَٙللٞٗتِِاًاُٜٞ ثٞطِذ ٗ ٢ٌٚضاٜ كشدْٗبٞسبٞط

iii. ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ٢ٗاصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞطٞس ٢اطيت َُٚ٘خؤٙٚذا  

تابٚٞتٛ  بٞ ضُٞذّٙ سَٙظا ٗ ٙاطا ثشطٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاسْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ عَٚشاق بٞ طؼيت ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ بٞ 
هٞ سَٙلدشاْٗ هٞ دٝطتجَٚلٛ ًٓٞ٘ٗ ٙاطاكاْ هٞ دٝطت٘ٗسٜ ًٓٞٚؼٞٙٛ عَٚشاق  بابٞتٞكٞ بٞ صٙاتش هٞ بُٞذَٙم باطٛ هَٚ٘ٝ كشاٗٝ ٗٝك٘ ٢ٜٞٗٝ : 

ؤ ًظؤطٞس بلات. دَٗٗٝ: ٙاطا دا ٓات٘ٗٝ:" ٙٞكَٞ : كاسكشدْ ًايف ًٓٞ٘ٗ عَٚشاقٚٚٞكاُٞ بٞجؤسَٙم كٞ رٙاَُٚلٛ ٢اط٘ٗدٝٙاْ ب 22بُٞذٜ  
ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ كشَٙلاس ٗ خاْٗٝ كاس سَٙلذٝخات هٞطٞس بًِٞاٜ ٢اب٘ٗسٜ ٗ بٞ سٝضاٗكشدُٛ سَٙظاكاُٛ دادثٞسٗٝسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ. طََٚٚٞ: 

 ."طا سَٙلذٝخشَٙتدٝٗهَٞت ًايف ثَٚلَِٔٚاُٛ سَٙلدشاٗٗ ٙٞكَٚتٚٞ ثٚؼٞٙٚٞكاْ ٗ بْ٘ٗ بٞ ٢ُٞذاَ تَٚٚاُذا دٝثاسَٙضَٙت،٢ًٞٞؾ بٞ ٙا
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ٜ دٝطت٘سٜ ًٓٞٚؼٞٙٛ عَٚشاق ٓات٘ٗٝ:" دٝٗهَٞت ٢اصادٜ ط٘اطتِٞٗٝ بؤ كشَٙلاس ٗ مشٞن ٗ طٞسًاٙٞداساْ  24ٓٞسٗٝٓا هٞ بُٞذٜ 
 ."دٝطتٞبٞسدٝكات هٞ َُٚ٘اْ ٓٞسٍَٙ ٗ ثاسَٙضطاكاُذا ،٢ًٞٞؾ بٞٙاطا سَٙلذٝخشَٙت

ٓات٘ٗٝ: "دٝٗهَٞت ضاٗدَٙشٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ عَٚشاقٚٚٞكاْ دابني دٝكات هٞكاتٛ  ٗ هٞ خاهَٛ دًٗٗٝٛ دٝطت٘سٜ عَٚشاق 31بٞهَاَ هٞ بُٞذٜ 
ثريبْ٘ٗ ٗ ُٞخؤػٛ ٗ بَٚت٘اُاٙٛ كاسكشدْ ٗ ٢اٗاسٝبْ٘ٗ ٗ ٓٞتٚ٘كٞٗتّ ٗ بَٚلاسٙذا،ٓٞسٗٝٓا خضًٞتط٘صاسٜ دهَِٚاٙٛ كؤًٞهَاٙٞتٛ)اهتأًني 

ُٞخَِ٘ٙذٝٗاسٜ ٗ تشغ ٗ ُٞبُ٘ٗٛ ػ٘ٙيَن ُٚؼتٞجَٚبْ٘ٗ ٗ ثشؤطشاًٛ االجتٌاعٛ(ٙاْ بؤ دابني دٝكات ٗ كاسدٝكات بؤ ثاساطتِٚاْ هٞ 
  ."تاٙبٞتٚاْ بؤ دٝطتٞبٞس دٝكات بًٞٞبٞطيت ٢اًادٝكشدْ ٗ طٞسثشػتٚلشدُٚاْ ،٢ًٞاُٞؾ بٞ ثَٚٛ ٙاطا سَٙلذٝخشَّٙ

ا ،  بٞ دٙاسكشاٜٗ هٞ بشِطٜٞ ٙٞكًٞٛ طٞباسٝت بٞ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙؽ  دٝبِٚني كٞ دٝطت٘سٜ عَٚشاق هٞ بٞػٛ تاٙبٞت بٞ ٢اصادٜ ٙٞكاُذ
  ."ٓات٘ٗٝ: "٢اصادٜ داًٞصساُذُٛ كؤًٞهَٞ ٗ  ذضبٛ طٚاطٛ، ٙاْ ضُ٘ٗٞثاهَٚاْ ، طٞسُٝيت كشاٗٝ ٗ ٢ًٞٞؾ بٞٙاطا سَٙم دٝخشَٙت  39بُٞذٜ 

ٛ ٗ ٢اب٘ٗسٙٚٞكاُذا  ٗ هًٞاددٜٝ هٞسِٝػِ٘ٗطٛ دٝطت٘ٗسٜ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاُٚؼذا  بٞتاٙبٞتٛ هٞبٞػٛ دًٗٗٝٛ تاٙبٞت بٞ ًافٞ كؤًٞهَاٙٞت    
خاهَٛ طًَٚٚٞذا ٓات٘ٗٝ: "ًٓٞ٘ٗ كٞغ ًايف بٌٜٚٞ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٓٞٙٞ، بٞتاٙبٞتٛ  هٞكاتٛ داٙلاٙٞتٛ ٗ ُٞخؤػٛ بٚلاسٜ ٗ ثَٚلاْ ٗ  24

 ."ُٞٗاصٝٙٚذاثٞكلٞٗت٘ٗٙٛ ٗ هٞدٝطتذاُٛ طٞسضاٜٗٝ ط٘صٝساْ ،كٞ بٞٓ٘ٙٞكٛ بٞدٝس هٞٗٙظيت خؤٙٞٗٝ بَٛ ، ٗ هٞ ذاهَٞتٛ ثريٜ ٗ ال

 هٞخاهَٛ ض٘اسًٝٛ ًٓٞاْ ًاددٝدا ٓات٘ٗٝ: "كٞغ ُاضاس ُاكشَٙت كاسَٙم ٙاْ فٞسًاَُٚم بٞبَٛ خ٘اطيت خؤٜ ٢ٞجناًبذات". هٞ خاهَٛ ثَِٚحًٞٛ
ٝطيت ٙٞكظاْ ًٓٞاْ ًاددٝدا سُٗٗرت هٞباسٜٝ ًايف كشَٙلاساُٞٗٝ دٝدَٗٙت ٗ تٚاٙذا ٓات٘ٗٝ: " كشَٙلاس ًايف ٢ٜٞٗٝ ٓٞٙٞ بؤ كاسٜ ٙٞكظاْ ٓٞقذ

ٗٝسبطشَٜ ٗ بٞ ٙاطاؾ ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ كشَٙلاس ٗخاْٗٝ كاس هٞطٞس بًِٞاكاُٛ ٢اب٘ٗسٜ سَٙلذٝخشَٜ، هٞطٞيَ سٝضاٗكشدُٛ سَٙظاكاُٛ 
  ."دادثٞسٗٝسٜ ٗ كؤًٞهَاٙٞتٛ

ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚلٛ ًايف  -1ـٛ تاٙبٞت بٞ كٞساًٞت ٗ رٙاْ ٗ ٢اصادٜ بٞتاٙبٞت هٞ خاهَٛ ذٞظذًٝٓٞٛ ًاددٝكٞ  ٓات٘ٗٝ: 19ٗٝ هٞ ًاددٜٝ 
٢اصادٜ كؤبُ٘ٗٞٗٝ ٗ ثَٚلَِٔٚاُٛ كؤًٞهَٞ ٗ سابٚتٞ ٗ ٙٞكَٚتٚٚٞكاُٛ ٓٞٙٞ...... ٗٝ ًٓٞ٘ٗ كٞطَٚلٚؽ بٞثَٚٛ ٙاطا ًايف خؤثٚؼاُذاْ ٗ 

 .ًاُطشتين ٢اػتٚد٘اصاُٜٞ ٓٞٙٞ

َٞ دٝطت٘سٝ ٗ ٙاطاكاْ ُاكؤن بّ ٙاْ ٢ٞٗ كؤًٞهَاُٞ قٞدٝغٞ دٝكشَّٙ كٞ ٢اًاجنٚاْ ، ٙاْ كشدٝٗٝكاُٚاْ هٞطٞيَ ذ٘كٌٞكاُٛ ٢ -2
ٓٞٗهََ٘ٙظتَٚم  ٗٝسطشْ كٞ درٜ ثَٚلٞٗٝ رٙاُٛ ٢اػتٚد٘اصاُٞ ٗ هَٚم ُضٙم بُٜ٘ٗٞٗٝ ثَٚلٔاتٞ ُٞتٞٗٝٙٛ ٗ ٢اِٙٚٚٞكاُٛ طٞهٛ ك٘سدطتاْ ٗ 

 ."عَٚشاق بَٚت

ٙاطاٙٞكٛ َُ٘ٙٛ  تاٙبٞت بٞكاسكشدْ ٓٞٙٞ ٓٞسضٛ ثُٞٙ٘ٝذٜ ٓٞٙٞ بٞ سَٙلدظتين ٙاطاٙٚاُٜٞ كاسٝٗٝ، هٞ عَٚشاقذا ب هٞذاهٛ  ٢َٚظتادا 
ـٚٞ،  كٞ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ طؼيت  دٝقٞكاُٛ ٙاطاكٞ ٓاٗتٞسٙبٞ هٞطٞي  ثَٚ٘ٝسٝ 2115ـٛ طاهَٛ ٢37ٞٗٙؽ ٙاطاٜ كاسٜ عَٚشاقٛ رًاسٝ 

ٚاُٛ، كشَٙلاساُٛ ٢افشٝت ٗ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ٙٞكاُٛ تاٙبٞت بٞ كاسكشدْ ٗ ًايف ضني ٗ تَ٘ٙزٝ جٚاجٚاكاُٛ كشَٙلشاْ ٗٝن:  ًافٞكاُٛ كشَٙلشاُٛ ب
ًِذايَ ، ٓٞسٗٝٓا داْ دَُٝٚت بٞ ًايف فشٝ طُٞذٙلاٙٛ هٞ دٝقٛ ٙاطاكٞدا بٞ ػَٚ٘ٝٙٞكٛ ُاساطتٞٗخؤ كاتَٚم باغ هٞ َُٜ٘،ٝساٙٞتٛ 

ا ٢َٚظتاؾ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ دٝكات،  بٞهَاَ ٢ٞٗ ٙاطاٙٞ تا ٢َٚظتا بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ تٞٗاٗ ُٞخشاٗٝتٞ باسٜ جَٛ بٞجَٛ كشدُٞٗٝ ٗ ت
دٝكشَٙت،  ٢ًٞٞ جطٞ هٜٞٗٝ كٞ هٞسٜٗٗ بٌٜٚٞ كؤًٞالٙٞتٛ بؤ كشَٙلاساْ تا ٢َٚظتا  1987ٜ طاهَٛ 71ه٢ٞٞسصٜ ٗاقع كاس بٞ ٙاطاٜ كاسٜ رًاسٝ 

ٚٞ  ـٛ ًٓٞ٘ٗاسكشاٗ دٝكشَٙت ، كٞ  دٝقٞكاُٛ ٢َٞ ٙاطاٙٞ ط٘جناٗ ُ 1979ـٛ طاهَٛ 39كاس بٞٙاطاٜ بٌٜٚٞ  كؤًٞالٙٞتٛ عَٚشاقٛ  رًاسٝ  
 .هٞطٞي  ثَٚ٘ٝسٝ َُٚ٘دٝٗهٞتٛ ٙٞكاُٛ تاٙبٞت بٞ خاُُٞؼٚين  ٗ بٌٜٚٞ كؤًٞالٙٞتٛ
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ـٛ طاهَٛ 71طٞباسٝت بٞ ٓٞسٌَٙٛ  ك٘سدطتاُٚؽ  دٝبِٚني كٞ  تا٢َٚظتا ٓٞس كاس بٞ ٙاطا كؤُٞكٜٞ كشَٙلاساْ " ٙاطاٜ كاسٜ عَٚشاقٛ رًاسٝ 
ٙٞ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ كٞ ٙاطاٙٞكٛ كاسٜ ٓاٗتٞسٙب هٞطٞي ثَٚ٘ٝسٝ َُٚ٘دٝٗهٞتٛ " دٝكشَٙت ، ٗ بؤٙٞ دٝبِٚني ثَٚ٘ٙظيت ٙٞكٛ صؤس ٓٞ 1987

 .ٙٞكاْ ٓٞبٚت

كؤًٞهَٚم ًٓٞ٘اس بؤ ٙاطاٜ خاُُٞؼٚين  ٗ بٌٜٚٞ كؤًٞالٙٞتٛ كشد، ٗ  2112ـٛ طاهَٛ 4ٓٞسضُٞذٝ  ثٞسهًٞاُٛ ك٘سدطتاْ  بٞ ٙاطاٜ رًاسٝ  
لٞٗتِاًٞكاُٛ سَٙلدشاٜٗ  كاسٜ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ هٞبٞسضاٗطشت٘ٝ،  بٞالَ تا ٢َٚظتا سٌَِٙاٙٛ بٞجؤسَٙم هٞ جؤسٝكاْ سٝضاٜٗ بُٞذ ٗ دٝقٞكاُٛ سَٙ

ٗ  تاٙبٞت بٞ  خاُُٞؼٚين  ٗ بٌٜٚٞ كؤًٞالٙٞتٛ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ دٝسُٞكشاٗٝ،   ٗ ٙاطاكٞ هٞذاهٚٛ ذاصسدا هٞ ٢ٞسصٜ ٗاقع بٞجَٛ ُابَٚت
 .َٜ ٙٞكٞ خؤٙاْ بٌٚٞ بلٞ ٗ خاُُٞؼني بّكشَٙلاساْ تا ٢َٚظتاؾ ُات٘اُّ بٞ ثَٚٛ ٙاطا ُ٘

(ـٛ  تاٙبٞت بٞ 2طٞسباسٜ ٢ٞٗٝؾ،  هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ ضُٞذّٙ سٌَِٙاٙٛ تاٙبٞت بٞ كشَٙلاسٜ بٚاُٛ   ٓٞٙٞ كٞ سٌَِٙاٙٛ  رًاسٝ )
كٞ ًايف كشَٙلاسٜ بٚاُٛ طٞسُٝيت  كاسٙلشدُٛ كشَٙلشاُٛ بٚاُٛ  ٙٞ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ   .  بٞتًٞاػاكشدُٛ ٗٗسدٜ ٢َٞ سٌَِٙاٙٛ ٙٞ دٝبِٚني

 .كشاٗٝ، بٞهَاَ هٞ ٢ٞسصٜ ٗاقع تا ٢َٚظتاؾ ضُٞذاْ خشٗقاتٛ ٙاطاٙٛ بؤ طٞس كشَٙلاسٜ بٚاُٛ بُ٘ٗٛ ٓٞٙٞ

طٞسٝساٜ ٢ٞٗٝؾ  ذلً٘ٞتٛ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ ٗٝن ًٞسجَٚم بؤ كؤًجاُٚاكاُٛ  كاستٛ  تاٙبٞت، هٞ سَٙطٜٞ ٗٝصسٝتٛ كاسٗ كاسٗباسٜ  
دٝسكشد . بٞهَاَ  2113ـٛ تاٙبٞت بٞ  ًؤهٞتٛ كؤًجاُٚاكاُٛ بٞكاسخظتين كشَٙلاساُٛ خؤًاهٛ هٞ طاهٛ 3ٌَِٙاٙٛ رًاسٝ  كؤًٞالٙٞتٛ س

٢ٜٞٗٝ جَٚطٜٞ طٞسجنٞ كٞ هٞ ٢ٞسصٜ ٗاقع ٢َٞ سٌَِٙاٙٛ ٙٞ ٗٝن خؤٜ جَٛ بٞجَٛ ُابَٚت ٗ كؤًجاُٚاكاْ كَٞ تا صؤس خؤٙاْ هٞٗ ًٞسجٞ ٗ 
   .بٞسبٞطتاُٞ دٝدصُٞٗٝ

ساٜ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗاُٞؾ ، بؤ  طظت كشدُٛ كاسٜ طٞسُذٙلاكاُٛ كشَٙلشاْ ٗ هَٚم تشاصاُٚاُٛ ضِٚٞ جٚاجٚاكاُٛ كشَٙلاساْ ذلً٘ٞتٛ عَٚشاق  طٞسٝ
 . ُاُٗٚؼاُٛ ًٓٞ٘ٗ كشَٙلاساُٛ كٞستٛ ذلً٘ٛ طؤسِٜ بؤ فٞسًاُبٞس 151ٗ بٞبشِٙاسٜ  1987هٞطاهَٛ 

دٝسض٘ٗ  2114ٜ كاُُ٘ٗٛ دًٗٗٝٛ 27هٞ  16ًٝٛ ٢ٞجنًُ٘ٗٞٛ ذ٘كٌذا بشِٙاسٜ رًاسٝ هٞدٗاٜ سٗٗخاُٛ سرٌَٙٛ بٞعع ٗ بٞتاٙبٞتٛ هٞطٞسد 
ٙٚٞٗ كٞ بٞثَٚٛ ٢ٞٗ بشِٙاسٝ داُِشا بٞ ٙٞكٚيَت طؼيت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ عَٚشاق ٗٝن تاكٞ َُِ٘ٙٞسٜ كشَٙلاساْ كٞ ٢ٞٗ طُٞذٙلاٙٞؾ بٞسٝ

 هٞطٞس بًِٞاٜ َُِ٘ٙٞساُٛ ثاستٞ طٚاطٚٚٞكاْ داًٞصساٗٝ.

 

 

 

 

 

 

 

 :ًٚتؤد ٗ داتاٜ ت٘ٙزِٙٞٗٝكٞ
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تَ٘ٙزٝساْ دٝكشَٙت هٞ سَِٙطاٜ بٞكاسَِٓٚاُٛ ًٚتؤد ٗ ٢اًشاصٜ جٚاٗاصٝٗٝ ٓٞٗهَٛ بٞدَِٙٔٚاُٛ ٢اًاجنٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكاُٚاْ بذْٝ، هَٞ 
ٓٞسدٗٗ ًٚتؤدٜ ٗٝن ٙٞكَٚم هٞ ًٚتؤدٝ ط٘جناٗٝكاْ بٞكاسَِٓٚشاٗٝ ٗ ط٘ٗد هٞ  (Mixed Method) تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞدا ًٚتؤدٜ تَٚلٞيَ

ضُٞذاٙٞتٛ ٗ ضؤُاٙٞتٛ ٗٝسطرياٗٝ ثَٚلٞٗٝ بؤ تَٚطٞٙؼنت هٞ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ صاُٚين ٢ٞٗ كًٞ٘ك٘سِٙٞ 
بزَٙشدساْٗ ٗ طَٛ ٢اطيت جٚاٗاص ٓٞهَ  . منُٜ٘ٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ هٞطٞس ٙاطاٙٚاُٜٞ ثٞٙ٘ٝطت بَٞ بابٞتاُٞٗٝ ْٓٞ هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ

 .داتا ٗ صاُٚاسٜ ثَٚ٘ٙظت بؤ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ كؤكشاٗٝتٞٗٝ  هٞ سَِٙطاٜ ٢اًشاصٝكاُٛ ثشطٚاسُاًٞ، ضاٗثَٚلٞٗتّ، فؤكٞغ طشٗثٞٗٝ
 هٞ طٞس ٢اطيت ٙٞكَٞ، بؤ تَٚطٞٙؼنت هٞ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ صاُٚين ٢ٜٞٗٝ كٞ تاضُٞذ ٙاطاكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت بٞ كشَٙلاساُٞٗٝ جَٛ بٞجَٛ 
كشَٙلاس بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ ًٞبٞطتذاس ٓٞهَبزَٙشدساْٗ ٗ فؤسًِٛ ثشطٚاسُاًٞٙاْ بؤ ثشِكشاٗٝتٞٗٝ، ت٘اُاٜ ًاددٜ ٗ هؤجظيت  ١١١١ٝكشَّٙ، د

 فؤسَ( ١١١١ثشؤرٝكٞ ٗ بُ٘ٗٛ كاتَٚلٛ دٙاسٙلشاٗ بؤ كؤكشدُٜٞٗٝ داتا ٗ تٞٗاٗكشدُٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٗاٙلشد كٞ ُٞت٘اُني صٙاتش هٞ )
ُٞبُ٘ٗٛ طٞسرًَٚشٜ ٗسدٜ كؤًٞهَطاٜ تَ٘ٙزِٙٞٗٝ كٞ كشَٙلاساُٞ هٞ عرياق ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ ًُٞاُت٘اُٛ بٞ  هٞبٞس سٗٝٓآٞ بوَاٗبلِٞٙٞٗٝ،

 ٗسدٜ قٞباسٜٝ منُٜ٘ٗٞ كشَٙلاساْ بؤ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ دٙاسٙبلّٞٙ، بؤٙٞ هٞطٞس بًِٞاٜ ُشخاُذْ ٗ بٞ ساَٗٙز هٞطٞيَ ػاسٝصاٙاْ ٗ سٝضاٗكشدُٛ
ًٞكاْ بَٞ جؤسٝ بٞطٞس ػاسٝكاُذا دابٞػلشاْٗ: بؤ ٓٞس ٙٞكٞ هٞ ػاسٝكاُٛ بٞغذاد، بٞطشٖ، ٓٞٗهَٚش، طوٌَٚاُٛ رًاسٜٝ داُٚؼت٘اْ فؤس

 ٗ بٞؿشٝ ػاسٝكاُٛ هٞ ٓٞسٙٞن بغذاد ػاسٜ هٞ جطٞ. فؤسَ(١١١) كٞسك٘كٚؽ ٗ دٓؤن ػاسٝكاُٛ هٞ ٓٞسٙٞكٞ بؤ ٗ دابٞػلشاٗٝ فؤسَِ( ١١١)
هَٚم ُضٙلّ، ٢ٌَٚٞ ٢ًٞٗٝاْ هٞبٞسضاٗٝ كٞ رًاسٜٝ كشَٙلاساْ ٗ داُٚؼت٘اُٛ بغذاد ضُٞذ جاسٜ  ٞٗٝداُٚؼت٘اُ سٜٗٗ هٞ طوٌَٚاُٛ ٗ ٓٞٗهَٚش

ػاسٝكاُٛ تشٝ، بٞهَاَ هٞبٞس ٓؤكاسٜ ٢ًٞين ٗ ٢اطتُٞطٛ ٓات٘ضؤ هٞ ػاسٜ بغذاد ت٘اُشا بٞ ًٓٞاْ سَٙزٜٝ طَٛ ػاسٝكٜٞ تش فؤسًٞكاْ 
ًٓٞاْ ٓٞهَظُٞطاُذُٛ ثَٚؼ٘ٗ هٞ سٜٗٗ ُضٙلٛ رًاسٜٝ كشَٙلاساْ ٗ داُٚؼت٘اْ هٞ ٙٞكرت ثشبلشَِٙٞٗٝ. طٞباسٝت بٞ ػاسٜ دٓؤن ٗ كٞسك٘كٚؽ بٞ 

 ٗ داتا كؤكشدُٜٞٗٝ كاسٜ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ ًٞبٞطتٞؾ ٢َٞ بؤ. دابٞػلشاٗٝ فؤسَ( ١١١ٗ كًٞرت هٞ ض٘اس ػاسٝكٜٞ تش بؤ ٓٞس ٙٞكٞٙاْ )
 كاسٙاْ كشدٗٗٝ ٗ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ سِاطتٞٗخؤ فؤسًِٞكاُٚاْ بؤ بٞػذاسب٘ٗاْ ٙيَنػ٘ دٝٙاْ طٞسداُٛ ػاساُٞ هٞٗ طجَٚشدساب٘ٗ ثَٛ صاُٚاسٙٞكاُٚاْ

ضِٞ  ٗٝ كٞ فٞسًاُبٞسٜ ذلً٘ٞتّ ٙاْ كٞطاَُٚلّ ُا ثشِ كشاُٗٞتٞ  ثشِكشدؤتٞٗٝ. هٞبٞس ٢ٜٞٗٝ رًاسٝٙٞكٛ دٙاسٙلشاٗ هٞ  فؤسًِٞكاْ بؤ كٞطاَُٚم
 قٞباسٜٝ بًٞٞؾ ٗ دٝسَِٓٚشاْٗ  فؤسًِٞ ١٨١ٗٗٙٞتٛ، بؤٙٞ ٢ٞٗ فؤسًِإُ كٞ رًاسٝٙاْ رَٙش ٢ٞٗ ثَِٚاطٜٞٙٞ كٞ ٢َٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ بؤ كشَٙلاس كشد

 ٗ كاس جٚاٗاصٜ جؤسٜ سِٝضاٜٗ كشَٙلاساُٚؽ خ٘دٜ ٗ كاس ػ٘ٙيَن ٓٞهَبزاسدُٛ هٞ.  فؤسَِ ٣٧١ هٞ بشٙتٚٞ دسٗطيت بٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ منُٜ٘ٞ
 صاُٚاسٙٞكاْ داتاٗ ١١١٢-٩-١ تاك٘ ١١١٢-٣-١اٗ هٞ سَِٙلٞٗتٛ ُطذًا ٙٞن ًاٜٗٝ هٞ  .كشاٗٝ كشَٙلاس تًُٞٞٛ ٗ سِٝطٞص، ثٚؼٞ،

 بؤ ػٚلشدُٞٗٝٙاْ ٗ سِٗٗ خشاُٗٞتٞ طٞدٜ سِٙزٜٝ ٗ طشاف ػَٜٚ٘ٝ هٞ دٝسٝجناًٞكاْ صاُٚاسٙٞكاْ، داتاٗ كؤكشدُٜٞٗٝ دٗاٜ. كؤكشاُٗٞتٞٗٝ
 .كشاٗٝ

٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ دٙاسٙلشدُٛ كًٞ٘ ك٘سِٙٞ ٙاطاٙٚٞكاُٛ  هٞطٞس ٢اطيت دَٗٗٝ،  بؤ تَٚطٞٙؼتين صٙاتش هٞ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ
 ػَٚ٘ٝٙٞكٛ بٞ كشاٗٝ هٞطٞيَ ضاٗثَٚلٞٗتِٚاْ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ. ٢ٞجناًذساٗٝ كشاٗٝ ٌُٚضٞ ضاٗثَٚلٞٗتين( ٤٨ثٞٙ٘ٝطت بَٞ بابٞتاُٞٗٝ )

 ١١ ثٞسهًٞاُتاس، ١َٙزِٙٞٗٝٙٞٗٝ ٓٞٙٞ ٗ  بشٙتني هٞ )ت٘ ٢َٞ بابٞتٛ بٞ ثُٞٙ٘ٝذٙاْ سِاطتٞٗخؤ كٞ كٞطاَُٚلّ ٗ ٓٞهَبزَٙشدساْٗ ًٞبٞطتذاس
 هٞ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاْ منُٜ٘ٞ(. ٙاطاُاغ ١ ٢ٞكادميٚظت، ١ كشَٙلاس، ٣ خاُٗٝلاس، ١ طُٞذٙلاكاْ، َُِ٘ٙٞسٜ ١٢ ذلً٘ٞت، َُِ٘ٙٞسٜ

ْ هٞٗ ػَِ٘ٙاُٞ ٢ٞجناًذساْٗ كٞ هٞ ٞكاضاٗثَٚلٞٗتِ. ٓٞهَبزَٙشدساْٗ( دٓؤن ٗ طوٌَٚاُٛ، كٞسك٘ن، بٞطشٝ، ٓٞٗهَٚش، بٞغذاد،) ػاسٝكاُٛ
 سِٝصاًُٞذٜ ٗٝسطشتين دٗاٜ. خ٘هٞن( ١١الْٙٞ بٞػذاسب٘اُٞٗٝ دٙاسٙلشاْٗ ٗ تَٚلشِاٜ كاتٛ خاُٙٞشاٗ بؤ ٓٞس ضاٗثَٚلٞٗتَِٚم بشٙيت ٙٞ هٞ )

طشاُٗٞتٞٗٝ ٗ هٞ سَِٙطاٜ ُ٘ دُٝطٚٞكاْ تؤًاسٝ دٗاتش. كشاْٗ تؤًاس دُٝطٛ تؤًاسٜ ػَٜٚ٘ٝ بٞ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاْ ب٘ٗٙٞن، بٞػذاس ٓٞس
بؤ  ٗ هٞ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاُذا دٗٗباسٝ بُ٘ٞتٖٞٗ.   كؤدكشدُٞٗٝ، ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ باطٞ طٞسٝكٚاُٞ دٙاسٙلشاْٗ كٕ طٞسجنٛ تَ٘ٙزٝسٝكاُٚاْ سِاكَٚؼاٗٝ

 .بٞكاسَِٓٚشاٗٝ (Thematic Analysiss) ػٚلشدُٜٞٗٝ داتاٗ صاُٚاسٙٞكاُٚؽ، تٞكِٚلٛ ػٚلشدُٜٞٗٝ باغ
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 فؤكٞغ( ٢طيت طَٛ َٙٞ، ٓٞس هٞ ثَِٚاٗ بٞدَِٙٔٚاُٛ ٢اًاجنٞكاُٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ٗ تَٚطٞٙؼتَِٚلٛ ق٘هَرت هٞ بابٞتٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ )هٞطٞس ٢ا
 هٞ كٞ دابٞػلشاْٗ بٞجؤسَٙم طشٗثٞكاْ فؤكٞغ. ٢ٞجناًذساْٗ( دٓؤن ٗ طوٌَٚاُٛ، كٞسك٘ن، بٞطشٝ، ٓٞٗهَٚش، بٞغذاد،) ػاسٝكاُٛ هٞ طشٗث

كٞغ طشٗثٛ تَٚذا ٢ٞجناًذساٗٝ. ٢ٞٗ كٞطاُٜٞ كٞ بٞػذاسٜ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٚاْ كشدٗٗٝ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ ًٞبٞطتذاس فؤ ٙٞن ػاسَٙم ٓٞس
ٓٞهَبزَٙشدساْٗ ٗ ٢ٞٗاُْٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝذٜ سِاطتٞٗخؤٙاْ بٞ بابٞتٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞٗٝ ٓٞٙٞ. رًاسٜٝ بٞػذاسب٘اُٛ فؤكٞغ طشٗثٞكاْ بشٙتٚٞ هٞ 

َُِ٘ٙٞسٜ طُٞذٙلاكاُٛ  22َُِ٘ٙٞسٜ ذلً٘ٞت،  11ثٞسهًٞاُتاس،  3ػذاسٙاْ كشد بشٙيت بْ٘ٗ هٞ )( بٞػذاسب٘ٗ. ٢ٞٗكٞطاُٜٞ ب67ٞ)
َُِ٘ٙٞسٜ رٗٗسٜ  1َُِ٘ٙٞسٜ ٢ٞجنًُ٘ٞٛ ثاسَٙضطا، ٢2ٞكادميٚظت، 12خاُٗٝلاس، 5كشَٙلاس، 7ضاالك٘اْ ٗ َُِ٘ٙٞسٜ سَِٙلدشاٗٝكاْ،  4كشَٙلاساْ، 

 طفت٘طؤكاُٛ طٞسجَٞ بٞػذاسب٘ٗاْ، سِٝصاًُٞذٜ ٗٝسطشتين دٗاٜ. خ٘هٞكٞ ١١١فؤكٞغ طشٗثَٚم  باصسطاُٛ(. تَٚلشِاٜ كاتٛ خاُٙٞشاٗ بؤ ٓٞس
 طٞسٝكٚاُٞ باطٞ ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗ كشدُٚاْ، كؤد ٗ دُٝطٚٞكاْ تؤًاسٝ ُ٘طِٜٚٞٗٝ دٗاٜ. تؤًاسكشاْٗ دُٝطٛ تؤًاسٜ بٞػَٜٚ٘ٝ طشٗثٞكاْ فؤكٞغ

ٜ  اْ بٞ ٢اًاجنٞكاُٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞٗٝ ٓٞٙٞ. ثاػاْ داتاٗ صاُٚاسٙٞكاْ هٞ سَِٙطاُذٙثٞٙ٘ٝ بُ٘ٗٞتٞٗٝٗ دٗٗباسٝ ْ طفت٘طؤكا هٞ كٞ دٙاسٙلشاْٗ
 تٞكِٚلٛ ػٚلشدُٜٞٗٝ باطٞٗٝ ػٚلشدُٞٗٝٙاْ بؤكشاٗٝ.

 :٢ٞجناَ ٗ ػٚلشدُٞٗٝ
 سٝطٞص

 هٞ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٠سٝ )سِٝطٞصٜ بٞػذاسب٘ٗاْ ٙٞكَٚم ب٘ٗ هٞٗ بابٞتاُٜٞ كٞ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ثشطٚاسُاًٞكٞدا ٓاتب٘ٗ. ٓٞسٗٝن هٞ طشايف رًا
 ٓٞسٗٝٓا.  سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ%٧٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ كٞ َُٚشْ سِٝطٞصٜ هٞ كشَٙلاس ٢٠٢  دٝكاتٞ كٞ صؤسِٙٞٙاْ كشَٙلاس، ٠٢٠ كؤٜ
 . دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٤ سَِٙزٜٝ  ٗ كشَٙلاسٝ ٦٠٦ رًاسٝٙاْ بْ٘ٗ ًَٛ سِٝطٞصٜ هٞ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ

 (٠طشايف رًاسٝ )                                                              

 
 

 تًْٞٞ:
ٛ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ثشطٚاسٜ تًُٞٞٚاْ هَٚلشاٗٝ ٗ دٗاتش كشَٙلاساْ بٞثَٚٛ تًُٞٞٚاْ دابٞػٛ طٞس ػٞؾ طشٗٗث كشاْٗ كٞ هٞ طشافٚل

 ٠٠ تُٞٔا رًاسٝٙاْ طشٗٗثٞ ٢َٞ. طاهَٞ ٠٠ٞٗٝ كٞ تًُٞٞٚاْ هٞ خ٘اس دٝطشَٙت كشَٙلاساُٞ ٢ٞٗ ٙٞكَٞ طشٗٗثٛ. سُٗٗلشاٗٝتٞٗٝ( ٦رًاسٝ )
 رًاسٝٙاْ ٗ طاهَذاٙٞ ٦٠ بؤ٠١ َُٚ٘اْ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ دٝطشَٙت هٞخؤ كشَٙلاساُٞ ٢ٞٗ دَٗٗٝ طشٗٗثٛ. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦ سَِٙزٜٝ ٗ كٞطٞ
 ٦١ َُٚ٘اْ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ َٙٞ طَٛ طشٗٗثٛ%. ٠١زٜٝ سَِٙ كاتٞدٝ ٗ دٝطشَٙتٞٗٝ منُ٘ٞكٞ سَِٙزٜٝ صؤستشّٙ كٞ كشَٙلاسٝ ٤٦٢

 بؤ ٤١ َُٚ٘اْ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٤٠ سَِٙزٜٝ ٗ كشَٙلاسٝ ٦٢١ رًاسٝٙاْ طشٗٗثٞ ٢َٞ طاهَٚذاٙٞ، ٤٠ بؤ
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 ٢ٞٗ ثَِٚحَٞ طشٗٗثٛ. منُ٘ٞكٞٙٞ ٜ%٠٤كشَٙلاسٝ ٗ سَِٙزٜٝ  ٠١٢ ٝٙاْرًاس كٞ دَِّٝٓٚ ثَٚم تًْٞٞ ض٘اسًٝٛ طشٗثٛ طاهَٚذاٙٞ ٤٠
. دَِّٙ ثَٚم سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ%٤ سَِٙزٜٝ كشَٙلاسٝٗ ٦٠ تُٞٔا رًاسٝٙاْ ٗ طاهَٚذاٙٞ ٠٠-٤١ َُٚ٘اْ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ كشَٙلاساُْٞ

 بٞ ٗ% ٠رتّٙ سَِٙزٜٝ منُ٘ٞكٞ ثَٚم دَِّٙ كٞ سَِٙزٜٝ كًٞ ٗٗثٞطش ٢َٞ طاهَٚذاٙٞ، ٠٠ طٞسٜٗٗ هٞ تًُٞٞٚاْ كٞ كشَٙلاساُْٞ ٢ٞٗ دٗاطشٗٗثٚؽ
  َٙلاسْ.  كش ٠١ تُٞٔا رًاسٝ

 (2طشافٚلٟ رًاسٝ)

 
 

 باس٠ خَٚضاُذاس٠
ٜٝ ٙٞكَٚلٛ تش هٞٗ ثشطٚاساُٜٞ كٞ ٢اسِاطتٜٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ كشاٗٝ تاٙبٞتٞ بٞ باسٜ خَٚضاُذاسٜ بٞػذاسب٘ٗاْ. بؤ ٗٝهَاًذاُٞٗ

 كٞ كٞغ ٠٤١شطٚاسٝؾ بٞػذاسب٘ٗاْ ض٘اسبزاسدٝٙاْ ثَٚذساٗٝ كٞ  بشٙتني هٞ )خَٚضاُذاس، طٞهَت، جٚاب٘ٝٗٝ، ٓاٗطٞسًشدٗٗ(. هٞ كؤٜ ٢َٞ ث
 ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٠١ سَِٙزٜٝ ٗ كشَٙلاسٝ ٤١٢ رًاسٝٙاْ خَٚضاُذاسْ ٢ٞٗاُٜٞ. خَٚضاُذاسْ صؤستشِٙٚاْ كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت داٗٝتٞٗٝ، ٗٝهَاًٚاْ

 هٞ كٞ دٝهََّٚ كشَٙلاس ٤٧. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٤٤بٞٗٝ دٝكْٞ كٞ طٞهَنت، ٢َٞ كشَٙلاساُٞؾ سَِٙزٜٝ ٢اًارٝ كشَٙلاس ٦٠٢. دَِّٙ
 كؤضٛ ٓاٗطٞسٝكاُٚاْ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. دٝطشْ هٞخؤ منُ٘ٞكٞ ٜ%٤ سَِٙزٜٝ ٢ًٞاُٞؾ ٗ جٚابُ٘ٞتٞٗٝ ٓاٗطٞسٝكاُٚاْ

 صاُٚاسٙاُٞ ٢َٞ( ٤) رًاسٝ طشافٚلٛ. سَِٙزٕٝٙ كًٞرتّٙ كٞ دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٤اسٝٗ سَِٙزٜٝ كشَٙل ٦٠ تُٞٔا رًاسٝٙاْ كشدٗٗٝ دٗٗاٙٛ
 . كاتٞٗٝسٗٗدٝ

(٤طشايف رًاسٝ )  

   , 59%

   , 34%

  , 4%   , 3%
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 ػَِٟ٘ٙ ُٚؼتٞجٟ بْ٘ٗ:
 بٞػذاسب٘ٗاْ بٞ ثَٚٛ ٢ٞٗ ثاسَٙضطاٙاُٞ جٚاكشاٗٝتٞٗٝ كٞ هٞكاتَٚلذا سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ هٞ ػٞؾ ثاسَٙضطاٜ دٙاسٙلشاٗ ٢ٞجناًذساٗٝ، ػ٘ٙيَن

ت ٢ٞٗاُٚؽ بشٙتني هٞ ثاسَٙضطاكاُٛ ) بٞغذاد، ٓٞٗهَٚش، بٞطشٝ، كٞسك٘ن، طوٌَٚاُٛ، دٓؤن(. ٓٞسٗٝن هٞ ٢ٞجناًٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙ
 ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٠ سَِٙزٜٝ ُضٙلٞٙٛ بٞ ٗ لاسٝكشَٙ ٠٠٦ بٞغذاد ثاسَٙضطاٜ كشَٙلاساُٛ رًاسٜٝ خشاٗٝتٞسِٗٗ(٤ٗ هٞ طشايف رًاسٝ)

اُٛ ثاسَٙضطاٜ كشَٙلاس ٓٞسٗٝٓا. منُ٘ٞكٕ ٜ%٠١ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ سَِٙزٝ بٞ ٗ كشَٙلاسْ ٠٢٤ رًاسٝ بٞ ٓٞٗهَٚش ثاسَٙضطاٜ كشَٙلاساُٛ.دَِّٝٓٚ
 ٧٤ رًاسٝٙاْ كٞسك٘كّ ثاسَٙضطاٜ هٞ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ.دٝطشْ هٞخؤ منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٠ سَِٙزٜٝ بُٞضٙلٞٙٛ ٗ كٞطٞ ٠٠١بٞطشٝ رًاسٝٙاْ 

ٗ سَِٙزٜٝ كشَٙلاسٝ ٠٠٠ رًاسٝٙاْ طوٌَٚاُني ثاسَٙضطاٜ هٞ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ . سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ%٠ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ كٞ كشَٙلاسٝ
 طشافٚلٛ دَِّٝٓٚ، ثَٚم سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ٜمنُ٘ٞ ٜ%٠١ سَِٙزٜٝ ٗ دٓؤكّ ثاسَٙضطاٜ هٞ منُ٘ٞكٞؾ كشَٙلاسٜ ٠٧. دَِّٝٓٚ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٠

 تٞٗٝ.سُٗٗذٝكا ػاسٝكاْ ثَٚٛ بٞ فؤسًٞكاْ رًاسٜٝ( ٤) رًاسٝ
 (4طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 
 
 
 

 ٢اطتٟ خَِ٘ٙذٝٗاس٠ 
ٗ تٚاٙذا داٗا هٞ بٞػذاسب٘ٗاْ كشاٗٝ كٞ ٢اطيت خَِ٘ٙذٝٗاسٜ ٙٞكَٚلٛ تش ب٘ٗ هٞٗ ثشطٚاساُٜٞ كٞ ٢اسِاطتٜٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ كشاٗٝ 

بٞسصتشّٙ ٢اطيت خَِ٘ٙذُٛ خؤٙاْ بوََّٚ كٞ ثَٚٛ طٞٙؼتْ٘ٗ. هَٞ ض٘اسضَٚ٘ٝٙٞدا ذٞٗت بزاسدٝ خشاٗٝتٞ بٞسدٝطت بٞػذاسب٘ٗاْ بؤ ٢ٜٞٗٝ 
اُلؤ، خَِ٘ٙذُٛ باهَا(. هٞ ٙٞكَٚلٚاْ ٓٞهَبزَٙشْ كٞ ٢ٞٗاُٚؽ بشٙتني هٞ )ُٞخَِ٘ٙذٝٗاس، طٞسٝتاٙٛ، ُاُٗٝذٜ،٢اًادٝٙٛ، ثٞمياُطا، ص

 ُٞخَِ٘ٙذٝٗاسْ، كشَٙلاس ٤٢ تُٞٔا كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت داٗٝتٞٗٝ، ثشطٚاسٝٙاْ ٢َٞ ٗٝالًٛ كٞ كٞغ ٠١٠ كؤٜ هٞ ُٚؼاُذساٗٝ دا(٠طشافٚلٛ )
 رًاسٝٙٞؾ ٢َٞ اسٝٗكشَٙل ٠٠٠سٝتاٙٚٞ رًاسٝٙاْ طٞ خَِ٘ٙذٝٗاسٙاْ ٢اطيت كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ. سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ%٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ

 سَِٙزٜٝ بٞسصتشّٙ رًاسٝٙؽ ٢َٞ ٗ ُاُٗٝذٙٞ خَِ٘ٙذٝٗاسٙاْ ٢اطيت كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كشَٙلاس ٦٦١. دََِٙٚت ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٜ%٦٤ سَِٙزٜٝ
ٞؾ دٝكاتٞ سَِٙزٜٝ ِذٝٗاسٙاْ ٢اًادٝٙٚٞ ٗ ٢ًٞخَ٘ٙ ٢اطيت كٞ دٝهََّٚ كشَٙلاس ٠٦٦ ٓٞسٗٝٓا%. ٦٠ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ دََِٙٚت ثَٚم منُ٘ٞكٞ

 هٞخؤ منُ٘ٞكٞ ٜ%٠٠ سَِٙزٜٝ ٗ كشَٙلاسٝ ١٦ رًاسٝٙاْ ٓٞٙٞ ثٞمياُطاٙاْ خَِ٘ٙذٝٗاسٜ ٢اطيت كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. منُ٘ٞكٞ ٜ%٠٠
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 ًرتّٙكٞ%. ٠٠ٞٙٛ دٝكاتٞ سَِٙزٜٝ ُضٙل بٞ رًاسٝٙٞؾ ٢َٞ ٓٞٙٞ، صاُلؤٙاْ خَِ٘ٙذٝٗاسٜ ٢اطيت كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كشَٙلاس ٠٠١. دٝطشَٙت
 ٜ%٦ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ رًاسٝٙٞؾ ٢َٞ باهَاٙٞ، خَِ٘ٙذُٛ خَِ٘ٙذُٚاْ ٢اطيت كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كشَٙلاسْ ٠٦ تُٞٔا كٞ كشَٙلاساْ رًاسٜٝ

 .ُٞكٞمن٘
(5طشافٚلٟ رًاسٝ )  

 
 

 
 :تٞٗٝسٜ ٙٞكَٞ: طشَٙبٞطيت كاس  

ٓٞٙٞ، طشَٙبٞطيت كاس ٙٞكَٚلٞ هٞٗ بابٞتٞ طٞسٝكٚاُٜٞ كٞ ثُٞٙ٘ٝذٜ  بٞ ثَٚٛ ٢ٞٗ ض٘اسضَٚ٘ٝ ٙاطاٜٙٚٞ كٞ هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ
 ٠١٠٧ طاهَٛ ٜ( ٧٠) رًاسٝ عَٚشاقٛ كاسٜ هٞٙاطاٜ( ٤١ ،٦١بٞثاساطتين  ًايف كشَٙلاسٝٗٝ ٓٞٙٞ. ٓٞسٗٝن دٝبِٚني ًاددٝكاُٛ )

ْ هٞالٙٞ ٙاطاٙٞ ٢ٞٗ ًٓٞ٘ٗاسكشدُٛ ثاؾ. اُٗٝلاسخ ٗ كشَٙلاس َُٚ٘اْ هٞ دٝكْٞ كاس طشَٙبٞطيت بُ٘ٗٛ ثَٚ٘ٙظت بٞ ٢اًارٝ كاسٙجَٚذٝكشَٙت
. باطلشاٗٝ بابٞت ًٓٞاْ( ٤١،٤٠،٤٧) ًاددٝكاُٛ(  ٦١٠٠) طاهَٛ( ٤٧ثٞسهًٞاُٛ عَٚشاقٞٗٝ، هٞٙاطاٜ َُ٘ٙٛ كاسٜ عَٚشاقٛ رًاسٝ )

 ضُ٘لٞ دٝكشَٙت ٠١٠٧ طاهَٛ ٜ(٧٠) رًاسٝ ٙاطاٜ بٞ كاس ك٘سطتاْ ٓٞسٌَٙٛ هٞ ٢َٚظتاؾ تا كٞ ٢ٞٗٝٙٞ ٗٝبريَِٓٚاُٞٗٝٙٞ جَٚطاٜ ٢ٜٞٗٝ
   .بٞ سِٝمسٛ ٙاطا ًٓٞ٘ٗاسكشاٗٝكٜٞ ثٞطُٞذ ُٞكشدٗٗٝ ك٘سدطتاْ ثٞسهًٞاُٛ

بٞ هٞبٞس ضاٗطشتين ٢َٞ ض٘اسضَٚ٘ٝ ٙاطاٙٚٞ ٗ بٞ ثَٚٛ ٢ٞجناًٛ ٢ٞٗ سِٗٗثَٜٚ٘ٙٞ كٞ هٞ سَِٙطاٜ ٗٝسطشتين منُ٘ٞٗٝ بٞدٝطت ٓات٘ٗٝ،  هٞ 
ت ٗ داتا ٗ رًاسٝكاْ ٢اًارٜٝ خشاث ُٚؼاْ دٝدْٝ. بٞ دٝكشَٙ ثَٚؼَٚى ًافٚاْ سِٗٗٝٗٝ هَٞ كشَٙلاساْ ٢َٚظتاؾ تا كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٢طشافٚلٛ )

 ٠٠١ ٗ بؤكشاٗٝ كاسٙاْ طشَٙبٞطيت دٝهََّٚ منُ٘ٞكٞ قٞباسٜٝ ٤٦٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس ٦٧١ تُٞٔا كشَٙلاس ٠٠١جؤسَٙم هٞ كؤٜ 
. هٞٗ سَِٙزٜٝٙٞ كٞ طشَٙبٞطتٚاْ بؤكشاٗٝ، سَِٙزٜٝ ُٞكشاٗٝ بؤ طشَٙبٞطتٚاْ كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ منُ٘ٞكٞ ٜ ٢٠٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاسٙؽ

 ٢ٞٗ طٞسجنٞ جَٚٛ ٢ٜٞٗٝ. ُٞخَِ٘ٙذٗٗٝتٞٗٝ طشَٙبٞطتٞكٞٙاْ كشَٙلاساْ ٦٤٢ٜ تُٞٔا ٗ خَِ٘ٙذٗٗٝتٞٗٝ طشَٙبٞطتٞكٜٞ كشَٙلاساْ ٜ ٧٢٢
ٜ كٞ طشَٙبٞطتٞكٞٙاْ خَِ٘ٙذٗٗٝتٞٗٝ كشَٙلاساُٞ ٢ٞٗ. ٓٞٙٞ طشَٙبٞطتٞكٞ َِ٘ٙذُٜٞٗٝخ ٗ طشَٙبٞطت ٓٞبُ٘ٗٛ َُٚ٘اْ هٞ كٞ ٙٞ جٚاٗاصٙٞ
 كٞ دٝدات ُٚؼاْ ٢ٞٗٝ ٢ًٞٞؾ.كشَٙلاسٝ ٠٧٢ رًاسٝٙاْ كٞ ٓٞٙٞ طشَٙبٞطتٞكٞٙاْ كٞ كشَٙلاساُٜٞ هٞٗ صٙاتشٝ ٗ  كشَٙلاسٝ ٦٠٦رًاسٝٙاْ 

َ بٞٓٞس ٓؤكاسَٙم بَٚت كؤثٚٞن هٞ بٞهَا بٚدَِِ٘ٙٞٗٝ دٝدْٝ سَِٙطا ٗ دٝكات كاُٛكشَٙلاسٝ بؤ طشَٙبٞطت ٓٞٙٞ خاُٗٝلاس هٞ دٙاسٙلشاٗ رًاسٝٙٞكٛ
(  ٠٢) ًاددٜٝ ٦١٠٠ طاهَٛ ًٓٞ٘اسكشاٜٗ ٜ(٤٧طشَٙبٞطتٞكٞ ُادات بٞ كشَٙلاسٝكاُٛ. ٓٞس طٞباسٝت بٞ طشَٙبٞطت ٗبٞ ثَٚٛ ٙاطاٜ رًاسٝ )

ثٞٙ٘ٝطت بٞ كاسٝٗٝ هٞ عَٚشاق  دؤكًَِٚ٘ٚتَٚلٛ ٓٞس ٗ طشَٙبٞطت بؤ بٞطرتاْٗ ثَٛ ثؼت صًاُٛ ك٘سدٜ ٗ عٞسٝبٛ صًاُٞكاُٛ كٞ دٝكات بٞٗٝ ٢اًارٝ
 ٢ٞٗ  طٞسجًٞٚاْ ٗ ُ٘طشاْٗ ك٘سدٜ صًاُٛ بٞ طشَٙبٞطتٞكاْ ٦٧٢ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ. ٗٝن هٞ ٢ٞجناًٛ سِٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙت  سَِٙزٜٝ 

طشاْٗ ٗ هٞ ػاسٝكاُٛ ُ٘ عٞسٝبٛ صًاُٛ بٞ طشَٙبٞطتٞكاْ ٢٢٢ٜ َٙزٜٝسِ بٞساُبٞسدا هٞ. كشاْٗ ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ هٞ كٞ طشَٙبٞطتاُْٞ
 تاْ.ك٘سدط ٓٞسٌَٙٛ ٗ عَٚشاق هٞ ُ٘طشاْٗ ٢ِطوٚضٜ صًاُٛ بٞ طشَٙبٞطتٞكاْ ٧٢ُٜاٗٝسِاطت ٗ باػ٘سٜ عَٚشاق ٢َٞ طشَٙبٞطتاُٞ كشاْٗ. سَِٙزٜٝ 
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 (6طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 
 
 

، ثشطٚاسٜ ٓؤكاسٜ ُٞبُ٘ٗٛ طشَٙبٞطتٚاْ هَٚلشاٗٝ. بٞثَٚٛ ٢ٞٗ ٗٝهَاًاُٜٞ كٞ بٞدٝطت ٓاتْ٘ٗ ٗ هٞ ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ طشَٙبٞطتٚاْ ُٚٞ
 ُٚٞ ػاسٝصاٙٚاْ ٗٝهَاًٚاُذاٗٝتٞٗٝ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ ٜ ٤٦٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس ٦٠١ كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت سِٗٗ، خشاُٗٞتٞ( ٧طشافٚلٛ رًاسٝ )

لاسٝ دٝهََّٚ خاُٗٝلاس كشَٙ ٠٠٦ رًاسٝٙاْ كٞ ُٚٞ طشَٙبٞطتٚاْ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ ٤٢٢ َٙزٜٝسِ ٓٞسٗٝٓا. طشَٙبٞطت كشدُٛ ضؤُٚٞتٛ هٞ
 كشدُٛ داٗاٜ خؤٙاْ دٝهََّٚ كشَٙلاس٠٠٤ٝ رًاسٝٙاْ كٞ كشَٙلاساْ ٦٦٢طشَٙبٞطيت بؤ ُٞكشدْٗٗ. ٢ًٞٞ هٞ كاتَٚلذاٙٞ كٞ تُٞٔا سَِٙزٜٝ 

 .دُٗٗٝٞكش طشَٙبٞطتٚاْ
 (7طشافٚلٟ رًاس٠ )
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ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٢ٞٗ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثاُٜٞ كٞ ٢ٞجناًذساْٗ بؤ صٙاتش تَٚطٞٙؼنت هٞ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ  هٞ
 طُٞذٙلاٙٛ، طشَٙبٞطيت كاس ٙٞكَٚم ب٘ٗ هٞ تٞٗٝسٝكاُٛ باغ كشدْ هٞ طٞيَ كٞغ ٗ الُٙٞٞ ثُٞٙ٘ٝذٙذاسٝكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت بٞ كشَٙلاساُٞٗٝ. ٓٞس

صؤسِٜٙٞ كٞطاُٛ بٞػذاسب٘ٗٝٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙت ُٞبُ٘ٗٛ طشَٙبٞطيت كاس ٓؤكاسٜ جٚاٗاصٜ ٓٞٙٞ، ٓٞسضُٞذٝ الُٙٞٛ ذلً٘ٛ ٗٝن هٞ قظٜٞ 
طؼيت  جٞخت هٞطٞس ٢ٞٗٝ دٝكْٞ كٞ صؤسبٜٞ كشَٙلاساْ كشَٙبٞطيت كاسٙاْ ٓٞٙٞ بٞهَاَ صاُٚاسٙٞ ٗاقعٚٞكاْ ٗاًاْ ثَِٚاهََّٚ. جَٚطشٜ بٞسَٙ٘بٞسٜ

         :ٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞك٘سدطتاْ دٝهََٚتهٞ ٗٝصاسٝتٛ كاس ٗكاس

كشٙلاسٜ بٚاُٚٞكاْ ٓٞس ًٓٞ٘ٗٙاْ طشَٙبٞطيت كاسٙاْ بؤ دٝكشَٙنت، ٓٚض كشٙلاسٙلٛ بٚاُٛ ُٚٞ ٢ٞٗاُٜٞ بٞسَِٙطاٜ 
ٙاطاٙٛ داخى دٝبّ بٞبَٛ طشَٙبٞطيت كاس . كشٙلاسٜ خؤًاهَٛ ٢ٞٗاُٜٞ كٞ هٞثشؤرٝ بٞسدٝٗاًٞكاْ كاس دْٝ ٢ٞٗاْ 

طيت كاسٙاْ ٓٞٙٞ،٢ٞٗاُٜٞ كٞ هٞ ػِ٘ٙٚم بؤًاٜٗٝ ػٞؾ طاي ذٞٗت طاي بٞسدٝٗاًّ طشَٙبٞطيت كاسٙاْ بؤ طشَٙبٞ
دٝكات.بٞهَاَ ٢ٞٗاُٜٞ كٞ ػ٘ٙيَن كاسٙاْ ثابت ُٚٞ ٙاْ بٞسدٝٗاَ ُني هٞػََِ٘ٙٚم هٞكاسكشدْ صٗٗ صٗٗ ػ٘ٙين كاسٙاْ 

   .دٝطؤسْ ٢ٞٗاْ طشٙبٞطيت كاسٙاْ بؤُاكشَٙت

هٞ ٓؤكاسٝكاُٛ ُُٞٙ٘ٗٛ كشَٙبٞطيت كاس كاسٜ سؤراُٞٙٞ. هَٞ ذاهَٞتٞدا كشَٙلاس هٞ بٞس ٢ٜٞٗٝ كاسٝكٜٞ كاتٚٚٞ هٞ الْٙٞ  بَٞ ثَٚٚٞ ٙٞكَٚم
سٜ خاْٗٝ كاس طشَٙبٞطيت بؤُاكشَٙت. ٙٞكَٚلٛ تش هٞ ٓؤكاسٝكاُٛ ُٞبُ٘ٗٛ طشَٙبٞطيت كاس هٞ َُٚ٘اْ كشَٙلاس ٗ خاْٗٝ كاس بشٙتٚٞ هٞ ُآؤػٚا

  :ٞ بٞساًبٞس بٞ ًافٞكاُٚاْ. عً٘ٞس طٞعٚذ ٗٝك٘ كشَٙلاسَٙم هَٞ باسٝٙٞٗٝ دٝهَٚتكشَٙلاساْ خؤٙاْ ه

بٞداخٞٗٝ هٞعَٚشاق١ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ بٞٓؤكاسٜ ُٞبُ٘ٗٛ ٢اطيت ٓؤػٚاسٙٚٞكٛ باؾ هٞبْ٘ٗ ١ طشُطٛ طشَٙبٞطت 
 كشَٙلاساْ صٝٗت دٝكشَٙت ١ ٗاٙلشدٗٝ بٞػَٚلٛ صؤس هٞكشَٙلاساْ طشَٙبٞطتٚاْ ُٞبَٚت ١ كاسٙؽ بلْٞ، بؤٙٞ صؤسجاس ًايف

 .ُاػت٘اُشَٙت ًافٞكٜٞ بؤ طَٚشِدسَٙتٞٗٝ

ُٓٞذَٙم جاس ُٞبُ٘ٗٛ طشَِٙٞطيت كاس بٞ بٞسرُٝٗٝذٜ خاْٗٝ كاس دادُٝشَٙت، تا دهَِٚا ُٞبَٚت هٞ كشَٙلاسٝكٞ طشَٙبٞطيت بؤ ُاكات. هٞٗ 
بٞساًبٞس ٢ٞجناًذسا هٞ سَٙطاٜ طشَٙبٞطتٞكٞٙٞٗٝ ٗ بٞػَٜٚ٘ٝ  ًاٜٗٝٙٞ كٞ طشَٙبٞطيت ُٚٞ كشَٙلاس ُات٘اَُٚت هٞ كاتَٚلذا كٞ ثَٚؼولاسٜ

 :ساطتٞٗخؤ داٗاٜ ًافٞكٜٞ خؤٜ بلات ٗ ٢ٞٗ ًافٞ ٗٝسٙطشَٙتٞٗٝ. كٚفٛ سٝجٞب بٞسثشطٛ طُٞذٙلاٙٛ ٢اٗٝداُلشدُٞٗٝ دٝهَٚت
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سٝ ب٘ ٙٞن ًاُط صٗسجاساْ ٓٞٙٞ خاْٗٝ كاس ذٞصُاكات ٢َٞ طشَٙبٞطتٞ ب٘ كشَٙلاس دسٗطت بلات، ٓ٘ٙٞكٞؾ، ٢ٞٗ خاُٗٝلا
ٙاْ دٗٗ ًاُط طٞٙشٜ كاسٜ ٢ٞٗ كشَٙلاسٝ دٝكات، ٢ٞطٞس بٞ ٓٞس ٓ٘ٙٞن بَٚت، ٢ٞٗ كشَٙلاسٝ بٞ دهٛ ٢ٞٗ ُٞب٘، سُٝطٞ هٞ 

 .دٗاٜ ٙٞن ًاُط ثَٚٛ بوَٚت ٢ٚرت هٞ ًٞٗدٗا هٞ الٙٛ ًّ كاس ًٞكٞ ٗ ٓٚض ٙاطاٙٞكٚؽ ب٘ ٢َٞ ذاهٞتاُٞ ُٚٞ

شَٙبٞطت تُٞٔا صٙاُٛ بؤ كشَٙلاس ُٞبَٚت بٞهَل٘ خاْٗٝ كاسٙؽ هٞ ُٞبُ٘ٗٛ طشَٙبٞطت صٝسٝسًُٞذ بٞهَاَ ُٓٞذَٙم جاسٙؽ سُٝطٞ ُٞبُ٘ٗٛ ط
دٝبَٚت، بؤٙٞ هَٞ ذاهَٞتٞدا طشُطٛ الُٙٞٛ ضاٗدَٙشٜ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ ذلً٘ٞتٞ ثَٚ٘ٙظتٞ خاْٗٝ كاس ٗ كشَٙلاس ُاضاس بٞ ٢ٞجناًذاُٛ 

 :طشَٙبٞطت بلات. ٙٞكَٚم هٞ خاْٗٝ كاسٝكاْ دٝهََٚت

ًّ ٓٚض طشَٙبٞطتَٚلٍ هٞ بٞٙين خَ٘ ٗ كشَٙلاسٝكاْ دسٗطت ُٞ كشدٗٝ تا ٢َٚظتا، كٞغ داٗاٜ هٍَٚ ُٞكشدٗٝ ٢ٞٗ 
طشَٙبٞطتٜٞ ب٘ دسٗطت بلَٞ ٙاْ هٞ طٞس ًّ فٞسص كشابَٚت . خ٘صطا ًّ ت٘اُٚباَ ٢ٞٗ ػتٞ بلَٞ، كَٚؼٜٞ طٞسٝكٛ ًّ 

فٞسص بلَٞ ٢َٞ كاسٝ بٞ جََِٚٞٓٚوٚت ٗ ٓٞس كاتَٚم ػاسٝصاٜ  ٢ٞٗٝٙٞ ضْ٘ٗ ٢ٞٗ طشَٙبٞطتٞ دسٗطت بلَٞ ٗ هٞ طٞس كشَٙلاس
 .هٞ كاسكشدْ ٗٝسطشت ٗ فَٚشٜ ػتَٚم ب٘ داٗاٜ ثاسٜٝ صٙادٝ هٞ ًّ ُٞكات ٙاْ كاسٝكَٞ بَٞ ضَٚبَٔٚوَٚت

كاسٙؽ دٝكات، هٞ  هٞ ًٓٞ٘ٗ باسَٙلذا بُ٘ٗٛ طشَٙبٞطت طٞسٝسِاٜ دٝطتٞبٞسكشدُٛ ًايف كشَٙلاس هٞ ًٓٞاْ كاتٚؼذا دٝطتٞبٞسٜ ًايف خاْٗٝ
َٚؼٞكٞ ذاهَٞتٛ بُ٘ٗٛ ٓٞس كَٚؼٞٙٞكذا هٞ َُٚ٘اْ كشَٙلاس ٗ خاْٗٝ كاس طشَٙبٞطت ٗٝك٘ دؤكًَِٚ٘ٚت دٝكشَٙت بٞكاس بَِٔٚشَٙت بؤ ضاسٝطٞسكشدُٛ ك

 هٞ سَٙطاٜ ٙاطا ٗ دادطاٗٝ.

 

 تٞٗٝسٜ دَٗٗٝ: دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ

 ٗ عَٚشاق ٜ ٠١٧٠ طاهَٛ ٜ(٤١ٚٞكاُٛ كشَٙلاس. ٢َٞ ًافٞؾ هٞ ٓٞسدٗٗ ٙاطاٜ رًاسٝ )دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٙٞكَٚلٞ هًٞافٞ بِضِٚٞٙ
ِشاٗٝ. هٞ كاتَٚلذا ٢َٞ ٙاطاٙاُٞ َِٓٚذٝ بٞ طشُطٚٞٗٝ باغ هٞ ضٞطجَٚ ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ ٦١٠٦ٜ طاهَٛ ًٓٞ٘اسكشاٜٗ ٜ(٤) رًاسٝ ٙاطاٜ

اْ، تا ٢َٚظتا هٞ ٢ٞسصٜ ٗاقٚعذا ٢َٞ ٙاطاٙٚاُٞ بٞ ثَٚٛ ثَٚ٘ٙظت جَٛ بٞجَٛ ثَٚ٘ٙظيت دابِٚلشدُٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝكْٞ بؤ كشَٙلاس
 كٞ داٗٝتٞٗٝ ثشطٚاسٝٙاْ ٢ٞٗ ٗٝهَاًٛ كٞ كشَٙلاس ٠٤٠كؤٜ  هٞ دٝسكٞٗت سِٗٗثَٚ٘ٙٞٗٝ ٢َٞ ٢ٞجناًٛ هٞ( ٠ُٞكشاْٗ. ٓٞسٗٝن هٞ طشافٚلٛ )

 دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ. بؤكشاٗٝ كؤًٞالٙٞتٚاْ دٝطتٞبٞسٜ كٞ دٝكْٞ هٞٗٝ غبا كشَٙلاس ٠٠٤ تُٞٔا"  كشاٗٝ؟ بؤ كؤًٞهَاٙٞتٚت دٝطتٞبٞسٜ" ٢اخؤ
 ٧٠٢ًٜٞهَاٙٞتٚاْ بؤُٞكشاٗٝ كٞ دٝكاتٞ سَِٙزٜٝ كؤ دٝطتٞبٞسٜ كشَٙلاس ٢٠٠ كٞ هٞكاتَٚلذاٙٞ ٢ًٞٞ. سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٦٦٢ٜ سَِٙزٜٝ

 ٞكٞ. سِٗثَٚ٘ٙ منُٜ٘ٞ

 

 (8طشافٚلٟ رًاسٝ )
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ٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٜ ٢ٞٗٝٙاْ هَٚلشاٗٝ كٞ بؤضٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٚاْ ُٚٞ، هٞ طٞباسٝت بٞ ٓؤكاسٜ ُٞبُ٘ٗٛ د
 كشَٙلاس ٤٦١كشَٙلاس كٞ ٗٝهَاًٛ ثشطٚاسٝكٞٙاْ داٗٝتٞٗٝ،  ٢١٠ كؤٜ هٞ كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت سِٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ دٝسٝجناًٞكاُٛ هٞ( ١طشافٚلٛ)

. سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٠٤٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ." ُٚٞ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝطتٞبٞسٜ كشدُٛ ٞتٛضؤُٚ هٞ ػاسٝصاٙٚٞكٌاْ ٓٚض" كٞ دٝهََّٚ
خاُٗٝلاسٝكَٞ كٞ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٍٚ بؤ  هٞ ُٞكشدٗٗٝ داٗاَ" كٞ دٝهََّٚ منُ٘ٞكٞ ٦٠٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس ٠٠٠ ٓٞسٗٝٓا

 خؤٙاْ كشَٙلاسٝكاْ كٞ ٢ٜٞٗٝ بؤ دٝطٞسَِٙتٞٗٝ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝطتٞبٞسٜ ُٞبُ٘ٗٛ ٜٓؤكاس ٜ ٠٠٢بلات." ٢ًٞٞؾ هٞ كاتَٚلذاٙٞ كٞ سَِٙزٜٝ 
ٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٌٚاْ بؤبلشَٙت، بٞهَاَ دٝطتٞب كٞ كشدٗٝ داٗاًاْ دٝهََّٚ تشٙؽ ٠٠٢ٜ ٗ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝطتٞبٞسٜ بؤ بذْٝ ثاسٝ ُاٙاَُٞٗٙت

 تؤٜ خاُٗٝلاسداٙٞ بؤ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ.خاُٗٝلاسٝكاْ ٢اًادٝ ُٞب٘ٗٝ ٢ٞٗ بشٝ ثاسٝٙٞ بذْٝ كٞ هٞ ٢ٞط

 

 

 (9طشافٚلٟ رًاسٝ)
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بؤ تَٚطٞٙؼتين صٙاتش هٞ بابٞتٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ كشَٙلاساْ، هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٞٗٝ، ًٓٞاْ بابٞت 
خشاٗٝتٞ سِٗٗ. ًٓٞاْ ٢ٞٗ ٢ٞجناًاُٜٞ كٞ هٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ ٙٞكَٚم ب٘ٗ هٞ تٞٗٝسٝ طٞسٝكٚٞكاُٛ طفت٘طؤكاْ ٗ ٗٝن كَٚؼٞٙٞكٛ طٞسٝكٛ 

بٞدٝسكٞٗت، هٞ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاْ جٞخيت هٞطٞس كشاٗٝتٞٗٝ بٞهَاَ ٢ٞٗ كٞطاُٜٞ كٞ بٞػذاسٜ طفت٘طؤكاْ بْ٘ٗ، بٞ 
ٓٞٙٞ هٞطٞس ٓؤكاسٜ ُٞبُ٘ٗٛ دٝطتٞبٞسٜ  تاٙبٞتٚؽ الُٙٞٞ ثُٞٙ٘ٝذٙذاسٝكاُٛ ذلً٘ٞت كٞ الُٙٞٛ جَٛ بٞجَٚلاسْ، تَٚشِٗاُٚين جٚاٗاصٙاْ

 كؤًٞهَاٙٞتٛ. بؤ منُ٘ٞ، عاسف ذٚتؤ، بٞسَِٙ٘ٝبٞسٜ طؼيت هٞ ٗٗصاسٝتٛ كاسٗ كاسٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ طٞباسٝت بٞ ٓؤكاسٜ ُٞبُ٘ٗٛ دٝطتٞبٞسٜ
 :كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝهَٚت

 
ْ ٓٞسكشَٙلاسَٙم كٞ دٝطتٞبٞسدٝكشَٙت، ٢ًٞٞ دٝطٞسَٙتٞٗٝ بؤ ُٞبُ٘ٗٛ ٗػٚاسٜ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞالٜ كشَٙلاسا"

٢ٞٗ دٝطتٞبٞس كشدُٞ بؤ ٢ٞٗٝٙٞ ببَٚتٞ ًاٜٙٚٞ خاُٞ ُٚؼٚين بٞهَاَ ًؼلٚوٜٞ خٞهَلٛ ٢ٌَٚٞ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ هٞ ٢ٚؼَٚم ٗاص 
دَِٝٓٚٚت ٗ دٝضٚتٞ ٢ٚؼَٚٚلٛ تش ٙاْ دٝضُٞٞ كٞستٛ طؼيت ذلً٘ٞت ٙٞكظٞس دَّٙ ثاداػيت خضًٞتٛ خؤٙاْ  

صؤسٜ كشٙلاسٝكاُٛ خؤًاْ ٙاْ ثَٚؼٌٞسطْٞ ٙاْ ً٘ضٞٙٞكٛ ذلً٘ٛ ٗٝسدٝطشْ بٞثَٚٛ ٙاطاٜ ٗٝسدٝطشْ... صؤس بٜٞ 
خاُُٞٚؼين ٗبٌٜٚٞ كؤًٞهَاٙٞتٛ كشٙلاساْ ٓٞسكٞطٚم ٢ٞطٞس ً٘ٗضٜٞ ذلً٘ٛ ٓٞبَٚت ٢٘تً٘اتٚلٛ بؤٜ دٝبَٚتٞ خاُٞ 

 ".ُٚؼٚين ثَٚ٘طت ُاكات ٢ٌَٚٞ خاُُٞٚؼٚين كّٞٙ ٗ دٝطتٞبٞسُاكشَٙت
كٞ طؤسِٙين كاس سُِٝطٞ ٙٞكَٚم بَٚت هٞ ٓؤكاسٝكاُٛ ُٞكشدُٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ، هٞ ٢ٞجناًٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ ٢ٞٗ طٞباسٝت بٜٞٗٝ 

بٞٗ  سِاطتٚٞ بٞدٝسكٞٗت٘ٗٝ كٞ كشَٙلاساْ هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ صٗٗ صٗٗ كاسٝكٞٙاْ دٝطؤسِْ. بؤ منُ٘ٞ، هٞ سَِٙطاٜ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ
 ٢َٚظتا كاسٜٝ هٞٗ كاسكشدُٚاْ ًاٜٗٝ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ ٙٞ ٤٤٢ سَٙزٜٝ كٞ صؤستشِٙٚاْ ، كشَٙلاس ٠٧١كٞ هٞ كؤٜ ٢ٞجناًٞ طٞٙؼتّ٘ٙ 

اٜٗٝ كاسكشدُٚاْ هٞٗ كاسٜٝ ٢َٚظتاٙاْ هٞ َُٚ٘اْ طاهََٚم ً كٞ دٝهََّٚ سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ ٦٦٢ٜ سَِٙزٜٝ ٓٞسٗٝٓا طاهََٚلٞ، هٞ كًٞرت ٙاْ طاهََٚم دٝٙلْٞ
 ٓٞسٗٝٓا. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٠٦٢َٜٚت. ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ ًاٜٗٝ كاسكشدُٚاْ هَُٞٚ٘اْ دٗٗ طايَ بؤ طَٛ طايَ دٝبَٚت سَِٙزٜٝ بؤ دٗٗ طايَ دٝب

ٗ كاسٜٝ ٢َٚظتاٙاْ دٝكْٞ. ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ هٞ ض٘اس بؤ ثَِٚخ طايَ ٢ٞ دٝبَٚت طايَ ض٘اس بؤ طَٛ َُٚ٘اْ هٞ كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ ١٢ سَِٙزٜٝ
 دٝبَٚت طايَ ػٞؾ بؤ ثَِٚخ َُٚ٘اْ هٞ كاسكشدُٚاْ ًاٜٗٝ ٢ٞٗاُٜٞ. دَِّٙ ثَٚم سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ١٢َٜٚت ٢ٞٗ كاسٝ دٝكْٞ دٙظاْ سَِٙزٜٝ دٝب

 منُٜ٘ٞ ٢٠٦٢ٜٞٗ كاسٜٝ ٢َٚظتاٙاْ دٝكْٞ سَِٙزٝكٞٙاْ بشٙتٚٞ هٞ  طاهَٞٗٝ ػٞؾ طٞسٜٗٗ هٞ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. ٙٞ ٤٢ سِٙزٝكٞٙاْ
 .سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ
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رٝ ٓٞس طٞباسٝت بٞ ٓؤكاسٝكاُٛ ُٞبُ٘ٗٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ، ػريٗاْ جمٚذ بٞسَِٙ٘ٝبٞسٜ كاسٗ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞ طوٌَٚاُٛ ٢اًا
 :بٞ كًٞٛ ٓؤػٚاسٜ خاُٗٝلاس ٗ كشَٙلاس دٝكات طٞباسٝت بٞ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ،ٓٞسٗٝن دٝهََٚت

تاٙبٞتٚذا كاسَٙلٛ َُ٘ٙٚٞٗ صؤس ٢اػِا ُٞب٘ٗٝ بٞكشَٙلاسا١ْ خاُٗٝلاساْ، بؤٙٞ ٢ًٞٞ  بابٞتٛ دٝطتٞبٞس هٞكٞستٛ"
طشفيت طٞسٝكٛ بؤ ٢ٌَٚٞ دسٗطتلشدٗٝ ٓٞسٗٝٓا ُٞبُ٘ٗٛ ٢اطتَٚلٛ ٓؤػٚاسٜ ٗا باآل طشفتَٚلٛ دٙلٞٙٞ بؤ ٢ٌَٚٞ هٞبابٞتٛ 

 "...بلشَٙتدٝطتبٞسٜ كؤًٞآلٙٞتٛ، ضُ٘لٞ كشَٙلاسٜ ٓؤػٚاس خؤٜ داٗادٝكات دٝطتبٞسٜ بؤ 
ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ بابٞتٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٚٞٗٝ، َُِ٘ٙٞسٜ طُٞذٙلاٜ كشَٙلاساْ هٞ كٞسك٘ن كٞ ٢ُٞذاًٚاْ هٞ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٓٞٙٞ 

 :هََٚتٗ طٞسداُٛ ػَِ٘ٙٞكاُٛ كاسكشدْ دٝكْٞ ٢اًارٝ بٞٗٝدٝكات كٞ ُٞبُ٘ٗٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝطٞسَِٙتٞٗٝ بؤ خ٘دٜ كشَٙلاس، ٢ٞٗ دٝ
ٓؤػٚاسٜ ٗ سِؤػِبريٜ الٜ كشَٙلاس ُٚٞ دٝسباسٜٝ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ، كاتَٚم كٞ طٞسداُٛ ػَِ٘ٙٞكاُٛ كاسكشدْ "

دٝكّٞٙ، هٞطٞيَ كشَٙلاساْ قظٞ دٝكّٞٙ ٗ ٓاُٚاْ دٝدّٝٙ بؤ داٗاكشدُٛ ًافٞكاُٚاْ. دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٚاْ بؤ سِْٗٗ 
  ".اساْ بشِٗاٙاْ بًٞٞ ُٚٞ ٗ ًتٌاُٞٙاْ ُٚٞ كٞ بنب بٞ خاْٗٝ ً٘ضٜٞ خاُُٞؼٚيندٝكِٞٙٞٗٝ.بٞهَاَ دٝبِٚني كٞ كشَٙل

ٓؤٙٞكٛ تش كٞ بٞػذاسب٘ٗاْ خظت٘ٙاُٞتٞ سِٗٗ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ُٓٞذَٙم جاس خ٘دٜ خاُٗٝلاس بًٞٞبٞطت دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ ُٓٞذَٙم هٞ 
جٚٞكٛ صؤس هٞطٞس خاُٗٝلاس دٝكَٞٗٙت. بؤ منُ٘ٞ،َُِ٘ٙٞسٜ خاُٗٝلاسٝكاْ هٞ كشَٙلاسٝكاُٛ ُاكات، ضُ٘لٞ ثَٚٚاْ ٗاٙٞ هٞ سِٜٗٗ داساٙٚٞٗٝ خٞس

 :ػاسٜ كٞسك٘ن ٢اًارٝ بَٞ خاهَٞ دٝكات ٗ دٝهََٚت
هٞ سِاطتٚذا ٢ٞطٞس ٢ٌَٜٚٞ خاُٗٝلاس دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ ًٓٞ٘ٗ كشَٙلاسٝكاْ بلّٞٙ صؤسًاْ هٞطٞس دٝكَٞٗٙت. بؤ 

 دٝطتٞبٞسٜ بشِٙاسبَٚت ٢ٞطٞس خؤ بلَٞ، كشَٙلاس ٠١ بؤ دٝطتٞبٞس دٝت٘امن ٓٞس تٓٞبَٚ كشَٙلاسَ ٠١١منُ٘ٞ ٢ٞطٞس ًّ 
  .دٝكْٞ صٝسٝس خؤٙاْ كشَٙلاسٝكاْ ٓٞس بًٞٞؾ.بلًٞٞٗٝ كَٞ كشَٙلاسٝكاْ كشَٙٛ ُاضاسَ ٢ٞٗا بلَٞ، ًٓٞ٘ٗٙاْ ٓٞس

ًاُٛ ك٘سدطتاْ جٞخت هٞطٞس  بٞسثشطٚاسٙٞتٛ هًٞٓٞاُلاتذا، بشِٙاسدٝسٜ هٚزُٜٞ كاسٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ خَٚضاْ ٗ ًِذاهَاْ هٞ ثٞسهٞ
 :خاُٝلاس ٗٓؤكاسٜ خؤ دصِٜٙٞٗٝ خاُٗٝلاس هٞ دٝطتٞبٞسكشدُٛ كشَٙلاس دٝكات ٗ دٝهََٚت

٢ٞٗ جٚاٗاصٜٙٚٞ هٞ َُٚ٘اْ ٢ٞٗ بشِٝ ثاسٝٙٞدا ٓٞٙٞ كٞ خاُٗٝلاس ٗ كشَٙلاس دٝٙذْٝ بؤ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٗاٜ 
 .ٝ هٞ ُٞكشدُٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ. بؤٙٞ ثَٚ٘ٙظتٞ ٢ٞٗ جٚاٗاصٙٞ كَٞ بلشَٙتٞٗٝكشدٗٗٝ كٞ خاُٗٝلاس خؤٜ بذصَٙتٞٗ

 ًٓٞاْ خايَ هٞالْٙٞ بٞسثشطاْ ٗ ُِ٘ٙٞسٜ داَ ٗ دٝصطاكاُٛ ذلً٘ٞت باطلشاٗٝٗ ثَٚٚاْ ٗاٙٞ كٞ ٢ٞٗٝ خ٘دٜ خاُٗٝلاسٝ كٞ بٞسثشطٞ هٞ دابني
ُٞٗصاد سِٝفعٞد كٞ بٞسَِٙ٘ٝبٞسٜ بٞسَِٙ٘ٝبٞساٙٞتٛ دٝطتٞبٞسكشدُٛ كؤًٞهَاٙٞتٚٞ هٞ ُٞكشدُٛ دٝطتٞبشٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ كشَٙلاساْ. بؤ منُ٘ٞ 

 :دٓؤن دٝهََٚت
ٙٞكَٚم هٞٗ ٓؤٙاُٜٞ كٞ ٗا دٝكات كشَٙلاس دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ ُٞبَٚت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ خاُٗٝلاسٝكاْ خؤٙاْ دٝدصُٞٗٝ 

ٚاْ بذْٝ بٞ هٚزُٞكاُٛ بٞدٗاداضْ٘ٗ. هٞكاتٛ طٞسداُٛ هٜٞٗٝ كٞ صاُٚاسٜ سِاطت ٗ دسٗطت دٝسباسٜٝ رًاسٜٝ كشَٙلاسٝكاُ
كشدُٛ هٚزُٞكاُٛ ٢ٌَٚٞ بؤ ثشِؤرٝكاْ ٗ داٗاكشدُٛ صاُٚاسٜ طٞباسٝت بٞ كشَٙلاسٝكاْ، ٢َٞ خاُٗٝلاسٝ صاُٚاسٜ دسٗطت 

 .ٓٞٙٞ كشَٙلاسَ ٧ دٝهََٚت هٚزُٞكًٞاْ بٞ ٓٞبَٚت،بٞهَاَ كشَٙلاسٜ ٠١ُادات بٞ ٢ٌَٚٞ. بؤ منُ٘ٞ سُِٝطٞ 
شاق َ ػَٚ٘ٝٙٞ سِْٗٗ دٝبَٚتٞٗٝ كٞ طٞسٝسِاٜ ٓٞبُ٘ٗٛ ٙاطاٜ تاٙبٞت بٞ دٝطتٞبٞسكشدُٛ كؤًٞهَاٙٞتٛ، سَِٙزٝٙٞكٛ صؤس هٞ كشَٙلاس ٓٞٙٞ هٞ عَٚبٞ

 ٜٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ كٞ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٚاْ بؤُٞكشاٗٝ. ٓؤكاسٝكاُٚؽ فشٝ الُّٙٞ، هٞ الٙٞكٞٗٝ  ثٞٙ٘ٝطنت بٞ الٗاصٜ ٢اطيت ٓ٘ػٚاس
كشَٙلاس هٞ ضؤُٚٞتٛ دٝطتٞبٞسكشدُٛ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٗ داٗاكشدُٛ ٢َٞ ًافٞ سِٝٗاٜٙٞ خؤٜ، ٢اػِا ُٞبُ٘ٚاْ بٞ ط٘ٗدٝكاُٛ دٝطتٞبٞسكشدُٛ 
كؤًٞهَاٙٞتٛ ،ٙاخ٘ٗد ُٞبُ٘ٗٛ ًتٌاُٞ بٞ ٜٗٝ كٞ هٞ سَِٙطاٜ دٝطتبٞسكشدُٞٗٝ دٝت٘اُّ ط٘ٗدًُٞذبّ. هٞ الٙٞكٛ تشٙؼٞٗٝ ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ 

كٞ طٞسٝسِاٜ ثابُٞذكشدُٚاْ بٞ كشدُٛ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بؤ كشَٙلاسٝكاُٚاْ هٞ سِٜٗٗ ٙاطاٙٚٞٗٝ، كٞضٛ ٢اطيت خاُٗٝلاسٝٗٝ 
 ٗٝهَاًذاُٞٗٝٙاْ بؤ جَٛ بٞجَٚلشدُٛ ٢َٞ ٙاطاٙاُٞ الٗاصٝ. ٓؤكاسٝكٜٞ سُِٝطٞ ٢ٞٗٝ بَٚت كٞ ٢اطيت ٓ٘ػٚاسٙاْ الٗاصٝ طٞباسٝت بٞ بُٞذ ٗ
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ٞ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٗ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ، ٙاخ٘ٗد دهَِٚاْ هٜٞٗٝ كٞ ٓٚض ٢ٚحشا٢اتَٚلٛ ٙاطاٙٚاْ بشِطٞكاُٛ ٙاطاٜ تاٙبٞت ب
شدُٛ بٞساُبٞس ُاكشَٙت هٞ كاتٛ ثَٚؼَٚى كشدُٛ بُٞذ ٗ بشِطٞكاُٛ ٢َٞ ٙاطاٙاُٞ. هَٞ ض٘اسضَٚ٘ٝٙٞػذا، كًٞ٘ك٘سِٜ الُٙٞٛ ذلً٘ٛ هٞ جَٚبٞجَٚل

ت ٓؤكاسَٙلٛ تش بَٚت كٞ كشَٙلاساْ دٝطتٞبٞسٙاْ بؤُٞكشاٗٝ. ذلً٘ٞت هٞ سَٙطاٜ هٚزُٞكاُٞٗٝ بٞدٗاداضْ٘ٗ بؤ بُٞذ ٗ بشِطٞ ٙاطاٙٚٞكاْ دٝكشَٙ
ٜٝ سٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ًافٞكاُٚاْ دٝكات هٞ ػ٘ٙيَن كاسٝكاُٚاْ.  ٓٞسٗٝن هٞ قظٜٞ َُِ٘ٙٞساُٛ ذلً٘ٞت خؤٙاُٞٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ رًاس

سْ ٗ بٞ بٞساٗسد بٞ ػَِ٘ٙٞكاُٛ كاسكشدْ، ٢ٞٗ رًاسٝٙٞ هٞ هٚزُٞكاْ صؤس كًّٞ ٗ ت٘اُاٜ طٞسداُٛ كشدُٛ صؤس ٗ هٚزُٞكاُٛ بٞدٗاداضْ٘ٗ طِ٘سدا
اُٛ بٞسدٝٗاًٚاْ ُٚٞ بؤ ػَِ٘ٙٞكاُٛ كاسكشدْ ٗ دهَِٚابْ٘ٗ هٜٞٗٝ كٞ كشَٙلاساْ دٝطتبٞسٙاْ بؤكشاٗٝ ٙاْ ُا. ٢َٞ بابٞتٞ بٞ تٞٗاٜٗ هٞ قظٞك

 :اسٝتٛ كاسٗ كاسٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ  بٞدٝسدٝكَٞٗٙت كاتَٚم دٝهََٚتبٞسَِٙ٘ٝبٞسَٙلٛ طؼيت هٞ ٗص
رًاسٜٝ طٞسداُٞكاْ كًٞرتْ هٜٞٗ ك٢ٌَٞٚٞ تٞٗٝق٘عٌاْ ٓٞٙٞ ٗٝكًٞرتْ هٞ ثَٚ٘طت. ٢ٌَٚٞ ضُٞذّٙ جاس داٗاًاْ كشدٗٝ 

 ٓٞس....  بلْٞ صٙاد بؤ ً٘فٞتٚؼٞكامناْ داٗادٝكّٞٙ قٞٙشاُٞكٞ ثَٚؽ ٣١٠٢ُٝٗٞن ه٢َٞٚظتا بٞهَل٘ هٞطاهَٛ 
 ، كشٙلاساْ طُٞذٙلاٜ هُِٞ٘ٙٞسٙلٛ كاس، طٞسبٞٗٝصاسٝتٛ هًٞ٘فٞتٚؼَٚلٛ دَٙت ثَٚم كٞغ هٞطَٛ تٞفتٚؼٛ هٚزُٞٙٞكٛ

٢ٞٗ عٞدٝدٜٝ ُٚٞ كٞ هُٞاٗ  باصسطاُٛ رٗسٜ جاساْ صؤسٜ صؤسبٜٞ. ك٘سدٗطتاْ ثٚؼٞطاصٜ ٗ باصسطاُٛ رٗسٜ ُِ٘ٙٞسٜ
اٜ كشٙلاساْ هُٞٓٞذٙم ػَّ٘ٙ ٢ٞٗ عٞدٝدٜٝ ُٚٞ. كٚؼٜٞ  هٚزُٞكاُٛ هَٚزُٞكاْ دابَِّٚ، بؤٙٞ غا٢ٚب دٝبّ، طُٞذٙل

 بُٞاٜٗ ٓٞٙٞ كٞمسا٣٢ْتٞفتٚؼٌاْ ٓٞٙٞ ُٞن كَٚؼٜٞ تٞفتٚؽ كشدْ . ٢ًٞٗ٘فٞتٚؼاُٜٞ كًٞٓٞاُٞ تا٢َٚظتا 
 ُٚٞ تٞقظريٙاْ تٞفتٚؼلشدُذا هٞثشؤطٜٞ ً٘فٞتٚؼّ بُٞاٜٗ كٞط٣٢ٜٞ ٢ٞٗ ك٘سدطتاْ هٞطٞساُظٞسٜ ً٘فٞتٚؽ

 .ٓٞٙٞ كَٚؼًٞاْ طٞسداُٞكاْ رًاسٜٝ ٗ ٚزُٞكاْه رًاسٜٝ
اْ. ٓٞسٗٝٓا الَُٙٞٚلٛ تشٜ الٗاصٜ كاسٜ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٗ بٞدٗاداضْ٘ٗ بشٙتٚٞ هٞٗ سَِٙطشٜ ٗ ٢اطتُٞطاُٜٞ كٞ دَِٙٞ بٞسدَٝ كاسٜ هٚزُٞك

 :دٝهََٚت ٢ًٞٞؾ هٞ قظٞكاُٛ طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ عَٚشاق بٞدٝسدٝكَٞٗٙت كاتَٚم
هَٚزُٞكاُٛ ثؼلِني كاسٜ خؤٙاْ دٝكْٞ ٗ بٞدٗاداضْ٘ دٝكْٞ بؤ ٗاقعٛ كاس، بٞهَاَ ٢ٌَٚٞؾ تَٚبٌِٚٚاْ هٞطٞس كاسٜ 
٢ٞٗاْ ٗ ٓٞبُ٘ٗٛ طُٞذٝهَٛ ٓٞٙٞ بٞٓؤٜ ٢ٞٗ ٓٞسِٝػٞٗ ط٘ػاساُٜٞ كٞ ٓٞٙٞ هٞطٞس هٚزُٞكاْ هٞ الْٙٞ ٢ٞٗ كٞطاُٜٞ 

  .كٞ خاْٗٝ ثوٞ ٗ ثاْٙٞ
ًٞاْ بابٞت عٌٚاد حمٌذ طعٚذ كٞ ثؼلِٞسٝ هٞ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٗ بٞدٗاداضْ٘ هٞ ثاسَٙضطاٜ كٞسك٘ن ٢اًارٝ بٞ صؤسٜ ٓٞس طٞباسٝت بٞ ٓ

 :رًاسٜٝ ٢ٞٗ خاُٗٝلاساُٞ دٝكات كٞ طٞسثَٚضٛ هٞ ٙاطاكاُٛ كاسدا دٝكْٞ. هٞٗ باسٝٙٞٗٝ دٝهََٚت
لاساْ هٞ خاُٗٝلاس ٗٝسبطشَٙت. بٞهَاَ بٞداخٞٗٝ ًايف ثؼلِٞسٝ كٞ كاتَٚم طٞسداُٛ ػَِ٘ٙٞكاُٛ كاس دٝكات تؤًاسٜ كشَٙ

صؤسبٜٞ خاُٗٝلاسٝكاْ تؤًاسٜ ُاٜٗ كشَٙلاساُٚاْ ُٚٞ كٞ ُاٜٗ كشَٙلاساْ ٗ ٗارٜٗٗ ٓاتّ ٗ ضُ٘ٗٛ تَٚذا بَٚت. هٞطٞيَ 
اْ ٢ٜٞٗٝ كٞ ٢ٌَٚٞ قظًٞاْ هٞطٞيَ كشدْٗٗ ٗ سٌَِِٙامياْ كشدْٗٗ دٝسباسٜٝ ثَٚ٘ٙظت بُ٘ٗٛ ٢َٞ تؤًاسٝ، بٞهَاَ ٢ٞٗ

 .ثابُٞذ ُابّ بًٞٞٗٝ. ٢ٞطٞس سَِٙ٘ ػَ٘ٙين ٙاطاٙٚاْ هٞطٞيَ بطريَٙتٞبٞس، دٝبَٚت رًاسٝٙٞكٛ صؤسٙاْ بربَّٙ بؤ دادطاكاْ
كشَٙلاساْ ًٓٞٞ الُٙٞٞٙٞ، بؤٙٞ ضاسٝطٞسكشدُٛ ٢َٞ طشفتٞ ٗ بَٞ ػَٚ٘ٝٙٞ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ ٓؤكاسٝكاُٛ دٝدتٞبٞسُٞكشدُٛ بٞػٛ صؤسٜ 

 .الُٙٞٞ ٓٞٙٞثَٚ٘ٙظيت بٞ ٓٞٗهَٛ ًٓٞٞ جٚبٞجَٚلشدُٛ ٙاطاكاُٚؽ

 تٞٗٝسٜ طَٛ َٙٞ: كشَٙٛ كاس ٗ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدْ
 

بٞ  تٞٗٝسَٙلٛ تشٜ ٢َٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ بابٞتٛ كشَٙٛ كاسكشدُٞٗٝ كٞ ًافَٚلٛ طٞسٝكٛ كشَٙلاسٝ ٗ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٙاطا ٗ دٝطت٘سدا
 رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ( ٢٤) ًاددٜٝ ٗ ٠١٠٧ طاهَٛ ٜ(٧٠) رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ( ٤٢بؤ منُ٘ٞ ًاددٜٝ ) طشُطٚٞٗٝ باطٛ هَٚ٘ٝكشاٗٝ ٗ ضٞطجَِٚشاٗٝ.

 بشِٜ كًٞرتّٙ دٙاسٙلشدُٛ بًٞٞبٞطيت دََِٝٓٚٚت ثَٚم تاٙبٞت هٚزُٞٙٞكٛ ذلً٘ٞت  كٞ كشاٗٝ بٞٗٝ ٢اًارٝ( ٦١٠٠) طاهَٛ عَٚشاقٛ ٜ(٤٧)
 .دٙاسٙلشاٗٝ دِٙاس( ٢٦٠١١١١اطيت بزَٜٙ٘ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ، بؤ ٢َٞ طايَ بشِٜ ) ت هٞطٞيَبط٘جنَٚ كٞ دٝٗسٜ ػَٚ٘ٝٙٞكٛ بٞ كاسكشدْ كشَٙٛ



29 

 

 بؤصاُٚين ٢اطيت كشَٙٛ كشَٙلاساْ ٗ بشِٜ ٢ٞٗ ثاسٜٝٙٞ كٞ كشَٙلاس بٞساُبٞس كاسٝكٜٞ ٗٝسٜ دٝطشَٙت بٞ دِٙاسٜ عَٚشاقٛ، ثشطٚاسٜ ٢ٞٗٝ هٞ
 ثشطٚاسٝٙاْ ٢َٞ ٗٝهَاًٛ كشَٙلاس ٧١٧بٞس كاسٝكٞت ٗٝسٜ دٝطشٙت ًاُطاُٞ ضُٞذٝ؟" بشِٜ ٢ٞٗ كشَٜٙٚٞ بٞساُ” منُٜ٘ٞ  سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ كشاٗٝ كٞ 

 ًاُطاُٞكٞٙاْ كشَٙلاسٝ ٤٠٠ رًاسٝٙاْ كٞ كشَٙلاساْ صؤسِٜٙٞ كٞ ٢ٞٗٝٙٞ( ٠١) طشافٚلٛ هٞ دٝسكٞٗت٘ٗٝ ٢ٞجناًَٚم ٗٝن ٢ٜٞٗٝ ٗ داٗٝتٞٗٝ
 َُٚ٘اْ هٞ كشَٙلٞٙاْ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ ٓٞسٗٝٓا. منُ٘ٞكٞ ٤١٢ٜسَِٙزٜٝ ؾ دٝكاتٞ ٢ًٞٞ. عَٚشاقٚٞ دِٙاسٜ ٓٞصاس ٧١١ بؤ ٤١٠ َُٚ٘اْ هٞ

 هٞ ًاُطاُٞكٞٙاْ كشَٙلاس ٠٠٤. سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٤٤٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٗ كشَٙلاسٝ ٦٧١ رًاسٝٙاْ عَٚشاقٚٞ دِٙاسٜ ٓٞصاس ٤١١ بؤ٠١١
  كشَٙلاسٝ ٦٢ كٞ كشَٙلاس رًاسٜٝ كًٞرتّٙ. دََِٙٚت ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٠٤٢ٜ ؾ سَِٙز٢ًٜٝٞٞ كٞ عَٚشاقٚٞ دِٙاسٜ ًوٚؤْ ٙٞن بؤ ٓٞصاس ٧١٠ َُٚ٘اْ
 ُ٘ٞكٞ.من ٤٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ كٞ  عَٚشاقٚٞٗٝٙٞ دِٙاسٜ ًوٚؤْ ٙٞن طٞسٜٗٗ هٞ ًاُطاُٞكٞٙاْ كاسكشدُٛ كشَٙٛ

 (11طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 

ٙاْ هَٚلشاٗٝ كٞ ٢اخؤ "كشَٙٛ كاسٝكٞت هٞ كاتٛ خؤٙذا ٗٝسدٝطشٙت؟" هٞ طٞباسٝت بٞ ٗٝسطشتين كشَٙٛ كاس هٞ كاتٛ خؤٙذا، كشَٙلاساْ ثشطٚاس
 خؤٙذا دٙاسٙلشاٜٗ كاتٛ هٞ كاسٝكٞٙاْ كشَٙٛ" بٞهََٛ" كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كٞط٢١٠ٞ رًاسٝٙاْ كٞ  صؤستشِٙٚاْ كشَٙلاس، ٠٤٢ٗٝهَاًٛ 

 دٝهََّٚ ٠٧٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس ٠٤٠ تُٞٔا اتَٚلذاك هٞ. دََِٙٚت ثَٚم سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٠٤٢ٜ سَِٙزٜٝ ٢ًٞٞؾ. ٗٝسدٝطشْ
 هٞطٞيَ ٗٝسٙذٝطشَٙت ٢ٚؼلشدْ كاتٛ هٞ كشَٙلاس كٞ كشَٜٙٚٞ ٢ٞٗ بشِٜ جٚاٗاصٜ دٝسباسٜٝ.  ٗٝسُاطشْ خؤٙذا كاتٛ هٞ كاسكشدْ كشَٙٛ ٗ" ُٞخَٚش"

 سَٙزٜٝ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞغ ٧٠٧هٞ ٗٝهَاًٛ  ٗثَٚ٘ٙٚٞكٞداسٗ هٞ خاُٗٝلاسٝكٜٞ، طٞيَ هٞ سَٙلٞٗت٘ٗٝ هٞطٞسٜ طٞسٝتادا هٞ كٞ بشِٜٝ ٢ٞٗ
 بشٝ هٞٗ كًٞرت كٞطّ ٠٠ كٞ ٙاْ ٠٠٢ سَٙزٜٝ ، كٞغ ٢٠٧ بٞ ٙٞكظاُٞ كٞ  ٗٝسدٝطشْ كشَٜ بشِٜ ًٓٞاْ ٠٠٢ دٝكاتٞ كٞ صؤسِٙٞٙاْ
 سَٙزٜٝ كٞ كٞطّ ٠١ٝٙاْ رًاس لٞٗتْ٘ٗسَٙ طٞسٜ هٞ كٞ ٗٝسدٝطشْ بشِٝ هٞٗ صٙاتش كٞ  ٢ٞٗاُٞؾ سَٙلٞٗتْ٘ٗ، هٞطٞسٜ هٞطٞسٝتادا كٞ ٗٝسدٝطشْ

   .ثَٚلذَِّٙ منُ٘ٗٞكٞ ٠٢
 كاسثَٚلشاٗ كاسٜ ٙاطاٜ هٞ( ٠٠كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدُٛ كشَٙلاساْ ٙٞكَٚلٞ هٞٗ بابٞتاُٜٞ كٞ هٞ ٙاطاكاُٛ كاس سَٙلدشاٗٝ، بٞ ثَٚٛ ًاددٜٝ )

 عَٚشِاق، هٞ ٦١٠٠ طاهَٛ( ٤٧اٜ كاسٜ رًاسٝ )ٙاط(  ٢٧)  ًٜٝاد هٞ ٙٞكَٞ بشِطٜٞ ٗٝ ،٠١٠٧ طاهَٛ( ٧٠) رًاسٝ ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ هٞ
 ٓٞسدٗٗ هٞ ٓٞفتاُٞؾ ثؼٜ٘ بٞ طٞباسٝت. بلات فعوٛ كاسٜ صٙاتش كاتزًَٚش( ٤٠) هٞ ٓٞفتاُٞ ٗ صٙاتش كارًَٚش( ٠) هٞ ُابَٚت سؤراُٞ كشَٙلاس

 ،(  ٧١) ًادٜٝ هٞ(  ٠) بشِطٜٞ( ٤٧) رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ ٓٞسٗٝٓا ،( ٢١) ًادٜٝ هٞ ٙٞن بشِطٜٞ( ٧٠) رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ ٓات٘ٗٝ، ٙاطاكٞدا
.  كًٞبلشَٙتٞٗٝ كشَٙٚٞٙٞكٜٞ هٞ  ثاسٝٙٞن بشٝ ٓٚض ٢ٜٞٗٝ بَٛ بٞ ٓٞبَٚت ثؼٜ٘ٗ سؤرَٙم ٓٞفتٞٙٞكذا هٞ كًٞٞٗٝ الُٙٞٛ بٞ ثَٚ٘ٙظتٞ كشَٙلاس

بؤ كشَٙلاس دٝطتٞبٞس كشدٗٗٝ كٞ  ًافٞٙاْ ٢ٞٗ ٞٓٞفتاُ ثؼٜ٘ٗ طٞسٝسِاٜ ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ ٗ عَٚشاق هٞ كاس ٙاطاكاُٛ تشٙؼٞٗٝ الٙٞكٛ هٞ
 ٗ ٙٞن بشِطٜٞ( ٢١) ًادٜٝ هٞ ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ هٞ( ٧٠ط٘دًُٞذبَٚت هٞ ثؼ٘ٝ سٝمسٚٞكاْ ٗ ٗٝسطشتين ًؤهَٞت. بٞ ثَٚٛ ٙاطاٜ كاسٜ رًاسٝ )
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، بؤ ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ ػ٘ٙيَن كشَٙلٜٞ هٞ ٞنكًٞلشدُٞٗٝٙ ٓٚض بَٛ بٞ ٗٝسبطشَٙت ًؤهَٞت سؤر( ٦١) ٓٞٙٞ بؤٜ طاهَاُٞ كشَٙلاس كٞ ٓات٘ٝ دٗٗ
 هٞ( ٤٧) رًاسٝ كاسٜ ٙاطاٜ هٞ. ٗٝسبطشَٙت طاهََٚلذا هٞ ًؤهَٞت سؤر( ٤١كاسٝكاُٚاْ ًٞتشطٛ ٓٞٙٞ ٙاْ ًاُذبُ٘ٗٛ صٙاتشٝ بؤٜ ٓٞٙٞ )

 ٓٞسٗٝٓا سؤر،( ٦٠) بؤ سؤرٝكٞ( ٦١) طؤسٙين هٞطٞيَ كشدٗٗٝ دٝطتبٞس كشَٙلاس بؤ ًايف ًٓٞاْ دٗٗ ٗ ٙٞن بشطٜٞ( ٧٠) ًادٜٝ هٞ عَٚشاقٚؽ
   .خضًٞت طاهَٞكاُٛ ثَٚٛ بٞ ًؤهَٞتٞكٞ صٙادكشدُٛ

ْ هَٞ بؤ دٝسخظتين ٢اطيت جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٢ٞٗ ًاددٝ ٗ بشِطٞ ٙاطاٙٚاُٞ هٞ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞدا هٞ سَٙطاٜ ضُٞذ ثشطٚاسَٙلٞٗٝ ٗاقعٛ رٙاُٛ كشَٙلاسا
ٙٞ ٗ كشَٙلاساْ بٞ طؼيت دٝكشَٙت دابٞؾ بلشَّٙ بٞ ثَٚٛ ػَٚ٘اصٜ كاسكشدُٚاْ. بؤ ٢َٞ سٗٗٝٗٝ خشاٗٝتٞ سٗٗ. ػَٚ٘اصٜ جٚاٗاصٜ كاسكشدْ ٓٞ

 ٢َٞ ٗٝهَاًٛ كٞ كشَٙلاس ٠٤٤ًٞبٞطتٞؾ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ٢ٞٗ ثشطٚاسٝٙاْ هَٚلشاٗٝ كٞ "ػَٚ٘اصٜ كاسكشدُٞكٞت ضؤُٞ؟" هٞ كؤٜ 
شدُٚاْ "ًاُطاُٞٙٞ" ٢ًٞٞؾ صؤستشّٙ سِٙزٜٝ منُ٘ٞكٞ ثَٚم كاسك ػَٚ٘اصٜ كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ كشَٙلاس ٤٠٤ داٗٝتٞٗٝ، ثشطٚاسٝٙاْ

 منُ٘ٞكٞ ٦٠٢ٜ سَِٙزٜٝ ٗ كشَٙلاسٝ ٦٤٤ رًاسٝٙاْ كاسدٝكْٞ" سِؤراُٞ" بٞػَٚ٘اصٜ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ ثاػاْ. ٠١٢دََِٝٓٚٚت كٞ بشٙتٚٞ هٞ 
. سِٗثَٚ٘ٙٞكٞٙٞ منُٜ٘ٞ ٠٤٢ٜطٞ ٗ سَِٙزٝكٞٙاْ كٞ ٠٠١ اسٝٙاْرً كاسدٝكْٞ"ٓٞفتاُٞ"ػَٚ٘اصٜ بٞ كٞ كشَٙلاساُٜٞ ٢ٞٗ. دَِّٝٓٚ ثَٚم

 ٓٞسٗٝٓا. سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٠٢ٜ دٝكاتٞ سَِٙزٝكٞٙاْ ٗ كشَٙلاسٝ ٤١ رًاسٝٙاْ كٞ كاسدٝكْٞ" ثاسضٞ" ػَٚ٘اصٜ بٞ كشَٙلاساْ هٞ كًِٞٚٞٙٞن
. ٤٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٗ كشَٙلاسٝ ٤٧َ منُ٘ٞٙٞدا هٞ ٢ًٞاُٞؾ ؤٜك. كاسبلْٞ" كاتزًَٚش" بٞ كٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞ ٢َٞ ثَٚٛ بٞ ٓٞٙٞ كشَٙلاس كًٞرتّٙ

 تٞٗٝ.سُٗٗذٝكا صاُٚاسٙاُٞ ٢َٞ( ٠٠) رًاسٝ طشافٚلٛ هٞ
 (11طشافٚلٟ رًاسٝ)

 
 

بٞهٞبٞسضاٗطشتين ٢ٞٗ ض٘اسضَٚ٘ٝ ٙاطاٜٙٚٞ كٞ بؤ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدْ ٗ ثؼٜ٘ٗ ٓٞفتاُٞ ٗ ًؤهَٞتٛ طاهَاُٞ ٓٞٙٞ، ًايف كشَٙلاساْ بؤ 
ّ، ٞس ٙٞن هَٞ بابٞتاُٞ هٞبٞسضاٗ طرياٗٝ.بٞهَاَ بؤ ٢ٜٞٗٝ كٞ بضاُشَٙت تا ضُٞذ هٞ ٗاقٚعذا ٢َٞ ًافاُٞ ثاسَٙضساْٗ ٗ بٞ ُٓٞذ ٗٝسدٝطريَٙٓ

هٞ ػٞٗ ٗ سِؤرَٙلذا ضُٞذ ” بٞػذاسٗب٘ٗاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ثشطٚاسٙاْ هًٞباسٝٗٝ ٢اسِاطتٞ كشاٗٝ.بؤ ٢َٞ ًٞبٞطتٞؾ ٢ٞٗ ثشطٚاسٝ كشاٗٝ كٞ 
 كٞ دٝكْٞ ٢ٞٗٝ بؤ ٢اًارٝ كٞطٚاْ ٠٤٠ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٠٦كشَٙلاسدا ٓٞسٗٝن هٞ طشافٚلٛ ) ٠٢١زًَٚش كاس دٝكٞٙت؟" هٞ ٗٝهَاًٛ كات

 صؤستشّٙ كٞ سِؤثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ ٢٦٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ.كاتزًَٚشٝ ٠ بؤ ٠ َُٚ٘اْ هٞ سِؤرَٙلذا ٗ ػٞٗ هٞ كاسكشدُٚاْ كاتزًَٚشٝكاُٛ
 سَِٙزٜٝ ٢ًٞٞؾ ٗ كاتزًَٚشٝٗٝٙٞ ٠هٞ ػٞٗ ٗ سِؤرَٙلذا كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدُٚاْ هٞ طٞسٜٗٗ  كٞ دٝهََّٚ كشَٙلاس ٤٦٠ ٞساُبٞسدا،ب هٞ. سَِٙزٝٙٞ
 َِٚت.دَٝٓٚ ثَٚم منُ٘ٞكٞ سَِٙزٜٝ ٤٠٢ٜ

 
 (12طشافٚلٟ رًاسٝ)
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سٜ صٙادٝ ٗ ٗٝسطشتين ٓٞس ثاسٝٙٞن بٞساُبٞس بٞ كاسٜ ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ بابٞتٛ كاس ٗ كشَٙ٘ٝ، بٞػذاسب٘اُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ثشطٚاسٜ كشدُٛ كا
 كٞغ ٣١١صٙادٝٙاْ هَٚلشاٗٝ. بؤ ٢َٞ ًٞبٞطتٞؾ ٢َٞ ثشطٚاسٝ كشاٗٝ كٞ "جطٞ هٞ كاسٜ دٙاسٙلشاٜٗ خؤت كاسٜ صٙادٝ دٝكٞٙت؟"  هٞ ٗٝهَاًٛ 

 بٞهَاَ. سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ٪٤٤ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ دٝكّٞٙ صٙادٝ كاسٜ بٞهَٛ دٝهنَي كٞطٚاْ ٨٢٨  دٝسدٝكَٞٗٙت( ١٨) طشافٚلٛ هٞ
 كاسٜ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ ٜ ٪٧١كٞ دٝهََّٚ ُٞخَٚش كاسٜ صٙادٝ ُاكّٞٙ. سَِٙزٜٝ منُ٘ٗٞ ٜ ٪٤٤ سَٙزٜٝ دٝكاتٞ ٗ  كٞطّ ٤٤٩ كٞ صؤسِٙٞٙاْ

. دٝكّٞٙ صٙادٝ كاسٜ خؤًاْ ٢اسٝصٜٗٗ ٞب دٝهََّٚ منُ٘ٞكٞ ٜ٪٢٢ سَِٙزٜٝ كٞ ٢ٞٗٝٙٞ طٞسجنٞ جَٚٛ ٢ٜٞٗٝ. ٗٝسدٝطشْ صٙادٝ كشَٙٛ دٝكْٞ صٙادٝ
 اساْ ٓٞٙٞ كٞ بٞ ُاضاسٜ كاسٜ صٙادٝٙاْ ثَٛ دٝكشَٙت.كشَٙل هٞ دٙاسٙلشاٗ سَِٙزٝٙٞكٛ كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت ػَٚ٘ٝٙٞ  بَٞ

 (13طشافٚلٟ رًاسٝ)

 
 

طجَِٚشاٗٝ، هٞ ٢ٞجناًٛ ٢َٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞ ٗٝ دٝسباسٜٝ ٗٝسطشتين ًؤهَٞت ٗٝن ًافَٚلٛ بِضِٚٞٙٛ كشَٙلاساْ كٞ هٞ ٙاطا ٗ دؤكًَِٚ٘ٚيت سِٝمسٚذا ضٞ
 ٜ٪٨٨دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ سَِٙزٝٙٞكٛ دٙاسٙلشاٗ هٞكشَٙلاس ٓٞٙٞ بؤٙاْ ُٚٞ ًؤهَٞت ٗٝسطشْ.  ٢ٞٗ سَِٙزٜٝٙٞ كٞ ٢َٞ ٢اًارٝٙٞ دٝدْٝ بشٙتٚٞ هٞ 

 كَٞ ٗٝسطشت٘ٗٝ ًؤهَٞتت ؤراُٜٞسِ ٢ٞٗ بشٜ هٞ ثاسٝ ٗٝسبطشٙت، ًؤهَٞت ٢ٞطٞس" كٞ ثشطٚاسٜٝ ٢ٞٗ ٗٝهَاًٛ هٞ. سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ
 ًؤهَٞت ٢ٞطٞس كٞ دٝكْٞ بٞٗٝ ٢اًارٝ منُ٘ٞكٞ ٜ٪٤٤ سَِٙزٜٝ بٞهَاَ". بٞهََٛ" دٝهََّٚ منُ٘ٞكٞ ٜ٪٤٢ سَِٙزٜٝ كٞ دٝسدٝكَٞٗٙت"ُاكشَٙتٞٗٝ؟

  .ُابشِدسَٙت هَٛ ثاسٝٙٞكٚاْ بشِٝ ٓٚض ٗٝسبطشْ
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٢ٜٞٗٝ ًايف كشَٙلاساْ هٞ سِٜٗٗ كشَٙٛ كاس ٗ كاتزًَٚشٝكاُٛ كاسكشدُٞٗٝ هٞ ٢ٜٞٗٝ كٞ ٗٝن دٝسٝجناَ دٝسدٝكَٞٗٙت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ طٞسٝسِاٜ 
لاساْ ٓٞٙٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٙاطا ٗ دٝطت٘سدا دٝطتٞبٞسكشاٗٝ، بٞهَاَ ثَٚؼَٚولاسٙٞكاْ هَٞ سِٗٗٝٗٝ َٓٚؼتا بُ٘ٚاْ ٓٞٙٞ. سَِٙزٝٙٞكٛ دٙاسٙلشاٗ هٞ كشَٙ

جؤسَٙم هٞ ُاضاسكشدْ كشَٙلاساْ كاسٜ صٙادٝٙاْ ثَٛ دٝكشدسَٙت، كشَٙٛ كاسٜ صٙادٝ بٞ هٞ كاتزًَٚشٜ دٙاسٙلشاٜٗ خؤٙاْ صٙاتش كاس دٝكْٞ، بٞ 
 بشِدسَٙت.كشَٙلاساْ ُادسَٙت، تُٞاُٞت سَِٙزٝٙٞن هٞ كشَٙلاس ٓٞٙٞ سَِٙطٞ ُادسَّٙ ًؤهَٞت ٗٝسبطشْ، خؤ ٢ٞطٞس ًؤهَٞتٚؽ ٗٝسبطشْ،هٞ كشَٙلٞٙاْ دٝ

 

 تٞٗٝسٜ ض٘اسَٝ: طٞالًٞتٛ رِٙطٜٞ كاس

تٛ ٗ رِٙطٜٞ كاس ٙٞكَٚلٞ هٞ تٞٗٝسٝكاُٛ ٢َٞ تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ ٗ بٞ ثؼت بٞطنت بٞ بٞهَطٞ ٗ دؤكًَِٚ٘ٚتٞ ٙاطاٙٚٞ ُاٗخؤٙٛ ٗ طٞالًٞ
َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞكاْ ثَٚ٘ٙظتٞ رِٙطٜٞ كاسكشدْ رِٙطٞٙٞكٛ طٞالًٞت ٗ تُٞذسٗطت بَٚت بؤ كشَٙلاس، ٢ًٞٞؾ ٗٝن ًافَٚلٛ بِضِٚٞٙٛ كشَٙلاس 

بؤ صاُٚين ٗاقعٛ رِٙطٜٞ كاس ٗ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ ثَٚذاٗٙظتٚاُٜٞ كٞ ثٞٙ٘ٝطنت بٞ ثاساطتين رٙاُٛ كشَٙلاسٝٗٝ،  ًاًٞهَٜٞ هٞطٞيَ كشاٗٝ.
ٞي ٗ بٞػذاسب٘ٗاُٛ تَ٘ٙزِٙٞٗٝكٞ ضُٞذ ثشطٚاسَٙلٚاْ ٢اسِاطتٞ كشاٗٝ .ٙٞكَٚم هٞٗ ثشطٚاساُٜٞ كٞ هٞ كشَٙلاساْ كشاٗٝ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ ٢اخؤ "٢ٞٗ ك

 ٢٤٢ٞٗٝ، ثشطٚاسٝٙاُذاٗٝت ٢ٞٗ ٗٝهَاًٛ كشَٙلاس ٣٤١ظنت بؤ طٞالًٞتٛ بؤت دابِٚلشاٗٝ؟" هٞ ٗٝهَاًذا كٞ ثٞي ٗ ثَٚذاٗٙظتٚاُٜٞ كٞ ثَٚ٘ٙ
 ١١٢ بٞساُبٞسدا هٞ. سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ٪٧٢ سَِٙزٜٝ هٞ بشٙتٚٞ كٞ ٗٝهَاًٞكاْ سَِٙزٜٝ صؤستشّٙ دٝكاتٞ ٢ًٞٞؾ. بٞهََٛ دٝهََّٚ كشَٙلاس
ٝ. طشافٚلٛ ُٞكشاٗ دابني بؤ طٞالًٞتٚاْ ثَٚذاٗٙظتٚٞكاُٛ ٗ ثٞي ٗ كٞي كٞ دٝكْٞ ٢ٞٗٝ بؤ ٢اًارٝ  منُ٘ٞكٞ ٜ٪١٤ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس
 ٞٗٝ. سُٗٗذٝكات صاُٚاسٙاُٞ ٢َٞ( ١٤رًاسٝ )

 (14طشافٚلٟ رًاسٝ)

 
 

ًٞتٞ هٞ سِٜٗٗ تُٞذسٗطيت ٗ ثان ٗ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ًٓٞاْ تٞٗٝسدا، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٙاْ هَٚلشاٗٝ كٞ ٢اخؤ"ػ٘ٙيَن كاسكشدُت ػََِ٘ٙٚلٛ طٞال
شدُٚاْ ػََِ٘ٙٚلٛ طٞالًٞتٞ.٢ٞٗاُٜٞ كٞ ٢َٞ بؤضُ٘ٞٙاْ كاسك ػ٘ٙيَن بٞهََٛ ٗاٙٞ ثَٚٚاْ صؤسِٙٞٙاْ كشَٙلاسدا ٠٤٠خاَِٗٙٚٞٗٝ؟"هٞ ٗٝهَاًٛ 

 ػ٘ٙيَن ٗاٙٞ ثَٚٚاْ منُ٘ٞكٞ ٦٤٢ٜ سَِٙزٜٝ بٞساُبٞسدا هٞ. سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٧٧٢ٜ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاسٝ ٢٠٤ٓٞٙٞ رًاسٝٙاْ 
 .ُٚٞ طٞالًٞت ػََِ٘ٙٚلٛ كاسكشدُٚاْ

ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ طٞالًٞتٛ ٗ رِٙطٜٞ كاسٝٗٝ ٗ بؤ تَٚطٞٙؼتين صٙاتشٜ رِٙطٜٞ كاس، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٜ صٙاتشٙاْ هَٚلشاٗٝ ٗ هَٞ 
ب٘ٗٙت كٞ صٙاُٛ جٞطتٞٙٛ بؤت ٓٞب٘بَٚت؟" هٞ طشافٚلٛ  ض٘اسضَٚ٘ٝٙٞدا ٢ٞٗ ثشطٚاسٝ كشاٗٝ كٞ ٢اخؤ" هٞ كاتٛ كاسكشدْ ت٘ػٛ ٓٚض سِٗٗداَٗٙم
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 هٞ. سِٗٗثَٚ٘ٗٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٜ ٠١٢دٝهََّٚ بٞهََٛ، ٢ًٞٞؾ دٝكاتٞ سَِٙزٜٝ  كشَٙلاس ٠٦٠ كؤٜ هٞ كشَٙلاس ٠٠٢ ٗٝهَاًذا هٞ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٠٠)
 صٙاُٛ كٞ ُٞبّ٘ٙ سِٗٗداَٗٙم ٓٚض ت٘ٗػٛ ُٞخَٚش دٝهََّٚ ٠٠٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ ٗ دَِّٝٓٚ ثَٚم سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ صؤسِٜٙٞ كٞ كشَٙلاس ٢٢١ بٞساُبٞسدا
 ٙا٤٠٢ْػ٘ٙيَن كاسٝكاُٚاْ كٞ صٙاُٛ جٞطتٞٙٛ ٓٞب٘ٗٝ بؤٙاْ، تُٞٔا  هٞ بُ٘ٞ سِٗٗداٗ ت٘ٗػٛ كٞ كٞطاُٜٞ هٞٗ. ٓٞب٘بَٚت جٞطتٞٙٛ

 .خاُٗٝلاسٝكاُٚاُٞٗٝ هٞالْٙٞ كشاُٗٞتٞٗٝ قٞسٝب٘ٗ
 (15طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 

لٞٗتّ ٗ فؤكع طشٗثٞكاُٞٗٝ كٞ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت رِٙطٜٞ كاس ٗ ثاساطتين رٙاُٛ كشَٙلاساْ ٙٞكَٚم ب٘ٗ هٞ هٞ ًٚاُٜٞ ضاٗثَٚ
 تٞٗٝسٝكاُٛ طفت٘طؤكاْ ُٓٞذَٙم ساطيت دٝسكٞٗتْ٘ٗ. بٞ ثَٚٛ ٙاطاكاُٛ كاس هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ ٢ٞسكٛ خاُٗٝلاسٝ كٞ دٝطتٞبٞسٜ

بلات هٞ ػ٘ٙيَن كاسكشدْ. بٞهَاَ جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٙاطا ٗٝن ًٓٞ٘ٗ الُٙٞٞكاُٛ تش، هٞ سِٜٗٗ دابِٚلشدُٛ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت كشَٙلاس 
طٞالًٞتٛ ػ٘ٙيَن كاسٙؽ كَٚؼٜٞ ٓٞٙٞ. هَٞ سِٗٗٝٗٝ كشَٙلاساْ بؤضُ٘ٚاْ ٗاٙٞ كٞ خاُٗٝلاس ٗ ذلً٘ٞت بٞسثشطٛ ٙٞكًٞٛ ٢َٞ كَٚؼْٞٙٞ. بٞ 

 :ٞٗ بٞسثشطٚاسٙٞتٚٞ دٝخاتٞ ٢ٞطتؤٜ خاُٗٝلاس ٗ ذلً٘ٞت ٗ دٝهََٚتبؤضُ٘ٗٛ عً٘ٞس طٞعٚذ كٞ خؤٜ كشَٙلاسٝ ٢
هٞٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتا١ْ عَٚشاق بٞٓؤكاسٜ ٢ٜٞٗٝ ٙاطا بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ طؼيت هٞصؤس ب٘اسٜ تشدا طٞسٗٝس ُٚٚٞٗ 

ٞػَٚلٛ جَٚبٞجَِٚاكشَٙت، بًٞٓٞاْ ػَٚ٘ٝ هٞب٘اسٜ كشَٙلاسا١ْ طٞالًٞتٚٚاْ جَٚبٞجَِٚاكشَٙت، ٢ٞٗٙؽ بٞٓؤكاسٜ ٢ٜٞٗٝ ب
صؤس هٞخاُٗٝلاسٝكاْ ٙاْ دٝطٞآلتذاساْ ٙاْ دٝطٞآلتذاس  هٞثؼتٚٞتٛ، بؤٙٞ طٞالًٞتٛ كشَٙلاس ُٞثاسَٙضساٗٝٗ كاسٜ بؤ 
ُٞكشاٗٝ، بؤٙٞ بٞسدٝٗاَ خاُٗٝلاسٝكاْ سٗٗبٞسٜٗٗ دادطا ُٞكشاُٗٞتٞٗٝ ٢ًٞٞؾ ٗاٙلشدٗٝ ثَٚؼٚولاسٙٚٞكاْ بٞساًبٞس 

 .ٞٙٞكشَٙلاساْ سٗٗ هٞصٙادبُ٘ٗٞٗ بٞسدٝٗاَ ٓ
دابِٚلشدُٛ رِٙطٞٙٞكٛ طٞالًٞت ٗ تُٞذسٗطت بؤ كشَٙلاساْ بٞ ثَٚٛ بؤضُ٘ٗٛ ًٞٓذٜ سِٝط٘ي كٞ كشَٙلاسٝ بٞ ثوٜٞ ٙٞكَٞ هٞ ٢ٞطتؤٜ خاْٗٝ 

ٛ ٞهكاسداٙٞ، بٞهَاَ ٢ٞسكٛ ذلً٘ٞت ٗ ٗٝصاسٝتٛ كاسٙؼٞ هَٞ سٗٗٝٗٝ سؤهٛ خؤٙاْ بطَٚشْ. هٞ الٙٞكٞٗٝ خاُٗٝلاس ُاضاس بٞ دابِٚلشدُٛ كٞي ٗ ث
طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسطيت هٞ ػ٘ٙيَن كاسٝكاْ بلات، هٞالٙٞكٛ تشٙؼٞٗٝ سٌَِٙاٙٛ ثَٚ٘ٙظت بٞ كشَٙلاس بذات بؤ ثاساطتين طٞالًٞتٛ رٙاُٚاْ. 

  :٢ٞٗ هَٞ باسٝٙٞٗٝ دٝهََٚت
 

بؤ بٞداخٞٗٝ ٓٚض طشُطٚٞن بٞثاساطتين طٞالًٞتٛ كشَٙلاس ُادسَٙت، ٢ٌَٚٞ دٝٙاْ ذاهَٞمتاْ ٓٞب٘ٗٝ، دٝٙطٞسَِِٙٞٗٝ 
٢ٜٞٗٝ كشَٙلاسٝكٞ تاٗاُٛ خؤٙٞت١ٛ ُٞػاسٝصاٙٞ، بٞهَاَ طٞالًٞتٛ كاسكشدْ دٝطٞسَٙتٞٗٝ بؤ دٗٗ الْٙٞ، ٙٞكَٞ خاْٗٝ 
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كاس كٞٓٞطتَٚت بٞدابِٚلشدُٛ ػ٘ٙيَن طٞالًٞتٛ كاسكشدْ، ٓٞسٗٝٓا ٗٝصاسٝتٛ كاس ٓٞطتَٚت ب٢ٞٞجناًذاُٛ خ٘هٛ 
اْ ٢اطاداسبلشَِٙٞٗٝ ٗ ثاػداَُٚلٛ باػٛ طٞالًٞتٛ كاسكشدُٚاْ ٓؤػٚاسٜ صاُٚاسٜ هٜٞٗٝ كشَٙلاساْ هًٞٞتشطٛ ػَِ٘ٙٞك

ثَٚبطُٞٙٞشَٙت دٝسباسٜٝ ٢ٞٗ خاآلُٜٞ كٞبؤ طٞالًٞتٛ كاس ثَٚ٘ٙظنت، بؤٙٞ ٢ًٞٞ كاسٜ ٢ٞٗ دٗٗ الُٙٞٞٙٞ ٢اًارَٝ ثَٚذا، 
  .ُٞن كشَٙلاس ضُ٘لٞ ٢ٞٗ تُٞٚا هٞخًٞٛ بٞدٝطتَِٔٚاُٛ بزَٜٙ٘ رٙاُٛ سؤراُٞٙذاٙٞ

ُٞكاُٛ ذلً٘ٞت طٞباسٝت بٞ بٞسطٚاسٙٞتٛ ٢ٞٗاْ هٞ ضاٗدَٙشٙلشدُٛ ػ٘ٙيَن كاسٝكاْ هٞ سٜٗٗ طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطتٚٞٗٝ هٞ بؤضُ٘ٗٛ الٙٞ
 دٗٗ خايَ دٝسدٝكَٞٗٙت، ٙٞكَٞ  كَٞ ٗ ك٘سٜ هٞ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِٚين طٞالًٞتٛ ٗ تُٞذسٗطيت. هَٞ باسٝٙٞٗٝ بٞسَِٙ٘ٝبٞسٜ طؼيت هٞ ٗٝصاسٝتٛ

 :اٙٞتٛ  عاسف ذٚتؤ دٝهََٚتكاس ٗ كاسٗباسٜ كؤًٞهَ
هٞ ٓٞس ػاسٙم هٚزُٞٙٞكٌاْ ٓٞٙٞ ثَٚذٝٗتشَٙت هٚزُٜٞ تُٞذسٗطيت طٞالًٞتٛ ٗ ثَٚؼٞٙٛ، بٞالَ ٢َٞ هٚزُاُٞ تا٢ٚظتا 
خ٘هٚاْ ُٞبِٚ٘ٝ هٞٗٝتٛ ٓاتُ٘ٞتٞ طٞس ٗٝصاسٝتٛ كاسٗكاسٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ كٞ ثَٚظرت طٞس بًٞٚالكٛ طرٞ بْ٘ٗ. 

س ثٚلٞٗٝ اتٚفاقٚاْ كشدب٘ٗ كٞٗا ٢َٞ بٞػٞ بًٞٓٞ٘ٗ طتافٞكاُٚٞٗٝ بط٘اصسَٙتٞٗٝ طٞس ٓٞسدٗٗ ٗٝصٙشٜ طرٞ ٗ كا
ٗٝصاسٝتٛ كاس. بٞالَ كٞ ًّ ٓامتٞ ٢َٚشٝ طٞٙشَ كشد طتاف ُٚٞ. ٢ٞٗطتافاُٜٞ كٞ هٞػَِ٘ٙٚلٛ تشِٝٗٝٓٚاٗٙاُٞ تُٞٔا 

 .شؤرٝكاْ دٝدْٝطٞسداْ دٝكْٞ. تُٞٔا ُٓٞذٙم سٌَِٙاٙٛ ٗساطجاسدٝ بٞ خاْٗٝ كاسٝكاْ ٗ ػ٘ٙيَن ث
دَٗٗٝ بٞسثشطٚاسٙٞتٛ كشَٙلاس ٗ خاُٗٝلاس خؤٙاْ. هَٞ باسٝٙٞٗٝ ُٞصًٛ ً٘طا جَٚطشٜ بٞسَِٙ٘ٝبٞسٜ طؼيت هٞ ٗٗصاسٝتٛ كاس ٗ كاسٗباسٜ 

 :كؤًٞهَاٙٞتٛ دٝهََٚت
ََِٚٚت ٗ جاسٜ ٗا ٓٞٙٞ ًٓٞ٘ٗ كٞي ٗ ثٞي ٗ ثَٚذاٗٙظتٚٞكٛ طٞالًٞتٛ دابِٚلشاٗٝ، بٞهَاَ كشَٙلاسٝكٞ خؤٜ بٞكاسٜ ُآ

 .ثابُٞذ ُابَٚت. ُٓٞذَٙم جاسٙؽ خاُٗٝلاس كَٞ تٞسخًٞٞ ٗ ثَٚذاٗٙظتٚٞكاُٛ طٞالًٞتٛ بؤ كشَٙلاساْ دابني ُاكات
تٛ ٗ بَٞ ػَٚ٘ٝٙٞ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ بٞ ثَٚٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ثَٚذاٗٙظتٚٞكاُٛ طٞالًٞتٛ تاسِادٝكٛ باؾ دابِٚلشاْٗ، رِٙطٜٞ كاس هٞ سِٜٗٗ طٞالًٞ

ٞ ٢اطتَٚلٛ باػذاٙٞ ٗ كشٙلاساْ كًِٞٚٞٙٞكٚاْ هٞ سِٜٗٗ جٞطٞدٙٞٗٝ صٙاُٚاْ ثَٚطٞٙؼت٘ٗٝ، بٞهَاَ ٢ٞٗ صاُٚاسٙاُٜٞ  كٞ هٞ تُٞذسٗطتٚٞٗٝ ه
طفت٘طؤ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٞٗٝ بٞدٝطتٔاتْ٘ٗ ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكْٞ كٞ كًٞ٘ك٘سِٜ هٞ بابٞتٛ طٞالًٞتٛ ٗ ثاساطتتين تُٞذسٗطيت كشَٙلاساْ 

يت ٢َٞ سِاطتٚٞ دٝكات ٢ٞٗ ٢اًاساُْٞ كٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ بوَاٗٙاْ كشدؤتٞٗٝ. بؤ منُ٘ٞ بٞ ثَٚٛ ٢اًاسٜ طٚاْ ٓٞٙٞ. ٢ٜٞٗٝ كٞ ثاهَجؼ
. دٝطتذاٗٝ هٞ طٚاُٚاْ كاسكشدُٚاْ ػ٘ٙيَن هٞ كشَٙلاس ٦٠ ٓٞٗهَٚش ثاسَٙضطاٜ هٞ تُٞٔا ،٦١٠٢هٞدٝطتذاُٛ ذٞٗت ًاُطٛ طٞسٝتاٜ طاهَٛ 

 ػ٘ٙيَن هٞ كشَٙلاس ٓٞػت ٦١٠٢ ٙٞكًٞٛ ًاُطٛ ػٞؾ هٞ بِٚاطاصٜ كشَٙلاساُٛ طُٞذٙلاٜ ٢اًاسٜ ثَٚٛ بٞ اُٚؽطوٌَٚ ثاسَٙضطاٜ هٞ ٓٞسٗٝٓا
ٝ. ٢ٜٞٗٝ كٞ ثَٚ٘ٙظتٞ هَٚشٝدا ٢اًارٜٝ ثَٛ بلشَٙت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ داتاٗ صاُٚاسٙٞكاُٛ  سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ هٞ ػَ٘ٙين جؤساٗ دٝطتذاٗ هٞ طٚاُٚاْ كاسٝكاُٚاْ

تٛ تٞسكٚض ُٞخشاٗٝتٞ طٞس ٢ٞٗ ػَِ٘ٙاُٜٞ كٞ صٙاتش جَٚٛ ًٞتشطني بؤ رٙاْ ٗ تُٞذسٗطيت كشَٙلاساْ. ٓٞس بؤٙٞؾ جؤس ٗٝسطرياْٗ ٗ بٞ تاٙبٞ
 ْٗ.دٝبِٚني صاُٚاسٙٞكاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ سُِٝطٞ بٞ تٞٗاٜٗ ثاهَجؼيت ٢ٞٗ صاُٚاسٙاُٞ ُٞكْٞ كٞ هٞ طفت٘طؤ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٞٗٝ بٞدٝطت ٓات٘

 
 هٞطٞيَ خاُٗٝلاستٞٗٝسٜ ثَِٚحَٞ: ثُٞٙ٘ٝذٜ 

كظاُٛ، بٞ ثَٚٛ بٞهَطُٞاًٞ ٗ دؤكًَِٚ٘ٚتٞ َُٚ٘دٝٗهَٞتٛ ٗ ُاٗخؤٙٚٞكاْ ٗ ض٘اسضَٚ٘ٝ ٙاطاٙٛ ٗ دٝطت٘سٙٞكاْ، كشَٙلاساْ ًايف سَِٙضهَٚطشتّ، ٙٞ
رٙاُٛ كشَٙلاساْ  ثاساطنت هٞ تُ٘ذٗتٚزٜ، ٗ بٞسصكشدُٜٞٗٝ ٢اطيت ٓؤػٚاسٜ كاسكشدُٚاْ ٓٞٙٞ. بؤ تَٚطٞٙؼنت هَٞ بابٞتاُٞ ٗ صاُٚين ٗاقعٛ

هَٞ سِٗٗاُٞٗٝ، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٙاْ ٢اسِاطتٞكشاٗٝ ٗ هَٞ ض٘اسضَٚ٘ٝٙٞػذا ٙٞكَٚم هٞٗ ثشطٚاساُٞ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ " هٞكاتٛ كاسكشدُذا ضؤْ 
 كٞ هََّٚدٝ كشَٙلاس ٠٢٦ كشَٙلاس، ٠٤٠ ٗٝهَاًٛ هٞ دٙاسٝ( ٠٢ًاًٞهَٞت هٞطٞيَ دٝكشَٙت هٞالْٙٞ خاْٗٝ كاسٝٗٝ؟" ٓٞس ٗٝن هٞ طشافٚلٛ )

 ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٢٧٢ٜسٝكاُٚاْ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ "باؾ" ًاًٞهَٞٙاْ هٞطٞيَ دٝكات كٞ دٝكاتٞ صؤسِٜٙٞ منُٜ٘ٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ٗ سَِٙزٜٝ خاُٗٝلا
 خشاث ُٞ ٗ باػٞ ُٞ كٞ" ًاًِاُٗٝذ" بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ خاُٗٝلاسٝكاُٚاْ دٝهََّٚ ٠٠٢ سَِٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس ٠٤١ ٓٞسٗٝٓا. َِّٓٚ دٝ
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 بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ خاُٗٝلاس كٞ دٝهََّٚ دَِّٝٓٚ ثَٚم ٠٠٢ سَِٙزٜٝ ٗ كشَٙلاسٝ ٠٦١دٝكات. كًِٜٞٚٞ منُ٘ٞكٞ، كٞ رًاسٝٙاْ  هٞطٞيَ ًٞهَٞٙاًْا
 .ٝكاتد هٞطٞيَ ًاًٞهَٞٙاْ" خشاث"

 (16طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 

( ٠٧كشاٗٝ هٞ الْٙٞ خاُٗٝلاسٝٗٝ؟ هٞ طشافٚلٛ رًاسٝ )طٞسٝسِاٜ ٢ًٞٞ، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٙاْ هٚلشاٗٝ كٞ ضٛ جؤسٝ تُ٘ذٗتٚزٙٞكٚاْ بٞساُبٞس 
 سَٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كٞطّ( ٧٦١) كٞ صؤسِٙٞٙاْ دٝسدٝكَٞٗٙت داٗٝتٞٗٝ ثشطٚاسٝٙاْ ٢َٞ ٗٝهَاًٛ كٞ كشَٙلاس( ٠٠٠) كؤٜ هٞ دٝسدٝكَٞٗٙت

 كشَٙلاس( ٤٤) بٞهَاَ. اسٝكاُٚاُٞٗٝك خاْٗٝ الْٙٞ هٞ ُٞكشاٗٝ بٞساُبٞس تُ٘ذٗتٚزٙٚٞكٚاْ جؤسٝ ٓٚض سٗٗثَٚ٘ٙٚٞكٞ منُٜ٘ٗٞ( ٠١٢)
 ط٘كاٙٞتٛ ت٘ٗػٛ منُ٘ٗٞكٞ( ٤٢) سَٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ كشَٙلاس( ٤٤) ٓٞسٗٝٓا ثٚلذِّٙ،( ٠٢ٜٗ هَٚذاْ بُ٘ٗٞتٞٗٝ كٞ سَٙزٜٝ )سٗبٞسٗ

( ٠٤) بٞساُبٞس ُٝلاسخاٗ كٞ ثَٚؼَٚولاسٙاُٜٞ هٞٗ تشٝ ٙٞكَٚلٛ طَٚلظٚؽ دٝطتذسَٙزٜ. كاسٝكاُٚاُٞٗٝ خاْٗٝ الْٙٞ هٞ بُ٘ٗٞتٞٗٝ ثَٚلشدْ
 بٞساُبٞس طَٚلظٚاْ دٝطتذسَٙزٜ كٞ كشَٙلاسٜٝ ٖ(٠٤)هٞٗ باطٞ ػاُٙٞٛ. ثَٚلذَِّٙ منُ٘ٗٞكٞ ٜ( ٦٢كٞ تُٞٔا سَٙزٜٝ )  داٗٝ ٢ٞجناًٛ كشَٙلاس

 تّ. ٢افشٝ كشَٙلاسٜ كٞطٚاْ( ٠٠) كشاٗٝ
 (٠٧) یکیسافگ

 
 

اس، ٓٞسٗٝٓا بؤ صاُٚين ٢ٜٞٗٝ تا ضُٞذ ًاًٞهَٜٞ خشاثٛ خاْٗٝ كاس دٝبَٚتٞ ٓؤٜ بؤ سُٗٗلشدُٜٞٗٝ صٙاتشٜ ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ كشَٙلاس ٗ خاُٗٝل
َٙت هٞ بٞجََٚٔٚؼتين كاس هٞ الْٙٞ كشَٙلاٗٝ. هٞ ٗٝهَاًٛ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ بؤ ثشطٚاسٜ " ثَٚؼرت ٓٚض كاست بٞجَٛ َٓٚؼت٘ٗٝ؟ دٝسدٝكٞٗ
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 كشَٙلاساْ( ٤٤٢) ٓٞسٗٝٓا سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ، منُٜ٘ٗٞ( ٠٧٢) سَٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ ت٘ٝبٞجََٚٔٚؼ كاسٙاْ ثَٚؼرت ٙاْ( ٤٠٠) كشَٙلاس( ٧٠٠كؤٜ )
ٗٝهَاًٛ  هٞ ٙاْ( ٠٤٢) سَٙزٜٝ بٞجََٚٔٚؼت٘ٗٝ كاسٝكاُٚاْ كٞ كشَٙلاساُٜٞ هٞٗ. كشَٙلاس( ٤٤٧) دٝكاتٞ كٞ بٞجََِٚٞٓٚؼت٘ٗٝ كاسٙاْ ثَٚظرت

( ٦٠٢هََّٚ هٞبٞس كًٞٛ كشَٜ كاسٝكاُٚاْ بٞجََٚٔٚؼت٘ٗٝ. ٓٞسٗٝٓا سَٙزٜٝ )ثشطٚاسٜ "٢ٞطٞس كاست بٞجَٛ َٓٚؼت٘ٗٝ، ٓؤكاسٝكٜٞ ضٛ ب٘ٗٝ؟ دٝ
ْ كاسٝكاُٚا ق٘سطٛ هٞبٞس ٙاْ( ٠٠٢) سَٙزٜٝ ٗٝ دٝكشد، ثَٚؼَٚى ًافٞكامنٛ ٗ ُٞبَ٘ سِاصٜ خاُٗٝلاسٝكَٞ ًاًٞهٜٞ هٞ دٝهََّٚ كشَٙلاساْ

 تٞٗٝ.سُٗٗذٝكا صاُٚاسٙاُٞ ٢َٞ( ٠٠) رًاسٝ طشافٚلٛ. دٝسكشاْٗ اُٚاُٞٗٝخاُٗٝلاسٝك الْٙٞ هٞ كشَٙلاساْ( ٧٢بٞجََٚٔٚؼت٘ٗٝ، بٞهَاَ سَٙزٜٝ )
 (18طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 

هٞ سٗاُطٜٞ بُ٘ٗٛ جٚاٗاصٜ ُٞتٞٗٝٙٛ ٗ ًٞصٓٞبٛ ٗ ٢اٙٚين ٗ ٢ٚتِٚلٛ هٞ عَٚشاق كٞ سُٝطذاُٜٞٗٝ ثٚلٔاتٜٞ داُٚؼت٘اُٞكٞٙٞتٛ، ٗ 
راُٞٗٝ بٞ طشُطٌاْ صاُٛ ٢اطيت كاسٙطٞسٜ ٢َٞ جٚاٗاصٙاُٞ بضاُني هٞ ثُٞٙ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ ٓٞطتجَٚلشدُٛ ٢َٞ جٚاٗاصٙاُٞ هٞ صؤس الُٙٞٛ رٙاُٛ سؤ

كشَٙلاس ٗ خاُٗٝلاس. بؤٙٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ ساثشطٚٞكٞ ثشطٚاسٜ ٢ٞٗٝٙاْ هَٚلشاٗٝ كٞ " ٓٞطت دٝكٞٙت كٞ خاُٗٝلاسٝكٞت صٙاتش طشُطٛ بٞٗ 
 سَٙزٜٝ كٞ صؤسِٙٞٙاْ ٗٝهَاًذا هٞ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٠١ٙني؟" هٞ طشافٚلٛ رًاسٝ )كشَٙلاساُٞ دٝدات كٞ هٞ ُٞتٞٗٝ، ٢اٙني، ٙاْ ًٞصٓٞبٞكٜٞ خؤ

ػذاسب٘ٗاُٛ ساثشطٚٞكٞٙٞ دٝهَني ُٞخَٚش ٓٞطت بٞ جٚاٗاصٜ طشُطٚجَٚذاْ ُاكّٞٙ هٞ الْٙٞ خاُٗٝلاسٝ هٞبٞس ٢ٞٗ ٓؤٙاُٜٞ كٞ بٞ ٜ( ٠١٢)
 سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ( ٠٤٢) سَٙزٜٝ ػَٚ٘ٝ بًٞٓٞاْ. دٝكّٞٙ جٚاٗاصٙٞ بَٞ ٓٞطت بٞهََٛ دٝهَني ٙاْ( ٦١ُاٗبشاْ. بٞالَ سَٙزٜٝ )

 ًايف ثَٚؼَٚوٛ كاسٝكاْ خاْٗٝ بٞهَٛ" دٝهََّٚ( ٢٠٢ٝكاْ ًايف ٢ٞٗ كشَٙلاساُٞ ثَٚؼَٚى ُاكات كٞ بٚاُني، بٞهَاَ سَٙزٜٝ )خاُٗٝلاس كٞ ثَٚاُ٘اٙٞ
 ٝكْٞد بٚاُٚٞكاْ كشَٙلاسٝ

 .(19طشافٚلٟ رًاسٝ )
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ٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ، ٢ٞٗٝ بٞدٝسدٝكَٞٗٙت كٞ ثَٚؼَٚولاسٜ بٞساُبٞس بٞ كشَٙلاسٜ بٚاُٛ طٞباسٝت بٞ سِ
لاسٜ بٞ ػَٚ٘اصٜ جٚاٗاص بُ٘ٗٛ ٓٞٙٞ. ٢ٞطٞس ضٛ سَِٙزٝٙٞكٛ كَٞ هٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سِاثشطٚٞكٞ ٢اًارٝٙاْ بٞ بُ٘ٗٛ ثَٚؼَٚولاسٜ دٝسذٞق بٞ كشَٙ

كشدٗٗٝ، بٞهَاَ ٢ٞٗ ضاالك٘اْ ٗ سِٙلدشاٗاُٜٞ كٞ كاس هٞطٞس ًايف كشَٙلاسٜ بٚاُٛ دٝكْٞ ٢اًارٝ بٞ ثَٚؼَٚولاسٜ تشطِان دٝكْٞ كٞ بٚاُٛ 
دٝسذٞق بٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ ٢ٞجناَ دٝدسَٙت. ٢ًٞٞؾ هٞٗ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ طشٗثاُٞٗٝ بٞدٝسكٞٗت كٞ ٢ٞجناًذساْٗ. بؤ منُ٘ٞ ذًٞٞ 

 كٛ طُٞتٞسَٙلٞ بؤ داكؤكٚلشدْ هٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ دٝهََٚت:ٓٞراس كٞ طٞسؤ

 هٞ دٝكشَٙت ثَٛ دٝطتٚاْ ض٘اس بؤ ٢كشِّٙ ٗ فشؤػنت بٞ كشَٙلاسٜ بٚاُٚٞٗٝ دٝكشَٙت. جاسٜ ٗا ٓٞٙٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ 
 ٗ ك٘سدطتاْ ٌَٙٛٓٞس هٞ بٚاُٛ كشَٙلاسٜ بٞ تاٙبٞت ٙاطاٙٞكٛ ٢َٚظتا تا... دٝكْٞ ثَٛ كاسٙاْ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ الْٙٞ
كٛ كشَٙلاسٜ بٚاُٛ ٢ٞس هٞطٞس جٞخت صٙاتش سٌَِِٙاٙٚاُٞؾ ٢َٞ. سٌَِِٙاٙٚٞ تُٞٔا ٓٞٙٞ كٞ ٢ٜٞٗٝ. ُٚٞ بُ٘ٗٛ عَٚشاق

 دٝكُٞٞٗٝ ُٞن ًافٞكاُٚاْ... ٓٞسٗٝٓا كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ تا ٢َٚظتا طُٞذٙلاٜ تاٙبٞتٚاْ ُٚٞ.

 َٙلدشاٜٗ كاسٗ ت٘اُاطاصٜ دٝطيت كاسٝ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ دٝهََٚت:ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ ًٓٞاْ بابٞتٞٗٝ ٢اهَا كٞ طٞسؤكٛ سِ

تا ٢َٚظتا ٓٚض ٙاطاٙٞن ُٚٞ كٞ ثاسَٙضطاسٜ هٞ ًايف كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ بلات...طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ كٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ 
ٞ ًايف كشَٙلاساُٛ طُٞذٙلاٜ تاٙبٞت بٞ خؤٙاْ ُٚٞ، طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ بٞ طؼيت ُٞٙاُت٘اُٚ٘ٝ ثاسَٙضطاسٜ ه

 بٚاُٛ بلْٞ. دٝت٘امن بوٍََٚ، ٢َٞ طُٞذٙلاٙاُٞ ًايف كشَٙلاساُٛ ُاٗخؤٙاْ ُٞثاساطت٘ٝ ض جاٜ كشَٙلاسٜ بٚاُٛ!

 

 هََٚت:٢ٞٗ صٙاتش هٞطٞس ٢َٞ بابٞتٞ دٝدَٗٙت ٗ ٢اًارٝ بٞ جؤسٜ ٢ٞٗ ثَٚؼَٚولاسٙاُٞ دٝكات كٞ دٝسذٞق بٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ دٝكشَّٙ. ٓٞسٗٝن دٝ

لاساُٛ بٚاُٛ هٞالْٙٞ خاُٗٝلاسٝكاُٞٗٝ بٞ جؤسَٙم هٞ جؤسٝكاْ دٝكشَّٙ بٞكؤٙوٞ، باصسطاُٚاْ ثَٚ٘ٝ دٝكْٞ، ٢ٞٗٙؽ بٜٞٗٝ كٞ كشَٙ
كشَٙلاس ثاطجؤستٚاْ هَٛ صٝٗت دٝكْٞ ٗ سَِٙطشٙاْ هَٛ دٝكْٞ كٞ بؤ خؤٙاْ بضّ بٞ دٗاٜ كاسٜ تشدا بطٞسَِّٙ ٙاْ بطٞسَِِٙٞٗٝ ٗهَاتٞكاُٛ خؤٙاْ. 

كاسَٙلٛ دٙاسٙلشاٗ دٝبشَٙتٞ ًاهَاْ كٞضٛ ضُٞذّٙ كاسٜ تشٙاْ ثَٛ دكْٞ، ٗٝ ُاػبِٚٚت كٞ كؤًجاُٚاكاْ داكؤكٚاْ هَٛ بلْٞ. ٢ًٞٞ ٓٞٙٞ بؤ 
ٞٗٝٙٞ طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ كٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ بٞ تاٙبٞتٛ سِٝطٞصٜ ًَٛ تٞذٞسِٗػٛ جِظٚاْ بٞساُبٞس دٝكشَٙت ٗ ط٘كاٙٞتٚاْ ثَٛ دٝكشَٙت. كَٚؼٞ ٢

 َٙم هٞٗ كشَٙلاساُٞ هٞبٞس تشطٛ خاُٗٝلاس ُاَٗٙشَّٙ  داٗاٜ ًافٞكاُٚاْ بلْٞ.كٞ ُٓٞذ

 طٞباسٝت بٞ ًٓٞاْ بابٞت ع٘مساْ صِٙذاُٛ ٢اًارٜٝ بٞٗٝدا كٞ :

كشَٙلاساُٛ بٚاُٛ صٙاتش ت٘ػٛ ثَٚؼَٚولاسٜ دٝبّ ٗ هٞ ًاًٞهَٞكشدُذا  جٚاكاسٜ هٞ َُٚ٘اْ كشَٙلاسٜ ُاٗخؤ ٗ بٚاُٚذا 
 بٞس باسٗدؤخٛ تاٙبٞتٚاْ صٙاتش دٝضٞٗطَِٚشَِٙٞٗٝ.دٝكشَٙت. ٢ٞٗاْ هٞ

كشَٙلاس سٝطٞصَٙلٛ طشُطٞ هٞ ثشؤطٜٞ بٞسًَِٓٞٔٚاْ ٗ كاسكشدْ، هٞ ثَِٚاٗ ضاالكلشدُٛ ٢َٞ سٝطٞصٝ ٗ ٗٝك٘ ٓاُذاَُٚم بؤ ٓٞطتلشدْ بٞ 
ؤظٚؽ ثَٚ٘ٙظتٞ ساٜ كشَٙلاس هٞطٞس كاسٙطٞسٜ بُ٘ٗٛ ٢ٞٗ هَٞ ثشؤطٞٙٞدا ٓٞسٗٝٓا ثٞٙشٝٗٙلشدْ هٞ بًِٞا ٙاطاٙٚٞكاُٛ كاس ٗ ًايف ًش

ٞ باسٗدؤخٛ كاس بٞ ُٓٞذ ٗٝسبطريَٙت. بؤ صاُٚين ٢ٜٞٗٝ كٞ كشَٙلاساْ ساٙاْ ٗٝسدٝطريَٙت هٞ الْٙٞ خاْٗٝ كاسٝكاُٚاُٞٗٝ ثشطٚاسٜ ٢ًٞٗٝا ه
( ٦١ٞ طشافٚلٛ رًاسٝ )كشَٙلاساْ كشدٗٗٝ كٞ " ٓٚض كات خاُٗٝلاسٝكٞت سِاٜ تؤٜ ٗٝسطشت٘ٗٝ هٞثَِٚاٗ باػرتكشدُٛ سِٝٗػٛ كاس؟"، ه

بٞ ُضٙلٞٙٛ ُٜٚ٘ٝ كشَٙلاساْ هٞ سٗٗثَٚ٘ٙٚٞكٞ دٝهََّٚ  دٝسدٝكَٞٗٙت ٗٝهَاًٚاُذاٗٝتٞٗٝ كٞ كٞغ( ٠١٧) هٞكؤٜ ٗٝهَاًذا هٞ كٞ سُٗٗلشاٗٝتٞٗٝ
 منُ٘ٗٞكٞ ٜ ٠٤٢ ٗٝٗٝسطريا ساٙاْ دٝهََّٚ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ سَٙزٜٝ بٞساًبٞسدا هٞ ،(٤٧٢ُٞخَٚش ساٙاْ ٗٝسُٞطرياٗٝ كٞ دٝكاتٞ سَٙزٜٝ )

طُٞذٙلا ٗ ذلً٘ٞت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ طشُطٛ بذسَٙت بٞ  ٗٝك٘ تشٜ ثُٞٙ٘ٝذٙذاسٝكاُٛ الُٙٞٞ ٗ خاُٗٝلاس هٞطٞس كشَٙلاس تشٜ ًافَٚلٛ. ثَٚلذَِّٙ
ٞ كشَٙلاساْ ثٞسٝثَٚذاُٛ ت٘اُا ثٚؼٞٙٚٞكاْ ٗ ضؤُٚٞتٛ كاسكشدُٛ كشَٙلاساْ هٞ سَٙطاٜ خ٘هٛ تاٙبٞتٞٗٝ. بؤ دٝسخظتين ٢اطيت ٢َٞ طشُطٚذاُ

ثشطٚاسٙاْ هَٚلشاٗٝ " ٢اٙا خاُٗٝلاس ٓٚض خ٘هَٚلٛ سِآَِٚاُٛ بؤ كشدُٗٞتٞٗٝ هٞطٞس ضؤُٚٞتٛ كاس كشدْ ٙاْ ثٞٙذاكشدُٛ ػاسٝصاٙٛ هٞطٞس 
 ٓٚض ٠١٢ سَٙزٜٝ بٞهَاَ كشاٗٝتٞٗٝ، بؤ سآَِٚاُٚاْ خ٘هٛ بٞهَٛ دٝهََّٚ كشَٙلاساْ ٜ ٦١٢ضؤُٚٞتٛ كاسكشدْ؟" هٞ ٗٝهَاًذا تُٞٔا سَٙزٜٝ 

 ٚ٘ٝ.  ُٞبِٚ خ٘هَٚلٚاْ
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 تٞٗٝسٜ ػٞػَٞ: دادطاكاُٛ كاس
داٗاكشدُٛ ًاف ٙٞكَٚلٞ هٞٗ ثشُٝظٚجاُٜٞ كٞ بًِٞاٜ ًٓٞ٘ٗ ٙاطا طٞسدُٗٗٚٞكاُٞ، هٞ بًِٞادا داُاُٛ ٙاطاكاْ سُٝطذاُٜٞٗٝ ٢ٞٗ 

لاساْ ٙٞكَٚلّ هٞٗ ضِٚاُٜٞ كؤًٞهَطا كٞ ٢ٞطٞسٜ ٢ٞٗٝ صؤسٝ ًافٞكاُاّٙ داُجَٚذاُٞٙٞ كٞ بؤ ثاسَٙضطاسٙلشدْ هٞ ًافٞكاْ ٓٞٙٞ. كشَٙ
ثَٚؼَٚوبلشَٙت، بؤٙٞ ٙاطاكاْ سَٙ٘ػ٘ٙيَن ٙاطاٙٚاْ بؤ داٗاكشدُٛ ًافٞكاُٚاْ دٙاسٙلشدٗٝ، تُٞاُٞت بٞ ثَٚٛ ٓٞسدٗٗ ٙاطاكاُٛ كاس هٞ 

 ٜ ٧٠ رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ ٠٤١ ٗ ٠٤٧ ًاددٝكاُٛ) ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ ٗ( ٦١٠٠ طاهَٛ ٤٧ رًاسٝ ٙاطاٜ هٞ ٠٢٢ ٠٢٠ٗعَٚشاق)ًاددٝكاُٛ 
ًٞ٘ٗ ػاسٝكاْ دامبٞصسَٙت بؤ ٙٞكالكشدُٜٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ كٞٙظاُٜٞ كٞ هٞ ٓ هٞ كاس دادطاٜ ُاٜٗ بٞ تاٙبٞت دادطاٙٞكٛ دٝبَٚت( ٠١٠٧ طاهَٛ

دسَٙت. بؤ خظتِٞسٜٗٗ ٢ٞٗ ٗاقعٜٞ كٞ ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ٓٞسدٗٗ ٙاطاٜ كاس ٗ خاُُٞؼني ٗ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ بشِٙاسٙاْ هٞطٞس دٝ
 داٗاكشدُٛ ًاف هٞ الْٙٞ كشٙلاساُٞٗٝ ٢ٞطٞس ًافٞكاُٚاْ ثَٚؼَٚولشا ٢ٞٗ سَٙ٘ػَِ٘ٙاُٞ ضني كٞ دٝٙطشُٞبٞس ضُٞذ ثشطٚاسَٙم هٞ كشَٙلاساْ

٢ٞطٞس  ''شٗثٞكاْ. هٞ ٗٝهَاًٛ ثشطٚاسٜ كشاٗٝ، ٓٞسٗٝٓا ٙٞكَٚلٚؼٞ هٞ تٞٗٝسٝكاْ كٞ قظٜٞ هٞطٞسكشاٗٝ هٞ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاْ ٗ فؤكع ط
 ٗٝهَاًٚاُذاٗٝتٞٗٝ كٞ كشٙلاس( ٧٧٠خاُٗٝلاسٝكٞت ثَٚؼَٚولاسٜ بٞساُبٞست كشد، داٗاٜ ًايف خؤت دٝكٞٙت؟ " هٞ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞدا، هٞ كؤٜ )

( ٦٧٤) دٝكاتٞ كٞ منُ٘ٗٞكٞ ٜ(٤٠٢) سَٙزٜٝ بٞهَاَ ،(٢٠٢) سَٙزٜٝ دٝكاتٞ كٞ دٝكّٞٙ خؤًاْ ًايف داٗاٜ بٞهََٛ دٝهَني كشَٙلاس( ٠١٤)
ْٞ ثشطٚاسٜ ٢ٞٗٝٙاْ ٢اساطتٞكشاٗٝ كٞ " ثُٞا دٝك خ٘ٙاْ ًايف داٗاٜ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ بؤ. ُاكّٞٙ خؤًاْ ًايف داٗاٜ ُٞخَٚش دٝهََّٚ كٞغ

 ضاسٝطٞسٜ بٞ ٙٞكٞٙٞسٗٗثَٚ٘ ٜ( ٤٧٢دٝبٞٙتٞ بٞس كاَ سَِٙطا بؤ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًافٞكاُت؟" هٞ ًٗٝذا دٝسدٝكَٞٗٙت صؤسِٙٞٙاْ كٞ سَٙزٜٝ )
 كشَٙلاساْ ٜ(٠٤٢ٝكْٞ، تُٞٔا سَٙزٜٝ )د ًافٞكاُٚاْ داٗاٜ ذلً٘ٞتٞٗٝ سَٙطاٜ هٞ ٙاْ(٦٠٢) سَٙزٜٝ ٗٝسدٝطشُٞٗٝ، ًافٞكاُٚاْ كؤًٞهَاٙٞتٛ

 سَٙزٜٝ ًٓٞاْ بٞ اساْكشَٙل ًايف داكؤكٚلاسٜ طٞسٝكٛ الَُٙٞٚلٛ ٗٝك٘ كشَٙلاساُؽ طُٞذٙلاٜ ٗٝسدٝطشِٙٞٗٝ، ًافٞكامناْ دادطا سَٙطاٜ بٞ دٝهَني
  .ًافٞكاُٚاْ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ بؤ كشَٙلاساُٞٗٝ الْٙٞ هٞ دٝبشدسَٙت بؤ ثُٞاٜ ٙٞ(٠٤٢) كٞ دادطا
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 هٞ( ٦٠هٞثَِٚاٗ صاُٚين ٓؤكاسٜ داٗاُٞكشدُٛ ًافٞكاْ، كشَٙلاساْ ثشطٚاسٙاْ هَٚلشاٗٝ"بؤضٛ داٗاٜ ًايف خؤت ُاكٞٙت". هٞ طشافٚلٛ رًاسٝ ) 
ٙاْ صؤس سَِٙزٜٝ دٝسدٝكَٞٗٙت بلشَٙت، بٞساُبٞس ثَٚؼَٚولاسٙاْ ٢ٞطٞس ُاكْٞ خؤٙاْ ًايف داٗاٜ بٞٗٝداب٘ٗ ٢اًارٝٙاْ كٞ ٜٞكشَٙلاساُ ٢ٞٗ ٗٝهَاًٛ

 ٙٞكَٚلٛ". بلشَٙت ثَٚؼَٚى ًافٚؼٍ ُٓٞذَٙم ُٚٞ طشُط بٞالًٞٗٝ باػٞ، بٞالًٞٗٝ كاسٝكَٞ"دٝهََّٚ دََِٙٚت ثَٚم سِٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٞ ٤٤٢ٜكٞ 
. دٗٗسخياتٞٗٝ كاسٝكٜٞ هٞ ٗ بَٚت خشاث ًاًٞهَٜٞ خاُٗٝلاس كٞ هٜٞٗٝ كشَٙلاسٝ تشطٛ ثَٚذاٗٝ ٢اًارٝٙاْ كشَٙلاساْ كٞ ْٓؤكاسٝكا هٞ تش

 منُٜ٘ٞ ٦٦٢ٜ سَٙزٜٝ ٓٞسٗٝٓا. دَِّٙ ثَٚم منُ٘ٞكٞ ٢٤٠٢ٜٞٗاُٜٞ كٞ ٢َٞ خاهَٞ بٞ ٓؤكاسٜ داٗاُٞكشدُٛ ًافٞكاْ ُاٗدٝبْٞ سَِٙزٜٝ 
 تٞٗٝ.ٗٝسدٝطريَٙ بؤ ًافٞكاُٚاْ كٞ هٜٞٗٝ دهَِٚاُني هٞبٞس٢ٜٞٗٝ ُاكّٞٙ خؤًاْ ًايف داٗاٜ دٝهََّٚ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ

 (21طشافٚلٟ رًاسٝ)

 
 

طٛ هٞ كاتَٚلذا ٓٞبُ٘ٗٛ دادطاكاُٛ كاس بؤ ٙٞكالٙلشدُٜٞٗٝ كٞٙظٛ ثَٚؼَٚولاسٙٞكاْ ٗ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًايف كشَٙلاساْ هٞ سِٜٗٗ ٙاطاٙٚٞٗٝ طشُ
اَ ٓٞسٝن هٞ قظٜٞ صؤسبٜٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاْ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٞٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙت ٢َٞ دادطاٙاُٞ ثَٚذساٗٝ ٗ ضٞطجَِٚشاْٗ، بٞهَ

 دادطاٜ عَٚشاقٞ، ٠١٠٧ٜكَٞ ٗ ك٘سِٙاْ ٓٞٙٞ. بٞ ثَٚٛ ٙاطاٜ كاس كٞ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ كاسٜ ثَٛ دٝكشَٙت ٗ ًٓٞاْ ٙاطا كؤُٞكٜٞ طاهَٛ 
 بٞهَاَ. دٝبَٚت ضاالن داداطاكٞ دادٗٝسٝ، ٢َٞ بٞكاسبُ٘ٗٗٛ دٝطت بٞ. دادٝٗٝ ٗٝصٙشٜ الْٙٞ هٞ دادٗٝسَٙم شدُُٛٚؼاُل دٝطت بٞ دادًٝٞصسَٙت كاس

 دٝطتٞٙٞن دٙاسٙلشدُٛ بٞ دادًٝٞصسَٙت كاس داداطاٜ ٝٙٞ،(٦١٠٠شاقٛ كٞ ٙاطاٜ كاسٜ ًٓٞ٘اسكشاٜٗ طاهَٛ )عَٚ ٜ( ٤٧)رًاسٝ ٙاطاٜ بٞثَٚٛ
 َُِ٘ٙٞسٜ ٓٞسٗٝٓا كشَٙلاساُٞ، صؤسِٜٙٞ َُِ٘ٙٞسٜ كٞ طُٞذٙلاٜٙٞ ٢ٞٗ َُِ٘ٙٞسٜ هٞطٞيَ دٝكات دٙاسٜ داد صٙشٜٗٝ كٞ دادٗٝسَٙم هٞ دَٙت ثَٚم كٞ

اٙٞتٛ صؤسِٜٙٞ خاُٗٝلاس دٝكات.٢ٜٞٗٝ جَٚٛ طٞسجنٞ ٗ هٞ قظٜٞ بٞػذاسب٘اُٞٗٝ دٝسكٞٗت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ هٞ َُِ٘ٙٞس كٞ خاُٗٝلاساْ ٙٞكٚيَت
٢َٞ دادطاٙاُٞ كَٚؼٜٞ كاسابُ٘ٚاْ ٓٞٙٞ. بؤ منُ٘ٞ دادٗٝس )عبذاهشمحّ ؿاحل ذظني( هٞ ػاسٜ كٞسك٘ن ُٓٞذَٙم هٞ ثاسَٙضطاكاْ تا ٢َٚظتاؾ 

 :باغ هَٞ كَٚؼٞٙٞ دٝكات ٗ دٝهََٚت
هٞ سِٜٗٗ دٝقٛ ٙاطاٙٚٞٗٝ كَٚؼًٞاْ ُٚٞ طٞباسٝت بٞ دادطاكاُٛ كاس، بٞهَاَ كَٚؼٞكاْ ثٞٙ٘ٝطنت بٞ  ُٓٞطاٗٝكاُٛ 

َِٙٞكاُٛ طلاهَاكشدْ هٞ الْٙٞ كشَٙلاساُٞٗٝ. بؤ منُ٘ٞ هٞ ُٓٞطاٗٝكاُٛ كاساكشدُٛ ٢َٞ كاساكشدُٛ دادطاكاْ ٗ سَِٙ٘ػ٘
دادطاٙاُٞ ٗصاسٝتٛ كاس دٗادٝكَٞٗٙت هٞ دٝسكشدُٛ بشِٙاسٜ دسٗطتلشدُٛ دٝطتٜٞ دادطاكاْ. ٓٞسٗٝٓا طٞباسٝت بٞ 

كٞ ُاصاُّ ًايف ٢ٞٗٝٙاْ ٓٞٙٞ طلاهَا  سَِٙ٘ػَِ٘ٙٞكاُٛ طلاهَاكشدْ كشَٙلاساْ ٢اطيت ٓؤػٚاسٙاْ الٗاصٝ طٞباسٝت بٞ ٜٗٝ
  .درٜ خاُٗٝلاس بٞسصكُٞٞٗٝ،ٙاخ٘د ُاصاُّ هٞ كَٜ٘ طلاهَآ بلْٞ ٗ داٗاٜ ًايف خؤٙاْ بلْٞ

 :ٓٞس طٞباسٝت بٞ كاسٗضاالكٚٞكاُٛ داطاكاُٛ كاس، سِاَٗٙزكاسٜ قاُُ٘ٛ )٢ٞمحٞد خٞهٚى ٢ٚربآٍٚ( هٞ ػاسٜ بٞغذاد دٝهََٚت
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ًٚاْ دٝضَٚتٞ بٞسدٝطت، صؤسبٜٞ طلاهَاكاْ هٞالْٙٞ كشَٙلاساُٛ بٚاُٚٞٗٝ دادطاكاُٛ كاس طلاهَاٜ كٞ

بٞسصدٝكشَِٙٞٗٝ.كشَٙلاسٜ عَٚشاقٛ صٙاتش كَٚؼٞكاُٚاْ بٞ سَِٙطاٜ عٞػاٙٞسٜ ضاسٝطٞس دٝكْٞ. كشَٙلاس بؤخؤٜ ٢ٞسن ٗ 
طٛ ٗاص هٞكاسٝكٜٞ دََِٝٓٚٚت ًايف خؤٜ ُاصاَُٛ، هٞبٞس٢ٞٗٝ كاتَٚم كَٚؼٞٙٞكٛ هٞطٞيَ خاُٗٝلاسٝكٜٞ دٝبَٚت، بٞ بَٛ دُٝ

 .بٞبَٛ ٓٚض دٝطت تَٚ٘ٝسداَُٚلٛ دادطاكاْ
٢َٞ قظاُٞ ٙٞن دطشَٙتٞٗٝ هٞطٞيَ ٢ٞجناًٞكاُٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ، بٞ تاٙبٞتٛ كٞ ثشطٚاسٜ ٢ٞٗٝ كشاٗٝ "ثُٞا دٝبٞٙتٞ بٞس كاَ سَِٙطا بؤ 

هٞ سَِٙطاٜ دادطاٗٝ ًافٞكاُٚاْ بؤ بطٞسَِٙتٞٗٝ.هٞ كاتَٚلذا سَِٙزٜٝ  ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًافٞكاُت؟" سَِٙزٝٙٞكٛ كَٞ هٞ كشَٙلاساْ ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكْٞ
 صؤسٜ كشَٙلاساْ ٢اًارٝٙاْ بٞٗٝ داٗٝ كٞ ضاسٝطٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ ٓٞيَ دٝبزسَّٙ بؤ ٙٞكالٙٚلشدُٜٞٗٝ كَٚؼٞكاْ. ٢ًٞٞؾ بٞهَطٜٞ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ

 .كٞ دٝسذٞق بٞ كشَٙلاساْ ٢ٞجناَ دٝدسَّٙ داداطاكاْ ُٞبُ٘ٞتٞ ػَ٘ٙين ٙٞكالٙٛ كشدُٜٞٗٝ كٞٙظٛ ثَٚؼَٚولاسٙٞكاْ
الٙٛ ٓؤكاسَٙلٛ تش كٞ ٗٝن بٞسبٞطيت بٞسدَٝ كاسابُ٘ٗٛ دادطاكاُٛ كاس باطٛ هَٚ٘ٝكشاٗٝ،٢ٞٗ سَِٙ٘ػَِ٘ٙاُٞٙٞ كٞ دادطاكاْ دٝٙطشُٞبٞس بؤ ٙٞك

اغ هٞٗ ٢اطتُٞطاُٞ دٝكات كٞ ت٘ػٛ كشدُٜٞٗٝ كٞٙظٞكاْ. بؤ منُ٘ٞ )كاظٍ عوٛ( طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ بٞطشٝ ب
  :كشَٙلاساْ دٝبِٞٗٝ هٞ كاتٛ بشدُٛ كَٚؼٞكاُٚاْ بؤ دادطاكاُٛ كاس.٢ٞٗ دٝهََٚت

ٙٞكَٚم هٞ كَٚؼٜٞ دادطاكاْ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ صؤسبٜٞ ٢ٞٗ كؤًجاُٚاٙاُٜٞ كٞ طلاهَآٙاْ هٞ در تؤًاس دٝكشَّٙ، باسٝطاٜ 
االٙاْ هٞطٞس تؤًاس دٝكات، بٞ بٚاُٜ٘ٗ بُ٘ٗٛ باسٝطاٜ طٞسٝكٛ طٞسٝكٚاْ هٞ ػاسٜ بٞغذادٝ. كاتَٚم كشَٙلاسَٙم طل

كؤًجاُٚاكاْ هٞ بٞغذاد، كٞٙظٞكاْ دٝط٘اصسَِٙٞٗٝ بؤ داطاكاُٛ كاس هٞ بٞغذاد.ٓٞس بؤٙٞؾ كشَٙلاس ُات٘اَُٚت طٞفٞس 
ٞكالٙٛ بلات بؤ بٞغذاد بؤ بٞدٗاداضُ٘ٛ كٞٙظٞكٜٞ. ٢ًٞٞؾ ٗا دٝكات كشَٙلاس ثُٞا ُٞباتٞ بٞس دادطاكاْ بؤ ٙ

 .كشدُٜٞٗٝ كٞٙظٛ ٢ٞٗ ثَٚؼَٚولاسٙاُٜٞ كٞ بٞساُبٞسٜ دٝكشَٙت
 ثٞٙ٘ٝطت بٞ ًٓٞاْ باتٞٗٝ، ثاسَٙضٝس )كاسًُٞذ حمٌ٘د( ػاسٝصا هٞ ٙاطاكاُٛ كاس ٗ كاسٗضاالكٚٞكاُٛ دادطاكاْ هٞ ثاسَٙضطاٜ طوٌَٚاُٛ باغ

  :كاتٛ تؤًاسكشدُٛ طلاهَآ سِٗٗبٞسِٜٗٗ كشَٙلاساْ دٝبٚتٞٗٝ. ٢ٞٗ دٝهََٚتهٞ خشاثٛ سِٝٗػٛ دادطاكاُٛ كاس ٗ ٢ٞٗ سِؤتِٚٚاتٞ صؤساُٞ دٝكات كٞ هٞ 
كَٚؼٜٞ طٞسٝكٛ كشَٙلاساْ تُٞٚا هٞخشاثٛ ٙاطاكا١ْ ًاًٞهَٜٞ خاُٗٝلاسٗ دٝطٞآلتٛ جَٚبٞجَٚلشدْ ُابَِٚٚتٞٗٝ، بٞهَل٘ 

ٞالْٙٞ خاُٗٝلاس ٙاْ ٓٞس هٞٗٝؾ صٙاتش ُٞبُ٘ٗٛ دادطاٙٞكٛ ٢ٞكتٚظ١ ضاالكٞ تابت٘اَُٚت ٢ٞٗ ًافاُٜٞ كشَٙلاس كٞه
كٞغ١ الَُٙٞٚم صٝٗت دٝكشَٙت بَٚطٞسَِٙتٞٗٝ، ضُ٘لٞ طٞس طٞٙشَٙلٛ سَٙلاسٝكاُٛ تؤًاسكشدُٛ داٗاٜ ٙاطاٙٛ بلّٞٙ بؤ 
ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًافَٚلٛ كشَٙلاس هٞكٞٙظَٚلٛ دٙاسٙلشاٗدا ٢ٞٗا دٝت٘اُني بوَني كشَٙلاسٝكٞ دٝبَٚت ضُٞذ قاقٛ ٢ٞٗ بشِٝ 

صٝٗتلشاٗٝ، ٙاْ داٗاكاسٙٚٞكاُٛ طٞملاُذ١ْ بٞهَطٞكاْ بؤ كشَٙلاس ٢ُٞٗٝذٝ صؤسٝ كٞثَِٚاضَٚت  طٞسفبلاتٞٗٝ كٞهَٚٛ
كشَٙلاسَٙم بت٘اَُٚت طٞسجًٞٚاْ بٞسدٝطت خبات، بؤٙٞ دٝت٘اُني بوَني دادطاكاُٚؽ ٢ٞٗ ػَِ٘ٙٞ ُٚني بؤ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ 

 .ًايف كشَٙلاساْ
ّ ٗ فؤكٞغ طشٗثٞكاُٚؼٞٗٝ ٢ٞٗٝ دٝسدٝكَٞٗٙت كٞ بٞ ٓؤكاسٜ جٚاٗاص دادطاكاُٛ كاس بًٞؼَٚ٘ٝٙٞ هٞ ٢ٞجناًٛ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ٗ ضاٗثَٚلٞٗت

ضاالن ُني ٗ ُٞبُ٘ٞتٞ ػ٘ٙيَن ٙٞكالٙٛ كشدُٜٞٗٝ كٞٙظٛ ثَٚؼَٚولاسٙٞكاْ كٞ دٝسذٞق بٞ كشَٙلاساْ دٝكشَّٙ. طشُطرتّٙ ٢ٞٗ ٓؤكاساُٞؾ 
دادطاكاُٛ كاس، صؤسٜ سِؤتِٚٚات ٗ ٢ٞٗ سَِٙ٘ػَِ٘ٙاُٜٞ كٞ بؤ طلاهَاكشدْ بشٙتني هٞ جذٜ ُٞبُ٘ٗٛ الُٙٞٛ ذلً٘ٛ هٞ صٗٗ كاساكشدُٛ دٝطتٜٞ 

 دٝطريَِٙٞبٞس، ٓٞسٗٝٓا الٗاصٜ ٢اطيت ٓؤػٚاسٜ كشَٙلاس طٞباسٝت بٞ ًايف طلاهَآكشدْ ٗ بشدُٛ كٞٙظٞكاْ بؤ دادطاكاُٛ كاس. ًٓٞ٘ٗ ٢ًٞاُٞ
 بؤ ٢اطاُلاسٙلشدْ ثَِٚاٗ هٞ دٙاسٙلشاْٗ ػَّ٘ٙ سَِٙ٘ ُذَٙمٓٞ عَٚشاقٛ ٦١٠٠ٜهٞ كاتَٚلذاٙٞ بٞ ثَٚٛ ٙاطاٜ ًٓٞ٘اسكشاٜٗ طاهَٛ 

دًٝٞٗٝ ضُ٘ٛ دادطاكاْ بؤ ٢ٞٗ كٞٙظاُٜٞ كٞ ثَٚ٘ٙظتٚاْ بٞٗٝٙٞ صٗٗ بشِٙاسٙاْ هٞطٞس بٞ صٗٗ ٗ كاس دادطاكاُٛ هٞ كٞٙظٞكاْ ٙٞكالٙٚلشدُٜٞٗٝ
 بذسَٙت.
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 تٞٗٝسٜ ذٞٗتَٞ: سِؤهَٛ طُٞذٙلا ٗ ذلً٘ٞت
 

ض٘اسضَٚ٘ٝٙٞ سَٙلدشاٗٝٙٛ ٗ ٙاطاٙٚٞٙٞ كٞ هٞ سَٙطٞٙٞٗٝ بٞسطشٜ هٞ ًافٞكاُٚاْ دٝكْٞ ٗ داٗاكاُٚاْ دٝطُّٞٙٞ بٞ طُٞذٙلاٜ كشَٙلاساْ ٢ٞٗ 
 الُٙٞٛ ثُٞٙ٘ٝذٙذاس. ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ٗ دسٗطتلشدُٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ كاسكشدُٚاْ سِٝٓذَٙلٛ جٚٔاُٚاْ ٓٞٙٞ،

 بٞ تاٙبٞتٞ كٞ ٠١٠٧ طاهَٛ ٜ(٠٦اُؽ ٢ًٞٞ بٞ ٙاطاٜ تاٙبٞت سَٙلدشاٗٝ. بؤ منُ٘ٞ ٙاطاٜ عَٚشاقٛ رًاسٝ )هٞ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطت
طتاْ تاٙبٞتٞ بٞ دسٗطتلشدُٛ طُٞذٙلا ٗ كؤًٞهَٞٗ ك٘سد ٓٞسٌَٙٛ هٞ ٠١١٤ طاهَٛ ٜ(٠٠) رًاسٝ ٙاطاٜ ٓٞسٗٝٓا طُٞذٙلاٙٛ، كاسٜ ٢اصادٜ

تٞٗٝسٝدا هٞ دٗٗ سٗٗٝٗٝ قظٞ هٞطٞس طُٞذٙلاكاُٛ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ دٝكّٞٙ: ٙٞكَٞ،بٞ سَِٙلدشاٗٝكاْ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ. هَٞ 
ثؼت بٞطنت بٞ صاُٚاسٙٞكاُٛ سٗٗثَٚ٘ٙٞكًٞاْ كاسكشدُٛ كشَٙلاساْ خؤٙاْ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ طُٞذٙلاكاْ ٗ تَٚشٗاُٚين كشَٙلاساْ بؤ كاسٜ 

ٜ طُٞذٙلاكاْ ٗ سَٙطشٙٞكاُٛ بٞسدَٝ ٢َٞ ٢اصادٙٞ هٞ ًٚاُٜٞ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكع طُٞذٙلاكاْ دٝخِٞٙٞسٗٗ؛ دَٗٗٝ، ٢اطيت ٢اصادٜ كاس
 .طشٗثٞكاُٞٗٝ هٞطٞيَ َُِ٘ٙٞسٝكاُٛ طُٞذٙلاكاُٛ طفت٘طؤ دٝكشَٙت

طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ًايف ٢ُٞذاًٚيَت بؤًٓٞ٘ٗ كشَٙلاساْ دٝطتٞبٞسكشدٗٗٝ، سُٝطٞ ُٓٞذَٙم جاس كاسٙطٞسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ 
 بٞطرتابَٚتٞٗٝ بٞ صؤسٜ رًاسٜٝ ٢ُٞذاًٞكاُٛ. بٞ ثَٚٛ صاُٚاسٜ دٝطتلٞٗٗت٘ٗ هٞ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞدا سَٙزٝٙٞكٛ صؤس كًٞٛ كشٙلاساْ ٢ُٞذاًّ هٞ

 طُٞذٙلاُٛ هٞ ٢ُٞذاًّ ٙاْ ٠٠٢ سَٙزٜٝ تُٞٔا كشٙلاساْ( ٠٦١( دٝسدٝكَٞٗٙت هٞ كؤٜ )٦٦طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ، ٓٞسٗٝن هٞ طشافٚلٛ )
 كشَٙلاس( ٧١٠) هٞ بشٙتني كٞ ت٘ٙزِٙٞٗٝكٞٙٞ منُٜ٘ٗٞ ٜ ٠٠٢ سَٙزٜٝ كٞ صؤسِٙٞٙاْ بٞساًبٞسدا هٞ. كشَٙلاس( ٠٦٤) دٝكاتٞ كٞ ْكشَٙلاسا
كشَٙلاساُٛ ٢َٞ سٗٗثَٚ٘ٙٞ ُٞ بٞػذاسٜ كؤبُ٘ٗٞٗٝ ٗ كؤُطشٝكاُٛ طُٞذٙلاكاْ  ٜ ٠١٢ سَٙزٜٝ ُضٙلٜٞ. كشٙلاساْ طُٞذٙلاكاُٛ هٞ ُني ٢ُٞذاَ

 داُٛ طُٞذٙلاؾ دٝكْٞ بؤ ٢اطاداسبْ٘ٗ هٞ كاس ٗ ضاالكٚٞكاُٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ.دٝكْٞ ، ُٞ طٞس
 (22طشافٚلٟ رًاس )

 
 
 

 طٞسٝسِاٜ كًٞٛ ٢اطيت ٢ُٞذاًٚيَت كشَٙلاساْ هٞ طُٞذٙلاكاْ، صؤسِٜٙٞ كشَٙلاساْ طُٞذٙلاكاْ بٞ داكؤكٚلٞسٜ ًافٞكاُٛ خؤػٚاْ ُاصاُّ، بٞ
 ٗٝهَاًٚاْ كٞ كشَٙلاس( ٠١١ُذٙلاٜ كشَٙلاساْ بٞ داكؤكٚلٞسٜ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ دٝصاُٚت؟" هٞ كؤٜ )خؤسَٙم هٞ ٗٝهَاًٛ ثشطٚاسٜ "طٞ
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 دٝكاتٞ كشَٙلاس( ٤٦٠) هٞ بشٙتني كٞ صؤسِٙٞٙاْ بٞهَاَ ،''بٞهََٛ" دٝهََّٚ كشَٙلاساْ ٜ ٤٧٢كٞ دٝكاتٞ سٙزٜٝ  كشَٙلاس( ٦١٤) تُٞٔا داٗٝتٞٗٝ
 كشَٙلاساُٞ ًافٞكاُٛ داكؤكٚلٞسٜ تاسادٙٞن كشَٙلاساْ طُٞذٙلاكين كٞ ثَٚٚاُ٘اٙٞ كٞ ٢ٞٗاُٞؾ ،"َٚشُٞخ" دٝهَّٚ منُ٘ٗٞكٞ ٤١٢ سَٙزٜٝ

 داكؤكٚلٞسٜ بٞ كشٙلاساْ طُٞذٙاكاُٛ كٞ كٞطاُٜٞ ٢ٞٗ بؤ.  سٗثَٚ٘ٙٞكٞ منُٜ٘ٗٞ ٜ ٦٤٢ٞ سَٙزٜٝ دٝكات كٞ كشٙلاس( ٠٠٠) هٞ بشٙتني
 طشافٚلٛ هٞ" بؤضٛ؟ ُاصاُٚت، ًافٞكاُت داكؤكٚلٞسٜ بٞ كشَٙلاساْ طُٞذٙلاٜ ٢ٞطٞس" ثشطٚاسٜ ٗٝهَاًٛ هٞ ُاصاُّ، كشَٙلاساْ ًافٞكاُٛ

 تشٙؼٚاْ ُٓٞذَٙلٛ. كاسدٝكْٞ ذٚضب هٞبٞسرُٝٗٝذٜ ٗ ذٚضبني طُٞذٙلاكاْ ثَٚٚاُ٘اٙٞ  ٠٤٢ سَٙزٜٝ بٞ كشَٙلاساْ صؤسبٜٞ دٝسدٝكَٞٗٙت( ٦٤)
 سَٙطشٜ. كشَٙلاساْ داكؤكٚلٞسٜ بٞ بنب ُٞٙاُت٘اُٚ٘ٝ طُٞذٙلاكاْ بٞسَُٙ٘ٝذُٚاْ ٜػَٚ٘اص خشاثٛ ٓؤٜ بٞ دٝهََّٚ منُ٘ٗٞكٞٙٞ ٜ ٦٦٢ سَٙزٜٝ كٞ

لاساْ ٓؤكاسٝ بؤ ٢ٜٞٗٝ طُٞذٙلاكاْ داكؤكٚلٞسٜ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ُٞبّ. بٞػَٚلٛ كشَٙ ٜ ٠٧٢ ساٜ بٞ طُٞذٙلاٙٛ كاسٜ ٢اصادٜ هٞ كشدْ
 ٗ كشَٙلاساْ الٜ كاسدٝكْٞ طُٞذٙلاكاْ هٞ ٢ٞٗاُٜٞ ًتٌاُٜٞ ُٞبُ٘ٗٛ ٗ ٝصاُٙٛٞػاس ثَٚلذََِٙٚت منُ٘ٗٞكٞ ٠٢ٜكًٞٛ كشَٙلاساُؽ كٞ سَٙزٜٝ 

. بٞهَاَ طٞسٝسِاٜ كًٞٛ بٞػذاسٜ كشَٙلاساْ هٞ طُٞذٙلاكاْ ٗ تَٚشٗاُٚين طوبٚاْ بؤ دٝصاُّ ٓؤكاس بٞ خؤٙاْ بٞسرُٝٗٝذٜ ثَٚؼدظتين ٓٞسٗٝٓا
 بؤ طُٞذٙلاكاْ دٝسٜٝٗٝ هٞ كشَٙلاسْ دٝصاُّ ثَٚ٘ٙظيت بٞ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ هٞ اسبٞػذ كشَٙلاساُٛ ٜ ٠٠٢طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ، تُٞٔا سَٙزٜٝ 

 صاُّ.ُا ثَٚ٘ٙظت بٞ ٢ًٞٞ كشَٙلاساْ ٤١٢ٛ هٞ ًافٞكاُٚاْ، سَٙزٜٝ داكؤك بؤ بلْٞ دسٗطت تاٙبٞت سَٙلدشاٜٗ ٗ كؤًٞهَٞ خؤٙاْ
 (23طشافٚلٟ رًاسٝ )

 
 

ُ٘ٝذٜ َُٚ٘اْ كشٙلاس ٗ طُٞذٙلا ٙٞكَٚم ب٘ٗ هٞٗ تٞٗٝساُٜٞ كٞ هٞ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ ٢ُٞذاًٚيت كشٙلاساْ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ثٞٙ
فؤكٞغ طشٗثٞكاُٞٗٝ باطٚاْ هَٚ٘ٝكشا. ٓاٗػَٜٚ٘ٝ ٢ٞٗ ٢ٞجناًاُٜٞ كٞ هٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ دٝسكٞٗت، ٢ٞجناًٛ ضاٗثَٚلٞٗتّ ٗ فؤكٞغ 

اكاُٛ كشَٙلاساْ كًٞٞ ٗ ٢اطيت ًتٌاُٜٞ كشٙلاس بٞ طُٞذٙلا هٞ طشٗثٞكاُٚؽ ٢ٞٗٝ ُٚؼاْ دٝدْٝ كٞ كشَٙلاساْ ٢ُٞذاًَٚتٚاْ هٞ طُٞذٙل
ٜٗ ٢اطتَٚلٛ ُضًذاٙٞ. ٢ًٞٞ هٞ كاتَٚلذاٙٞ كٞ بٞسثشطاُٛ طُٞذٙلا ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝدْٝ كٞ ًايف ٢ُٞذاًٚيَت كشَٙلاس هٞ طُٞذٙلاكاُذا هٞ سِٗ

ٗٗٝ. ٢َٞ ٢اًاراُٞ هٞ قظٞكاُٛ )طٞالح عبذاهلشٍٙ( جَٚطشٜ ٙاطاٙٚٞٗٝ ثاسَٙضساٗٝ ٗ طُٞذٙلاكاُٚؽ ٢ٞٗ ًافٞٙاْ بؤ كشَٙلاس دٝطتٞبٞسكشد
 :طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ ك٘سدطتاْ بٞدٝسدٝكَٞٗٙت كاتَٚم دٝهََٚت

٢ٌَٚٞ ٗٝن طُٞذٙلا بٞ سٌَِِٙاٙٚٞكاُٛ خؤًاْ كاسدٝكّٞٙ بٞثَٚٛ ٢ٜٞٗٝ هٞ ٙاطا بؤًاْ دٝطتٞبٞسكشاٗٝ. ٓٞس كشَٙلاسَٙم 
 بلات داٗا كشَٙلاسَٙم ٓٞس ٗ طُٞذٙلاكًٞاُذا هٞ ٢ُٞذاَ ببَٚتٞ ٓٞٙٞ ٢ٜٞٗٝ ًايف بَٚتتَٚجٞسِب٘ طايَ ٠١تًُٞٞٛ هٞ 

 .دٝت٘اَُٚت ٢ٞٗا طُٞذٙلا ُاٗ هٞ ٢ُٞذاَ ببَٚتٞ
 

 :طٞالح عبذاهلشٍٙ صٙاتش هٞطٞس ٢ٞٗبابٞتٞ دٝسٗات ٗ دٝهََٚت
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ب٘ٗ ٙاْ ت٘ٗػٛ سِٗٗداَٗٙم ب٘ٗ، ٢ٞٗكات  ذاهَٞتَٚلٛ ثَٚؼَٚولاسٜ ًافٞكاُٛ ٢ٞٗٝ جَٚطاٜ داخٞ ٓٞس كاتَٚم كشَٙلاس ت٘ٗػٛ 
بري هٞ طُٞذٙلا دٝكاتٞٗٝ...٢ٞطٞس كشَٙلاس هٞ ثَٚؽ سِٗٗداُٛ كَٚؼٞكاْ طٞسداُٛ طُٞذٙلاٜ كشدباٙٞٗ بباٙٞتٞ ٢ُٞذاَ، 

 .٢ٌَٚٞ ٢ٞٗكات صٗٗتش بٞ كَٚؼٞكٜٞ ٢اطاداس دٝبّ٘ٙ ٗ ٓاٗكاسمياْ دٝكشد
ٛ ك٘سدطتاْ/هكٛ كٞسك٘ن )بٞٓشؤصحمٌذ جٞباس( ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكات كٞ  سَِٙزٝٙٞكٛ ٓٞسٗٝٓا طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُ

 :صؤسكًٞٛ كشَٙلاس هٞ ثاسَٙضطاٜ كٞسك٘ن ٢ُٞذاًَٚتٚاْ ٓٞٙٞ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ.٢ٞٗ دٝهََٚت
 كشَٙلاساْ ٜ٪٠ًٓٞ٘ٗ كشَٙلاساْ ٢ُٞذاًَٚتٚاْ ُٚٞ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ. بٞ جؤسَٙم كٞ تُٞٔا سَِٙزٜٝ 

 .كٞسك٘ن ثاسَٙضطاٜ هٞ ٓٞٙٞ ٢ُٞذاًَٚتٚاْ
ت ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ ٢ُٞذاًٚيَت كشَٙلاساْ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ، بٞسَِٙض)ًظتٞفا( هٞ طُٞذٙلاٜ ثٚؼٞطاصٜ هٞ كٞسك٘ن ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝدا

 :َٚتٞ ٢ُٞذاَ.ٓٞسٗٝن دٝهََٚتكٞ ٢ُٞذاًٚيَت هٞ طُٞذٙلا بابٞتَٚلٛ ُاضاسٜ ُٚٞ ،بٞهَل٘ كشَٙلاس ٢اسٝصًُٗٗٞذاُٞ دٝب
٢ُٞذاًٚيَت هٞ طُٞذٙلا كاسَٙلٛ ٢اسٝصًُٗٗٞذاُٞٙٞ ٗ ُاضاسكشدُٛ تَٚذا ُٚٞ، تؤ ُات٘اُٛ كشَٙلاسَٙم ُاضاسبلٞٙت بؤ 

 .٢ٜٞٗٝ ببَٚتٞ ٢ُٞذاَ هٞ طُٞذٙلاٙٞكٛ دٙاسٙلشاٗ
ذاًٚيَت دٝكْٞ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ جؤسَٙم هٞ بَٛ ًٓٞ٘ٗ ٢ًٞاُٞ ٢اًارٝ بْ٘ٗ بؤ ٢ٞٗ سِاطتٜٚٞ كٞ كشَٙلاساْ بٞ سَِٙزٝٙٞكٛ كَٞ ٢ُٞ

 ًتٌاُٞٙٛ كشَٙلاساْ ُٚؼاْ دٝدْٝ بٞساُبٞس بٞ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ، سُِٝطٞ ٓؤكاسٝكاُٛ ٢ُٞذاًٚيَت ُٞكشدْ بٞػَٚلٛ ثٞٙ٘ٝطت بَٚت بٞ
ٛ كشَٙلاساْ. هٞ سِٗٗثَٚ٘ٙٞكٞٗٝ ٢ٞٗٝ بٞدٝسكٞٗت كٞ خ٘دٜ طُٞذٙلاكاُٞٗٝ ٗ ٢ٞٗ سِؤهَٜٞ كٞ ٢ٞٗاْ دٝٙطَٚشِْ هٞ داكؤكٚلشدْ هًٞافٞكاُ

ٓؤكاسَٙلٛ طٞسٝكٛ ٢ٜٞٗٝ كشَٙلاساْ طُٞذٙلاكاْ بٞ داكؤكٚلاسٜ خؤٙاْ ُاصاُّ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ طُٞذٙلاكاْ ذضبني ٗ هٞ بٞسرُٝٗٝذٜ ذضب 
)طٞعٚذ ذظّ( طٞسؤكٛ طؼيت  كاسدٝكْٞ.ًٓٞاْ ٢اًارٝ هٞ قظٜٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ طفت٘طؤ ٗ ضاٗثَٚلٞٗتِٞكاُٞٗٝ دٝسكٞٗت. بؤ منُ٘ٞ،

 :ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ عَٚشاق دٝهََٚت
ذضبٞ طٚاطٚٞكاْ كاسٙطٞسٙاْ هٞ طٞس طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ٓٞٙٞ ٗ ذضب ٓٞٙٞ كٞ طُٞذٙلاٜ تاٙبٞت بٞ خؤٜ 

ا...كَٚؼٜٞ ٓٞٙٞ، ٙاخ٘د هٞ كاتٛ ٓٞهَبزاسدُٛ طُٞذٙلاكاْ،ذضبٞكاْ كٞطٞكاْ فٞسص دٝكْٞ بٞطٞس طُٞذٙلاكاُذ
 !طٞٗسًٝاْ دٝطت تَٚ٘ٝسداُٛ ذضبٞكاُٞ هٞكاسٜ طُٞذٙلاكاْ.ضٛ ٙاطاٙٞن ٓٞٙٞ باطٛ دٝطت تَٚ٘ٝسداُٛ ذضبٛ بلات

ضاالك٘اُاُٚؽ جٞخت هٞطٞس ذضبٛ بُ٘ٗٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ دٝكُٞٞٗٝ ٗ ثَٚٚاْ ٗاٙٞ كٞ بُ٘ٞتٞ ٓؤكاسَٙم بؤ ثاساطتين بٞسرُٝٗٝذٜ 
 :ٚاس ًاهؤ( ٗٝن ضاهل٘اَُٚم دٝهََٚتذضبٞكاْ. بؤ منُ٘ٞ، )ٓؤػ

طُٞذٙلا هٞجٚاتٛ ٢ٜٞٗٝ ببَٚتٞ ثاساطتين ًاف ب٘ٗٝ بٞ تُٞضميٛ ًِٔٞ. ٢ًٞٞؾ ذٌٚاٜٙٞ بٞسرُٝٗٝذٜ ذضبٞكاْ 
دٝكات...٢َٚظتا طُٞذٙلا ٗ كؤًٞهَٞكاْ هٞ ٗٝصٙفٜٞ سٝمسٛ خؤٙاْ َِٓٚشاُٗٞتٞ دٝسٝٗٝ، ذٌٚاٜٙٞ بٞسرُٝٗٝذٜ ذضبٞكاْ 

 .دٝكْٞ
بٞ كَٞ ٗ ك٘سِٜ طُٞذٙلاكاْ، طٞسؤكٛ طُٞذٙلاٜ كشَٙلاساُٛ بِٚاطاصٜ هكٛ طوٌَٚاُٛ )ع٘مساْ صِٙذاُٛ( باغ هٞ بَٛ ًتٌاُٞٙٛ ٓٞس طٞباسٝت 

 :كشَٙلاس ٗ ُاضاالكٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ دٝكات ٗ دٝهََٚت
بٞس ٢َٞ ٓؤكاساُٞ، ٙٞكَٞ تا٢َٚظتا كشَٙلاساْ باٗٝسِٗ ًتٌاُٞٙٞكٛ ٗاٙاْ بؤ طُٞذٙلاٗ كؤًٞهَٞكاْ ال دسٗطت ُٞب٘ٗٝ هٞ

طُٞذٙلاكاْ ُٞٙاُت٘اُٚ٘ٝ ًافٞكاْ بؤ كشَٙلاساْ بطَٚشُٞٗٝٗ كاسٝكاُٚاْ كاسٙطٞسٜ خؤٜ ُٞبَٚت كٞذلً٘ٞت بٞدَٝ 
داٗاكاسٙٛ طُٞذٙلاكاُٚاْ ُٞٙٞت، بٞػَٚلٛ تشٜ ثُٞٙ٘ٝذٜ بٞٗٝٙٞ ٓٞٙٞ ٢اطيت ضاالكٚاْ ٗٝن ثَٚ٘ٙظت ُٚٚٞٗ كاسٜ 

 .ٙٞكطشت٘ٗٙٚاْ ُٚٚٞ
ٞ سِؤهَٛ طُٞذٙلا ٗ بٞدٗاداضْ٘ بؤ كَٚؼٞكاُٛ كشَٙلاساْ، طٞسؤكٛ ًٞكتٞبٛ جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ طٞباسٝت ب

 :ك٘سدطتاْ )ُٓٞطاٗ عٞبذٗهَا( ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكات كٞ ٢ٞٗاْ بٞدٗاداضْ٘ دٝكْٞ، بٞهَاَ سُِٝطٞ هٞ ٢اطيت ثَٚ٘ٙظتذا ُٞبَٚت
ٝكّٞٙ، بٞهَاَ سُِٝطٞ ٗٝن ثَٚ٘ٙظت ُٞبَٚت. ػَّ٘ٙ بؤ ػَّ٘ٙ فٞسقٞ، هٞ ُٓٞذَٙم ػَّ٘ٙ بٞ ت٢ٞلٚذ ٢ٌَٚٞ بٞدٗاداضْ٘ٗ د

 .هٚزُٞ طُٞذٙلاٙٚٞكاْ فٞعاهّ، هٞ ُٓٞذَٙم ػَّ٘ٙ فٞعاي ُني. بٞهَاَ بٞدٗاداض٘مناْ ٓٞٙٞ
  

كٞ ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ ٢اصادٜ كاسٜ طٞسٝسِاٜ ٓؤكاسٝ صاتٚٞكاُٛ طُٞذٙلاكاْ بؤ ضاالن ُٞبُ٘ٚاْ، بٞػذاسب٘ٗاْ ٓؤكاسٜ تشٙاْ باطلشدٗٗٝ 
طُٞذٙلاٙٛ ٢ٗٞٗ سَِٙطشٙاُٜٞ كٞ ت٘ػٛ كاسٜ طُٞذٙلاكاْ دٝبَٚتٞٗٝ. بؤ منُ٘ٞ،طٞسؤكٛ هٚزُٜٞ كاسٗباسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞ ثاسَٙضطاٜ بٞطشٝ 
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ٚاْ ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ الُٙٞٛ )بؼشٜ محٚذ( ٢اًارٝ بٞ سَِٙطشٙٞكاُٛ بٞسدَٝ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ دٝكات ٗ ثَٚٛ ٗاٙٞ دٗٗ جؤس سَِٙطشٜ ٓٞٙٞ كٞ ٙٞكًٞ
 :ٙاطاٙٚٞٗٝ ٗ دًٗٗٝٚؽ الُٙٞٛ ثشاكتٚلٛ. ٢ٞٗ دٝهََٚت

 تُٞٔا ٗ ٢ٚفوٚحٞ ٙاطاٙٞكٛ بٞسكاسٝ ٢َٚظتادا هٞ ك٠٨١٧ٞ طاهَٛ ٜ(٠٣ٙاطاٜ سَِٙلدظتين كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ رًاسٝ)
 كٞستٛ هٞ كشَٙلاساْ صؤسبٜٞ كاتَٚلذا هٞ. ُادات طؼيت كٞستٛ بٞ طشُطٚٞن ٓٚض دٝدات، تاٙبٞتٛ كٞستٛ بٞ طشُطٛ
ٓا سِٙطشٙٞكٛ تشٙؽ ٢ٞٗٝٙٞ كٞ صؤسبٜٞ خاُٗٝلاسٝكاْ ٓاٗكاسٜ طُٞذٙلاكاْ ُاكْٞ ٗ سَِٙطٞٙاْ ٓٞسٗٝ.دٝكْٞ كاس طؼيت

 .ُادْٝ كٞ طُٞذٙلاكاْ بضِٞ ػ٘ٙيَن كاسكشدُٛ كشَٙلاساْ
سب٘اْ ثَٚٚاْ ٗاٙٞ كٞ هٞ الٙٞن سِؤتِٚٚاتٛ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاُٚؽ ٢اًارٝ بٞ كَٚؼٞ كاُٛ بٞسدَٝ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ دٝكشَٙت ٗ بٞػذا

تؤًاسكشدُٛ طُٞذٙلا ٗ كؤًٞهَٞكاْ صٝمحٞتٞ، هٞ الٙٞكٛ تشٙؼٞٗٝ كَٚؼٜٞ تًٞ٘ٙوٚاْ ٓٞٙٞ.ٓؤػٚاس ًاهؤ ٗٝن ضاالك٘اْ قظٞ هٞطٞس ٢َٞ 
 :بابٞتٞ دٝكات ٗ دٝهََٚت

ٛ صؤسٝ. ٓٞسٗٝٓا كَٚؼٜٞ تًٞ٘ٙى ًٞطٞهٜٞ تؤًاسكشدُٛ كؤًٞهَٞ،ٙٞكٚيَت ٗ طُٞذٙلاكاْ صؤس صٝمحٞتٞ ٗ سِؤتِٚٚات
ٙٞكَٚلٞ هٞ كَٚؼٞكاُٛ طُٞذٙلا ٗ كؤًٞهَٞكاْ. ٢ٚؼلاهٚٞتٛ طٞسبٞخؤٙٛ، دٝطت٘ٝسداْ ، اطتغالي كشدْ هٞ كاسٜ 
طُٞذٙلاٙٛ ٓٞٙٞ. ذٞتتا هٞ دسٗطتلشدُٛ ثُٞٙ٘ٝذٜ هٞطٞيَ سَِٙلدشاٗٝ َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞكاُٚؽ بٞسبٞطتٚاْ بؤ دسٗطت 

  .دٝكْٞ
بٞػذاسٙلشدُٚاْ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙذا ٙٞكَٚلٛ تشب٘ٗ هٞٗ بابٞتاُٜٞ كٞ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ طفت٘طؤكاُذا باطٚاْ هَٚ٘ٝكشا. سَِٙزٜٝ ٢افشٝت ٗ 

هٞ  ٢ٜٞٗٝ كٞ تَٚبٚين دٝكشَٙت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ هٞ ٢اطيت ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاُذا بٞػذاسب٘ٗاْ تَٚشِٗاَُِٚٚلٛ سُِٗٗٚاْ ُٚٞ هٞطٞس بٞػذاسٜ ٢افشٝتاْ
َٙلاساُذا. ُٓٞذَٙم جٞخت هٞطٞس ٢ٞٗٝ دٝكُٞٞٗٝ كٞ ٢افشٝتاْ بٞثَٚٛ ثَٚ٘ٙظت ذضٗسٙاْ ُٚٞ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙذا، كاسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كش

بٞهَاَ ٓاٗػَٜٚ٘ٝ بٞػذاسب٘ٗاُٛ ُاٗٝسِاطت ٗ باػ٘سٜ عَٚشاق ُٓٞذَٙلٛ تش ٢اًارٝ بٞ ٢اًادٝطٛ ٢افشٝتاْ دٝكْٞ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاكاُٛ 
 :ٌذ جٞباس طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكين ك٘سدطتاْ هٞ كٞسك٘ن دٝهََٚتكشَٙلاساُذا. بؤ منُ٘ٞ: بٞٓشؤص حم

َُِ٘ٙٞساٙٞتٛ كشدُٛ ٢افشٝت هٞ ُاٗ طُٞذٙلاكاُذا الٗاصٝ بٞ ٓؤٜ ٓؤكاسٜ دٙين، طٚاطٛ، كؤًٞهَاٙٞتٛ، ٢ًٞين. سَِٙزٜٝ 
  .%٠َُِ٘ٙٞساٙٞتٛ كشدُٛ ٢افشٝتاْ هٞ طُٞذٙلاكاُذا بٞ ُضٙلٞٙٛ دٝكاتٞ سَِٙزٜٝ 

اُٜٞ ٢َٞ بؤضُ٘ٞٗٝ )ع٘مساْ صِٙذاُٛ( طٞسؤكٛ طُٞذٙلاٜ كشَٙلاساُٛ بِٚاطاصٜ هٞ طوٌَٚاُٛ ٓٞسضُٞذٝ ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكات كٞ بٞ ثَٚضٞٗ
بٞٓؤٜ طشٗػيت كاسٜ طُٞذٙلاكٞٙاُٞٗٝ سَِٙزٜٝ ٢افشٝت هٞ طُٞذٙلاكٞٙاْ كًٞٞ، بٞهَاَ هٞ طُٞذٙلاكاُٛ تشدا ٢ٞٗ دٝهََٚت ٢افشٝتاْ 

 :٢اًادٝطٛ باػٚاْ ٓٞٙٞ
 طشٗػيت بؤ دٝطٞسَِٙتٞٗٝ ٢ًٞٞؾ. ثٚاٗاُٞٗٝ بٞ ثٞٙ٘ٝطتٞ% ٨٠ٗاٙٞ كٞ  اتٞاسٜ طُٞذٙلاكٜٞ ٢ٌَٚٞ هَٞ ٗٗهَٗػيت كطش

 بٞ ٓٞٙٞٗ ٢ُٞذاًَٚتٚاْ ٢افشٝتاْ ٓٞٙٞ خضًٞتط٘صاسٙاْ كاسٜ طشٗػيت كٞ طُٞذٙلاٙاُٜٞ هٞٗ بٞهَاَ. كاسٝكٞ
هٞٗ كاتٜٞٗٝ كٞ ٢ٌَٚٞ طُٞذٙلاٜ ٢افشٝتاُٛ كٞستٛ ٙلاٙاُٞ. طُٞذ هٞٗ ٓٞٙٞ ٢ُٞذاًٚاْ ٢افشٝتاْ صؤس سَِٙزٝٙٞكٛ

 .تاٙبٞمتاْ داًٞصساُذٗٗٝ
 

طٞسٝسِاٜ ٢َٞ بؤضُ٘اُٞ دٝكشَٙت ب٘ٗتشَٙت كٞ بٞػذاسٜ ٢افشٝتاْ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ هٞ ٢اطيت ثَٚ٘ٙظت ُٚٞ. ٢ٜٞٗٝ 
ك٘سدطتاْ ٓٚض طُٞذٙلاٙٞكٛ تاٙبٞت بٞ كشَٙلاساُٛ ٢افشٝت بُ٘ٗٛ ُٚٞ.  كٞ ٢َٞ بؤضُ٘ٗٞ دٝطٞهـٌََِٚٚت ٢ٞٗٝٙٞ كٞ تا ٢َٚظتاؾ هٞ ٓٞسٌَٙٛ

 .ٓٞسٗٝٓا هٞ كؤٜ ذٞٗت طُٞذٙلاٜ تاٙبٞت بٞ كشَٙلاساْ، طٞسؤكٛ ٓٚض كاَ هٞٗاُٞ ٢افشٝت ُٚٞ
اكاُٛ كشَٙلاساُذا بٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ ُاٗٝسِاطت ٗ باػ٘سٜ عَٚشاق بٞ طؼيت ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكْٞ كٞ ٢افشٝتاْ ٢اًادٝطٛ باػٚاْ ٓٞٙٞ هٞ طُٞذٙل

جؤسَٙم كٞ طُٞذٙلاٜ تاٙبٞت بٞ ٢افشٝتاْ داًٞصسَِٙذساٗٝ ٗ سِؤهَٛ باؾ دٝطَٚشِْ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙٚذا. بؤ منُ٘ٞ، طٞسؤكٛ طُٞذٙلاٜ 
اَ دٗاجاس كشَٙلاساُٛ ٢افشٝتاُٛ كٞستٛ تاٙبٞتٛ بٞطشٝ )طٞفا ٢ًٞني( ٢اًارٝ بٞٗٝ دٝكات كٞ هٞ طٞسٝتادا ت٘ػٛ بٞسبٞطت بُ٘ٞتٞٗٝ، بٞهَ

 :طٞسكٞٗت٘بُ٘ٞ هٞٓٞٗهَٞكاُٚاْ بؤ دسٗطتلشدْ ٗ كاساكشدُٛ طُٞذٙلاكٞٙاْ. ٓٞسٗٝن دٝهََٚت
هٞ طٞسٝتادا كٞ طُٞذٙلاٜ تاٙبٞمتاْ بؤ ٢افشٝتاُٛ كشَٙلاس دسٗطتلشد ت٘ػٛ سَِٙطشٜ ٗ دراٙٞتٛ صؤس بِ٘ٙٞٗٝ. بٞالَ 

َِٓٚاْ، بٞتاٙبٞتٛ ٢ٜٞٗٝ كٞ ُٓٞذَٙم كَٚؼٞ ٓٞٙٞ  دٗاجاس بٞٓؤكاسٜ ثَٚ٘ٙظت بُ٘ٛ ٢َٞ طُٞذٙلاٙٞ قُٞاعٞمتاْ ثَٛ
 .ثٞٙ٘ٝطتٞ بٞ خ٘دٜ ٢افشٝتاْ خؤٙاُٞٗٝٗ بؤخؤٙاْ دٝت٘اُّ طفت٘طؤٜ بلْٞ
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 :)ذظّ مجعٞ( دٝهََٚت ٓٞس ثٞٙ٘ٝطت بٞ بٞػذاسٜ ٢افشٝتاْ هٞ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ طٞسؤكٛ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ ُٞٗت هٞ عَٚشاق
َٚلٛ ضاالن ٗ كاسٙطٞسٝ،٢افشٝتٛ طٞسكشدٝ هٞ سَِٙلدظتِٞكاُٛ طُٞذٙلاٗ ٢اطتٞكاُٛ تشٜ كاسٜ سِؤهَٛ ٢افشٝت سِؤهَ

 طُٞذٙلاٙٚذا ٓٞٙٞ.  
 :ٓٞسٗٝٓا )عٞدُاْ طٞفاس(هٞ ٙٞكٚيَت طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساُٛ عَٚشاق دٝهََٚت

ٝسفٞتٛ ٙٞكظاُٚاْ ٓٞٙٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ سِؤهَٛ ٢افشٝت سِؤهََٚلٛ طشُط ٗ بِٞسِٝتٚٞ. ٢ٞٗاْ كاسدٝكْٞ هٞ ثؤطتٞ باهَاكاُذا ٗ د
ٞ ٢ٞٗ ثؤطت ٗ ثَٚطاُٜٞ كٞ هٞ طُٞذٙلاكاُذا ٓٞٙٞ. ٗٝ هٞ ٓٞٗهَٛ بٞسدٝٗاًذاّٙ بؤ ثٞسٝثَٚذاُٛ ت٘اُاكاُٛ ٢افشٝتاْ ه

 ب٘اسٝكاُٛ كاسٜ طُٞذٙلاٙذا. 
طُٞذٙلاٙٛ سؤهََٚلٛ طشُطٞ. ذلً٘ٞت سؤهَٛ سؤهَٛ ذلً٘ٞت ٗٝك٘ الَُٙٞٚلٛ جَٚبٞجَٚلاس هٞ ثاسَٙضطاسٙلشدُٛ ًافٞكاُٛ كشٙلاساْ ٢اصادٜ كاسٜ 

طٞسٝكٛ هٞ جَٚبٞضٚلشدُٛ ٙاطاكاُٛ تاٙبٞت بٞ كاس ٗ كشَٙلاساُٞٗٝ ٓٞٙٞ، ثَٚ٘ٙظتٞ ذلً٘ٞت هٞ سَٙطاٜ داَ ٗ دٝصطا ثُٞٙ٘ٝذٙذاسٝٗٝ 
ذلً٘ٞت بٞ رٙاُٚاْ ضُٞذ  بٞدٗاداضْ٘ بؤ سٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ بلات. بؤ خظتِٞسٜٗٗ تَٚشٗاُٚين كشٙلاساْ بٞساًبٞس بٞ طشُطٛ داُٛ

 كشَٙلاس( ٧٠٠ثشطٚاسَٙم هٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ سٗثَٚ٘ٙٚٞكٞ كشاٗٝ. دٝسباسٜٝ بٞدٗاداضُ٘ٛ ذلً٘ٞت بؤ سٝػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ هٞ كؤٜ )
 دٝهََّٚ ٠٢زٜٝ سٝٗػٛ رٙاُٛ كشَٙلاساْ ُٞكشدٗٝ، تُٞٔا سَٙ بؤ بٞدٗاداضَُ٘ٚلٛ ٗ ضاٗدَٙشٜ ٓٚض ذلً٘ٞت ثَٚٚاُ٘اٙٞ ٧٤٢ سَٙزٜٝ بٞ صؤسِٙٞٙاْ

 تاسادٝٙٞن دٝهََّٚ سٗٗثَٚ٘ٙٞكْٞ منُٜ٘ٗٞ ٦٦٢ سَٙزٜٝ كٞ تشٙؽ ٢ٞٗاُٛ كشدٗٗٝ، كشَٙلاساْ رٙاُٛ سٝٗػٛ بؤ بٞدٗداضُ٘ٗٛ ذلً٘ٞت بٞهَٛ
سكشاْٗ بؤ ٞ تا ضُٞذ ٢ٞٗ ٙاطا ٗ سٌَِٙاٙٚاُٜٞ كٞ دٝثَٚت٘اٙ" ثشطٚاسٜ ٗٝهَاًٛ هٞ. كشٙلاساْ رٙاُٛ سٝٗػٛ بؤ دٝكات بٞدٗاداضْ٘ٗ ذلًٌ٘ٞت

ثاسَٙضطاسٜ هٞ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ جَٚبٞجَٚلشاْٗ؟" بٞػذاسب٘ٗٝكاُٛ سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ ساٜ جٚاٗاصٙاْ ٓٞٙٞ. هٞ 
ْٞ دٝهََّٚ ُٓٞذَٙم كٞ ٙاطاكاْ صؤسِٙ كٞ كٞغ( ٤٤٠) دٝكاتٞ ٙاْ ٤٤٢ سَٙزٜٝ داٗٝتٞٗٝ ثشطٚاسٝٙاْ ٢َٞ ٗٝهَاًٛ كٞ كٞغ( ٧٠٦كؤٜ)

 سٌَِٙاٙٚٞكاْ ٗ ٙاطا ُٞخَٚش دٝهََّٚ كشَٙلاس( ٤٦٤) دٝكاتٞ منُ٘ٗٞكٞٙٞ ٜ ٤٠٢شاْٗ، كًٞرت هٞٗ سَٙزٝٙٞ كٞ سَٙزٜٝ جَٚبٞجَٚل
شٙلاساُٛ بٞػذاس هٞ ك ٠٠٢ سَٙزٜٝ بٞ كشَٙلاس( ٠٠٤) هٞ بشٙتني جَٚبٞجَٚلشاْٗ سٌَِٙاٙٚٞكاُٛ ٗ ٙاطا دٝهََّٚ كٞ ٢ٞٗاُٞؾ جَٚبٞجَِٚٞكشاْٗ،

 بشٙتٚٞ كٞ صؤسِٙٞٙاْ. دٝسدٝكَٞٗٙت( ٦٤ٜٝ ٓؤكاسٝكاُٛ جَٚبٞجَِٚٞكشدُٛ ٙاطا ٗ سٌَِٙاٙٚٞكاُٚؽ، ٗٝك٘ هٞ طشافٚلٛ )سٗٗثَٚ٘ٙٚٞكٞ. دٝسباس
ُاضاالكٛ  ٗ كًٞتٞسخًٞٛ بؤ دٝطٞسَِِٙٞٗٝ ٓؤكاسٝكٜٞ ٙاْ ٦١٢ سَٙزٜٝ ٓؤكاسٝ، ذلً٘ٞت كًٞتٞسخًٞٛ دٝهََّٚ منُ٘ٗٞكٞ ٠٦٢ سٙزٜٝ هٞ

 ٙاطا بٞ بٞساًبٞس خؤٙاْ كشَٙلاساْ ُٞػاسٝصاٙٛ دٝهََّٚ ٙا٦٠٢ْٚٞكاْ. ُضٙم هٞ ًٓٞاْ سَٙزٝ كٞ بشتٚٚٞ هٞ طُٞذٙلاكاْ ٗ سٙلدشاٗٝ كشَٙلاسٙ
بٞ ٓؤكاس  سٗٗثَٚ٘ٙٞكٞ بٞػذاسب٘ٗاُٛ ٧٢ سَٙزٜٝ الْٙٞ هٞ كاسٝكاْ خاْٗٝ بٞسرُٝٗٝذٜ. جَٚبٞجَِٚٞكشدُٚاُٞ ٓؤكاسٜ ًافٞكاُاّٙ ٗ سٌِٙاٙٛ ٗ

 دادُٝشَٙت.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
 

 (24طشافٚلٟ )

 
 
 

 

 :دٝس٢ٞجناَ
 

ٛ هٞ كؤٜ طؼيت ٢ٞٗ صاُٚاس ٗ ػٚلشدُٞٗاُٜٞ هٞ تٞٗٝسٝ جٚاٗاصٝكاُٛ ٢َٞ ت٘ٙزِٙٞٗٝٙٞدا خشاُٗٞتٞسٗٗ ٢ًٞٗٝاْ بؤ سُٗٗذٝبَٚتٞٗٝ كٞ باسٗدؤخ
ٝطتٞ بٞ ًايف كشَٙلاساُٞٗٝ، ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞعرياق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ هٞ ٢اطتَٚلٛ باػذا ُٚٞ. ٢ٜٞٗٝ ثٞٙ٘

طٞسٝسِاٜ ٢ٞٗ كًٞ٘ك٘سٙٚاُٜٞ هٞ ٙاطاكاُذا ٢اًارٝٙاْ ثَٚذساٗٝ، بٞهَاَ ٢ٞٗ ًافاُٞؾ كٞ هٞ ٙاطاكاُٛ عَٚشاق ٗ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ بؤ 
ٙاسٙاْ بٞساًبٞس كشَٙلاساْ طٞملَِٚشاْٗ هٞ سٜٗٗ ٗاقعٚٞٗٝ تاسادٝٙٞكٛ كَٞ دابِٚلشاٗٝ. كشَٙلاساْ هٞ ُٓٞذَٙم سٗٗٝٗٝ ثَٚؼٚولاسٜ د

بٞس ٢ٞجناًذساٗٝ، ُٞبُ٘ٗٛ طشَٙبٞطيت كاس ٗ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ دٗٗ هٞ ثَٚؼَٚولاسٙٚٞ دٙاسٝكاُّ كٞ هٞ عَٚشاق ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدطتاْ بٞساُ
ؤسبٜٞ كشَٙلاساْ هَٞ صؤسبٜٞ كشَٙلاساْ ٢ٞجناًذٝسدَٙت. طٞسٝساٜ ٓٞٗهَٞكاُٛ ذلً٘ٞت ٗ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ بٞهَاَ تا ٢َٚظتا ُٞت٘اُشاٗٝ ص

دٗٗ ًافٞ بِضِٚٞٙٚٞ ط٘ٗدًُٞذبّ كٞ كؤهَٞكٜٞ طٞسجَٞ ًافٞكاُٛ تشٜ كشَٙلاساُٞ، ٢ٞٗٙؽ هٞ بٞس ٢ٞٗ سَٙطشٙٛ ٗ كًٞ٘ك٘سٙٚٞ هؤجظتٚاُٜٞ 
َ٘ٙين هٞ كاسكشدُٛ هٚزُٞ ٓاٗبٞػٞكاُٛ ذلً٘ٞت ٗ طُٞذٙلاٜ كشَٙلاساُذا ٓٞٙٞ كٞ بٞدٗداضْ٘ٗ بؤ سٝٗػٛ ًايف كشَٙلاساْ دٝكْٞ هٞ ػ

كاسكشدْ. كشَٙلاساْ هٞ سٜٗٗ طٚظتًٞٛ كاسكشدْ ٗ كشَٙٛ كاسٙؼٞٗٝ باسٗدؤخَٚلٛ باػٚاْ ُٚٞ، سَٙزٝٙٞكٛ بٞضاٜٗٝ كشَٙلاساْ كاتزًَٚشٜ 
 كاسكشدُٚاْ صؤسٝ ٗ ثؼٜ٘ٗ ٓٞفتاُٞ ٗ ًاُطاُٞٙاْ ُٚٞ ُات٘اُّ ًؤهَٞت ٗٝسبطشْ، ٙاخ٘د كشٙٛ كاسكشدُٚاْ هٞ ٢اطيت بزَٜٙ٘ رٙاُٚاُذا ُٚٞ،

سٗٝٓا كاس هٞطٞس بٞسصكشدُٜٞٗٝ ت٘اُا ثٚؼٞٙٚٞكاُٛ كشَٙلاساْ ُٞكشاٗٝ ض هٞ الْٙٞ خاْٗٝ كاسٝٗٝ بَٚت ٙاْ هٞ الْٙٞ طُٞذٙلا ٗ ٓٞ
اْ ذلً٘ٞتٞٗٝ بَٚت. ٓٞسضُٞذٝ ٗا دٝسدٝكَٞٗٙت ٢ٞٗ طٞالًٞتٜٚٞ كٞ ثَٚ٘ٙظتٞ كشَٙلاس بؤٜ دابِٚبلشَٙت هٞ ػ٘ٙين كاسكشدْ بؤ صؤسبٜٞ كشَٙلاس

بٞهَاَ َٓٚؼتا بٞػٚلٛ كشَٙلاساْ هٞ كاتٛ كاسكشدْ سٗٗبٞسٜٗٗ ًٞتشطٛ دٝبِٞٗٝ. ٢ٞٗ كشَٙلاساُٜٞ كٞ هٞكاتٛ كاسكشدُذا ت٘ٗػٛ  دابِٚلشاٗٝ،
 سٗٗداٜٗ طٚاْ هٞدٝطتذاْ ٗ بشِٙذاسبْ٘ٗ بُ٘ٗٞتٞٗٝ بٞهَطٜٞ ٢َٞ ساطتْٚٞ. تشطٛ هٞدٝطتذاُٛ كاس ٙٞكَٚلٞ هٞٗ ٓؤكاسٝ طٞسٝكٚاُٜٞ كٞ بؤتٞ

ُٞذَٙلحاس كشَٙلاس بٞسطشٜ هًٞافٞكاُٛ خؤٜ ُٞكات هٞ بٞساُبٞس خاُٗٝلاس. هٞ الٙٞكٛ تشٙؼٞٗٝ دابِٚلشدُٛ ًافٞكاُٛ ٓؤٜ ٢ٜٞٗٝ كٞ ٓ
بؤ كشَٙلاساْ ثَٚ٘ٙظيت بٞ ٓؤػٚاسٜ خ٘دٜ كشَٙلاساْ ٓٞٙٞ بٞساُبٞس بٞ ًافٞكاُٚاْ، كشَٙلاساْ تا ٢َٚظتا هٞ ٢اطتَٚلٛ باػٛ ٓؤػٚاسٙذا ُني 

اسٝصاٙٚاْ ُٚٞ هٞطٞس ٙاطاكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ُات٘اُّ ط٘د هٞ سَٙلاسٝ ٙاطاٙٚٞكاْ ببِّٚ بؤ ٗٝسطشتِٜٞٗٝ ًافٞكاُٚاْ. ًافٞكاُٚاْ، صؤسبٞٙاْ ػ
ْ ثُٞٙ٘ٝذٜ كشَٙلاساْ بٞ طُٞذٙاكاُٞٗٝ ٗٝك٘ الَُٙٞٚلٛ ساطتٞخؤٜ بٞسطشٙلاسٜ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ثُٞٙ٘ٝذٙٚٞكٛ الٗاصٝ، صؤسبٜٞ كشَٙلاسا
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كاُٛ كشَٙلاساْ ٗ بٞػذاسُني هٞ ضاالكٚٞكاُٛ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ، صؤسبٜٞ كشَٙلاساْ ًتٌاُٞٙاْ بٞ ٢ُٞذاَ ُني هٞ طُٞذٙلا
طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ ُٚٞ كٞ بٞسطشٜ هًٞافٞكاُٚاْ بلْٞ. ٢ٞٗ دٝطتَٚ٘ٝسداُٞ ذٚضبٚاُٜٞ هٞ طُٞذٙلاكاْ دٝكشَٙت هٞ ٓٞهَبزاسدُٛ 

باسٝكاْ بٞ ٙٞكَٚم هٞ ٓؤكاسٝ طٞسٝكٚٞكاُٛ ُاساصٙبُ٘ٗٛ كشَٙلاساْ هٞ طُٞذٙلاكاْ ٗ  َُِ٘ٙٞساُٛ طُٞذٙلاكاْ ٗ بٞسَٙ٘ٝبشدُٛ كاسٗ
تٞطللشدُٜٞٗٝ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ دادُٝشَٙت، ٢َٞ خاهَٞ هٞ الْٙٞ َُِ٘ٙٞساُٛ طُٞذٙلاكاُٚؼٞٗٝ بٞ ٙٞكَٚم هٞ سَٙطشٙٚٞكاُٛ بٞسدَٝ 

شٜ ٙاطاٙٛ ٓٞٙٞ كٞ دٝبِٞ هًٞجٞس هٞ بٞسدَٝ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٜ بٞ تاٙبٞتٛ كاسٝكاُٚاْ دادُْٝٞ. ٢ًٞٞ طٞسٝسِاٜ ٢ٜٞٗٝ ُٓٞذَٙم سَٙط
ٜ ُٞبُ٘ٗٛ ًايف فشٝ طُٞذٙلاٙٛ. طظيت ٗ الٗاصٜ ذلً٘ٞت هٞ جَٚبٞجَٚلشدُٛ ٙاطاكاْ ٗ دٝسكشدُٛ سَِٙاًاٙٚٞكاْ ٓؤكاسَٙلٛ تشٝ هٞٗ ٓؤكاساُٞ

ُٞبّ. ٙاطاكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت بٞ ًايف كشَٙلاساْ ٗ طُٞذٙلاكاْ بًِٞا ٗ ثشُٝظٛ  كٞ دٝبِٞ ٓؤٜ ٢ٜٞٗٝ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ هٞ ٢اطيت داخ٘اصٙذا
باػٛ تَٚذاٙٞ كٞ دٝت٘اُّ دٝطتٞبٞسٜ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ بلْٞ، بٞهَاَ  جَٚبٞجَٛ ُٞكشدُٛ ٙاطاْ ٗٝك٘ خؤٜ سَٙطشٝ هٞ بٞسدَٝ 

 دٝطتٞبٞسكشدُٛ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ. 
 

 :ساطجاسدٝٗ ثَٚؼِٚاس
 
هٞ ًافٞكاُٛ كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ ثَٚ٘طيت بٞ ٓٞٗهَٛ ًٓٞٞ الُٙٞٞ ٗ فشاٗاُٛ ًٓٞ٘ٗ الُٙٞٞكاُٛ ثٞٙ٘ٝطت  بٞسطشٜ كشدْ  

بَٞ ثشطٞٗٝ ٓٞٙٞ، ٢َٞ ٓٞٗهَٞ ثَٚ٘طيت بٞكاسكشدْ هٞطٞس ٢اطيت جٚاٗاص ٓٞٙٞ. بؤ بٞسٝٗ ثَٚؼربدبٛ ثشطٛ كشَٙلاساْ بٞ طؼيت هٞطٞس 
 تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞدا دٝطتٌاْ كٞٗت٘ٗٝ ٢َٞ ساطجاسدٝ ٗ ثَٚؼِٚاساُٞ دٝخِٞٙٞسٗٗ: بًِٞاٜ ٢ٞٗ ٢ٞجناًاُٜٞ هَٞ

 

دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞهَاٙٞتٛ هٞ عَٚشاق ٗ ٙاطاٜ كاس هٞ ٓٞسٌَٙٛ ك٘سدتظاْ بٞ ثَٚٛ ثَٚ٘ٝسٝ  ٙاطاٜ ٓٞسدٗٗ ًٓٞ٘اسكشدُٜٞٗٝ هٞ ثٞهٞكشدْ-٠
ٞجَٚلشدُٛ ٙاطاٜ كاس هٞ عَٚشاق ٗ دٝطتٞبٞسٜ كؤًٞالٙٞتٛ هٞ ٓٞسٌَٙٛ  َُٚ٘دٝٗهَٞتٚٞكاْ .ٓٞسٗٝٓا ٢ٞٗ سٌَِٙاٙٚاُٜٞ كٞ ثَٚ٘ٙظنت بؤ جَٚب

 ك٘سدطتاْ هٞ الْٙٞ ذلً٘ٞتٞٗٝ دٝسبلشَّٙ بٞ ًٞسجَٚم بط٘جنَّٚ هٞطٞيَ سٗذٛ ٙاطاكاْ. 

 .ٙاطاكاْ بٞ كشَٙلاساْ ٢اػِاكشدُٛ بؤ بذسَٙت ٢ٞجناَ ًٞٙذاُٛ ٗ ًٚذٙاٜ ٓؤػٚاسٜ فشاٗاُٛ ٓٞهٌَٞتَٚلٛ -٦

 كشَٙلاساْ ٗ طُٞذٙلاكاْ َُٚ٘اْ ثُٞٙ٘ٝذٜ. بلات كشَٙلاساْ ًافٞكاُٛ ساطتٞقِٜٚٞ َُِ٘ٙٞساٙٞتٛ بلشَٙت، ضاالن ٙلاكاْطُٞذ سؤهَٛ -٤
 كشَٙلاساْ ٗ طُٞذٙلاكاْ َُِ٘ٙٞساُٛ َُٚ٘اْ ثُٞٙ٘ٝذٜ ٗ طٞسداْ. بٞسصبلشَٙتٞٗٝ طُٞذٙلاكاْ بٞ كشَٙلاساْ ًتٌاُٜٞ ٢اطيت ٗ بلشَٙت فشاٗاْ
 اتش بلشَٙت.ٜٝ ًٞٙذاُٛ صٙبٞػَٚ٘

 هٞ ثَٚذاٗٙظتٚٞكاُٚاْ صٙادبلشَّٙ، ك٘سدطتاْ ٓٞسٌَٙٛ ٗ عَٚشاق هٞ ثؼلِني هٚزُٞكاُٛ رًاسٜٝ بلات، تش جاالن هٚزُٞكاْ كاسٜ ذلً٘ٞت -٤
ًَٚين . ُ٘طشاٗ دؤكٚ٘ثٚٚٞتٛ ثَٚ٘ٙظتٚاْ ٙاطاكاْ كٞ دٝسبلات سٌَِٙاٙٚاُٞ ٢ٞٗ كات صٗتشّٙ بٞ بلات كاس بلات، دابني بؤ هؤجظتٚٞٗٝ سٜٗٗ

ثَٚ٘ٙظت بذات بٞ خاُٗٝلاس تا كاسٜ هٞطٞس بلات. ذلً٘ٞت فؤسًَٚلٛ ٙٞكطشت٘ٗ ٗ جَٚطري بؤ طشَٙبٞتٛ كاس بٞثَٚٛ ثَٚ٘ٝسٝ ُاٗخؤٙٛ ٗ 
 َُٚ٘دٝهَٞتٚٞكاْ دابَِٚت خاُٗٝلاسٝكاْ ُاضاسبلات بٞٗ فؤسًٞ طشَٙبٞطيت كاس بؤكشَٙلاساْ بلْٞ. 

ُٜٞ كٞ دادطاٜ كاسٜ بؤ دسٗطت ُٞكشاٗٝ ثٞهٞ بلشَٙت هٞ دسٗطتلشدُٛ.ٓٞسٗٝٓا سؤتِٚاتٛ َّٙ، هٞٗ ػاسابلش ٢ٞكتٚظ كاس دادطاكاُٛ -٠
 ٢ٚذاسٜ تؤًاسكشدُٛ طلاهَا ٗ داُٚؼتِٞكاُٛ دادطا كًٞبلشَِٙٞٗٝ.

تٚٚٞكاْ. ٝسَُٝٚ٘دٝٗهَٞثَٚ٘ ثَٚٛ بٞ بَِٚت طُٞذٙلاكاْ فشٝٙٛ ٗ بٞطٞسبٞخؤٙٛ داْ كٞ طُٞذٙلاٙٛ كاسٙٛ بؤ ٓاٗضٞسخ ٙاطاٙٞكٛ دٝسكشدُٛ -٢
ثاُتاٙٛ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاكاُٛ كشَٙلاساْ فشاٗاْ بلشَٙت بٞٓؤٜ َُٞٓٚؼتين دٝطتَٚ٘ٝسداُٛ ذٚضبٛ ٗ َُٞٓٚؼتين سَٙطشٙٚٞكاُٛ فشٝ 

 طُٞذٙلاٙٛ ٗ داًٞصساُذُٛ سَٙلدشاٗ ٗ كؤًٞهَٜٞ كشٙلاسٜ.

 سؤهَٛ ضٚين كشَٙلاساْ هٞ سَٙطاٜ ثشرٝكاُٚاُٞٗٝ. بٞ ضاالكشدُٛ بذْٝ صٙاتش طشُلٛ كٞ ًٞدُٝٛ كؤًٞهَطٜٞ سٙلدشاٗٝكاُٛ ٓاُذاُٛ -٧

 تَ٘ٙزِٙٞٗٝٙٞكٛ بلشَٙتٞ ت٘ٙزِٙٞٗٝٙٞ هَٞ تٞٗٝسٝٙٞن ٓٞس طُٞذٙلاٙٛ ٢اصادٜ ٗ كشَٙلاساْ ًايف سٝٗػٛ ٗاقعٛ صٙاتشٜ دٝسخظتين بؤ -٠
 .طٞسبٞخؤ

 اكاْ.ٝبشدُٛ طُٞذٙلبٞسَٙ٘ ٗ ٢ُٞذاًٚيَت هٞ بذسَٙت ٢افشٝتاْ سؤهَٛ ضاالكشدُٛ بٞ طشُطٛ -١

 .بلشَٙت باغ ًٚذٙاكاُٞٗٝ هٞ كشَٙلاساْ طشفتٞكاُٛ ٗ كَٚؼٞ ٗ ثَٚبذسَٙت طشُطٛ ًٚذٙا هٞ كشَٙلاساْ ثشطٛ -٠١
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 دؤصِٜٙٞٗٝ سَٙطاٜ هٞ ٓٞٙٞ، كاسكشدْ ػ٘ٙيَن هٞ كشَٙلاساْ ًافٞكاُٛ سٝػٛ ضاٗدَٙلشدُٛ هٞ كٞ بذسَٙت سَٙطشٙاُٞ ٢ٞٗ البشدُٛ ٓٞٗهَٛ -٠٠
ٓاٗكاسٜ هٚزُٞكاُٛ ثؼلِني ٗ سَٙلدشاٗٝكاُٛ كؤًٞهَطاٜ ًٞدُٝٛ بلات بت٘اُّ بٞدٗداضُ٘ٗٛ ثَٚ٘ٙظت بؤ سٝٗػٛ ًايف لٛ ط٘جناٗ كٞ ًٚلاُٚضًَٚ

 كشَٙلاساْ بلْٞ.   

 ثٞمياُِاًٞ ٗ سَٙللٞٗتِِاًٞ بٞٗ ثابُٞذبْ٘ٗ ٗ ثٞطِذكشدْ بؤ ك٘سدطتاْ ٗ عَٚشاق ذلً٘ٞتٛ طٞس خبشَٙتٞ صٙاتش فؼاسٜ -٠٦
 ٞٙ٘ٝطنت بٞ ًايف كشَٙلاساْ ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ.ٞتٚٚاُٜٞ كٞ ثَُٚ٘دٝٗهَ

 كٞ صٗهٌَاُٜٞ ٢ٞٗ ٗ بٚاُٛ كشَٙلاساُٛ ضٞٗطاُٜٞٗٝ بٞ كؤتاَِٙٔٚاْ  ٗ  ُاًشؤظإُ بٞسٝٗػٛ  كؤتاَِٙٔٚاْ ٗ باػلشدْ هٞ ثٞهٞكشدْ -٠٤
 .دٝكشَٙت دٝسٓٞقٚاْ

اْ ٗ دٝسفٞت سٝخظاُذْ بؤ كٞطاُٛ طُٞخ ٗ خ٘ٙيَن تاصٝ اكاُٛ كشَٙلاسطُٞذٙل َُٚ٘خؤٙٛ هٞ دمي٘كشاتٛ رٙاُٛ بٞ طشُطٚذاْ -٠٤
 هٞطُٞذٙلاكاُذا.

 .بؤٙاْ تؤكٌٞ سآَِٚاُٛ سَٙبٞسٜ داُاُٛ ٗ بؤٙاْ صٙاتش سآَِٚاُٛ خ٘هٛ كشدُٜٞٗٝ ٗ طُٞذٙلاكاْ ٢ُٞذاًاُٛ ت٘اُاٜ بٞ ثٞسٝثَٚذاْ -٠٠

ْ ٗ تؤًاسكشدُٛ داتاكاْ بٞػَٚ٘ٝٙٞكٛ تُٞذسٗطت ٗ صاُظيت بؤ َٚ٘ طُٞذٙلاكاهُٞ ثَٚؼَٚولاسٙٚٞكاْ ضاٗدَٙشٙلشدُٛ سٗاُطٜٞ داُاُٛ -٠٢
 ٢ٜٞٗٝ بٞكاسبَِٔٚشَٙت بؤ كاسٜ داكؤكٚلشدْ هٞطٞس ٢اطيت ُاٗخؤٙٛ ٗ دٝسٝكٛ.

 . بذسَٙت طؼيت كٞستٛ بؤ كشَٙلاس ُاطِاًٜٞ طٞساُذُٜٞٗٝ ٓٞٗهَٛ -٠٧

ٗ ٢اصادٜ كاسٜ طُٞذٙلاٙٛ هٞ ض٘اسضَٜٚ٘ٝ ساثؤستٛ خ٘ٗهٛ ُٛ كشَٙلاساْ ًافٞكا سٝٗػٛ ساثؤستٛ ثَٚؼٞكٞػلشدُٛ بؤ خؤ٢اًادٝكشدْ -٠٠
 .UPRطؼتطري 

 بلْٞ كاسٝكاْ ػ٘ٙيَن صٙاتشٜ ضاٗدَٙشٜ ب٘اسٝ بَٞ تاٙبٞتٞكاْ هٚزُٞ بذسَٙت، كاسكشدْ بؤ طٞالًٞت رِٙطٞٙٞكٛ دابِٚلشدُٛ ٓٞٗهَٛ -٠١
 كشدْ. ْ هٞ كاتٛ كاسهٞخؤٙا ثاسَٙزطاسٜ بؤ بذْٝ كشَٙلاسٝكاْ بٞ ثَٚ٘ٙظت سٌَِٙاٙٛ

   ُٞٞٗٝ.بوَاٗبل كشَٙلاساْ بٞ دٝسٓٞق ثَٚؼَٚولاسٙٚٞكاُٛ ساثؤستٛ ٢ٜٞٗٝ بؤ كشَٙلاساْ ٗطُٞذٙلاكاُٛ ٙٞكٚيَت ٓاُذاُٛ -٦١


