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7 

 املقدمة

َّتٗا ٫ٚ تكتصط  إٕ َػأي١ نطنٛى ؽص قاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ اجملعأ٠ ٚاملكػ١ُ بط
ع٢ً َس١ٜٓ نطنٛى أٟ َطنع احملاؾع١ ؾكط, نُا ٜطٜس ايبعض َٔ امُلػتؿٝسٜٔ َٔ 

 ػعأتٗا ٚتكػُٝٗا إٔ ٜصٛضٖا. 
٥س باغتكطاع أططاؾٗا ا٭ضبع١ )أقط١ٝ: مجذُاٍ, نؿطٟ, ن٬ض ٚ ؾًكس قاّ ايٓعاّ ايبا
ٚتػٝري إمسٗا ع٢ً اثط َصازض٠ َسخ٫ٛت  ٥٧٩١ٚ ٥٧٩١طٛظخٛضَاتٛ( يف عاَٞ 

ثطٚتٗا ايطبٝع١ٝ ايػعٜط٠ ؼت غطا٤ "ايتأَِٝ", َٚٔ ثِ إغتأصٌ ايٓعاّ ايػابل أضبع١ 
سػٔ ٚ ٜاجيٞ(.  أعطا٤ س١ٜٛٝ َٔ باقٞ دػسٖا )ْٛاسٞ: ؾٛإ, قطٙ ٖٓذري, قطٙ

َٔ سرطران، بعسشيو ظضع عطٜٛٔ غطٜبني عٓٗا يف دػسٖا امُلٓٗو: ْاسٝيت ايعاب ٚ 
أدٌ ظٜاز٠ ْػب١ غهإ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ ع٢ً سػاب ايكَٛٝات ا٭خط٣. بعس شيو ْكٌ 
ٚؾّطز آ٫ف املٛاطٓني ايهٛضز ٚايرتنُإ اىل خاضز إطاض احملاؾع١ َٚٔ ثِ أدرب ايػهإ 

اقٞ أضدا٤ احملاؾع١ املصػط٠ املػسٚض٠ ع٢ً تػٝري قَٛٝتِٗ باغِ غري ايعطب يف ب
"تصشٝح ايك١َٝٛ" مبدتًـ ٚغا٥ٌ ايطػط ٚاؿطَإ ٚايرتٖٝب ٚايرتغٝب. يكس 
أغتٗسف ايٓعاّ ايػابل بادطا٤اتٗا ايتعػؿ١ٝ املصنٛض٠ تػٝري ايرتنٝدي ايػهاْٞ 

١ ايهٛضزغتا١ْٝ اؾ١ًٝ ٚا٭زاضٟ حملاؾع١ نطنٛى ع٠ٛٓ يف غبٌٝ تػٝري اهل١ٜٛ اؾػطاؾٝ
حملاؾع١ نطنٛى بػ١ٝ إغتبعازٖا عٔ "َٓطك١ نٛضزغتإ يًشهِ ايصاتٞ" ٚؾُٝا بعس 
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ايعطام بعس إقا١َ ا٭قًِٝ يف َٓاطل "امل٬ش  –إغتكطاعٗا ْٗا٥ًٝا َٔ إقًِٝ نٛضزغتإ 
 .٥٧٧١اٯَٔ" يف ايعاّ 

ًػسض ٚ ٖٓاى سٌ زغتٛضٟ ٚاضح ٚصا٥ب هلصٙ املؿه١ً امُلع١َٓ أٚ با٭سط٣ ي
ا٭دشاف امُلًشكني بٗصٙ احملاؾع١ ٚ ٖٛ سٌ ٚغط ٚ َعتسٍ ٫ُُٜهٔ ػاًٖ٘ أٚ ٫جيٛظ 
املُاط١ً يف تٓؿٝصٙ, ٭ٕ شيو ميجٌ س٬ً عك٬ًْٝا َتؿكا عًٝٗا غٝاغٝا ٚقاًْْٛٝا ٖٚٛ 
ايػبٌٝ ايٛسٝس يتشكٝل اؿٌ ايػًُٞ اؾصضٟ يًكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام, بٌ ٚيبكا٤ 

 كطاط١ٝ ؾٝسضاي١ٝ ٖٚٛ ايطُا١ْ ا٭غاغ١ٝ ٭غتكطاضٖا ٚإظزٖاضٖا.ايعطام نسٚي١ زمي
   

 
 

  آظاز عجُإ  
  7/9/2012أضبٌٝ    
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احلن اجلذري لمقضية اللزدية يف العزاق يتوقف أساسًا عمى حن وشألة 

 حمافعة كزكوك اجملزأة

ٝ  يف أعكاب اؿطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل ٚ إْٗٝاض ا٭َرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ, متهٓت مج
ايؿعٛب غري ايرتن١ٝ يف ا٭َرباطٛض١ٜ املٓش١ً تؿهٌٝ زٚهلا املػتك١ً, عسا ايؿعب 
ايهٛضزٟ, ايصٟ سطّ َٔ سك٘ ايؿطعٞ يف تكطٜط َصريٙ بٓؿػ٘, بايطغِ َٔ إقطاض ٖصا 

 62( يًػ٬ّ بني اؿًؿا٤ ٚ تطنٝا, سٝح أنست املازتإ 1920اؿل يف َعاٖس٠ غٝؿط )
 –يف ايبسا١ٜ َٔ مشاهلا  –ضزغتإ )ايعجُا١ْٝ( ع٢ً سصٍٛ دع٤ نبري َٔ نٛ 63ٚ

 64ع٢ً ا٭غتك٬ٍ ايهاٌَ يف غطٕٛ عاّ ٚاسس بعس تٓؿٝص املعاٖس٠. ْٚصت املاز٠ 
ع٢ً إغتؿتا٤ ايؿعب ايهٛضزٟ يف نطزغتإ اؾٓٛب١ٝ )اييت ناْت تؿهٌ ايكػِ ا٭ععِ 

ك١ً )زاؾٝس َٔ ١ٜ٫ٚ املٛصٌ( بعس شيو بؿإ إْطُاَٗا إىل ايسٚي١ ايهٛضز١ٜ املػت
 ( .460 - 459, ص  1977َانسٚؾاٍ, 

 –بعس تأنس ايربٜطاْٝني َٔ ٚدٛز نُٝات ٖا١ً٥ َٔ ايٓؿط يف نٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ 
خاص١ يف نطنٛى, تطادعٛا تسضجيٝا عٔ تعٗسِٖ بصسز إغتك٬ٍ نٛضزغتإ. ؾاقرتسٛا يف 

ٛتاَٝا )ب٬ز باز٨ ا٭َط َٓح نٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ اؿهِ ايصاتٞ بعس ضُٗا إىل َٝعٚب
َابني ايٓٗطٜٔ(, أٟ زفٗا يف ممًه١ ايعطام )َكابٌ َٛاؾك١ سه١َٛ ايعطام ع٢ً َٓح 

إَتٝاظ إغتدطاز ايٓؿط( ٚاملػا١َٚ َ   –ٚايػطب١ٝ ا٭خط٣  –ايؿطنات ا٭لًٝع١ٜ 
تطنٝا ؾُٝا بعس, ع٢ً أغاؽ ايتٓاظٍ عٔ املطايب١ ب١ٜ٫ٛ املٛصٌ, َكابٌ ا٭دٗاظ ع٢ً 

تدًٞ عٔ تٓؿٝص ايبٓٛز اـاص١ بايسٚي١ ايهٛضز١ٜ املػتك١ً. ٚقس متت َعاٖس٠ غٝؿط ٚاي
( بني اؿًؿا٤ ٚتطنٝا 1923ٖصٙ ايصؿك١ ايػازض٠ ؾع٬ يف َعاٖس٠ ٫سك١ يف يٛظإ )

 ايهُاي١ٝ, اييت خًت ست٢ َٔ ن١ًُ ايهٛضز. 
ٚقس أصاب املػتعُطٕٚ ايربٜطإْٝٛ يف ٖصٙ ايع١ًُٝ عس٠ أٖساف عذط ٚاسس: سٝح 

بعض ايهطز ؾٝٗا بططح َٛضٛع "اؿهِ ايصاتٞ" نبسٌٜ عٔ ايسٚي١ املػتك١ً, خسعٛا 
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ٚأيعَٛا سه١َٛ املًُه١ ايعطاق١ٝ َكابٌ إَطاض ٖصٙ اـسع١ ٚنصيو إقٓاع ايرتى 
بتؿاصٌٝ املدطط, با٭غتذاب١ ملطايٝبِٗ ٚؾطٚطِٗ, اييت تطُٔ َصاؿِٗ اـاص١ يف 

ن١ٝ اؾسٜس٠ )ايهُاي١ٝ( مبٛدبٗا ع٢ً أغاؽ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ ايؿت١ٝ, ٚغاَٚٛا ايسٚي١ ايرت
 ايكطا٤ ع٢ً سل ايهٛضز يف تؿهٌٝ زٚيتِٗ املػتك١ً.

ٚقس يعب املٓسٚب ايػاَٞ ايربٜطاْٞ يف بػساز, بريغٞ نٛنؼ, زٚضا أغاغٝا يف 
ضغِ ٖصا املدطط اي٦ًِٝ. ؾؿٞ ايطغاي١ اييت بعجٗا يف ايطاب  َٔ نإْٛ ايجاْٞ عاّ 

نٛنؼ دٖٛط اـط١ نُا ًٜٞ: " إْٗا ت٪زٟ إىل عسّ  إىل املًو ؾٝصٌ ٜصـ 1922
إيتشام املٓاطل ايهٛضز١ٜ يف ايعطام بهٛضزغتإ, اييت غتشسز يٮغتك٬ٍ عٔ تطنٝا, 
ٚيف ْؿؼ ايٛقت تهٕٛ اؿه١َٛ ايرتن١ٝ سط٠ يف عسّ ا٭يتعاّ بايػُاح يًُٓاطل ايهطز١ٜ 

 ( .119, ص 1976يف تطنٝا يًشصٍٛ ع٢ً ا٭غتك٬ٍ ايهاٌَ" )بٝرت غًٛدًٝت, 
ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ مسشت ؾٝ٘ بطٜطاْٝا ايعع٢ُ يًعسٜس َٔ ايعؿا٥ط أٚ ايعٛا٥ٌ 
ايعطب١ٝ يف اـًٝر بتؿهٌٝ زٍٚ ٚإَاضات َػتك١ً, َٓعت ؾٝ٘ قٝاّ أ١ٜ زٚي١ أٚ إَاض٠ 
نٛضز١ٜ, ست٢ يف ظٌ سه١َٛ خاضع١ هلا أٚ َتشايؿ١ َعٗا, ع٢ً غطاض تًو ايسٍٚ 

 ب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ! َاشا نإ ايػبب؟ٚا٭َاضات اييت أقاَتٗا يف ؾ
بٗصا اـصٛص نتب ايػٝاغٞ ايعطبٞ ايعطاقٞ ايهبري, ا٭غتاش املطسّٛ ععٜع ؾطٜـ 

قا٥ٰ: "أَا ع١ً عسّ إزاض٠ ُنطزغتإ اؾٓٛب١ٝ با٭ست٬ٍ املباؾط, ؾُطزٖا  1955عاّ 
يربٜطاْٞ يف اىل تؿازٟ ايٓؿكات ايباٖع١ اييت ٜكتطٝٗا ا٭ست٬ٍ. ٚقس ٚدس ا٭غتعُاض ا

سهاّ ايعطام, ايبٛيٝؼ ايصٟ ٜكّٛ ي٘ غس١َ اؿطاغ١ ع٢ً ايعطام مبا ؾٝ٘ ُنطزغتإ, 
ٚجييب ْؿكاتٗا ْٚؿكات غشل اؿطن١ ايك١َٝٛ ايُهطز١ٜ َٔ مجاٖري ايعطام ايهازس١, بس٫ 
َٔ إٔ تك  ع٢ً ناٌٖ اـعا١ْ ايربٜطا١ْٝ. ٚباجياظ إٕ ا٭غًٛب ايربٜطاْٞ يف ايػٝطط٠ 

غتإ ايعطام ٜتدص ْٛعا َٔ ا٭مطاف عٔ ا٭غايٝب ا٭غتعُاض١ٜ ا٭خط٣, ؾاْ٘ ع٢ً ُنطز
مل ٜسٜطٙ با٭ست٬ٍ املباؾط نُا اْ٘ مل ٜكِٝ ؾٝ٘ سهُا ؾب٘ ٚطين بٌ سهُ٘ باغِ سهِ 

 ( .13, ص 1987عطبٞ")ععٜع ؾطٜـ,  –أدٓيب, عطاقٞ  –ٚطين 
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زغتإ اؾٓٛب١ٝ ٚيكس سصًت ايؿطنات ايػطب١ٝ ؾع٬ ع٢ً إَتٝاظ ايٓؿط يف نٛض
آشاض عاّ  14مبٛدب إتؿام خاص بٗصا ايػطض بني اؿهَٛتني ايربٜطا١ْٝ ٚايعطاق١ٝ يف 

سٝح سصًت "ؾطن١ ايٓؿط ايرتن١ٝ"  –قبٌ إؿاقٗا بايعطام ضمسٝا  – 1925
ايربٜطا١ْٝ, اييت تػري امسٗا ؾُٝا بعس إىل "ؾطن١ ْؿط ايعطام", ع٢ً ا٭َتٝاظ 

ٛات مت تٛظٜ  ْػب ا٭َتٝاظ بني ايؿطنات ايػطب١ٝ, سٝح املٓؿٛز. ٚبعس َطٚض ث٬خ غٓ
% ٚ ؾطنتإ ؾطْػ١ٝ 47,50ٖٛيٓس١ٜ ع٢ً ْػب١  -ساظت ؾطنتإ بطٜطا١ْٝ ٚ بطٜطا١ْٝ
%, ٚسصٌ ايتادط ا٭ضَين ؽ. دٛيبٓهٝإ 23,75ٚ أَطٜه١ٝ, نٌ َُٓٗا ع٢ً ْػب١ 

١ٝ (, ٚخطز ايهٛضز َٔ ٖصٙ ايع316ًُ, ص 1977% )ؾاضٌ سػني, 5ع٢ً ْػب١ 
ست٢ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قتصاز١ٜ غؿٞ سٓني. ٚمت ضِ نٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ إىل املًُه١ 

, مبٛدب قطاض َٔ عصب١ ا٭َِ, ٜتذاٌٖ أص٬ 1925نإْٛ ا٭ٍٚ  16ايعطاق١ٝ يف 
ايٓتٝذ١ ايؿع١ًٝ يٮغتؿتا٤ ايصٟ أدطت٘ ايًذ١ٓ املهًؿ١ َٓٗا بتكصٞ اؿكا٥ل يف عُّٛ 

١ آضا٤ ايهطز يف نٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ بؿإٔ َصريِٖ(. ١ٜ٫ٚ املٛصٌ )أٚ با٭سط٣ ْتٝذ
ؾًكس أصط ايهٛضز يف نطنٛى ٚايػًُٝا١ْٝ ع٢ً ا٭غتك٬ٍ, ٚ ٚاؾل ايهٛضز يف أضبٌٝ ٚ 

 –يف ساي١ تعصض ا٭غتك٬ٍ  –املٓاطل ايهطز١ٜ َٔ املٛصٌ ع٢ً ايطِ اىل ايعطام 
إ َٛضٛع (. ؾه256, ص 1977ؾطٜط١ ضُإ اؿهِ ايصاتٞ )ؾطٜس ٥ٝػرت باٚض, 

 أِٖ بهجري َٔ َػأي١ زٚي١ نٛضز١ٜ شات غٝاز٠.  -آْصاى -ايٓؿط يس٣ ايػطبٝني 
ضزٟ ٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ ْك١ُ ع٢ً ايؿعب ايهٛنإ إنتؿاف ايٓؿط يف ن يكس  
, بس٫ َٔ إٔ ٜهٕٛ ْع١ُ هلِ مجٝعا. ؾؿٞ يٛا٤ نطنٛى عا١َ ايعطامٚع٢ً أٌٖ  خاص١

ٛاّ ع٢ً تأغٝؼ ممًه١ ايعطام, بػبب ٚدٛز َطٚض بطع١ أع بعسبسأت ع١ًُٝ ايتعطٜب 
إغهإ عؿطٜٔ أيـ عا١ً٥ عطب١ٝ يف َٓاطل سٛجي١  مت 1937ايٓؿط ٖٓاى. يف عاّ 
قاؾع١  تعطٜب. ٚيكس أصبح (44, ص 1999)خًٌٝ إ. قُس,  ٚزاقٛم ٚتاظٙ خٛضَاتٛ

 يف, بًػت شضٚتٗا 1968نطنٛى غٝاغ١ ثابت١, تٍُطبل ٚؾل خط١ َطغ١َٛ َٓص عاّ 
ضز١ٜ يف قاؾع١ نطنٛى خاص١ ضُٔ ٛايجُاْٝٓات, ٚقس مت ٖسّ عؿطات ايكط٣ ايهْٗا١ٜ 
 ٖصٙنطز١ٜ ؾكط يف ٚقط١ٜ  779ايصٝت ـ عًُا باْ٘ مت ٖسّ  ايػ١٦ٝ" ا٭ْؿاٍ" مح٬ت
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ضز َٔ زٜاضِٖ ٛٚمت تطسٌٝ عؿطات اٯ٫ف َٔ ايه .1990ـ  1963احملاؾع١ بني عاَٞ 
َكابط مجاع١ٝ يف أَانٔ َتعسز٠ يف غطب ٚقس مت إباز٠ قػِ َِٓٗ ٚزؾِٓٗ يف  ٖٓاى,

ٚقس عُجط ع٢ً دجح ايعؿطات َِٓٗ يف ايكبٛض اؾُاع١ٝ امُلهتؿؿ١ ؿس  ايعطام,ٚدٓٛب 
مماضغ١ ٖصٙ ايػٝاغ١ ايعٓصط١ٜ املعاز١ٜ يهٌ ايكِٝ ايعطب١ٝ ايؿطٜؿ١ ٚاملٓاؾ١ٝ  ٚبػبباٯٕ. 
يف نطنٛى تسضجيٝا, ؾؿٞ  ضزٛايؿطا٥  ايس١ٜٝٓ ٚا٭عطاف ا٭ْػا١ْٝ, قًٍت ْػب١ ايه ؾُٝ 

 1957%, يف إسصا٤ عاّ 53,0ضز ٛناْت ْػب١ ايػهإ ايه 1947عاّ  إسصا٤
%. ٚقس قًٍت ْػب١ 37,5ٖبطت إىل  1977عاّ  إسصا٤%, ٚيف 48,3أصبشت 

% يف 16,3, إىل 1957إسصا٤ عاّ  يف% 21,4ايػهإ ايرتنُإ يف نطنٛى َٔ 
ؾًكس إضتؿعت ْػب١  باغتُطاض,عطب . بُٝٓا ظازت ْػب١ ايػهإ اي1977إسصا٤ عاّ 

 إسصا٤ عاّ  يف% 44,4إىل  1957% يف إسصا٤ عاّ 28,2ايػانٓني ايعطب َٔ 
. ٚيتشكٝل تعطٜب أٚغ  حملاؾع١ نطنٛى مل )ضاد  ا٭سصا٥ٝات ايعطاق١ٝ ايطمس١ٝ( 1977

٫ٚبتعٜٚط غذ٬ت ايٓؿٛؽ أٚ  ايبػٝض," ايتطٗريايعطقٞ" مبُاضغاتٜهتؿٞ ْعاّ ايبعح 
بٌ قاّ  ,!"ايك١َٝٛ تصشٝحـ غري ايعطب ـ ع٢ً تػٝري قَٛٝتِٗ باغِ " أٖايٝٗاإدباض 
ٚسس٠ قاؾع١ نطنٛى اؾػطاؾ١ٝ ٚ ا٭زاض١ٜ ٚتكعِٜ احملاؾع١: ؾؿصٌ أضب   بتؿهٝوأٜطا 
ٚأيػ٢ عس٠ ْٛاسٞ ؾٝٗا, شٟ أغًب١ٝ غها١ْٝ نطز١ٜ ـ أٚ نطز١ٜ تطنُا١ْٝ ـ  َٓٗاأقط١ٝ 
ضز ٛبػ١ٝ خؿض ْػب١ ايػهإ ايهعطب١ٝ غ١ّٝٝٓ( ب١ٝ شٟ أغً)قاؾعات أخط٣  إىلٚضُٗا 

ؾًكس ضِ قطا٤  .ايعطب ؾٝٗا ايػهإٚ ظٜاز٠ ْػب١ يف قاؾع١ نطنٛى بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ 
إىل قاؾع١ زٜاىل,  نؿطٟطٛظخٛضَاتٛ إىل قاؾع١ تهطٜت )ص٬ح ايسٜٔ(, ٚقطا٤ 
إىل قاؾع١ أضبٌٝ.  نٛبطٟٚقطا٥ٞ مجذُاٍ ٚن٬ض إىل قاؾع١ ايػًُٝا١ْٝ ٚ ْاس١ٝ آيتٕٛ 

إغتٝطا١ْٝ عطب١ٝ  أسٝا٤ْٗا٥ٝا, ٚقاّ ببٓا٤  قطٙ سػٔ ٚأيػ٢ ْٛاسٞ ؾٛإ ٚقطٙ ٖٓذري ٚ
عطب١ٝ يف  َػتٛطٓاتيف َس١ٜٓ نطنٛى )نُشًيت ايعطٚب١ ٚايكازغ١ٝ ...( ٚنصيو ببٓا٤ 

  , ٚغّٝط إغِ احملاؾع١ إىل "ايتأَِٝ".أططاف نطنٛى بامسا٤ ؾًػط١ٝٓٝ )سٝؿا ٜٚاؾا ... (
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 :يالحغ ٍِا بوضوح
, ٚبايتايٞ بإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ ٭دٗاض َعاٖس٠ غٝؿط* 

إغتصاب سل ا٭١َ ايهٛضز١ٜ يف اؿؿاظ ع٢ً ٚسس٠ اؾع٤ ا٭نرب َٔ ا٭١َ ٚ ع٢ً ٚسس٠ 
ايكػِ ا٭نرب َٔ نٛضزغتإ )ايتابع١ غابكا يًسٚي١ ايعجُا١ْٝ املٓٗاض٠( أٟ َٔ ٚطٓٗا 

بط٠, َٚٓعٗا َٔ تكطٜط َصريٖا يف ٖصا اؾع٤ َٔ ٚطٓٗا بٓؿػٗا احملتٌ َٓص قطٕٚ غا
أٟ َٔ بٓا٤ زٚيتٗا املػتك١ً, َٚٔ ثِ تكػِٝ ٖصا اؾع٤ إىل ث٬ث١ أقػاّ ٚضُٗا إىل 
ث٬ث١ زٍٚ سسٜج١ ايتهٜٛٔ )تطنٝا, ايعطام ٚغٛضٜا( ثِ ضغِ سسٚز ٖصٙ ايسٍٚ ع٢ً َا٥س٠ 

 املؿاٚضات بني َػتعُطٜٔ أٚضٚبٝني ٚتطى؛
ٕ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ ؿطَإ ؾعب نٛضزغتإ ست٢ َٔ سهِ * ٚبأ

)سكٝكٞ(, يف ايعٗسٜٔ املًهٞ ٚاؾُٗٛضٟ يف ايعطام, بػبب املٛقـ ايؿٛؾٝين  شاتٞ
ٚايعك١ًٝ ا٭ست٬ي١ٝ ٍ"ايكٛفٝني ايعطب" املتٛادسٜٔ يف غس٠ اؿهِ يف ايعٗسٜٔ, سٝح 

يعطاقٝني, ؾِٗ ٜعتربٕٚ أضض ايعطام نًٗا ناْٛا )٫ٜٚعاٍ( ّٜسعٕٛ عطٚب١ نٌ ايعطام ٚ ا
)مبا ؾٝٗا أضض نٛضزغتإ اؾٓٛب١ٝ( دع٤ّ َٔ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚغهإ ايعطام مجٝعِٗ )مبا 
ؾِٝٗ ايؿعب ايهٛضزٟ( دع٤ّ َٔ ا٭١َ ايعطب١ٝ! عًُا بأِْٗ ٜعًُٕٛ دٝسًا بإٔ 

ٚغٛضٜا,  "نٛضزغتإ ايعطام" ٖٞ دع٤ َٔ نطزغتإ املكػ١ُ بني تطنٝا ٚاٜطإ ٚايعطام
ٚبإٔ ايؿعب ايهٛضزٟ يف ايعطام ٖٛ دع٤ َٔ ا٭١َ ايهٛضز١ٜ اجملع١٥ عسٚز ٚ أيػاّ 

 ٚإتؿاقٝات ٖصٙ ايسٍٚ؛
* ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يػٝاغ١ ايتعطٜب يف يٛا٤ نطنٛى يف 
ايعٗس املًهٞ, ٚاييت بسأت يف ايج٬ثٝٓات, ٚبايصات يف ْٛاسٞ سٛجي١ ٚزاقٛم ٚتاظٙ 

 ؛ خٛضَاتٛ
, ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يػٝاغ١ ايتعطٜب املربَر حملاؾع١ نطنٛى* 

اييت إاْتٗذٗا سعب ايبعح ايٓاظٟ )ايكَٛٞ ا٭ؾرتانٞ( َٓص قٝاّ إْك٬ب٘ ا٭غٛز يف 
, َٚٔ ثِ قٝاَ٘ بتهجٝؿٗا بعٝس إْك٬ب٘ املؿ٪ّٚ يف 1963ايجأَ َٔ ؾباط عاّ 
 ؛1968ايػاب  عؿط َٔ متٛظ عاّ 
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 بإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يتػٝري اغِ احملاؾع١ إىل "ايتأَِٝ"ٚ* 
ايتأَِٝ ايصٟ أصبح ٚبا٫ ع٢ً أٌٖ ايعطام ٚ درياِْٗ بس٫ َٔ إٔ ٜصبح غببا _

 -يػعازتِٗ ٚإظزٖاض ب٬زِٖ, بػبب ا٭ؾعاٍ ايؿطٜط٠ يًطػ١ُ املتػًط١ ع٢ً ضقابِٗ 
يػَٛط١ٜ ٚ ايهٛضز١ٜ )عٌُ  َٓعِ أٚ عًُا بإٔ نًُيت )ناض نٛى( تعٓٝإ يف ايًػتني ا

ٚض( ٜعين يف ايًػ١ ايهطز١ٜ گٚضگدٝس(, ٚأغِ أؾٗط سكٌ يًٓؿط يف نطنٛى )بابا 
 )ايٛيٞ  ؾع١ً(, ٭ٕ ايهٛضز ناْٛا ٜ٪َٕٓٛ يف ظَٔ ايعضزؾت١ٝ بكسغ١ٝ ْاضٙ ا٭ظي١ٝ؛

ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يعسّ إيتعاّ سه١َٛ ايبعح بتٓؿٝص * 
, سٝح ضؾطت ؼسٜس سسٚز "َٓطك١ نٛضزغتإ يًشهِ ايصاتٞ" 1970شاض إتؿاق١ٝ آ

)بايطغِ َٔ َػا٨ٚ  1957ع٢ً أغاؽ تعساز ايػهإ با٭غتٓاز إىل إسصا٤ عاّ 
َع١ٓٝ هلصا ا٭سصا٤ يًهٛضز, بػبب إعتُاز َعٝاض غري زقٝل يتشسٜس اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ 

٭دطا٥٘(, َٚ  شيو ٜبني ْػب  ٚ تعٝني عّسازٜٔ غري قاٜسٜٔ –ايًػ١ ا٭ّ  –يًُٛاطٓني 
 ايػهإ يف يٛا٤ نطنٛى نُا ًٜٞ:

 % 48,3            ايهٛضز
 % 28,2     ايعطب

 % 21,4                 ايرتنُإ
 %       2,1            ايهًسإ ٚاٯؾٛضٜٕٛ ٚآخطٕٚ

 (75, ص 1999)خًٌٝ, أ. قُس, 
اؾع١ نطنٛى عٔ "َٓطك١ ٭ٕ سعب ايبعح بععا١َ صساّ سػني أضاز إغتكتطاع ق

اؿهِ ايصاتٞ" أٟ عٔ نٛضزغتإ ايعطام, ٚ٭ٕ قٝاز٠ ثٛض٠ أًٍٜٛ مل تؿطط مبشاؾع١ 
 نطنٛى؛
ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يبرت أططاف قاؾع١ نطنٛى ٚ تٛظٜعٗا * 
, أٟ تؿٜٛ٘ سسٚزٖا ا٭زاض١ٜ ٚ تبسٌٜ طابعٗا ايػهاْٞ )ايسميٛغطايف(, ٚشيو ٚتكعميٗا
قط١ٝ طٛظخٛضَاتٛ ٚ نؿطٟ ٚ ٚمجذُاٍ ٚ ن٬ض عٔ قاؾع١ نطنٛى ٚ ضُٗا بؿصٌ أ

ٚقاؾعيت زٜاىل ٚ  –اييت أسسثٗا ايٓعاّ ايبعجٞ هلصا ايػطض  –إىل قاؾع١ تهطٜت 
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ايػًُٝا١ْٝ, ٚ ؾصٌ ْاس١ٝ آيتٕٛ نٛبطٟ َٔ قاؾع١ نطنٛى ٚ إؿاقٗا )إزاضًٜا( مبشاؾع١ 
ٚ ؾٛإ ٚ قطٙ سػٔ يف قطا٤ َطنع قاؾع١  أضبٌٝ, ٚ إيػا٤ ٚ تسَري ْٛاسٞ قطٙ ٖٓذري

   نطنٛى؛    
ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ ٍ "أْؿ١ً" ٚ تطسٌٝ آ٫ف ايعٛا٥ٌ * 

ايهٛضز١ٜ َٔ أضض آبا٥ِٗ ٚ أدسازِٖ يف قاؾع١ نطنٛى ٚ ْكٌ غذ٬ت ْؿٛغِٗ َٓٗا ٚ 
يًتطٗري  إدباض ايعسٜس َِٓٗ ع٢ً تػٝري قَٛٝتِٗ باغِ "ايتصشٝح" يف أبؿ  ع١ًُٝ

, بػ١ٝ تعطٜب ٖصٙ احملاؾع١ ايهٛضزغتا١ْٝ قػطا ٚضمسٝا ايعطقٞ عطؾ٘ تاضٜذ ايعطام قاطب١
باغتكساّ عٛا٥ٌ عطب١ٝ َٔ ٚغط ٚ دٓٛب ايعطام )خاص١ َٔ نٛازض ٚ َٓتػيب سعب 
ايبعح( ٚ إغهاْٗا يف بٝٛت ٚ َعاضع ٚع٢ً أضاضٞ ايهٛضز ٚنصيو ايرتنُإ املطسًني ٚ 

ػتٛطٓني املػتكسَني نػهإ قاؾع١ نطنٛى بٓكٌ غذ٬ت املؿطزٜٔ, ٚتػذٌٝ امل
نُا ْؿٗسٖا  –ْؿٛغِٗ إيٝٗا ٚؾل بطْاَر عٓصطٟ َكٝت ٭غطاض َع١ٓٝ يف املػتكبٌ 

 ايّٝٛ؛
ٚبإٔ ْؿط نطنٛى نإ ايػبب ايط٥ٝػٞ يتٗسٜسات اؿه١َٛ ايرتن١ٝ ضس ايهٛضز * 

ض ايتعطٜب ٚ ايرتسٌٝ ٚ يف نٛضزغتإ ايعطام ٚ قا٫ٚتٗا املػتُط٠ يعطق١ً إظاي١ آثا
, ٚ نصيو يتسخ٬تٗا ايػاؾط٠ يف ؾ٪ٕٚ ايعطام ٚ ا٭غتٝطإ اؾا٥ط يف قاؾع١ نطنٛى

إغتػ٬هلا اؿسٜح يٛضق١ ايرتنُإ, ايصٜٔ ْػتِٗ ٚ ػاًٖت إضطٗازِٖ, بٌ ٚست٢ إْهاض 
 ٚدٛزِٖ ايكَٛٞ يف عٗس ايبعح ايبا٥س؛

َٔ  53ط٠ ب َٔ املاز٠ ٚبإٔ ْؿط نطنٛى ٖٛ ايػبب ايط٥ٝػٞ يصٝاغ١ ايؿك* 
, اييت تٓص ع٢ً "إبكا٤ سسٚز احملاؾعات قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ

ايجُاْٞ عؿط َٔ زٕٚ تػٝري خ٬ٍ املطس١ً ا٭ْتكاي١ٝ"! ٚاييت سايت ؾع٬ زٕٚ إيػا٤ 
ؾايصٟ ايكطاضات ايبعج١ٝ اؾا٥ط٠ ٚاملؿ١ٖٛ ؾػطاؾ١ٝ إقًِٝ نٛضزغتإ يف ايعطام اؾسٜس. 

ٚض  ٖصٙ ايؿكط٠ قصسا, ٜعطف دٝسا بإٔ سسٚز قاؾعات نٛضزغتإ: نطنٛى ٚ أضبٌٝ ٚ 
زٖٛى مت تػٝريٖا غًبٝا يف عٗس ايبعح ايبا٥س َٔ َٓطًل ؾٛؾٝين ظامل ٚ بكطاضات 
فشؿ١ َٔ فًؼ قٝاز٠ ا٭ْك٬ب ايبعجٞ ٚؾل غٝاغ١ عٓصط١ٜ ٚاضش١ املعامل. ٚغا١ٜ 



 

16 

طٚبٜٛني( ٚاضح: إِْٗ ٜبتػٕٛ تطغٝذ إقتطاع ا٭قط١ٝ ناتب ٖصٙ ايؿكط٠ ٚ َ٪ٜسٜ٘ )ايع
ا٭ضبع١ َٔ قاؾع١ نطنٛى ٚنصيو قطا٤ كُٛض َٔ أضبٌٝ ٚ قطا٤ عكط٠ َٔ زٖٛى, 
إِْٗ أضازٚا ٚ ٜطٜسٕٚ عسّ إظاي١ آثاض ايتعطٜب أطٍٛ َس٠ ممه١ٓ, أٚ با٭سط٣ ا٭ستؿاظ 

٭عتُاز ع٢ً سػاب بٓتا٥ر ايتطٗري ايعطقٞ ٚدطمي١ ا٭ْؿاٍ ٚايتعطٜب ايعٓصطٟ, با
 ا٭نجط١ٜ ايعطب١ٝ يف بطملإ ايعطام اؾسٜس, بعس إْكطا٤ ايؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ؛

 *ّٕ  يٛض  آي١ٝ َعكس٠ ٚدا٥ط٠ يتٓؿٝص دٖٛطا٭غاغٞ  ايػببْؿط نطنٛى ٖٛ  ٚبأ
ٚنصيو إُٖاٍ  )ايؿكط٠ ب( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ 58املاز٠ 

 ات ايج٬ث١ يًعطام اؾسٜسَٔ قبٌ اؿهَٛٚايتكصري ايٛاضح يف تٓؿٝصٖا  املاز٠ املصنٛض٠
ٚ ايساؾ  ا٭نرب يًُُاط١ً ٚايتػٜٛـ بصسز ايتطبٝ   أٟ(, ٚايسا١ُ٥ )امل٪قت١ ٚا٭ْتكاي١ٝ

  تصشٝح اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ ٚا٭زاض١ٜ املؿ١ٖٛ َٔ قٌٝ ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س.

 فشـحملاؾع١ نطنٛى بؿهٌ  ا٭زاضٟ ٚايرتنٝب ايرتنٝب ايػهاْٞمت تػٝري  يكس
طًكا, ٫ٚجيٛظ ٭ٟ عطاقٞ ؾطٜـ ٚاضح ٫ميهٔ قبٛي٘ َُ ًُِظ, ٖٚصا بػبب ايٓؿط غاؾطٚ

مماضغات ايتعطٜب ٚايرتسٌٝ ٚايتٗذري ٚا٭ْؿاٍ ٚ  بٓتا٥رٓصـ إٔ ٜطض٢ أٚ أْػإ َُ
د١ٗ ضزغتإ, ٫ٚحيل ٭١ٜ ٛٚغريٖا َٔ َٓاطل ن نطنٛىايتؿتٝت ايعٓصط١ٜ يف قاؾع١ 

إىل عسّ إظاي١ آثاضٖا  عٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ أٚ تسعُ ايٓعط)عطاق١ٝ ناْت أّ أدٓب١ٝ( إٔ تػض 
ُٔ ٜكـ إىل ؾ .(ٜؿعٌ ايعٓصطٜٕٛ زاخٌ فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ٚخاضد٘ايػ١٦ٝ )نُا 

ٖطِ سكٛم غري  ٫ٜعينضزغتا١ْٝ نطنٛى ًِٛ ٖٛ ظامل. عًُا بإ إقطاض نداْب ايُع
قاؾع١ نطنٛى  ٭ٕ ,ٚايهًسإ ٚاٯؾٛضٜني ٚا٭ضَٔ ؾٝٗا ضز َٔ ايرتنُإ ٚايعطبٛايه

بػض ايٓعط عٔ ٖٜٛتٗا اؾػطاؾ١ٝ زاخٌ غتبك٢ َٛطٓا يهٌ غهاْٗا ا٭صًٝني املتآخني 
ايسٜٔ أٚ املصٖب, ٚجيب إٔ  أٚبػض ايٓعط عٔ ايك١َٝٛ مجٗٛض١ٜ ايعطام ا٭ؼاز١ٜ ٚ 

ضزغتإ أٚ ٛإقًِٝ ن اؾعاتقٜتػا٣ٚ ؾٝٗا ايهٌ يف اؿكٛم ٚايٛادبات, نُا يف باقٞ 
ّٕ .ا٭قايِٝ ا٭خط٣ يف عطام ايػس يف قاؾعات أضبٌٝ  ٚايس١ٜٝٓٚض  ا٭قًٝات ايك١َٝٛ  إ

ساض َٔ ٚن٬ض( اييت تُ ٚنؿطٟٚايػًُٝا١ْٝ ٚزٖٛى ٚيف أقط١ٝ نطنٛى ا٭ص١ًٝ )مجذُاٍ 
 ضزغتإ ؾاٖس سٞ ٚخري َجاٍ يصيو. ٛقبٌ سه١َٛ إقًِٝ ن
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   ّٕ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ, اييت مت تبٓٝٗا يف املاز٠ إزاض٠ ايسٚي١  َٔ قإْٛ 58املاز٠ إ
)ٚنصيو  عط١ً نطنٛىمل  صا٥با ٚعاز٫س٬ ( َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ, تتط140ُٔ)

َؿه١ً املٓاطل ايهٛضزغتا١ْٝ امُلػتكطع١ َٔ إقًِٝ نٛضزغتإ "َٓطك١ اؿهِ ايصاتٞ" 
ٓاظع١ عًٝٗا", إضاؾ١ إىل َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س ٚاييت تػ٢ُ ب"املٓاطل املت

َؿه١ً ضِ ايباز١ٜ ايؿُاي١ٝ ايػرتاتٝذ١ٝ احملاش١ٜ حملاؾع١ نطب٤٬ بّطَتٗا إىل قاؾع١ 
: أٟ إعاز٠ عل أضاضٞ ٚغهإ قاؾع١ نطنٛى ٜكطٞ بطؾ  ايػدي اؿاصٌؾاؿٌ  ا٭ْباض. 
 ايتذعأ٠ ا٭صًٞ )َاقبٌ ُااؾػطايف ٚ ا٭زاضٟ حملاؾع١ نطنٛى إىل ٚضعٗ ايرتنٝب
ضز ٚايرتنُإ إىل قاؾع١ نطنٛى, عٛز٠ ايػانٓني ايعطب ٛايه املطّسًنيعٛز٠  ,(ٚايتكػِٝ

اؾٓٛب يػطض ايتعطٜب أٚ با٭سط٣ َٔ أدٌ تػٝري ايرتنٝب  َٔايصٜٔ مت دًبِٗ 
, ٚتعٜٛض ايططؾني طٛعٝا )زٜاضِٖ( ا٭ص١ًٝ أَانِٓٗايسميٛغطايف يًُشاؾع١ إىل 

إشا  زٚي١ٝإغتؿتا٤ زميكطاطٞ ْعٜ٘ )مبطاقب١ إسصا٤ صا٥ب َٚازٜا, َٚٔ ثِ إدطا٤ 
ا٭ْطُاّ إىل تؿهٌٝ نٝإ ؾٝسضايٞ أٚغصٛص إقتطت اؿاد١( بني غهاْٗا بصسز 

( َٔ ايسغتٛض 119 -117ٚؾكا يًُٛاز ) مبٮ إضازتِٗ خيتاضْٚ٘ا٭قًِٝ ايؿٝسضايٞ ايصٟ 
ّٕ. عًُا 2008( يػ١ٓ 13ايسا٥ِ ٚإغتٓازا إىل ايكإْٛ ضقِ ) ؾع١ نطنٛى قا ٠عٛز بأ

إقًِٝ  َٔ دع٤ّبطَتٗا ـ سايٝا تعترب ث٬خ أقط١ٝ أص١ًٝ َٔ قاؾع١ نطنٛى 
( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت ٚاملجبت١ يف 53ٚؾكا يًؿكط٠ )أ( َٔ املاز٠ )ضزغتإ ٛن

ضزغتإ ٛإىل إقًِٝ نأٚ إْطُاَٗا بصٛض٠ زغتٛض١ٜ ـ َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ  143املاز٠ 
ِِ, نُا ٜسعٞ اي ضزغتا١ْٝ ٛجيًٕٗٛ أٚ ٜتذاًٖٕٛ عُسا سكٝك١ ن ايصٜٔبعض َٔ يٝؼ ضَ

يف ؾطا٥ٝات عطب١ٝ َتادط٠  ايعطاقٝنيقاؾع١ نطنٛى, خاص١ َٔ ايعطب غري 
ضزغتإ يف نٌ ظَإ ٛضز ٚنٛيف َعازا٠ ايه احملرتؾنيْؿط َٔ ايطٛضاْٝني  ٚ" ايعطٚب١ب"

ٜعرتؾٕٛ  ايصٜٔ ٓصؿني, بعهؼ ايعطب ايعطاقٝني امُلإضضا٤ّ ٭غٝازِٖ يف أْكط٠ َٚهإ
 ايٛاقعٝني ضزغتا١ْٝ قاؾع١ نطنٛى, ٚبعهؼ ايرتنُإٛبايٛاق  ٜٚساؾعٕٛ عٔ سكٝك١ ن

ؼكٝل سكٛقِٗ ا٭زاض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ إىل  ظسايصٜٔ ٍُٜكطٕٚ ٖصٙ اؿكٝك١ ٚ ٜػعٕٛ 
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 ٕضزغتاٛنإقًِٝ ا٭طٝاف يف ايكَٛٝات ٚايتطأَ ٚايتآخٞ بني مجٝ  املؿطٚع١ يف إطاض 
 .ٚباقٞ َٓاطل ايعطام

, 1968إٕ إعاز٠ قاؾع١ نطنٛى إىل غابل عٗسٖا, نُا ناْت عًٝ٘ قبٌ عاّ     
ٚإقطاض نٛضزغتاْٝتٗا إغتٓازا إىل ا٭زي١ ايتاضخي١ٝ ٚ اؾػطاؾ١ٝ ٚ ا٭سصا١ٝ٥ ايساَػ١ 

ٚ  –يًُ٪ضر ايرتنٞ ايؿٗري مشؼ ايسٜٔ غاَٞ  –)خاص١ قاَٛؽ ا٭ع٬ّ ايعجُاْٞ 
ٚ ا٭سصا٤ٜٔ ايطمسٝني  1921اْٞ ٚ ايتدُني ايربٜطاْٞ يًػهإ يعاّ ا٭طًؼ ايعجُ

( ٚإقطاض سل إٖايٝٗا ايسغتٛضٟ يف تأغٝؼ 1957ٚ 1947ايعطاقٝني يًػهإ يعاَٞ 
إقًِٝ ؾٝسضايٞ أٚ ا٭ْصُاّ زغتٛضٜا إىل إقًِٝ ٖٞ سذط ا٭غاؽ يًشٌ ايػًُٞ 

ا٭طاض ايصشٝح يتشٌٜٛ )ايعازٍ ٚ ايؿاٌَ( يًكط١ٝ ايهطز١ٜ يف ايعطام. ٖٚٛ نصيو 
قاؾع١ نطنٛى إىل قاؾع١ َجاي١ٝ يًػ٬ّ ٚ ايتآخٞ بني ايهٛضز ٚ ايعطب ٚ ايرتنُإ ٚ 
ايهًسإ ٚ اٯؾٛضٜني ٚ ا٭ضَٔ, ٚايػبٌٝ ايٓاد  يتشكٝل ايطخا٤ ٚ ايطؾا١ٖٝ يهٌ 

 اـٝرئٜ ايطاؾطني يًػسض ايبعجٞ ٚ ٚا٭ضٖاب ايتهؿريٟ ٚايهطا١ٖٝ ايعٓصط١ٜ ؾٝٗا.
َعط١ً نطنٛى, اييت تؿهٌ عكس٠ ايكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام َٓص أنجط  إٕ    

عكٛز َٔ ايعَٔ, ٫ميهٔ ػاٚظٖا إ٫ٍ بتطبٝل اؿٌ ايسغتٛضٟ املتؿل عًٝ٘ ؾع٬:  8َٔ 
( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت أٚ با٭سط٣ 58أٟ عٔ ايططٜل ايتطبٝل ايعًُٞ يًُاز٠ )

عٔ ططٜل إقطاض سل أٖايٝٗا ايؿطعٞ يف إختٝاض ( َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ ٚ 140املاز٠ )
ا٭غًٛب ايؿٝسضايٞ ايصٟ خيتاضْٚ٘ مبٮ سطٜتِٗ, إغتٓازا إىل قإْٛ تأغٝؼ ا٭قايِٝ 

 ا٭ؼاز١ٜ ٚبٛدٛز ممجًني يٮَِ املتشس٠ أٚ با٭سط٣ َطاقبٝني زٚيٝني قاٜسٜٔ.   
ّٕ سٌ َػأي١ أٚ با٭سط٣ عُكس٠ نطنٛى املػتعص١ٝ ٖٛ َؿتاح اؿ  ٌ اؾصضٟ إ

يًكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام, ٚ ػاٌٖ سًٗا ئ خيسّ َػري٠ ايػ٬ّ ٚ َبسأ ا٭ؼاز 
ا٭ختٝاضٟ املعَ  تبٓٝ٘ يف إطاض زٚي١ إؼاز١ٜ )ؾٝسضاي١ٝ( زميكطاط١ٝ, ٭ٕ ا٭ؼاز 
ا٭ختٝاضٟ يف إطاض زٚي١ ؾٝسضاي١ٝ زميكطاط١ٝ َؿرتن١ ٖٛ اـٝاض ا٭صح يًتعاٜـ املؿرتى 

ز٠ ايكَٛٝات ٚا٭زٜإ ٚ املصاٖب, ٚميهٔ تصٛضٙ ٚ ؼكٝك٘ ؾكط ع٢ً يف زٚي١ َتعس
أغاؽ ا٭عرتاف ٚ ايتعإٚ املتبازيني بني ا٭ثٓٝات املدتًؿ١ ٚ أقايُٝٗا اـاص١, طبكا 
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ملعاٜري تاضخي١ٝ ٚ دػطاؾ١ٝ ٚ إسصا١ٝ٥ ضمس١ٝ ملا قٌٝ ايٓعاّ ايبعجٞ ايعامل, ٚؾطٜط١ إقطاض 
ًٝات ايك١َٝٛ ٚ ايس١ٜٝٓ املتٛادس٠ يف نٌ ا٭قايِٝ. ٭ٕ مجٝ  اؿكٛم املؿطٚع١ يهٌ ا٭ق

ايسَر ا٭دباضٟ عٔ ططٜل إغتدساّ ايعٓـ أٚ ا٭يتذا٤ إىل سٌٝ "ؾطع١ٝ" يؿطض 
َعامل غابك١ أٚ دسٜس٠, َصريٙ ايؿؿٌ نُا ٖٛ ٚاضح ٚ عاقبت٘ َآغٞ )َعٜس َٔ 

 ايسَا٤ ٚ ايسَٛع( ٫جيٛظ تهطاضٖا يف ايعطام اؾسٜس. 
َٔ أصشاب ايؿإٔ يف عطام ايّٝٛ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً أغاؽ اؿه١ُ ٚ ع٢ً اـٝرئٜ 

 .ايتٛاؾل ٚايتآظض إشا أضازٚا إْتصاض اؿل ٚ صٝا١ْ ايػ٬ّ ٚ ضُإ ا٭ؼاز
_________________ 
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ليوً حياولوُ وواصمتْ باألوص حاوه البعجيوُ تعزيب كزكوك بالقوة وا

 "ورقة البعح"يف جممص الٍواب ب
 

 2008-09-18/ )صٛت ايعطام( 
 

 (:)القشي األوه
أصبح تعطٜب قاؾع١ نطنٛى غٝاغ١ ثابت١, تٍُطبل ٚؾل خط١  1968يف عاّ 

َطغ١َٛ َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ع٢ً أثط إغت٥٬ٝ٘ ع٢ً ايػًط١ َٔ دسٜس عرب إْك٬ب٘ 
ايعػهطٟ ايجاْٞ, ٚبًػت شضٚتٗا يف ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ املاضٞ. ؾتِ ٖسّ 

 تطسٌٝ عؿطات اٯ٫ف َٔ ايهطز َٔ عؿطات ايكط٣ ايهطز١ٜ يف قاؾع١ نطنٛى. ٚمت
 زٜاضِٖ ٖٓاى اىل خاضز قاؾع١ نطنٛى. 

ٚيتشكٝل تعطٜب أٚغ  حملاؾع١ نطنٛى مل ٜهتـِ ْعاّ ايبعح مبُاضغات 
"ايتطٗريايعطقٞ" ايبػٝض, ٫ٚبتعٜٚط غذ٬ت ايٓؿٛؽ أٚ إدباض أٖايٝٗا ـ غري ايعطب 

بٌ قاّ أٜطا بتؿهٝو ٚسس٠ ـ ع٢ً تػٝري قَٛٝتِٗ باغِ بُسع١ "تصشٝح ايك١َٝٛ"!, 
قاؾع١ نطنٛى اؾػطاؾ١ٝ ٚا٭زاض١ٜ ٚتكعِٜ احملاؾع١: ؾؿصٌ أضب  أقط١ٝ َٓٗا ٚأيػ٢ عس٠ 
ْٛاسٞ ؾٝٗا, شٟ أغًب١ٝ غها١ْٝ نطز١ٜ ـ أٚ نطز١ٜ تطنُا١ْٝ ـ ٚضُٗا إىل قاؾعات 
أخط٣ )عطب١ٝ غ١ّٝٝٓ ٚايػًُٝا١ْٝ( بػ١ٝ خؿض ْػب١ ايػهإ ايهطز بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ 
يف قاؾع١ نطنٛى ٚ ظٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ايعطب ؾٝٗا. ؾًكس ضِ قطا٤ طٛظخٛضَاتٛ 
إىل قاؾع١ تهطٜت )ص٬ح ايسٜٔ(, ٚقطا٤ نؿطٟ إىل قاؾع١ زٜاىل, ٚقطا٥ٞ مجذُاٍ 
ٚن٬ض إىل قاؾع١ ايػًُٝا١ْٝ ٚ ْاس١ٝ آيتٕٛ نٛبطٟ إىل قاؾع١ أضبٌٝ. ٚأيػ٢ ْٛاسٞ 

, ٚقاّ ببٓا٤ سٛايٞ مخػني سٞ إغتٝطاْٞ يًعطب ؾٛإ ٚقطٙ ٖٓذري ٚ قطٙ سػٔ ْٗا٥ٝا
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ايٛاؾسٜٔ )بكصس ايتعطٜب( َٔ قاؾعات ايٛغط ٚاؾٓٛب يف َس١ٜٓ نطنٛى ٚنصيو قاّ 
باقا١َ َػتٛطٓات عطب١ٝ يف أططاف نطنٛى )يف َٓاطل تاظ٠ خٛضَاتٛ ٚ زاقٛم(  

 ٚغّٝط إغِ احملاؾع١ إىل "ايتأَِٝ".)سٝؿا ٚ ٜاؾا(! بامسا٤ ؾًػط١ٝٓٝ 
ساٍٚ ايٓعاّ ايبعجٞ تعطٜب قاؾع١ نطنٛى ٚ نصيو أقط١ٝ خاْكني ٚ َٓسيٞ يكس 

طزغتإ يًشهِ ٚغٓذاض ٚؾٝدإ ٚ ٚعكط٠ ٚكُٛض, ٚاغتكط  ٖصٙ املٓاطل َٔ "َٓطك١ ُن
ايصاتٞ" ع٠ًٛٓ, ٖٚصٙ املٓاطل تػ٢ُ اٯٕ ب "املٓاطل املتٓاظع عًٝٗا"! )طبعا نإ 

ب ايُهطزٟ امُلططٗس(. ٚايّٝٛ حياٍٚ بكاٜا ايٓعاع بني ايٓعاّ ايبعجٞ امُلػتبس ٚايؿع
 -ست٢ امُلعاضَض١ َٓٗا غابكا  –ايبعجٝني إقٓاع اٯخطٜٔ َٔ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ 

٭نُاٍ َُدطط تعطٜبِٗ ايعٓصطٟ, تاض٠ عٔ ططٜل زؽ َاز٠ ًَػ١َٛ يف قإْٛ 
-يؿٝسضاي١ٝٚبايكؿع ع٢ً قإْٛ تأغٝؼ ا٭قايِٝ ا –( 24إْتدابات احملاؾعات أٟ املاز٠ )

, ٚتاض٠ أخط٣ بايتشطٜض ع٢ً اغتدساّ ايك٠ٛ ضس قٛات محا١ٜ إقًِٝ ُنطزغتإ 
)ايبٝؿُطن١( املهاؾش١ يٮضٖاب يف املٓاطل املػتكطع١ َٔ ُنطزغتإ َٔ قبٌ ايٓعاّ 
ايبعجٞ. عًُا بإٔ إقًِٝ ُنطزغتإ ايؿٝسضايٞ مل ٜتِ ؼسٜس سسٚزٙ ؿس اٯٕ بؿهٌ ْٗا٥ٞ, 

( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت ؿه١َٛ 53كط٠ )أ( َٔ املاز٠ )بايطغِ َٔ إقطاض ايؿ
إقًِٝ ُنطزغتإ ع٢ً ا٭ضاضٞ اييت ناْت تُساض َٔ قبًٗا يػا١ٜ ايّٝٛ ايصٟ غبل "سطب 
اـًٝر ايجايج١" أٟ يف ْطام َانإ ٜػ٢ُ ب "امل٬ش اٯَٔ". إش تٓص ايؿكط٠ املصنٛض٠ 

٥ِ ع٢ً َاًٜٞ: "ُٜعرتف عه١َٛ اقًِٝ ( َٔ ايسغتٛض ايسا143ٚاملجبت١ يف املاز٠ )
نطزغتإ بصؿتٗا اؿه١َٛ ايطمس١ٝ ي٬ضاضٞ اييت ناْت تساض َٔ قبٌ اؿه١َٛ املصنٛض٠ 

...". إ٫ٍ إٔ ؼسٜس سسٚز ا٭قايِٝ ايؿٝسضاي١ٝ ايعطاق١ٝ ٫بس إٔ  2003آشاض  19يف 
 ١1947 )ٜػتٓس إىل سكا٥ل ٚأزي١ تاضخي١ٝ ٚدػطاؾ١ٝ ٚإسصا١ٝ٥ عطاق١ٝ ضمس١ٝ قسمي

 (.1957أٚ
  



 

23 

 
 

باألوص حاوه البعجيوُ تعزيب كزكوك بالقوة واليوً حياولوُ وواصمتْ 
 يف الربملاُ ب "ورقة البعح"

 2008-09-19 -)صٛت ايعطام( 
 

 )القشي الجاٌي(:
ّٕ املاز٠ , اييت مت تبٓٝٗا يف َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ 58 إ

سغتٛض ايسا٥ِ, تتطُٔ س٬ صا٥با ٚعاز٫ ملعط١ً نطنٛى املع١َٓ, ( َٔ اي140املاز٠ )
ٚنصيو ملؿه١ً املٓاطل ايُهطزغتا١ْٝ امُلػتكطع١ َٔ إقًِٝ ُنطزغتإ أٚ َٔ َاناْت 
تػ٢ُ ب"َٓطك١ اؿهِ ايصاتٞ" َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س ٚاييت تػ٢ُ اٯٕ 

يباز١ٜ ايؿُاي١ٝ ب"املٓاطل املتٓاظع عًٝٗا" )إضاؾ١ إىل سٌ َؿه١ً ضِ ا
باز٨ تٛظٜعٗا  , ٚقس متايػرتاتٝذ١ٝ احملاش١ٜ حملاؾع١ نطب٤٬ بّطَتٗا إىل قاؾع١ ا٭ْباض

 (.نطب٤٬ ٚا٭ْباض بنيا٭َط 
ؾاؿٌ ٜكطٞ بطؾ  ايػُدي اؿاصٌ عل أضاضٞ ٚغهإ قاؾع١ نطنٛى ٚغريٖا: أٟ 

ا٭صًٝني )َاقبٌ عاّ إعاز٠ ايرتنٝب اؾػطايف ٚ ا٭زاضٟ حملاؾع١ نطنٛى إىل ٚضعُٗا 
طز ٚايرتنُإ إىل قاؾع١ نطنٛى, عٛز٠ ايػانٓني ايعطب (, عٛز٠ املطّسًني ايُه1968

ايصٜٔ مت دًبِٗ َٔ ايٛغط ٚاؾٓٛب يػطض ايتعطٜب أٚ با٭سط٣ َٔ أدٌ تػٝري 
ايرتنٝب ايسميٛغطايف يًُشاؾع١ إىل أَانِٓٗ )زٜاضِٖ( ا٭ص١ًٝ طٛعٝا, ٚتعٜٛض 

ثِ إدطا٤ إسصا٤ زقٝل ٚصشٝح ٚإغتؿتا٤ زميكطاطٞ ْعٜ٘ )مبطاقب١  ايططؾني َازٜا, َٚٔ
زٚي١ٝ إشا إقتطت اؿاد١( بني غهاْٗا بصسز تؿهٌٝ نٝإ ؾٝسضايٞ أٚغصٛص 

 -117ا٭ْطُاّ إىل ا٭قًِٝ ايؿٝسضايٞ ايصٟ خيتاضْٚ٘ مبٮ إضازتِٗ, ٚؾكا يًُٛاز )
اـاص  2008يػ١ٓ ( 13( َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ ٚإغتٓازا إىل ايكإْٛ ضقِ )119
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ّٕ عٛز٠ قاؾع١ نطنٛى بطَتٗا أٟ إْطُاّ باقٞ  بتأغٝؼ ا٭قايِٝ ا٭ؼاز١ٜ. عًُا بأ
احملاؾع١ اجملعأ٠ قػطا َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ بصٛض٠ زغتٛض١ٜ إىل إقًِٝ نطزغتإ ـ 
سايٝا تُعترب ث٬خ أقط١ٝ أص١ًٝ َٔ قاؾع١ نطنٛى دع٤ّ َٔ إقًِٝ نطزغتإ ٚؾكا 

( َٔ 143( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت املجبت١ يف املاز٠ )53املاز٠ ) يًؿكط٠ )أ( َٔ
ِِ نُا ّٜسعٞ ايبعض َٔ ايصٜٔ جيًٕٗٛ أٚ ٜتذاًٖٕٛ عُسا  ايسغتٛض ايسا٥ِ, يٝؼ ضَ
سكٝك١ نطزغتا١ْٝ قاؾع١ نطنٛى َٚػأي١ تؿتٝتٗا ٚتٛظٜعٗا َٔ قبٌ ايبعح, خاص١ 

تادط٠ ب"ايعطٚب١" ٚ ْؿط َٔ ايطٛضاْٝني َٔ ايعطب غري ايعطاقٝني يف ؾطا٥ٝات عطب١ٝ َ
احملرتؾني يف َعازا٠ ايهطز ٚنطزغتإ يف نٌ ظَإ َٚهإ, بعهؼ ايعطب ايعطاقٝني 
امُلٓصؿني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ أغباب املعط١ً ٜٚعرتؾٕٛ بايٛاق  اؾػطايف ٚايتاضخيٞ ا٭صًٞ 

 ايصٜٔ ٜٚساؾعٕٛ عٔ سكٝك١ نطزغتا١ْٝ قاؾع١ نطنٛى, ٚبعهؼ ايرتنُإ ايٛاقعٝني
ٍُٜكطٕٚ ٖصٙ اؿكٝك١ ٜٚػعٕٛ ظس إىل ؼكٝل سكٛقِٗ ا٭زاض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ 
املؿطٚع١ يف إطاض ايتطأَ ٚايتآخٞ بني مجٝ  ايكَٛٝات ٚا٭طٝاف يف إقًِٝ نطزغتإ 

 ٚباقٞ أقايِٝ ايعطام ا٭ؼازٟ اييت غٛف تتؿهٌ ؾبُا بعس ٚؾكا يًسغتٛض.
, 1974ابل عٗسٖا, نُا ناْت عًٝ٘ يف ايعاّ إٕ إعاز٠ قاؾع١ نطنٛى إىل غ

ٚإقطاض نطزغتاْٝتٗا إغتٓازا إىل ا٭زي١ ايتاضخي١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚا٭سصا١ٝ٥ ايساَػ١ ٚإقطاض 
سل إٖايٝٗا ايسغتٛضٟ يف تأغٝؼ إقًِٝ ؾٝسضايٞ أٚ ا٭ْطُاّ زغتٛضٜا إىل إقًِٝ ٖٞ 

اص١ ٚ يًكط١ٝ سذط ا٭غاؽ يًشٌ ايػًُٞ )ايعازٍ ٚ ايؿاٌَ( ملعط١ً نطنٛى خ
ايهطز١ٜ يف ايعطام عا١َ. ٖٚٛ نصيو ا٭طاض ايصشٝح يتشٌٜٛ قاؾع١ نطنٛى إىل 
قاؾع١ َجاي١ٝ يًػ٬ّ ٚ ايتآخٞ بني ايهطز ٚ ايعطب ٚ ايرتنُإ ٚ ايهًسإ ٚ اٯؾٛضٜني ٚ 
ا٭ضَٔ, ٚايػبٌٝ ايٓاد  يتشكٝل ايطخا٤ ٚايطؾا١ٖٝ يهٌ اـٝرئٜ ايطاؾطني يًػسض 

 ب ايتهؿريٟ ٚايهطا١ٖٝ ايعٓصط١ٜ ؾٝٗا.ايبعجٞ ٚا٭ضٖا
إٕ َعط١ً قاؾع١ نطنٛى املٍكّػ١ُ ٚاملػسٚض٠ ٫ميهٔ ػاٚظٖا إ٫ٍ بتطبٝل اؿٌ 

( َٔ 58ايػًُٞ ايسغتٛضٟ املتؿل عًٝ٘ ؾع٬: أٟ عٔ ايططٜل ايتطبٝل ايعًُٞ يًُاز٠ )
عٔ ططٜل  ( َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ 140ٚقإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت أٚ با٭سط٣ املاز٠ )
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إقطاض سل أٖايٝٗا ايؿطعٞ يف إختٝاض ا٭غًٛب ايؿٝسضايٞ ايصٟ ٜطٜسْٚ٘ مبٰ سطٜتِٗ, 
إغتٓازا إىل قإْٛ أدطا٤ات تأغٝؼ ا٭قايِٝ )ا٭ؼاز١ٜ( ٚبٛدٛز ممجًني يٮَِ املتشس٠ 

 أٚ با٭سط٣ َطاقبٝني زٚيٝني قاٜسٜٔ.
أي١ ايهطز١ٜ يف إٕ سٌ عكس٠ نطنٛى املػتعص١ٝ ٖٛ َؿتاح اؿٌ اؾصضٟ يًُػ

ايعطام, ٚػاٌٖ سًٗا ئ خيسّ َػري٠ ايػ٬ّ ٚ َبسأ ا٭ؼاز ا٭ختٝاضٟ املعَ  تبٓٝ٘ يف 
إطاض زٚي١ إؼاز١ٜ )ؾٝسضاي١ٝ( زميكطاط١ٝ, ٭ٕ ا٭ؼاز ا٭ختٝاضٟ يف إطاض زٚي١ زميكطاط١ٝ 
ؾٝسضاي١ٝ َؿرتن١ ٖٛ اـٝاض ا٭صح يًتعاٜـ املؿرتى يف زٚي١ َتعسز٠ ايكَٛٝات 

٭زٜإ ٚاملصاٖب, ٚميهٔ تصٛضٙ ٚ ؼكٝك٘ ؾكط ع٢ً أغاؽ ا٭عرتاف ٚ ايتعإٚ ٚا
املتبازيني بني ا٭ثٓٝات املدتًؿ١ يف أقايُٝٗا اـاص١, طبكا ملعاٜري تاضخي١ٝ ٚ دػطاؾ١ٝ ٚ 
إسصا١ٝ٥ ضمس١ٝ ملا قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايعامل, ٚؾطٜط١ إقطاض مجٝ  اؿكٛم املؿطٚع١ يهٌ 

ايس١ٜٝٓ املتٛادس٠ يف نٌ ا٭قايِٝ )ٚيكس تؿٍهًت ممًه١ ايعطام أص٬ ا٭قًٝات ايك١َٝٛ ٚ
َٔ ث٬ث١ أقايِٝ أٚ ٫ٜٚات(. ٭ٕ ايسَر ا٭دباضٟ عٔ ططٜل إغتدساّ ايك٠ٛ أٚ 

يف  2008متٛظ  22ع٢ً غطاض "ٚضق١ ايبعح" يف  –ا٭يتذا٤ إىل سٌٝ "بطملا١ْٝ" 
دسٜس٠ أٚ ايعٛز٠ إىل ايٛض  يؿطض َعامل غابك١ أٚ  -( 24فًؼ ايٓٛاب أٟ املاز٠ )

ايػا٥س ٚاملؿطٚض بك٠ٛ ا٭غًش١ ايؿتاٍن١ ٚايكُ  ايطٖٝب يف ظَٔ ايبعح ايؿاؾٞ, َصريٙ 
ايؿؿٌ نُا ٖٛ ٚاضح ٚ عاقبت٘ َآغٞ )َعٜس َٔ ايسَا٤ ٚ ايسَٛع( ٫جيٛظ تهطاضٖا 

 يف ايعطام اؾسٜس.
ّٕ "ٚضق١ ايبعح" أٟ املاز٠ ) اجملع١٥ ٚاملكّػ١ُ ( تطايب بإغتجٓا٤ قاؾع١ نطنٛى 24إ

َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ َٔ ع١ًُٝ ا٭ْتدابات ايسميكطاط١ٝ اؿّط٠ اييت غتذطٟ يف 
ٚتٟٓٛ ؾطض فًؼ  -بػض ايٓعط عٔ ايتذعأ٠ ٚايتكػِٝ ايبعجٝني  -قاؾعات ايعطام 

قاؾع١ ع٢ً ْاخبٝٗا ٜتكاغِ َكاعسٙ ْٛاب ُنطز ٚعطب ٚتطنُإ بايتػاٟٚ أٟ بٓػب١ 
اشا ٜتِ غض ايٓعط عٔ ايتذعأ٠ اؾا٥ط٠ ٚايتكػِٝ ايكػطٟ %( يهٌ َٓٗا! مل32)

يًُشاؾع١ َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ أٟ عٔ ايػسض امُلًشل بأضض ٚغهإ احملاؾع١ ع٢ً ٜس 
ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س؟ َٚاٖٞ اؿاد١ إشًا إىل ا٭ْتدابات ايسميكطاط١ٝ اؿّط٠ يف ايعطام 
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َٚٔ أٜٔ دا٤ت ٖصٙ ايٓػب١ املتػا١ٜٚ اؾسٜس سني ٜتِ ػاٌٖ أغػٗا ٚأٖساؾٗا عًٓا؟ 
ّٕ ْػب ايػهإ ايٛاقع١ٝ ست٢ يف إسصا٤  ايعذٝب١ ٚايػطٜب١ يػهإ قاؾع١ نطنٛى؟ إ

ايعطاق١ٝ ايطمس١ٝ ٚاملعرتف ب٘ َٔ قبٌ ا٭َِ املتشس٠ أٜطا ٖٞ نُا ًٜٞ:  1957عاّ 
 %.21,4% ٚايرتنُإ 28,2%, ايعطب 48,3ايًهطز 

ّٕ املاز٠ ) (, 6(, )5(, )1  َٛاز عسٜس٠ يًسغتٛض ايسا٥ِ: )( تتٓاقض أص٬ 24َإ
( ا٭غاغ١ٝ يًسغتٛض ٚاييت تعاجل 140( ... ُٜٚعترب إيتؿاؾا ٚاضشا ع٢ً املاز٠ )20)

بني ايٓعاّ ايبعجٞ ٚايؿعب  –َؿه١ً نطنٛى ٚغريٖا َٔ "املٓاطل امُلتٓاظع عًٝٗا" 
ايؿكط٠ )ب( َٔ  ( تتذاٌٖ نًٝا ْص24ايُهطزٟ. ؾٗصٙ "ايٛضق١ ايبعج١ٝ" أٟ املاز٠ )

( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ امل٪قت املجبت١ يف ايسغتٛض ايسا٥ِ, ٚاملتعًك١ بٛادب 58املاز٠ )
ٓص ايؿكط٠ تصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املػري٠ غسضا َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س, سٝح ت

 يكس ت٬عب ايٓعاّ ايػابل اٜطا باؿسٚز ا٫زاض١ٜ ٚغريٖا -)ب(املصنٛض٠ ع٢ً َاًٜٞ: "
بػ١ٝ ؼكٝل اٖساف غٝاغ١ٝ. ع٢ً ايط٥اغ١ ٚاؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ا٫ْتكاي١ٝ تكسِٜ 
ايتٛصٝات اىل اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚشيو ملعاؾ١ تًو ايتػٝريات غري ايعازي١ ... ."! ٖٚٛ 

( َٔ 13ز٠ )يصيو ُٜعترب باط٬ عهِ ايسغتٛض, سٝح تٓص ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املا
جيٛظ غٔ قإْٛ ٜتعاضض َ  ٖصا ايسغتٛض, ُٜٚعس ثاًْٝا ـ ٫ايسغتٛض ع٢ً َاًٜٞ: "

باط٬ً نٌ ْص ٜطز يف زغاتري ا٫قايِٝ أٚ اٟ ْص قــاْْٛٞ آخــط ٜتعاضض َع٘." إشًا 
ملاشا ٚضق١ إغتجٓا٤ قاؾع١ نطنٛى َٔ قٛاعس ا٭ْتشابات ايسميكطاط١ٝ يف احملاؾعات 

ٛض٠ غري عازي١ يف ظَٔ ايعطاق١ٝ, بايطغِ َٔ عسّ تصشٝح سسٚزٖا ا٭زاض١ٜ امُلػري٠ بص
ايتػًط ايبعجٞ ؿس اٯٕ نُا دا٤ يف ايسغتٛض ايسا٥ِ؟ ٚملاشا تُٛاؾل نتًيت ايتشايـ 
ايُهطزغتاْٞ ٚا٭ؼاز ا٭غ٬َٞ ايُهطزغتاْٞ ع٢ً إدطا٤ ا٭ْتدابات يف قاؾعات 
نطنٛى ٣ْٛٓٝٚ ٚزٖٛى ٚأضبٌٝ ٚتهطٜت ٚزٜاىل قبٌ تصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املؿ١ٖٛ 

بعح نُا ٜؿطض٘ ايسغتٛض ايسا٥ِ؟ ٚبأٟ سل ٜٛاؾل فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ َٔ قبٌ اي
ع٢ً إدطا٤ إْتدابات احملاؾعات قبٌ َعاؾ١ ايتػٝريات غري ايعازي١ يف اؿسٚز ا٭زاض١ٜ 

 يعس٠ قاؾعات نُا ٜ٪نس عًٝٗا ايسغتٛض ايسا٥ِ؟
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ٚ  ع٢ً اـٝرئٜ َٔ أصشاب ايؿإٔ يف عطام ايّٝٛ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً أغاؽ اؿه١ُ
ايتٛاؾل ٚايتآظض ٚإٔ ٜتُػهٛا بايسغتٛض ايسا٥ِ, إشا أضازٚا إْتصاض اؿل ٚ صٝا١ْ ايػ٬ّ 
ٚ ضُإ ا٭ؼاز. عًُا بإٔ يًتٛاؾل ؾططإ أغاغٝإ: َؿاضن١ نٌ املهْٛات ا٭غاغ١ٝ 
َٔ اجملتُ  ايعطاقٞ يف تؿطٜ  نٌ قطاض َصريٟ غصٛص َػتكبٌ ايب٬ز, ٚعسّ كايؿ١ 

ٜٛت عًٝ٘ يف ايربملإ ٭١ٜ َاز٠ يف ايسغتٛض ايسا٥ِ, بأعتباض أٟ تؿطٜ  ُٜطاز ايتص
ايسغتٛض ايصٟ أقّطت٘ ا٭نجط١ٜ امُلطًك١ َٔ غهإ ايعطام ٖٛ املطد  ا٭ع٢ً يًذُٝ , ٖٚٛ 
ايطأَ ايٛسٝس يٛسس٠ ايب٬ز ٚأَٓٗا ٚإغتكطاضٖا ٚإعُاضٖا ٚتكسَٗا. يصا جيب ع٢ً 

ؼ, خاص١ َٔ قا٫ٚت بكاٜا ايبعجٝني زاخٌ اؾُٝ  ا٭يتعاّ ب٘ ٚمحاٜت٘ َٔ مجٝ  ايسغا٥
فًؼ ايٓٛاب يتشطٜـ ايسغتٛض )نُا سسخ أثٓا٤ ايتصٜٛت ع٢ً قإْٛ تأغٝؼ 
ا٭قايِٝ ايؿٝسضاي١ٝ(, ٚ غصٛص عًُِٗ املػتُط يتذُٝس ايسغتٛض عٔ ططٜل املطاٚغ١ يف 

( اـاص بتعسٌٜ ايسغتٛض بػبب خٝب١ أًَِٗ َٔ تػٝري املٛاز 142تٓؿٝص املاز٠ )
ا٭غاغ١ٝ املتعًك١ بايسميكطاط١ٝ ٚايؿٝسضاي١ٝ ٚتصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املؿ١ٖٛ حملاؾع١ 
نطنٛى ٚايباز١ٜ ايؿُاي١ٝ, ٚبصسز ايؿت١ٓ ايك١َٝٛ اييت حياٚيٕٛ إؾعاهلا َٓص غكٛط 
ْعاَِٗ ايؿاؾٞ عٔ ططٜل قتٌ ٚتطٜٚ  ايُهطز بصٛض٠ ُٖذ١ٝ يف املٛصٌ ٚنطنٛى 

ٞ َ  فاَٝ  ايكاعس٠. ِٖٚ حيطضٕٛ ع٢ً ايؿت١ٓ ٚزٜاىل بٛاغط١ ؼايؿِٗ ا٭ضٖاب
ايك١َٝٛ ست٢ زاخٌ ْطام ايربملإ ايصٟ تػًًٛا إيٝ٘ ْتٝذ١ يطػط "غًط١ بطميط" بعس 
إؾ٬تِٗ َٔ ع١ًُٝ إدتجاخ ايؿهط ايبعجٞ ايؿاؾٞ ؼت غتاض إؾطاى "ايعطب ايػ١ّٓ" يف 

ا١ٝ٥. عًُا بإٔ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ ايسميكطاط١ٝ, ٚعذ١ "املصاؿ١ ايٛط١ٝٓ" ايعؿٛ
ايبعجٝني ايؿاؾٕٝٝٛ ايصٜٔ ٜتُػهٕٛ بأٜسٜٛيٛد١ٝ ايبعح دٗاضا ٜٚٗتؿٕٛ عٝا٠ ايبعح 
زاخٌ قاع١ ايربملإ عًٓا ٜٚعّتعٕٚ مبُاضغاتِٗ ايؿاؾ١ٝ ايػابك١ ٚأغايٝبِٗ ايؿٛؾ١ٝٓٝ 
املؿطٍق١ اؿاي١ٝ, خاص١ ضس ايؿعب ايُهطزٟ ٚضس َٓاطل نطزغتإ املُٓػتكطع١ )اييت 

عًٝٗا َ  ايؿعب ايهطزٟ(, ٫ميهٔ إٔ ميجًٛا ا٭خ٠ٛ امُلٓصؿني َٔ ايعطب  ٜتٓاظعٕٛ
ايػ١ّٓ, ٫ٚجيٛظ إٔ تؿًُِٗ "املصاؿ١ايٛط١ٝٓ", ٫ٜٚػتشكٕٛ إٔ ٜصبشٛا ْٛابا ٚقاز٠ 
غٝاغٝني ٚعػهطٜني يًعطام اؾسٜس. ؾ٬ ميهٔ إٔ تتصاحل اُؾٓا٠ ايؿاؾٕٝٛ ٚ أٖايٞ 
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َٔ ٜعتع بؿهطٙ ايؿاؾٞ ٚمماضغات٘ ايعٓصط١ٜ  ايطشاٜا املػسٚضٜٔ, ٚ ٫جيٛظ َهاؾ١٦
ٚا٭دطا١َٝ مبٓاصب إزاض١ٜ أٚ عػهط١ٜ أٚ مبػ٪يٝات غٝاغ١ٝ أٚ تؿطٜع١ٝ, ٭ِْٗ 
حياٚيٕٛ إغتػ٬هلا يًسؾاع عٔ آثاض مماضغاتِٗ ايؿاؾ١ٝ ايػابك١. ٫ٚبس َٔ ا٭غتؿاز٠ َٔ 

 يف َػأي١ ايتعاٌَ َ  ػطبيت أٜطايٝا ٚأملاْٝا يف ايتعاٌَ َ  بكاٜا ايؿاؾٝني ٚايٓاظٜني
 بكاٜا ايبعجٝني زاخٌ ايربملإ ٚخاضد٘.

ع٢ً ضشاٜا ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س إٔ ٜٓتبٗٛا دٝسا إىل خسع١ َُططَٗسٟ ا٭َؼ 
غصٛص ايت٬عب بؿعاض"ايعطٚب١" َٔ دسٜس )نُا سسخ يف ايٓذـ: سٝح ٍْعِ عسز 

ٚايتشطٜض  َٔ ايؿٝٛر ايبعجٝني َعاٖط٠ يًسؾاع عٔ ايتعطٜب ايبعجٞ يهطنٛى
ايعٓصطٟ ضس ايُهطز ُٚنطزغتإ باغِ عؿا٥ط ايؿطات ا٭ٚغط ايرب١٦ٜ عٔ ايبعح 
ٚتعطٜب٘, باٜعاظ َٔ أغٝازِٖ ايكابعني يف ايؿاّ نشًك١ دسٜس٠ َٔ كطط "ايعٛز٠" 
ايبعج١ٝ(. ٚعًِٝٗ ػٓب ايتشايـ َعِٗ عػهطٜا ضس ايؿعب ايُهطزٟ املعًّٛ ٚامل٪ْؿٌ 

ٚأدسازٙ )نُا سسخ يف قطٙ تب١: سٝح ساصطت قٛات  َٔ قبٌ ايبعح ع٢ً أضض آبا٥٘
 –اؾسٜس ٚايكسِٜ بآيٝات عػهط١ٜ َع١ٜٓ بايعًُني اؾسٜس ٚايكسِٜ  –َؿرتن١ يًذٝـ 

ٚسستني َٔ قٛات سطؽ ا٭قًِٝ, أغتسعٝتا ملهاؾش١ ا٭ضٖاب يف املٓطك١ َٔ قبٌ 
١ ٚعؿطٜٔ ؾٗٝسًا اؿه١َٛ املطنع١ٜ ٚبايتؿاٚض َ  ض٥اغ١ ا٭قًِٝ ٚ نًؿتُٗا امل١ُٗ غبع

ٚأعسازا َٔ اؾطس٢. ؾبس٫ َٔ تٛدٝ٘ ايؿهط إيِٝٗ ٚايتٓػٝل َعِٗ ملٛاص١ً ايعٌُ 
بصٛض٠ َؿرتن١ أٚ إعؿا٥ِٗ َٔ ايٛادب بايتؿاٚض َ  ض٥اغ١ ا٭قًِٝ, مت ايطًب َِٓٗ 
مبػازض٠ املٓطك١ خ٬ٍ غت١ غاعات ٚا٭غًش١ َٛد١ٗ إىل صسٚضِٖ يف ايصباح ايبانط!(. 

ْٛضٟ املايهٞ بصيو َٔ زٕٚ ا٭غتؿاض٠ ٖصٙ املط٠ َ  ض٥اغ١ إقًِٝ ٚقس أَط ايػٝس 
نطزغتإ بٗصا ايؿإٔ, ٚقس ػاٌٖ أٜطا ص٬سٝات ض٥ٝؼ أضنإ اؾٍٝـ بٗصا ايصسز 
يهْٛ٘ نطزٜا, ٚػاٌٖ أٜطا َػ٪ٚيٝات إزاض٠ قطا٤ خاْكني امُلٓتدب١, ٚأضغٌ ايػٝسٜٔ 

ٟ َػ٪ٍٚ سهَٛٞ ُنطزٟ. ٌٖ ايعبٝسٟ ٚايعاَطٟ إىل خاْكني َٔ زٕٚ إٔ ٜصشبُٗا أ
ٜٓػذِ ٖصا املػًو يًػٝس ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚايكا٥س ايعاّ يًكٛات املػًش١ َ  ايؿطٚط 
ايسغتٛض١ٜ ٭زاض٠ ايعطام اؾسٜس َٚ  َتطًبات ايؿطان١ يف سه١َٛ إ٥ت٬ؾ١ٝ زميكطاط١ٝ 
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َٚ  ٚادبات ٖصٙ اؿه١َٛ ايها١َٓ يف ايعٌُ ايس٤ٚب َٔ إدٌ بٓا٤ بًس ؾٝسضايٞ 
( َٔ بطْاَر عٌُ اؿه١َٛ ا٭٥ت٬ؾ١ٝ, ايصٟ ٜ٪نس ع٢ً 22ٚ َ  ايبٓس )َػتكط أ

 ( ايسغتٛض١ٜ؟140تٓؿٝص املاز٠ )
ّٕ ض٥ٝؼ سه١َٛ ايعطام اؾسٜس, بايطغِ َٔ نْٛ٘ قا٥سا عاَا يًكٛات املػًش١  إ
٫جيٛظ إٔ ٜتصطف نشانِ أٚتٛقطاطٞ َطًل, أٚ إٔ ٜػعٞ إىل بٓا٤ زٚي١ َطنع١ٜ 

ض ايسٚي١ ايعطاق١ٝ امُلٓش١ًٍ ٚزٍٚ اؾريإ, أٚ إٔ ُٜٗـ ببػاط١ بػٝط١ َػتبّس٠ ع٢ً غطا
نُا ٖٛ  –َهٕٛ ض٥ٝػٞ َٔ أٖايٞ ايعطام ٚ ٜتذاٌٖ ممجًٝ٘ امُلؿاضنني َع٘ يف اُؿهِ 

 َؿطٚض.
ع٢ً ايػٝس ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تطبٝل ايسغتٛض ايسا٥ِ قبٌ نٌ ؾ٧, ٚيف 

اص بتعسٌٜ ايسغتٛض سػب ا٭َهإ اـ –( 142ايبسا١ٜ تٓؿٝص املاز٠ ا٭غاغ١ٝ )
٭ْٗا٤ املطاٚغ١ ايبعج١ٝ املتُج١ً يف ايتُسٜس املػتُط بٗسف ػُٝس ايسغتٛض, ٭ْ٘ 
ٜػتشٌٝ تػٝري املٛاز ا٭غاغ١ٝ ؾٝٗا عرب إغتؿتا٤ ايؿعب نُا ٖٛ َطًٛب زغتٛضٜا, ٚ 

ٔ اـاص عٌ قطاٜا نطنٛى ٚاملٓاطل امُلػتكطع١ َ –( 140تٓؿٝص املاز٠ ا٭غاغ١ٝ )
نطزغتإ ٚ سٌ َػأي١ ايباز١ٜ ايؿُاي١ٝ بصٛض٠ زغتٛض١ٜ عازي١, ٚنصيو تطبٝل ايكإْٛ 

اـاص بتأغٝؼ ا٭قايِٝ ا٭ؼاز١ٜ ٚؾكا ملٛاز ايسغتٛض  - 2008( يػ١ٓ 13ضقِ )
املتعًك١ ببٓا٤ زٚي١ إؼاز١ٜ, إشا أضاز غٝازت٘ بكا٤ ايعطام نسٚي١ ٚاسس٠ أص٬, أٟ إشا 

كطاطٞ ؾٝسضايٞ َػتكط ٚإشا أضاز ا٭غتُطاض يف ض٥اغ١ اؿه١َٛ أضاز ؾع٬ بٓا٤ عطام زمي
ا٭٥ت٬ؾ١ٝ ايكا١ُ٥ ٚإشا أضاز إؾؿاٍ كطط ايبعجٝني ٭ؾعاٍ ايؿت١ٓ ايك١َٝٛ ٚايعٛز٠ إىل 
ايػًط١ أٚ با٭سط٣ ايتػًط َٔ ؾباى املتادط٠ ب "عطٚب١ نٌ ايعطام" ٚ"عطٚب١ 

ا ضٚازِٖ يف فًؼ ايٓٛاب قاؾع١ نطنٛى" ٚ"عطٚب١ قطا٤ خاْكني", نُا ميٗس هل
ا٭َٓا٤ ع٢ً تٓؿٝص املدطط ايبعجٞ يف بطملإ ايعطام اؾسٜس, بايتٓػٝل َ  َػ٪ٚيني ٚ 

 ٚضمبا سايٝا أٜطا( يف ٚظاض٠ زؾاع ايعطام اؾسٜس! –نباض ضباط )َٔ ايبعجٝني غابكا 
 إشا لح كطط ايبعجٝني زاخٌ فًؼ ايٓٛاب ٚيف ٚظاض٠ ايسؾاع )٫مسح اهلل( غٝهٕٛ
َصري ايعطام ٚأٖايٝ٘ ع٢ً نـ عؿطٜت ب٬ ؾو. يصيو جيب ا٭ْتباٙ إىل كطط ممجًٞ 
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ا٭ضٖاب املٓػل َ  فاَٝ   –ايبعح زاخٌ فًؼ ايٓٛاب ٚيف ٚظاض٠ ايسؾاع ٚخاضدُٗا 
بصٛض٠ ٚاع١ٝ ٚدٝس٠, نُا ٚجيب سعط عٌُ ايبعجٝني املتُػهني ببعجٝتِٗ أٚ  -ايكاعس٠ 

ني امل٪غػتني ا٭غاغٝتني املصنٛضتني بصٛض٠ قا١ْْٝٛ با٭سط٣ بؿاؾٝتِٗ عًٓا يف ٖات
ٚقطع١ٝ, ٜٚػتٛدب سعط نٌ َعاٖط ايتشطٜض ايعٓصطٟ أٚ ايطا٥ؿٞ يف أدٗع٠ ا٭ع٬ّ 
)نُا حيسخ يف ؾطا١ٝ٥ "ايطاؾسٜٔ" ٚدطٜس٠ "ا٭ػاٙ اٯخط"( َٚٓ  ايػؿط ٚا٭قا١َ 

زَؿل ٚعُإ يًُؿاضن١ يف ْؿاطات بعج١ٝ ؽطٜب١ٝ ٚعٓصط١ٜ يف أٚناض َع١ٓٝ يف 
ٚايسٚس١, ٚجيب َطايب١ اؿه١َٛ ايػٛض١ٜ ٚغريٖا مبٓ  ايٓؿاط ايتدطٜيب يًبعجٝني 

 املتُٗني ايؿاضٜٔ إىل ٖٓاى.
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 ٌَعي كزكوك َخُط َأمَحز، وللَ لمعامل وليص لمىعموً

عُكس قبٌ ث٬ث١ أٜاّ إدتُاعا بني بكاٜا ضَٛظ ايبعجٝني يف قاؾع١ نطنٛى املؿتت١ 
ْعاَِٗ املكبٛض, ٚقس أزيٛا ؾٝ٘ بتصطحيات تُٓاصط مماضغات ايبعح  ٚامل٪ْؿ١ً َٔ قبٌ

ايعٓصط١ٜ عل ا٭ْػإ ٚا٭ضض ؾٝٗا بؿهٌ غاؾط, ٚأطًكٛا ع٢ً أثطٙ عباضات ػػس 
ايتؿٗري ٚايكصف عل َػتؿاض يف فًؼ ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ ٚعطٛ يف ؾ١ٓ تطبٝ  ا٭ٚضاع 

, أخصٚا خيًطٕٛ بني احملاؾع١ يف قاؾع١ نطنٛى. ٚضُٔ يعب١ َانط٠ ـًط ا٭ٚضام
ٚاملس١ٜٓ, ٜٚعتربٕٚ َس١ٜٓ نطنٛى خطا أمحطا" بأعتباضٖا َس١ٜٓ عطاق١ٝ! ٚنإٔ أضبٌٝ ٚ 
ايػًُٝا١ْٝ ٚزٖٛى ٚبك١ٝ َسٕ نطزغتإ ايعطام يٝػت عطاق١ٝ اٯٕ يف ْعطِٖ, بػبب 
ّٕ َعط١ً نطنٛى ؽص احملاؾع١ بهاًَٗا, ٚيٝػت َسٜٓ ١ متتعٗا بايؿٝسضاي١ٝ! )عًُا بأ

نطنٛى ٚسسٖا؛ ٚخًكٗا أغاغا ْعاّ بعجِٗ ايبا٥س(. ٚأخصٚا حياٚيٕٛ عًٓا ؼكٝل َٓ  
إظاي١ آثاض ايتطٗري ايعطقٞ ايبػٝض يف قاؾع١ نطنٛى, ٚإعاز٠ اؿكٛم إىل أصشابٗا 
ايؿطعٝني, ٚسطَإ ضشاٜا عسٚإ ا٭ْؿاٍ ايػ٧ ايصٝت يف غٍٗٛ نطنٛى َٔ ايتعٜٛض 

ٛسٝس َطنع احملاؾع١ ا٭ص١ًٝ َ  ا٭قط١ٝ ا٭ضبع١ ايعازٍ, ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إعاز٠ ت
املؿصٛي١ َٓٗا ٚايػعٞ ٭غتُطاض تعطٜب املس١ٜٓ ٚضٛاسٝٗا مبػتٛطٓات "ايعطٚب١" 
ٚ"ايكازغ١ٝ" ٚ"اؿذاز" ٚ"غطْاط١"... ٚ أخصٚا ٜٓازٕٚ بايعٌُ َٔ أدٌ إغتصاب 

احملاؾع١ سل غانين قاؾع١ نطنٛى ا٭صًٝني يف مل مشًِٗ ٚتطبٝ  ا٭ٚضاع يف عُّٛ 
املؿتت٘ ٚمتتعٗا بايؿٝسضاي١ٝ نُا ٜطٜسْٚٗا )أغ٠ٛ بباقٞ قاؾعات ايعطام, نُا تٓص 

املّعسٍ َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ  139أٚ با٭سط٣  136ٚ  117, 116عًٝٗا املٛاز 
 ايسا٥ِ, ايصٟ أٜست٘ أنجط١ٜ غهإ نطنٛى املصّػط٠ ٚغايب١ٝ أٖايٞ مجٗٛض١ٜ ايعطام(. 

َاّ اؿػني )ع(: "إٔ مل تَػتحَ ؾاؾعٌ َا تؿا٤". ٖٚٓاى يكس قاٍ غٝس ايؿٗسا٤ ا٭
َجٌ ُنطزٟ َؿٗٛض بٗصا ايصسز َؿازٙ: "قبٌ إٔ ميػو صاسب ايساض ايػاضم, َػو 

 ايػاضم صاسب ايساض"!
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ايػاز٠ اجملتُعٕٛ َٔ ايطؾام ايبعججني يف قاؾع١ نطنٛى )املبتٛض٠(, أعازٚا تٓعِٝ 
تٓعُٝات سعب١ٝ بأمسا٤ دسٜس٠: اؿٛاض ايٛطين, أْؿػِٗ بعس إْٗٝاض ْعاَِٗ املػتبس يف 

اجملًؼ ا٭غتؿاضٟ, املصاؿ١ ٚايتشطٜط, اؾب١ٗ ايعطب١ٝ املٛسس٠ ... ٚيهٔ بٓؿؼ ا٭ؾهاض 
ايبعج١ٝ ايعٓصط١ٜ ايػابك١, يصيو حياٚيٕٛ ا٭غتُطاض ع٢ً مماضغاتِٗ ايعسٚا١ْٝ املطّبك١ 

٫ٚ ُنطزغتإ, ٚغبل إٔ ْعتٛا ضس ايُهطز ُٚنطزغتإ عًٓا, ؾِٗ ٫ٜطٝكٕٛ ٫ ايُهطز 
ُنطزغتإ املع١ًَٛ يف َعاٖطاتِٗ ايػٛغا١ٝ٥ يف ظٌ صٛض زنتاتٛضِٖ املدًٛع, بعس 
غكٛط صِٓ ايسنتاتٛض يف غاس١ ايؿطزٚؽ ب "عسٚ اهلل"!؛ ٚنطزغتإ نُا ٜطاٖا نٌ 
اْػإ عاقٌ ٖٞ: َٔ أمجٌ ٚأغ٢ٓ بكاع أضض اهلل ايٛاغع١, ٜػتصبٗا طػا٠ ايؿعٛب 

آ٫ف ايػٓني, بػبب ْبص ايؿعب ايُهطزٟ يٓعع١ ا٭ست٬ٍ اهلُذٞ ٭ٚطإ  اؾاض٠ َٓص
ايؿعٛب ا٭خط٣ َٔ أدٌ ايػًط١ ٚايػٓا٥ِ ٚاملطاعٞ, ٚعسّ إلطاضٙ ٚضا٤ أطُاع 
ايتػًط ٚايتٛغ  ايعٓصطٟ باغِ ايسٜٔ, ست٢ يف عٗس ص٬ح ايسٜٔ, ٚايتاضٜذ ؾاٖس 

 ع٢ً شيو.  
جملتُعني َٔ ايطؾام ايبعجٝني يف َس١ٜٓ ٚاٯٕ يٓٓاقـ أقٛاٍ ٚإزعا٤ات ايػاز٠ ا

نطنٛى بصسز ايتُػو بايعًِ ايبعجٞ امُلًشل مبشاؾع١ نطنٛى ٚايتؿٗري ضس نٌ َٔ 
ٜؿطح ايػسض ايبعجٞ ضس ايُهطز ؾٝٗا )ست٢ ٚإٕ نإ تطنُاْٝا أٚ عطبٝا( ٚ ٜساؾ  عٔ 

ضبع١ سكِٗ امُلػتصب, ٚايصٟ ٜٛضش٘ ٜٚعاؾ٘ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ, ايصٟ أّٜسٙ أ
 أمخاؽ أٖايٞ ايعطام يف ا٭غتؿتا٤ ايتاضخيٞ.   

ٜؿٝس خرب دطٜس٠ "ايعَإ", ايصٟ تٓاقًت٘ َصازض إع١َٝ٬ أخط٣, بإٔ اجملتُعني 
إستذٛا ع٢ً تكطٜط أعّسُٙ َػتؿاض يٓا٥ب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ )عازٍ عبس املٗسٟ( عٔ 

ٞ ٚسكٍٛ َٚعاضع ٚاق  ايصٜٔ مت تٛطِٝٓٗ يف نطنٛى )أٚ با٭سط٣ إغتٝطاِْٗ ع٢ً أضاض
 ّٕ ايهطز أٚ ايرتنُإ املطسًني َٔ قاؾع١ نطنٛى( إبإ تػًط ايٓعاّ ايػابل, ّٜٚسعٕٛ بأ
ايتكطٜط املصنٛض ٚصؿِٗ "بصؿات غري ٥٫ك١", َٔ زٕٚ شنط تًو ايصؿات غري اي٥ٰك١, 

 املعع١َٛ!



 

33 

 ٚعػب اـرب ٜػتٓهط اجملتُعٕٛ "ايتكطٜط ايصٟ أعّسٙ عطٛ ؾ١ٓ تطبٝ  ا٭ٚضاع يف
قاؾع١ نطنٛى ٖٚٛ َٔ ايرتنُإ", ٚعّسٚٙ "خاضدا عٔ ايسٜٔ ٚايعؿري٠ جيب َكاضات٘, 
نُا أْ٘ ٫ميجٌ ايؿاضع ايرتنُاْٞ يف املس١ٜٓ", ع٢ً سس تعبريِٖ!! ٬ْسغ ٖٓا ا٭غًٛب 
ايتٗهُٞ املٗني يًُُذتُعني ضس ايعطٛ املصنٛض يف ؾ١ٓ ايتطبٝ , ٖٚصا يٝؼ ظسٜس, 

ص٬" بٛدٛز ايك١َٝٛ ايرتنُا١ْٝ يف ايعطام. إ٫ٍ إٔ اؾسٜس يف ؾايبعجٕٝٛ مل ٜعرتؾٛا أ
ا٭َط ٖٞ: ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥, ؾٗصٙ ا٭َٛض يٝػت َٔ إختصاص 
امُلذتُني, ٫ٚحيل هلِ ايبت ؾٝٗا بتاتا", إضاؾ١ إىل عسّ دٛاظ إْتٗاى سكٛم ٚنطا١َ 

سل ايعطٛ املكصٛز يف ؾ١ٓ  َٛظـ زٚي١ َهًٍـ بٛادب َعني أٚ أٟ إْػإ آخط. َٚٔ
ايتطبٝ  ايطز عًِٝٗ با٭غًٛب ايصٟ ٜطاٙ َٓاغبا أٚ با٭سط٣ صا٥با, ٚبأَهاْ٘ إٔ 
ٜػع٢ إىل سٌ َٛضٛع ا٭ٖا١ْ ٚايكصف ايٛاضِشنَي عك٘ يف اـرب املٓؿٛض يف أدٗع٠ 

 ا٭ع٬ّ بايططٜك١ ايكا١ْْٝٛ ا٭صٛي١ٝ, إشا أضاز شيو.  
ّٕ "عطاق١ٝ نطنٛى خط : ٚضَٚٔ ثِ ٜأتٞ بٝتُ ايكصٝس أ٣ املؿاضنٕٛ يف ا٭دتُاع أ

ّٕ ٖصٙ املكٛي١ تتأيـ َٔ َكطعني: املكط  ا٭ٍٚ "عطاق١ٝ نطنٛى"  أمحط ٫ميهٔ ػاٚظٙ". إ
ٖٛ نتؿػري املا٤ باملا٤, ٭ٕ نٌ قاؾعات نطزغتإ ايعطام ٖٞ عطاق١ٝ ٚيٝػت تطن١ٝ أٚ 

دػطاؾ١ٝ قاؾع١ نطنٛى غتا١ْٝ غٛض١ٜ أٚ اٜطا١ْٝ! ٖٚصٙ ايبس١ٜٝٗ ٫تُػري سكٝك١ نطز
ٗا أزي١ تاضخي١ٝ ٚخطا٥ط دػطاؾ١ٝ ٚبٝاْات إسصا١ٝ٥ زاَػ١( قٝس أمن١ً. أَا )اييت تُجبت

املكط  ايجاْٞ أٟ "خط أمحط ٫ميهٔ ػاٚظٙ", ؾٗٛ إؾاض٠ َطٚض ١َُٗ, دسٜط٠ بايتأٌَ, 
ّٕ ايبعجٝني امُلذتُعٕٛ يف نطنٛى  ٜػتدسَْٛ٘ ٫ٚبأؽ َٔ ايتأنٝس عًٝ٘ َٔ دسٜس؛ إ٫ٍ أ

)غابكا ٚسايٝا( بايعهؼ, ؾِٗ ٜػريٕٚ با٭ػاٙ املعانؼ يف ؾاضع أسازٟ ا٭ػاٙ, ٖٚصا 
 يٝؼ بأَط غطٜب عٓسِٖ, ؾٗٛ زَٜسَُِْٗ.

ٚمٔ ْكٍٛ يبكاٜا ايبعجٝني اجملتُعني يف َس١ٜٓ نطنٛى ٚأعٛاِْٗ: ْعِ قاؾع١ نطنٛى 
اٚظٙ؛ سٝح ٫جيٛظ بأنًُٗا)ٚيٝػت َس١ٜٓ نطنٛى ؾشػب( ٖٞ خَط أمَحط ٫ميهٔ ػ

يبكاٜا ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س َٚ٪ٜسِٜٗ ػاٚظٙ َٔ اٯٕ ؾصاعسا" َُطًكا؛ ٖٚصا اـط 
ا٭محط َٜؿٌُُ: َُعازا٠ تطبٝ  ا٭ٚضاع يف مجٝ  أضدا٤ قاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ 
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َُٚعاضض١ ضؾ  ايعًِ املًشل بهٌ غهإ ٚأضاضٞ قاؾع١ نطنٛى اجملعأ٠ ٚامُلٍكػ١ُ ابإ 
يبعح يف ايعطام, خاص١ عٛز٠ مجٝ  امُلّطسًني ٚامُلّؿطزٜٔ أىل زٜاضِٖ ٚإغتعاز٠ إغتبساز ا

قط١ٜ نطنٛن١ٝ َّٗس١َ َٔ قبٌ د٬ٚظ٠  779ناٌَ سكٛقِٗ املػًٛب١ ٚ إعاز٠ بٓا٤ 
ايبعح. ٚيٝعًِ امٌلذتُعٕٛ ٚغريِٖ ٖصٙ اؿكٝك١ دٝسا, ٚيٝشؿعٖٛا عٔ ظٗط ايكًب, 

ٚيهٌ َٔ تُػٍٛ ي٘ ْؿػ٘ ايتُػو بايػسض  يهٞ ٜهٕٛ أَط قاؾع١ نطنٛى ٚاضشا هلِ,
ٜصطُّ ع٢ً ػاٌٖ ٖٜٛتٗا امُلًشل بػهإ نطنٛى ا٭صًٝني ٚأضاضٞ نطنٛى ا٭ص١ًٝ ٚ

اؾػطاؾ١ٝ ايُهطزغتا١ْٝ. َٚا عَذعَ عٔ تٓؿٝصٙ أدٗع٠ ايبعح ايكُع١ٝ املتعسز٠ َٚانٓت٘ 
اؿطب١ٝ ايؿتان١ ٚأغًش١ زَاضٙ ايؿا١ًَ يف أٚاخط ايجُاْٝٓات ضس نطزغتا١ْٝ قط٣ 
ْٚٛاسٞ َٚسٕ قاؾع١ نطنٛى ٚضس ٚدٛز ايُهطز ٚايرتنُإ ؾٝٗا, ئ ٜهٕٛ باَهإ 

ا اهلع١ًٜ ؼكٝك٘ أبسا", ٚعًِٝٗ بس٫ َٔ ايتُػو بايعًِ ا٭عتصاض يًهطز بكاٜاٖ
ٚايرتنُإ ٚيهٌ املعًَٛني يف قاؾع١ نطنٛى خاص١ ٚيف مجٗٛض١ٜ ايعطام عا١َ, عٔ 
ايعًِ ايصٟ أؿك٘ بِٗ ْعاّ سعبِٗ ايبا٥س, ٚتعٓت زنتاتٛضِٖ "ايكا٥س", ٜٚطًبٛا ايعؿٛ 

 َِٓٗ مجٝعا.    
ط أمحط, ٚيهٔ يًبعجٝني ايعاملني ٚأَجاهلِ ٚيٝؼ يطشاٜا ُظًِ ْعِ قاؾع١ نطنٛى خ

ايبعجٝني؛ مُلٍٓؿصٟ مح٬ت ا٭باز٠ اؾُاع١ٝ )ا٭ْؿاٍ( ضس ايُهطز َٚٓؿصٟ مماضغات 
ايتطٗري ايعطقٞ )ايرتسٌٝ( ضس ايُهطز ٚايرتنُإ يف قاؾع١ نطنٛى ٚملٓؿصٟ تؿتٝت 

ٌٝ ٚا٭غتٝطإ ايعٓصطٟ ٚ ٚتكعِٜ قاؾع١ نطنٛى, ٚيٝؼ يطشاٜا ا٭ْؿاٍ ٚايرتس
 ايتؿتٝت.

ْعِ َػأي١ قاؾع١ نطنٛى خط أمحط, ٚيهٔ يًطاغبني يف أغتُطاض ايتؿتٝت ٚايرتسٌٝ 
ٚا٭ْؿاٍ ٚايتعطٜب ٚيٝؼ يًساعني إىل إظاي١ آثاض تًو املُاضغات ايٰاْػا١ْٝ اؾا٥ط٠ 

 136ط٣ املاز٠ َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ أٚ با٭س 58ؾٝٗا, طبكا يًُاز٠ 
 املعّسٍ َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ. 140أٚ 

ّٕ ايبَعجٝني امُلذتُعٛ ٕ يف نطنٛى ٚأَجاهلِ َٔ ا٭ع٬َٝني ايعطٚبٜٛني ٚأخريا, ؾإ
 :ّٕ قاؾع١ ايٓانطٜٔ يًشل ٚاؿكٝك١ يف قطيت "اؾعٜط٠" ٚ"املػتك١ً" ٜعًُٕٛ دٝسا بأ
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تا١ْٝ, ٚإٔ تؿهٌٝ نٝإ ؾٝسضايٞ نطنٛى )ٚيٝؼ ايتأَِٝ( ناْت ٚغتبك٢ قاؾع١ نطزغ
ؾٝٗا ٚأْطُاَٗا إىل أٟ أقًِٝ غٝهٕٛ مب٧ً إضاز٠ أٖايٝٗا ٚٚؾكا يًُٛاز املتعًك١ بؿإٔ 
ّٕ َس١ٜٓ نطنٛى ؾأْٗا ؾإٔ  ايؿٝسضاي١ٝ يف ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ؛ ِٖٚ ٜعًُٕٛ أٜطا بأ

كُٛض,  ٚ مجٝ  َسٕ نطزغتإ ا٭خط٣: أضبٌٝ ٚايػًُٝا١ْٝ ٚزٖٛى ٚخاْكني ٚغٓذاض
عطاق١ٝ َٚؿتٛس١ يهٌ ايعطاقٝني ايٓابصٜٔ يًتعطٜب ايعٓصطٟ املكٝت, طاملا تَهٕٛ 
ُنطزغتإ ايعطام بأنًُٗا إقًُٝا أٟ دع٤" َٔ ايعطام ايسميكطاطٞ ايؿٝسضايٞ املٓؿٛز؛ 
ٚيهٔ امُلذتُعني ٚأعٛاِْٗ حياٚيٕٛ عَبجا ايتُػو بايعًِ ايصٟ أَؿكُ٘ ْعاَِٗ ايبا٥س 

٭ص١ًٝ ٚغهاْٗا ا٭صًٝني )طٛبٛغطاؾٝا" ٚزميٛغطاؾٝا"( بػبب سكٍٛ مبشاؾع١ نطنٛى ا
, بايطغِ َٔ عسّ إَها١ْٝ نتاب١ Babe Gur Gurٚيف َكسَتٗا سكٌ  ايٓؿط ؾٝٗا ـ

( يف ا٭يؿبا٤ ايعطبٞ, ٚشيو باغتدساّ أغايٝب gإمس٘ بايعطبٞ, بػبب إْعساّ سطف )
ٛض٠ عهػ١ٝ؛ ِٖٚ بصيو ًَُت١ٜٛ غازض٠ َٚؿطٛس١ ٚعباضات أٚ تًُٝشات َع١ٓٝ بص

 خيسعٕٛ أْؿػِٗ قبٌ غريِٖ أٚ با٭سط٣ قبٌ ْاخبِٝٗ أَٚؿاٖسِٜٗ.   
 

 

 

__________________ 

( ٬َwww.krg.orgسع١: مت ْؿط ٖصا املكاٍ يف َٛق  سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ )
 .2006ْٝػإ  6يف 

http://www.krg.org/


 

36 

 
 ا بٍعز األعتباراحلقائق والشزوط اليت جيب أخذِ

 يف األحصاء مبحافعة كزكوك
 

إشا نإ ا٭يتعاّ باسرتاّ اؿكا٥ل ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚا٭سصا١ٝ٥ ايطمس١ٝ 
١ّٖٛ قبٌ غكٛط ايٓعاّ ايبعجٞ ايعٓصطٟ ٚبعس غكٛط٘ أٜطًا أٟ  ايصا٥ب١ )غري املؿ

مجٝ  ( غصٛص ايتعساز ايػهاْٞ ايعاّ يف 2010ٚيػا١ٜ ايعاّ  1975َٓص ايعاّ 
قاؾعات ايعطام َٔ زٖٛى اىل ايبصط٠ ٚادبًا أغاغًٝا ٭غتٓتاز بٝاْات زقٝك١ 
َٚعًَٛات صشٝش١ بؿإٔ نٌ َا ٜتعًل بٗصٙ ايع١ًُٝ ايططٚض١ٜ ٚقبٌ نٌ ؾ٧ 
يًتدطٝط ٚايت١ُٝٓ يف ايب٬ز باغطٖا, ؾإَ إسرتاّ تًو اؿكا٥ل ؾُٝا ٜتعًل مبشاؾع١ 

يف ٖصٙ احملاؾع١ بايصات أٟ يًدطٚز بٓتا٥ر نطنٛى ٖٛ أَط ٫بس َٓ٘ ٭لاح ايع١ًُٝ 
صشٝش١ عرب ططٜك١ َُٓصؿ١, تػتٓس اىل إسرتاّ اؿكا٥ل ايجابت١ بؿإٔ ايرتنٝبني 

ٚبعسٙ, ٚيٝؼ ؾكط عرب  2003ايػهاْٞ ٚا٭زاضٟ حملاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ قبٌ ايعاّ 
ايهت١ً  املطايب١ بتادًٝٗا ٖٓاى عّذ١ ايتػٝريات ايػها١ْٝ يًهٛضز املعع١َٛ َٔ قبٌ

ايعطب١ٝ ٚممجًٗا يف ايكا١ُ٥ ايعطاق١ٝ )ايػٝس عُط اؾبٛضٟ( بعس غكٛط ايٓعاّ ايبعجٞ يف 
, أٟ ٫بس َٔ َطاعا٠ ايٛاق  قبٌ ػع١٥ قاؾع١ نطنٛى ٚتكػُٝٗا أٜطًا, 2003ايعاّ 

َٔ قبٌ  2نِ 10000اىل سٛايٞ  2نِ 20000سٝح مّت تصػري َػاستٗا َٔ سٛايٞ 
٭غباب عٓصط١ٜ تتُّجٌ يف تكًٌٝ ْػب١ ايػهإ ايهٛضز  76ٚ 1975ايٓعاّ ايبعجٞ يف 

ا٭صًٝني يًُشاؾع١ بُػ١ٝ تعطٜبٗا بػبب ْؿطٗا )ٖٚٞ سكٝك١ صاضخ١ ٫ميهٔ إْهاضٖا 
ٚدطمي١ ؾعٝع١ عل ايػهإ ا٭صًٝني حملاؾع١ نطنٛى خاص١ ٚايؿعب ايهٛضزٟ يف ايعطام 

بٛضٟ ٚأَجاي٘( أٚ دط٣ ٖصا عا١ًَ ٫جيٛظ ػاًٖٗا بايبػاط١ اييت ٜعتكسٖا ايػٝس اؾ
ايػسض ٭غباب غٝاغ١ٝ نُا ُّٜػ٢ُ يف ايسغتٛض ايسا٥ِ, ٚقس ػّػس ا٭دطا٤ ايبعجٞ ايػازض 

ٚؾكا يٮسصا٤ ايعطاقٞ ايطمسٞ  -يف إغتكطاع قطا٥ني مجٝ  غهاُْٗا ِٖ َٔ ايهٛضز 
ز امُلعترب )ُٖٚا مجذُاٍ ٚن٬ض( ٚقطا٥ني غايب١ٝ غهاُْٗا ِٖ َٔ ايهٛض 1957يًعاّ 
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% ٚؾكًا يٓؿؼ ا٭سصا٤ )أٟ طٛظخٛضَاتٛ ٚنؿطٟ(, ٚعٔ ططٜل ؾصٌ ْاس١ٝ %53 54ٚ
ايعاب ايتابع١ أص٬ً يكطا٤ ايؿطقاط ايصٟ ٜعترب اٯٕ دع٤ّ َٔ قاؾع١ ص٬ح ايسٜٔ 

ُّٗا ظُٝ  قطاٖا ٚناٌَ غهاْٗا ايعطب اىل قاؾع١ نطنٛى املصػّط٠ يف ايعاّ   1984ٚض
 قاؾع١ نطنٛى ع٢ً سػاب غهاْٗا ا٭صًٝني بٗسف ظٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ايعطب يف

ؾٝٗا, ايهٛضز بايسضد١ ا٭غاغ١ٝ ٚ ايرتنُإ ٚايهًسإ ٚاٯؾٛضٜني بايسضد١ ايجا١ْٝ, 
سًٝا غهًٓٝا دسٜسًا يف َس١ٜٓ نطنٛى ٭غتٝطإ  50ٚنصيو عٔ ططٜل بٓا٤ سٛايٞ 

 أعٛاّ ايعطب ايٛاؾسٜٔ َٔ ٚغط ٚدٓٛب ايعطام بتشطٜض ٚؼؿٝعات ايٓعاّ ايبعجٞ بني
إبتسا٤ َٔ أسٝا٤ ايعطٚب١ ٚايبعح ٚصساّ َٚطٚضا بأسٝا٤ قططب١ ٚغطْاط١  1968-90

ٚعسٕ ٚاْتٗا٤ّ باسٝا٤ ايعٌُ ايؿعيب ٚزٚض ا٭َٔ ٚاؿٞ ايعػهطٟ, ْاٖٝو عٔ 
ايرتسٌٝ ٚايتؿطٜس املػتُطٜٔ ط١ًٝ ؾرت٠ تػًط ايبعح يًػهإ ايهٛضز ٚايرتنُإ 

َٔ َطنع َس١ٜٓ نطنٛى ٚقط١ٜ ايبؿري, ؾٌٗ  مبدتًـ ٚغا٥ٌ ايكُ  ٚا٭ضطٗاز, خاص١
ٜتصنط ايػاز٠ عُط اؾبٛضٟ ٚضانإ اؾبٛضٟ ٚتٛضٖإ َؿيت ٚغريِٖ َٔ ممجًٞ ايهتًتني 
ايعطب١ٝ ٚايرتنُا١ْٝ يف فًؼ قاؾع١ نطنٛى )املّصػط٠( ٖصٙ ايٛقا٥  ٚاؿكا٥ل؟ ٌٖ 

طنٛى ٚايتانٝس باَهاِْٗ ػاًٖٗا عٓس َطايبتِٗ بتادٌٝ ع١ًُٝ ا٭سصا٤ يف قاؾع١ ن
" ؾكط؟ َٚاشا عٔ اؿكا٥ل املصنٛض٠ 2003ع٢ً "ظٜاز٠ غري ؾطع١ٝ يًهٛضز بعس ايعاّ 

ٚاييت ٜٓعتٗا ايسغتٛض  2003أع٬ٙ بؿإٔ ايتػٝريات ايػها١ْٝ ٚا٭زاض١ٜ ايعامل١ قبٌ 
بػري ايعازي١ ٜٚػتٛدب تصشٝشٗا؟ أّ إٔ اجملُٛعتني تتؿكإ َٔ دسٜس ضس ايرتنٝب 

ًُشاؾع١ ٚضس ايػهإ ايهٛضز حملاؾع١ نطنٛى َٚٔ ضُِٓٗ املؿطزٜٔ ا٭زاضٟ ا٭صًٞ ي
ايعا٥سٜٔ اىل زٜاض آبا٥ِٗ ٚأدسازِٖ, بػ١ٝ تؿٜٛ٘ اؿكا٥ل اؾػطاؾ١ٝ ٚايتاضخي١ٝ 
ٚا٭سصا١ٝ٥ ايساَػ١ حملاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ املُعق١ ٚاملٛظع١ بني احملاؾعات اجملاٚض٠ 

اغ١ٝ َؿرتن١ يف ايٛقت اؿاضط؟ َٚاٖٛ )ايػًُٝا١ْٝ ٚص٬ح ايسٜٔ ٚزٜايٞ( ٭غباب غٝ
ضأِٜٗ باملٓاغب١ سٍٛ ظٜاز٠ ايػهإ ايعطب يف قطا٤ اؿٛجي١ ْٚٛاسٝٗا اؾسٜس٠ يف عٗس 

؟ ٚنصيو غصٛص ايػهإ ايعطب ايٛاؾسٜٔ َٔ خاضز قاؾع١ 2003ايبعح ٚبعس ايعاّ 
ب١ٝٓ هلِ َٔ نطنٛى ٚايػانٓني ؿس اٯٕ يف ا٭سٝا٤ ايػه١ٝٓ )املػتٛطٓات( املصنٛض٠ ٚامل
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قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ بكصس ايتػٝري ايػهاْٞ امُلذشـ ملس١ٜٓ ٚقاؾع١ نطنٛى؟ ؾُػأي١ 
َّتٗا زميٛغطاؾًٝا ٚدػطاؾًٝا ٚيٝػت ؾكط  نطنٛى تؿٌُ قاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ بط

 ؾشػب, نُا ٜتصٛضٖا ايبعض! 2003َطنعٖا أٟ َس١ٜٓ نطنٛى أٚ بعس ايعاّ 
 ايهٛضز يف سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ ٚبطملإ ٖٚٓا ْتٛد٘ بأغ١ً٦ ١َُٗ يًُػ٪ٚيني

نٛضزغتإ ٚايهت١ً ايهٛضز١ٜ يف فًؼ قاؾع١ نطنٛى )يف سسٚزٖا ا٭زاض١ٜ املبتٛض٠ 
اؿاي١ٝ(: ملاشا ٫تكَٕٛٛ بتٛضٝح ٖصٙ اؿكا٥ل ٚتجبٝتٗا ببٝاْات ضمس١ٝٝ يًطأٟ ايعاّ 

ايؿإٔ؟ ٚأٜٔ زٚض  بٗصا -نُا ؾعٌ ايهتًتإ ايعطب١ٝ ٚايرتنُا١ْٝ–ايعطاقٞ ٚايعاملٞ
ا٭ع٬ّ ايهٛضزٟ, خاص١ ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ املتعسز٠, غصٛص ٖصٙ املػاي١ اؿ١ٜٛٝ 
ٚاؿّػاغ١ ٭ٜطاح اؿكا٥ل با٭زي١ ٚاملػتُػهات؟ َٚاٖٛ ضأِٜٗ بصسز إسصا٤ غهإ 
ا٭قط١ٝ ا٭ضبع١ امُلػتكطع١ َٔ قاؾع١ نطنٛى َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ, ٌٖ غُٝعتربٕٚ 

قاؾع١ نطنٛى نُا ناْٛا ؾع٬ً أّ َٔ غهإ احملاؾعات املٛظع١ عًٝٗا؟  دع٤ّ َٔ غهإ
َٚاشا بؿإٔ غهإ ْاس١ٝ ايعاب امُلًشك١ مبشاؾع١ نطنٛى َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ, ٌٖ 
غٝعتربٕٚ دع٤ّ َٔ غهإ قاؾع١ ص٬ح ايصٜٔ نُا ناْٛا ؾع٬ً قبٌ ايطِ أّ غُٝعتربٕٚ 

ٕ ْتا٥ر ٖصا ايتعساز ايػهاْٞ غتهٕٛ َٔ غهإ قاؾع١ نطنٛى بطساب١ ايصسض؟ ٭
سامس١ َٚصري١ٜ بصسز يٝؼ ؾكط اهل١ٜٛ اؾػطاؾ١ٝ ٚايرتنٝب ا٭زاضٟ ٚايتٓعِٝ ايؿٝسضايٞ 
حملاؾع١ نطنٛى املػسٚض٠ املّؿتت١ ٚاملبتٛض٠, بٌ بصسز َصري َٚػتكبٌ زٚي١ ايعطام 

َّتٗا, ٭ٕ أٟ غسض إضايف عل ايرتنٝبني ايػهاْٞ ٚا٭زاض ٟ حملاؾع١ نطنٛى ا٭ؼاز١ٜ بط
غٝ٪زٟ اىل ناضث١ ٫ُٜشُس عكباٖا, ٭ْ٘ غٝػبب يف إثاض٠ غطب ايهٛضز ايػانتني ؿس 
اٯٕ ٚايصٜٔ ٜٓتعطٕٚ بؿاضؽ ايصرب سٌ َؿه١ً ايػسض امُلًشل مبشاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ 
ٚغهاْٗا ا٭صًٝني أٚ با٭سط٣ سٌ ٖصٙ ايعكس٠ املػتعص١ٝ يف ايكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف 

( 140ا أٟ غًُٝا, ٚشيو با٭غتٓاز اىل اؿٌ ايٛغط املتُجٌ يف املاز٠ )ايعطام قاْْٛٝ
َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ. ٚا٭سصا٤ ايصا٥ب يف قاؾع١ نطنٛى )ا٭ص١ًٝ 
ايسغتٛض١ٜ( ٚيف )املٓاطل ا٭خط٣ املدتًـ عًٝٗا إزاضٜا( جيّػس املطس١ً ايجا١ْٝ َٔ 

١ً ايتطبٝ , ٜٚ٪ثط بسضد١ نبري٠ يف َطاسٌ تطبٝل ٖصا اؿٌ ايسغتٛضٟ ايػًُٞ بعس َطس
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غري ْٚتٝذ١ املطس١ً ايجايج١ ٚا٭خري٠ املتذػس٠ يف إغتؿتا٤ مجٝ  غهاْٗا ا٭صًٝني سٍٛ 
ايتبع١ٝ ا٭زاض١ٜ حملاؾعتِٗ َٚٓاطكِٗ يف املػتكبٌ, ٖٚٛ املساض ٚاحملو يطُإ لاح 

بس َٔ تٓؿٝص تطبٝل اؿٌ ايسغتٛضٟ ايػًُٞ هلصٙ املؿه١ً ايهبري٠ ٚاملع١َٓ. يصيو ٫
ع١ًُٝ ا٭سصا٤ بتؿاِٖ ٚتعإٚ ٚقٓاع١ مجٝ  أططاف ٚأطٝاف ايعطام بػ١َ٬ ْٗر 
ٚعساي١ خط١ تٓؿٝصٖا إضاؾ١ اىل ٚضٛح دسٚاٖا, ٚباؾطاف عّسازٜٔ ْعٜٗني ٜٚصٛض٠ 
َتهاؾ١٦ َٔ نٌ املهْٛات ايك١َٝٛ ٚايس١ٜٝٓ, ٚمبطاقب١ َطاقبني زٚيٝني قاٜسٜٔ ٖٚصا 

ادطا٥٘ يطُإ ايٓعا١ٖ ٚتاَني املصساق١ٝ ؾُٝ  ا٭ططاف.  ؾطط ٫بس َٔ تٓؿٝصٙ عٓس
يصيو ع٢ً ا٭دٗع٠ املدتص١ ٚشات ايع٬ق١ يف اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ ٚسه١َٛ إقًِٝ 
نٛضزغتإ ٚيف فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ, ٚيف فًؼ قاؾع١ نطنٛى )يف سسٚزٖا ا٭زاض١ٜ 

)يف اؿسٚز ايطمس١ٝ ٚايؿطع١ٝ اؿاي١ٝ( ٚيف فايؼ مجٝ  ا٭قط١ٝ ا٭ص١ًٝ حملاؾع١ نطنٛى 
( إٔ ٜهْٛٛا مبػت٣ٛ املػ٪ٚي١ٝ ايتاضخي١ٝ امُلًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ: بػ١ٝ إلاح 1975يعاّ 

ع١ًُٝ ا٭سصا٤ ايعاّ يف مجٝ  اما٤ ايب٬ز ٚضُإ ٚسس٠ ٚاغتكطاض ٚاعُاض ايعطام 
 ٚإْكاش أٖايٝ٘ َٔ ا٭ضٖاب ٚايؿػاز ٚايتُٝٝع ٚايتٓاسط, ٚشيو بتذٓب إُٖاٍ سكٛم
ٚضأٟ اٯخط أٚ اغتؿعاظٙ ٚا٭بتعاز عٔ املتادط٠ باملؿاعط ايك١َٝٛ ٚايس١ٜٝٓ ٚاملصٖب١ٝ 
ٚايعؿا٥ط١ٜ يف غبٌٝ لاح ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ, خاص١ يف كاضٗا اؿايٞ ايعػري٠, يبٓا٤ 

 عطام إؼازٟ َػتكٌ َػتكط َٚعزٖط. 

 
 

_______________ 

 20/09/2010يف  مت ْؿط ٖصا املكاٍ يف َٛق  صٛت ايعطام٬َسع١: 
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 وَ يعزقن قاٌوُ األٌتدابات وملاذا؟

      
يكس أصبشت َػأي١ تعسٌٜ قإْٛ إْتداب فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ايكسِٜ يعب١ 
غٝاغ١ٝ مم١ًٍ َٚطٝع١ يًٛقت يف ظطف سطز دسًا يف تاضٜذ ايعطام اؾسٜس, ٚيكس خطدت 

ك١ُٝ سٍٛ ْكط١ ايًعب١ عٔ إطاض تهتٝو إْتدابٞ َععر, ؾأصبشت َٓاقؿاتٗا ايع
َع١ٓٝ ٫ع٬ق١ هلا أص٬ً ظٖٛط قإْٛ إْتداب فًؼ ايٓٛاب ٚأٖساف إص٬س٘ َٓاٚض٠ 
غٝاغ١ٝ َؿطٛس١ ايػاٜات, يصيو تجري أعصاب املٛاطٓني ٚاملٛاطٓات يف ناؾ١ أما٤ 
ايعطام َٔ ظاخٛ إىل ايؿاٚ. ؾأصطاض ايبعض ع٢ً آي١ٝ َتُٝع٠ كتًؿ١ يٮْتدابات يف 

ٚ٭غباب ٚا١ٖٝ, تَتذاٌٖ ايسغتٛض ايسا٥ِ ٚ تتٓاغ٢ قإْٛ  قاؾع١ نطنٛى ؾكط
ا٭ْتدابات ٚتُدايـ بٌ تتشس٣ قطاض ٚإضاز٠ أع٢ً غًط١ قطا١ٝ٥ يًب٬ز بٗصا ايؿإٔ, 
٫َربض ي٘ َطًكا ٫ٚ زاعَ ٭ؾػاٍ ناٌَ َ٪غػات ايسٚي١ ٚايطأٟ ايعاّ ب٘ بتاتاّ, ٫ٚجيٛظ 

 بات بػبب٘.تعطٌٝ تعسٌٜ ايكإْٛ ايكسِٜ أٚ تادٌٝ ا٭ْتدا
َٚا ٖٞ ايسٚاؾ  ٚا٭ٖساف اؿكٝك١ٝ َٔ  تتِ عطق١ً تؿطٜ  ايكإْٛ اؾسٜس ؾًُاشا

 ؟٦ِ َٓٗا ست٢ ا٭داْب خاضز ايعطامٚضا٤ تًو ايًعب١ اييت غ
إٕ ايػبب ايط٥ٝػٞ امُلعًٔ يتاخري إصساض ايكإْٛ اؾسٜس ٖٛ: عسّ إتؿام ايهتٌ 

صٌ ممجًٞ ايٌهطز ٚايعطب ٚايرتنُإ ايػٝاغ١ٝ زاخٌ فًؼ ايٓٛاب أٚ با٭سط٣ عسّ تٛ
إىل صٝػ١ تٛاؾك١ٝ خاص١ ٭ْتدابات فًؼ ايٓٛاب يف قاؾع١ نطنٛى. ٖٓا حياٍٚ 
غايب١ٝ ممجًٞ ايعطب ٚايرتنُإ يف قاؾع١ نطنٛى عطض املؿه١ً ٚنأْٗا: َؿه١ً َس١ٜٓ 

إ نطنٛى ؾكط, ٚيف ْطام اؿسٚز ا٭زاض١ٜ اؿاي١ٝ يًُشاؾع١, ٚبػبب ظٜاز٠ ْػب١ ايػه
ايهٛضز يف َطنع احملاؾع١, ٚجيب سٌ ٖصٙ املؿه١ً بطأِٜٗ عٔ ططٜل ضبطٗا مبػأي١ تؿطٜ  

 قإْٛ ا٭ْتدابات اؾسٜس! 
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ّٕ املؿه١ً ٖٞ: َؿه١ً قاؾع١ نطنٛى بطَتٗا ٚيٝػت َؿه١ً َس١ٜٓ نطنٛى  إ٫ٍ أ
أٟ قبٌ ػعأتٗا ٚتكػُٝٗا  -أٟ َطنع احملاؾع١ ؾكط, ٖٚٞ يف ْطام سسٚزٖا ا٭ص١ًٝ 

صػريٖا َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ٭غباب عٓصط١ٜ َطؾٛض١. ٚإٕ قط١ٝ قاؾع١ ٚت
نطنٛى ٖٞ ايعكس٠ املػتعص١ٝ يًُػأي١ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام َٓص تأغٝؼ املًُه١ 
ايعطاق١ٝ ٚإىل َٜٛٓا ٖصا, ٫ٚميهٔ سًٗا يف إطاض قإْٛ إْتداب فًؼ ايٓٛاب, بٌ جيب 

كا يًتٛصٝات ٚاٯيٝات املجبت١ يف ايسغتٛض سًٗا أغتٓازا إىل َباز٨ اؿل ٚايعساي١ ٚٚؾ
 ايسا٥ِ املؿرتى. 

ٚيٓٓاقـ اٯٕ ايساؾ  أٚ ايػبب ايصٟ ُٜعٗطٙ َععِ ممجًٞ ايعطب ٚايرتنُإ نُربض 
ٯي١ٝ أٚ صٝػ١ خاص١ با٭ْتدابات يف قاؾع١ نطنٛى: ٖٚٛ ظٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ايهٛضز 

زميٛغطايف يف احملاؾع١  ؾٝٗا بصٛض٠ غري طبٝع١ٝ بؿهٌ غٝ٪زٟ إىل إسساخ تػٝري
املتعسز٠ ايكَٛٝات يصاحل ايهٛضز ع٢ً سػاب ايعطب ٚايرتنُإ نُا ٜكٛيٕٛ, ٚهلصا 

, ٖٚصا ٜعين 2004ٜطايبٕٛ بإدطا٤ ا٭ْتدابات ع٢ً أغاؽ غذ٬ت ا٭ْتدابات يًعاّ 
إغتجٓا٤ ٚسطَإ أنجط١ٜ املؿطزٜٔ ٚاملٗذطٜٔ ايهٛضز َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايعا٥سٜٔ 

, عًُا بإ ايعسٜس َِٓٗ مل 2009ٚ 2004اؾع١ يف ايؿرت٠ احملصٛض٠ بني أعٛاّ إىل احمل
ٜتػ٢ٓ هلِ ؾطص١ ايعٛز٠ إىل نطنٛى ِٖٚ ٜعٝؿٕٛ ؿس اٯٕ يف فُعٞ بٓ٘ غ٠ٚ٬ ٚ 
باظٜإ ٚ يف َسٕ أضبٌٝ ٚايػًُٝا١ْٝ ٚغٛضإ. ٜٚصّطممجًٞ ايعطب ٚايرتنُإ أٜطا ع٢ً 

اي١ٝ املػّٝط٠ َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ يًُشاؾع١. إدطا٤ ا٭ْتدابات يف إطاض اؿسٚز اؿ
أ٫ٚ: إّٕ  ظٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ٫تكتصط ؾكط ع٢ً قاؾع١ نطنٛى نُا ٖٛ َعًّٛ, ؾًكس 

% ٚيف قاؾع١ 85بًػت ْػب١ ظٜاز٠ ايػهإ سػب ايبٝاْات املتٛؾط٠ يف قاؾع١ ٣ْٛٓٝ 
 َٓطكٝتإ %, ٖٚاتإ ايعٜازتإ يًػهإ غري طبٝعٝتإ ٚغري100ص٬ح ايسٜٔ 

٫ٚميهٔ تصسٜكُٗا ٫ٚجيٛظ ايكبٍٛ بُٗا أبسًا, ٭ٕ ا٭غاؽ ايعًُٞ يتعساز ايػهإ ٖٛ 
ّٕ ايٓػب١ ايػ١ٜٛٓ  إسصا٤ ايػهإ, ؾًِ جيطٟ أٟ إسصا٤ يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ يف ايعطام, ٚإ

%, َٚٔ أدٌ متطٜط ٖصا  5,5يًُٓٛ ايػهاْٞ مل تتذاٚظ يف ايبشٛخ اؾاض١ٜ يف ايعطام 
ايٛاضح يعٜاز٠ ْػب١ ايػهإ يف نًتا احملاؾعتني املصنٛضتني بايصات متت املطايب١ ايتعٜٚط 



 

42 

بتأدٌٝ ع١ًُٝ ا٭سصا٤ ايػهاْٞ يًعطام نًٍ٘ عاَا نا٬َ ٚتبعا يًطًب مت ايتأدٌٝ! 
ثاْٝا: إٕ قاؾع١ نطنٛى يٝػت ٚسسٖا َتعسز٠ ايكَٛٝات, ٚنُا ٖٛ َعًّٛ ؾإ 

أٜطا َتعسز٠ ايكَٛٝات ٜٚرتنب غهاْٗا  قاؾعات ٣ْٛٓٝ ٚزٜاىل ٚص٬ح ايسٜٔ ٖٞ
َٔ ْؿؼ ايكَٛٝات املتٛادس٠ يف قاؾع١ نطنٛى. ثايجا: ٖٓاى سكٝك١ غاطع١ أخط٣, 
ٜتذاًٖٗا ٖ٪٤٫ املُجًني يًعطب ٚايرتنُإ يف نطنٛى )ٚيف َكسَتِٗ ايػٝسإ عُط 
اؾبٛضٟ ٚغعسايسٜٔ أضنٝر( ٚنٌ اْصاض صٝػ١ خاص١ يٮْتدابات يف قاؾع١ نطنٛى 

ملصػط٠, تتُجٌ يف ايتػٝرئٜ ايسميٛغطايف ٚاؾػطايف ايًٍصٜٔ أدطاُٖا ايٓعاّ ايبعجٞ ا
ايبا٥س عل ايرتنٝب ايػهاْٞ ا٭صًٞ يًُشاؾع١ ٚعل اؿسٚز ا٭زاض١ٜ ا٭ص١ًٝ 
يًُشاؾع١ ٚتبعا هلُا عل اهل١ٜٛ اؾػطاؾ١ٝ يًُشاؾع١. ؾؿٞ غبٌٝ إدطا٤ ايؿصٌ ايكػطٟ 

هٛضز ٚايرتنُإ َٔ قاؾعتِٗ ا٭ص١ًٝ قاّ ايٓعاّ يعؿطات اٯ٫ف َٔ ايػهإ اي
ايبعجٞ ايعٓصطٟ بأغتكطاع أضبع١ أقط١ٝ َٓٗا ٚتصػٝري َػاس١ احملاؾع١ ا٭ص١ًٝ  َٔ 

! ٜٚتٓاغ٢ ٖ٪٤٫ املٓازٜٔ بصٝػ١ خاص١ يٮْتدابات يف 2نِ 9679إىل  2نِ 19543
ؿطٚعني ٚإؾاضت٘ قاؾع١ نطنٛى أٜطا إعتباض ايسغتٛض هلصٜٔ ايتػٝرئٜ إدطا٥ني غري َ

ايع١ًٝٓ إىل ٚدٛب تصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املػّٝط٠ يًُشاؾعات املع١ٝٓ, يصيو جيب يف 
اؿكٝك١ إدطا٤ ا٭ْتدابات ٚع١ًُٝ ا٭سصا٤ ايػهاْٞ يف قاؾع١ نطنٛى يف ْطام اؿسٚز 
١ّٖ. ؾعٓسَا تٛاؾل ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ  ا٭ص١ًٝ يًُشاؾع١ ٚيٝػت يف سسٚزٖا اؿاي١ٝ املؿٛ

زغتا١ْٝ ٚنت١ً ايتشايـ ايهٛضزغتاْٞ ع٢ً إدطا٤ ا٭ْتدابات ٚا٭سصا٤ ايػهاْٞ ايهط
يف إطاض اؿسٚز اؿاي١ٝ حملاؾع١ نطنٛى املصّػط٠, ؾٗٞ تػاّٚ ع٢ً ٚتتٓاظٍ عٔ سل 
ايػايب١ٝ ايهٛضز١ٜ املطًك١ يف ا٭قط١ٝ ا٭ضبع١ املػتكطع١ َٔ قاؾع١ نطنٛى َٔ قبٌ 

ْتدابات يف ْطام قاؾعتٗا ا٭ص١ًٝ نطنٛى. يصيو ايٓعاّ ايبعجٞ يف املؿاضن١ يف ا٭
جيب عًٝٗا إٔ تؿرتط قبٍٛ َػأي١ تسقٝل ايػذ٬ت ا٭ْتداب١ٝ يف قاؾع١ نطنٛى 
املصػط٠, بتسقٝل غذ٬ت ايٓاخبني يف مجٝ  احملاؾعات ايعطاق١ٝ ا٭خطٟ ب٬ إغتجٓا٤, 

اّ ايبعجٞ يف يهٞ ٜهٕٛ ا٭دطا٤ إٔ مت تبٓٝ٘ عاز٫ َٚٓصؿا ؾع٬. ؾًكس قاّ ايٓع
باغتكطاع أضبع١ أقط١ٝ َٔ قاؾع١ نطنٛى ٚإؿاقٗا بج٬ث١  76-1975عاَٞ 
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قاؾعات فاٚض٠ يهطنٛى, ؾكاّ بإؿام قطا٥ني نطزٜني خايصني )مجذُاٍ ٚ ن٬ض( 
مبشاؾع١ ايػًُٝا١ْٝ ٚإؿام قطا٥ٞ طٛظخٛضَاتٛ ٚنؿطٟ شٟ ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ 

ح ايسٜٔ ٚقاؾع١ زٜاىل, ٚشيو بٗسف تكًٌٝ ايرتنُا١ْٝ بهٌ َٔ قاؾع١ ص٬-ايهطز١ٜ
ْػب١ ايػهإ ايهٛضز يف قاؾع١ نطنٛى بايسضد١ ا٭ٚىل, ٚتكًٌٝ ْػب١ ايػهإ ايرتنُإ 
ؾٝٗا بايسضد١ ايجا١ْٝ, ٚبايتايٞ يعٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ايعطب يف قاؾع١ نطنٛى املصػط٠, 

يع١ًُٝ ػعأ٠ قاؾع١  ٖٚٓا ٜعٗط اهلسف ا٭غاغٞ يًع١ًُٝ ايػازض٠ أٟ ايػبب ايعٓصطٟ
نطنٛى ٚتكػُٝٗا ٚتصػريٖا بٛضٛح. إضاؾ١ إىل شيو قاّ ايٓعاّ ايبعجٞ بؿصٌ ْاس١ٝ 
ايعاب ايعطب١ٝ اـايص١ َٔ قاؾع١ ٣ْٛٓٝ ٚإؿاقٗا ببك١ٝ قاؾع١ نطنٛى طبعًا يعٜاز٠ 
ْػب١ ايػهإ ايعطب يف قاؾع١ نطنٛى املصػط٠. ٚنصيو قاّ ايٓعاّ ايبعجٞ باغتكساّ 

اٯ٫ف َٔ ايػهإ ايعطب َٔ ٚغط ٚدٓٛب ايعطام إىل قاؾع١ نطنٛى عؿطات 
املّصػط٠ ٚإغهاِْٗ يف أسٝا٤ غه١ٝٓ دسٜس٠ بٓٝت خصٝصًا هلصا ايػطض أٜطا بػ١ٝ 
ظٜاز٠ ْػب١ ايػهإ ايعطب ؾٝٗا! ٖٓا ٜبسٚا بُط٬ٕ إزعا٤ات َٔ ٜعتربٕٚ ممجًٝني 

غ١ٝ ايها١َٓ يف عطق١ً تؿطٜ  يًػهإ ايعطب ٚيًػهإ ايرتنُإ ٚسكٝك١ زٚاؾعِٗ ا٭غا
قإْٛ ا٭ْتداب اؾسٜس جملًؼ ايٓٛاب ٚ تأدٌٝ ا٭ْتدابات املٓؿٛز٠ أٚتعطًٝٗا ٚإؾؿاٍ 
ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ اهلازؾ١ إىل بٓا٤ عطام زميكطاطٞ ؾٝسضايٞ َػتكط َٚعزٖط. يصيو 

قاؾع١ جيب إْٗا٤ ٖصٙ ايسّٚا١َ املؿتع١ً َٔ قبٌ املٓازٜٔ بططٜك١ خاص١ يٮْتدابات يف 
نطنٛى, ٭ٕ َطًبِٗ غري زغتٛضٟ إغتٓازا إىل َٛاز ايسغتٛض املتعًك١ بأْتداب 
ٚتؿهٌٝ فًؼ ايٓٛاب ٚغري قاْْٛٞ ٚؾكا يكإْٛ ا٭ْتدابات ايكسِٜ ٚهلصٜٔ ايػببني 
بايصات إضاؾ١ً إىل أخص ايتػٝرئٜ يف ايرتنٝب ايػهاْٞ ا٭صًٞ ٚاؿسٚز ا٭زاض١ٜ 

س ايٓعاّ ايبعجٞ بٓعط ا٭عتباض, ضؾطت احمله١ُ ا٭ؼاز١ٜ ا٭ص١ًٝ حملاؾع١ نطنٛى يف عٗ
ايعًٝا طًب املُجًني ايعطب ٚايرتنُإ غصٛص ٚض  خاص ٚكتًـ يٮْتدابات يف 
قاؾع١ نطنٛى, ٖٚصٙ احمله١ُ ٖٞ املطد  ايكطا٥ٞ ا٭ع٢ً ؾُٝ  غًطات ٚغهإ 

ت ايك١َٝٛ يف مجٝ  ايعطام, ٚقطاضاتٗا بات١ ًَٚع١َ ؾُٝ  ا٭ططاف ايػٝاغ١ٝ ٚاملهْٛا
أما٤ ايعطام. ٚجيب ايتؿطؽ يتعسٌٜ ٚإص٬ح ايٓكاط ا٭ص١ًٝ يف قإْٛ ا٭ْتدابات خ٬ٍ 
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ٖصا ا٭غبٛع نُا سسزت٘ اهل١٦ٝ ايعًٝا املػتك١ً يٮْتدابات, ٚع٢ً ضأغٗا َػأي١ ْٛع١ٝ 
ا٥ط ايكا١ُ٥ املؿتٛس١ أٚ املػًك١ َٚػأي١ ايسا٥ط٠ ا٭ْتداب١ٝ ايٛاسس٠ يهٌ ايعطام أّ زٚ

إْتداب١ٝ َتعسز٠ )مثا١ْٝ عؿط٠ زا٥ط٠( ٚغريٖا َٔ املٛاضٝ  امل١ُٗ, ٚإ٫ غتذطٟ 
 ات إغتٓازا يًكإْٛ ايكسِٜ ٚٚؾكا يًكا١ُ٥ املػًك١ ٚايسٚا٥ط ا٭ْتداب١ٝ املتعسز٠.       ابا٭ْتد
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يف ثالخ  العزاق –أداء وؤسشات حلووة إقميي كوردستاُ 
 وشـــائن أساسية

 
 

 :وردستاُ وع احللووة العزاقية األحتاديةعالقات إقميي ك
داَع١  –)زضاغ١ غٝاغ١ٝ قا١ْْٝٛ يًسنتٛض آظاز عجُإ / ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايػٝاغ١ 

بتهًٝـــ َــٔ َطنــع غــطْر يًػٝاغــات  2011أضبٝــٌ / يف ؾــباط  -ايــسٜٔ صــ٬ح
 أضبٌٝ( -ايػرتاتٝذ١ٝ 

 
 

 تقييي أداء حلووة األقميي )واجلاٌب اللوردستاٌي( بشأُ:
١ سًٍٛ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ َٔ ا٭قًِٝ, مبا ؾٝٗا َتابع١ تٓؿٝص َتابع  .1
 ْٚتا٥ذٗا. (ايسا٥ِ)( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ 140املاز٠ )

َػأي١ تعسٌٜ قإْٛ إْتدابات فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ٚتأثرياتٗا َتابع١    .2
 ع٢ً ْتا٥ر ا٭ْتدابات بايٓػب١ ٭قًِٝ نٛضزغتإ.

 .ايعاّ ايكازّ َػأي١ تعساز ايػهإَتابع١   .3
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ابع١ سًٍٛ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ َٔ ا٭قًِٝ, مبا ؾٝٗا َتابع١ تٓؿٝص َت -1
 ( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ ْٚتا٥ذٗا140املاز٠ )

إٕ أِٖ ٚأخطط َؿه١ً َعًك١ بني سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ ٚاؿه١َٛ املطنع١ٜ 
ؾٓٛب١ٝ ايػطب١ٝ ٭قًِٝ نٛضزغتإ )ا٭ؼاز١ٜ( ٖٞ َؿه١ً: اؿسٚز ا٭زاض١ٜ اؾٓٛب١ٝ ٚا

َٔ قبٌ (ايؿٝسضايٞ, بػبب عسّ سٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ َٔ إقًِٝ نٛضزغتإ 
 ايٓعاّ ايعطاقٞ ايبا٥س(, اييت تػ٢ُ مبؿه١ً "ا٭ضاضٞ أٚ املٓاطل املتٓاظع عًٝٗا".

 

 :املشلمة ظّوركيفية و أسباب 
يػابك١ بتػٝري ايرتنٝب ا٭زاضٟ قاَت اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ا 1969يف أًٍٜٛ ايعاّ 

ؾُٗٛض١ٜ ايعطام, ٚشيو باغتشساخ أٚ تؿهٌٝ يٛا٤ دسٜس باغِ )زٖٛى( عٔ ططٜل 
ؾصٌ ؾكط أضبع١ أقط١ٝ نٛضزغتا١ْٝ َٔ يٛا٤ املٛصٌ ٖٚٞ: زٖٛى, ظاخٛ, عكط٠ 
ٚايعُاز١ٜ, سٝح مل ٜؿٌُ ايًٛا٤ اؾسٜس مجٝ  املٓاطل ايهٛضزغتا١ْٝ ايتابع١ يًٛا٤ 

ّ َٔ زٕٚ إغتؿتا٤  املٛصٌ. يكس َّجٌ ٖصا ا٭دطا٤ يًٓعاّ ايعطاقٞ ايبا٥س, ايصٟ مت
ايػهإ ايصٜٔ ُِٜٗٗ ا٭َط, ٚايصٟ إغتج٢ٓ ُٚأغتكط  مبٛدب٘ َٓاطل غٓذاض ٚؾٝدإ 
ٚظَاض ٚتًهٝـ َٚٓطك١ ايهٛضز ايؿبو َٔ ايًٛا٤ اؾسٜس )زٖٛى(, متٗٝسًا ملؿه١ً 

١ً َا تُػ٢ُ اٯٕ ب"املٓاطل ايعطام أٟ َؿه-املٓاطل امُلػتكطع١ َٔ نٛضزغتإ
املتٓاظع عًٝٗا". ٚقس دا٤ ٖصا ا٭دطا٤ ندط٠ٛ إغتباق١ٝ يًشًٝٛي١ زٕٚ إْطُاّ يٛا٤ 
املٛصٌ اىل ْطام َٓطك١ تتُت  بازاض٠ شات١ٝ نٛضزغتا١ْٝ, ؾُٝا إشا مت ا٭تؿام َ  
قٝاز٠ ايجٛض٠ ايهٛضز١ٜ ع٢ً سٌ غًُٞ يًكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام, سٝح نإ ايٓعاّ 
ايبعجٞ ٜؿهط ؾٝ٘ بػبب ٜأغ٘ َٔ اؿٌ ايعػهطٟ آْصاى. ٚقس مت ا٭تؿام ؾع٬ً َ  قٝاز٠ 
ايجٛض٠ ايهٛضز١ٜ ع٢ً سٌ ايكط١ٝ غًُٝا ٚع٢ً أغاؽ اؿهِ ايصاتٞ ملٓطك١ نٛضزغتإ 
ايعطام ٚمت ا٭ع٬ٕ عٓ٘ بعس َطٚض سٛايٞ غت١ أؾٗط ع٢ً إْؿا٤ يٛا٤ زٖٛى أٟ يف 
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َٔ ٖصٙ املؿه١ً ػّػست يف كطط ايٓعاّ ايبعجٞ بؿإٔ اؿسٚز  طس١ً ا٭ٚىلؾامل
ُّٓت 1974ا٭زاض١ٜ ملا مسّٝت ب"َٓطك١ نٛضزغتإ يًشهِ ايصاتٞ" يف ايعاّ  , ٚقس تط

خط١ سه١َٛ ايبعح ا٭ساز١ٜ )أٟ َٔ زٕٚ ا٭تؿام َ  اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ( سُطَإ 
ٕ ايعطام َٔ اؿهِ ايصاتٞ ٖٚٞ: قاؾع١ أٚ إغتكطاع َٓاطل غرتاتٝذ١ٝ َٔ نٛضزغتا

نطنٛى بانًُٗا, قطا٥ٞ غٓذاض ٚؾٝدإ ٚاملٓاطل ايهٛضزغتا١ْٝ ا٭خط٣ َٔ قاؾع١ 
٣ْٛٓٝ ٚأقط١ٝ خاْكني َٚٓسيٞ ٚؾاضٙ بإ َٔ قاؾع١ زٜاىل, ٚاملٓاطل ايهٛضزغتا١ْٝ 

 ايٛاقع١ يف قاؾع١ ايٛاغط )ايهٛت( ٖٚٞ: بسضٙ, دػإ ٚ ظضباتٝ٘.  
 1975متّجًت يف تكػِٝ ٚتٛظٜ  ٚتصػري قاؾع١ نطنٛى يف عاَٞ  ايجا١ْٝ ٚاملطس١ً

, بػ١ٝ تكًٌٝ ْػب١ ايػهإ ايهٛضز يف قاؾع١ نطنٛى املصػط٠ باغتكطاع أضبع١ 1976ٚ
( 2نِ 9.659اىل سٛايٞ  ²نِ 19.542بتصػري َػاستٗا َٔ سٛايٞ أقط١ٝ َٓٗا )

نطنٛى ٚضُُٗا اىل قاؾع١ ٚمتجًت يف اغتكطاع قطا٥ٞ مجذُاٍ ٚن٬ض َٔ قاؾط١ 
ُِّ٘ إىل قاؾع١ زٜاىل  ايػًُٝا١ْٝ ٚيف إغتكطاع قطا٤ نؿطٟ َٔ قاؾع١ نطنٛى ٚض
ُّ٘ اىل قاؾع١  ٚإغتكطاع قطا٤ زٚظخٛضَاتٛ )طٛظخٛضَاتٛ( َٔ قاؾع١ نطنٛى ٚض

َٔ تٛغٝ  قطا٤ تهطٜت. ٖٓا أعاز  1976)ص٬ح ايسٜٔ( اييت إغتشسثٗا يف ايعاّ 
٥ٞ مجذُاٍ ٚن٬ض اىل إطاض "َٓطك١ نٛضزغتإ يًشهِ ايصاتٞ", ايٓعاّ ايبعجٞ قطا

, ٭ٕ ْػب١ ايػهإ ايهٛضز َٔ أدٌ تػٌٗٝ تعطٜب بك١ٝ قاؾع١ نطنٛى املّصػط٠ ٚيهٔ
%. ْٚػب١ 100ناْت  1957يف قطا٥ٞ مجذُاٍ ٚن٬ض ٚؾكا يتعساز ايػهإ يف ايعاّ 

ناْتا ع٢ً  1957يعاّ ايػهإ ايهٛضز يف قطا٥ٞ زٚظخٛضَاتٛ ٚنؿطٟ ٚؾكا يتعساز ا
 %. 53% ٚ 54ايتٛايٞ 

ُّٗا إىل ْاس١ٝ )َعٚضٟٚنصيو مت يف ٖصٙ املطس١ً إغتكطاع  ( َٔ قاؾع١ زٖٛى ٚض
قاؾع١ ٣ْٛٓٝ بٗسف تصػري قاؾع١ زٖٛى ٚبايتايٞ تكًٝص َػاس١ "َٓطك١ نٛضزغتإ 

 يًشهِ ايصاتٞ".
َٔ قاؾع١ زٖٛى  قطا٤ عكط٠َٔ املؿه١ً يف إغتكطاع  املطس١ً ايجايج١ٚػّػست 

, أٜطا بػ١ٝ تصػري 1980)يف إغتؿتا٤ َعٜـ( ٚضُ٘ إىل قاؾع١ ٣ْٛٓٝ يف ايعاّ 
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قاؾع١ زٖٛى أٚ با٭سط٣ ايٓطام اؾػطايف ٍ"َٓطك١ نٛضزغتإ يًشهِ ايصاتٞ". بايطغِ 
َٔ إٔ َؿهًيت ْاس١ٝ املعٚضٟ ٚ قطا٤ عكط٠ َٚؿه١ً غايب١ٝ َٓاطل قطا٤ نؿطٟ 

١ُ, سٝت مت سًٗا ٚاقعٝا ٚزغتٛضٜا ٚؾكًا ملطُٕٛ ايؿكط٠ )أ( َٔ ... مل تعٛز ٚاقعًٝا قا٥
( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًُطس١ً ا٭ْتكاي١ٝ, اييت أصبشت دع٤ًا 53املاز٠ )

( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ. إ٫َ إٔ ٖصٙ املٓاطل ٫ظايت ضمسٝا أٚ 143َٔ املاز٠ )
٣ٛ ٚص٬ح ايسٜٔ ٚزٜاىل, ٚنإ َٔ ٚادب با٭سط٣ ع٢ً اـطٜط١ تابع١ حملاؾعات ْٝٓ

ض٥اغ١ ٚسه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ سٌ ٖصا ا٭ِؾهاٍ ع٢ً خاضط١ ايعطام ا٭زاض١ٜ, إش 
يٝؼ َٔ ايططٚضٟ ٚايصٛاب تادٌٝ تعسٌٜ اـاضط١ ؿني سٌ َؿه١ً املٓاطل 

  املػتكطع١ بأنًُٗا.
ّٛز ايٓعاّ ايبعجٞ ع١ًُٝ إغتكطاع املٓاطل َٔ قاؾعات غايبٝ ١ غهاْٗا َٔ ٚقس ت
َطسًتٗا ايطابع١ ايهٛضز ٚضُٗا اىل قاؾعات فاٚض٠ غايب١ٝ غهاْٗا عطب١ٝ غ١َٝٓ يف 

َٔ قاؾع١ أضبٌٝ, عكب ا٭ْتؿاض١ ايؿعب١ٝ ايُهرب٣ يف  قطا٤ كُٛضبإغتكطاع 
, سٝح قاّ بصيو ع٢ً أثط إْؿا٤ "امل٬ش اٯَٔ" يف 1991نٛضزغتإ يف ضبٝ  ايعاّ 

طب اـًٝر ايجا١ْٝ )٭عاز٠ املّؿطزٜٔ ٚمحا١ٜ أٖايٞ نٛضزغتإ َٔ قبٌ سًؿا٤ س
ُّ٘ إىل قاؾع١ ٣ْٛٓٝ ضمسٝا يف ايعاّ   1996نٛضزغتإ َٔ ظًِ ايٓعاّ(, ٚقاّ بط

بٗسف تصػري قاؾع١ أضبٌٝ ٚتكًٝص َػاس١ َٓطك١ "امل٬ش اٯَٔ" أٚ با٭سط٣ 
عطام( عكب اي-)نٛضزغتإ اؿط٠(, اييت ؼٛيت بعس سٛايٞ عاّ اىل )إقًِٝ نٛضزغتإ

إدطا٤ إْتدابات ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٚتؿهٌٝ سه١َٛ ا٭قًِٝ ؾٝٗا مبػاعس٠ ا٭َِ 
املتشس٠ ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ, خاص١ بعس إقطاض اجملًؼ ايٛطين ايهٛضزغتاْٞ أٟ بطملإ ا٭قًِٝ 

ناغاؽ ؿٌ ايكط١ٝ ايهٛضز١ٜ يف ايعطام أٚ با٭سط٣ نؿطط يًبكا٤ زاخٌ  يًؿٝسضاي١ٝ
ٕ ع٢ً سه١َٛ نٛضزغتإ سٌ َؿه١ً إغتكطاع قطا٤ كُٛض مبععٍ ٚنازٚي١ ايعطام. 

عٔ املٓاطل امُلػتكطع١ ا٭خط٣, ٭ٕ قطا٤ كُٛض مل ٜهٔ ضُٔ َا تُػ٢ُ ب"املٓاطل 
املتٓاظع عًٝٗا" ست٢ َ  ايٓعاّ ايبا٥س, ٚنإ تابعا حملاؾع١ أضبٌٝ زًَٚا ٚضمسٝا ٚع٢ً 

املُهٔ سٌ ٖصٙ املؿه١ً َ   ٚاْ٘ َٔ, 1996خاضط١ ايعطام ا٭زاض١ٜ ست٢ ايعاّ 
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اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ بصٛض٠ َٓؿص١ً عٔ ططٜل اؿٛاض ٚايتباسح, َٚٔ ثِ َعاؾ١ َػأي١ 
تعسٌٜ خاضط١ ايعطام ا٭زاض١ٜ غصٛص قطا٥ٞ عكط٠ ٚ كُٛض ْٚاسٝيت َعٚضٟ ٚباعصض٠ 
نُطس١ً أٚي١ٝ ؿٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١. غري إ سه١َٛ ا٭قًِٝ مل ؼكل ٖصا 

سف ؿس اٯٕ, ٭ْٗا تٓتعط سٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ بهاًَٗا ضُٔ سُع١َ اهل
 ٚاسس٠! 

يكس أّز٣ تػٝري اؿسٚز ا٭زاض١ٜ يًُشاؾعات ايج٬ث١ املصنٛض٠: )نطنٛى, أضبٌٝ ٚ 
زٖٛى(, ضغُا عٔ إضاز٠ أٖايٝٗا أٟ بصٛض٠ غري عازي١, إىل سصٍٛ تػٝري غًيب فشـ 

ضٟ يف قاؾعات شٟ أغًب١ٝ غها١ْٝ نطز١ٜ ٚاضش١ عل ايرتنٝبني ايػهاْٞ ٚا٭زا
, بُٝٓا مت تٛغٝ  قاؾعات شٟ 1957ٚ 1947إغتٓازا اىل ا٭سصا٤ ايػهاْٞ يعاَٞ 

أغًب١ٝ غها١ْٝ عطب١ٝ غ١ّٝٓ )٣ْٛٓٝ, ص٬ح ايسٜٔ ٚزٜاىل( ع٢ً سػاب تكًٝص 
٥ط٠, َػاس١ تًو احملاؾعات ايهٛضزغتا١ْٝ ايج٬ث١ املتططض٠ ٭غباب عٓصط١ٜ ْٚؿع١ٝ دا

ٖٚٓا ٜبسٚا ايػا١ٜ ايبعج١ٝ ايؿٛؾ١ٝٓٝ ٚاضش١ متاًَا. ٖٚٓا ٜهُٔ أصٌ املؿه١ً ٚقس 
أصبشت ٖصٙ املؿه١ً تُعطف ؾُٝا بعس )سيت يف ايسغتٛض ايسا٥ِ( مبؿه١ً "ا٭ضاضٞ 
ّٕ ايٓعاع خًك٘ ايٓعاّ ايبعجٞ, ٚبايطغِ َٔ إٔ ايٓعاع  املتٓاظع عًٝٗا", بايطغِ َٔ أ

املٓاطل ؾشػب, بٌ ٜؿٌُ أٜطا تابع١ٝ غهاْٗا أٟ  ٫ٜؿٌُ تابع١ٝ أضاضٞ تًو
إغتصاب إضاز٠ أٖايٞ تًو املٓاطل أٜطًا. إش ٫ ٜكتصط ايططض ٚايٓعاع ايٓادِ عٔ ٖصٙ 
املُاضغ١ ايؿاؾ١ّٝ ع٢ً ا٭ضاضٞ ؾكط, بٌ مشٌ ؾصٌ ا٭ٖايٞ عٔ قاؾعاتِٗ ا٭ص١ًٝ 

بعجٞ املػتبس ٚايؿعب ٚتؿطٜل مشًِٗ أٜطًا, ٚبايطغِ َٔ إٔ ايٓعاع نإ بني ايٓعاّ اي
 -1969ايهٛضزٟ امُلططٗس, ٚقس خًك٘ ايٓعاّ ايبا٥س يف ايؿرت٠ ايع١َٝٓ احملصٛض٠ بني 

, ٖصٙ ٖٞ سكٝك١ ثابت١ َٚجبت١ َٚجّبت١ يف ايسغتٛض ا٭ؼازٟ ايسا٥ِ, ٫جيٛظ 1996
ػاًٖٗا ٫ٚميهٔ تربٜطٖا أٚ غض ايٓعط عٓٗا بػبب تأثرياتٗا ايػًب١ٝ ٚتساعٝاتٗا 

ٚهلصا ايػبب بايصات مت ا٭تؿام ع٢ً سٌ ٖصٙ املؿه١ً قاْْٛٝا ٚغًُٝا يف إطاض  اـطري٠,
(, ٚ٭ْ٘ 58( طبكًا يًُاز٠ )2004 –)قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ 

(, اييت تعرتف بػًط١ سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ, ٚيهٔ 53ٚؾكا يًؿكط٠ )أ( َٔ املاز٠ )
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ٖٚصا ا٭عرتاف ْاقص   -  19/3/2003ٝططتٗا يف ع٢ً ا٭ضاضٞ اييت ناْت ؼت غ
( تتطُٔ خ٬ً نبريًا بصسز اؿسٚز ايسا١ُ٥ ٭قًِٝ 53طبعًا, ٭ٕ  ايؿكط٠ )أ( َٔ املاز٠ )

نٛضزغتإ, سٝح ؼصط غًط١ سه١َٛ ا٭قًِٝ ٚإطاض أضاضٞ ا٭قًِٝ يف ْطام "امل٬ش 
ٝاغ١ َػٛز٠ قإْٛ اٯَٔ", ٚنإ قبٍٛ ايٛؾس ايهٛضزغتاْٞ املؿاضى يف َباسجات ص

إزاض٠ ايسٚي١ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ خطًأ دػُٝا َُٗا ناْت ا٭غباب ٚايطػٛطات, ٭ٕ اؿٌ 
املبتٛض يًُؿانٌ ٜ٪زٟ ستًُا اىل تعكٝسٖا ٚتعًٝكٗا, ؾٝذعًٗا نكٓب١ً ظ١َٝٓ َٛقٛت١ 
بني ططيف املؿه١ً. ٖٚصا اـطأ ٖٛ عبأ نبري ع٢ً ناٌٖ سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ 

 إ٫ٍ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ إغتؿاض١ٜ إختصاص١ٝ عًٝا. ٫ميهٔ ضؾع٘
إضاؾ١ اىل ايتػٝري غري ايعازٍ يف اؿسٚز ا٭زاض١ٜ حملاؾعات نٛضزغتإ ٚإغتكطاع 
َٓاطل ١َُٗ َٓٗا ٚضُٗا اىل قاؾعات شات أغًب١ٝ غها١ْٝ عطب١ٝ غ١ّٝٓ مت أٜطا 

ايعطب١ٝ ايؿٝع١ٝ  تػٝري اؿسٚز ا٭زاض١ٜ حملاؾع١ نطب٤٬ )ٚغريٖا( شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ
( 1976ٚاغتكطاع َٓاطل ؾاغع١ َٓٗا )اغتٓازًا اىل ايتكػِٝ ا٭زاضٟ يًعطام يعاّ 

ٚضُٗا اىل قاؾع١ ا٭ْباض شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ ايعطب١ٝ ايػ١ّٝٓ, يصيو مت ا٭تؿام 
ع٢ً سٌ َػأي١ اؿسٚز امُلػَٝط٠ يًُشاؾعات َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبا٥س يف إطاض قإْٛ إزاض٠ 

(, 2004( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ )58ي١ طبكًا يًُاز٠ )ايسٚ
(, غري 2005( َٔ زغتٛض ايعطام ايسا٥ِ )140اييت أصبشت ؾُٝا بعس أغاغًا يًُاز٠ )

( أٟ ايؿكط٠ )ب( َٓٗا )إمجاع ١٦ٖٝ ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ 58إٔ آي١ٝ تٓؿٝص دٖٛط املاز٠ )
ٚغري َعكٛي١!!  ٭زاض١ٜ املػري٠ يف عٗس ايبعح( غطٜب١ع٢ً تٛصٝات تصشٝح اؿسٚز ا

( أٚ 58ؾٗٞ تعذٝع١ٜ ٖٚٞ يصيو ايعكب١ ايسغتٛض١ٜ ا٭غاغ١ٝ أَاّ تٓؿٝص دٖٛط املاز٠ )
ٚنإ قبٍٛ اؾاْب ايهطزغتاْٞ بٗا خطأ نبريَا دسًا  ,(140با٭سط٣ أغاؽ املاز٠ )

ح ٖصا اـطأ إ٫ٍ َٔ )ٚمبجاب١ قبٍٛ ٚض  دبٌ ؾاٖل ع٢ً ططٜل ٚعط( ٫ٚميهٔ تصشٝ
خ٬ٍ تعسٌٜ اٯي١ٝ ايتعذٝع١ٜ املصنٛض٠ يف إطاض تعسٌٜ ايسغتٛض ايسا٥ِ ٚؾكًا يًُاز٠ 

( تتدًًٗا اٜطًا ْٛاقص عسٜس٠! ٚناْت ؾإ 58(. ٚايؿكط٠ )ز( َٔ املاز٠ )142)
( غري َٛؾك١ يف تأز١ٜ ٚادبٗا, ٭ْٗا مل تهٔ باملػت٣ٛ 140َتابع١ تٓؿٝص املاز٠ )
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صيو مل ٜهٔ أزا٤ سه١َٛ ٚض٥اغ١ ٚبطملإ إقًِٝ نٛضزغتإ يف ٖصا ايؿإٔ َٛؾكًا املطًٛب ٚي
ٚنصيو مل ٜهٔ أزا٤ ممجًٞ ايؿعب ايهٛضزٟ يف اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ ٚفًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ 
خاص١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ْٚا٥ب ض٥ٝؼ ٚظضا٤ اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ ٚنت١ً ايتشايـ ايهٛضزغتاْٞ 

َٔ ايسغتٛض  138صٛص َٛؾكًا أٜطًا, )ٚٚؾكًا ملطُٕٛ املاز٠ يف فًؼ ايٓٛاب بٗصا اـ
ايعطاقٞ ايسا٥ِ ؾإ َؿعٍٛ ١٦ٖٝ ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ ٚبايتايٞ ؾطط ا٭مجاع ٖٛ قصٛض بسٚض٠ 
ْٝاب١ٝ ٚاسس٠ ؾكط, ٚقس اْتٗت ايسٚض٠ املع١ٝٓ بابتسا٤ ايسٚض٠ اؿاي١ٝ, ؾباَهإ ض٥ٝؼ 

املطًٛب١ يتصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املػري٠ اؾُٗٛض١ٜ َٓص شيو اؿني تكسِٜ ايتٛصٝات 
يًُشاؾعات املع١ٝٓ َٔ قبٌ ايٓعاّ ايػابل ٚؾكا ٭عسٍ آي١ٝ ٖٚٞ: إيػا٤ قطاضات "فًؼ 
قٝاز٠ ايجٛض٠" اـاص١ بٗصٙ ا٭دطا٤ات غري ايعازي١, بايتٓػٝل َ  ض٥اغ١ اؿه١َٛ عرب ١٦ٖٝ 

 هلصا ايػطض(.  اغتؿاض١ٜ َع١ٓٝ َٔ خربا٤ عًّٛ ايكإْٛ ٚايػٝاغ١, تُؿَهٌ
َٚٔ أدٌ سٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ ٚبايتايٞ َؿه١ً اؿسٚز اؾٓٛب١ٝ 
ٚاؾٓٛب١ٝ ايػطب١ٝ ٭قًِٝ نٛضزغتإ ٚمجٝ  املؿانٌ امُلّعًك١ بني سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ 

َٔ  -ٚ اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ ايعطاق١ٝ ٫بس َٔ تؿهٌٝ: )١٦ٖٝ إغتؿاض١ٜ عًٝا 
ّٛ ايػٝاغ١ ٚايكإْٛ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايتاضٜذ ٚا٭قتصاز ٚايعًّٛ إختصاصٝني نؿ٥ٛني يف عً

 ايعػهط١ٜ( ٭غتؿاض٠ اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ يف ٖصا اجملاٍ.
نأغتٓتاز ٚتكِٜٛ ْٗا٥ٞ مل ٜهٔ اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ َٛؾكَا يف أزا٤ عًُ٘ ٚتٓؿٝص 
 ٚادب٘ بايؿهٌ املطًٛب غصٛص َتابع١ سٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١ َٔ إقًِٝ

( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ. ٚاؾاْب 140نٛضزغتإ مبا ؾٝٗا َتابع١ تٓؿٝص املاز٠ )
ايهٛضزغتاْٞ ٜؿٌُ: )نت١ً ايتشايـ ايهٛضزغتاْٞ يف فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ(, )ؾ١ٓ 

ايتابع١ يربملإ نٛضزغتإ( ٚ )ممجًٞ سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ  140َتابع١ تٓؿٝص املاز٠ 
 َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ( ٚ )زٜٛإ ض٥اغ١ ا٭قًِٝ(. 143ٚ 140 ملتابع١ تٓؿٝص املازتني

 ٚتٛصٝتٓا بٗصا ايؿإٔ تهُٔ يف:
( بػبب 140سٌ ايًذإ اؿاي١ٝ يًذاْب ايهٛضزغتاْٞ اـاص١ مبتابع١ املاز٠ ) .1

ؾؿٌ أعطا٥ٗا ؾعًًٝا يف تٓؿٝص َُٗتِٗ بايؿهٌ املطًٛب. ٚتؿهٌٝ ؾ١ٓ دسٜس٠: )َٔ 
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ًّٛ ايػٝاغ١ ٚايكإْٛ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايتاضٜذ ٚممجٌ عٔ سه١َٛ أخصا٥ٝني نؿ٥ٛني يف ع
( َٔ ايسغتٛض 143( ٚ )140ٚآخط عٔ بطملإ إقًِٝ نٛضزغتإ( ملتابع١ تٓؿٝص املازتني )

( َٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ 53( ٚ ايؿكط٠ )أ( َٔ املاز٠ )58ا٭ؼازٟ َٚطاَني املاز٠ )
قّسز أٚ با٭سط٣ ـاضط١ ططٜل ٚاقع١ٝ ٚٚاضش١ ايعطاق١ٝ يًؿرت٠ ا٭ْتكاي١ٝ, ٚؾكًا يربْاَر 

ٚإغتٓازًا اىل تكِٝٝ أٚتكِٜٛ عًُٗا باغتُطاض ٚيف ؾرتات ظ١َٝٓ قسز٠ َٔ قبٌ ؾ١ٓ 
 تكِٝٝ َؿرتن١ َٔ ممجًني كتصني َٔ بطملإ ٚ سه١َٛ ٚض٥اغ١ إقًِٝ نٛضزغتإ.   

ٝص املاز٠ إعؿا٤ ممجًٞ اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ يف ايًذ١ٓ ايعًٝا )ايطمس١ٝ( يتٓؿ .2
( َٔ ايسغتٛض ا٭ؼازٟ بػبب إخؿاقِٗ يف تأز١ٜ ايٛادب امُلًكا٠ ع٢ً عٛاتكِٗ 140)

بٗصا ايؿإٔ ٚتهًٝـ أخصا٥ٝني نؿ٥ٛني دُسز يٝشًٛا قًِٗ, ٚتكِٝٝ عًُِٗ َٔ قبٌ 
 ايًذ١ٓ املؿرتن١ امُلكرتس١ يف ايتٛص١ٝ ايػابك١ باغتُطاض ٚٚؾل دسٍٚ ظَين َعني.

ظاض٠ َٓاطل خاضز ا٭قًِٝ" املًػ١ٝ, باغِ )١٦ٖٝ تؿهٌٝ ؾ١ٓ بس١ًٜ عٔ "ٚ .3
َتابع١ سٌ َؿه١ً املٓاطل امُلػتكطع١( تابع١ ؿه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ, يًعٌُ ع٢ً 
سٌ ٖصٙ املؿه١ً بصٛض٠ ٚاقع١ٝ ٚدس١ّٜ, ٚشيو َٔ خ٬ٍ تطبٝل َا ٜتعًل باملاز٠ 

زضنطّ, ( َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ غصٛص أقط١ٝ: عكط٠ ٚؾٝدإ ٚنؿطٟ ْٚاس١ٝ قا143)
ٚأخص اـًؿ١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايتاضخي١ٝ يكطا٤ كُٛض بٓعط ا٭عتباض, ٚيف ض٤ٛ ايكإْٛ ضقِ 

اـاص بادطا٤ات تأغٝؼ ا٭قايِٝ بؿإٔ قاؾع١ نطنٛى ٚا٭غتٓاز  2008( يػ١ٓ 13)
١ّٝ ٚا٭زي١ ايساَػ١ بصسز ايتػٝرئٜ اؾا٥طٜٔ يف ايرتنٝبني ا٭زاضٟ  اىل اؿكا٥ل اؾً

ٚنٌ ايتػٝريات  ١2003 نطنٛى َٔ قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ ايبا٥س قبٌ ٚايػهاْٞ حملاؾع
, ٚبا٭غتٓاز اىل َبسأ اؿٛاض َ  اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ 2003ايػها١ْٝ اؿاص١ً ؾٝٗا بعس 

 ايعطاق١ٝ, ْٝاب١ عٔ سه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ.

 قإْٛ تعسٌٜ َػأي١ يف ايهٛضزغتاْٞ اؾاْب با٭سط٣ أٚ ا٭قًِٝ سه١َٛ ٚضز -2
 ا٭ْتدابات ْتا٥ر ع٢ً ايػًب١ٝ ايتعسٌٜ ٚتأثريات ايعطاقٞ ايٓٛاب فًؼ اباتإْتد

 نٛضزغتإ ٭قًِٝ بايٓػب١

 عٓس تعسٌٜ قإْٛ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ:
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َبسأ إعتباض نٌ قاؾع١ زا٥ط٠ ؿل غدي نبري بايؿعب ايهٛضزٟ بػبب تبين  ( أ)
زا٥ط٠ إْتداب١ٝ ٚاسس٠, ْتٝذ١  بس٫ً َٔ َبسأ إعتباض ايعطام بهاًَ٘إْتداب١ٝ ٚاسس٠ 

ـػاض٠ أصٛات ايٓاخبني ٚايٓاخبات ايهٛضز يف احملاؾعات ٚاييت ناْت زٕٚ ايكاغِ 
ا٭ْتدابٞ هلا. ٚيصيو نإ ٫بس َٔ ايتأنٝس ٚا٭صطاض ع٢ً تبين املبسأ  ايجاْٞ بس٫َ َٔ 

 إقطاض املبسأ ا٭ٍٚ غري ايعازٍ بايٓػب١ يًؿعب ايهٛضزٟ ٚا٭قًٝات ايك١َٝٛ.

ؾًٛ نإ ايعطام نً٘ زا٥ط٠ إْتداب١ٝ ٚاسس٠ ٚطبكًا يٓعاّ ايتُجٌٝ ايٓػيب ٚع٢ً 
( ٚ َعسٍ ايكاغِ 10.937663أغاؽ فُٛع أصٛات ايكٛا٥ِ ايؿا٥ع٠ ايبايؼ )

( صٛت يهٌ َكعس, يهإ عسز َكاعس ايكٛا٥ِ ايؿا٥ع٠ 37182ا٭ْتدابٞ يًعطام أٟ )
يهٛضزغتا١ْٝ ا٭ضبع١ ايؿا٥ع٠ ع٢ً ٚؿصًت ايكٛا٥ِ اعسا ايتعٜٛط١ٝ,  – ( ؾكط294)
%( بس٫ً َٔ 22,33, ٚيهاْت ْػب١ ٖصٙ ايكٛا٥ِ )( َكعسًا56َكعسًا بس٫ َٔ ) (69)
%( اؿاي١ٝ, ٚؿصًت نٌ قا١ُ٥ َٔ ايكٛا٥ِ ايج٬ث١ ايهرب٣ ايؿا٥ع٠ )ايعطاق١ٝ, 17,23)

)أْعط  ( َكعسَا أقٌ َٔ َكاعسٖا اؿاي12١ٝزٚي١ ايكإْٛ ٚ ا٭٥ت٬ف ايٛطين( ع٢ً )
 اـاص بٗصا ا٭ستُاٍ(. -1-اؾسٍٚ ضقِ 

 

 (1اؾسٍٚ ضقِ )
 

عسز َكاعسٖا اؿاي١ٝ,  أصٛاتٗا ايكٛا٥ِ ايؿا٥ع٠
سٝح مت إعتباض نٌ 

قاؾع١ زا٥ط٠ ٚاسس٠ ٚؾكا 
 يكٛاغِ احملاؾعات

عسز 
َكاعسٖا 
يٛ نإ 

ايعطام نً٘ 
زا٥ط٠ 

إْتداب١ٝ 
ٚاسس٠ ٚؾكا 
ملعسٍ 

ملكاعس عسز ا
اؿاي١ٝ ايعا٥س٠ 
)+( أٚ  

 (-ايٓاقص١  )
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ايكاغِ 
ا٭ْتدابٞ  

 يًعطام

 12+  77 89 2.851823 ايعطاق١ٝ

 12+  75 87 2.797619 زٚي١ ايكإْٛ

ا٭٥ت٬ف 
 ايٛطين

2.095354 68 56  +12 

ايتشايـ 
 ايهٛضزغتاْٞ

1.686380 42 45 - 3 

ضإ ۆگ
 )ايتػٝري(

487181 8 13 - 5 

 2 - 8 6 303477 ايتٛاؾل
 5 - 9 4 314823 ٚسس٠ ايعطام
ا٭ؼاز 

ا٭غ٬َٞ 
 ايهٛضزغتاْٞ

247366 4 7 - 3 

اؾُاع١ 
ا٭غ١َٝ٬ 
 ايهٛضزغتا١ْٝ

153640 2 4 - 2 

  16+        294 310 10937663 اجملُٛع ايعاّ
 
بػبب  ست٢ يف ٖصٙ اؿاي١ ؿل غسض نبري مبشاؾعات إقًِٝ نٛضزغتإ ايج٬ث١ ( ب)

, ؾتبعًا يصيو خػطت يٛظاض٠ ايتذاض٠ؽُني ْػب١ ايػهإ إغتٓازا اىل ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ 
( 41سٝح سصًت ع٢ً ) ,فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ ( َكاعس يف10قاؾعات ا٭قًِٝ )
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بس٫ً َٔ إغتشكاقٗا ا٭ْتدابٞ ايػهاْٞ ايٛاقعٞ  -عسا املكعس ايتعٜٛطٞ  –َكعسًا 
بػبب اٯي١ٝ غري ايصا٥ب١ غصٛص ( َكعس, 310( َكعسًا َٔ فُٛع )51ايبايؼ )
)أٟ عسز ا٭صٛات املطًٛب١ يًشصٍٛ ع٢ً َكعس ٚاسس إغتٓازا اىل  ٭ْتدابٞايكاغِ ا

( اييت إعتُستٗا املؿٛض١ٝ ايعًٝا  2010ْػب١ ايػهإ ٚؾكًا يًبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ يعاّ 
امُلػتك١ً يٮْتدابات. ؾبايطغِ َٔ نٕٛ َعسٍ ايكاغِ ا٭ْتدابٞ ؾُٝ  أما٤ ايعطام 

ا٭ْتدابٞ حملاؾع١ بػساز إغتٓازًا اىل فُٛع ايكطٜب عٔ ايكاغِ  –( صٛتًا 37182)
 مت تكػِٝ قاؾعات ايعطام اىل فُٛعتني,ا٭صٛات يف مجٝ  أما٤ ايعطام, تبعًا يصيو 

ا٭ٚىل تطِ قاؾعات: ايػًُٝا١ْٝ, أضبٌٝ, نطنٛى, زٖٛى, ص٬ح ايسٜٔ ٚ زٜاىل, نإ 
بح حملاؾعات ايػًُٝا١ْٝ ايكاغِ ا٭ْتدابٞ ؾٝٗا أع٢ً َٔ املعّسٍ ايعاّ يًعطام, ٚقس أص

ٚأضبٌٝ ٚنطنٛى ٚزٖٛى )شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ ايهٛضز١ٜ( أع٢ً ايكٛاغِ ا٭ْتداب١ٝ 
صٛتًا ٚ  (46365)صٛتًا ٚ  (48601)صٛتًا ٚ  (49037)يف مجٝ  أما٤ ايعطام: 

أَا اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ تطِ: قاؾعات َٝػإ, شٟ  ع٢ً ايتٛايٞ.صٛتًا  (42472)
, نطب٤٬, ا٭ْباض, ايكازغ١ٝ, ايبصط٠, ايٛاغط, لـ ٚ ٣ْٛٓٝ, ٚقس مت قاض, املج٢ٓ

َٓشٗا قامسا إْتدابًٝا أز٢ْ َٔ املعّسٍ, ؾهإ ايكاغِ ا٭ْتدابٞ اـاص مبشاؾع١ ٣ْٛٓٝ 
صٛتًا.  (27282)صٛتًا ٚمتتعت قاؾع١ َٝػإ باز٢ْ قاغِ إْتدابٞ بًؼ  (34026)

صؿ١ ٚغري ايعازي١( سصًت قاؾعات: ٣ْٛٓٝ, ْٚتٝذ١ هلصٙ اٯي١ٝ املٍؿطق١ )غري امُلٓ
( َكاعس 6ا٭ْباض, زٜاىل ٚص٬ح ايسٜٔ )شات أغًب١ٝ غها١ْٝ عطب١ٝ غ١ّٝٓ( ع٢ً )

ظا٥س٠, ٚسصًت قاؾعات: ايبصط٠, شٟ قاض, َٝػإ, لـ, ايٛاغط, ايكازغ١ٝ, نطب٤٬, 
بُٝٓا  ( َكعسًا أنجط َٔ سكٗا,12املج٢ٓ )شات أغًب١ٝ غها١ْٝ عطب١ٝ ؾٝع١ٝ( ع٢ً )

 -شات أغًب١ٝ غها١ْٝ نٛضز١ٜ  -ؾكست قاؾعات: ايػًُٝا١ْٝ, أضبٌٝ, نطنٛى ٚزٖٛى 
ّٕ  ( َكعسًا!13) ٬ُٜٚسغ َٔ ْتا٥ر ا٭ْتدابات ٚؾكًا هلصٙ اٯي١ٝ غري ايصا٥ب١ َج٬ً: أ

َكعسًا, عًُا بإٔ عسز ايٓاخبني املصٛتني ؾٝٗا  (17)سصًت ع٢ً  ايػًُٝا١ْٝقاؾع١ 
ّٕ (,833631)نإ  َكعسًا, بُٝٓا نإ عسز  (24)قاؾع١ ايبصط٠ سصًت ع٢ً  ٚأ
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َكعسًا,  (31)(, ٚقس سصًت قاؾع١ ٣ْٛٓٝ ع٢ً 814810)ايٓاخبني املصٛتني ؾٝٗا 
  (.1.054798)ٚنإ عسز َصٛتٝٗا 

, ٭ْٗا ُٚضعت ملٓح ا٭صٛات ناْت آي١ٝ تٛظٜ  املكاعس ايتعٜٛط١ٝ غري عازي١ ( ت)
(, بس٫ً َٔ ٚضعٗا بصٝػ١ متٓشٗا يًكٛا٥ِ ايصػري٠ 2,2,2,1اـاغط٠ يًؿا٥عٜٔ ا٭ٚا٥ٌ )

اـاغط٠ اؿاص١ً ع٢ً أنرب عسز َٔ ا٭صٛات اييت مل تهـِ يًشصٍٛ ع٢ً َكعس ٚاسس. 
إضاؾ١ اىل شيو إظزاز ايؿطم بني َكاعس ايهتٌ ايعطب١ٝ ايؿا٥ع٠ ايهرب٣ َٚكاعس إ٥ت٬ف 

 ( َكاعس.     5ايهتٌ ايهطزغتا١ْٝ بٓػب١ )

اـاصني بٓتا٥ر إْتدابات فًؼ ايٓٛاب  -3-ٚضقِ  -2-ضقِ  ٫سغ اؾسٚيني)
يف مجٝ  احملاؾعات ٚقاضٕ بني فُٛع أصٛات ايٓاخبني يف نٌ  2010ايعطاقٞ يف ايعاّ 

 .(ٞ ٚعسز املكاعس ايعا٥س٠ ٚايٓاقص١قاؾع١ ٚ عسز َكاعسٖا ٚقامسٗا ا٭ْتداب
 

 (2اؾسٍٚ ضقِ )
 

ٛات ايكاغِ أص عسز املكاعس فُٛع ا٭صٛات احملاؾع١
 ا٭ْتدابٞ

 37379 68 2.541766 بػساز

٣ْٛٓٝ 1.054798 31 34026 

 49037 17 833631 ايػًُٝا١ْٝ

 33950 24 814810 ايبصط٠

 48601 14 680408 أضبٌٝ

 36643 16 586281 بابٌ

 31788 18 572177 شٟ قاض

 46365 12 556384 نطنٛى

 38684 13 502896 زٜاىل
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 40739 12 488865 ص٬ح ايسٜٔ

 33757 14 472603 ا٭ْباض

 42472 10 424715 زٖٛى

 34285 12 411424 لـ

 34266 11 376922 ايٛاغط

 33940 11 373339 ايكازغ١ٝ

 33343 10 333434 نطب٤٬

 27282 10 272818 َٝػإ

 32734 7 229141 املج٢ٓ

 37182 310 11.526412 اجملُٛع ايعاّ
 

 (3اؾسٍٚ ضقِ )
 

% يٮصٛات َٔ فُٛع  ؾع١احملا
 أصٛات ايعطام

أٚ عسز  عسز املكاعس ايعا٥س٠ + 
 ٚؾكا يٓػب١ ايػهإ –املكاعس ايٓاقص١ 

 ٫تٛدس %22.1 بػساز

٣ْٛٓٝ 9.2%  +3 
 5 - %7.2 ايػًُٝا١ْٝ
 2+  %7.1 ايبصط٠
 4 - %5.9 أضبٌٝ
 ٫تٛدس %5.1 بابٌ

 3+  %5.0 شٟ قاض
 3 - %4.8 نطنٛى
 1 - %4.4 زٜاىل
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 1 - %4.2 ص٬ح ايسٜٔ
 1+  %4.1 ا٭ْباض
 1 - %3.7 زٖٛى
 1+  %3.6 لـ

 1+  %3.3 ايٛاغط
 1+  %3.2 ايكازغ١ٝ
 1+  %2.9 نطب٤٬
 1+  %2.0 املج٢ٓ
 3+  %2.4 َٝػإ

 2+  %100 اجملُٛع ايعاّ
 
 َصسض َعًَٛات اؾساٍٚ: َٛق  املؿٛض١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يٮْتدابات)

http://www.ihec-iq.com/ar/result.html) 
 

 َٔ ٖصا اؾسٍٚ ٜتطح َاًٜٞ: 
 ( َكعسًا ظا٥سًا 17سصًت احملاؾعات شات ايػايب١ٝ ايػها١ْٝ ايعطب١ٝ ع٢ً )

عٔ إغتشكاقٗا ايػهاْٞ ايٛاقعٞ, بػبب ا٭غتٓاز اىل ؽُني ايػهإ ْٚتٝذ١ً يصيو 
س٣ سػاب عسز َكاعس فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ إغتٓازًا اىل أغاؽ غري عًُٞ ٚغري ي

صا٥ب أٟ ايتدُني ٚؾكًا يًبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ. ؾا٭غاؽ ايػًِٝ ٚايصشٝح ملعطؾ١ ْػب 
ايػهإ ٭ستػاب َكاعس فًؼ ايٓٛاب ٖٛ ايتعساز ايػهاْٞ ايعاّ ٚايٓعٜ٘ يصيو نإ 

ات ٚاملطايب١ ببكا٤ ايعسز ايػابل يًٓٛاب َٔ ا٭دسض ايتانٝس ع٢ً شيو يف املٓاقؿ
 ( ؿني إدطا٤ تعساز غهاْٞ ْعٜ٘ يف مجٝ  أما٤ ايعطام.275)

http://www.ihec-iq.com/ar/result.html
http://www.ihec-iq.com/ar/result.html
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  ٙخػطت احملاؾعات شات ايػايب١ٝ ايػها١ْٝ ايهٛضز١ٜ يًػبب املصنٛض أع٬
( َكعسَا, ٚيٛ دط٣ شيو ٚؾكًا يٮغتشكام 53( َكعسًا, ٭ْٗا سصًت ع٢ً )13)

 ( َكعسًا.68احملاؾعات ع٢ً )ايػهاْٞ ايٛاقعٞ ؿصًت ٖصٙ 

  سصًت قاؾعات ا٭قًِٝ ايج٬ث١ )ايػًُٝا١ْٝ, أضبٌٝ ٚزٖٛى( ع٢ً
%( َٔ فُٛع 17%( أٟ )16.82( صٛتًا, ٖٚصٙ ا٭صٛات تػاٟٚ )1.938754)

املؿطٚض سصٍٛ نإ َٔ ( صٛتًا, يصيو 11.526412أصٛات ايعطام ايبايػ١ )
(, 310َكاعس فًؼ ايٓٛاب ايبايػ١ )( َكعسًا َٔ فُٛع 55قاؾعات ا٭قًِٝ ع٢ً )
( َكعسًا هلا ؾكط بػبب ايتدُني غري ايصا٥ب يٓػب١ غهإ 41إ٫ٍ أْ٘ مت ؽصٝص )

ّٕ ايتدُني ٚؾل ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ ٜٓطًل َٔ ظٜاز٠ غري  ايعطام, ٚايػطٜب يف ا٭َط أ
ٜاز٠ طبٝع١ٝ يًػهإ يف احملاؾعات شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ ايعطب١ٝ أنجط بهجري َٔ ظ

ايػهإ يف احملاؾعات شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ ايهٛضز١ٜ! عًًُا بإ املعسٍ ايػٟٓٛ يُٓٛ 
٫ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أقٌ َٔ املعسٍ  –خاص١ يف قاؾعات ا٭قًِٝ ايج٬ث١  –ايػهإ 

ايػٟٓٛ يف احملاؾعات شات ا٭غًب١ٝ ايػها١ْٝ ايعطب١ٝ, ٭ٕ املػت٣ٛ ايصشٞ ٚاملعٝؿٞ 
ِٝ أضؾ  َٔ َػتٛاُٖا يف قاؾعات ايعطام ا٭خط٣ نُا ٖٛ ُٖا يف قاؾعات ا٭قً

َعًّٛ. يصيو نإ قبٍٛ ؽُني ايػهإ ٚع٢ً أغاؽ ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ خطًأ نبريًا دسًا, 
٫ٚميهٔ تربٜطٙ َطًكًا أٟ سيت بايطػط ايصٟ َاضغت٘ ا٭زاض٠ ا٭َطٜه١ٝ بٗصا ايؿإٔ 

إ ع٢ً سػاب سكٛم ايؿعب يٮغطاع باصساض تعسٌٜ قإْٛ ا٭ْتدابات ست٢ ٚيٛ ن
 ايهٛضزٟ املؿطٚع١. 

  نت١ً ايتشايـ ايهٛضزغتاْٞ يف فًؼ ّٕ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ْػتٓتر بأ
ايٓٛاب ايعطاقٞ ايػابل مل تؿًح يف ؼكٝل تعس٬ٜت عازي١ يكإْٛ إْتدابات فًؼ 

, ْٚتٝذ١ً يصيو ؿل بؿعب نٛضزغتإ يف 2005( يػ١ٓ 16ايٓٛاب ايعطاقٞ ضقِ )
ّٕ ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ يًذاْب ايهٛضزغتاْٞ  2010ات ايعاّ إْتداب ضطضَا نبريَا, عًًُا با

أغتذابت يًطػغ ا٭َطٜهٞ ٚانتؿت بتانٝسات ايط٥ٝؼ أٚباَا ايؿؿ١ٝٗ بصسز سكٛم 
َع١ٓٝ يًؿعب ايهٛضزٟ )عًًُا بإ ايتعٗسات ايؿؿ١ٝٗ يط٩غا٤ ايسٍٚ غري ًَع١َ يف 
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املػتك١ً ٚطبكا يًكإْٛ ايسٚيٞ يف ٖصا اجملاٍ, ْطام ايع٬قات ايسٚي١ٝ ست٢ بني ايسٍٚ 
 ؾٗٞ عباض٠ عاز٠ عٔ تصطحيات فا١ًَ ٚإقٓاع(.

  يصا جيب إغتٓباط ايسضٚؽ ٚايعرب َٔ ٖصٙ ايتذطب١ املطٜط٠, َٚٔ أدٌ ت٬يف
َجٌ ٖصٙ ا٭خطا٤ ايهبري٠ َٚػا٩ٖا ُٜػتشػٔ إٔ ٜتِ: تؿهٌٝ ؾ١ٓ إغتؿاض١ٜ خاص١ 

َٔ إختصاصٝني نؿ٥ٛني ؾع٬ً ٭غتؿاض٠ أ٥ت٬ف )أٚ  َٔ قبٌ سه١َٛ ٚبطملإ ا٭قًِٝ
با٭سط٣( ايهتٌ ايهٛضزغتا١ْٝ يف فًؼ ايٓٛاب ايعطاقٞ يف ايؿ٪ٕٚ اؿػاغ١ ٚاؿامس١ 

 بؿهٌ َػتُط َٚ٪ثطَٚػتكٌ.  

  ناغتٓتاز أٚ زضؽ َٔ ْتٝذ١ إْتدابات فًؼ ايٓٛاب يف قاؾع١ نطنٛى
ػًب١ٝ ايٓامج١ عٔ إؾرتاى ايهتٌ ٚيتذٓب تهطاض ايٓتٝذ١ اي 2010)املصػط٠( يػ١ٓ 

ايػٝاغ١ٝ ايهٛضزغتا١ْٝ ؾٝٗا باضبع١ بكٛا٥ِ َٓؿص١ً, بُٝٓا اؾرتى نٌ ايعطب 
ايكَٕٛٝٛ ٚاؾب١ٗ ايرتنُا١ْٝ بكا١ُ٥ َٛسس٠ ضسِٖ! سٝح غبب أغًٛب ايهتٌ 
ايػٝاغ١ٝ ايهٛضزغتا١ْٝ اي٬َٛسس يف ضٝاع َكعس َِٓٗ, ٚا٭ْه٢ َٔ شيو أز٣ 

١ُ٥ ايعطاق١ٝ ع٢ً ْصـ ا٭صٛات ايهٛضزغتا١ْٝ ايطا٥ع١. ؾًٛ ايطٝاع اىل سصٍٛ ايكا
( صٛتا يكٛا٥ِ 67976إؾرتنٛا ؾٝٗا بكا١ُ٥ نٛضزغتا١ْٝ َؿرتن١ ملا ضاع َِٓٗ: )

ايتػٝري( ٚ )ا٭ؼاز ا٭غ٬َٞ ايهٛضزغتاْٞ( ٚ)اؾُاع١ ا٭غ١َٝ٬  -طؤرِان)
( 5ق١ٝ ع٢ً )( َكاعس ٚسصًت ايعطا7ايهٛضزغتا١ْٝ(. ٚؿصًٛا ِٖ مجٝعًا ع٢ً )

َكاعس ؾكط, ع٢ً نٌ ساٍ جيب أخص ايعرب٠ َٔ ٖصا اـطأ, ٚا٭ؾرتاى يف إْتدابات 
فًؼ قاؾع١ نطنٛى ايكاز١َ بكا١ُ٥ نٛضزغتا١ْٝ َٛسّس٠ ق١ٜٛ, ٫ٚبس َٔ تٗٝأ٠ 
دٛايتآيـ ٚايتشايـ املطًٛب يصيو َٔ اٯٕ, ٚإ٫ٍ غتهٕٛ ايٓتٝذ١ ٚخ١ُٝ دسًا, ٚغٛف 

ٚايتاضٜذ املكصطٜٔ املػببني يف سصٍٛ )أٟ تهطاض( ٖصا اـعأ ئ ٜطسِ ايؿعب ايهٛضزٟ 
 ايكاتٌ إٕ ٚق  )٫مسح اهلل(.



 

61 

 :ايعاّ ايكازَّػأي١ تعساز ايػهإ َتابع١  -3

ؾّسز اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ عا١َ, ٚسه١َٛ ا٭قًِٝ خاص١, ع٢ً إدطا٤ ع١ًُٝ 
ّٕ احمله١ُ 2010تعساز ايػهإ خ٬ٍ ايؿرت٠ احملّسز٠ هلا أٟ قبٌ إْتٗا٤ ايعاّ  , َٚ  أ

ا٭ؼاز١ٜ ايعًٝا قس أنست يف قطاض خاص بٗصا ايؿإٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ بني ٖصا ايتعساز 
( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ 140ٚا٭سصا٤ اـاص باملطس١ً ايجايج١ َٔ َطاسٌ تٓؿٝص املاز٠ )

١ٝ ايسا٥ِ, إ٫ٍ إٔ ٖصا ايتعساز ٖٛ مبجاب١ إختباض ساغِ ؿٌ ايعكس٠ امُلػتعص١ٝ يف ايكط
ايهٛضز١ٜ يف ايعطام خاص١, ٚإؾاض٠ إجياب١ٝ أٚ غًب١ٝ بؿإ اؿٌ ايػًُٞ ملؿه١ً املٓاطل 
امُلػتكطع١ َٔ إقًِٝ نٛضزغتإ ٚبايتايٞ ملؿه١ً اؿسٚز ا٭زاض١ٜ اؾٓٛب١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ 
ايػطب١ٝ يٮقًِٝ ٚملعطؾ١ سكٝك١ ايرتنٝب ايػهاْٞ اؿايٞ حملاؾع١ نطنٛى املصػط٠ )َٔ 

٭ضبع١ امُلػتكطع١ َٓٗا َٔ قبٌ ايبعح َٚ  بكا٤ آثاض ايتعطٜب ايبعجٞ زٕٚ ا٭قط١ٝ ا
املتُجٌ يف ضِ ْاس١ٝ ايعاب ايعطب١ٝ إيٝٗا ٚبٓا٤ عؿطات ا٭سٝا٤ ايػه١ٝٓ ٭غتٝطإ 
ايعطب ايٛاؾسٜٔ َٔ ٚغط ٚدٓٛب ايعطام يف َس١ٜٓ نطنٛى ٚيف َٓاطل زاقٛم ٚتاظٙ 

ٛب ايتأنٝس ع٢ً تطبٝ  ا٭ٚضاع يف خٛضَاتٛ(, يصيو نإ َٔ املؿطٚض بٌ نإ املطً
 -أٚ با٭سط٣ )امُلدتًـ عًٝٗا إزاضًٜا(  –تًو املٓاطل املػتكطع١ "امُلتٓاظع عًٝٗا" 

قبٌ إدطا٤ ع١ًُٝ ايتعساز, ػٓبًا ٭ٟ أثط غًيب غصٛص اؿٌ ايسغتٛضٟ ايػًُٞ هلصا 
ططٗس. )أٚميهٔ ايٓعاع ايصٟ خًك٘ ايٓعاّ ايبعجٞ امُلػتبس بٝٓ٘ ٚبني ايؿعب ايهٛضزٟ امُل

ا٭تؿام ع٢ً آي١ٝ َع١ٓٝ يتذٓب اؿام ايّػدي َط٠ أخط٣ بػهإ املٓاطل املػتكطع١, عرب 
أخص أصٛات غهإ تًو املٓاطل يف ْعط ا٭عتباض ٚإستػابٗا ضُٔ أصٛات احملاؾعات 
ا٭ص١ًٝ يػا١ٜ تصشٝح اؿسٚز ا٭زاض١ٜ املػري٠ بصٛض٠ غري عازي١ َٔ قبٌ ايٓعاّ 

 ايبا٥س(.  
س نإ فُٛع ا٭صٛات ؾُٝ  ايكٛا٥ِ ايهٛضزغتا١ْٝ يف إْتدابات فًؼ ايٓٛاب ؾًك

( صٛتًا, ٖٚٞ تُعازٍ 274518) 2010ايعطاقٞ يف قاؾع١ نطنٛى )املصّػّط٠( يعاّ 
% َٔ فُٛع أصٛات قٛا٥ِ احملاؾع١ بهاًَٗا, َ  أْٗا تّسٍ بٛضٛح ع٢ً إٔ 49.33

قبٌ ايٓعاّ ايبعجٞ( ميجًٕٛ ا٭غًب١ٝ ايهٛضز ست٢ يف قاؾع١ نطنٛى )املصّػط٠ َٔ 
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ايػها١ْٝ, إ٫ٍ إٔ ايٓػب١ ؼٌُ يف طّٝاتٗا أنجط َٔ إؾاض٠ ٚز٫ي١, ؾبا٭ضاؾ١ اىل 
إزعا٤ات ٚإعرتاضات ايك٣ٛ ايعطب١ٝ ايؿٛؾ١ٝٓٝ )خاص١ َٔ بكاٜا ايبعجٝني ايعٓصطٜني( 

يبعجٞ ٚ"اؾب١ٗ ايرتنُا١ْٝ" بصسز "تػٝري ايرتنٝب ايػهاْٞ بعس إغكاط ايٓعاّ ا
يصاحل ايهٛضز, ْاغني أٚ َتذاًٖني ايتػٝرئٜ ايػهاْٞ ٚا٭زاضٟ امُلذشؿني ايًصٜٔ 

عل قاؾع١ نطنٛى اجملعأ٠ ٚغهاْٗا  2003-1969أدطاُٖا ايٓعاّ ايبعجٞ بني أعٛاّ 
%( ع٢ً ٚدٛز ْٛع َٔ 49.33ا٭صًٝني ٚنإٔ ؾ٦ًٝا مل حيسخ!, تّسٍ ٖصٙ ايٓػب١ )

 ساي١ تهتٌ ايػهإ اٯخطٜٔ )غري ايهٛضز( نًِٗ اجملاظؾ١ )َُٗا ناْت صػري٠( يف
%( بٛد٘ تطً  أٚ سيت سل زغتٛضٟ َؿطٚع ٜطايب ب٘ ايػهإ 51%( أٟ )50.67)

ايهٛضز, ؾتؿري اىل عسّ ضُإ تأنٝس اؿل بؿإٔ ْتا٥ر أٟ إغتؿتا٤ بؿإٔ َػتكبٌ 
ملاز٠ قاؾع١ نطنٛى )املصػط٠( غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل باغتؿتا٤ املطس١ً ايجايج١ يتطبٝل ا

 2008( يػ١ٓ 13( أٚ ا٭غتؿتا٤ ٚؾكا يكإْٛ تأغٝؼ ا٭قايِٝ ايؿسضاي١ٝ ضقِ )140)
غصٛص )إْطُاّ قاؾع١ نطنٛى اىل إقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام( نُا تطايب ب٘ ايك٣ٛ 
ايػٝاغ١ٝ ايهٛضزغتا١ْٝ ٚايؿعب ايهٛضزٟ أٚ ؼًٜٛٗا اىل )إقًِٝ ؾٝسضايٞ َػتكٌ( 

١ْٝ" أٚ بكا٥ٗا ى)قاؾع١ غري َٓتع١ُ يف إقًِٝ( تابع١ نُا تطايب ب٘ "اؾب١ٗ ايرتنُا
يف  –يًشه١َٛ املطنع١ٜ نُا تطايب ب٘ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ امُلٓاٖط١ يًؿسضاي١ٝ 

ساي١ إتؿام مجٝ  ا٭ططاف غري ايهٛضز١ٜ ع٢ً صٝػ١ َؿرتن١ يف إطاض قاؾع١ نطنٛى 
اّ املطًٛب بٗا, ت٬ؾٝا يتهطاض يصيو جيب ا٭ْتباٙ اىل ٖصٙ املػأي١ ٚا٭ٖتُ -امُلصّػط٠ 

 ايػسض ايبعجٞ عل أضض ٚغهإ قاؾع١ نطنٛى ا٭ص١ًٝ اجملعأ٠.
ْػتٓتر َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ بٗصا اـصٛص بإٔ ع٢ً اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ عا١َ 

 ٚسه١َٛ إقًِٝ نٛضزغتإ خاص١: 
  ايتأنٝس بؿإٔ ا٭سصا٤ ايعاّ امل٪دٌ ع٢ً أخص نٌ ايتػٝريات يف ايرتنٝبني
ٟ ٚايػهاْٞ يف املٓاطل املػتكطع١ َٔ إقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام املػُا٠ ا٭زاض

ب"املٓاطل أٚ ا٭ضاضٞ املتٓاظع عًٝٗا" عًَُٛا ٚيف قاؾع١ نطنٛى خصٝصًا قبٌ ٚبعس 
يف ْعط ا٭عتباض, عٓس إدطا٤  2003إغكاط ايٓعاّ ايبعجٞ ايعٓصطٟ يف ايعاّ 
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طا٤ بايتأنٝس, ٚنصيو يس٣ إدطا٤ ؾٗٛ أِٖ َٔ َٛعس ا٭د -ا٭سصا٤ ايػهاْٞ ايكازّ 
( يػ١ٓ 13( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايسا٥ِ أٚ ايكإْٛ ضقِ )140ا٭غتؿتا٤ بؿإٔ املاز٠ )

, ػٓبًا ٭خطا٤ قات١ً بايٓػ١ٝ ؿكٛم ؾعب نٛضزغتإ املؿطٚع١ َٚصري إقًِٝ 2008
يسٍٚ نٛضزغتإ اؾػطايف, ؾهٌ ايٓعاعات بني ايهٝاْات أٚ ايٛسسات ايػٝاغ١ٝ أٟ بني ا

أٚ أقايِٝ ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٖٞ ع٢ً ا٭ضض, ٚبايصات ع٢ً سسٚز ٚثطٚات باطٔ ٚغطح 
 ا٭ضض. 

  ٖٓا ْ٪نس َط٠ً أخط٣ ع٢ً ضطٚض٠ تؿهٌٝ )اهل١٦ٝ ا٭غتؿاض١ٜ ايعًٝا( يف
( بصسز احملٛض ا٭ٍٚ, ٭غتؿاض٠ 1نُا مت شنطٖا يف ايتٛص١ٝ ضقِ ) –إقًِٝ نٛضزغتإ 

بؿإٔ نٌ ايكطاٜا ايػرتاتٝذ١ٝ يؿعب نٛضزغتإ سه١َٛ ٚض٥اغ١ إقًِٝ نٛضزغتإ 
ايعطام ٚمجٝ  املؿانٌ املعًٍك١ بني سه١َٛ ا٭قًِٝ ٚاؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ ايعطاق١ٝ, ٭ٕ ٖصٙ 
املؿانٌ املعًك١ ٚاؿامس١, ٫ميهٔ سًٗا إ٫َ َٔ خ٬ٍ اؿٛاض بني ممجًٞ سه١َٛ إقًِٝ 

١ ٚع٢ً ٖس٣ ايسغتٛض ا٭ؼازٟ نٛضزغتإ ٚ اؿه١َٛ ا٭ؼاز١ٜ, ٚؾكًا ٭غتؿاض٠ صا٥ب
ايسا٥ِ, ع٢ً إٔ متجٌ اؾاْب ايهٛضزغتاْٞ يف اؿٛاض ؾ١ٓ كتص١ نؿ٠٤ٛ: ت٪زٟ ٚادبٗا 
بايتٓػٝل َ  اهل١٦ٝ ا٭غتؿاض١ٜ ايعًٝا املكرتس١ ٚايتؿاٚض َ  ض٥اغيت ا٭قًِٝ ٚاؿه١َٛ 

ؿني يف أضبٌٝ, ُٜٚػتشػٔ إٔ تهٕٛ ا٭دتُاعات بصٛض٠ زٚض١ٜ يف بػساز ٚأضبٌٝ, 
 ايٛصٍٛ اىل اؿًٍٛ ايصشٝش١ ٚايعازي١, ست٢ ٚإ ناْت ع٢ً َطاسٌ َتعسز٠.
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