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اعقققق اتتميقققق ما2019ق ولااتشققققو  يتفققققراقبوق اققققحتاقتاق اتعراققققرلاق اوق عققققلاق  قققق اق قققق  ا ا   قققق ا

ياايحققققق ا ققققق قذااغيرهقققققر
َ
اامعققققق اعلققققق اقهتمقققققرما ققققق ابققققق اهقققققاتاق اتعراقققققرلااظعققققق ابمقققققرا٢٠٠٣اباققققق اقاتعقققققر اق

وفققققققاق ح ققققق اذقتققققق اقاالقققققولاق تظقققققرهوقلاق  يقققققر اب   قققققراتو ققققق  ات ر عققققق ا.اوق اتمرععقققققلاق سعرسقققققعلاقبسقققققتح رل 

راق  يم وقطعقققل اأسققق اقاتقققرقماأسقققر اعلققق ا يققق  افققققاق اتعقققر ا ا عقققلا
 
اصقققا  اق  ققق اقأل قققحقتا ققق او  حطققق

ا.وق تار لاقلح يث ااإطررافقاا رئز ااياتبرو  رابلاايتعروزو  را ا  اقملحتعيتاعرااأس حب

افر ث رفققققققل.اشقققققق  الراتحقققققق  اق اال ققققققرلا قققققق ا عمحعققققققلاعلقققققق اث رفققققققلاكقققققق ياا رئمققققققل اق اوق عققققققل اق ث رفققققققل

اق  و ققققلا ققق اوق اال قققل.اق ولاابرب قققرماوق ققق ي  اق  وقبقققلا ققق (اق نقققر )اقلجمالقققحرااعال قققرلاعلققق ا رئمقققلاق اوق عقققل

ق تار ققلا قق ااأشقق رلااقق  لاق اال ققرلاوت قق .اق ثققر  ابرب ققرما  رربرتقق اوكققلاق حضعقاوق  ر حتاااق ارمااو ظر الر

اق اوق عققققلاق  و ققققلات سقققق  ا نققققااقلاتققققا وت عيققققرااع ي ققققرايعققققوا قققق  اقذاوق سعر قققق  اوق قققق ي  اق  تصققققر ياق نظقققرما

ا.ااطفعفلاات عيرقلااسحىااقلحرلقااق ز  اوا ى(اا١٩٢٠)

ابقق قيرلفقققاعلقق اق سققح اكر قق اق  ققح اق اتمرععققلاق وئ سققلاقبالعمنققلا ققثالاعلقق اقبسققتحىاق  تصققر يا

ا  ا قققلاب ي قققل(اق شقققعال)اق تعقققرراطا قققلاقصقققاح اتقققواع ال اوباققق ا (ق اقققوق عيتا  ي قققح )اعشقققواق ترسققق اق  قققوتا

ا.اوق علق ااا   و لر قر اق نظرماق  قرياوق سعر   اابااق اوق ااسنلاق ش لااب نمر ا(ق ي ح )ااق تعرر

وياققح اا. تنققرفو ابر وققوور اهح رتعققلاأسقق اعلقق او قق  ا ي عققلأسقق اقاعر ققرا قق ااق اققوق افقققاق  ا ققرلاوتت ققحتا

ا نقققرطرفققققاا وقبققق اأسقققر اعلققق اعقققثايتقققحزااق سققق رتاا وقفعقققرااق  يم وقفعقققلاق  اعاقققلسقققذلاذ ققق اقاعر قققراقلققق ا

ا (وغيرهققرازبع يققل ا اهعقق اعر قق  )اوقاقق  اعشققير ااحلابر م الرا نرطراأتااا ىااق اوق اا  ا حرفظرلاا ثير 

اكر سعرسققققققعلاقأل ققققققوىااق اال ققققققرلااسققققققرباعلقققققق اوق  وقبعققققققلاق  ي عققققققلاق اال ققققققرلات قققققق اتتحسقققققق اقتاقلقققققق اق ىاا ققققققر

ااأ ىاا ققراوق  ر ح عققل 
 
اا يقق  اعال ققرلاوأ تعقق اقألولقق  ا  اال ققرلا سققريو اق ثر ح ققلاق اال ققرلاتحققحلااقلقق اتر عققر

ا.ااوق  وقبلاق  ي ا اال رلا محذ اقل ااق  و لاا ؤسسرلاافتحح  اقألول  اق اال رلاا ايراا اقل ااتشا 

او خققققلاواققققح ه اعلقققق اقلحصققققحلاا قققق اق  ثيققققري ايحققققوماقلج يقققق اق تشقققق علاذ قققق افققققرتاقملحصقققق ل افققققق

ا.ااوق  تصرصااوق تحصعلااق  فرء ااعل ا رئملااغيراا ق  اا راابربؤسسرل 

 ،للناااا   االجتماااا    التصاااا    ماااا  انبثقاااا  الظاااا    ماااا  عاااا  ا هناااا   فاااا   االحتج جاااا   يخاااا  ماااا  أماااا 

 الاااا  سنساااا    باااا ل . عاااا ا فاااا  ال  ا ا ي  سي ساااا   لنظاااا   املشاااا   اال ل  العالقاااا   نظاااا   ت ساااا  نتيجاااا 

 التعا    كا ل  ، تبل  ها  تشا ن  احتج جا   ظها    ف  س ع   الت  املعطي    م   ع    عل   ال ق  

افهااا  علااا  اقيااا  ال  لااا   اجهااا   كيااا  ال ئيسااا ، اط   االحتج جااا    تلااا (  أحزابااا  مؤسسااا  ) الع 

  ه    ه 
ً

  مثل  فعال
ً
اقي    اجتم عًي  تح ال   التح ل  ذل  عل   يبنى   م ذا  ع 

ا.و آ ت اق اوقققاق اتعر ااطاعالاا فال اابحقبلق اربلاع اهاتاق سئ لاااات حتااقتااو   ل
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 االحتج ج قب   م   ظ   

اغيققراقوا ارشققو اق سققاربات قق ات ققحتااو قق اق اتعققر  اقواقق اسققعر را ت ققحتاااق اقق ق اا  ااع  ااتلخعصاايم  

ا  قققربا قققاللا ققق اع ي قققراق تاقققو ايقققت اكر نقققلاوق قققوىاااقققرهو اقسقققاربراهنقققر اقتاهقققحاقلح ع قققلا  ققق ا ارشقققو  

ا.ق ت سعمرلاات  ااطعرت رافقاتحملا رراعل ااوق وىاا ق  عل ااقسارباقل اات سعمالرافعم  اقملحتعيت 

ا:االالحتج ج  ال اخلي   االسب ب -1

ا نرسقققققالاقرضقققققعلاقواققققق لاقوا سقققققؤو ل اكر ققققق اق ن قققققر ا ققققق اعققققق  افققققققا الاتعقققققر اق  ق  عقققققلاق سقققققاربات مققققق 

ا:وهقا الاتعر  

او قققققرا (2015ا 2013ا 2011 ا2008)ا 2019اوا قققققىا2003ا نقققققاا ت قققققور ابصقققققحر اق اتعراقققققرلااققققق و ا-1

ا:ع  ا حقحاا  ااق اتعرارلا ت  ااق ت ق ااق ا2019

اسعرسققعلا ققحىااقواقبققحقطنيتا قق اعقق  ابقق ايشققاواسعر قق   ابحقق  ا قئمققلا وتا ققلاق اتعراققرلات قق اكر قق ا-أ

كققققققلاا قققققق اعققققققرماباقققققق  اإذاق قققققق ا(2015وا2011)افعقققققق اقبشققققققرر لاقواق اتعققققققر اتفاعققققققلاقلقققققق افعتعالققققققحتاابققققققر  بت 

ا.ت  اق  حىا  ا حقطنيتا حتعيتااتشتر اا ح ل ااوتش عل عربعلااااق تخربرل

ا قق ا عمقق ا ققح ايم قق اق شققععق اقلجمالققحرااقتاقلقق اياح اوق سذلاق اوق  افقااق شعاعلااقبنرطراافقااق   عالراا-ب

اق شققققععقاقبققققحقط اقتاعقققق افوققققالابققققر ت عير اوقسققققت رعت ابققققر  ح اشققققاحرقايمنحقققق ا ققققراق  ي عققققلاقبوااعققققلا اققققل

ا.ااق ف وااوقز ير اقلخ  رل ااق تر اعم علافقااق  برااقلخرسواابر  اايشاو

ق  شققققق رءاوق كقققققر يمعيتاوق عال عقققققيتابر ضقققققرفلاقلققققق اقلحقققققزباق شقققققعح قاا ققققق اقبت قققققح يتاقبققققق  عيتاقشقققققترق ا- 

اقلح قق افقققا الققراطو  ققراتعقق ا قق اهققاتاق  ققحىااكققحتااوق سققذلاق تظققرهوقل ات قق اامعقق افقققا ايققر ابصققحر وغيققره ا

اق حاعققققق اطو  القققققرابقققققرتاوتات ققققق اق اوقققققققق اق سعر ققققق  اق  قققققوقرافققققققاق  ي عقققققلاق اقققققزقباتشقققققو الراو ققققق ا 2003 نقققققاا

.او ققق اينفقققق ا  ققققحلاقلحققققزباق شققققعح قاق اتعراققققرلا ققققاللا قققق اق سعر ققق  ا السققققالماقلحزبقققق اق حاققققح الخلخ قققل

فقققققققاتخفعقققققق از قققققق اا2018ق اوقققققققققا قققققق اق تعققققققرراق صقققققق ريافقققققققا ت ققققققلاق تخربعققققققلاوقاقققققق  اضققققققم اق تخربققققققرلاعققققققرما

ق عتققققرقسا اسققققعمراباقققق اتوقاقققق اق تعققققرراق صقققق رياعقققق ا  ر ققققلاق صققققالحاقثققققواتصققققح  ا ت تقققق اعلقققق اق تعققققرزقلا

او ر ح  اقبفحضعلاوق  تخربرل اوت رس ا نرصلاق  رارلاقلخرصلاوفرا ن راقملحرصصل.ااق نحقب اا

اقغ ققلاتحق ققلافققالاقلخ ققو ابققزوقلاق شققاحرااباقق اتخققو اكر قق اق اققوق  افقققاق قق  ا اق  قق اق تظققرهوقلاقغ ققلا- 

اق ه عقققققلاقلحقققققوبا  قققققوابقققققزوقلاق شقققققاحرااباققققق ااققققق ث ا2008افراتعراقققققرلاق   قققققرر اق اقققققوق اقاتعراقققققرل

ا قعققق  اعلققق اقلحقققوباق ت قققرءاباققق ا2019وا2018واق  و  عقققل اق  قققحقلا قققوو اباققق ا2011اوا (2006-2007)

اقاتعقققراال او ؤا قققحتااق اقققرماق نظقققرماعلققق اقلخ قققوايستشققاووتاقملحتعقققيتاقتاهقققح)اا المقققلا تععقققلايؤشقققوا مققر
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اوق مقققراق اقققرم ابقققربا ىازوق ققق ايو ققق وتااو اق سعر ققق   اق نظقققرماقلقق اف و قققراي تمقققحتااق  ققق اعلققق ايققق لا قققرازوق ققق  اباقق 

ااا(.تصحعح 

اق ف ققوا راعققلا قق ا2003ا نققااق اققوق عيتاعلقق ا ققولاق   اقبوقالاقسحأا  (ا2018اا-2014)اافتر ااتا  -2

ابققرلحوباق اوق عققلاق  و ققلا ؤسسققرلاق شقق رلاقلقق اياققح اوذ قق اق ا ر ققل ااققر لاوقز يققر اوقلخقق  رل

اق تحاقققققق اااققققققلا مققققققراق ققققققنف  اسققققققاواق خفققققققرساي رب قققققق اقلحققققققوب ا حاسققققققتعرلاوتققققققحفيرا قعقققققق اعلقققققق 

او اقلخ  عققل اقبشققرري اعلقق اصو .افالاستثمررع اق اا ق ش ي اب ااق ت ش ااقل اا نحرزقااقلح ح  

افققققاشققق ل تسققذاراباقبشقققرري  اتح قق وفققر  ا ققق ا ثقققررااق ا ر قققل سققلاا ققق اضقققرع ا ققرا اوهقققحتاع نققرل

قباققوو اقتاق  تصققر اق اوقققققاياتمقق ابشقق لاشققا ا لقققاعلقق اق ويقق اق اققرم.افمقق ااااق  تصر ياااق نظرم

%ا ققققق ا90فققققققااماعلققققق اسقققققذعلاقبثقققققرل2019ق تحر يقققققلا اقققققرماقبحقز قققققلاق سقققققنح لااوقعتمققققق لق نف ققققق .ا

فققققااقققيتاق ووقتقققلاوقبصقققووفرلاق تشققق ع عل ااقلققق ٪ا ن قققرا75اقققحقلقا حقققحاوقر قت قققراعلققق اق قققنف  اذهقققلا

اب ققققق اسققققج  ا
 
تسقققق ي هراعبقققققراقلخصققققق ا ققققق اقبصقققققووفرلاق سقققققتثمرر لاقوا اتققققق ا%20ق ثقققققرا ققققق اعجقققققزق

ق ققراعقق  اقبققحافيتافقققاق  و ققلاق اوق عققلافالققحا قق اقعلقق اقباقق  لافقققاا.1ق  تققرقساق قق ق لقاوقلخققرر ق

 اليقققققيتا حاققققق  ايوقققققر اق قققققي  ا  عح قققققراو صققققق اا4قبن  قققققلا عرسقققققراب،جققققق اق سققققق رت اقذاب ققققق ا حقققققحا

ت م اروقتقققققلاشقققققا لاقلحمريقققققلاق اتمرععقققققلا افوقققققالاعققققق اقر قققققرماغيقققققرا حققققق   ابسقققققا2قب عقققققحتا ت رعققققق 

 وعحقئلاق شال قءاوق سجنرءاق سعرسعيتاوغيره .اا

بحسقققلاق اصقققرءقلابموا قققلاق الاقققلاق  يمحغوقفعقققل ابما قققىاقتاايمقققو ااقملجتمققق اق اوققققققوق ثقققرا ققق اذفققق افققق تاا

طفققرلاقواسنلاهقاقعل اب ثيرا  اق فئرلاق  ققوىا ثققلاق ااا64قل اا15ق فئلاق س ر علاق   افقاس اق املا  ا

ا%57قبت رع ي .افعتققرقوحاقباقق لاق سقق ر  اق قق ق لافقققاسقق اق امققلاار عققرافقققاقعلقق ا   ققلا م نققل اقذاتشقق لا

ا.اا3  اق س رت

 
 . http://www.mof.gov.iqم، على موقع وزارة المالية: 2019ينظر نص الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق  - 1
 ,.  https://almadapaper.net. للمزيد ينظر: 29/5/2019تصريح لوزير المالية نقلته جريدة المدى، بتاريخ  - 2
، للمزيد ينظر:   2018الجهاز المركزي للحصاء والمعلومات، الموجز االحصائي لمحافظات العراق لسنة  - 3

Final/StatisticalAbstract.html-http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract  . 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/FederalBalanceForFiscalYear.aspx
https://almadapaper.net/view.php?cat=218954
http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html
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 ا  ن ققرافقققاقوسققر اق شققارباتتعققروزا4ضققم اقباقق لاق اققرما%14 حققحااورغقق اقتا سققالاق ا ر ققلافقققاق اققوق اتا قق 

%افقققا حرفظققرلا ثققلا50٪ابحسققلاق ر ققرماق  و عققل.اوتشققيراق ر ققرماقلقق اقتا سققالاق ف ققواتتعققروزااققرازاق ققق٤٠

بحسققققلاق ر ققققرماا%22.7ذيا ققققرراوقبث ققققى اعلقققق اق ققققوغ ا قققق اقتا اقققق لاق ف ققققواق  لقققققافقققققاق اققققوق اهققققحابحقققق و ا

ق قق اشققرباسققنح راقلقق اا600قتاق ر ققرماتشققيراقلقق ا  ققحلاا.او م قق اقتاتز قق اق صققحر ا تر ققلا ققحاعوفنققر5ق وسمعل

ق قق افوصققلاا50ماعقق اتققحفيراأ ثققرا قق ا2019سح اق امل افقاايتا  اتز ا  ر اقبحقز ققلاق ار ققلا   و ققلاعققرما

 عمل.

وفققققققاق ح ققققق اذقتققققق اق ترجققققق اقلح ح قققققلاق اوق عقققققلافققققققاز ققققق ارئققققق  اق قققققحزرقءااعققققق راق ااقققققر ياسعرسقققققلات شقققققفعلا

عقق  اتزق نقق اقيوققرا قق اق خفققرسااققر افقققاقسققارراق ققنف  اوهققحا ققراق ىاقلقق ا ت  عققلات ققر ع اقلحققوباعلقق ا ق

و قق اق تاع نققرلاقلح ح عققلاق سققنح ل ا مققرافققر  ابشقق لا تققرق  اوعلقق ا قق ىاق سققنيتاقلخمسققلاق  قق اسققا  ا

اق اتعرارلا  ا ش  لاق ا ر لا اسعمرابيتاقلخو عيت.ا

صاقبقق ينيتا لح ح ققل ا ققراتسققذلاوعجققزلاقلح ح ققلاقيوققراعقق ا فقق ا سققتح رلاقب ققرو يتا قق اق   ققرااقلخققر

اق تققققا وااققققر لافققققاوقضققققحراهققققاقاوبققق قاهقققحاق  ققققوابت  قققؤاشقققق ي افقققققاعمقققلاق   ققققرااقلخققققرصاق وقققاع اقصققققال.

اق ااققر ياااعقق راقلح ح ققلارئقق  الك مققااشققاربا ققرط اقذاق امققل اعقق اق اققرط يتاق اوقققققاق شققاربا قق ىااق  ايققر 

ا قق ا  عنققر)ا ققو  ي ابشققالر قت   ا  ققحايتا (2018)اق  تخققرب ابشققووع اطواقق انقق (اع2018ا-2014)ا ح ققل

اق زقئققوافو   او اقلح ح لارئ  ا الراي تف ا  اق   اق ااررقلاق  وا  ااوقا  ااوكر  اا (ش لاا و  ااق  ا  

:ابعر اققق اق ققحق فيتاق ااقققر يااسققؤقلا قققاللا قق اذ قق ات رفقققلايحضقق ا لحققق  اقبصققحرااق شقققو  اقتابققلاق ققاق  

ا(.ق صحلاا يسماحتااق   )؟"ا ع تع اقلجحقب:ابش  لقاا ر"

 
 المصدر نفسه.  - 4
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ا2018افح ح ققلاقملحتعققيت ا ققوو افقققاسققرهم اق  قق اقبشقق اللا قق اوقاقق  اوهققات:اق حعققح ا خر فققل -3

اقغ قققققققلا سقققققققرتاعلققققققق اق حعقققققققح اواقققققققرءلاوقلجمالققققققحر اق سققققققق  لابقققققققيتاق فعقققققققح ا قققققققو ما مشقققققققوواااققققققرءل

رااباوال ااوقعتارااق  عر قل  ا (قبشقق اللااققلاا ح ققل)اب   ققروقصفيتاقلح ح لاقلج يقق  اافرل اعم 

ا ارلجققققلاق اق ر نققققرا عققققررا )ا القققق اوقلحقققق يثابر فاققققلاكح قققق ا يققققرق ب ققققرااق تحسقققق اق نققققر ا قققق طققققر ايتا

اق وققققققوبلا طققققققال اقلح ح ققققققلابتحاقققققق افحائققققققحقاتاحاق اوق عققققققاا  قققققق ا(.ق ث ققققققلاوقعققققققر  اق نققققققر ا شقققققق الل

اتقققحفيرا وتاا قق اوتققق  يرهراق اشققحقئعلاق اعققحلاقسقققت  ق ااققوىااقذا ققن   اقبسقققحح يتاعلقق اق  رضققعل

ا ققق اق تعرر قققلاقبنقققرطراامعققق ا ققق اقزق قققلاب قققوقراق شقققحقراافققققاق ذسققق رلاقصقققحرباوفقققح  ا الققق  ابققق يل

ام ققلا.اوكر قق ابر امققلا ققر ايتقبتظققرهو  اقلخققو عيتاقبا قق اق  ققح اوقسققتخ قماق اقق يل اتققحفيرا وتا

فققققققاباققققق اق اعقققققرتا وراق ف قققققوقءاا ققققق اقسقققققت  ف رفققققق اق تعقققققروزقلاق  ققققق ابققققق أت راباققققق اقملحرفظقققققرل ا

وقسحق ال  ا  ا وتاقتاتشملاذ قق اق تعققروزقلاق ترباققلا الاققزقباوقملجققر ع اقبسققلحلاقبالعمنققلاعلقق ا

اعقققق اباعقققق  ا رزق قققق اقلحر مققققلاق اققققزقبابققققرتوكققققلاذ قققق ازق ابققققر  ا ا قققق اق عت ققققر ااق  ققققوقراق سعر قققق  .

ا.قملحوو لااا رلق  

اتحزيقق فقققااقملحرصصققلا قق ا  نققرصابر قق قلقق اق نققر ارسققر لاوقضققحلاا2018اا ح ققلافقققاق سعرسققعحتااقوصققلا-4

اوق ت رسققق اازبعقققل ابقققلا  ح رتعقققل ات ققق ا ققق اقملحرصصقققلابقققرت.او ققق ا ربقققلاذ ققق اقعت قققر ا ققق ىاق نقققر اقبنرصقققل

اا قققح ال  ا ققق اقبقققحقطنيتااو قققرتايا ققق ا قققراق اقققزقب اامالقققحراابقققيتاو ققق  اقب ح قققرل اقاقققزقبابقققيتاهقققحاق  قققرئ 

ا. اواصواق  تعرزقلابرب وبيتا  اق ازقباقبالعمنيتاعل ا وقراقب حتاوقاتعرارت  

اقسقققققتعارب   ايسقققققت  ا اسعر ققققق  ا ظقققققرما ياا شققققق  لايمث قققققحتاافالققققق ا (قلحقققققوبا ققققق اتاواق ارئققققق )افئقققققلابقققققووزا-5

افققققاو ورهققق ا1990اقلخ قققعلاق ثر عقققلاعقققرمااقققوبا ققق اتاواق ارئققق ا قققثالاق تقققرر   اب قققرايحققق ثنرا ايقققر اق ث قققلاوهنقققر 

اقلح ح قققلاقسققق ر افققققا الققق او وراا1948كقققرتا  ارئققق ي ا ققق ااقققوباا صقققوافققققاو قققا  اق شقققاار عل اق  تفرضقققل

واالقققحرافئقققلاق ارئققق وتا ققق اقلحقققوباقبناقققز يتافققققاافعتنقققرمااقققوباباققق اق  و  عقققلاقبتحققق  اق ح يقققرل.اوفققققا1952

افقققققاق ققققل)اشققققاررضققققم ااوق نفسققققعيتاق اتمققققرععيتار اققققراثيتق سققققتار لاباقلقققق اق ققققاق قملجتمقققق ا عققققراق سقققق  رلا

 قق اتققحفواق سقق  لاقسققاربرا الاتفققرءاا قعقق  اعلقق .اق ققرافقققاق اققوق اوباقق اعققح  اقبنتصققو  ا قق اقلحققوبا(  ققو

اعققرطالاوقصققا اعققر اف ققر اعت  اقاتمرععققر ايميقق وقاو قق اق  تصققرر اسققذلاق  قق اعلقق اياققر  حقاو قق ب ققاتاق فئققل ا

ا شقققققرر ت  ق امقققققلاعلققققق اواقققققح ه اسعرسقققققعرا ققققق ا قققققاللاافققققققاقلحقققققوب ات ققققق ا قققققر  اق شققققق لاب نمقققققراق امقققققلاعققققق 

ابصققققفلا ققققاكحر  اغيققققراق فسققققال اوق تنققققرف اعلقققق اق  تعققققرزقل.اوه ققققاقاواقققق اقب ققققرت حتاق ارئقققق وتااق  تخربققققرل
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اعلقققق ا ققققر ميتااا القققق ا مققققراسعر قققق   اقواقاتمققققر قابر تعققققرزاو يحظققققحتاا ققققرص ابشقققق لا ميقققق ي اغيققققرا رصققققل 

 لا الاتعرارلاا  اابا  ااوكر حقا ال  ااقبنص اغيراق ارمااق نظرم
 
ا.ق فئرلاقبالملاقبش 

 الخ  جي   الظ   

بققيتاقيققوقتااق قق ولقاق صققوقاا وققعلاهقققا2019قاتعراققرلاق ولا قق اتشققو  اق ولاا ر اققلاعققوق ا ققررقفراقهقق 

و ححرهقققرا ققق ااالقققل اوق ح يقققرلاقبتحققق  او ققق ا االقققرا ققق ااالقققلاق قققوى.اوسقققع اق اقققوق ا  ح قققح ابقققيتاقلجالتقققيتا

ا يققوقتاو ؤ قق ا  و  ققرا ؤ قق ابققيتاق اوق عققلاق سعرسعلاق  حىااق  سرم ع حتاطوفرافقا زاافتعلاق ز ل اق اقتا

اقهتمر الققققرا قققق اق ثققققربرلخققققرر اا ققققراقبالققققت   رب قققق ا ققققاللا(ا2018اا ح ققققل)اقلج يقققق  اقلح ح ققققلاعلقققق اق ا قققق 

 ققققوئ  اق ققققحزرقءاوق سعرسققققعيتافوققققالاعقققق اقهتمققققرما  ربققققرلاا ثيققققر از ققققررقل.او اق لاعلقققق اذ قققق ا قققق ار قققق ق لب

ب مقققح ال اق عح عقققلا ثقققلاا  شققق  حتابر صقققوقعرلاق   عمعقققلاوق  و عقققل افققققاق ح ققق اق قققاياكقققرتاق نقققر اق اقققزقبا

 اقبالقققققت ابمقققققرايعقققققويافققققققاقلخقققققرر اق ثقققققرا ققققق اق ا ر قققققلاوقلخققققق  رل اوهققققق اقز ق وقا  مقققققلاعلققققق اق تحاققققق اقلح قققققح 

اقهتمر الرابت  اق فعح اق   اتز ق ايح رابا ا  وابيتاقبحقطنيتاوق س  ل.اا

اا  اال ل  تش ن  احتج ج

اوبعن ققراب نقق اتام قق اسقق  لاعلقق ا لخققوو ا العقق اشققااراق تعقق ق  ق  عققلاوقلخرراعققلا  فققلاق ققا وااق ظققوو اكققل

اق   سقققققرر ا وا قققققلاقلققققق اوصقققققلاقتاباققققق ا لخقققققوو  ا فاقققققلايحتقققققر اكقققققرت.اتمث ققققق ا ابر  قققققرايقققققوىاافرصقققققا اق فعقققققح  

اق شقققررااشقققحن اق اققق ق  ا ققق ا عمحعقققلااقققرءلاا قققىاق  سقققررت ا  ربقققلاشققق ئرايامقققلاقتابوقققوور اوشقققاحرت

ا ا ققققىاق ققققرما قققق ابققققر  ح اتظققققرهوقت  اتفو ققققروااق ا عققققراق شققققالر قلاقصققققحربا قققق اق فقققق اق تفرعققققلا ن ققققرا لخققققوو  

فقققققااشققققجرعت اذ قققق ا اققققلاوقعال الققققراق سقققق  لارواقققق ا  قققق اقب ققققرلاقلحققققوباعسقققق وياا رئقققق اوق ر ققققلااقلح ح ققققل 

ا.ا حرربلاق رهرب اوغيرهرا  اق ا ق 

سقققققحىاق  شقققققلاق  ققققق ا صقققققم ااالقققققواق اال قققققلاقبوتا قققققلابقققققيتاقبقققققحقطنيتاوااق سقققققاربات ققققق ات ققققق ا ققققق اق حق ققققق افقققققق

ابققرتاو  عن اق احقل اق ع اوص  ابراسخ  اع ايابراقتاب رايحتر ا وا لاقل ااق شرراااصلق س  ل اا ىاوا

اإلقق افي ققراقبشققرر لا سققالاوصقق  اق  قق اق  تخربققرلافقققاقلخققوو اعقق ابر تنرعقق اوقضققحلابصققحر اتصققلاا  اارسر ت 

اقلجقق يااق تف يققراو اقملحرصصققل اتعققروزاا سققتحىااعلقق ا ا باقق اق  تخربققرلاشقق ئرايت يققرا قق %.اف40ق ققلا قق ا

اوسققققرئلافقققققا الاتعققققر ا رصققققلا ووبققققرلاق شققققرءاق نرشقققق يتا قققق اعقققق  ا اقققق او قققق .اقلحعرتعققققلاقبشقققق اللالحققققل

 قق اق قق  ااق تظققرهوقل اوهقققا عمحعققرلاكر قق اتقق عحاقلقق اق اتعققر ااشققالوبوققالاأا اققلاق اتمققر قاق تحقصققل

ا  اقالاتح عراقصالحاااريافقاق نظرماق سعر   .اا

اقطوقفقق قذاشقق   ااوق سقق ح  اقلخ ققربا ققراع  فقققاق ام عققلاق سعرسققعلا قق ااا يقق  ا وا ققلاق اتعققر ا ثققلوا

اقبار  قققلات ققق افققققارئ سقققراطوفقققراقملحتعقققحتاوبقققاقاقصقققا ا(.اق سعرسقققعلاق  قققحىااقبوااعقققل اقملحتعقققحت )اق وئ سقققل
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ا لجمالقققحراو ققق الحظقققلاق ولا ققق اتشقققو  اق ولاقصقققا ا.اق سقققرب لاقبوقاقققلافققققا ورااقياا يمث قققحتااكقققر حقاقتاباققق 

اقسققت ارلاق اق ام عققلات قق افقققاق سعرسققعلاق  ققحىااتم قق ا قق اب نمققرا صققناراوقبوااعققلاق وسققرئل اقرسققرلاواعفققل

ا.ااوق تفرعلا االرااق وسرئل

 املحتجي   س ئ 

.اوت مقق اقاقق ىا  ققر اسققارافعمققراقب  اعلاكر وسرئلارسرئلايحم حتاطع لاق اتعرارلااقملحتعحتاااي  اا  

ق  قققح افققققاق اتعراقققرلاق  يقققر افققققاهقققاتاق ن  قققلاتح يققق ق اقذاكر ققق اق اتعراقققرلا  عئقققلابر وسقققرئلاق و ز قققل.ا

اقطقققال اقواقلح ح ققل ابرسققت ر لا يوضقق ىاق ققحط اقرق افمقق ا (وطقق ا و قق )ابشققاررو قق اقبتقق ألات قق اق وسققرئلا

.اقرقسا  ققق اتحزيققق اقواق ووقتقققل ابز قققر  اي نققق ا و قققااق صققق ق اق حضققق اتحسقققيتاقواشقققررا اتا قققع اقواتاع نقققرل 

ااالقققوا صقققم ار ز قققل.اق سعرسقققعيتاوا قققىاقلح ح قققلاقواق بربقققرتارئققق  ا ققق اق ت مقققيتارسقققرئلاتسققق ت ا ققق اشققارر

ابر م الققر اقلجمرعققلايمثققلاق قق افقققاقهمعتقق ا مقق ياق و ققزاقتاق اق ا قيققل افقققا الققرارو اق ققايااا قق اا  اققو ااقلجمع  

اق  قق اق ااققررلاكققلا قق اقذكقق (اوطقق ا و قق )اعاققرر .اق  رئققلاعقق او يسقق  حتاا رئ الققر اهققحا سققر  اعل اتعوياا  ااكل

اوقتا سقققق حبر اوطنققققراثمققققلاقتاويا قققق اق تظققققرهوقل اقسققققتموقريسققققتا  افقققققا ق  قققق ا عققققح اقلقققق ااوشققققارراقط  قققق  

قضققرفلاقلقق ا ار عقق اق  ققوىاا سترارع  اسن قف ابر نراوتا  ا ق  عل اقوا رراعلاااللاق حط ا الاقااق سر ل

اقفوق هققر اتققنظ اقتاتو قق اق   اقلجمرعرلاتسيراوه اقاقبار   ا  اهرئالا مراتا  ق  رااق و حزااافمي  .ااق  ثير 

ا.اااحق لاع  اا  اا عمث ال اا تا   ابمارتاار حزقااتصن 

اتسققمعلاع عقق اقط  ققحقاوفعقق  اق تركقق  اقب اقق اعلقق فقققاب قق ق ااقملحتعققحتااسققع واق اتعراققرلا قق اقيققرماوباقق 

افقققاقلجاققلاذ قق ا وراا ققن   اقاقق اي فققلافققالا  معتمقق  اق ترر خعققلاق ققاق و ااقسققتار وقااهقق ااوبا  اا (قا اااال)

ر ز ققققلاارسققققر لاوقوصقققق حقاقب اقققق  اذ قققق اعلقققق ا سققققع و  ا ققققن  ايعاققققلاق ققققوار ققققز.اقبسقققق ميتا قققق اقباو ققققلاق  ققققرء

ا قق اقوتققحقا ققراب ققلاعنقق ا قفاققحقاهقق افاققال اتقق ا ققراوهققاق.اقباو ققلا سققرر ايا قق اقلجاققل اعقق اق تخلقققابققرتاق ققوىا

ايسققع ووتاوهقق ابر تقق ر ل او وققم اقاتعققراال اتمنقق اقتا الققرا عقق اا  سقق  رل ااق ققوىااا او لااوقصا اا ح  

ا اعنقققراوق حععققق ابر ت  يققق اقلح ح قققلاارو ققق .اق تظقققرهواوسقققرالاقلح قققح  اقملجمققق ابقققيتاق فرصققق لابحقبتققق اعلققق 

ا. وتاا وىاا   ا (قلجال)قبا ىااذ  اا  قملحتعيتاا وو ىاضمنرتاق واااقاعر راابر ترغعلوا

(اقلحسجل)بقققققققاياققققققو ابمققققققراق شققققققااعلقذاتتميقققققق اق ث رفققققققلااق اوق عققققققل اق ث رفققققققلاعقققققق اباعقققققق  ا و ز ققققققرلو  سقققققق اق

وا ريققققرااو صققققصقلحققققحقرقلا ال قققق اي ققققرلافقققققاا  ققققز(اوقلحسققققجل)ا.و قققق اكققققلافقققققلاق نققققر ا سققققنأاعلقققق احاققققح  قب

اقسققققتام  او قققق .ا ال القققرا قققق ارسققققرئ ال ايحاالقققحتاابققققلاصققققوقالايقققا وو  رافققققالا ن ققققر اقشقققعرءاي صقققق وتااق نقققر  

اذيا)اق نرصققو لافقققاقهزواققلاتسققم اعن  راتتفر  افالا اير ابش لاق اوقققاقلجنحباقاتعرارلاافقااقلحسجل
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اقملحرفظقققققرلاق ثقققققرا ققققق ا قققققرراذيابققققق تااق اققققق ق ا ترباقققققلا قققققاللا ققققق ا فسقققققالرفهققققق اتفسقققققواا (ق عقققققحمابو ق قققققلا قققققرر

ا.ااا ح علازبعلاوااا  وقلاااو اق   اشال لااااق اوق عل

ا حقاالقققلاعققق اعقققراز اقلح ح قققلرفاالقققراقملحتعقققحت اق  ققق ااا ققق ااق  ققق اوق شقققاررقلاق هقققرز لا ققق ا ثيقققروه قققاقا

ازق ابقققلاق شقققاررقل ا ت ققق ا تذنقققحتاافقققرملحتعحتاا رئقققل اقواقب ا وتاا ققق اوك  ققق ايظالقققواق قققايااق و قققزيااقبققق اذ ققق 

ا ققذ ا ققاللا قق ا صققرلحال اقملحتعققحتاافرسققتثموهراق   ر عققلابر  نربققلاقلح ح علااقبحقااللااق عجز ااذ  ااع 

ا قققق اعلقققق اي قققق ا قققق اوقتاا ققققىاق اتعققققر  ااوققققوا قققق اكققققلا ذسققققالرا العتققققرقس اشققققاررقاوقصققققاح اق  مر ققققرل 

اق شقققاحراا ز ققق قا ققق اافرع قققره اقشققق ر ال  ا اوفقققلتمعيققق ه اواا اققق ماقملجقققرلا الققق افسققق ا مقققراق ققق  ر   اق صققق 

اواققققل اقوا ققققح ا وتاا قققق اق شققققاررقلاو    ققققحتاايتحقققق ثحتااوبر تققققرلقاقفوق هققققر ا تميقققق اامرعققققلافالقققق ابققققر  ح  

ا.قلجوأ اب اتاقلجمع اا عفرائحقاقلخح اا عح ااف سووق

ت  عقق ير.ااق اوق عققلاق ث رفلاتفوضالروهقا عح اا قيوراق اتمرععلاق  عح ا سوافقااق  نراااقملحتعحتاااقستثمو

اقوااققرر)اقلجمققحاااقق ع ي ققراأااققو تياقتاعققلقاتمر اق  ثرفققلا قق اب ققاتاق شققاربا قق اتخققو اقتا  مققوأ ايم قق افققال

اب ققح اقبققوأ ا شققرر لاق نتععققلاف ر قق اق تمعيقق  ا ققا  ا ققر  اق اق  مر ققلاو ققرا.اذ قق اعرئ ت ققرااعل اافعارب(اا و ل

ا.ا الاا  غيرا ساح ااااوع  

 وققر ا قق اق نققحااذقتقق  اقذاكققرتاابخ ققرباق سقق  لاتحقاالالققرا قق اق اتعراققرل ارقف قق اق  قق اق و ز ققرلات قق اكققل

.اباعققق قاعققق اق و ز قققرلا( ققق ا  حصقققحلاااالققق قايت  قققلا اق قققايااق حقضققق اقبا قققىاوهقققح)ا  لققققا قلح قققح اخ قققربقل

اتح ققققق )اقوا (بعقققققحت  اقلققققق اقرااقققققحق)ابخ قققققرباقلح ح قققققلات قققققرب ال ا (وطققققق ا و ققققق )اشقققققاررايوفاقققققحتاافقققققرملحتعحتا

ا  ققققققحىاق سقققققق  لوااقملحتعققققققيتابققققققيتايققققققر .اوكققققققرتا تععققققققلاذ قققققق افعققققققح ا ا(ب قققققق ق ق قققققق ولقافقققققققاااققققققوسقباقاتفققققققرل

اقلح ح قققل ا  قققربا ققق اق قققحىاا  ربقققرايحمقققلابر ققق ايشقققاواتا عمقققراوق  الققق اسقققنر اقصققق وه اوا قققىافقققرملحتعحتا

افققققرتاذ قققق اعقققق افوققققال.ا ققققن  اوقاقققق اكققققلا  ققققرباكر قققق وااقلخ ققققربا قققق قملحتعققققحتاتاققققر  حقااقتاقشققققو رامث مققققرف

افرعققققق ق .اق سقققققويالاوقبا ح قققققلاق اتمقققققر ق اق تحقصقققققلا ر اقققققلاقعقققققالماب و  قققققلاقعال القققققراقسقققققتام  اقلح ح قققققل

فقققققققاقولقققققق الحظققققققرلااقملختصققققققلاقبنظمققققققرلاعن ققققققراوقع نقققققق اق تحقصققققققل اوسققققققرئلا   ت ققققققراوضققققققحريره  اقملحتعققققققيت

افشققالاذرياققرااقلح ققح  اق عققالموبققا  اسققجلااصققح الر افعمققرا رب ت ققراقلح ح ققلابققر عالتاعقق اأعقق ق ا  ققريو .ا

اقلخ قققرب افققققا شققق  لاق سققق  لا ققق ىاابقققرتااققق قاوقضققق اكقققرت.اقلجمالقققحراا ققق تحقصققق الرااوسقققع لاق  و قققلاو سقققول

 ققق ا وتاقتاينظقققواق ي قققراقملحتعقققحتابع يقققل.اوهقققحا ققق اقسقققارباق  فقققرءااق سقققحرباعقققثاقتارسقققرئ الراكر ققق اتمقققوا

اعقققرلا قققرايعقققوي افققققا  ربقققلاا القققرارسقققم ا   قققرباوكققق تا  رب قققروق ت  عقققلا ققق اا فسقققالراعلققق ق  قققحىاق سعرسقققعلا

 نلاصقققققاح اقلخ قققققرباق تشقققققح ه ا لجعقققققح اق   ترو عقققققلاق ترباقققققلا   قققققحىاق سعرسقققققعلا فسقققققالرافققققققاسقققققعقا شقققققع
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قبظرهوقلاوقصارغا حتا اق الققاقواعاث اع ي ر ا راع  ا ز  قا  اق عجققزاعقق ا حقاالققلاقلخ ققرباق و ققزيا

اق  حياوق صر ما  محتعيت.ا

 ال يني   امل جعي 

اق ووقيققققرلا قققق ا ثيققققراوهنققققر ا االقققق  او تاققققرط اقلجمالققققحراا قققق اكر  ققققلابصققققحر اق شققققععقق قققق ي  ااق تققققرق ايتار ققققل

اتاز ققققزاقلقققق ار قئمقققااتسققققع اق شقققعاعلاق ا عقققق  ابقققرتاق  ققققحلااتاققققززااق شقققعالاعنقققق اوق ار يقققثق  ي عققققلااوق  صقققص

اق  ي عققلاقبوااعققليحقق  اقتافرر قق ااو قق .ااق تاققرااواققح ا وتاا قق اق ا عقق  ات قق ا تسققيرابققلاقتارعالققر اواققح 

.اق  قققققرئ اق اقققققرماق سقققققعر اقضققققق وهرا  قققققر ر ااقققققر لافققققققاق اق شقققققعاعل اقبوااعقققققرلاتقققققرر  ا ققققق ىااعلققققق اامالحرهقققققر

ق قققققايا ققققق ايخققققققر  ارأيااق س سقققققتر  اق سقققققع اق علققققق اق شقققققععقاقبواققققق اعلققققق اقسرسقققققعلابصقققققحر اذ ققققق او ن اقققققر

او  ا وتاتنر  .اااش ي اابحار تحقص لاواابصحر قلجمالحرا   ا تار الا ا اا

اوصققق  اقتاقلققق اقملحتعقققيتا ققق ابرلخ قققرباوتققق را اقبنقققحقل اهقققاقاعلققق اقبوااعقققلاسقققررلاق اتعقققر ا  قققربافقققق

ا) ق اوقلح ح ققل اق سعرسققعلاق  حىااعل ا  و  اق وواعلاس  ت رااوقستخ   ااب ر ب   ااكر  لاابصحر (اا تبت 

او اتحسققعاالر ايققت ا  ر ققلاشقق لاعلقق اتاو فقق اوتاعقق ا  محتعيتاق و زيااقلخ ربااتف  ااقتااوقست رع اابل

ا. ايتاا ااعن اق تح  اا ن رااتتح  

اشقق لاعلقق اكر قق اق اتعراققرل ارقف قق اق  قق قلجماققلاا  ققلا ققاللا قق اوقضققحراكققرتاق ققايااقبوااعققلا  ققرب

ا عقققققر ايا ققققق ا قققققراو قئمقققققراوقاققققق   ابخ اقققققلاشققققق  ءاب قققققلايصقققققوحاو اوقاققققق  ايقققققحمافققققققاقلح قققققحلاا ياققققق ا تققققق ر  

ا(. تاوفالراا ي  ااقشعرءااتتح  اافر  ا  رب ر اا ح ااسواهحااق ايا)ااق يعرب ا   محس

افي قققراقبتققق ألاق حصقققفعل اق  و  قققلاعلققق اوق تصقققوارأي ا  موااعقققلاكقققرتاتشقققو  اقاتعقققر اباققق ااماقققلاقولاافقققق

ااو اقق اقبرضققعلاقأليققرمافققق)اق ققنصاكققرتاق تظققرهوقلاو ققريخصا   ققحب او افي ققرا  قق قتاقلخ اققل  اقعتقق قءقل 

ا
 
اا وفحضققل

 
اب قق ق افقققاوقلخرصققلاق ار ققلاوقبمت  ققرلاقأل نعققلاق  ققحقلاوعلقق اق سقق معيتاقبتظققرهو  اعلقق او  ق ققل

ا ااقعمققرلاقلقق اقلحققر لا قق اق ا يقق افقققاقبظققرهوقلاوق سققر  اقملحرفظققرلا قق اوعقق    ااشقق ل  ا ق عققلاوقصقق  ق رل 

فقققق 
 
ااق ضقققققحريراعشقققققوقلا  

 
اقبؤسسقققققرلاعلققققق اقألضقققققوقرا قققق اوق  ثيقققققراوقبصقققققربيتاقلجوحقققق ا ققققق ا ايقققققر اوقعقققق ق ق

ااا شرهَ اافقااوغيرهرااقلح ح عل ااا ؤبل  ا(.و ؤسفل 

اعلقق ايتمقق  او ا لجمالققحراا عققر ايا قق ا تققرب  اكقق ياابقق قيت ر افقققاق تظققرهوقلا قق اتسققيراقبوااعققلابقق لاوبققا  

افرطررهقققراصقققحعحل اب قيتققق ات قققحتااا قققىا الاتعقققر  اعقققرماقطقققررا  قققرافقققق)أياقبوااعقققل(ااتسقققرع ابقققلااسقققرب  

ا  حقتقق  اتتققرب افهقق اقلجمالققحر اب ققح ا ال الققرا ققح اقتاتات قق اقبوااعلاوقتا  ر ب ر ا  اقه اب قيت رافقااق ارم

ا.بخ ح ااتت  ماو اعن   اا تت  وافه اات     اا  اات   الرااوتحقصل
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ا سققؤو لاقأل نعققلاوأاالزت ققراقلح ح ققلاإت)اق  ر  ققلاقبسققؤو علاقلح ح ققلقبوااعققلااام قق اق تر عققلاقلخ اققلاوفققق

اق انرصققوا قق اأواقألبو ققرءاقبققحقطنيتا قق اسققحقءاقبرضققعل اقأليققرما ظققرهوقلافقققاأر  قق اق  قق اق  ز ققو اق قق  رءاعقق 

اق اقق ق  ا قق اقبوااعققلا ح قق اوبعققرتاقلخ ققرب اق تقق ر اب قيققلاكر قق اهنققروا(.ا االققرابر تار ققلاقب  فققلاقأل نعققل

ا.قلح ح لاااسرباعل ااوذ  

ااوب نمققققر فقققق اق رباققققيت از ققققرر اقاققققلا قققق اق تظققققرهوقلا  فقققق  اقبحضققققحا اتنرو الققققرا قققق هقققققاق  ققققوىااقبوااعققققلا ف 

ات  ققلاق اتعراققرلاعقق ا  اققلا ولاا شرب راقبوااعلا  رباارءا10ا-25ابا اق تظرهوقلااعر لااوعن  ر

تنققققرا قققق عح)"اقلح مققققلاتق  ققققوفيا ققق  تنققققراقبتظققققرهو  اأاا  ابسقققق معلاق تققققرماق  تقققق قماقلقققق اقأل نعققققلاق  ققققحقلافقققققاوقعز 

ا(.وق تخو لااق ش لااوأعمرلاق ان ااإستخ قماقل اابر عوقرهرااق سمرحااوع مااق تظرهوقل

ابققلا (ق سقق معيتاقبتظققرهو  اعل اق عت قءات ي )اقملحتعيتا صرل اق ت ر افقا ا أهراتر علاامالاافقاا ت مل

ا قققق اق تار ققققلافقققققاطوفققققرات ققققحتااقتا يم قققق اقملخت فققققلابصققققنحفالراق  نعققققلاقلجالققققرلاقتا قققق ارؤ ت ققققراذ قققق افقققققاتز قققق 

ا(.ق ان اا  اا ز  اقل ااق  عوقراا شعل)ااوقبتظرهو  اقباتصميت

ابمقققققق حاباقققققق هرا ققققققراجماققققققل  اققققققلاقلافقققققققاقتعالقققققق ابققققققلاقبسققققققؤو علاقلح ح ققققققلابتحمعققققققلقبوااعققققققلاات تقققققق او قققققق 

 او قققق )اع ققققي  اصققققفرلاوقطققققال اقبتظققققرهو  
 
راق  قققق اقبشققققو لاق صققققحراا قققق اق ا يقققق افي ققققراتعلقققق ا حر قققق اعقققق اتابقققق 

حتااو ققققراق اققققوق عيتا صققققرل
 
افعمققققراوق تققققرقا اوق توققققر  اوق ثاققققرل اوق صققققبراوق يثققققرر اق شققققجرعلا قققق ابقققق ايتح قققق

ا لجوحققق اوق تم ققق ا قققرت ي   ا حرسقققالاقلققق ا قععقققلاق تظقققرهوقلاشقققال قءاعحقئقققلقتاقبوااعقققلاوقسققق اابقققل(.ابعقققن  

ا.ق شفرء

اق اتعراققرلات قق ا قق افهقق اقبوااعققل اتحاقق ا ال قق ابر قق اف قق اقلجمالققحر ا وأهققرااق  قق ااقبوقاققلااقهقق اا  ااوهات

ا.اوقضحلاابصحر اا ن  علا ت حتااا اال  ا  رب رافقااوتحسا ا اال  ااقبت ألافه اكر  ل اابصحر 

اتعققرتاق وواعققلابسقق  ت راقبوااعققلاو فقق اف قق ا ققح  اق ثققراقملحتعققحتااقصققا و  اق ت ر اقلخ رب ا  مواعاققلاا

 ا قققق ا ققققاللا  ر ب ققققراشققققوععلاوقز ق لاق تظققققرهوقل از قققق اوقز ق اق سقققق  لاعنقققق افترقاقققق اوعنفالققققر اق سقققق  ل

ا ققققق ابتحقفقققققراقبستشقققققويااوقلخقققققوقبايقققققحم اباققققق ايقققققحماقبتفقققققر  اق فسقققققر ا ققققق ا لخقققققالصاغيرهقققققرا سقققققذعل) ح القققققر:ا

ا(.كرفلااقب ح رلا  اا "قلحر ملاا  حىا"اا محق

اغيققرا سققذعلارتاعققثاتخرطققلاقبوااعققلاقملحتعققيتابققااق اتعققر ا وقاققلا قق ا المققلاق ققوىاا وا ققلوكر قق اهققاتا

ق ققق ا اابقققلايحقققتل اقتابنفسققق ا قققورااق قققايااقبتظقققرهوقتاهنقققر اصقققحقبرايوقفقققرااقيا تح عقققراقب ر قققل ااق اتعققر 

ا قققق اق وققققا اق ققققايااروحا سققققولطو ققققراصققققرئلاغيققققراق ققققاياقتخققققاتاقبتظققققرهووت.اوقبوااعققققلاب ققققاقاقلخ ققققربا

او ققوروق اف ققووقاق  قق ابققلاعققن   ا عربققلايف ققوا قق اقلقق ايحتققراحتااق  قق اقعت ققر ه ابسققذلاق فققوق باقق اايمت  الققر

ا.ااوقصربحق
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اقبوااعققققلاميققق  فراقققق لاقلجمعققق  افا قققىااق سعرسقققعل اوق  ققققحىااق نقققر اق تظوهقققراق ققققوىاا  اقققلااقققرءلاقتا قققروا

اتحو  )بققققاق فتقققحىا قققراسقققح اتتخقققاا ققق ا ح ققق  ااعقققثاقط  ققق ا قققرايشقققا اا ن قققرا يتح ققق اق ققق ا حت قققرا ققق اواقققزء

.ابعققققققن  اقبن سققققققيتايفقققققوزوقاقتاقبتظققققققرهو  اعلققققق ابققققققرتاقيرهققققققرا وف قققققلا (ق سقققققق معيتاقبتظقققققرهو  اعلقققققق اق عتققققق قء

ا)اب ح الراقلح ح لاعل ااق واملاابوصرصلاا تختتمالر اق وقهنققلاقلح ح ققلا نقق اق ذث  اق ايااق نحقباع   اف ت 

ا اق نتععقققققلاياقققققو اق قققققايااق  رضققققق  اتار قققققلاقبوااعقققققلاتار  ققققق اوهنقققققر(.ا عررقتققققق افققققققاق نظقققققواياعققققق اأتاقلققققق ا ققققق عح 

اع عققق ا  مققق   ا عقققرلاوقع قققرءاقلح ققق  اقصققق قرافققققاق تبريقققوقلاوق تمقققرلا  ققق فراا عقققر ايا ققق ا  نققق ا سقققا ر 

قيوقققراعققق اتمسققق الرابرلخعققققررااعبقققرابر تعققققرزاسعر ققق  اقبوااعقققلافقققققاهقققاتاق  وقققعلاا ققق اوا ققق .اقورق ققق ا ع ققق م

ا (ق نققحقبا ع قق اطو ققراعقق اق ر ققل)اق سققعر رلاعل اتعروزاا وتاا  اق  حراااسيرق  ستحرياوق  يم وقط افقاا

اف وراقبوااعلايا  اقرشر يراو   افقا  رماقآل واوقلح  اق ن رئ .اا

قبوااعققلا  رب ققراق تقق ر هقاب ققاتاق  و  ققل افربتقق قءقابرب ر اققلابلجنققلات ققوراقصققالارل اثقق اق قق عح ااوت مققل

اقبفحضققققققعلاب ققققققر ح  اقب ر اققققققلاذ قققققق اوباقققققق اقلح ح ققققققل ا ر ققققققلق قققققق عح ا اثقققققق قلقققققق اقاققققققوقءاقصققققققالارلا ارشققققققو  ا

اقب ر قققل ات ققق اقلققق اق  تقققلاتحاالققق ا قققرافقققرذقاقلح ح قققل اق ر قققلاباققق ابقققرا حققق  ي ا ع ح قققر.اتيعقققر  اوق  تخربقققرل

ا. ا و اابر تخربرلااقبوااعلاات ر ل

اقملحتعقققيتا ققق اق ح قققح ضقققر نلاا الصقققالحا م ققق اشققق  ءاكقققلوبقققا  اواالققق اقبوااعقققلا سقققرراق  قققحرا تح عقققرا

ا. ت ر الاقصالاعراا  ربروو ح اقملحتعيتا االر ا ح  لاا

ا   ققحىاا فرائققلااققرءلاق  راق اسعر الر افقاتؤطواق وسرئلاكر  او ع اق اتعر االخ رباا حازقااذ  ااوكرت

كرشقققفلاعققق اضقققا اقلخ قققرباقلح قققح  او  قققلااقبوااعققل ا اقققلا ققق ا  ر ب قققراوتا ققق ارسقققرئ الر اب قققح اق سعرسققعل

حريقققق ااع تققق افقققققاق تار ققققلا ققق ا  ققققرباقملحتعققققيتاوقبوااعققققلا اقققر ا  تفعققققرابخ ققققرباق فاقققرلقاعقققق قئ ااعنققققراو 

ق  ققرءا) الاتعراققرلاا ققىاق لحظققلااقبالمققلاقب ر ققلا قق ا ايققرااققزءاتح ققراق قق اكر قق اوق نتععققلقاعر ققراق ققوى.ا

ق  تعقققرزقل اق  ققققرءا  رتقققلاقبفتشققققيتاق امقققح عيت اق  ققققرءاصققققف لات رسققق اق قققق رارلاقلخرصقققل اق ققققوقرا ققققر ح  ا

قبفحضعلاوق  تخربرل اق وقرالجنلا  نظققوافقققاق تاقق ياللاق  سققتحر ل اتعمعقق ا عققر  اقملحرفظققرل اوق يققرقا

ا.(قلح ح لااقست ر ل

 ققققلاقلجماعققققل اوق  قققق ر اعلقققق اق ت عيققققر افقققققا  ربققققلاوتا قققق اق نتععققققلاقألهقققق ا الاتعراققققرلاق ااققققر اق شققققاحرابر ث

بر تعقققققرزقلاقبقققققرلاوق سققققق  لا ققققق ا وتااق تفقققققو ضقققققمرتاق ا قققققرءاواابرسقققققتحر لشقققققاحرا وقققققر ا   قققققحىاق سعرسقققققعلا

اتح عراق ا ق لافقاذ  ا  اقلجمالحر.ا

ا

 


