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اسة  علم اإلجتماععلم اإلجتماع  مصطلح مصطلح   الشعبالشعب اسةوالس   والس
شون    ع شون ش إ مجموعة من األفراد أو األقوام  ع ش إ مجموعة من األفراد أو األقوام 

د   الثقافةالثقافة   إطار واحد من إطار واحد من د والعادات والتقال والعادات والتقال
ضمن مجتمع واحد وع أرض واحدة، ومن ضمن مجتمع واحد وع أرض واحدة، ومن 
قة تعاملهم  ل شعب  ط ة ل قة تعاملهم األمور المم ل شعب  ط ة ل األمور المم

ة ال تتكون   ل العالقات االجتماع ة ال تتكون  وش ل العالقات االجتماع وش
مجتمعات هذا الشعب إضافة إ مجتمعات هذا الشعب إضافة إ 

  ..ب أفراد الشعبب أفراد الشعب  ةة االجتماع االجتماعالعالقاتالعالقات  أسلوبأسلوب
اة  الدينالديندخل دخل وو اةومع الح ة  ومع الح ةوأهم ث   العلمالعلم  وأهم ث وال وال

ة  من األسئلةمن األسئلة ةالفلسف ل   الفلسف م خصائص  ل   صم م خصائص    صم
   . .شعبشعب

ةففالناس الناس أما أما  ة المتح ةّهم مجموعة األفراد الح ة المتح   . .   ّهم مجموعة األفراد الح
مكن إطالق هذا اللفظ ع مجرد مجموعة مكن إطالق هذا اللفظ ع مجرد مجموعة ما ما 

نهم كة ب نهممن األشخاص دون وجود صفة مش كة ب   ..من األشخاص دون وجود صفة مش
تمون إ فئة ما، قد أأ  مم ه ه  ....والشعبوالشعب تمون إ فئة ما، قد فراد ي فراد ي

قة  ،،أمةأمة  تكونتكون قةط ة  ،،ط ةمجموعة إث لد، مجموعة إث لد، ،   ،
    ..  مجتمعمجتمع  عائلة،عائلة،

ُالشعب  ""ّفورد  الصحاح  اللغة ّفورد  الصحاح  اللغة  ْ َّ
ُالشعب ْ َّ
شعب : :    َما  َّ َ َ

شعب  َما  َّ َ َ

ائل العرب والعجم، والجمع الشعوب ُمن ق ائل العرب والعجم، والجمع الشعوبُ ُمن ق ُ".". ، ،  
سبون  ائل الذي ين مة، وأبو الق لة العظ سبون وهو القب ائل الذي ين مة، وأبو الق لة العظ وهو القب

ضمهم جمعهم و ه، أي  ضمهمإل جمعهم و ه، أي    . . إل
......  

  الشعبالشعب
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اف افرعد أط   رعد أط
دأ م لوا  ق م المغانم ولم  اسيون ع تقس دأشهور عجاف يتصارع الس م لوا  ق م المغانم ولم  اسيون ع تقس ة  شهور عجاف يتصارع الس ةاألغلب لها سن عجـاف جـرت عـ نحـو . . األغلب لها سن عجـاف جـرت عـ نحـو وق وق

اهظا دتنا ثمنا  اهظاّمماثل ك دتنا ثمنا    . . ّمماثل ك
ــــاد الد والع ــــة ألراحــــوا الــــ د البــــ التحت ــــش وە  بنــــاء المؤســــسات و ــــادوهــــذا األخــــ لــــو اســــتهل الد والع ــــة ألراحــــوا الــــ د البــــ التحت ــــش وە  بنــــاء المؤســــسات و ــــة العقــــدين وال زال . . وهــــذا األخــــ لــــو اســــتهل ــــة العقــــدين وال زال قرا قرا

ة، و اس ة لثقافتنـــا الـــس اع عـــ الـــسلطة هـــو النـــواة الـــصل ة، والـــ اس ة لثقافتنـــا الـــس اع عـــ الـــسلطة هـــو النـــواة الـــصل ـــة ذات الـــ ـــات المثال ـــة ذات ظـــل ســـؤال الدولـــة يتـــوارى بـــ الخطا ـــات المثال ظـــل ســـؤال الدولـــة يتـــوارى بـــ الخطا
ق اإلعال س ق اإلعالال س   . . ال

    
قــــوة  ة مرهـــون  اس مومــــة القـــوى الــــس ــــب، ذلـــك أن د قــــوة ّوهـــذا أمـــر غ ة مرهـــون  اس مومــــة القـــوى الــــس ــــب، ذلـــك أن د ّوهـــذا أمـــر غ

منـــــــــة، : : بتعبـــــــــ آخـــــــــربتعبـــــــــ آخـــــــــر. . المؤســـــــــساتالمؤســـــــــسات ـــــــــساع رقعـــــــــة اله منـــــــــة، لـــــــــ تـــــــــضمن ا ـــــــــساع رقعـــــــــة اله لـــــــــ تـــــــــضمن ا
ــــك أن  س عل مـــا جــــرت العــــادة، لــــ ــــة،  ــــة طائف ـــصفتك تمثــــل أغلب ــــك أن و س عل مـــا جــــرت العــــادة، لــــ ــــة،  ــــة طائف ـــصفتك تمثــــل أغلب و

تهجهـــا تــراهن عـــ قـــوة الــسالح فقـــطتــراهن عـــ قـــوة الــسالح فقـــط اسة عـــادة مـــا ت ـــل هـــذە الــس تهجهـــا ،  اسة عـــادة مـــا ت ـــل هـــذە الــس  ،
ـــــام الدولـــــة،  ـــــسبق ق ـــــة الـــــ  ة  الحـــــروب األهل اس ـــــات الـــــس ـــــام الدولـــــة، األقل ـــــسبق ق ـــــة الـــــ  ة  الحـــــروب األهل اس ـــــات الـــــس األقل
ة  العـــراق  ـــدأ، طائفـــة كبـــ ة تمثـــل، حـــسب الم اســـ س قـــوى س ّولـــ ة  العـــراق ً ـــدأ، طائفـــة كبـــ ة تمثـــل، حـــسب الم اســـ س قـــوى س ّولـــ ً

ة ع ة الش اس ة للقوى الس ةُتعد أ حاضنة شعب ع ة الش اس ة للقوى الس   ..ُتعد أ حاضنة شعب
ـة ـة لـسلوك األقل ن الملفت  هذا األمر ظلت هذە األحزاب وف ـةّل ـة لـسلوك األقل ن الملفت  هذا األمر ظلت هذە األحزاب وف . . ّل

عـــــــزز هـــــــذا  ة  ـــــــات األخـــــــ ــــــ مـــــــن ذلـــــــك، أن مـــــــا شـــــــهدناە  االنتخا عـــــــزز هـــــــذا أ ة  ـــــــات األخـــــــ ــــــ مـــــــن ذلـــــــك، أن مـــــــا شـــــــهدناە  االنتخا أ
نتاج نتاجاالســـ ـــان العـــذر الـــشه هـــو : : االســـ ـــة، و ـــدأ األغلب ـــان العـــذر الـــشه هـــو إنهـــم قلقـــون مـــن م ـــة، و ـــدأ األغلب إنهـــم قلقـــون مـــن م

تلة األ مثل ال ل المكون الش بوصفه  تلة األّتمث مثل ال ل المكون الش بوصفه    ..ّتمث
ــــــة ضــــــخمة  حتـــــاج عــــــدة معرف ا العــــــرا ال  مـــــا أن الوضــــــع الــــــس ــــــة ضــــــخمة ّو حتـــــاج عــــــدة معرف ا العــــــرا ال  مـــــا أن الوضــــــع الــــــس ّو

لــه، ســنفهم عــ الفــور أن القــض لــه، ســنفهم عــ الفــور أن القــضلتحل عــد مــن مــصلحة المكـــون، لتحل عــد مــن مــصلحة المكـــون، ّة أ ّة أ

ذلــك أن هــذا األخــ أصــبح أحــد األســاط المؤســسة لقــصة الــسلطة ذلــك أن هــذا األخــ أصــبح أحــد األســاط المؤســسة لقــصة الــسلطة 
ات المقــاالت الــ  ـاء مــن عــ ــد؛ فالوقــائع أصــدق أن ات المقــاالت الــ ً العـراق الجد ـاء مــن عــ ــد؛ فالوقــائع أصــدق أن ً العـراق الجد

خـــصوص هــــذا الـــشأن، حـــ أن التــــذك بهـــا أو اإلشـــارة إليهــــا  ـــت  َكت خـــصوص هــــذا الـــشأن، حـــ أن التــــذك بهـــا أو اإلشـــارة إليهــــا ِ ـــت  َكت ِ
تـــــاب ل ـــــه ال قا، فقـــــد أســــــهب ف ــــــل ســـــا را لمـــــا ق غدو تـــــدو تـــــاب لّســـــ ـــــه ال قا، فقـــــد أســــــهب ف ــــــل ســـــا را لمـــــا ق غدو تـــــدو درجــــــة درجــــــة ّســـــ

ـــــــان ـــــــانالغث ـــــــل  اآلونـــــــة . . الغث ـــــــ جـــــــالء مـــــــن ذي ق ـــــــات أ ـــــــل  اآلونـــــــة ًوأتـــــــضح األمـــــــر و ـــــــ جـــــــالء مـــــــن ذي ق ـــــــات أ ًوأتـــــــضح األمـــــــر و

ة ةاألخـ لمـة . . األخـ لمـة والحـق أن  ـسداد""والحـق أن  ـسدادا مكنهــا، " " ا الحاجـة وال  مكنهــا، لـم تعـد تـ  الحاجـة وال  لـم تعـد تـ 
حدث حدثعموما، تفس ما    ..عموما، تفس ما 

ـ سلم  ـفل سلم  م المعجـم ""مسلمةمسلمة""فل م المعجـم ، ولـو بنحـو االحتمـال، أن جميـع مفـاه ، ولـو بنحـو االحتمـال، أن جميـع مفـاه
ث  ا الحد ا ال أفرزها واقع النظام الس ث الس ا الحد ا ال أفرزها واقع النظام الس . . ال تحلـل الواقـعال تحلـل الواقـعالس

عها  عــــــالم آخـــــــر؛ الـــــــذات  نمــــــا ســـــــتغدو الــــــذات  عـــــــالم ومواضـــــــ عها  عــــــالم آخـــــــر؛ الـــــــذات و نمــــــا ســـــــتغدو الــــــذات  عـــــــالم ومواضـــــــ و
ـاز امت ة  ة محضة، والمواضيع فرس ـازعراق امت ة  ة محضة، والمواضيع فرس ، واألحـالم ! ! عراق ، واألحـالم الواقـع عـرا الواقـع عـرا

ة ـــــــــــــس ةار ـــــــــــــس ـــــــــــــالم عـــــــــــــن       ..ار ـــــــــــــالم عـــــــــــــن لـــــــــــــذلك، أن ال ـــــــــــــة""لـــــــــــــذلك، أن ال مقراط ـــــــــــــةد مقراط ـــــــــــــة""، و، و""د ـــــــــــــةح ، ، ""ح
ـــــــــة""، و، و""عدالـــــــــةعدالـــــــــة""وو ـــــــــةتعدد م ال تطـــــــــابق .. .. ، الـــــــــخ، الـــــــــخ""مواطنـــــــــةمواطنـــــــــة""، و، و""تعدد م ال تطـــــــــابق مفـــــــــاه مفـــــــــاه

نا ا نا االواقــع، إن شــ طــابق مــا الواقــع، إن شــ ــة؛ مــا  األذهــان ال  قــة منطق ط لم  طــابق مــا لــت ــة؛ مــا  األذهــان ال  قــة منطق ط لم  لــت
ــان ــان األع كــون،  حــ أن . .  األع ــ أن  لم النــاس عــن ذلــك الــذي ي كــون،  حــ أن تــت ــ أن  لم النــاس عــن ذلــك الــذي ي تــت

اع ـــــأ االنـــــص ـــــائن  اعمـــــا هـــــو  ـــــأ االنـــــص ـــــائن  ــــــث . . مـــــا هـــــو  ث، مـــــن ح مقـــــرا حـــــد ــــــث نظـــــام د ث، مـــــن ح مقـــــرا حـــــد نظـــــام د
عه حماســـــــة  ـــــــدي تـــــــ ـــــــة، ومجتمـــــــع تقل ل عه حماســـــــة اله ـــــــدي تـــــــ ـــــــة، ومجتمـــــــع تقل ل ـــــــة " " المهـــــــوالالمهـــــــوال""اله ـــــــة وحم وحم

ــــــة ــــــة والمذهب ل ــــــد الق ــــــةالتقال ــــــة والمذهب ل ــــــد الق ــــــة. . التقال مقراط ــــــةإنهــــــا د مقراط لهــــــا إنهــــــا د لهــــــا  ال تنجــــــب إال مث  ال تنجــــــب إال مث
ــــــة  مقراط لــــــوي عنــــــق الد ــــــل متعــــــسف  ــــــة ّومطــــــابق لــــــصورتها، أنــــــه تأو مقراط لــــــوي عنــــــق الد ــــــل متعــــــسف  ّومطــــــابق لــــــصورتها، أنــــــه تأو

اضــــطراد لـــــصالح  مهـــــا  جــــري تق ة  ض، لتغــــدو أســـــ لهــــا للحـــــض اضــــطراد لـــــصالح و مهـــــا  جــــري تق ة  ض، لتغــــدو أســـــ لهــــا للحـــــض و
ـة القـوم خ وعل ان والشي ـة القـومسلطة األع خ وعل ان والشي ة . . سلطة األع ـ ـة مـات فيهـا،  مقراط ة د ـ ـة مـات فيهـا،  مقراط د

ـــــب  حــــل محلهـــــا مفهــــوم غ ة، ل اس ـــــة الــــس ـــــب قاصــــمة، مفهــــوم األغلب حــــل محلهـــــا مفهــــوم غ ة، ل اس ـــــة الــــس قاصــــمة، مفهــــوم األغلب
  ".".ّق المكونّق المكونحح""وهج أسمه وهج أسمه 

س عـــ  اع محمـــوم لـــ لـــه، أنـــه ثمـــة  ـــشف مـــن هـــذا  س ّمكننـــا أن  س عـــ ّ اع محمـــوم لـــ لـــه، أنـــه ثمـــة  ـــشف مـــن هـــذا  س ّمكننـــا أن  ّ

م آخــــــر معاقـــــــل  عـــــــد العــــــدة لتحطـــــــ اع  نمــــــا  م آخــــــر معاقـــــــل ّاـلـــــسلطة فحـــــــسب، و عـــــــد العــــــدة لتحطـــــــ اع  نمــــــا  ّاـلـــــسلطة فحـــــــسب، و

ـــة الناشــــئة  العــــراق  مقراط ـــة الناشــــئة  العــــراق الد مقراط ة((الد اس ــــة الــــس ةاألغلب اس ــــة الــــس جهــــز عــــ ))األغلب جهــــز عــــ ، و ، و
مقرا مقراأي محاولة جادة للتحول الد   . . أي محاولة جادة للتحول الد

اع عـــــ الـــــسلطة أمـــــر مفـــــروغ منـــــه اع عـــــ الـــــسلطة أمـــــر مفـــــروغ منـــــهذلـــــك أن الـــــ ـــــنهم اصـــــطدموا ذلـــــك أن الـــــ ـــــنهم اصـــــطدموا ، ل ، ل
د  د خصم عن ة((خصم عن مقراط ةالد مقراط الـضد مـن ))الد جـري  الـضد مـن ، الذي يوزع السلطة و جـري  ، الذي يوزع السلطة و

  ..أشواقهم الجامحةأشواقهم الجامحة
حات الـــــ تتعــــا بـــــ الحــــ واآلخـــــر لـــــذم  حات الـــــ تتعــــا بـــــ الحــــ واآلخـــــر لـــــذم ّاســــتغرب مـــــن تلــــك الـــــص ّاســــتغرب مـــــن تلــــك الـــــص

ـــــاب الـــــسلطة((المثقـــــف المثقـــــف  ن  ر ـــــاب الـــــسلطةوال أقـــــصد المثقفـــــ الـــــسائ ن  ر ، فهـــــذە ، فهـــــذە ))وال أقـــــصد المثقفـــــ الـــــسائ
ــــ ــــة الفكــــر، وح ــــات، الــــضامنة لحقــــوق ح ــــسا أم الح ــــست فر ــــل ــــة الفكــــر، وح ــــات، الــــضامنة لحقــــوق ح ــــسا أم الح ــــست فر ة ة ل

ــــم عــــ مقــــدم برنــــامج  ــــة الــــ تح ــــة العراق مقراط ، هــــذە الد ــــم عــــ مقــــدم برنــــامج التعبــــ ــــة الــــ تح ــــة العراق مقراط ، هــــذە الد التعبــــ
ف  ستــــض ء ســــوى أنــــه مقــــدم  س لــــ ــــالموت الرمــــزي، لــــ ا  ف ســــ ستــــض ء ســــوى أنــــه مقــــدم  س لــــ ــــالموت الرمــــزي، لــــ ا  ســــ

ة عــ النظــام ات غاضــ ة عــ النظــامشخــص ات غاضــ ش، . . شخــص ــم  أي عــ نعــ ش، ولــك أن تح ــم  أي عــ نعــ ولــك أن تح
ة سوداء نوثق لها وأي حق

ّ
ة سوداء نوثق لها وأي حق

ّ
 : :  

ــــــة  مقراط الد طالــــــب  ــــــل مــــــن  ك ل ــــــة المــــــوت الوشــــــ مقراط ــــــة إنهــــــا د مقراط الد طالــــــب  ــــــل مــــــن  ك ل ــــــة المــــــوت الوشــــــ مقراط إنهــــــا د
الحقة
ّ

الحقة
ّ

!!  
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ل  
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  أأ. . رر
م بهـــذە المقدمــة ــسل منعنــا مــن ال ر  م بهـــذە المقدمــةال يوجــد لــدينا مــ ــسل منعنــا مــن ال ر  ـــساعد إن النإن الن: : ال يوجــد لــدينا مــ ــالعراق ال  ــه  ا المعمــول ف ـــساعد ظــام الــس ــالعراق ال  ــه  ا المعمــول ف ظــام الــس

ق عــــ التفكــــ الخــــ
ّ

ق عــــ التفكــــ الخــــ
ّ

ــــة التعبــــ الــــ . .  ــــة مــــن ح ، أو تلــــك المــــنح األب ــــة التعبــــ الــــ ال أقــــصد الحجــــر المطلــــق عــــ التفكــــ ــــة مــــن ح ، أو تلــــك المــــنح األب ال أقــــصد الحجــــر المطلــــق عــــ التفكــــ
ـــل   ، ـــدة عـــن المـــساءلة والتـــأث ع ات مغمـــورة  ـــاألخص حـــ نكـــون شخـــص ـــل نحـــ بهـــا بـــ الحـــ واآلخـــر، و  ، ـــدة عـــن المـــساءلة والتـــأث ع ات مغمـــورة  ـــاألخص حـــ نكـــون شخـــص نحـــ بهـــا بـــ الحـــ واآلخـــر، و

الـــــذات ذلـــــك التفكـــــ الـــــذي  الـــــذات ذلـــــك التفكـــــ الـــــذي أعـــــ  اغة الواقـــــع، وهـــــذا األخـــــ ال زال ينـــــدرج  عـــــداد أعـــــ  ل وصـــــ ـــــشك اغة الواقـــــع، وهـــــذا األخـــــ ال زال ينـــــدرج  عـــــداد ـــــساهم   ل وصـــــ ـــــشك ـــــساهم  
ه ل التفك ف تعب أ دقة، ال زال  عداد المستح هُالمحرم، و ل التفك ف تعب أ دقة، ال زال  عداد المستح   ..ُالمحرم، و

  
ا عنـا  ـة هـذا النظـام الـس نمـا تتـوفر  ب س هذا فحسب، و ا عنـا ل ـة هـذا النظـام الـس نمـا تتـوفر  ب س هذا فحسب، و ل
ـــــات  ان ـــــل محاولــــة لفـــــتح إم ة ضــــد  اق ات اســـــ ــــ م تتمتـــــع  ـــــات تهــــد ان ـــــل محاولــــة لفـــــتح إم ة ضــــد  اق ات اســـــ ــــ م تتمتـــــع  تهــــد

ـــــــدة  التف ـــــــدة  التفجد ــــــــادر برنــــــــامج جد ط مــــــــع  الــــــــض ، وهــــــــذا مــــــــا حـــــــصل  ــــــــادر برنــــــــامج كــــــــ ط مــــــــع  الــــــــض ، وهــــــــذا مــــــــا حـــــــصل  كــــــــ
ـــــد"" ـــــدالمحا حــــــق أعطـــــت درســــــا مهمــــــا ". ". المحا ة  اق ــــــة اســـــ انـــــت  حــــــق أعطـــــت درســــــا مهمــــــا إنهــــــا  ة  اق ــــــة اســـــ انـــــت  إنهــــــا 

اغة  ــة هــذا النظــام، و منــع أي صــ ة  ب ــس اغة كــشف العنــا الرئ ــة هــذا النظــام، و منــع أي صــ ة  ب ــس كــشف العنــا الرئ
ا واالجتما ل محتملة لواقعنا الس شك ا واالجتماُو ل محتملة لواقعنا الس شك   ..ُو

ا  ـــــــــــــــسجم مـــــــــــــــع نظامنـــــــــــــــا الـــــــــــــــس ـــــــــــــــف ي اغة تع مكـــــــــــــــن صـــــــــــــــ ا إذا،  ـــــــــــــــسجم مـــــــــــــــع نظامنـــــــــــــــا الـــــــــــــــس ـــــــــــــــف ي اغة تع مكـــــــــــــــن صـــــــــــــــ إذا، 
مقرا"" مقراالــــــد داد هــــــو ""الــــــد داد هــــــو ّ، وهــــــو أن االســـــــ خــــــارج الحـــــــدث، خــــــارج الحـــــــدث، " " تفكـــــــتفكـــــــ""ّ، وهــــــو أن االســـــــ

ـــــــة مقطوعـــــــة الـــــــصلة مـــــــن  اغات ال تارخ ـــــــل إ صـــــــ ح ـــــــة مقطوعـــــــة الـــــــصلة مـــــــن معـــــــ أنـــــــه  اغات ال تارخ ـــــــل إ صـــــــ ح معـــــــ أنـــــــه 
ة  اســــ ـــضة لمقـــوالت س غ ع مــــن الحراســـة ال ة الحـــدث المتجـــدد، ونـــ اســــ ـــضة لمقـــوالت س غ ع مــــن الحراســـة ال الحـــدث المتجـــدد، ونـــ

اسة عــــن . . جامــــدةجامــــدة ــــ ــــدافع  حتمــــل فكــــرة االخــــتالف و اسة عــــن إنــــه نظــــام ال  ــــ ــــدافع  حتمــــل فكــــرة االخــــتالف و إنــــه نظــــام ال 
ــــــات مغل س األفــــــراد داخـــــل ه حــــــ قــــــة ألصـــــلها، و ــــــات مغلـــــسخه المطا س األفــــــراد داخـــــل ه حــــــ قــــــة ألصـــــلها، و قــــــة قــــــة ـــــسخه المطا

ع ل حالة تن ة ع  ععص ل حالة تن ة ع    ..عص
مقـــرا   ا عـــ أنـــه نظـــام د ـــف نظامنـــا الـــس ـــصعب تع مقـــرالـــذلك  ا عـــ أنـــه نظـــام د ـــف نظامنـــا الـــس ـــصعب تع . . لـــذلك 

ـــــــــات  ـــــــــة الحاصـــــــــلة  العـــــــــراق، واالنتخا التعدد جح  ـــــــــ ـــــــــات مكننـــــــــا أن ن ـــــــــة الحاصـــــــــلة  العـــــــــراق، واالنتخا التعدد جح  ـــــــــ مكننـــــــــا أن ن
ل، أمــــا المـــــضمون،  فـــــات ال تالمــــس ســــوى الـــــش نهــــا تع ــــة، ل ل، أمــــا المـــــضمون، الدور فـــــات ال تالمــــس ســــوى الـــــش نهــــا تع ــــة، ل الدور

ة المزعومة مقراط ة المزعومةو العمق، ال نع ع تلك الد مقراط   ..و العمق، ال نع ع تلك الد
، والنظــــــــام علـــــــم القـــــــائمونعلـــــــم القـــــــائمون ، والنظــــــــام  عــــــــ هـــــــذا النظـــــــام، أن الجهــــــــاز القـــــــانو  عــــــــ هـــــــذا النظـــــــام، أن الجهــــــــاز القـــــــانو

ــام دولــة الحــق والقــانون هــو  ــة، وق مقراط ا الــذي تمثلــه الد ــام دولــة الحــق والقــانون هــو الــس ــة، وق مقراط ا الــذي تمثلــه الد الــس
ــة والعدالــة والمواطنــة، لــذلك  ــادئ الح ع م غة الــضامنة لــشي ــة والعدالــة والمواطنــة، لــذلك الــص ــادئ الح ع م غة الــضامنة لــشي الــص
ـــل محاولـــة  ــت مـــن قـــوة مقاومـــة  ـــل مـــا أوت منـــة  ـــل محاولـــة ــس القـــوى المه ــت مـــن قـــوة مقاومـــة  ـــل مـــا أوت منـــة  ــس القـــوى المه

، واالنتــــــصار ل ا ل لواقعنــــــا الــــــس ــــــشك ، واالنتــــــصار لل ا ل لواقعنــــــا الــــــس ــــــشك ــــــات جامــــــدة ل ــــــات جامــــــدة تــــــصورات وآل تــــــصورات وآل
ـــــــــة األحـــــــــداث  ـــــــــد راهن ـــــــــة األحـــــــــداث ـــــــــسقطها عـــــــــ الواقـــــــــع، إســـــــــهاما منهـــــــــا لتجم ـــــــــد راهن ـــــــــسقطها عـــــــــ الواقـــــــــع، إســـــــــهاما منهـــــــــا لتجم

ف مقرا م لبوس د فواالنتصار لمقوالت الما  مقرا م لبوس د   ..واالنتصار لمقوالت الما 

ال يوجــــد راهــــن حقـــــ مــــا لـــــم يوجــــد تفكــــ خـــــالق، وال يوجــــد هـــــذا ال يوجــــد راهــــن حقـــــ مــــا لـــــم يوجــــد تفكــــ خـــــالق، وال يوجــــد هـــــذا   
، وال يوجـد  مقـرا حقـ ا د ـا بنظـام سـ كـن محم ، وال يوجـد األخ مـالم  مقـرا حقـ ا د ـا بنظـام سـ كـن محم األخ مـالم 

لة هـــذا النظـــام مـــا لـــم نعـــهـــذا النظـــام مـــا لـــم نعـــ ـــة األصـــ ة تـــدفعها الرغ اســـ ـــة س لة  عـــ نخ ـــة األصـــ ة تـــدفعها الرغ اســـ ـــة س  عـــ نخ
ة لنظـــــــام  اســـــــ ـــــــة س ل أي ب ــــــش ، وهـــــــذە العنـــــــا الثالثـــــــة  ة لنظـــــــام ــــــالتغي اســـــــ ـــــــة س ل أي ب ــــــش ، وهـــــــذە العنـــــــا الثالثـــــــة  ــــــالتغي

ات اتقدس الح   ..قدس الح
فتقـر لهـذە  نتاج أن أي نظـام  عوزنا االس ة فال  فتقـر لهـذە ومع انعدام هذە الب نتاج أن أي نظـام  عوزنا االس ة فال  ومع انعدام هذە الب

ــة مقراط ل الد ــش دادي، وأن تغــ  وط فهــو نظــام اســ ــةالــ مقراط ل الد ــش دادي، وأن تغــ  وط فهــو نظــام اســ ال . . الــ ال و و
ع حالـــة رهـــ عـــ شـــي ع حالـــة رهـــمـــاذا  عـــ شـــي ـــة مـــاذا  ـــرات واه ـــة التفكـــ بت ـــة اب النقـــد وح ـــرات واه ـــة التفكـــ بت اب النقـــد وح

ـــــــة  ا عــــــ رموزنــــــا الدي ل خطــــــرا وشـــــــ ــــــش ــــــسوق كونهـــــــا  َّعــــــادة مــــــا  َ ـــــــة ُ ا عــــــ رموزنــــــا الدي ل خطــــــرا وشـــــــ ــــــش ــــــسوق كونهـــــــا  َّعــــــادة مــــــا  َ ُ

ا العــــرا مــــن  ــــة الــــس جــــالء ره ة، األمــــر الــــذي يوضــــح  اس ا العــــرا مــــن والــــس ــــة الــــس جــــالء ره ة، األمــــر الــــذي يوضــــح  اس والــــس
حـاول فـتح  ا  شعار الخطر من برنامج سـ حـاول فـتح سلطة النقد لدرجة اس ا  شعار الخطر من برنامج سـ سلطة النقد لدرجة اس

ا ــــــاة واستــــــضافة شخــــــص ــــــدة للتفكــــــ والح انــــــات جد اإم ــــــاة واستــــــضافة شخــــــص ــــــدة للتفكــــــ والح انــــــات جد ــــــة إم ــــــة ت ثقاف ت ثقاف
ة تختلف مع  اس ة تختلف مع وس اس   ..النظام الحاالنظام الحا" " فلسفةفلسفة""وس

ــــة  ـــه ســـلطة النقـــد، وعمل ا تره اســـ ع، أن نظامـــا س ــــة خالصـــة الموضـــ ـــه ســـلطة النقـــد، وعمل ا تره اســـ ع، أن نظامـــا س خالصـــة الموضـــ
ــل  حتــ  نــاء أســسه، لهــو نظــام  رە و ــسهم  تطــ ، الــ  ــل التفكــ حتــ  نــاء أســسه، لهــو نظــام  رە و ــسهم  تطــ ، الــ  التفكــ

لمة لمةمع ال دە. . مع ال مه ب حمل معول تهد دەنظام  مه ب حمل معول تهد   . . نظام 
قــــــول قــــــولولــــــسان حالــــــه  ــــــشك: : ولــــــسان حالــــــه  عــــــادة  م ب ــــــشكال تفكــــــروا ظنــــــا مــــــن عــــــادة  م ب ل الواقــــــع ل الواقــــــع ال تفكــــــروا ظنــــــا مــــــن

ـة لفهـم  ل ـدة تمـدنا بـرؤى وتـصورات ومـواد تحل ف عنا جد ـة لفهـم وتول ل ـدة تمـدنا بـرؤى وتـصورات ومـواد تحل ف عنا جد وتول
ة إلحالــة هــذا  مــدة وجــ ة إلحالــة هــذا الواقـع، أتركــوا هــذا األمــر لنــا؛ فــنحن قــادرون  مــدة وجــ الواقـع، أتركــوا هــذا األمــر لنــا؛ فــنحن قــادرون 

  ..الواقع إ خرابالواقع إ خراب
  
ــــدورنا ســــنخلق    ــــات للحــــضور فــــنحن  ان ــــدورنا ســــنخلق إن كنــــتم تحــــاولون فــــتح إم ــــات للحــــضور فــــنحن  ان إن كنــــتم تحــــاولون فــــتح إم

اە فــــــــال ـــــــاب ســـــــنكون نحـــــــن أول ضـــــــحا نـــــــه غ ـــــــاب، ل ـــــــات للغ ان اە فــــــــالّإم ـــــــاب ســـــــنكون نحـــــــن أول ضـــــــحا نـــــــه غ ـــــــاب، ل ـــــــات للغ ان   ّإم
  ..ستعجلوا النتائجستعجلوا النتائج
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سمعها ع فة ال  ات الم د َمن ضمن ال َّ َ سمعها عٌ فة ال  ات الم د َمن ضمن ال َّ َ ـة مـن ٌ ة ،  أن األغلب مقراط ـة مـن ن الد ة ،  أن األغلب مقراط ـاء""ن الد ـاءاألغب ك" " األغب مـص م  كتـتح مـص م  . . تـتح
ديتــه الخاصــة،  ــل فــرد  ، وأصــبح ل ــشار مواقــع التواصـل االجتمــا ف خــصوصا مــع ان ديتــه الخاصــة، وقـد راج هــذا التوصــ ــل فــرد  ، وأصــبح ل ــشار مواقــع التواصـل االجتمــا ف خــصوصا مــع ان وقـد راج هــذا التوصــ

د اله ما ي بيح فيها لخ س ة ال  دّومنصته اإلعالم اله ما ي بيح فيها لخ س ة ال    . . ّومنصته اإلعالم
نمــا يتعـــداە لل ف عــ عامـــة النـــاس، و قتــ هـــذا التوصـــ نمــا يتعـــداە للّوال  ف عــ عامـــة النـــاس، و قتــ هـــذا التوصـــ متعلمـــ مــنهم ذوو الميـــول المحافظـــة الـــذين ال متعلمـــ مــنهم ذوو الميـــول المحافظـــة الـــذين ال ّوال 

ــــة مقراط ة عــــ مفهــــوم الد م المثــــ للــــسخ ــــةنعــــرف مــــن ميــــولهم المحافظــــة ســــوى هــــذا الــــته مقراط ة عــــ مفهــــوم الد م المثــــ للــــسخ ــــل . . نعــــرف مــــن ميــــولهم المحافظــــة ســــوى هــــذا الــــته ــــل و التحل و التحل
ـــادئ محافظـــة وال هـــم ، ال م ـــادئ محافظـــة وال هـــماألخــ ، ال م ثـــ لحـــب   األخــ ـــرة ال ـــذلك الـــشوق المركـــوز  ذا ـــن األمـــر متعلـــق  ثـــ لحـــب ّحزنـــون، ل ـــرة ال ـــذلك الـــشوق المركـــوز  ذا ـــن األمـــر متعلـــق  ّحزنـــون، ل

ان انالطغ   . . الطغ
ة بــ ة بــو الـسن األخــ مكنهــا أن تــأ و الـسن األخــ ــة  مقراط ف، مــن أن الد ــة هــذا التوصــ أحق مكنهــا أن تــأ رزت ســمات واضــحة تــو  ــة  مقراط ف، مــن أن الد ــة هــذا التوصــ أحق رزت ســمات واضــحة تــو 

ە" " مخبولمخبول""شخص شخص  ەمثل ترامب وغ   ..مثل ترامب وغ
  

ـــــــــتهم  ة، هـــــــــؤالء أنفـــــــــسهم حـــــــــ ينفـــــــــسون عـــــــــن دون المناســـــــــ ـــــــــتهم ّو ة، هـــــــــؤالء أنفـــــــــسهم حـــــــــ ينفـــــــــسون عـــــــــن دون المناســـــــــ ّو

ـــــة،  مقراط هم، وهجـــــومهم المـــــستمر عـــــ الد ـــــة، وضـــــحالة تفكـــــ مقراط هم، وهجـــــومهم المـــــستمر عـــــ الد وضـــــحالة تفكـــــ
ــــــ ن  ه أحـــــد المفكـــــ ـــــسم مـــــا  ثون  ـــــش ــــــي ن  ه أحـــــد المفكـــــ ـــــسم مـــــا  ثون  ـــــش ـــــسة""ي ـــــدة المعا ـــــسةالعق ـــــدة المعا " " العق

ـد مـن فأفأ ك الفكرة القائمـة عـ تقل سته ف  ـد مـن نت كطرف ضع ك الفكرة القائمـة عـ تقل سته ف  نت كطرف ضع
ل المثــال. . هــو أقــوى منــكهــو أقــوى منــك ل المثــالعــ ســ ــشعر الجماعـــات : : عــ ســ س ــشعر الجماعـــات حــ  س حــ 

ــــــــــــــة خطــــــــــــــر مــــــــــــــصادرة الــــــــــــــرأي تقفــــــــــــــز فــــــــــــــورا إ مقــــــــــــــررات  ــــــــــــــة خطــــــــــــــر مــــــــــــــصادرة الــــــــــــــرأي تقفــــــــــــــز فــــــــــــــورا إ مقــــــــــــــررات الدي الدي
ــــــــة  مقراط انــــــــت تحتقــــــــر الد ــــــــة حــــــــ لــــــــو  ــــــــة والح مقراط ــــــــة الد مقراط انــــــــت تحتقــــــــر الد ــــــــة حــــــــ لــــــــو  ــــــــة والح مقراط الد

دا  فكرها وسلوكها ة احتقارا شد دا  فكرها وسلوكهاوالح ة احتقارا شد   . . والح
ــــــضة االتحــــــاد الــــــسوفي وحــــــ أراد البولنــــــدوحــــــ أراد البولنــــــد ــــــضة االتحــــــاد الــــــسوفي يون التحــــــرر مــــــن ق يون التحــــــرر مــــــن ق

ــــــا وليتار حقــــــوق ال ــــــاتمــــــسكوا  وليتار حقــــــوق ال وعا    تمــــــسكوا  هم مــــــ ــــــدو حــــــرا وعا   لــــــ ي هم مــــــ ــــــدو حــــــرا  لــــــ ي
ـــــــانوا  ت ومـــــــن ثـــــــم نـــــــالوا التحـــــــرر الـــــــوط الـــــــذي  ـــــــانوا أعـــــــ الـــــــسوف ت ومـــــــن ثـــــــم نـــــــالوا التحـــــــرر الـــــــوط الـــــــذي  أعـــــــ الـــــــسوف

ــه ــهــصبون إل اسات . . ــصبون إل ــة لــس اسات وكــذلك الحــال مــع الثقافــات المعاد ــة لــس وكــذلك الحــال مــع الثقافــات المعاد
ــــان  ــــة، فــــأول اتهــــام ســــيواجه األم ك ــــات المتحــــدة األم ــــان الوال ــــة، فــــأول اتهــــام ســــيواجه األم ك ــــات المتحــــدة األم الوال

مـــــــــا هـــــــــو أنهـــــــــهـــــــــو أنهـــــــــ ـــــــــات  لـــــــــد الح س  ـــــــــا لـــــــــ مـــــــــا م ازدواجيـــــــــون، وأن أم ـــــــــات  لـــــــــد الح س  ـــــــــا لـــــــــ م ازدواجيـــــــــون، وأن أم
ـة،  ـة لمفهـوم الح انت هـذە الثقافـات معاد ـة، يزعمون، ح لو  ـة لمفهـوم الح انت هـذە الثقافـات معاد يزعمون، ح لو 
ـــــــــــا  س ح ـــــــــــدة ولـــــــــــ اق المنا جـــــــــــري  ســــــــــ ــــــــــل هـــــــــــذا العـــــــــــداء  ـــــــــــا ف س ح ـــــــــــدة ولـــــــــــ اق المنا جـــــــــــري  ســــــــــ ــــــــــل هـــــــــــذا العـــــــــــداء  ف

ة ة والح مقراط ةالد ة والح مقراط   ..الد
ــــــث تغــــــدو  ة  العـــــراق، ح اس ــــــث تغــــــدو وكـــــذلك الحــــــال مـــــع نخبنــــــا الــــــس ة  العـــــراق، ح اس وكـــــذلك الحــــــال مـــــع نخبنــــــا الــــــس

ـــة  مقراط م الد ـــة مفــاه مقراط م الد ـــة""مفــاه ـــةمثــل األغلب ـــةاالاال""وو" " مثــل األغلب ــات الدور ـــةنتخا ــات الدور " " نتخا
ـــادل الـــسل للـــسلطة""وو ـــادل الـــسل للـــسلطةالت ـــام للدســـتور""وو" " الت ـــام للدســـتوراالحت ّ، ومـــن ثـــم ّ، ومـــن ثـــم ""االحت

ــة"" ــات المدن ــةالح ــات المدن ــة" " الح مقراط ــةالــ تــضمنها عــادة الدســات الد مقراط . . الــ تــضمنها عــادة الدســات الد
طــــــــة أن تحقــــــــق الــــــــصورة  وعا  غــــــــدو مــــــــ طــــــــة أن تحقــــــــق الــــــــصورة ـــــــل هــــــــذا وســــــــواە  وعا  غــــــــدو مــــــــ ـــــــل هــــــــذا وســــــــواە 
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ــــــة مقراط قة للد ــــــةالمــــــس مقراط قة للد س : : المــــــس ــــــة ولــــــ ــــــة الطائف ــــــم األغلب س و ح ــــــة ولــــــ ــــــة الطائف ــــــم األغلب و ح
ة اس ــــــــة الـــــــــس ةاألغلب اس ــــــــة الـــــــــس ـــــــــاب ا. . األغلب ـــــــــاب اومـــــــــن  ة وعمـــــــــ ومـــــــــن  اق ة االســـــــــ لـــــــــ

ً
ة وعمـــــــــ  اق ة االســـــــــ لـــــــــ

ً

ـــل محاولـــة  ة  اس قة، تغلـــق هـــذە النخـــب الـــس ـــدة المـــس ـــل محاولـــة العق ة  اس قة، تغلـــق هـــذە النخـــب الـــس ـــدة المـــس العق
ــم عــن  الوصــول إ ســدة الح ا متذرعــة  ــم عــن ّلنقــد ســلوكها الــس الوصــول إ ســدة الح ا متذرعــة  ّلنقــد ســلوكها الــس

اع ق صناديق االق اعط ق صناديق االق   ..ط
ارهـــــا صـــــمام أمـــــان ضـــــد  اعت ـــــة،  مقراط ضـــــون عـــــ الد ارهـــــا صـــــمام أمـــــان ضـــــد والمع اعت ـــــة،  مقراط ضـــــون عـــــ الد والمع

ــة الــ تتعامــل مــ ناســون هــذا النفــاق واالزدواج ة، ي ــة الــ تتعامــل مــالــسلط ناســون هــذا النفــاق واالزدواج ة، ي ع ع الــسلط
ــة نفــسها، وال  مقراط لــة كــسالح مــضاد للد م الن ــة نفــسها، وال هــذە المفــاه مقراط لــة كــسالح مــضاد للد م الن هــذە المفــاه
ــــــد لمــــــا نــــــراە مــــــن  ع ــــــب وال مــــــن  ــــــة ال مــــــن ق مقراط ــــــد لمــــــا نــــــراە مــــــن دخــــــل للد ع ــــــب وال مــــــن  ــــــة ال مــــــن ق مقراط دخــــــل للد

ة مقراط اسم الد ة عارمة  اس ةفو س مقراط اسم الد ة عارمة  اس   . . فو س
ات الناشـــئة، تلـــك  مقراط تجهـــا الـــد ـــصة ت ل ع ات الناشـــئة، تلـــك ّـــل ثمـــة مـــشا مقراط تجهـــا الـــد ـــصة ت ل ع ّـــل ثمـــة مـــشا

ئا  اعـا سـ ـد الغـرب، فـتع انط ات ال تحاول تقل مقراط ئا الد اعـا سـ ـد الغـرب، فـتع انط ات ال تحاول تقل مقراط الد
ــــــــان أنفـــــــسهم أســــــــهموا  ــــــــة، خـــــــصوصا أن األم مقراط ــــــــان أنفـــــــسهم أســــــــهموا عـــــــن الد ــــــــة، خـــــــصوصا أن األم مقراط عـــــــن الد
ــــــاب واســــــعا،  ــــــل فـــــتح ال ، مـــــن قب ــــــا بهـــــذە الفــــــو ل م ــــــاب واســــــعا، ـــــش ــــــل فـــــتح ال ، مـــــن قب ــــــا بهـــــذە الفــــــو ل م ـــــش

األصل ة  مقراط ارهة للد دفعة واحدة لجماعات   األصلو ة  مقراط ارهة للد دفعة واحدة لجماعات     . . و
قـــــة ال ينطبــــق عـــــ  ات الع مقراط قـــــة ال ينطبــــق عـــــ لــــذلك مــــا ينطبـــــق عــــ الــــد ات الع مقراط لــــذلك مــــا ينطبـــــق عــــ الــــد

القــــصور وعــــ ورة لــــ نتهمهــــا  الــــ ات الناشــــئة  مقراط القــــصور وعــــالــــد ورة لــــ نتهمهــــا  الــــ ات الناشــــئة  مقراط   الــــد
ل س د أنها 

ل سّ د أنها 
ّ

..  
قــــــــــة ومؤســــــــــسات راســــــــــخة، مثــــــــــل    ــــــــــات ع مقراط ،  د مــــــــــث

ً
قــــــــــة ومؤســــــــــسات راســــــــــخة، مثــــــــــل  ــــــــــات ع مقراط ،  د مــــــــــث

ً

خمـــــــسمائة ســـــــنة، ال  قـــــــدر عمرهـــــــا  ـــــــة الـــــــ  خمـــــــسمائة ســـــــنة، ال المؤســــــسات الغ قـــــــدر عمرهـــــــا  ـــــــة الـــــــ  المؤســــــسات الغ
ـــــــة إلدارة  ة عاد مـــــــا لـــــــو تــــــم انتخـــــــاب شخـــــــص ل خطـــــــورة ف ـــــــة إلدارة ــــــش ة عاد مـــــــا لـــــــو تــــــم انتخـــــــاب شخـــــــص ل خطـــــــورة ف ــــــش

  . . السلطةالسلطة
ــــــــــــل  دة مــــــــــــن ق ــــــــــــة شــــــــــــد دة، ثمــــــــــــة رقا ــــــــــــساطة شــــــــــــد ــــــــــــل ّألنــــــــــــه، و دة مــــــــــــن ق ــــــــــــة شــــــــــــد دة، ثمــــــــــــة رقا ــــــــــــساطة شــــــــــــد ّألنــــــــــــه، و

قاع هذا الشخص ط إ قاع هذا الشخصالمؤسسات لض ط إ   . . المؤسسات لض
جـ الن جـو الن تــه، و حجـة عــدم خ مــص األمــة  مكنــه التالعـب  تــه، ة ال  حجـة عــدم خ مــص األمــة  مكنــه التالعـب  ة ال 

ة مقراط حجة ضعف الد ةأو  مقراط حجة ضعف الد   . . أو 
ـــــة  ـــــة فت مقراط ع  د ـــــن لـــــو تـــــم ترشـــــيح رجـــــل مـــــن هـــــذا النـــــ ـــــة ل ـــــة فت مقراط ع  د ـــــن لـــــو تـــــم ترشـــــيح رجـــــل مـــــن هـــــذا النـــــ ل
مــــا لــــو أنــــه  دو األمــــر  ــــد راســــخة، فــــس س لهــــا تقال ة ولــــ مــــا لــــو أنــــه ومتعــــ دو األمــــر  ــــد راســــخة، فــــس س لهــــا تقال ة ولــــ ومتعــــ
ـــــــست ســــــــوى  ة يـــــــراد منهـــــــا إثــــــــارة إعجـــــــاب الغـــــــرب، أو ل ح ـــــــست ســــــــوى مـــــــ ة يـــــــراد منهـــــــا إثــــــــارة إعجـــــــاب الغـــــــرب، أو ل ح مـــــــ

ما نراە  العر ة  لة سلط ما نراە  العروس ة  لة سلط   . . اقاقوس
ـــــــــة  ، والمهن ة، والتـــــــــدرج الحـــــــــز اس ـــــــــة، والـــــــــس ة اإلدار ـــــــــة فـــــــــالخ ، والمهن ة، والتـــــــــدرج الحـــــــــز اس ـــــــــة، والـــــــــس ة اإلدار فـــــــــالخ

طا دو  ة، ت طاالعال دو  ة، ت ا  العال ة  وراور ات الفت مقراط ة الد ات الفت مقراط   . .  الد
ة لهـم  ـس ال ـدا، فالحـل األمثـل  فهمـه الطـائفيون أ ة لهـم وهـذا مـا لـم  ـس ال ـدا، فالحـل األمثـل  فهمـه الطـائفيون أ وهـذا مـا لـم 
قــف  ف  س وزراء ضــع ة الــ تتمثــل بــرئ قــف تلــك الخلطــة الــسح ف  س وزراء ضــع ة الــ تتمثــل بــرئ تلــك الخلطــة الــسح

ه القوى النا ة هشة تتالعب  ه القوى الناع أرض ة هشة تتالعب    ..فذةفذةع أرض
  

  

  
ـــــــــــــة  مقراط ة للد ــــــــــــس ال ـــــــــــــة حــــــــــــ نحـــــــــــــسم القـــــــــــــول  مقراط ة للد ــــــــــــس ال ـــــــــــــة""حــــــــــــ نحـــــــــــــسم القـــــــــــــول  ق ـــــــــــــةالحق ق " " الحق

عـــــــــة، ولـــــــــ نـــــــــ مطمئنــــــــــ مـــــــــن صـــــــــحة قولنـــــــــا مــــــــــن إن  َوالمت ٌَ عـــــــــة، ولـــــــــ نـــــــــ مطمئنــــــــــ مـــــــــن صـــــــــحة قولنـــــــــا مــــــــــن إن َّ َوالمت ٌَ َّ

ــــــــ أن تكــــــــون  ة، ي ـــــــة صــــــــمام أمـــــــان ضــــــــد الـــــــسلط مقراط ــــــــ أن تكــــــــون ّالد ة، ي ـــــــة صــــــــمام أمـــــــان ضــــــــد الـــــــسلط مقراط ّالد

ة  ح والــــشفاف ــــث الوضــــ وط المعمــــول بهــــا ال تقــــل مــــن ح ة الــــ ح والــــشفاف ــــث الوضــــ وط المعمــــول بهــــا ال تقــــل مــــن ح الــــ
قة ات الع مقراط قةالمعمول بها  الد ات الع مقراط   . . المعمول بها  الد

ــــــــــة هــــــــــذا المطلــــــــــب، وأن قـــــــــــدر وحــــــــــ لــــــــــو ســــــــــلموحــــــــــ لــــــــــو ســــــــــلم مثال نا جـــــــــــد 
ً

ــــــــــة هــــــــــذا المطلــــــــــب، وأن قـــــــــــدر  مثال نا جـــــــــــد 
ً

ات، فعـــــــ  ـــــــس ـــــــة  مقراط ـــــــة  العـــــــراق ســـــــ د مقراط ات، فعـــــــ الد ـــــــس ـــــــة  مقراط ـــــــة  العـــــــراق ســـــــ د مقراط الد
اسي  ة الـــــــــس ـــــــــة خـــــــــ مقراط ـــــــــ أن تفـــــــــرز هـــــــــذە الد اسي األقـــــــــل ي ة الـــــــــس ـــــــــة خـــــــــ مقراط ـــــــــ أن تفـــــــــرز هـــــــــذە الد األقـــــــــل ي

فاء فاءاأل   . . األ
ـل مخـاطر  مكـن تقل سلم هنا ع مـضض، أنـه  ، ونحن  ـل مخـاطر مع مكـن تقل سلم هنا ع مـضض، أنـه  ، ونحن  مع
فــاءات مـــن ذوي التخـــصص   ــد مـــن ال ج الم فــاءات مـــن ذوي التخـــصص  المحاصــصة بـــ ــد مـــن ال ج الم المحاصــصة بـــ

ــــــــــا ألنــــــــــصاف الـــــــــوزارالـــــــــوزار ة إ د ــــــــــا ألنــــــــــصاف ات، ال أن تتحــــــــــول هــــــــــذە األخــــــــــ ة إ د ات، ال أن تتحــــــــــول هــــــــــذە األخــــــــــ
  . . األمياألمي

خفـــــف مـــــن مخـــــاطر  نـــــامج، الـــــذي  خفـــــف مـــــن مخـــــاطر ولـــــ نقنـــــع أنفـــــسنا بهـــــذا ال نـــــامج، الـــــذي  ولـــــ نقنـــــع أنفـــــسنا بهـــــذا ال
مقرا"" مقراالنفـاق الـد ـه  العـراق، ولــ نغـادر تلــك " " النفـاق الـد ـه  العـراق، ولــ نغـادر تلــك المعمــول  المعمــول 

ا وزورا، نقـول ة كـذ مقراط الد ة ال تتغ  دة العكس ا وزورا، نقـولالعق ة كـذ مقراط الد ة ال تتغ  دة العكس : : العق
ة مـــــــــا لـــــــــم تتخـــــــــذ مـــــــــن الح اســـــــــ ة مـــــــــا لـــــــــم تتخـــــــــذ مـــــــــن الحـــــــــل خطـــــــــوة س اســـــــــ ـــــــــة ـــــــــل خطـــــــــوة س ـــــــــة ـــــــــات المدن ـــــــــات المدن

ن توهمت العكـس  أساساأساسا ن توهمت العكـسلها فعمرها قص و ـان . . لها فعمرها قص و ـان أللهـم إال إذا  أللهـم إال إذا 
ة لة اجتماع ة مش عت الح اق الثقا  ةالس لة اجتماع ة مش عت الح اق الثقا  ـن ال أظـن أن   !!الس ـن ال أظـن أن ل ل

ـــة   مخلوقـــامخلوقـــا حتقـــر الح ـــون  عـــاق  هـــذا ال
ً

ـــة  حتقـــر الح ـــون  عـــاق  هـــذا ال
ً

ثناء الطغـــاة (( ثناء الطغـــاة اســـ اســـ
لة لةكـونهم مـن غـ فـص ـة تعـدل ))كـونهم مـن غـ فـص انـت هنـاك نخ ـة تعـدل ّ، خـصوصا إن  انـت هنـاك نخ ّ، خـصوصا إن 

      ..س إ رشدهاس إ رشدهاالمسار وترجع الناالمسار وترجع النا

  
  

ـة، فالحـد الفاصـل   الخالصة؛الخالصة؛ ـات خطـوة نحـو الهاو ـة، فالحـد الفاصـل  قمع الح ـات خطـوة نحـو الهاو  قمع الح
 ، مقرا الحقــ ــ الــسلوك الــد ، و مقرا ، بــ النفــاق الــد مقرا الحقــ ــ الــسلوك الــد ، و مقرا بــ النفــاق الــد
ــــــل هــــــذا بنــــــاء  ــــــل  ــــــة، وق الح ــــــة  مقراط ــــــل هــــــذا بنــــــاء هـــــو حــــــ تكتمــــــل الد ــــــل  ــــــة، وق الح ــــــة  مقراط هـــــو حــــــ تكتمــــــل الد
 ، ، ّالمؤسـسات الـ مـن شـأنها أن تحـد مـن تغـول أنـصاف األميـ ّالمؤسـسات الـ مـن شـأنها أن تحـد مـن تغـول أنـصاف األميـ

م ع ــــة الــــ يــــته مقراط م عفالد ــــة الــــ يــــته مقراط ـــــم فالد ونهــــا ح عت ـــــم ليهــــا الجــــاهلون، و ونهــــا ح عت ليهــــا الجــــاهلون، و
ـــال مؤســــسات؛ فثمـــة فـــارق كبـــ بــــ  ـــة  مقراط ـــاء،  د ـــال مؤســــسات؛ فثمـــة فـــارق كبـــ بــــ ّاألغب ـــة  مقراط ـــاء،  د ّاألغب

ــال مؤســسات؛ األو  ــة  مقراط ــة، ود مقراط ــال د ــال مؤســسات؛ األو مؤســسات  ــة  مقراط ــة، ود مقراط ــال د مؤســسات 
، فـال هـذە وال  ة مفقس ألنصاف األميـ ، فـال هـذە وال مفقس للطغاة، والثان ة مفقس ألنصاف األميـ مفقس للطغاة، والثان

ة ق ة حق مقراط ةتلك د ق ة حق مقراط   ..تلك د
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  صادق الصاصادق الصا

ا المخلوقات أمم مثلنا, , ما ال أمةما ال أمة.... ا المخلوقات أمم مثلنافأن    .. .. فأن 
ة  األرض وال طائر  وماوما  ""  ––قال تعا قال تعا  ٍمن دا ة  األرض وال طائرْ ٍمن دا ُط  ْ م  ُط ه أال أمم أمثال ِجناح مِ ه أال أمم أمثال ِجناح   3838  األنعاماألنعام  ––   " "ِ

أنــه جنــد ســوء غوغــائي  أنــه جنــد ســوء غوغــائي وصـف الجــراد  تهم,,وصـف الجــراد  حــة سـ تهمقب حــة سـ العــذاب ,,قب ط ذكــرە  العــذاب فهــو مكــروە يــرت ط ذكــرە   الــدنيوي  الــدنيوي واالبــتالءواالبــتالءفهــو مكــروە يــرت
ـــان مـــن األرض أال جـــردە, , ّمــشتق أســـمه مـــن الجـــردّمــشتق أســـمه مـــن الجـــرد,, ل  م ـــان مـــن األرض أال جـــردەِألنـــه اليــ ل  م ـــل مـــا,,ِألنـــه اليــ ـــل مـــاأي أ ــه مـــن   أي أ ــه مـــن عل ـــاتعل ـــاتن فلـــم يبـــق منـــه فلـــم يبـــق منـــه ,,ن

ئا ئاش اتها ..ش َ؟ وجرد األرض أذهب ن َ اتها ّ َ؟ وجرد األرض أذهب ن َ ب , , ّ ارثة تص مثل  ذلك  ب فهو  ارثة تص مثل  ذلك  ات موجعهاالقتصاداالقتصادفهو  ات موجعه    ؟ ؟ .. 
  

لمة لمةو َجرد الثوب   و َ َجرد الثوب ّ َ   ؟ ؟ ..--ّعراەّعراە  ––ّ
ــــساب عــــ األرض  ـــب تركيبهــــا ت ات رغــــم ضــــعفها وعج ــــساب عــــ األرض هـــذە الحــــ ـــب تركيبهــــا ت ات رغــــم ضــــعفها وعج هـــذە الحــــ

س ا أقوات الناس وتأ ع األخ وال د  س ل ل سالس ا أقوات الناس وتأ ع األخ وال د  س ل ل   ؟ ؟ ..الس
مـــــــة هللا    ++++ مـــــــة هللاح ـــــــ––  وصـــــــف يـــــــوم الحـــــــ   وصـــــــف يـــــــوم الحـــــــ ح ـــــــأنهم جـــــــراد من  ْ ٍ ّ ـــــــّ ـــــــأنهم جـــــــراد من  ْ ٍ ّ ّ

--    
شارهم شارهمان ل جهةان هم وتفرقهم   عة س تهم و ل جهة وك هم وتفرقهم   عة س تهم و   .!. .!.  وك

ستطيع القفز  ث  ستطيع القفز ح ث    ..مرة أطول من جسمهامرة أطول من جسمها  2020ح
ــــــة قــــــد تتوافــــــق مــــــع     ++++ ــــــة قــــــد تتوافــــــق مــــــع للجــــــراد خــــــصائص عجي ــــــةللجــــــراد خــــــصائص عجي ــــــةازدواج    المعــــــاي المعــــــايازدواج

اسي عــض الـس م لـدى  اسيوالمفـاه عــض الـس م لـدى  ــة دون   --  والمفـاه لـدان الع ــة دون  العــراق وال لـدان الع  العــراق وال
ثن ثناس       --  اءاءاس

ر ث المواصفات و عمق ال رمن ح ث المواصفات و عمق ال   ؟ ؟ ..من ح
قـوا     ++++ ة فلـم ي اس قـوا مواقـف متناقـضة يتقلـب فيهـا رواد الـشهرة الـس ة فلـم ي اس مواقـف متناقـضة يتقلـب فيهـا رواد الـشهرة الـس

نه؟ إإ  ترمــــزترمــــز.! .! فيهــــا أي  حــــسنفيهــــا أي  حــــسن نه؟  خالفــــات وفــــضائح وأعمــــال مــــش  خالفــــات وفــــضائح وأعمــــال مــــش
اد الد والع ادتنهش سمعة ال الد والع   ؟  ؟  ..تنهش سمعة ال

ـارع  ـارع قافزي حواجز  الد   الال.. .. قافزي حواجز  ـة لـصالح الـ الد حـسنون رؤ ـة لـصالح الـ يؤمنـون يؤمنـون   الال....حـسنون رؤ
ــــــــــالحقوق ـــــالحقوق  ـــــاإل ةاإل ةسان ـــــات  سان ـــــاتوال الح .!. .!. طمـــــاع  الـــــسلطة والمـــــالطمـــــاع  الـــــسلطة والمـــــال.. .. وال الح

ن  ـــــا اآلخـــــ كون  نوا ـــــش ن يتعـــــالون و ـــــا اآلخـــــ كون  نوا ـــــش ـــــت ـــــشئواـــــشئوا, , يتعـــــالون و ـــــت  عـــــ تمييـــــع الثوا  عـــــ تمييـــــع الثوا
ات ع موقف ات ع موقفوعدم الث ة لهـم .. .. وعدم الث ـس ال ـست مهمـة  ا الـوطن ل ة لهـم قضا ـس ال ـست مهمـة  ا الـوطن ل قضا

 .!. .!.  
ــات الفتنــة  ــات الفتنــة هـؤالء أصــحاب غا ابهـؤالء أصــحاب غا ابواالحـ الحقــد و واالحـ الحقــد و  وتــأجيج النفــوس   وتــأجيج النفــوس 

اءالتــــــــذمر التــــــــذمر  اءواالســــــــ عـــــــــ ومنفــــــــذي أوامـــــــــر ـــــــــانوا دومــــــــاـــــــــانوا دومــــــــا.. .. واالســــــــ عـــــــــ ومنفــــــــذي أوامـــــــــر  خــــــــدما مط  خــــــــدما مط
ــهم  الخارج ــهم  الخارجلمموليهم وآم   ؟ ؟ ..لمموليهم وآم

ـــــــح القـــا ـــــــح القـــا قــال  ـــب وصـــف الجـــرادة-- قــال  ـــب وصـــف الجـــرادةعـــن عج , ,  رأس فـــرس  رأس فـــرس -- لهـــا لهـــا--عـــن عج
ـــ, , أســـدأســـد  صـــدرصـــدر, , عنـــق ثـــورعنـــق ثـــور ـــجنـــاح  ـــه , , رجـــل جمـــلرجـــل جمـــل, , جنـــاح  ـــه ذنـــب ح طـــن , , ذنـــب ح طـــن و و

حان هللا,,عقرب عقرب  حان هللافس    . .فس

دعو-- ص ص--ان الرسولان الرسول دعو  رە ع المجتمع    رە ع المجتمعع الجراد ل   --ع الجراد ل
ارە ارُەاللهم وأقتل ك ضه  ,,ُلك صغارُەلك صغارەوأهوأه  ,,ُاللهم وأقتل ك ضهوأفسد ب وخـذ وخـذ   ,,وأقطـع دابـرەوأقطـع دابـرە, , وأفسد ب

شنا شناأفواهه من معا   ..أفواهه من معا
قــا أحــاط بهـــذا --عع--وصــف األمــام عــوصــف األمــام عــ قــا أحــاط بهـــذا  خلقـــة الجــرادة وصــفا رائعـــا دق  خلقـــة الجــرادة وصــفا رائعـــا دق
وفــــتح لهــــا وفــــتح لهــــا , , جعــــل لهــــا الــــسمع الخــــجعــــل لهــــا الــــسمع الخــــ.! .! ته وخواصــــهته وخواصــــهالمخلــــوق وصــــفاالمخلــــوق وصــــفا

ومنجلــ ومنجلــ , , ونــاب بهـا تقــرض ونــاب بهـا تقــرض , , ّالفـم الــسوي وجعـل لهــا الحــس القـويّالفـم الــسوي وجعـل لهــا الحــس القـوي
ض ضبهما تق عون ذبهـا ولـو أجلبـوا   الال, , راع  زرعهمراع  زرعهميرهبها الزيرهبها الز,, ,, بهما تق ـستط

عون ذبهـا ولـو أجلبـوا ّ ـستط
ّ

  ؟؟..وتق منه شهواتهاوتق منه شهواتها,,ح ترد الحرث  نزواتهاح ترد الحرث  نزواتها,,جمعهمجمعهم
ــاب النــصح  نهمــا مــن  جــب التميــ ب ــ  ــاب النــصح لمتــان الأ نهمــا مــن  جــب التميــ ب ــ    --والــوالــ  الخــالخــ––لمتــان الأ

م آمــال النــاس عض تحطــ ــد الــ م آمــال النــاسعنــدما ي عض تحطــ ــد الــ نــه ال, , عنــدما ي مــا يــتال األمــل ل نــه الر مــا يــتال األمــل ل   ر
ـــــدا ـــــداينعـــــدم أ ن صـــــفح, , ينعـــــدم أ عض لتلـــــ ـــــس الـــــ ن صـــــفحعنـــــدما  عض لتلـــــ ـــــس الـــــ حـــــ عنـــــدما  حـــــ ات الـــــوطن  ات الـــــوطن 

حولـــــــــــوە   ,,الـــــــــــدماء الـــــــــــدماء  حولـــــــــــوە ل ـــــــــــل إإل ـــــــــــل  ل ة وعمـــــــــــل  ت تالال, , ومـــــــــــرارةومـــــــــــرارة ل ة وعمـــــــــــل ـــــــــــ التـــــــــــضح ـــــــــــ التـــــــــــضح
عـــــادة العتمـــــة  العتمـــــة إضـــــاءةإضـــــاءةالمخلـــــص الرائـــــع  المخلـــــص الرائـــــع   عـــــادةو ـــــاةو ـــــسمة للح ـــــاة ال ـــــسمة للح ى , ,  ال ى لـــــ لـــــ

اء قة األش اءحق قة األش   .! .! حق
قــودون مـــشعل  ـــة  حاجـــة ا دعــاة مح قــودون مـــشعل الــوطن  ـــة  حاجـــة ا دعــاة مح . . . .  الـــشامل الـــشاملاإلصــالحاإلصــالحالــوطن 

ع  أأ....أصالءأصالء ل أ ة   ة واألخالق م الوطن الق اما  عال ل أ ة   ة واألخالق م الوطن الق اما  اة؟ ال اة؟ اد الح   اد الح
اة  مة الح ح اة أذا كنا نؤمن  مة الح ح ل الجهود لتضافرلتضافرأذا كنا نؤمن  ل الجهود      .  . المخلصةالمخلصة 

  
دةأوقفوا هؤالء عند حدودهم ح ال تكون فتنة أوقفوا هؤالء عند حدودهم ح ال تكون فتنة  دةجد   .!.!؟؟....جد

ظهــــر الخــــ والحــــق  الحمــــدالحمــــد ظهــــر الخــــ والحــــق الــــذي  فــــضح الظلــــم والــــ مهمــــا , ,  الــــذي  فــــضح الظلــــم والــــ مهمــــا و و
  .!.!طال األمدطال األمد

فعل الخ ال فعل الخ الومن  ه  ومن  هعدم جواز   عدم جواز
َّذهب العرف ب هللا والناسَّذهب العرف ب هللا والناس  الال
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حة؟  ة فض مقراط ف تغدو الد حة؟ ك ة فض مقراط ف تغدو الد   ك
مكنهــــا أن أســـوأأســـوأحـــ تكــــشف حـــ تكــــشف  ـــة، الــــ  د مكنهــــا أن  مــــا فينــــا وتظهـــر مــــضام الرجـــال و الــــسلطة  المجتمعــــات التقل ـــة، الــــ  د  مــــا فينــــا وتظهـــر مــــضام الرجـــال و الــــسلطة  المجتمعــــات التقل

ـــاألخرى، أو  ن ضـــعفت إحــدى هـــات الـــسلطت تمــسك  ة، و اس ــة والـــس ـــاألخرى، أو ّتمــنح الرجـــال الـــسلطة الدي ن ضـــعفت إحــدى هـــات الـــسلطت تمــسك  ة، و اس ــة والـــس تـــدعم تـــدعم ّتمــنح الرجـــال الـــسلطة الدي
ا واآلخرة م الدن ا واآلخرةأحداهما األخرى للفوز بنع م الدن ـاتهم ! ! أحداهما األخرى للفوز بنع ـل خطا حتها كذلك أنهـا تعـري االنتهـاز مـن  من فض ـاتهم ّوت ـل خطا حتها كذلك أنهـا تعـري االنتهـاز مـن  من فض ّوت

مــن   ــ ال  ل األ ، ثــم تبــ الحقــا أن المــش عــ داد ال ة االســ مــن  ّالمنافقــة الــ صــدعوا بهــا رؤوســنا خــالل فــ ــ ال  ل األ ، ثــم تبــ الحقــا أن المــش عــ داد ال ة االســ ّالمنافقــة الــ صــدعوا بهــا رؤوســنا خــالل فــ

ب للسلطة نما  ذلك الشغف العج داد و ب للسلطةاالس نما  ذلك الشغف العج داد و   ..االس
عـد فالفال   ء  عـراق مـا  ـأي  ـة  مقراط ـة، وال مؤسـسات تـدين للد م، وال ه عـد  تنظ ء  عـراق مـا  ـأي  ـة  مقراط ـة، وال مؤسـسات تـدين للد م، وال ه ، واتـضح الحقـا أن ، واتـضح الحقـا أن 20032003 تنظ

ـل  كـن مرفوضـا مـن ق داد لـم  ـل االس كـن مرفوضـا مـن ق داد لـم  ـسجم " " المعارضـةالمعارضـة""االس داد الـذي ي س االسـ ونـه لـ نمـا ل دادا، و ونـه اسـ ـسجم ل داد الـذي ي س االسـ ونـه لـ نمـا ل دادا، و ونـه اسـ ل
ـة  ة انتهاز اسـ ة لـم تكـن سـوى مقولـة س ة، وهـذە األخـ ـة مع تطلعاتنا المذهب ة انتهاز اسـ ة لـم تكـن سـوى مقولـة س ة، وهـذە األخـ ثمرتها األحـزاب ذات التوجـه مع تطلعاتنا المذهب ثمرتها األحـزاب ذات التوجـه اسـ اسـ

ة إطالة أمد وجودهم  السلطة غ ة إطالة أمد وجودهم  السلطةالمذه  غ   . . المذه 
قتهم الخاصــة: : لمــة أخــرىلمــة أخــرى ــه عــ طــ حلمــون  ــانوا  داد الــذي  س االســ قتهم الخاصــةإنــه لــ ــه عــ طــ حلمــون  ــانوا  داد الــذي  س االســ االمتنــان . . إنــه لــ ــشعر  االمتنــان وعلينــا أن  ــشعر  وعلينــا أن 

ـــان لهـــا رأ ـــة  مقراط ــن الد ـــة وغامـــضة، ل ــة إذ لوالهـــا لظلـــت معـــادن هــؤالء الـــساسة مخف مقراط ّللد ـــان لهـــا رأّ ـــة  مقراط ــن الد ـــة وغامـــضة، ل ــة إذ لوالهـــا لظلـــت معـــادن هــؤالء الـــساسة مخف مقراط ّللد ي آخـــر ي آخـــر ّ
  ..ّوأظهرت دوافعهم وعرتها تحت الشمسّوأظهرت دوافعهم وعرتها تحت الشمس

  
تهـــــــــا وتقـــــــــدمت علينـــــــــا  خ قتنا  ة الـــــــــ ســـــــــ اس تهـــــــــا وتقـــــــــدمت علينـــــــــا  الـــــــــنظم الـــــــــس خ قتنا  ة الـــــــــ ســـــــــ اس  الـــــــــنظم الـــــــــس
ة، عــــــادة مــــــا  اس نها للحداثــــــة الــــــس لــــــة عــــــ تدشــــــ ة، عــــــادة مــــــا أشــــــواط ط اس نها للحداثــــــة الــــــس لــــــة عــــــ تدشــــــ أشــــــواط ط
 ، مقـرا ا ضـمن أطـار د اع عـ الـسلطة أمـرا صـح ، تجعل ال مقـرا ا ضـمن أطـار د اع عـ الـسلطة أمـرا صـح تجعل ال

  . . ّ تحد من تغول السلطةّ تحد من تغول السلطة  ودولة مؤسسات، وقوان نافذةودولة مؤسسات، وقوان نافذة

ـــارة المـــضحكة وال حاجـــوال حاجـــ نا بـــ الحـــ واآلخـــر بهـــذە الع ـــارة المـــضحكة ة لتـــذك نا بـــ الحـــ واآلخـــر بهـــذە الع ة لتـــذك
ــسعون للــسلطة""والــساذجة والــساذجة  اسي  ــسعون للــسلطةإن الــس اسي  مــا لــو أنهــا فــتح ""إن الــس مــا لــو أنهــا فــتح ،   ،

ــــد ــــدعلـــ جد ـــة المطــــاف هــــو الوصــــول     . . علـــ جد ــــة األحــــزاب  نها ـــة المطــــاف هــــو الوصــــول غا ــــة األحــــزاب  نها غا
ا ن لم تكن كذلك فماذا تكون  اللسلطة، و ن لم تكن كذلك فماذا تكون    ترى؟ ترى؟   للسلطة، و
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ــــة تــــضمن التــــداول الــــسل للــــسلطة؟  مقراط س الــــنظم الد ــــة تــــضمن التــــداول الــــسل للــــسلطة؟ ألــــ مقراط س الــــنظم الد ألــــ
ا إذا، إذا،  ارهـا جـ اعت ـة تعـرف نفـسها  مقراط ـة د ة مـن آل ا ّال غرا ارهـا جـ اعت ـة تعـرف نفـسها  مقراط ـة د ة مـن آل ّال غرا

ة المطاف ة المطافّآمنا يؤمن الوصول للسلطة  نها   . . ّآمنا يؤمن الوصول للسلطة  نها
س حكـرا عـ ثقافـة  اها الـساحرة لـ جنة السلطة ومزا س حكـرا عـ ثقافـة ّوالحلم  اها الـساحرة لـ جنة السلطة ومزا ّوالحلم 

أنـــه  ة  ـــ ا لجميـــع ال ــــخ الـــس ـــف التـــار مكـــن تع أنـــه عينهـــا، و ة  ـــ ا لجميـــع ال ــــخ الـــس ـــف التـــار مكـــن تع عينهـــا، و
ــ مقراط ــاع محمــوم عــ الــسلطة، إ أن بزغــت الد مقراط ة لتمــنح ة لتمــنح اع محمــوم عــ الــسلطة، إ أن بزغــت الد

قاعــــه ضــــمن  ط إ نــــه وضــــ ــــة عــــ تقن ع غة  اع صــــ قاعــــه ضــــمن هــــذا الــــ ط إ نــــه وضــــ ــــة عــــ تقن ع غة  اع صــــ هــــذا الــــ
ة الحديثة اس ات المعمول بها  النظم الس ة الحديثةاآلل اس ات المعمول بها  النظم الس   ..اآلل

ـه  مـا هـو عل ل معكـوس وظـل  ـش جري  اع عندنا  ـه غ أن ال مـا هـو عل ل معكـوس وظـل  ـش جري  اع عندنا  غ أن ال
ــــة دائ اله ال ـــا ألشــــ ــــةوف دائ اله ال ـــا ألشــــ م الـــسلطة عــــ حــــساب الدولــــة : : وف م الـــسلطة عــــ حــــساب الدولــــة تــــضخ تــــضخ

حمـدە، وهــو ــسبح  ــارك هـذا التــضخم و حمـدە، وهــوبتواطـؤ جمــا ي ــسبح  ــارك هـذا التــضخم و  عــ  عــ بتواطـؤ جمــا ي
ــــــــــة  المنعطفــــــــــات  ــــــــــة االســــــــــتعداد إلظهــــــــــار ميولــــــــــه العدوان ــــــــــة  المنعطفــــــــــات أه ــــــــــة االســــــــــتعداد إلظهــــــــــار ميولــــــــــه العدوان أه

ة ة الخط اس ةالس ة الخط اس   . . الس
ـــــــــة  ـــــــــة إن التواطــــــــؤ الجمــــــــا المعقـــــــــود بــــــــ هـــــــــذە األحــــــــزاب الحال إن التواطــــــــؤ الجمــــــــا المعقـــــــــود بــــــــ هـــــــــذە األحــــــــزاب الحال
قلـل مـن  ـل أمـد المأسـاة و ط ها المتحمـسة هـو الـذي  قلـل مـن ّوجماه ـل أمـد المأسـاة و ط ها المتحمـسة هـو الـذي  ّوجماه

ة  العراق مقراط ة  العراقحظوظ الد مقراط   ..حظوظ الد
  

  
  

ك،  ش المــــــش ــــــة، والدولــــــة، وضـــــمانات العــــــ ك، ال زال ســـــؤال اله ش المــــــش ــــــة، والدولــــــة، وضـــــمانات العــــــ ال زال ســـــؤال اله
لـــــــة النخـــــــب  عـــــــد مـــــــا تكـــــــون عـــــــن مخ الد، أ لـــــــة النخـــــــب والـــــــو بوحـــــــدة الـــــــ عـــــــد مـــــــا تكـــــــون عـــــــن مخ الد، أ والـــــــو بوحـــــــدة الـــــــ

مكــــن لهــــذە د، و مــــة وجمهورهــــا الـــسع ة الحا اس مكــــن لهــــذەالـــس د، و مــــة وجمهورهــــا الـــسع ة الحا اس  النخــــب  النخــــب الـــس
نهــــــــــا تعلــــــــــن  اب تافهــــــــــة، ل هــــــــــا أن تثــــــــــور وتهتــــــــــاج ألســــــــــ نهــــــــــا تعلــــــــــن ّوجماه اب تافهــــــــــة، ل هــــــــــا أن تثــــــــــور وتهتــــــــــاج ألســــــــــ ّوجماه

ة ى والمفصل ةالصمت تجاە األسئلة ال ى والمفصل   . . الصمت تجاە األسئلة ال
ــــــاب  ى مـــــن  ـــــ حلـــــو لهـــــا المتــــــاجرة بهـــــذە األســـــئلة ال ــــــاب ّوـمــــن ثـــــم  ى مـــــن  ـــــ حلـــــو لهـــــا المتــــــاجرة بهـــــذە األســـــئلة ال ّوـمــــن ثـــــم 

ة تفقـــــــدها  اســـــــ ، أو حـــــــ تتعـــــــرض لهـــــــزائم س ا ة تفقـــــــدها النفـــــــاق الـــــــس اســـــــ ، أو حـــــــ تتعـــــــرض لهـــــــزائم س ا النفـــــــاق الـــــــس
  . . سلطتهاسلطتها

ـــة  حـــال ضـــمن مقراط اســـبها الد اسة عـــن م ـــ ـــة  حـــال ضـــمنوســتدافع  مقراط اســـبها الد اسة عـــن م ـــ ت ت وســتدافع 
اق  حث عـــــن أي منفـــــذ الخـــــ خالفـــــه ســـــ ـــــة األصـــــوات، و اق أغلب حث عـــــن أي منفـــــذ الخـــــ خالفـــــه ســـــ ـــــة األصـــــوات، و أغلب

دعـــة""هــذە هــذە  دعـــةال ـــة الـــ تحولـــت إ صـــداع مـــزمن  " " ال مقراط ـــة الـــ تحولـــت إ صـــداع مـــزمن  الد مقراط الد
طـــــــوق الخنـــــــاق  ـــــــشعرون  ـــــــام العـــــــراق الجـــــــدد، فهـــــــم  طـــــــوق الخنـــــــاق رؤوس ح ـــــــشعرون  ـــــــام العـــــــراق الجـــــــدد، فهـــــــم  رؤوس ح
من الــ  داد لــوال ســلطة المهــ حنــون إ االســ ، و مقرا من الــ الــد داد لــوال ســلطة المهــ حنــون إ االســ ، و مقرا الــد

ة فرضا مقراط ة فرضافرضت عليهم الد مقراط   ..فرضت عليهم الد
ـارة عـن مظلـة المهـم  األمـر، أنالمهـم  األمـر، أن ـة  العـراق  ع مقراط ـارة عـن مظلـة  الد ـة  العـراق  ع مقراط  الد

ب  ة الـس ة، إذ جعلت هذە األخـ ة الطائف ة لألغلب ة كب ب حما ة الـس ة، إذ جعلت هذە األخـ ة الطائف ة لألغلب ة كب حما
ـــــــــرة  ـــــــــة، خـــــــــصوصا أن ذا مقراط الد ـــــــــرة الجــــــــوهري وراء إذعـــــــــانهم  ـــــــــة، خـــــــــصوصا أن ذا مقراط الد الجــــــــوهري وراء إذعـــــــــانهم 
ــــة، إال مــــن  مقراط م الد قــــ لــــة والمــــذهب تــــأ أن تتلــــوث  ــــة، إال مــــن ّالقب مقراط م الد قــــ لــــة والمــــذهب تــــأ أن تتلــــوث  ّالقب

خ لــــو تعلــــق األمـــــر لنــــا شــــي ــــث كونهــــا ضــــامنة لــــسلطتهم، إذ  خ لــــو تعلــــق األمـــــرح لنــــا شــــي ــــث كونهــــا ضــــامنة لــــسلطتهم، إذ    ح
        ..مغانم السلطة  العراقمغانم السلطة  العراق

  
  

ــــــار  ، و أول اخت ــــــار ّمــــــا مــــــن واحــــــد منــــــا إال و داخلــــــه شــــــيخ كبــــــ ، و أول اخت ّمــــــا مــــــن واحــــــد منــــــا إال و داخلــــــه شــــــيخ كبــــــ

ل فاضح ش اە للعلن  ل فاضحللسلطة تظهر نوا ش اە للعلن    . . للسلطة تظهر نوا
ــــــــة  مقراط ــــــــة والد م مثــــــــل الح ــــــــة المــــــــضحك  األمــــــــر أن مفــــــــاه مقراط ــــــــة والد م مثــــــــل الح المــــــــضحك  األمــــــــر أن مفــــــــاه
ـــــــــة نمـــــــــضغها  المقـــــــــا لغـــــــــرض التمـــــــــ  ـــــــــة يوم ـــــــــة نمـــــــــضغها  المقـــــــــا لغـــــــــرض التمـــــــــ ّأضـــــــــحت عل ـــــــــة يوم ّأضـــــــــحت عل

ـــــة، و أول حـــــوار ينكـــــش األهم ـــــة، و أول حـــــوار ينكـــــشوالــــشعور  األهم ظهـــــر والــــشعور  ظهـــــر ف المـــــستور و ف المـــــستور و
  . . الشيخالشيخ

لـــــــــــة عقـــــــــــدين مـــــــــــن الـــــــــــزمن، ال أقـــــــــــول  ـــــــــــا أننـــــــــــا، وط تـــــــــــضح جل لـــــــــــة عقـــــــــــدين مـــــــــــن الـــــــــــزمن، ال أقـــــــــــول و ـــــــــــا أننـــــــــــا، وط تـــــــــــضح جل و
ـــــة  مقراط ـــــدأ ممارســـــة الد ـــــل ال زلنـــــا لـــــم ن ـــــة ناشـــــئة،  مقراط ـــــة د مقراط ـــــدأ ممارســـــة الد ـــــل ال زلنـــــا لـــــم ن ـــــة ناشـــــئة،  مقراط د

ممارســـ . . عــدعــد نــا  ة لـــم تهي ن الماضــ ـــدو أن األعــوام العـــ ممارســـ و نــا  ة لـــم تهي ن الماضــ ـــدو أن األعــوام العـــ و
  ..ع األقلع األقل

ثـــــ مــــن الموضـــــات الحديثـــــة عــــ مواقـــــع التواصـــــل    ثـــــ مــــن الموضـــــات الحديثـــــة عــــ مواقـــــع التواصـــــل شــــهدنا ال شــــهدنا ال
ند عـــ أســـاس االجتمـــا االجتمـــا  ـــس خـــر ألنهـــا ال  عـــان مـــا ت نهـــا  ند عـــ أســـاس ل ـــس خـــر ألنهـــا ال  عـــان مـــا ت نهـــا  ل

ـــــصح إال الـــــصحيح ط عـــــوام، وال  ، فـــــابن الـــــ ـــــصح إال الـــــصحيحمتـــــ ط عـــــوام، وال  ، فـــــابن الـــــ ة . . متـــــ المناســـــ ة و المناســـــ و
ا  ــسلم منــص ــن مـا أن  ــة ل مقراط الد ثــ ممــن آمـن  ا هنالـك ال ــسلم منــص ــن مـا أن  ــة ل مقراط الد ثــ ممــن آمـن  هنالـك ال
ـة الملعونـة تقتـ منـه  مقراط شف الحقا أن هـذە الد ك ـة الملعونـة تقتـ منـه ما، ل مقراط شف الحقا أن هـذە الد ك ما، ل

ــــــة  ــــــه ســــــوى تع س عل ه، فلــــــ ــــــة أال يــــــ خالــــــدا  منــــــص ــــــه ســــــوى تع س عل ه، فلــــــ نفــــــسه نفــــــسه أال يــــــ خالــــــدا  منــــــص
ة مقراط الد ةوفضحها ع االستعانة  مقراط الد   !!وفضحها ع االستعانة 

حة مـا    ـة فـض مقراط ل هـذە المأسـاة أن الد ل   حة مـا الخ الجم ـة فـض مقراط ل هـذە المأسـاة أن الد ل   الخ الجم
حة عدها فض حةمن  عدها فض لنا  الهواء الطلق: : من  لنا  الهواء الطلقت غس   . . ت غس

انـــــــت ثـــــــم انـــــــت ثـــــــمفـــــــإن  تهـــــــا    فـــــــإن  ـــــــة، عـــــــ ع مقراط ـــــــة للد  خطـــــــوة أول
ّ

تهـــــــا   ـــــــة، عـــــــ ع مقراط ـــــــة للد  خطـــــــوة أول
ّ

تـــــــت أنهـــــــم  اســـــــمها وأث لمـــــــ  تـــــــت أنهـــــــم العـــــــراق، هـــــــو أنهـــــــا فـــــــضحت المت اســـــــمها وأث لمـــــــ  العـــــــراق، هـــــــو أنهـــــــا فـــــــضحت المت
بون من أي بون من أيق ةق مقراط ء إال الد ة  مقراط ء إال الد   . .  

، إ أن  ق ــا، مثــل الــسا ــل هــذە الخطا تجاهلون  العــادة ســ ، إ أن و ق ــا، مثــل الــسا ــل هــذە الخطا تجاهلون  العــادة ســ و
  ..ّخر عليهم السقف من فوقّخر عليهم السقف من فوق
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 Source: suppliedحضور المؤتمر الوطني االسترالي المتعدد الثقافات في ملبورن 

  . وتستعرض الخدمات ألبناء الجالیة العربیةFECCA 2022 تغطي المؤتمر الوطني المتعدد الثقافات24أس بي أس عربي 
    

  ۲۲٤٤س  أس عرس  أس عر
عُعقـــُعقـــ ــــة والتنــــ ــــة الثقاف ــــا المــــؤتمر األول حـــول التعدد كتور ــــة ف عد  مدينــــة ملبــــورن  وال ــــة والتنــــ ــــة الثقاف ــــا المــــؤتمر األول حـــول التعدد كتور ــــة ف ــــث استــــضاف . . د  مدينــــة ملبــــورن  وال ــــث استــــضاف ح ح

اسات، ومقــــــــــد الخــــــــــدمات،  مثلــــــــــون المجتمعــــــــــات متعــــــــــددة الثقافــــــــــات، وصــــــــــان الــــــــــس اسات، ومقــــــــــد الخــــــــــدمات، المــــــــــؤتمر أعــــــــــضاء  مثلــــــــــون المجتمعــــــــــات متعــــــــــددة الثقافــــــــــات، وصــــــــــان الــــــــــس المــــــــــؤتمر أعــــــــــضاء 
ا متعدد الثقافات شخصوا جوانب مهمة تهم أبناء المجتمع األس مي ليتحدثوا و اد ا متعدد الثقافاتواأل شخصوا جوانب مهمة تهم أبناء المجتمع األس مي ليتحدثوا و اد   ..واأل

ــادرة  ــأن هــذە الم د عــن مــشاركتهن  ــة المـرأة المــسلمة  ســ عــض المــشارات الــال أتــ مــن جمع ــادرة وقالـت  ــأن هــذە الم د عــن مــشاركتهن  ــة المـرأة المــسلمة  ســ عــض المــشارات الــال أتــ مــن جمع وقالـت 
ا ال اأمر هام للمساهمة  رفعة المجتمع المتعدد الثقافات  اس ال   ".".أمر هام للمساهمة  رفعة المجتمع المتعدد الثقافات  اس

  
التعــــــــــاون بــــــــــ اتحــــــــــاد مجــــــــــالس    م هــــــــــذا المــــــــــؤتمر الهــــــــــام  التعــــــــــاون بــــــــــ اتحــــــــــاد مجــــــــــالس وأقــــــــــ م هــــــــــذا المــــــــــؤتمر الهــــــــــام  وأقــــــــــ

ا  ال ــــــــــــــــــــــة  أســــــــــــــــــــــ ا المجتمعــــــــــــــــــــــات العرق ال ــــــــــــــــــــــة  أســــــــــــــــــــــ ومجلــــــــــــــــــــــس ومجلــــــــــــــــــــــس ) ) FFEECCCCAA((المجتمعــــــــــــــــــــــات العرق
ا  كتور ة  ف ا المجتمعات العرق كتور ة  ف   ).).EECCCCVV((المجتمعات العرق

  
  عضوات جمعیة المرأة المسلمة

  
ات القائمـــة لتحقيـــق شـــعار  ات القائمـــة لتحقيـــق شـــعار وجـــاء هـــذا الحـــدث لينـــاقش التحـــد وجـــاء هـــذا الحـــدث لينـــاقش التحـــد

ا ""لــــــذي حمــــــل عنــــــوان لــــــذي حمــــــل عنــــــوان المــــــؤتمر لهــــــذا العــــــام االمــــــؤتمر لهــــــذا العــــــام ا ال أســــــ ا النهــــــوض  ال أســــــ النهــــــوض 
  ".".متعددة الثقافاتمتعددة الثقافات

ا    ـشاري األســ س المجلـس االس ا وقـال األسـتاذ أمـ ســالم رئـ ـشاري األســ س المجلـس االس وقـال األسـتاذ أمـ ســالم رئـ
ي عن مشاركته  المؤتمر ي عن مشاركته  المؤتمرالم أنا هنا كجـزء للتعـرف عـ أنا هنا كجـزء للتعـرف عـ : " : " الم

ـــــه  قهــــا لمـــــا ف ـــــة وتطب ـــــدة الـــــ تخــــدم أبنـــــاء الجال ــــار الجد ـــــه األف قهــــا لمـــــا ف ـــــة وتطب ـــــدة الـــــ تخــــدم أبنـــــاء الجال ــــار الجد األف
ة ا د من أبناء الجال ل الجد ة امصلحة الج د من أبناء الجال ل الجد   ".".لصاعدلصاعدمصلحة الج

  
رة ع رة عأول وز ا أول وز ال ــــخ أس ا ة بتار ال ــــخ أس ة: ": "ة بتار ون األخ د أن أ ةأنا األو ل ال أر ون األخ د أن أ   ""أنا األو ل ال أر
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ا   ــــة  أســــ ــــة الثقاف املبــــورن  عاصــــمة التعدد ــــة  أســــ ــــة الثقاف ا و مثــــال ملبــــورن  عاصــــمة التعدد ا و مثــــال ل ل
ـة الـ تجـسد  ـسمعتها العالم ة  ال م هذە المدينـة األسـ ـة الـ تجـسد   ـسمعتها العالم ة  ال م هذە المدينـة األسـ  
ـــــــــــات  ـــــــــــاة عـــــــــــ الـــــــــــس إلنـــــــــــصاف الجال الح ض  لف النـــــــــــا ـــــــــــات التـــــــــــ ـــــــــــاة عـــــــــــ الـــــــــــس إلنـــــــــــصاف الجال الح ض  لف النـــــــــــا التـــــــــــ

ان األصلي ان األصليوالمجتمعات الناشئة وتحقيق العدالة للس     ".".والمجتمعات الناشئة وتحقيق العدالة للس

  
شاري األسترالي  س االست یس المجل أس بي اس عربي مع األستاذ أمیر سالم رئ

  المصري
ة ب  ا ال أ هذا المؤتمر  ة ب و ا ال أ هذا المؤتمر  ـة FFEECCCCAAو ـة   أعـ هيئـة وطن   أعـ هيئـة وطن

ــا ومجلـــس  ــا ولغ ـــات متنوعــة ثقاف الي مــن خلف ــا ومجلـــس تمثــل األســ ــا ولغ ـــات متنوعــة ثقاف الي مــن خلف تمثــل األســ
ـــا  كتور ـــة  ف ـــا المجتمعـــات العرق كتور ـــة  ف للـــدفاع عـــن حقـــوق للـــدفاع عـــن حقـــوق ) ) EECCCCVV((المجتمعـــات العرق

ــــــتج  ـــــة ت ا ام والمــــــساواة و بنـــــاء  ـــــة واالحـــــ ـــــسان والح ــــــتج اإل ـــــة ت ا ام والمــــــساواة و بنـــــاء  ـــــة واالحـــــ ـــــسان والح اإل
ا ا اجتماع امجتمعا متماس ا اجتماع   ..مجتمعا متماس
  ’’TThhee  EEtthhnniicc  CCoommmmuunniittiieessوقـال عـ عثمـان عـ مـن وقـال عـ عثمـان عـ مـن 

CCoouunncciill  ooff  VViiccttoorriiaa  
ــــــــــــــا  كتور ــــــــــــــة  ف ــــــــــــــا مجلــــــــــــــس المجتمعــــــــــــــات العرق كتور ــــــــــــــة  ف عــــــــــــــن عــــــــــــــن ) ) EECCCCVV((مجلــــــــــــــس المجتمعــــــــــــــات العرق

ا: " : " مــــــــشاركتهممــــــــشاركتهم ــــــــس لــــــــدعم ذوب االحت اأن منظمــــــــتهم  ــــــــس لــــــــدعم ذوب االحت جــــــــات جــــــــات أن منظمــــــــتهم 
ات تواجههم ل أي صع ات تواجههمالخاصة من أبناء المجتمع وتذل ل أي صع     ".".الخاصة من أبناء المجتمع وتذل

  

  
  علي عثمان

  
ـــة وجـــود فقالـــت الرســــامة  ــــة الع ـــان ألبنـــاء الجال ـــا  ـــا وتراث ـــة وجـــود فقالـــت الرســــامة فن ــــة الع ـــان ألبنـــاء الجال ـــا  ـــا وتراث فن

ـة ـةالعراق ــدعت  إظهــار الرســم عــ اللوحــات العراق ــدعت  إظهــار الرســم عــ اللوحــات  فــاتن دمحم الــ أ  فــاتن دمحم الــ أ
ة أمام الجمهور ا ة أمام الجمهورم ا   ::م

ة" "  قة للمرأة الع ةأنا هنا موجودة ألعكس الصورة الم قة للمرأة الع     ".".أنا هنا موجودة ألعكس الصورة الم
دة  ـة وقالـت الـس د ـاء التقل براز األز ـات بـ دع أبنـاء اإلث نما أ دة ب ـة وقالـت الـس د ـاء التقل براز األز ـات بـ دع أبنـاء اإلث نما أ ب

ـــــد عــــــن مـــــشاركتها ـــــد عــــــن مـــــشاركتهاســـــحر العق ت الـــــزي اآلشــــــوري : " : " ســـــحر العق ت الـــــزي اآلشــــــوري لقـــــد ارتــــــد لقـــــد ارتــــــد
لدا ألوضح ل لدا ألوضح لال ن الغ الثقا لحضاراتناال ن الغ الثقا لحضاراتنالحا   ".".لحا

ـــــــــــــس منظمـــــــــــــة    ـــــــــــــس منظمـــــــــــــة و اجـــــــــــــات وتطلعــــــــــــــات FFEECCCCAAو اجـــــــــــــات وتطلعــــــــــــــات  لــــــــــــــتلمس احت  لــــــــــــــتلمس احت
ــــــــة متنوعـــــــــة لـــــــــتح  ـــــــــة ولغ ــــــــات ثقاف الي مـــــــــن خلف ــــــــة متنوعـــــــــة لـــــــــتح األســــــــ ـــــــــة ولغ ــــــــات ثقاف الي مـــــــــن خلف األســــــــ

اسة العامة اف المناسب  الس اسة العامةاالع اف المناسب  الس   ..االع
  

  
  الرسامة العراقیة فاطمة دمحم

ــــة ــــاة دوغـــــان الناشـــــطة االجتماع دة ح ــــةوقالــــت الـــــس ــــاة دوغـــــان الناشـــــطة االجتماع دة ح أنـــــا هنـــــا أنـــــا هنـــــا : " : " وقالــــت الـــــس
الخـــدمات الــــ  ـــة  ـــد أبنـــاء الجال ـــة وتزو الخـــدمات الــــ ألمثـــل دعـــم دور الرعا ـــة  ـــد أبنـــاء الجال ـــة وتزو ألمثـــل دعـــم دور الرعا

المجــان المجــانحتاجونهــا وتقــدمها لهــم الحكومــة  لــذلك نعمــل عــ لــذلك نعمــل عــ . . حتاجونهــا وتقــدمها لهــم الحكومــة 
ـــة مجان ـــة أن هنـــاك رعا ـــة أبنـــاء الجال ـــة مجانتوع ـــة أن هنـــاك رعا ـــة أبنـــاء الجال ـــة تقـــدمها الحكومـــة ـــة تقـــدمها الحكومـــة توع
عرفوا حقوقهم  هذا المجال جب أن  عرفوا حقوقهم  هذا المجالو جب أن    ".".و

    

  
  األستاذة حیاة دوغان

  
ــــــة  ــــــار الــــــسن مــــــن أبنــــــاء الجال ــــــة ل ــــــات الراع ــــــان للجمع مــــــا  ــــــة ف ــــــار الــــــسن مــــــن أبنــــــاء الجال ــــــة ل ــــــات الراع ــــــان للجمع مــــــا  ف

  .. واعد واعدحضورحضور
عـــــن ذلــــــك قالــــــت األســــــتاذة فـــــاتن الحلــــــو مــــــديرة المتطــــــوع  عـــــن ذلــــــك قالــــــت األســــــتاذة فـــــاتن الحلــــــو مــــــديرة المتطــــــوع  

ا اخــــدمات المجتمــــع المتعـــــدد الثقافــــات األســـــ أعمــــل عـــــ أعمــــل عـــــ : ": "خــــدمات المجتمــــع المتعـــــدد الثقافــــات األســـــ
ــة المتعــدد الثقافــات  ــل منظمــ لــدعم وخدمــة أبنــاء الجال ــة المتعــدد الثقافــات تمث ــل منظمــ لــدعم وخدمــة أبنــاء الجال تمث

ا ال اوكذلك لعكس صورة السعب السوري  أس ال   ".."..وكذلك لعكس صورة السعب السوري  أس
ع الثقـــا والفـــ ع الثقـــا والفـــ مــؤتمر هـــذا العـــام تجلـــت روح التنـــ  والطـــ  والطـــ  مــؤتمر هـــذا العـــام تجلـــت روح التنـــ

ار السن ة ك ار السنواالجتما وكذلك رعا ة ك   ..واالجتما وكذلك رعا
د الــــوط  ــــادرة مهمــــة تعمــــل عــــ الــــصع عتــــ هــــذا المــــؤتمر  د الــــوط و ــــادرة مهمــــة تعمــــل عــــ الــــصع عتــــ هــــذا المــــؤتمر  و
اجــــات مكونـــــات المجتمـــــع  ــــز العدالـــــة والتجــــاوب مـــــع احت اجــــات مكونـــــات المجتمـــــع لتع ــــز العدالـــــة والتجــــاوب مـــــع احت لتع
امج  اسات والــــــــــــ م الــــــــــــس ــــــــــــه تــــــــــــصم ا ليــــــــــــتم بنــــــــــــاء عل امج األســــــــــــ اسات والــــــــــــ م الــــــــــــس ــــــــــــه تــــــــــــصم ا ليــــــــــــتم بنــــــــــــاء عل األســــــــــــ

ة ةالحكوم   ..الحكوم
ـــــار أن ـــــة عــــ اعت ـــــة الثقاف ـــــشجع التعدد ا  ال ـــــار أنألن أســــ ـــــة عــــ اعت ـــــة الثقاف ـــــشجع التعدد ا  ال مـــــة ألن أســــ مـــــة هـــــا ق هـــــا ق

ا  القـــــرن الحـــــادي  ال ـــــه أن تكـــــون أســـــ عن ة تحـــــدد مـــــا  ا  القـــــرن الحـــــادي أساســـــ ال ـــــه أن تكـــــون أســـــ عن ة تحـــــدد مـــــا  أساســـــ
ن نوالع   ..والع
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  ومراسالتومراسالت   .. ..أخبارأخبار
  

  

  

  



  

  
  أأ

دي يــــــــــــــــــــــــوم  لمــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــس دي يــــــــــــــــــــــــوم وافــــــــــــــــــــــــق ال لمــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــس وافــــــــــــــــــــــــق ال
ح الــــــــــــــــذي 20222022//0606//1313 ح الــــــــــــــــذي  عـــــــــــــــ المقــــــــــــــــ  عـــــــــــــــ المقــــــــــــــــ

ــــــل  ل ترح ــــــسه ــــــه الحكومــــــة ل ــــــل تقــــــدمت  ل ترح ــــــسه ــــــه الحكومــــــة ل تقــــــدمت 
ــــــاب جــــــرائم مــــــن  ارت ــــــاب جــــــرائم مــــــن األجانــــــب المــــــدان  ارت األجانــــــب المــــــدان 

د دالس   ..الس
ح ما  تضمن المق ح ما و تضمن المق   ::و

   ـــــــل شـــــــخص مـــــــدان ـــــــل شـــــــخص مـــــــدان مكـــــــن ترح مكـــــــن ترح
ة حــــ لــــو حــــصل  مــــة خطــــ ــــاب ج ة حــــ لــــو حــــصل ارت مــــة خطــــ ــــاب ج ارت
ـــــــــة  ــــــــة أقــــــــل مــــــــن درجــــــــة العق ـــــــــة عــــــــ عق ــــــــة أقــــــــل مــــــــن درجــــــــة العق عــــــــ عق

قة اليوم قة اليومالمط   ..المط
   وط الـــــــــــ عـــــــــــ د الـــــــــــ وط الـــــــــــ عـــــــــــ ـــــــــــشد د الـــــــــــ ـــــــــــشد

عتــــــــــ الــــــــــشخص  عتــــــــــ الــــــــــشخص ُأساســـــــــها  األجنــــــــــ قــــــــــد األجنــــــــــ قــــــــــد ُأساســـــــــها 
دي لـــ  دي لـــ أســـس نفـــسه  المجتمـــع الـــس أســـس نفـــسه  المجتمـــع الـــس

له لهال يتم ترح   ..ال يتم ترح
   ة الـ ثنائ اب االسـ ة الـ إلغاء األسـ ثنائ اب االسـ إلغاء األسـ

ـــل أجنـــ ألنـــه أقـــام   عـــدم ترح ـــل أجنـــ ألنـــه أقـــام  ـــسمح  عـــدم ترح ـــسمح 
لة ة ط د لف لةالس ة ط د لف   ..الس

   ـــل األشـــخاص ـــل األشـــخاص إلغـــاء حظـــر ترح إلغـــاء حظـــر ترح
د  عمــــر صــــغ  د  عمــــر صــــغ الــــذين جــــاءوا إ الــــس الــــذين جــــاءوا إ الــــس
ـــــات  متطل دالها  ـــــات حـــــاالت معينـــــة، واســـــ متطل دالها  حـــــاالت معينـــــة، واســـــ

ـة ا ذ عمل ـة اأع لتنف ذ عمل ـل  مثـل هـذە أع لتنف ح ـل  مثـل هـذە ل ح ل
  ..الحاالتالحاالت

   م أن تأخـــــــــــــذ جـــــــــــــوز للمحـــــــــــــا م أن تأخـــــــــــــذ ال  جـــــــــــــوز للمحـــــــــــــا ال 
حـــــدث  ر الـــــذي قـــــد  ـــــار الـــــ حـــــدث عـــــ االعت ر الـــــذي قـــــد  ـــــار الـــــ عـــــ االعت
مــــــة الحقــــــا  ــــــاب ج ارت مــــــة الحقــــــا لــــــشخص مــــــدان  ــــــاب ج ارت لــــــشخص مــــــدان 

له لهعد ترح   ..عد ترح
   د د مــــدة حظــــر العــــودة إ الــــس مــــدة حظــــر العــــودة إ الــــس

دأ  ــــــل ستــــــصبح أطــــــول، وســــــ ح دأ عــــــد ال ــــــل ستــــــصبح أطــــــول، وســــــ ح عــــــد ال
قها  يوم المغادرة قها  يوم المغادرةتطب   ..تطب

ــــــة  ان ــــــادة إم ــــــضا ز حــــــت الحكومــــــة أ ــــــة اق ان ــــــادة إم ــــــضا ز حــــــت الحكومــــــة أ اق
ــــ ــــرفــض مـــنح تـــ ح إقامــة لألجنـــ الـــذي ح إقامــة لألجنـــ الـــذي رفــض مـــنح تـــ
مـــــة، مـــــة،ارتكـــــب الج ـــــة مــــــن   ارتكـــــب الج ــــــز الحما ـــــة مــــــن  وتع ــــــز الحما  وتع

ــــح اإلقامــــــــــة لمـــــــــــن تعرضـــــــــــوا  ــــح اإلقامــــــــــة لمـــــــــــن تعرضـــــــــــوا إلغــــــــــاء تـــــــــــ إلغــــــــــاء تـــــــــــ
ة  عالقـــــــة  ـــــــات خطـــــــ ة  عالقـــــــة للعنـــــــف أو النتها ـــــــات خطـــــــ للعنـــــــف أو النتها

قة قةوث   ..وث
ــــذ   ح حــــ التف دخل هــــذا المقــــ ــــذ  ســــ ح حــــ التف دخل هــــذا المقــــ   11ســــ

، ولـــــــــن ، ولـــــــــن 20222022آب مـــــــــن عـــــــــام آب مـــــــــن عـــــــــام / / أغــــــــسطسأغــــــــسطس
ة  د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس ة ــــــــــــــشمل حــــــــــــــام الج د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس ــــــــــــــشمل حــــــــــــــام الج

ـــــــسة الـــــــوزراء ماغـــــــدالينا   مــــــامــــــا ـــــــسة الـــــــوزراء ماغـــــــدالينا حـــــــت رئ حـــــــت رئ
  .. وقت سابق وقت سابق" " أأ""لمنصة لمنصة   أندرسونأندرسون
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  QQSS  WWoorrlldd  UUnniivveerrssiittyy  وضـع مـؤوضـع مـؤ

RRaannkkiinnggss  bbyy  SSuubbjjeecctt  22002222  
  5050جامعــــــــــة ســــــــــتوكهولم ضــــــــــمن أفــــــــــضل جامعــــــــــة ســــــــــتوكهولم ضــــــــــمن أفــــــــــضل 

ـــة  أرعـــ ـــة  أرعـــجامعـــة عالم ــــة جامعـــة عالم ــــة ة مـــواد، والمرت ة مـــواد، والمرت
د  خمـــــسة  د  خمـــــسة األو عـــــ مـــــستوى الـــــس األو عـــــ مـــــستوى الـــــس

ـــــــــة فـــــــــ . . مـــــــــوادمـــــــــواد ـــــــــة فـــــــــ أمـــــــــا المـــــــــادة األعـــــــــ مرت أمـــــــــا المـــــــــادة األعـــــــــ مرت
ــــــــــث تحتــــــــــل جامعــــــــــة  ــــــــــة ح ئ ــــــــــث تحتــــــــــل جامعــــــــــة العلــــــــــوم الب ــــــــــة ح ئ العلــــــــــوم الب

ة  ة ستوكهولم المرت   ..  العالم  العالم2828ستوكهولم المرت
غـــــ مـــــؤ غـــــ مـــــؤو   QQSS  WWoorrlldd  و

UUnniivveerrssiittyy  RRaannkkiinnggss  bbyy  SSuubbjjeecctt  
 تخصـــــــصا،  تخصـــــــصا، 5151مـــــــا مجموعـــــــه مـــــــا مجموعـــــــه   22002222

ة  ة مجمعــــــــــة  خمــــــــــسة مجــــــــــاالت دراســــــــــ مجمعــــــــــة  خمــــــــــسة مجــــــــــاالت دراســــــــــ

و مجـــــــــــــــــــــال الموضـــــــــــــــــــــوعات و مجـــــــــــــــــــــال الموضـــــــــــــــــــــوعات . . واســـــــــــــــــــــعةواســـــــــــــــــــــعة
الواســــــــــــعة، تحتــــــــــــل جامعــــــــــــة ســــــــــــتوكهولم الواســــــــــــعة، تحتــــــــــــل جامعــــــــــــة ســــــــــــتوكهولم 
د ضـــــمن العلـــــوم  ـــــة األو  الـــــس د ضـــــمن العلـــــوم المرت ـــــة األو  الـــــس المرت

ــــــــــــــة  ع ــــــــــــــة الطب ع وكــــــــــــــذلك  وكــــــــــــــذلك  ) )   العــــــــــــــالم  العــــــــــــــالم7676((الطب
ة  ـــــــــــــــــــــــسان ة اآلداب والعلـــــــــــــــــــــــوم اإل ـــــــــــــــــــــــسان     108108((اآلداب والعلـــــــــــــــــــــــوم اإل

  ..))العالمالعالم
عة مناهج ضمن أفـضل  ف أر عة مناهج ضمن أفـضل تص ف أر   5050تص

   العالم العالم
ة   ف أرعــــــــــــة مـــــــــــواد دراســــــــــــ ة  تـــــــــــم تـــــــــــص ف أرعــــــــــــة مـــــــــــواد دراســــــــــــ تـــــــــــم تـــــــــــص

  5050جامعــــــة ســــــتوكهولم مــــــن بــــــ أفــــــضل جامعــــــة ســــــتوكهولم مــــــن بــــــ أفــــــضل 
ة  العالم ة  العالممادة دراس   ::مادة دراس

ة   •• ئ ة العلوم الب ئ   ..))2828((العلوم الب
ة واإلدارة   •• اسة االجتماع ة واإلدارة الس اسة االجتماع   ..))3131((الس
  ..))3838((علم االجتماع علم االجتماع   ••
ا   •• ا الجغراف   ..))4848((الجغراف

  

  
  

دخمسة مناهج رئخمسة مناهج رئ ة  الس دس ة  الس   س
جامعـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــتوكهولم لـــــــــــــــــــديها أفـــــــــــــــــــضل جامعـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــتوكهولم لـــــــــــــــــــديها أفـــــــــــــــــــضل 
د  العلــوم  م  الـس د  العلــوم الدراسـات والتعلـ م  الـس الدراسـات والتعلـ
اسة  ـــات والفلـــسفة والـــس ـــة واللغ ئ اسة الب ـــات والفلـــسفة والـــس ـــة واللغ ئ الب

ــــــــــــة واإلدارة وعلــــــــــــم االجتمـــــــــــــاع ــــــــــــة واإلدارة وعلــــــــــــم االجتمـــــــــــــاعاالجتماع . . االجتماع
عـــــــــــــــالوة عـــــــــــــــ ذلـــــــــــــــك، تحتـــــــــــــــل جامعـــــــــــــــة عـــــــــــــــالوة عـــــــــــــــ ذلـــــــــــــــك، تحتـــــــــــــــل جامعـــــــــــــــة 
د،  ة األو داخل الـس د، ستوكهولم المرت ة األو داخل الـس ستوكهولم المرت
ـــــــان  عـــــــض األح ـــــــان إ جانـــــــب واحـــــــدة أو   عـــــــض األح إ جانـــــــب واحـــــــدة أو  

ة جــــــــامعت ســـــــــجــــــــامعت ســـــــــ ة ديت أخــــــــرى،  عـــــــــ ديت أخــــــــرى،  عـــــــــ
ــــــــــا : : مـــــــــوادمـــــــــواد ولوج و ــــــــــا األن ولوج و ــــــــــسان((األن ــــــــــسانعلـــــــــم اال ) ) علـــــــــم اال

ــــــة واآلداب  ــــــة واآلداب وعلــــــم اآلثــــــار واللغــــــة اإلنجل وعلــــــم اآلثــــــار واللغــــــة اإلنجل
واللغــــــــــــــــــــات الحديثــــــــــــــــــــة، وعلــــــــــــــــــــوم األرض واللغــــــــــــــــــــات الحديثــــــــــــــــــــة، وعلــــــــــــــــــــوم األرض 

ــــــــــا  حــــــــــر، والجيولوج ــــــــــا وال حــــــــــر، والجيولوج قــــــــــات ((وال قــــــــــات علــــــــــم ط علــــــــــم ط
ـــــــــــــــاء ) ) األرضاألرض ـــــــــــــــاء والجيوف ـــــــــــــــاء األرض((والجيوف ـــــــــــــــاء األرضف ) ) ف

ـــــــــــــل والتـــــــــــــدرب، وعلـــــــــــــم الــــــــــــــنفس  ـــــــــــــل والتـــــــــــــدرب، وعلـــــــــــــم الــــــــــــــنفس والتأه والتأه
ة ةواالتصاالت والدراسات اإلعالم   ..واالتصاالت والدراسات اإلعالم
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ا د ادالم د   دالم
ة  الـــــدنمارك، ان  ة  الـــــدنمارك، ان ذكــــرت مـــــصادر صــــح ذكــــرت مـــــصادر صــــح

لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاب لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ا
وس وسفـــــــــــ ـــــــــــد  فـــــــــــ ـــــــــــدكوف تـــــــــــضاعف خــــــــــــالل تـــــــــــضاعف خــــــــــــالل   1919كوف

ــــــــــــــــث زاد عــــــــــــــــدد  ، ح ع المــــــــــــــــا ــــــــــــــــث زاد عــــــــــــــــدد االســــــــــــــــب ، ح ع المــــــــــــــــا االســــــــــــــــب
ــــأ مــــن  ات  ــــأ مــــن اإلصــــا ات  المائــــة مقارنــــة 5050اإلصــــا المائــــة مقارنــــة    

عتــــ أول  قه، الــــذي  ع الــــذي ســــ عتــــ أول االســــب قه، الــــذي  ع الــــذي ســــ االســــب
ة الــــ  ع  األشــــهر االرعــــة الماضــــ ة الــــ أســــب ع  األشــــهر االرعــــة الماضــــ أســــب

  ..تزداد فيها أعداد المصاب بهذا القدرتزداد فيها أعداد المصاب بهذا القدر
ح معهــد مــصل ســتاتي ح معهــد مــصل ســتاتيوقــد  ، ، ((SSSSII))  وقــد 

ـــــ الـــــذي أدى ا هـــــذە  ب الرئ ـــــ الـــــذي أدى ا هـــــذە ان الــــس ب الرئ ان الــــس
، يرجــــــــع ا  ــــــــادة  أعــــــــداد المــــــــصاب ، يرجــــــــع ا ال ــــــــادة  أعــــــــداد المــــــــصاب ال

ــد ــدالمتغــ الجد كــرون،   BBAA..55  المتغــ الجد كــرون، مــن أوم مــن أوم
ــــــــــــ عــــــــــــدوى مـــــــــــــن  ــــــــــــدو أنـــــــــــــه أ ــــــــــــ عــــــــــــدوى مـــــــــــــن والــــــــــــذي ي ــــــــــــدو أنـــــــــــــه أ والــــــــــــذي ي

د قة  عائلة كوف ات السا دالمتغ قة  عائلة كوف ات السا   ..1919المتغ
  

كــن  أفــضل  ــضا الوضــع لــم  ـا ا كــن  أفــضل  ألمان ــضا الوضــع لــم  ـا ا  ألمان
ـــــــث شــــــــهدت الـــــــ ـــــــث شــــــــهدت الـــــــحاالتـــــــه، ح الد ارتفاعــــــــا الد ارتفاعــــــــا حاالتـــــــه، ح

ع  ا  اعــداد المــصاب خــالل األســـب ع كبــ ا  اعــداد المــصاب خــالل األســـب كبــ
  ..AARRDD  وفقا لتقارروفقا لتقارر. . الماالما

اخ،  ارل لوت اخ، وقال وزر الصحة األلما  ارل لوت وقال وزر الصحة األلما 
ب  ، انــــه ال يوجــــد ســــ ــــح صــــح ب  تــــ ، انــــه ال يوجــــد ســــ ــــح صــــح  تــــ
، انهــــا  ـــاد اعــــداد المـــصاب ، انهــــا للـــذعر مــــن ازد ـــاد اعــــداد المـــصاب للـــذعر مــــن ازد
كـــون لهـــا تـــأث كبـــ  ف ولـــن  كـــون لهـــا تـــأث كبـــ موجــة الـــص ف ولـــن  موجــة الـــص

ات األمور ات األمورع مج   . . ع مج
انـــــــــه ال ي انـــــــــه ال يواضــــــــاف  فـــــــــسد هـــــــــذا واضــــــــاف  فـــــــــسد هـــــــــذا ــــــــ ان  ــــــــ ان 

ف ـــاد، عطلـــة الـــص فاالزد ـــاد، عطلـــة الـــص وفقـــا مـــا نقلتـــه وفقـــا مـــا نقلتـــه . . االزد
ة د اء الس الة االن ةو د اء الس الة االن   ..TTTT  و

  SSVVTT  

  

  

  
ض عـــــــ  ة القــــــ د طة الــــــس ض عـــــــ ألقــــــت الــــــ ة القــــــ د طة الــــــس ألقــــــت الــــــ

ــــار مم قــــة المــــر مــــن ك ــــار مرضــــة بتهمــــة  قــــة المــــر مــــن ك مرضــــة بتهمــــة 
انـــــــــــت خــــــــــالل  ــــــــــث  انـــــــــــت خــــــــــالل الــــــــــسن، ح ــــــــــث  تهـــــــــــاالــــــــــسن، ح تهـــــــــــامناو   مناو

ق  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــسم الطـــــــــــــــــوارئ،  ل ق الل ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــسم الطـــــــــــــــــوارئ،  ل الل
ة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــر  ف طاقــــــــــــــــات المــــــــــــــــ ة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــر ال ف طاقــــــــــــــــات المــــــــــــــــ ال
قــــــــــــــة مــــــــــــــا تتعــــــــــــــرف عــــــــــــــ رموزهــــــــــــــا  ط قــــــــــــــة مــــــــــــــا تتعــــــــــــــرف عــــــــــــــ رموزهــــــــــــــا و ط و
حــــــــــسب مــــــــــا  ـــــــــسحب األمــــــــــوال منهـــــــــا،  حــــــــــسب مــــــــــا و ـــــــــسحب األمــــــــــوال منهـــــــــا،  و

ت  نقلتهنقلته الد فة أفتون تصح الد فة أفتون   ..صح
ــــــــــــــــــــــــشفي   ــــــــــــــــــــــــشفي  وخـــــــــــــــــــــــالل عملهــــــــــــــــــــــــا  مس وخـــــــــــــــــــــــالل عملهــــــــــــــــــــــــا  مس
ســــــــتوكهولم وعــــــــ مــــــــدى أرعــــــــة أعــــــــوام، ســــــــتوكهولم وعــــــــ مــــــــدى أرعــــــــة أعــــــــوام، 
قـــــــــــــــت  قـــــــــــــــت اســــــــــــــتطاعت هــــــــــــــذە الممرضــــــــــــــة  اســــــــــــــتطاعت هــــــــــــــذە الممرضــــــــــــــة 
ات مـــــن المـــــر و اســـــتولت عـــــ  ات مـــــن المـــــر و اســـــتولت عـــــ العـــــ العـــــ
ــــــــث  رونـــــــات، ح ات اآلالف مــــــــن ال ــــــــث عـــــــ رونـــــــات، ح ات اآلالف مــــــــن ال عـــــــ
ـــــــــدا عنــــــــدما تـــــــــذهب ا  نكــــــــر ج ـــــــــدا عنــــــــدما تـــــــــذهب ا انــــــــت ت نكــــــــر ج انــــــــت ت

اف افأجهــــــزة الــــــ  اآل لــــــسحب األمــــــوال،  اآل لــــــسحب األمــــــوال، أجهــــــزة الــــــ
  ..ح ال يتم التعرف عليهاح ال يتم التعرف عليها

  

  
  

طة ال مـا تـزال مـستمرة   طة ال مـا تـزال مـستمرة  وتخ ال وتخ ال
قاتهـــــا، ان قاتهـــــا، انتحق ـــــد مـــــن تحق كـــــون هنـــــاك الم ـــــد مـــــن   كـــــون هنـــــاك الم  

ا االـــضحا انهــــا . . الـــضحا ه  ــــش انهــــا و ه  ــــش ــــات ــــدأتــــدأتو عمل ــــات   عمل  
قة منـــذ عـــام  قة منـــذ عـــام الـــ ، وقـــد انكـــشفت ، وقـــد انكـــشفت 20192019الـــ

ت خطأ  ت خطأ عد ان ارتك ـام إثنـاءإثنـاءعد ان ارتك ـام  الق حـدى الق حـدىب   ب
قات قاتال   ..ال

ــة العامــة ســوزان أوهبــوم،  ــة العامــة ســوزان أوهبــوم، وقالــت المدع وقالــت المدع
ــــــــــة التحقيــــــــــق وقــــــــــد أنهــــــــــمأنهــــــــــم دا ــــــــــة التحقيــــــــــق وقــــــــــد  مــــــــــازالوا   دا  مــــــــــازالوا  

ة، لـــــــــــــــــذلك ال  ة، لـــــــــــــــــذلك ال اتخـــــــــــــــــذوا إجـــــــــــــــــراءات كثـــــــــــــــــ اتخـــــــــــــــــذوا إجـــــــــــــــــراءات كثـــــــــــــــــ
ـــــــــــــد  ـــــــــــــشف عـــــــــــــن الم ـــــــــــــد ـــــــــــــستطيع ال ـــــــــــــشف عـــــــــــــن الم مـــــــــــــن مـــــــــــــن ـــــــــــــستطيع ال

  ..المعلوماتالمعلومات
فة، الممرضـــــــة  فة، الممرضـــــــة وفقـــــــا لمعلومـــــــات الـــــــصح وفقـــــــا لمعلومـــــــات الـــــــصح
ـــــال  ـــــات احت ـــــاب عمل ه بهـــــا  ارت ـــــال مـــــش ـــــات احت ـــــاب عمل ه بهـــــا  ارت مـــــش
ــــــث يـــــــتم  ة، ح مة و أفعــــــال تعــــــسف ــــــث يـــــــتم جــــــس ة، ح مة و أفعــــــال تعــــــسف جــــــس
ة النهـــــــا  م جرائمهـــــــا عــــــ انهـــــــا خطــــــ ة النهـــــــا تقيــــــ م جرائمهـــــــا عــــــ انهـــــــا خطــــــ تقيــــــ
ل ممـــــنهج  ـــــش قة  ـــــات الـــــ عمل ل ممـــــنهج قامـــــت  ـــــش قة  ـــــات الـــــ عمل قامـــــت 
ـــــــــة  موظفــــــــة  الرعا ـــــــــة مــــــــستغلة منـــــــــصبها  موظفــــــــة  الرعا مــــــــستغلة منـــــــــصبها 

ة ةالصح   ..الصح

  





  
    

  
ــــــــــة أو األرملـــــــــــة األرماألرم ــــــــــة أو األرملـــــــــــة لــــــــــة الــــــــــسوداء الجن لــــــــــة الــــــــــسوداء الجن

ـة  ـة الجن ــساطة LLaattrrooddeeccttuuss  mmaaccttaannssالجن ــساطة ، و ، و
ع مـــــن  ع مـــــن ــــسمونها األرملــــة الـــــسوداء،  نــــ ــــسمونها األرملــــة الـــــسوداء،  نــــ

س الـزوع ة من ج ب السامة للغا س الـزوعالعنا ة من ج ب السامة للغا . . العنا
ــــــــأن لهــــــــا لــــــــون ممــــــــ مــــــــن  ــــــــأن لهــــــــا لــــــــون ممــــــــ مــــــــن وتتمــــــــ إناثهــــــــا  وتتمــــــــ إناثهــــــــا 
كهـــــا  انـــــا  ـــــل أح كهـــــا األســـــود واألحمـــــر، وتأ انـــــا  ـــــل أح األســـــود واألحمـــــر، وتأ

ـــــستوطن هـــــذە األنـــــواع . . عـــــد اإلنجـــــابعـــــد اإلنجـــــاب ـــــستوطن هـــــذە األنـــــواع و و
ا الش ا الش أم ة أم ةمال   ..مال

حـث  د، ولماذا ي الس ن ما عالقتها  حـث ول د، ولماذا ي الس ن ما عالقتها  ول
ديون عنهــا عــ متــصفح ديون عنهــا عــ متــصفحالـس   GGooooggllee  الـس

ــساءلون ــساءلونو ، هـــل توجــد األرملـــة الـــسوداء ، هـــل توجــد األرملـــة الـــسوداء و
د؟ د؟ الس   .. الس

ـــد مـــن  حـــث العد ة  ـــام الماضـــ ـــد مـــن خـــالل اال حـــث العد ة  ـــام الماضـــ خـــالل اال
نــت عــن العنكبــوت  دي عــ االن نــت عــن العنكبــوت الــس دي عــ االن الــس

اسم األرملة السوداء اسم األرملة السوداءالمعروف    ..المعروف 
كـــــون هــــذا القلــــق الـــــذي  حتمــــل ان  كـــــون هــــذا القلــــق الـــــذي ُهــــل  حتمــــل ان  ُهــــل 

ط دد د، مـــــــــــرت عض  الـــــــــــس ط ب بـــــــــــ الـــــــــــ د، مـــــــــــرت عض  الـــــــــــس ب بـــــــــــ الـــــــــــ
عتهم لمسلـسل عتهم لمسلـسلمتـا   ””SSttrraannggeerr  TThhiinnggss““  متـا

كس تفل ث االن ع ن كسُالذي ي تفل ث االن ع ن   ..ُالذي ي
فة  ع تحـــــدثت صـــــح فة حـــــول هـــــذا الموضـــــ ع تحـــــدثت صـــــح حـــــول هـــــذا الموضـــــ
ة  ــــاء وخبــــ ــــت مــــع عالمــــة األح الد ة أفتون ــــاء وخبــــ ــــت مــــع عالمــــة األح الد أفتون

انــــــــــــد ل اجــــــــــــسا م ــــــــــــب،  انــــــــــــدالعنا ل اجــــــــــــسا م ــــــــــــب،  لتوضــــــــــــيح لتوضــــــــــــيح   العنا
المعلومــــــــــــــــات حــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا العنكبــــــــــــــــوت المعلومــــــــــــــــات حــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا العنكبــــــــــــــــوت 

  ..األسطورياألسطوري
ــــــــالطبع ال يوجــــــــد هــــــــ انــــــــد،  ل ــــــــالطبع ال يوجــــــــد هــــــــتقــــــــول م انــــــــد،  ل ذا ذا تقــــــــول م

ل مــــــــستقر   ــــــــش ــــــــب  ع مــــــــن العنا ل مــــــــستقر  النــــــــ ــــــــش ــــــــب  ع مــــــــن العنا النــــــــ
د، ومـع ذلـك مـن المحتمـل ان تـأ  د، ومـع ذلـك مـن المحتمـل ان تـأ الـس الـس

ة ك ارات األم اد الس ةمن خالل است ك ارات األم اد الس   ..من خالل است



تواص
ُ

ل  

ة في السويدإعالم اتحاد الجمعیات العراقیمركز   14 

اباحــــــــــد أهــــــــــم احــــــــــد أهــــــــــم  اباألســــــــــ  الــــــــــ تحــــــــــول دون  الــــــــــ تحــــــــــول دون األســــــــــ
د، هــو  ــب  الــس د، هــو اســتمرارة هــذە العنا ــب  الــس اســتمرارة هــذە العنا
ـــــستطيع  ـــــث ال  ـــــارد، ح د ال ـــــستطيع منــــاخ الـــــس ـــــث ال  ـــــارد، ح د ال منــــاخ الـــــس
لـــــة وخاصـــــة  فــــــصل  ش لمـــــدة ط لـــــة وخاصـــــة  فــــــصل العـــــ ش لمـــــدة ط العـــــ

س ا ما تقول  سالشتاء،  ا ما تقول  اندالشتاء،  ل اندا م ل   ..ا م
ـــــــــد ان نكــــــــــون  ـــــــــضا، مـــــــــن الج ف ا ـــــــــد ان نكــــــــــون وتـــــــــض ـــــــــضا، مـــــــــن الج ف ا وتـــــــــض
ـب،  د أنـواع هـذە العنا ـب، قادرن ع تحد د أنـواع هـذە العنا قادرن ع تحد

ـــد مـــن  ــث هنـــاك العد ـــد مـــن ح ــث هنـــاك العد   األخـــرىاألخـــرى  األنـــواعاألنـــواعح
عـ انــه  عـ انــه لهـا نفـس الحجـم واللـون، وهـذا  لهـا نفـس الحجـم واللـون، وهـذا 
ـــــــت عنكبوتـــــــا  وري اذا را س مـــــــن الـــــــ ـــــــت عنكبوتـــــــا لـــــــ وري اذا را س مـــــــن الـــــــ لـــــــ
كـــــــــون هـــــــــو نفـــــــــس  كـــــــــون هـــــــــو نفـــــــــس بـــــــــنفس المواصـــــــــفات  بـــــــــنفس المواصـــــــــفات 

مـــا انـــه مـــن الـــسهل جـــدا مـــا انـــه مـــن الـــسهل جـــدا . . الـــذي نقـــصدەالـــذي نقـــصدە
ة الـسوداء و العنكبـوت ة الـسوداء و العنكبـوت الخلط ب األرملـالخلط ب األرملـ

عد األ شيوعا هنا دي والذي  عد األ شيوعا هناالس دي والذي    ..الس
ة، انــــــه  د ــــــب الـــــس ة العنا ة، انــــــه وقالـــــت خبـــــ د ــــــب الـــــس ة العنا وقالـــــت خبـــــ
مـــن الـــصعب ان تجــــد عنكبوتـــا يهــــاجم أو مـــن الـــصعب ان تجــــد عنكبوتـــا يهــــاجم أو 
ـــــــــب  ة، الن العنا ـــــــــب لـــــــــدغ مـــــــــن دون مناســـــــــ ة، الن العنا لـــــــــدغ مـــــــــن دون مناســـــــــ
د ال تلـــــــدغ حــــــــ اذا  د ال تلـــــــدغ حــــــــ اذا الموجـــــــودة  الــــــــس الموجـــــــودة  الــــــــس

ا اضــــــغطت عليهــــــا كثــــــ واذا مــــــا حــــــدث و واذا مــــــا حــــــدث و . . ضــــــغطت عليهــــــا كثــــــ
ـــــــست  ـــــــست تعرضــــــت ا لدغـــــــة منهـــــــا، فـــــــ ل تعرضــــــت ا لدغـــــــة منهـــــــا، فـــــــ ل
ـــــــل مـــــــن  ب القل ـــــــس ـــــــدا، فقـــــــد  ة ا ـــــــل مـــــــن خطـــــــ ب القل ـــــــس ـــــــدا، فقـــــــد  ة ا خطـــــــ

ان، ال أ ان، ال أالورم والغث   ..الورم والغث

  

  
  


    

  ........  
  

، عــ التــو ــ لمــان الفر ل ال ــشك ، عــ التــول ــ لمــان الفر ل ال ــشك   ،،  ل
ـ مـن  قها ع أ ـ مـن وحصولها مع ف قها ع أ   100100وحصولها مع ف

ـارة عـن  ـان ع ـارة عـن مقعـدا ـ وسـتكون مـارن ل ـان ع مقعـدا ـ وسـتكون مـارن ل
اسة  ـــــــــــة لـــــــــــس اسة ســـــــــــد منيـــــــــــع ومعارضـــــــــــة ق ـــــــــــة لـــــــــــس ســـــــــــد منيـــــــــــع ومعارضـــــــــــة ق

رون ـ رون ـمـا  وأول هـذە المعارضـة ـ  عـدم  وأول هـذە المعارضـة ـ  عـدم مـا
ـــا ـ وعـــدم معـــاداة  ـــا ـ وعـــدم معـــاداة إرســال أســـلحة ألوكران إرســال أســـلحة ألوكران

ا اروســـــــــــ حـــــــــــصل عــــــــــــ     !!روســـــــــــ رون لــــــــــــم  حـــــــــــصل عــــــــــــ ومـــــــــــا رون لــــــــــــم  ومـــــــــــا
ـــة ـ وســـ ـــة ـ وســـاألغلب ـــال قـــرار حـــ األغلب ـــسا  ـــال قـــرار حـــ  رئ ـــسا   رئ

ة رئاسـته ـ ة رئاسـته ـنها ـ   نها ـسار الفر ـ  وحـصول ال ـسار الفر  وحـصول ال
ـــشدد ـــشددالم ـــضا إرســــال   الم عــــارض أ ـــضا إرســــال والـــذي  عــــارض أ والـــذي 

ـــــــا، عـــــــ عـــــــدد كبـــــــ مـــــــن  ـــــــا، عـــــــ عـــــــدد كبـــــــ مـــــــن أســـــــلحة ألوكران أســـــــلحة ألوكران
ست ن ل ضا، ول ستالمقاعد أ ن ل ضا، ول ةالمقاعد أ ة األغلب   !! األغلب

ــل أي  رون ـ ق س مــا ــه ـ فــأن الــرئ ــل أي وعل رون ـ ق س مــا ــه ـ فــأن الــرئ وعل
ــــــستعطف هــــــؤالء  ــــــد لــــــه مــــــن أن  ــــــستعطف هــــــؤالء قــــــرار ال ــــــد لــــــه مــــــن أن  قــــــرار ال

لــــوا النــــاجحالنــــاجح مــــرر قراراتــــه ـ وتخ لــــوا  لــــ  مــــرر قراراتــــه ـ وتخ  لــــ 
ةنــــانــــامعمع اس ة الــــس ة الــــصع اس ة الــــس الــــ ســــوف الــــ ســــوف    الــــصع

ـــــث ســـــوف ههيواجيواج رون ح س مـــــا ـــــث ســـــوف هـــــا الـــــرئ رون ح س مـــــا هـــــا الـــــرئ
ــــــــد  س مق ــــــــة رئاســــــــته رئــــــــ ــــــــد يبــــــــق حــــــــ نها س مق ــــــــة رئاســــــــته رئــــــــ يبــــــــق حــــــــ نها

  ..  األجنحة والقدماألجنحة والقدم
ة ـ مقراط ن هذە  الد ة ـول مقراط ن هذە  الد   ول

ةالمعهالمعه اس ةد العرا للدراسات الس اس     د العرا للدراسات الس

  

  
  

  
  




  
ــــــــة مــــــــن  ك ــــــــة القلــــــــب األم ــــــــة مــــــــن حــــــــذرت جمع ك ــــــــة القلــــــــب األم حــــــــذرت جمع
التــــــــــــــــــأث الخطـــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــدرجات الحـــــــــــــــــــرارة التــــــــــــــــــأث الخطـــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــدرجات الحـــــــــــــــــــرارة 
ار عــــ  ـــأ بها  ــــس ـــة  ان م ار عــــ المرتفعـــة، و ـــأ بها  ــــس ـــة  ان م المرتفعـــة، و

  ..القلبالقلب
ــــــــة أن الحــــــــرارة المرتفعــــــــة  نــــــــت الجمع ــــــــة أن الحــــــــرارة المرتفعــــــــة و نــــــــت الجمع و
جـــــ  جـــــ والجفـــــاف الـــــذي قـــــد يـــــنجم عنهـــــا،  والجفـــــاف الـــــذي قـــــد يـــــنجم عنهـــــا، 

ـــــــد القالق ـــــــ لت جهـــــــد أ ـــــــد لـــــــب عـــــــ العمـــــــل  ـــــــ لت جهـــــــد أ لـــــــب عـــــــ العمـــــــل 
ــد مــن الـــدم،  ــق ضــخ الم ــد مــن الـــدم، نفــسه عــن ط ــق ضــخ الم نفــسه عــن ط
ة إ  ــــــــــــس لــــــــــــه مــــــــــــن األعــــــــــــضاء الرئ ة إ وتح ــــــــــــس لــــــــــــه مــــــــــــن األعــــــــــــضاء الرئ وتح

  ..تحت الجلدتحت الجلد
ــة إ أن معــدل الخطــورة  ــة إ أن معــدل الخطــورة ولفتــت الجمع ولفتــت الجمع
ـار الـسن  ـار الـسن من ارتفاع الحرارة يرتفع لدى ك من ارتفاع الحرارة يرتفع لدى ك
عـــــــانون مــــــن ارتفـــــــاع  عـــــــانون مــــــن ارتفـــــــاع واألشــــــخاص الــــــذين  واألشــــــخاص الــــــذين 
ــــخ  ــــخ ضــــغط الــــدم أو الـــــسمنة أو لــــديهم تـــــار ضــــغط الــــدم أو الـــــسمنة أو لــــديهم تـــــار

ا امــــــــــــــــر متعلــــــــــــــــق  لقلــــــــــــــــب أو الــــــــــــــــسكتة لقلــــــــــــــــب أو الــــــــــــــــسكتة مــــــــــــــــر متعلــــــــــــــــق 
ة ةالدماغ   ..الدماغ

ـــة إ أن تقلـــب درجـــات  ـــة إ أن تقلـــب درجـــات وأشـــارت الجمع وأشـــارت الجمع
ف  عـــــــــدد مـــــــــن  فـــــــــصل الـــــــــص ف  عـــــــــدد مـــــــــن الحـــــــــرارة  فـــــــــصل الـــــــــص الحـــــــــرارة 
ة  ة الـــــــــــــــــدول، يرفـــــــــــــــــع احتمـــــــــــــــــاالت اإلصــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدول، يرفـــــــــــــــــع احتمـــــــــــــــــاالت اإلصــــــــــــــــــا

ة ةالسكتة الدماغ   ..السكتة الدماغ
الـــــــة  الـــــــة ونقلـــــــت و ـــــــاء عـــــــن " " يـــــــو  آييـــــــو  آي""ونقلـــــــت و ـــــــاء عـــــــن لألن لألن

ـــة الــــدكتور  ك ـــة القلـــب األم س جمع ـــة الــــدكتور رئـــ ك ـــة القلـــب األم س جمع رئـــ
ـــــد جـــــونز قولـــــه ـــــد جـــــونز قولـــــهدونالــــد ل إذا تجـــــاوزت إذا تجـــــاوزت : ": "دونالــــد ل
ــــادة ســــن الخمــــس أو كنــــت ســــن الخمــــس أو كنــــت  ــــادة تعــــا مــــن ز تعــــا مــــن ز

ـــــــــــــــة اتخـــــــــــــــاذ  ـــــــــــــــة اتخـــــــــــــــاذ الــــــــــــــوزن، فمـــــــــــــــن المهـــــــــــــــم للغا الــــــــــــــوزن، فمـــــــــــــــن المهـــــــــــــــم للغا
اطـــــــات خاصـــــــة  درجـــــــات الحـــــــرارة  اطـــــــات خاصـــــــة  درجـــــــات الحـــــــرارة احت احت

ة صحتك ة صحتكالمرتفعة لحما   ..""المرتفعة لحما
ــــــــة مثــــــــل : ": "وأضــــــــاف جــــــــونزوأضــــــــاف جــــــــونز ــــــــة مثــــــــل عــــــــض األدو عــــــــض األدو

ــــــــــــس  الت األنجيوت ات مــــــــــــستق ــــــــــــس حــــــــــــا الت األنجيوت ات مــــــــــــستق حــــــــــــا
م المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اإلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ومث طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اإلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومث
ات قنـــــــــــــــــوات  ، وحـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــس ات قنـــــــــــــــــوات لألنجيوت ، وحـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــس لألنجيوت
السيوم ومدرات البول، ال تؤثر ع  السيوم ومدرات البول، ال تؤثر ع ال ال

ات ضــــــــــــ ات ضــــــــــــاســــــــــــتجا ف اســــــــــــتجا ــــــــــــست ف غط الــــــــــــدم أو  ــــــــــــست غط الــــــــــــدم أو 
ـــــد  مكـــــن أن ت ـــــد الجـــــسم مـــــن الـــــصوديوم،  مكـــــن أن ت الجـــــسم مـــــن الـــــصوديوم، 
التـــــا  ة الجـــــسم للحــــرارة، و التـــــا مــــن اســــتجا ة الجـــــسم للحــــرارة، و مــــن اســــتجا

ض القلب للخطر ض القلب للخطرتع   ..""تع
تـــــك، : ": "وتـــــابعوتـــــابع تـــــك، ال تتوقـــــف عـــــن تنـــــاول أدو ال تتوقـــــف عـــــن تنـــــاول أدو

خـــصوص  ـــك وناقـــشه  ـــ طب ـــن اس خـــصوص ل ـــك وناقـــشه  ـــ طب ـــن اس ل
ــــــه   ــــــام  ــــــك الق ــــــة، ومــــــا عل ــــــه  هــــــذە األدو ــــــام  ــــــك الق ــــــة، ومــــــا عل هــــــذە األدو

دا ف تحد دافصل الص ف تحد   ..""فصل الص
ــــا أمــــر: ": "وشــــدد جــــونز عــــ أنوشــــدد جــــونز عــــ أن قــــاء رط ــــا أمــــرال قــــاء رط   ال

الجفــاف . . أسـاأسـا الجفــاف مــن الــسهل أن تــصاب  مــن الــسهل أن تــصاب 
. . حـــــ لــــــو كنـــــت ال تعتقــــــد أنـــــك عطــــــشانحـــــ لــــــو كنـــــت ال تعتقــــــد أنـــــك عطــــــشان

عــد الخــروج   ــل وأثنــاء و ب المــاء ق عــد الخــروج  ا ــل وأثنــاء و ب المــاء ق ا
ــــــــشعر . . الطقــــــــس الحــــــــارالطقــــــــس الحــــــــار تظــــــــر حــــــــ  ــــــــشعر ال ت تظــــــــر حــــــــ  ال ت

قــــة لمعرفـــــة مـــــا إذا . . ــــالعطشــــالعطش قــــة لمعرفـــــة مـــــا إذا أفـــــضل ط أفـــــضل ط
ــــــــــة مــــــــــن  اف ــــــــــة  م ــــــــــة مــــــــــن كنــــــــــت تحــــــــــصل عــــــــــ  اف ــــــــــة  م كنــــــــــت تحــــــــــصل عــــــــــ 
ـد  ك والتأ ـة البـول لـد ـد السوائل  مراق ك والتأ ـة البـول لـد السوائل  مراق

س غامقا س غامقامن أن لونه ل   ..""من أن لونه ل
  




  
ة قـــــدمها مكتـــــب ة قـــــدمها مكتـــــبـــــش أرقـــــام رســـــم ـــــر   ـــــش أرقـــــام رســـــم ـــــر وز وز

الدولــــــة لــــــشؤون اللجــــــوء والهجــــــرة ســــــا الدولــــــة لــــــشؤون اللجــــــوء والهجــــــرة ســــــا 
إ ارتفـــــــاع عـــــــدد طـــــــال اللجــــــــوء إ ارتفـــــــاع عـــــــدد طـــــــال اللجــــــــوء   مهـــــــديمهـــــــدي

  ..الذين يرتكبون محاوالت انتحارالذين يرتكبون محاوالت انتحار
اء إن اء إنقـــــال خــــــ لــــــة قـــــال خــــــ ات االنتظــــــار الط لــــــة  فــــــ ات االنتظــــــار الط  فــــــ

ــــــادة العنــــــف   ــــــادة العنــــــف  واإلجـــــراءات المعقــــــدة وز واإلجـــــراءات المعقــــــدة وز
مكــــــن أن  تظــــــاظ  ال واال ــــــز االســــــتق مكــــــن أن مرا تظــــــاظ  ال واال ــــــز االســــــتق مرا

ة تئاب والمعاناة النفس ةسهم  اال تئاب والمعاناة النفس   ..سهم  اال
ــــــــــــــــــز فالنــــــــــــــــــدرز ، ارتفــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــدد  ــــــــــــــــــز فالنــــــــــــــــــدرز ، ارتفــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــدد و مرا و مرا

  عــــــــــــــام   عــــــــــــــام 1212محـــــــــــــاوالت اإلنتحـــــــــــــار مـــــــــــــن محـــــــــــــاوالت اإلنتحـــــــــــــار مـــــــــــــن 



تواص
ُ

ل  

ة في السويدإعالم اتحاد الجمعیات العراقیمركز   15 

، أمـــــــــــــــــــا  ، أمـــــــــــــــــــا  20212021  عـــــــــــــــــــام   عـــــــــــــــــــام 3838 إ  إ 20172017
ا انتقل من  ا انتقل من والون   ..3030 إ  إ 99والون

حـــــسب  حـــــسب و ، فقـــــد تـــــضاعف ، فقـــــد تـــــضاعف ””ود انفـــــوود انفـــــوســـــســـــ““و
ـــــذاء الـــــنفس خـــــالل هـــــذە  ـــــذاء الـــــنفس خـــــالل هـــــذە عـــــدد حـــــاالت إ عـــــدد حـــــاالت إ
عــــــد عــــــرض األرقــــــام الــــــ طلبهــــــا  ة،  عــــــد عــــــرض األرقــــــام الــــــ طلبهــــــا الفــــــ ة،  الفــــــ
ـــــــــر  ـــــــــر النائــــــــب ثيــــــــو فــــــــرانكن مــــــــن مكتــــــــب وز النائــــــــب ثيــــــــو فــــــــرانكن مــــــــن مكتــــــــب وز
الدولــــــة لــــــشؤون اللجــــــوء والهجــــــرة ســــــا الدولــــــة لــــــشؤون اللجــــــوء والهجــــــرة ســــــا 

  ..مهديمهدي
وجـــــــــاء  رد مكتــــــــــوب ، مـــــــــن المتحــــــــــدث وجـــــــــاء  رد مكتــــــــــوب ، مـــــــــن المتحــــــــــدث 

ــــــــــــــة ““، ، FFeeddaassiill  اســـــــــــــماســـــــــــــم دا ة إ  ـــــــــــــس ــــــــــــــة ال دا ة إ  ـــــــــــــس ال
 ، هنـــــــاك أرعـــــــة أشـــــــهر غـــــــ  ، هنـــــــاك أرعـــــــة أشـــــــهر غـــــــ 20172017العـــــــام العـــــــام 

ـست  التـا فـإن هـذە األرقـام ل ـست مدونـة، و التـا فـإن هـذە األرقـام ل مدونـة، و
ـــــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــةتمث ل ــــــــــــــــــــــضا ……تمث ل أ ــــــــــــــــــــــضا مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــستح ل أ مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــستح

اســـــتخالص النتـــــائج عـــــ أســـــاس األرقـــــام اســـــتخالص النتـــــائج عـــــ أســـــاس األرقـــــام 
  ..””المطلقةالمطلقة

كة  ان شـــــــــــــ كة وارتفــــــــــــع إجمـــــــــــــا عــــــــــــدد ســـــــــــــ ان شـــــــــــــ وارتفــــــــــــع إجمـــــــــــــا عــــــــــــدد ســـــــــــــ
ال مـــــــــــــــــن  ال مـــــــــــــــــن االســـــــــــــــــتق   2767627676 إ  إ 17.78817.788االســـــــــــــــــتق

قـارب  ة ، أي مـا  قـارب شخصا خالل هذە الفـ ة ، أي مـا  شخصا خالل هذە الفـ
  .. شخص إضا شخص إضا1000010000  منمن

ل،  داســ ل مــن ف انـــد ل، وقــال مــ  داســ ل مــن ف انـــد عـــ عـــ ““وقــال مــ 
ل القــول أن  ل القــول أن هــذا األســاس ، مــن المــستح هــذا األســاس ، مــن المــستح

  ..””هناك زادةهناك زادة
  


……




  
  

ـة أسـنان ك لج د الحكومة ال ـة أسـنانتع ك لج د الحكومة ال س   تع س ـات ـات
ا مري لوموم اإ مري لوموم ونغو إ س الوزراء ال ونغو ، رئ س الوزراء ال ، رئ

قـــــــام   تـــــــه ، خـــــــالل حفـــــــل  قـــــــام  األول إ أ تـــــــه ، خـــــــالل حفـــــــل  األول إ أ
ـــل رحلتهـــا  غمونـــت  بروكـــسل ق ـــل رحلتهـــا قـــ إ غمونـــت  بروكـــسل ق قـــ إ

ة مقراط ونغو الد ةإ جمهورة ال مقراط ونغو الد   ..إ جمهورة ال
ــــا، إن عـــــودة  ــــا، إن عـــــودة وقــــال رونــــاالد، نجـــــل لوموم وقــــال رونــــاالد، نجـــــل لوموم
ا  مكتهــــا أخــــ ا ســـن والــــدە تعــــ أم عائلتــــه  مكتهــــا أخــــ ســـن والــــدە تعــــ أم عائلتــــه 

ال أســــــتطيع أن ال أســــــتطيع أن ““: : إنهــــــاء الحــــــداد وأضــــــافإنهــــــاء الحــــــداد وأضــــــاف
ــــــــــن مـــــــــــن أقــــــــــوأقــــــــــو البهجــــــــــة ل ــــــــــن مـــــــــــن ل إنــــــــــه شــــــــــعور  البهجــــــــــة ل ل إنــــــــــه شــــــــــعور 

ة لنـــا أن نــتمكن مــن دفـــن  ــس ال جــا  ة لنـــا أن نــتمكن مــن دفـــن اإل ــس ال جــا  اإل

ـسالم  ـستطيع أن ترقـد  ائنا، وروحـه  ـسالم أح ـستطيع أن ترقـد  ائنا، وروحـه  أح
ة إلينا س ال ة إليناوهذا مهم  س ال   ””وهذا مهم 

وأضــاف خـــالل مـــؤتمر صـــح  ســـفارة وأضــاف خـــالل مـــؤتمر صـــح  ســـفارة 
ـــــة ،  مقراط ونغـــــو الد ـــــة ال ـــــة ، جمهور مقراط ونغـــــو الد ـــــة ال مـــــن مـــــن ““جمهور

ــــا ،  ق ــــصفته أف ونغــــو إ بروكــــسل و ــــا ، ال ق ــــصفته أف ونغــــو إ بروكــــسل و ال
 ترقـد  ترقـد انتو ، ستكون روحه قادرة عـ أنانتو ، ستكون روحه قادرة عـ أن
ة لنا س ال ة لناسالم ، فهذا أمر مهم  س ال   ..””سالم ، فهذا أمر مهم 

م القــــو الــــسابق ،  م القــــو الــــسابق ، وتــــم حــــل جثــــة الــــزع وتــــم حــــل جثــــة الــــزع
ـل عـن عمـر ينـاهز  ـل عـن عمـر ينـاهز الـذي اغت  عامـا مـع  عامـا مـع 3535الـذي اغت

اب  ـــــــــر الــــــــــش ــــــــــه ،مـــــــــع وز اب اثنـــــــــ مـــــــــن أقار ـــــــــر الــــــــــش ــــــــــه ،مـــــــــع وز اثنـــــــــ مـــــــــن أقار
اضــــــــــــــة الــــــــــــــسابق مــــــــــــــورس مبولــــــــــــــو ،  اضــــــــــــــة الــــــــــــــسابق مــــــــــــــورس مبولــــــــــــــو ، وال وال
خ الــــــسابق  س مجلــــــس الــــــشي خ الــــــسابق ونائــــــب رئــــــ س مجلــــــس الــــــشي ونائــــــب رئــــــ
ــــــــــــــــف أوكيتـــــــــــــــــو بواســـــــــــــــــطة حـــــــــــــــــامض  ــــــــــــــــف أوكيتـــــــــــــــــو بواســـــــــــــــــطة حـــــــــــــــــامض جوز جوز

مبو  الت ـت  شــ مبو ال الت ـت  شــ طعــة أوت طعــة أوت  مقا مقا((ال
الد ق الــ ــة ،  جنــوب  الداتانغــا الحال ق الــ ــة ،  جنــوب  ـــ ـــ ))اتانغــا الحال

حملـــــــــه  بـــــــــق ســـــــــوى ســـــــــن واحـــــــــد  حملـــــــــه ّو لــــــــم ي بـــــــــق ســـــــــوى ســـــــــن واحـــــــــد  ّو لــــــــم ي

لج السابق الذي شارك   لج السابق الذي شارك  ال ال ال ال
ــــــــان هـــــــذا األخـــــــ قــــــــد  ــــــــان هـــــــذا األخـــــــ قــــــــد اختفـــــــاء الجثـــــــة ، و اختفـــــــاء الجثـــــــة ، و
ــــــــه   ار وتفــــــــاخر  الــــــــسن كتــــــــذ ــــــــه  احـــــــتفظ  ار وتفــــــــاخر  الــــــــسن كتــــــــذ احـــــــتفظ 

  ..وسائل اإلعالموسائل اإلعالم
ـــــة الـــــسن مـــــن  ك لج عـــــت العدالـــــة ال ـــــة الـــــسن مـــــن وان ك لج عـــــت العدالـــــة ال وان

تــه  إطــار تحقيــق   تــه  إطــار تحقيــق  اب ” ”  حــرب حــربجــرائمجــرائم““اب
عـــــد 20112011فتحـــــت  عـــــام فتحـــــت  عـــــام  عـــــد   بروكـــــسل    بروكـــــسل 

ـــا ،  ـــسوا لوموم ـــا ، الـــشكوى الـــ قـــدمها فرا ـــسوا لوموم الـــشكوى الـــ قـــدمها فرا
م المغتـال ، الـذي أشـار  م المغتـال ، الـذي أشـار االبن األ للـزع االبن األ للـزع
ات  ات عـــــ ات أصــــابع االتهــــام إ مــــسؤول ات عـــــ أصــــابع االتهــــام إ مــــسؤول
لوماسيون  ة والد لوماسيون موظفو الخدمة المدن ة والد موظفو الخدمة المدن

كيون لج كيونال لج   ..ال
  

  


  
  

          
  أ ف ب أ ف ب 

روى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر روى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر 
ــــــــــــــا  إإ طان ــــــــــــــاب طان ،    ب ل غــــــــــــــ قــــــــــــــانو ،  ــــــــــــــش ل غــــــــــــــ قــــــــــــــانو ــــــــــــــش

ــــــس الــــــة الــــــصحافة الفر ــــــساتــــــصال مــــــع و الــــــة الــــــصحافة الفر ة، ة، اتــــــصال مــــــع و
ة، واســــــــــــــتخدام  ل رحلــــــــــــــة قاســــــــــــــ ة، واســــــــــــــتخدام تفاصــــــــــــــ ل رحلــــــــــــــة قاســــــــــــــ تفاصــــــــــــــ

ة  طان ة السلطات ال طان  محاولـة  محاولـة " " القـوةالقـوة""السلطات ال
ن، عــ  ن آخــ لــه مــع ســتة مهــاج ح ن، عــ ل ن آخــ لــه مــع ســتة مهــاج ح ل
تجه  انــــــــــــــــت ســــــــــــــــ تجه مــــــــــــــــ الطــــــــــــــــائرة الــــــــــــــــ  انــــــــــــــــت ســــــــــــــــ مــــــــــــــــ الطــــــــــــــــائرة الــــــــــــــــ 

  ..رواندارواندا  إإ
، وهـو عـازب عمــرە  ، وهـو عـازب عمــرە وقـال بـرهم حمـه عــ وقـال بـرهم حمـه عــ

د صـــــــــادق  2525 د صـــــــــادق   ســـــــــنة، مـــــــــن قـــــــــضاء ســـــــــ  ســـــــــنة، مـــــــــن قـــــــــضاء ســـــــــ

ة، ثـــــــا محافظـــــــات  مان ة، ثـــــــا محافظـــــــات محافظـــــــة الـــــــسل مان محافظـــــــة الـــــــسل
م مإقلـــــــــ الـــــــــذي يتمتـــــــــع الـــــــــذي يتمتـــــــــع   كردســـــــــتان العـــــــــراقكردســـــــــتان العـــــــــراق  إقلـــــــــ

ــــــــــــــــــة  ، إنــــــــــــــــــه لجــــــــــــــــــأ إ الممل ـــــــــــــــــم ذا ــــــــــــــــــة ح ، إنــــــــــــــــــه لجــــــــــــــــــأ إ الممل ـــــــــــــــــم ذا ح
المتحــــــــــــــدة عـــــــــــــــ أمــــــــــــــل الخـــــــــــــــالص مـــــــــــــــن المتحــــــــــــــدة عـــــــــــــــ أمــــــــــــــل الخـــــــــــــــالص مـــــــــــــــن 

ــــــــــة"" ــــــــــةهجمــــــــــات قـــــــــــوات أجن ،  إشـــــــــــارة ،  إشـــــــــــارة ""هجمــــــــــات قـــــــــــوات أجن
ة الـ توجـه  ك ة الـ توجـه للقوات ال ك ـة للقوات ال ـة ـات ج ـات ج

ردســــتا  ردســــتا ضـــد متمـــردي حـــزب العمـــال ال ضـــد متمـــردي حـــزب العمـــال ال
ـن هــذە . .  شـمال العـراق، وفقـا ألنقـرة شـمال العـراق، وفقـا ألنقـرة ـن هــذە ل ل

ة  صــــــا انــــــا لمقتــــــل و ات تــــــؤدي أح ة الــــــ صــــــا انــــــا لمقتــــــل و ات تــــــؤدي أح الــــــ
  ..مدنيمدني

وقال ع  اتصال هات مـع الـصحافة وقال ع  اتصال هات مـع الـصحافة 
ــــــة، مــــــن  رد اللغــــــة ال ة متحــــــدثا  ــــــس ــــــة، مــــــن الفر رد اللغــــــة ال ة متحــــــدثا  ــــــس الفر
ــــــــــة، إن  طان م قــــــــــرب العاصـــــــــمة ال ــــــــــة، إن مخـــــــــ طان م قــــــــــرب العاصـــــــــمة ال مخـــــــــ

طا"" ئة وال ة ســـــــ طااألوضـــــــاع االقتـــــــصاد ئة وال ة ســـــــ لـــــــة لـــــــة األوضـــــــاع االقتـــــــصاد
ة ةمن م كردستان" " من م كردستان إقل   .. إقل

ــة المتحــدة  ــة المتحــدة وصــل هــذا الــشاب إ الممل وصــل هــذا الــشاب إ الممل
ـا ومـن ثـم فرـسا ـا ومـن ثـم فرـساع ترك وتعـرض خـالل وتعـرض خـالل . . ع ترك

لة لـ لة لـرحلته الط   1515مخاطر وأنفق نحو مخاطر وأنفق نحو ""رحلته الط
  ".".ألف دوالرألف دوالر

ــــــــــــار(( مــــــــــــايو  مــــــــــــايو 2323مجــــــــــــرد وصــــــــــــوله،  مجــــــــــــرد وصــــــــــــوله،   ــــــــــــارأ ، ، ))أ
م،  ــــــة إ مخــــــ طان م، نقلتــــــه الــــــسلطات ال ــــــة إ مخــــــ طان نقلتــــــه الــــــسلطات ال

ـــــــه يـــــــوم ثـــــــم أعطونـــــــا ""قـــــــول قـــــــول  ـــــــت ف ـــــــه يـــــــوم ثـــــــم أعطونـــــــا ق ـــــــت ف ق
حــث رســالة وطلبــوارســالة وطلبــوا ة محــام لن ــسم حــث  منــا  ة محــام لن ــسم  منــا 

  ".".معه وضعنا وطلب اللجوءمعه وضعنا وطلب اللجوء

  
سان الدول سان الدولمنظمات حقوق اإل ل منظمات حقوق اإل ح ل ة ترفض ال ح ة ترفض ال

اري لالجئ اري لالجئاإلج   اإلج

م ""وأضـــــــــــــــاف وأضـــــــــــــــاف  عـــــــــــــــدها نقلـــــــــــــــت إ مخـــــــــــــــ
م ُ عـــــــــــــــدها نقلـــــــــــــــت إ مخـــــــــــــــ
ُ

ن(( وك للمهـــــــــــاج نكـــــــــــولن وك للمهـــــــــــاج قـــــــــــع قـــــــــــرب ) ) كـــــــــــولن قـــــــــــع قـــــــــــرب و و
و  لنـدن و  لنـدنمطـار هيـ  الثالــث  الثالــث ""وتـابع وتـابع ". ". مطـار هيـ

ـران((مـن يونيــو مـن يونيــو  ـرانح أعطــو تـذكرة ســفر أعطــو تـذكرة ســفر ) ) ح
إ روانــــــــــــــدا، ثــــــــــــــم نقلـــــــــــــــت ومــــــــــــــ ســـــــــــــــتة إ روانــــــــــــــدا، ثــــــــــــــم نقلـــــــــــــــت ومــــــــــــــ ســـــــــــــــتة 

ن إ المطار ن إ المطارمهاج   ".".مهاج
ـــــان عـــــ واحـــــدا مـــــن  ـــــان عـــــ واحـــــدا مـــــن وعــــ غـــــ إرادتـــــه،  وعــــ غـــــ إرادتـــــه، 

، أول مجموأول مجمو عيـــــــ ن غـــــــ  ، عـــــــة مهـــــــاج عيـــــــ ن غـــــــ  عـــــــة مهـــــــاج
س الــــــــوزراء بــــــــورس  س الــــــــوزراء بــــــــورس ــــــــس حكومــــــــة رئــــــــ ــــــــس حكومــــــــة رئــــــــ
قـع  لـد الـذي  لهم لهـذا ال ح سون ل قـع جو لـد الـذي  لهم لهـذا ال ح سون ل جو

ـة ق ق القـارة األف ـة  ق ق القـارة األف  يونيـو،  يونيـو، 1414فـ فـ . .  
انــــــت هنــــــاك طــــــائرة جــــــاهزة لإلقــــــالع إ انــــــت هنــــــاك طــــــائرة جــــــاهزة لإلقــــــالع إ 

طا طارواندا من مطار عسكري ب   ..رواندا من مطار عسكري ب
ــــــل ""قــــــول عــــــ قــــــول عــــــ  ن،  عة مهــــــاج ــــــل كنــــــا ســــــ ن،  عة مهــــــاج كنــــــا ســــــ

أرعة حراس وضعونا أرعة حراس وضعوناواحد منا محا    واحد منا محا 
، ""وتابع وتابع ". ". القوة  الطائرةالقوة  الطائرة ، لنـا كنـا نـ لنـا كنـا نـ

ا ا وجسد اواجهنا ألما نفس ا وجسد   ".".واجهنا ألما نفس



تواص
ُ

ل  

ة في السويدإعالم اتحاد الجمعیات العراقیمركز   16 

كـردي كـردي ""والمهـاجرون الـستة اآلخـرون هـم والمهـاجرون الـستة اآلخـرون هـم 
يـــرا  ـــان و ـــان إيران ة وكرد مان يـــرا مـــن الـــسل ـــان و ـــان إيران ة وكرد مان مـــن الـــسل

ا نا وأل اوفي نا وأل   ..، وفق ع، وفق ع""وفي
عـــــد أن اســــتقلوا الطـــــائرة  ــــن  عـــــد أن اســــتقلوا الطـــــائرة ول ــــن  ـــــت ""ول ـــــت ألغ ألغ

م الــــــذي كنــــــا  م الــــــذي كنــــــا الرحلــــــة وأعادونــــــا إ المخــــــ الرحلــــــة وأعادونــــــا إ المخــــــ
ه هف   ".".ف

ـــــان  ـــــان و ـــــة و ض أن تقلـــــع أول رحلـــــة ج ـــــة فـــــ ض أن تقلـــــع أول رحلـــــة ج فـــــ
ـــــا إ روانـــــدا  طان ن مـــــن ب ـــــا إ روانـــــدا تنقـــــل مهـــــاج طان ن مـــــن ب تنقـــــل مهـــــاج
عــــــــــــد قــــــــــــرار أصــــــــــــدرته   ــــــــــــت  نهــــــــــــا ألغ عــــــــــــد قــــــــــــرار أصــــــــــــدرته  ل ــــــــــــت  نهــــــــــــا ألغ ل
ـــــــــــة  مـــــــــــة األورو ة المح ـــــــــــة اللحظـــــــــــة األخـــــــــــ مـــــــــــة األورو ة المح اللحظـــــــــــة األخـــــــــــ

سان سانلحقوق اإل   ..لحقوق اإل
ع مر ع تلـك  ع مر ع تلـك أسب علـم " " المغـامرةالمغـامرة""أسب علـم وال  وال 

حدث لــــــــه حدث لــــــــهعــــــــ مــــــــا ســــــــ أطلــــــــب أطلــــــــب ""وقــــــــال وقــــــــال . . عــــــــ مــــــــا ســــــــ
ـــــــــــا طان قــــــــــاء  ب ـــــــــــاال طان قــــــــــاء  ب طلبنـــــــــــا طلبنـــــــــــا ""وأضــــــــــاف وأضــــــــــاف ". ". ال

اتنــــا اللجــــوء  المماللجــــوء  المم ــــة المتحــــدة ألن ح اتنــــا ل ــــة المتحــــدة ألن ح ل
ــــــدون نقلنـــــــا إ  ــــــدون نقلنـــــــا إ لــــــم تكــــــن آمنـــــــة، واآلن ي لــــــم تكــــــن آمنـــــــة، واآلن ي

  ".".لد مزقته الحربلد مزقته الحرب

  
  
  
  

  
  

  القـــــــــــواتالقـــــــــــوات  ـــــــــــأنـــــــــــأن  ســـــــــــورةســـــــــــورة  مـــــــــــصادرمـــــــــــصادر  أفـــــــــــادتأفـــــــــــادت
ــــة ك ــــةاألم ك ًرتــــ  خرجــــتخرجــــتأأ  األم ًمحمــــ  ًرتــــ   ـــــالقمحـــــالقمح  ًمحمــــ
وق""  الـــــــــــسوريالـــــــــــسوري وقالمـــــــــــ   األرااألرا  اتجـــــــــــاەاتجـــــــــــاە  ""المـــــــــــ

ة ةالعراق ة  غغ  المعابرالمعابر  خاللخالل  منمن  العراق ع ةال ع   ..ال
ــــة الــــسورة  الــــة الع ــــة الــــسورة ونقلــــت الو الــــة الع ـــــاءونقلــــت الو ـــــاءلألن   لألن

ة قولها) ) ساناسانا(( ة قولهاعن مصادر أهل   : : عن مصادر أهل
ًرت لقـوات االحـتالل األمـ مؤلفـا ًرت لقـوات االحـتالل األمـ مؤلفـا ""إن إن 

ــالقمح الــسوري 4040مــن مــن  ــالقمح الــسوري  شــاحنة محملــة   شــاحنة محملــة 
وق توجه إ األ وق توجه إ األالم ة ع الم ة ع را العراق را العراق

ـــة  ع ـــف ال ـــد غـــ الـــ ب ـــة معـــ الول ع ـــف ال ـــد غـــ الـــ ب معـــ الول
ق محافظة الحسكة ق محافظة الحسكةشمال    ..""شمال 

قـــــــوات قـــــــوات ""وأشــــــارت المــــــصادر ذاتهــــــا إ أن وأشــــــارت المــــــصادر ذاتهــــــا إ أن 
ـــــــضا رتـــــــ  ـــــــضا رتـــــــ ًاالحـــــــتالل األمـــــــ أخرجـــــــت أ ًاالحـــــــتالل األمـــــــ أخرجـــــــت أ

ـــــــــة إ  ة معط ـــــــــات عـــــــــسك ل ـــــــــة إ ًمحمـــــــــ  ة معط ـــــــــات عـــــــــسك ل ًمحمـــــــــ 

ــــــد غــــــ  ـــــة عــــــ معــــــ الول ــــــد غــــــ األرا العراق ـــــة عــــــ معــــــ الول األرا العراق
ـــــضم   ، الفتـــــة إ أن الرتـــــل، الفتـــــة إ أن الرتـــــل""الـــــالـــــ ـــــضم    3636  

نهــــا آآ ــــة ب نهــــا ل ــــة ب مــــدرعات 88ل مــــدرعات  نــــاقالت محملــــة   نــــاقالت محملــــة 
ــــــــــــــــــــة و ة معط ــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــسك ة معط   44 بــــــــــــــــــــرادات و بــــــــــــــــــــرادات و99عــــــــــــــــــــسك

ـــــــــــــة  ائ مولـــــــــــــدات كه ـــــــــــــة نــــــــــــاقالت محملـــــــــــــة  ائ مولـــــــــــــدات كه نــــــــــــاقالت محملـــــــــــــة 
ة 88وســـــبع حــــــامالت ووســـــبع حــــــامالت و ة  مـــــدرعات عــــــسك  مـــــدرعات عــــــسك

عة لقوات االحتالل األم عة لقوات االحتالل األمتا   ..""تا
ـــان قادمـــا ""وأضـــافت المـــصادر أن وأضـــافت المـــصادر أن  ـــان قادمـــا الرتـــل  الرتـــل 

ــــف القامــــش  س ب ــــة تــــل حمــــ ــــف القامــــش مــــن ناح س ب ــــة تــــل حمــــ مــــن ناح
ول وصـــــو إ  ــــق البــــ ول وصـــــو إ ًالجنــــو عــــ ط ــــق البــــ ًالجنــــو عــــ ط

ــــق معــــمعــــ ا الط ــــد غــــ الــــ ســــال ــــق  الول ا الط ــــد غــــ الــــ ســــال  الول
ـــــــــــة تـــــــــــل  ـــــــــــالقرب مـــــــــــن مفـــــــــــرق ق ـــــــــــة تـــــــــــل العـــــــــــام  ـــــــــــالقرب مـــــــــــن مفـــــــــــرق ق العـــــــــــام 

  د ب أ                ..""عدسعدس

  



  

  

  
  

ـــــــــــم كـــــــــــرة القـــــــــــدم ســـــــــــلفادوري ،  ـــــــــــم كـــــــــــرة القـــــــــــدم ســـــــــــلفادوري ، تـــــــــــو ح تـــــــــــو ح
ــــد  ح عــــ  ب المــــ ب تعرضــــه للــــ ــــد ــــس ح عــــ  ب المــــ ب تعرضــــه للــــ ــــس

ـار ، خـالل م ـارالعب و مشجع ، خـالل م ـة ااالعب و مشجع ـة ة محل ة محل
ــــــا  مدينــــــة  ــــــديرها  ملعــــــب تولو ــــــا  مدينــــــة ـــــان  ــــــديرها  ملعــــــب تولو ـــــان 
سان سلفادور، وفقا التحاد السلفادوري سان سلفادور، وفقا التحاد السلفادوري 

رة القدم رة القدمل   ..ل
ـان الـذي أصـدرە االتحــاد، ان  ـان الـذي أصـدرە االتحــاد، ان وجـاء  الب وجـاء  الب
ب  ـــــــــا أصـــــــــ ه أرنولـــــــــدو أما ـــــــــم خوســـــــــ ب الح ـــــــــا أصـــــــــ ه أرنولـــــــــدو أما ـــــــــم خوســـــــــ الح
ب  جـــــة تعرضـــــه للـــــ ة ن ب جـــــروح خطـــــ جـــــة تعرضـــــه للـــــ ة ن جـــــروح خطـــــ
ــــــــــــــش  ــــــــــــــث تــــــــــــــو  المس ح، ح ــــــــــــــش المــــــــــــــ ــــــــــــــث تــــــــــــــو  المس ح، ح المــــــــــــــ

ف داخ ب ن ف داخس ب ن   ..س
ـم إعـالمإعـالمحـسب وسـائل حـسب وسـائل    ـة ان الح ـم  أجن ـة ان الح  أجن

عد حصوله ع  عد حصوله ع قرر طرد احد الالعب  قرر طرد احد الالعب 
طاقــــــــــــة الــــــــــــصفراء مــــــــــــرت طاقــــــــــــة الــــــــــــصفراء مــــــــــــرتال ــــــــــــدء . . ال ــــــــــــدء وقــــــــــــد  وقــــــــــــد 

عــــــــــــــا ا اعتـــــــــــــــداء  عــــــــــــــا ا اعتـــــــــــــــداء الــــــــــــــشجار لتتحــــــــــــــول  الــــــــــــــشجار لتتحــــــــــــــول 
، أدى ا ، أدى اجسدي خط ةجسدي خط ة قتله  النها   .. قتله  النها

هذا و أدان اتحاد كرة القدم السلفادورة هذا و أدان اتحاد كرة القدم السلفادورة 
ــ  متلــك ا ــان  ــا الــذي  ــم أما ــ مقتــل الح متلــك ا ــان  ــا الــذي  ــم أما مقتــل الح

ة  مجـــــــــــــال 2020مــــــــــــن مــــــــــــن  ة  مجـــــــــــــال  عامــــــــــــا مـــــــــــــن الخــــــــــــ  عامــــــــــــا مـــــــــــــن الخــــــــــــ
م مالتحك   ..التحك

ــــــــــــــــــة   طة الوطن ــــــــــــــــــة  وقــــــــــــــــــد أعلنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــ طة الوطن وقــــــــــــــــــد أعلنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــسلفادور، اعتقـــــــــــــــال مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــسلفادور، اعتقـــــــــــــــال مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

ااألشخاصاألشخاص م أما ا بتهمة قتل الح م أما وقـال وقـال . .  بتهمة قتل الح
ـــــــــر  ـــــــــر وز م م  أحــــــــــد المتهمـــــــــ مجــــــــــر أحــــــــــد المتهمـــــــــ مجــــــــــرأنأن  األمـــــــــناألمـــــــــنوز

مـت  ـة والـ ح ات إجرام ـت ا شـ مـت ي ـة والـ ح ات إجرام ـت ا شـ ي
الموت ه  الموتعل ه  االت          ..عل االتو   و

  


  
  

  
    ..    ..  أمأم

حت حتأصــــــــــــــــــ د  أصــــــــــــــــــ دالــــــــــــــــــس ا   الــــــــــــــــــس ا مــــــــــــــــــستوردا كبــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــستوردا كبــــــــــــــــــ
لــــــــدان أخــــــــرى،  ــــــــات الــــــــصادرة مــــــــن  لــــــــدان أخــــــــرى، للنفا ــــــــات الــــــــصادرة مــــــــن  للنفا
ة  حت مثـــــــــ ــــــــن الــــــــواردات منهــــــــا أصــــــــ ة ول حت مثـــــــــ ــــــــن الــــــــواردات منهــــــــا أصــــــــ ول

ء عض ال ءللجدل  عض ال   ..للجدل 
    

د ات  الس ر النفا دإعادة تدو ات  الس ر النفا   إعادة تدو
ــــــادة  اء، يتجــــــه العـــــالم نحــــــو ز ــــــادة وفقـــــا للخــــــ اء، يتجــــــه العـــــالم نحــــــو ز وفقـــــا للخــــــ
ب  ــــــــــــــــس ــــــــــــــــة  درجــــــــــــــــات الحــــــــــــــــرارة  ب ارث ــــــــــــــــس ــــــــــــــــة  درجــــــــــــــــات الحــــــــــــــــرارة  ارث

ة   المنــــــــــــــــــــاخالمنــــــــــــــــــــاخ  تغــــــــــــــــــــتغــــــــــــــــــــ ة والغــــــــــــــــــــازات المــــــــــــــــــــس والغــــــــــــــــــــازات المــــــــــــــــــــس
ـــــاس الحـــــراري ـــــاس الحـــــراريلالحت مـــــع تنـــــاقص معتـــــ مـــــع تنـــــاقص معتـــــ . . لالحت

نمــا مــن المتوقــع   الوقــودالوقــود   نمــا مــن المتوقــع األحفــوري، ب األحفــوري، ب
أن يـــــــزداد الطلـــــــب العـــــــال عـــــــ الطاقـــــــة أن يـــــــزداد الطلـــــــب العـــــــال عـــــــ الطاقـــــــة 

ة  س ة ب س   . . 20302030٪  عام ٪  عام 5050ب
داد مـــع اســـتمرمـــع اســـتمر ان العـــالم ، ســــ داد ار نمـــو ســـ ان العـــالم ، ســــ ار نمـــو ســـ

ل كبـــ ـــش ـــات  ل كبـــإنتـــاج النفا ـــش ـــات   مواجهــــة  مواجهــــة . . إنتـــاج النفا
لـــد واحـــد فرصـــة  لـــد واحـــد فرصـــة هـــذە التوقعـــات، حـــدد  هـــذە التوقعـــات، حـــدد 
ـــــــــــــــــدأ ثـــــــــــــــــورة إعـــــــــــــــــادة  ط األزرق و ـــــــــــــــــدأ ثـــــــــــــــــورة إعـــــــــــــــــادة للمحـــــــــــــــــ ط األزرق و للمحـــــــــــــــــ
ة شـــــاملة  ج ات ر، مـــــن خـــــالل إســـــ ة شـــــاملة التـــــدو ج ات ر، مـــــن خـــــالل إســـــ التـــــدو
ر عـــــــــ مـــــــــستوى الدولـــــــــة  ر عـــــــــ مـــــــــستوى الدولـــــــــة إلعـــــــــادة التـــــــــدو إلعـــــــــادة التـــــــــدو
ـــات  د عـــبء النفا ملهــا، حولـــت الــس ـــات ّأ د عـــبء النفا ملهــا، حولـــت الــس ّأ

ــ وع م لفة إ م ــالمرتفع الت وع م لفة إ م   ..ححالمرتفع الت
ـــق  د المــال فقــط عــن ط ـــق وال تــوفر الــس د المــال فقــط عــن ط وال تــوفر الــس
ــــــــات  النفا دال الوقـــــــود األحفـــــــوري  ــــــــات اســـــــ النفا دال الوقـــــــود األحفـــــــوري  اســـــــ

 مليــــــون  مليــــــون 100100إلنتـــــاج الطاقـــــة؛ فـــــ تولـــــد إلنتـــــاج الطاقـــــة؛ فـــــ تولـــــد 
اد  ـــــق اســـــت ا عـــــن ط اد دوالر أمـــــ ســـــن ـــــق اســـــت ا عـــــن ط دوالر أمـــــ ســـــن
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ل  
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ـــــــات الـــــــ  ر النفا عـــــــادة تـــــــدو ـــــــات و ـــــــات الـــــــ النفا ر النفا عـــــــادة تـــــــدو ـــــــات و النفا
تجها الدول األخرى تجها الدول األخرىت     ..ت

ــــــــــ ــــــــــالممل يرلنــــــــــدا   ة المتحــــــــــدةة المتحــــــــــدةالممل ــــج و و يرلنــــــــــدا والــــــــــ ــــج و و والــــــــــ
ـــا  وو طال ـــاإ طال  دوالرا  دوالرا 4343عـــ اســـتعداد لـــدفع عـــ اســـتعداد لـــدفع   إ

ـــــــــات الـــــــــ  ـــــــــل طـــــــــن مـــــــــن النفا ـــــــــا ل ك ـــــــــات الـــــــــ أم ـــــــــل طـــــــــن مـــــــــن النفا ـــــــــا ل ك أم
د لهذا الغرض د لهذا الغرضستوردها الس   ..ستوردها الس

ــــــــــــــتم إرســــــــــــــال  ــــــــــــــتم إرســــــــــــــال و  ٪ فقــــــــــــــط مــــــــــــــن ســــــــــــــلة  ٪ فقــــــــــــــط مــــــــــــــن ســــــــــــــلة 11و
د إ  د إ المهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ـــــات  مــــدافنمــــدافن ـــــاتالنفا ـــــق حـــــرق   ..النفا ـــــق حـــــرق وعــــن ط وعــــن ط
ــــــــــل  ــــــــــل القمامــــــــــة، يــــــــــتم تح  ٪ منهــــــــــا إ  ٪ منهــــــــــا إ 5252القمامــــــــــة، يــــــــــتم تح

ر  ــــــــــتم إعــــــــــادة تــــــــــدو ر طاقــــــــــة و ــــــــــتم إعــــــــــادة تــــــــــدو  ٪ مــــــــــن  ٪ مــــــــــن 4747طاقــــــــــة و
ة ق ات المت ةالنفا ق ات المت   . . النفا

ــــــة الطاقــــــة الناتجــــــة مــــــن  م ــــــة الطاقــــــة الناتجــــــة مــــــن ــــــذلك تــــــوفر  م ــــــذلك تــــــوفر 
ل  ــــات وحــــدها التدفئــــة لمليــــون مـــــ ل النفا ــــات وحــــدها التدفئــــة لمليــــون مـــــ النفا

ـــاء تكــــ  ه ـــاء تكــــ وال ه ـــت250000250000وال ـــت ب مقارنــــة مقارنــــة . .  ب
ـــة المتحـــدة  ـــة المتحـــدة الممل ر الممل ـــد تــــدو ر الـــ تع ـــد تــــدو   4444الـــ تع
اتها اتها٪ فقط من نفا   ..٪ فقط من نفا

  
د مـــن فكـــرة  ـــف طـــورت الـــس ـــن ك د مـــن فكـــرة ول ـــف طـــورت الـــس ـــن ك ول

ات ؟ ر النفا ات ؟تدو ر النفا   . . تدو
ًأو د ًأو انــــــــــــــت الــــــــــــــس ء،  ــــــــــــــل  ـــــــــــــل  د  وق انــــــــــــــت الــــــــــــــس ء،  ــــــــــــــل  ـــــــــــــل   وق

ـــــــد ا ـــــــد الطلـــــــب الم ـــــــدعـــــــة لتحد ا ـــــــد الطلـــــــب الم لقـــــــد لقـــــــد . . عـــــــة لتحد
كـــــــر أن نـــــــدرة المـــــــوارد  كـــــــر أن نـــــــدرة المـــــــوارد أدركــــــوا  وقـــــــت م أدركــــــوا  وقـــــــت م
وتغـــــــــ المنـــــــــاخ همـــــــــا اتجاهـــــــــان ال رجعـــــــــة وتغـــــــــ المنـــــــــاخ همـــــــــا اتجاهـــــــــان ال رجعـــــــــة 

مـــــــــن مـــــــــن . . فيهمـــــــــا و لهمـــــــــا مـــــــــسارات واضـــــــــحةفيهمـــــــــا و لهمـــــــــا مـــــــــسارات واضـــــــــحة
نظـــــــر إ هـــــــذە االتجاهـــــــات مـــــــن نظـــــــر إ هـــــــذە االتجاهـــــــات مـــــــن خـــــــالل الخـــــــالل ال

ـــــــة  ـــــــة المنظــــــور الــــــصحيح و رســـــــم نظــــــرة ثاق المنظــــــور الــــــصحيح و رســـــــم نظــــــرة ثاق
ــــــــــــــــف  ة واضـــــــــــــــحة حـــــــــــــــول ك ج ات ســـــــــــــــ ــــــــــــــــف و ة واضـــــــــــــــحة حـــــــــــــــول ك ج ات ســـــــــــــــ و
رها  عـــادة تـــدو ـــات ب رها االســـتفادة مـــن النفا عـــادة تـــدو ـــات ب االســـتفادة مـــن النفا
ـــــدل الـــــتخلص منهـــــا  المقالـــــب والـــــذي ـــــدل الـــــتخلص منهـــــا  المقالـــــب والـــــذي 
ع مــــــن  ع مــــــن عمــــــل مــــــع الوقــــــت عــــــ خلــــــق نــــــ عمــــــل مــــــع الوقــــــت عــــــ خلــــــق نــــــ
د  ، تمكنـــت الـــس د التلـــوث البيـــ الخطـــ ، تمكنـــت الـــس التلـــوث البيـــ الخطـــ
ــــــــات إ طاقــــــــة تقـــــــــدر  ــــــــل النفا ــــــــات إ طاقــــــــة تقـــــــــدر مــــــــن تح ــــــــل النفا مــــــــن تح

  ..ماليمالي
ـــا ـــاثان كـــرة ثان م األطفـــال  ســـن م كـــرة ، يـــتم تعلـــ م األطفـــال  ســـن م ، يـــتم تعلـــ

ر  فهم حــــــــــول إعــــــــــادة التــــــــــدو ر جــــــــــدا وتثقــــــــــ فهم حــــــــــول إعــــــــــادة التــــــــــدو جــــــــــدا وتثقــــــــــ
ــــصبح  ـــذلك  ــــات، و ــــصبح واســـتخدامات النفا ـــذلك  ــــات، و واســـتخدامات النفا
ــــــة  ائحــــــه العم جميــــــع  لــــــه  ــــــة المجتمــــــع  ائحــــــه العم جميــــــع  لــــــه  المجتمــــــع 

افل وع و تام افل وع و تاممت   . . مت
ـــه  جتمـــع ف ـــه وحـــ أنـــه هنـــاك يـــوم وطـــ  جتمـــع ف وحـــ أنـــه هنـــاك يـــوم وطـــ 
الد اللتقـــاط  الد اللتقـــاط األطفـــال  جميـــع أنحـــاء الـــ األطفـــال  جميـــع أنحـــاء الـــ

طهم ـــــــف محـــــــ طهمالقمامـــــــة وتنظ ـــــــف محـــــــ خـــــــضع . . القمامـــــــة وتنظ خـــــــضع و و
ــــــــــــــدورهم لتــــــــــــــدرب خــــــــــــــاص  ــــــــــــــدورهم لتــــــــــــــدرب خــــــــــــــاص المعلمـــــــــــــون  المعلمـــــــــــــون 
ــــــــة،  ــــــــشطة العمل اك األطفــــــــال  األ ــــــــة، إل ــــــــشطة العمل اك األطفــــــــال  األ إل
مثــل الــتخلص مـــن مهمالتهــم الخاصـــة أو مثــل الــتخلص مـــن مهمالتهــم الخاصـــة أو 

ات  المدارس اسات النفا ذ س ات  المدارستنف اسات النفا ذ س   ..تنف
ملــــــــــــــــــــه  أ ا، بتــــــــــــــــــــدخل المجتمــــــــــــــــــــع  ملــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــ أ ا، بتــــــــــــــــــــدخل المجتمــــــــــــــــــــع  أخــــــــــــــــــــ
د إعــــــــــــــــادة  د إعــــــــــــــــادة وحكومتـــــــــــــــه ،جعلــــــــــــــــت الـــــــــــــــس وحكومتـــــــــــــــه ،جعلــــــــــــــــت الـــــــــــــــس
مكــــــــن الوصــــــــول إليهـــــــــا  ر ســــــــهلة و مكــــــــن الوصــــــــول إليهـــــــــا التــــــــدو ر ســــــــهلة و التــــــــدو

مكـــــــــــن العثـــــــــــور عــــــــــــ  ـــــــــــث  مكـــــــــــن العثـــــــــــور عــــــــــــ ـــــــــــسهولة، ح ـــــــــــث  ـــــــــــسهولة، ح
عـد محطـة إعـادة محطـة إعـادة  ر عـ  عـد التـدو ر عـ   مــ  مــ 300300التـدو

ة ةمـــــن أي منطقـــــة ســـــكن وهنـــــاك حـــــوافز وهنـــــاك حـــــوافز . . مـــــن أي منطقـــــة ســـــكن
ديون عــــــــــ  ديون عــــــــــ حــــــــــصل المواطنــــــــــون الــــــــــس حــــــــــصل المواطنــــــــــون الــــــــــس
افــــأة الســــتخدام آالت  م افــــأة الســــتخدام آالت قــــسائم خــــصم  م قــــسائم خــــصم 

ة ر الق ةإعادة التدو ر الق   ..إعادة التدو
  

د ر  الس دثورة إعادة التدو ر  الس   ثورة إعادة التدو
ـــــات  ـــــل النفا ـــــات ـــــدأت الجهـــــود األو لتح ـــــل النفا ـــــدأت الجهـــــود األو لتح
ن مـع  ن مـع إ طاقة  منتصف القـرن العـ إ طاقة  منتصف القـرن العـ

اســـــــــــة إعــــــــــــادة ـــــــــــذ س اســـــــــــة إعــــــــــــادةتنف ـــــــــــذ س ــــــــــــة تنف ر وطن ــــــــــــة  تـــــــــــدو ر وطن  تـــــــــــدو
، عـــــزز هـــــذا ، عـــــزز هـــــذا ..متماســــكة مـــــع مـــــرور الوقـــــتمتماســــكة مـــــع مـــــرور الوقـــــت

د  ر ووضــــع الــــس د معــــدالت إعــــادة التــــدو ر ووضــــع الــــس معــــدالت إعــــادة التــــدو
ــل  ر ، بتح ــل كرائــد عــال  إعــادة التــدو ر ، بتح كرائــد عــال  إعــادة التــدو
د  اتهــــــــــا إ طاقـــــــــــة، خفـــــــــــضت الـــــــــــس د نفا اتهــــــــــا إ طاقـــــــــــة، خفـــــــــــضت الـــــــــــس نفا

عاث عاثان ـون  ان د ال س ـونثا أ د ال س   2.22.2مقـدار مقـدار   ثا أ
ا بـــــــ  ا بـــــــ مليـــــــون طـــــــن ســــــــن  و  و 19901990عــــــــا عــــــــا مليـــــــون طـــــــن ســــــــن

د 20062006 ـــــس عـــــاث ثـــــا أ د ، انخفـــــضت ان ـــــس عـــــاث ثـــــا أ ، انخفـــــضت ان
ة  ــس ــون ب ة ال ــس ــون ب  ٪، ومــن المتوقــع أن  ٪، ومــن المتوقــع أن 3434ال

ة   ــــــس عــــــاث الغــــــازات الم ة  تــــــنخفض ان ــــــس عــــــاث الغــــــازات الم تــــــنخفض ان
ة  ـس اس الحـراري ب ة االحت ـس اس الحـراري ب حلـول 7676االحت حلـول  ٪   ٪ 

اتها  20202020عــــــــام عــــــــام  اتها  ، مقارنــــــــة مــــــــع مــــــــست ، مقارنــــــــة مــــــــع مــــــــست
  ..19901990عام عام 

عـــادة  ـــات و د للنفا اد الـــس ـــيح اســـت عـــادة و ـــات و د للنفا اد الـــس ـــيح اســـت و
مـــــــا تــــــوفر طاقـــــــ ئـــــــة أنظــــــف،  رها ب مـــــــا تــــــوفر طاقـــــــتــــــدو ئـــــــة أنظــــــف،  رها ب ة ة تــــــدو
ل لفة أل من مليون م لمنخفضة الت لفة أل من مليون م . . منخفضة الت

د  ــــــح للــــس ــــات ر د ــــضمن اســــتغالل النفا ــــــح للــــس ــــات ر ــــضمن اســــتغالل النفا
ض  س فقــــــــــــــــط مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل تخفــــــــــــــــ ض ـلـــــــــــــــ س فقــــــــــــــــط مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل تخفــــــــــــــــ ـلـــــــــــــــ
ـــــضا مـــــن خـــــالل القـــــضاء  ـــــل أ ف،  ـــــال ـــــضا مـــــن خـــــالل القـــــضاء الت ـــــل أ ف،  ـــــال الت
ف المرتفعـــــــــــــــــــة للوقـــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــال ف المرتفعـــــــــــــــــــة للوقـــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــ الت ـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــ الت
األحفــــــــــــوري وكــــــــــــذلك تحقيــــــــــــق إيـــــــــــــرادات األحفــــــــــــوري وكــــــــــــذلك تحقيــــــــــــق إيـــــــــــــرادات 

ة قـــدرها  ة قـــدرها ســـن  مليـــون دوالر إلعـــادة  مليـــون دوالر إلعـــادة 100100ســـن
ات المستوردة ر النفا ات المستوردةتدو ر النفا   ..تدو

ا، ثق ا، ثقوأخــــ عــــادة وأخــــ ــــات و اد النفا عــــادة افــــة اســــت ــــات و اد النفا افــــة اســــت
د، خلــــق نظامــــا شــــامال  رها  الــــس د، خلــــق نظامــــا شــــامال تــــدو رها  الــــس تــــدو
قــه جميــع أفــراد المجتمــع  قــه جميــع أفــراد المجتمــع اجتمــع  تطب اجتمــع  تطب
التعـــــاون مـــــع دولـــــتهم، والـــــ تقـــــدم لهـــــم التعـــــاون مـــــع دولـــــتهم، والـــــ تقـــــدم لهـــــم 

ــة ــة ومغ ــةحــوافز جذا ــة ومغ ــ . . حــوافز جذا كــون أ ــ ورمــا  كــون أ ورمــا 
ـــــــــــات  ـــــــــــات حـــــــــــافز هـــــــــــو  القـــــــــــضاء عـــــــــــ النفا حـــــــــــافز هـــــــــــو  القـــــــــــضاء عـــــــــــ النفا
ــ النــاظر  فــة و ئــة نظ ــ النــاظر والحفــاظ عــ ب فــة و ئــة نظ والحفــاظ عــ ب

  ..إليهاإليها
الـــضغوط المتـــصاعدة، الـــضغوط المتـــصاعدة، وعـــ الـــرغم مـــن وعـــ الـــرغم مـــن 

ــــــــــــــــــة  جاب ا د األمـــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــة اتخـــــــــــــــــذت الـــــــــــــــــس جاب ا د األمـــــــــــــــــور  اتخـــــــــــــــــذت الـــــــــــــــــس
وتمكنـــت مـــن مـــسك زمـــام األمـــور ،كحـــل وتمكنـــت مـــن مـــسك زمـــام األمـــور ،كحـــل 
خ إ التغـــ المنـــا  ل عـــوض الرضــ خ إ التغـــ المنـــا ــد ل عـــوض الرضــ ــد

ــــــــف مــــــــع الوضـــــــــع ــــــــف مــــــــع الوضـــــــــعونــــــــدرة المــــــــوارد والتك . . ونــــــــدرة المــــــــوارد والتك
د رائـــــــــــدة  حت الــــــــــــس د رائـــــــــــدة وأصـــــــــــ حت الــــــــــــس  صــــــــــــناعة  صــــــــــــناعة وأصـــــــــــ

ر، وخلــــــــــــق مح ر، وخلــــــــــــق محإعــــــــــــادة التــــــــــــدو ا أزرق ا أزرق طــــــــــــطــــــــــــإعــــــــــــادة التــــــــــــدو
ف ، من خالل تحـالف ف ، من خالل تحـالفنظ ـا  نظ ـاالتكنولوج ، ، التكنولوج

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة، وفعال ة االجتماع ـــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــسؤول ـــــــــــــــــــة، وفعال ة االجتماع والمــــــــــــــــــسؤول
لفة لفةالت   . . الت

ثـــ مــــن  ثـــ مــــن رمـــا حــــان الوقـــت ألن تحــــذوا ال رمـــا حــــان الوقـــت ألن تحــــذوا ال
  ..الدول حذوهاالدول حذوها

  




  

    

  
  

ة د ةوفقـــــا لهيئــــــة االحـــــصاءات الــــــس د   وفقـــــا لهيئــــــة االحـــــصاءات الــــــس
((SSCCBB)) حـــصل عـــدد كبــــ مـــن الوافــــدين ، حـــصل عـــدد كبــــ مـــن الوافــــدين ،

ة  العــام  د ة الــس ــس ة  العــام الجــدد عــ الج د ة الــس ــس الجــدد عــ الج
دي، و اليــــــومو اليــــــوم. . المــــــاالمــــــا دي،  الــــــوط الــــــس  الــــــوط الــــــس

م خاصــــة  ــــب  مراســــ ح م خاصــــة ســــوف يــــتم ال ــــب  مراســــ ح ســــوف يــــتم ال
، خــــــــــــــــــخــــــــــــــــــ ، الل احتفــــــــــــــــــاالت اليــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــوط الل احتفــــــــــــــــــاالت اليــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــوط

ات  لــــــــــــد افــــــــــــة  دي الجــــــــــــدد   ات الــــــــــــس لــــــــــــد افــــــــــــة  دي الجــــــــــــدد   الــــــــــــس
د دالس   ..الس

حــــــسب االحــــــصاءات، فقــــــد تــــــم  عــــــام حــــــسب االحــــــصاءات، فقــــــد تــــــم  عــــــام 
ــــــــــــــــدا، 8935489354 مــــــــــــــــنح  مــــــــــــــــنح 20212021 ــــــــــــــــدا،  وافــــــــــــــــدا جد  وافــــــــــــــــدا جد

ــــــــــــــادة قــــــــــــــدرها  ة، ب د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس ــــــــــــــادة قــــــــــــــدرها الج ة، ب د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس الج
عـــــــــــام 91799179 عـــــــــــام  مقارنـــــــــــة  ــــــــــــتهم 20202020 مقارنـــــــــــة  ــــــــــــتهم ، أ ، أ

، عـــــــــ عكـــــــــس عـــــــــام  ، عـــــــــ عكـــــــــس عـــــــــام ًـــــــــانوا رجـــــــــا   20202020ًـــــــــانوا رجـــــــــا
ساء ة لل انت األغلب ساءعندما  ة لل انت األغلب   ..عندما 

ـــ ـــهــذا ال دي الجـــدد، هــذا ال دي الجـــدد، م الهائــل مـــن الــس م الهائــل مـــن الــس
حـــسب هيئــة  حـــسب هيئــة ــان متوقعــا  ، ، اإلحـــصاءاتاإلحـــصاءاتــان متوقعــا 

ة لالجئــــــــ عــــــــام  بــــــــ ة لالجئــــــــ عــــــــام فالموجــــــــة ال بــــــــ   20152015فالموجــــــــة ال
ــــ ــــانـــت األ ومـــن أجــــل الحـــصول عــــ ومـــن أجــــل الحـــصول عــــ . . انـــت األ

ة، يتوجــــــــــــــب عــــــــــــــ  د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس ة، يتوجــــــــــــــب عــــــــــــــ الج د ة الــــــــــــــس ــــــــــــــس الج
د لمــــــــدة أرعــــــــة  قــــــــاء  الــــــــس م ال د لمــــــــدة أرعــــــــة المقــــــــ قــــــــاء  الــــــــس م ال المقــــــــ

  ..أعوام ع األقلأعوام ع األقل
ة  ــس ــان ثلــث الحاصــل عــ الج ة هـذا و ــس ــان ثلــث الحاصــل عــ الج هـذا و

ة  العــــ د ة  العــــالــــس د ، قــــدموا مــــن الــــس ، قــــدموا مــــن ام المــــا ام المــــا
ا اســـــــــــــــور  وحــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــ 20152015فخــــــــــــــــالل عــــــــــــــــام فخــــــــــــــــالل عــــــــــــــــام . . ســـــــــــــــور
قــــارب مــــن 20212021 قــــارب مــــن ، هــــاجر مــــا   الــــف  الــــف 160160، هــــاجر مــــا 



تواص
ُ

ل  
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د، مــــــــــــــنهم  د، مــــــــــــــنهم ســـــــــــــوري ا الـــــــــــــس   100761100761ســـــــــــــوري ا الـــــــــــــس
ة س ةحصلوا ع الج س   ..حصلوا ع الج

ــــضا عـــــدد الوافــــدين الجـــــدد  ــــضا عـــــدد الوافــــدين الجـــــدد مــــا و ازداد ا مــــا و ازداد ا
ة عـــام  د ة الــس ــس ة عـــام الحاصــل عــ الج د ة الــس ــس الحاصــل عــ الج

ــــــــــــــــــــستان 20212021 ــــــــــــــــــــستان  مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــصومال وأفغا  مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــصومال وأفغا
ا ر او ر   ..و

ات الــ تــ لــد ات الــ تــــذكر ان ال لــد ة ــذكر ان ال ــس ة ضم أعــ  ــس ضم أعــ 
ـــــة   ـــــة  مـــــن األشـــــخاص ذوى أصـــــول أجن مـــــن األشـــــخاص ذوى أصـــــول أجن
ا  ا، ســـــــــــــــــــــــــــودرتال ـــــــــــــــــــــــــــش ات، بو لـــــــــــــــــــــــــــد ا ال ا، ســـــــــــــــــــــــــــودرتال ـــــــــــــــــــــــــــش ات، بو لـــــــــــــــــــــــــــد ال

اراندا ارانداوها   ..ssvvdd  حسب مصادرحسب مصادر. . وها
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ــــــــــــــل األطفــــــــــــــالاألطفــــــــــــــالــــــــــــــات اســــــــــــــتخدام ــــــــــــــات اســــــــــــــتخدام  ــــــــــــــل  مــــــــــــــن ق  مــــــــــــــن ق
د، أمــــــــرا  ــــــــة  الــــــــس ات اإلجرام د، أمــــــــرا العــــــــصا ــــــــة  الــــــــس ات اإلجرام العــــــــصا

  ..شائعاشائعا
عــــــــــــاقبون  ــــــــــــاە وال  لفتــــــــــــون االن عــــــــــــاقبون فهــــــــــــم ال  ــــــــــــاە وال  لفتــــــــــــون االن فهــــــــــــم ال 

ــــــــارــــــــشدة مــــــــشدة م ــــــــارثــــــــل ال ــــــــدهم . . ثــــــــل ال ــــــــدهم مــــــــا ان تجن مــــــــا ان تجن
  ..أسهلأسهل

م  م قــــول كـــــ الـــــذي الـــــذي الـــــذي الـــــذي ) ) اســـــم مــــستعاراســـــم مــــستعار((قــــول كـــــ
يـع المخـدرات  عدة جرائم تتعلـق ب يـع المخـدرات أدين  عدة جرائم تتعلـق ب أدين 

ة األسلحةاألسلحةونقل ونقل  عـة عـ ـان  الرا ة ، انـه  عـة عـ ـان  الرا ، انـه 
ش ألول  ــــــــاع الحــــــــش ش ألول مــــــــن عمــــــــرە عنــــــــدما  ــــــــاع الحــــــــش مــــــــن عمــــــــرە عنــــــــدما 

 مـــن  مـــن األطفــالاألطفــالو كــشف ان اســتخدام و كــشف ان اســتخدام . . مــرةمــرة
ـــــــــة،  ات اإلجرام ـــــــــل العــــــــــصا ـــــــــة، ق ات اإلجرام ـــــــــل العــــــــــصا حتق حتأصــــــــــ   أصــــــــــ

ة شائعة ج ات ة شائعةاس ج ات   ..اس
ـــــة، تحـــــذر التحـــــذر ال ـــــد مـــــن الـــــسلطات الجنائ ـــــة، عد ـــــد مـــــن الـــــسلطات الجنائ عد
ــــــــــــــــة  مــــــــــــــــن انمــــــــــــــــن ان ات اإلجرام ــــــــــــــــةالــــــــــــــــش ات اإلجرام اتـــــــــــــــــت اتـــــــــــــــــت   الــــــــــــــــش

ــــــــستخدم األطفــــــــال الــــــــصغار عــــــــ نحــــــــو ــــــــستخدم األطفــــــــال الــــــــصغار عــــــــ نحــــــــو 
د  الجرائم ال يرتكبونها ا د  الجرائم ال يرتكبونهام ا   ..م

م((ــــان ــــان  مكــــ ة مــــن عمــــرە، ) ) كــــ عــــة عــــ ة مــــن عمــــرە،  الرا عــــة عــــ  الرا
 ، ، عنــــدما انخــــرط بــــ صــــفوف المجــــرم عنــــدما انخــــرط بــــ صــــفوف المجــــرم
ــــــث أديــــــن  ــــــنهم، ح لــــــة ب ة ط ـــــ لفــــــ ــــــث أديــــــن و ــــــنهم، ح لــــــة ب ة ط ـــــ لفــــــ و

السجن ة  السجنعدة جرائم و ق عق ة    ..عدة جرائم و ق عق
ض حــــــسب قولــــــه، فانــــــه اذا مــــــا تــــــحــــــسب قولــــــه، فانــــــه اذا مــــــا تــــــ ض م القــــــ م القــــــ

ــم  ح ، فقــد  ــالغ مــن المجــرم ــم عــ ال ح ، فقــد  ــالغ مــن المجــرم عــ ال
لــــــة،  الــــــسجن لمــــــدة ط ــــــه  لــــــة، عل الــــــسجن لمــــــدة ط ــــــه    ــــــاألخصــــــاألخصعل
ة  ــس ال ة عنــدما يــتم إدانتــه، أمــا  ــس ال ، ، األطفــالاألطفــالعنــدما يــتم إدانتــه، أمــا 

ون  حـــــــ ون حــــــ لــــــو تـــــــم إدانــــــتهم، فــــــأنهم  حـــــــ حــــــ لــــــو تـــــــم إدانــــــتهم، فــــــأنهم 
خرجون خرجونعدة اجتماعات ومن ثم    ..عدة اجتماعات ومن ثم 

جـــــــــــــــــذب  جـــــــــــــــــذب مـــــــــــــــــا  ئـــــــــــــــــة األطفـــــــــــــــــالاألطفـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــا  ئـــــــــــــــــة  نحـــــــــــــــــو الب  نحـــــــــــــــــو الب
ــان الحــال مــع  مــا  ـة، هــو المــال،  ــان الحــال مــع اإلجرام مــا  ـة، هــو المــال،  اإلجرام

ــــضا م ا ــــضاكـــ م ا قـــول، مــــ. . كـــ قـــول، مــــو ن الـــسهل جــــدا ان ن الـــسهل جــــدا ان و
ــــك نحــــو اإلجــــرام، انهــــم  ــــت المطــــاف  ــــك نحــــو اإلجــــرام، انهــــم ي ــــت المطــــاف  ي
متواجــــــــــــدون دومــــــــــــا حولــــــــــــك، فقــــــــــــط مــــــــــــا متواجــــــــــــدون دومــــــــــــا حولــــــــــــك، فقــــــــــــط مــــــــــــا 

ه هو الس ورائهم ه هو الس ورائهمستقوم    ..ستقوم 
طة  إدارة  ـــــــسة الـــــــ الـــــــد رئ طة  إدارة ـــــــارن كوت ـــــــسة الـــــــ الـــــــد رئ ـــــــارن كوت
ل  ــــش ــــة، والــــ تعمــــل  ــــات الوطن ل العمل ــــش ــــة، والــــ تعمــــل  ــــات الوطن العمل
ـــــد بـــــ  قـــــاف التجن ـــــة إ ف ـــــد بـــــ خـــــاص عـــــ ك قـــــاف التجن ـــــة إ ف خـــــاص عـــــ ك
جـــــــب  ات، تقـــــــول انـــــــه  جـــــــب صـــــــفوف العـــــــصا ات، تقـــــــول انـــــــه  صـــــــفوف العـــــــصا

ـــ و  وقـــ ـــ و  وقــــــذل مجهـــود ا ع ـــذل مجهـــود ا ع ت أ ، ، أالنأالنت أ
كــــون  كــــون حــــ  ــــانحــــ  ــــاناإلم ــــق أمــــام اإلم ــــق أمــــام  قطــــع الط  قطــــع الط

 نحو مـص مجهـول مـع  نحو مـص مجهـول مـع األطفالاألطفالانخراط انخراط 
ات اتالعــــــصا كــــــون التعامــــــل . . العــــــصا كــــــون التعامــــــل ُوتفــــــضل ان  ُوتفــــــضل ان 

 خـــــــــالل ســـــــــنوات عمــــــــــرهم  خـــــــــالل ســـــــــنوات عمــــــــــرهم األطفـــــــــالاألطفـــــــــالمـــــــــع مـــــــــع 
ل المدرسة ل المدرسةاالو اي سن ما ق   ..االو اي سن ما ق

الـــد،  ـــارن كوت ف  الـــد، تــض ـــارن كوت ف  لـــدينا أطفـــال  لـــدينا أطفـــال  ““تــض
قومــــــون  عة أو الثامنــــــة مــــــن العمــــــر  قومــــــون الــــــسا عة أو الثامنــــــة مــــــن العمــــــر  الــــــسا

ل المخـــــــــــــدرات ل المخـــــــــــــدراتبتوصـــــــــــــ ب بتوصـــــــــــــ ـــــــــــــس ب  وذلـــــــــــــك  ـــــــــــــس  وذلـــــــــــــك 
انــــــــــة انــــــــــةاالنتمــــــــــاء و الم و نفــــــــــس الوقــــــــــت و نفــــــــــس الوقــــــــــت . . االنتمــــــــــاء و الم

ــــــــــــــضا مراهقـــــــــــــــون تورطــــــــــــــوا مـــــــــــــــع  ــــــــــــــضا مراهقـــــــــــــــون تورطــــــــــــــوا مـــــــــــــــع ـلـــــــــــــدينا ا ـلـــــــــــــدينا ا
ــــــــــــــنهم  ــــــــــــــدون تــــــــــــــركهم، ل ــــــــــــــنهم المجــــــــــــــرم و ــــــــــــــدون تــــــــــــــركهم، ل المجــــــــــــــرم و

دات داتيتعرضون ا التهد   ..””يتعرضون ا التهد
ة  الـد، هنـاك حاجـة كبـ ة حسب رأي كوت الـد، هنـاك حاجـة كبـ حسب رأي كوت
ب عمـــل الـــسلطات  ات  أســـال ب عمـــل الـــسلطات ا تغيـــ ات  أســـال ا تغيـــ
ـــات  ـــف مـــع مجتمـــع  ـــات المختــصة الـــ تتك ـــف مـــع مجتمـــع  المختــصة الـــ تتك

  ..غ موجود اليومغ موجود اليوم
ف،  ف، وتــض يــوم، ال يوجــد تــدرب عــ يــوم، ال يوجــد تــدرب عــ الال” ” وتــض

ح األحــــــــــــــــــــداث  برنـــــــــــــــــــامج علــــــــــــــــــــم  ح األحــــــــــــــــــــداث  برنـــــــــــــــــــامج علــــــــــــــــــــم جنـــــــــــــــــــ جنـــــــــــــــــــ
حاجـــــــــة إ  حاجـــــــــة إ االجتمـــــــــاع، لـــــــــدينا مدرســـــــــون  االجتمـــــــــاع، لـــــــــدينا مدرســـــــــون 
ـادة  الفـصل الـدرا  ـادة  الفـصل الـدرا تدرب لتو الق تدرب لتو الق
حاجـــــــــة إ أن  طة  اط الـــــــــ حاجـــــــــة إ أن ونحـــــــــن ضـــــــــ طة  اط الـــــــــ ونحـــــــــن ضـــــــــ
د األطفال الـصغار  د األطفال الـصغار نصبح أفضل  تحد نصبح أفضل  تحد

  ..المعرض للخطرالمعرض للخطر
إال انهــــــــــــــا تقــــــــــــــول ان الوصــــــــــــــول ا ذلــــــــــــــك إال انهــــــــــــــا تقــــــــــــــول ان الوصــــــــــــــول ا ذلــــــــــــــك 

 األمور سوءا  األمور سوءا ستغرق وقتا و سوف تزدادستغرق وقتا و سوف تزداد
ل ان يتحسن ب، ق ل الق ل ان يتحسن المستق ب، ق ل الق   .. المستق

  



  

  
  جودي مالحجودي مالح

مـــن اجـــل الحـــصول عـــ إقامـــة دائمـــة  مـــن اجـــل الحـــصول عـــ إقامـــة دائمـــة  
كـــون الــــشخص عــــ  جــــب ان  د،  كـــون الــــشخص عــــ الـــس جــــب ان  د،  الـــس

 قد عـاش لخمـس سـنوات مـستمرة  قد عـاش لخمـس سـنوات مـستمرة األقلاألقل
حــــــــــصل مواطنــــــــــو االتحــــــــــاد  د،  حــــــــــصل مواطنــــــــــو االتحــــــــــاد  الــــــــــس د،   الــــــــــس

ــــــــــــة اإلقامـــــــــــةاإلقامـــــــــــةهـــــــــــذە هـــــــــــذە  عـــــــــــ  عـــــــــــ األورواألورو ــــــــــــة   نها   نها
الخمــــــــس ســــــــنوات، حــــــــ لــــــــو تــــــــم قــــــــضاء الخمــــــــس ســــــــنوات، حــــــــ لــــــــو تــــــــم قــــــــضاء 
حتاج  حتاج عــض هــذە المـــدة دون عمــل، وســـ عــض هــذە المـــدة دون عمــل، وســـ
المواطنــــــون مــــــن خــــــارج منــــــاطق االتحــــــاد المواطنــــــون مــــــن خــــــارج منــــــاطق االتحــــــاد 

ــــــــــــت أدلــــــــــــةأدلــــــــــــة ا  ا األورواألورو ــــــــــــت  ت  عملــــــــــــوا  عملــــــــــــوا أنهــــــــــــمأنهــــــــــــم ت
املــــــة  املــــــة خــــــالل الــــــسنوات الخمــــــس ال   أثنــــــاءأثنــــــاءخــــــالل الــــــسنوات الخمــــــس ال

د إقـــامتهمإقـــامتهم د   الـــس ـــان العمـــل ((  الـــس ـــان العمـــل حـــ لـــو  حـــ لـــو 
وع خـــــــاص ـــــــارة عـــــــن مـــــــ وع خـــــــاصع ـــــــارة عـــــــن مـــــــ ـــــــت ) ) ع ـــــــت ممـــــــا ي ممـــــــا ي

  أنفـــــــــــــــسهمأنفـــــــــــــــسهم  إعالـــــــــــــــةإعالـــــــــــــــةعـــــــــــــــ عـــــــــــــــ  قـــــــــــــــادرن  قـــــــــــــــادرن أنهـــــــــــــــمأنهـــــــــــــــم
  ..وعائالتهموعائالتهم

قا، يــــــــــتم مـــــــــنح مــــــــــواط  مـــــــــا ذكــــــــــر ســـــــــا قا، يــــــــــتم مـــــــــنح مــــــــــواط و مـــــــــا ذكــــــــــر ســـــــــا و
 الدائمــــــــــــــة   الدائمــــــــــــــة  اإلقامــــــــــــــةاإلقامــــــــــــــة  األورواألورواالتحــــــــــــــاد االتحــــــــــــــاد 

ش فيها لمدة  عد الع د  ش فيها لمدة الس عد الع د   سـنوات  سـنوات 55الس
 المـــــــــواطن مــــــــــن خــــــــــارج  المـــــــــواطن مــــــــــن خــــــــــارج إمــــــــــاإمــــــــــامتواصـــــــــلة، متواصـــــــــلة، 

، فيتوجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــيهم ، فيتوجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــيهم األورواألورواالتحــــــــــــــــاد االتحــــــــــــــــاد 
ة وط التال قة ال ةمطا وط التال قة ال   ::مطا

  
د  كونـــوا قـــد عاشـــوا  الـــس د جـــب ان  كونـــوا قـــد عاشـــوا  الـــس جـــب ان 

   سنوات متواصلة سنوات متواصلة55لمدة لمدة 
ــــح  كـــــــون لــــــــديهم تـــــــ ــــح جـــــــب ان  كـــــــون لــــــــديهم تـــــــ   إقامــــــــةإقامــــــــةجـــــــب ان 

جــــب جــــب    ســــنوات ســــنوات55ســــاري المفعــــول لمــــدة ســــاري المفعــــول لمــــدة 
كـــون هـــؤالء االشـــخاص قـــادرن عـــ  كـــون هـــؤالء االشـــخاص قـــادرن عـــ ان  ان 

وع ((اعالــة انفــسهم وعــائالتهم اعالــة انفــسهم وعــائالتهم  مــ وع حــ  مــ حــ 
قة، اإلضـــــــــافةاإلضـــــــــافة) ) خـــــــــاصخـــــــــاص وط الــــــــــسا قة،  للـــــــــ وط الــــــــــسا  للـــــــــ

ــــح  كــــون تـــــ ــــح جــــب ان  كــــون تـــــ قـــــصد اإلقامــــةاإلقامــــةجــــب ان  قـــــصد    
لــــة  ة ط د لفــــ ش والعمــــل  الـــس لــــة العـــ ة ط د لفــــ ش والعمــــل  الـــس العـــ

حــــــــــال االنتقــــــــــال ا حــــــــــال االنتقــــــــــال ا مــــــــــن الــــــــــزمن، امــــــــــا  مــــــــــن الــــــــــزمن، امــــــــــا  
د كطالــــــب او عامـــــــل مؤقــــــت مثـــــــل  د كطالــــــب او عامـــــــل مؤقــــــت مثـــــــل الــــــس الــــــس

مــ مــع عــائالت للخدامــة األجانـباألجانـب مــ مــع عــائالت للخدامــة  المق  المق
ــــــــــــة، فهــــــــــــؤالء لــــــــــــم يــــــــــــتم  ل ــــــــــــة، فهــــــــــــؤالء لــــــــــــم يــــــــــــتم واالعمــــــــــــال الم ل واالعمــــــــــــال الم

  ..منحهم االقامة الدائمةمنحهم االقامة الدائمة
طلــــــــب للحــــــــصول عــــــــ  ــــــــة التقــــــــدم  ف طلــــــــب للحــــــــصول عــــــــ ك ــــــــة التقــــــــدم  ف ك

د داالقامــــــــة الدائمـــــــــة  الــــــــس مـــــــــن اجـــــــــل مـــــــــن اجـــــــــل   االقامــــــــة الدائمـــــــــة  الــــــــس
م طلـب للحـصول عـ اقامـة دائمــة  م طلـب للحـصول عـ اقامـة دائمــة تقـد تقـد

جــب مــلء اســتم د،  جــب مــلء اســتم الـس د،  ــس الـس ــسارة    ارة 
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اللغــــــة  اللغــــــة وهــــــذە االســــــتمارة متــــــوافرة فقــــــط  وهــــــذە االســــــتمارة متــــــوافرة فقــــــط 
م هـــذە  جـــب ان تقـــوم بتقـــد ة،  د م هـــذە الـــس جـــب ان تقـــوم بتقـــد ة،  د الـــس
ة  د ة االسـتمارة ا مــصلحة الهجــرة الــس د االسـتمارة ا مــصلحة الهجــرة الــس

د ال مها  سل و او  ل ال دش ال مها  سل و او  ل ال    : :ش
  

ة تتضمن ندات المطل ة تتضمنالمس ندات المطل   ::المس
قة سفر سارة المفعو قة سفر سارة المفعوسخة من وث   للسخة من وث

اعالـــــــــــة  ــــــــــت انــــــــــك قمــــــــــت  ندات ت اعالـــــــــــة مــــــــــس ــــــــــت انــــــــــك قمــــــــــت  ندات ت مــــــــــس
نفــــــــسك وعائلتــــــــك عــــــــ مــــــــدى الخمــــــــس نفــــــــسك وعائلتــــــــك عــــــــ مــــــــدى الخمــــــــس 
د  تها  الـس ة ال قض د سنوات الماض تها  الـس ة ال قض سنوات الماض

ــــــت (( انــــــات ت ــــــت مثـــــل شــــــهادات العمـــــل، و انــــــات ت مثـــــل شــــــهادات العمـــــل، و
، والـــــــــــشهادات الـــــــــــ  ، والـــــــــــشهادات الـــــــــــ الـــــــــــدخل، والفـــــــــــوات الـــــــــــدخل، والفـــــــــــوات
ـــل عــــ  ـــل عــــ تظهـــر معاشـــك التقاعــــدي، او دل تظهـــر معاشـــك التقاعــــدي، او دل

ك  البنك ك  البنكوجود اموال لد   ) ) وجود اموال لد
طلـب للحـصول عـ  لغ رسوم التقـدم  طلـب للحـصول عـ ت لغ رسوم التقـدم  ت

د حــــــــوا إقامــــــــةإقامــــــــة د حــــــــوا  دائمــــــــة  الــــــــس   10001000 دائمــــــــة  الــــــــس
ة  د ة كرونــــــــة ســــــــ د ــــــــا115115((كرونــــــــة ســــــــ ك ــــــــا دوالرا أم ك ، ، )) دوالرا أم

ــــــــتم  ــــــــتم و ا، إعفــــــــاءإعفــــــــاءو ــــــــ ا،  مــــــــواط س ــــــــ   وأفـــــــــرادوأفـــــــــراد مــــــــواط س
عائالت مواط دول الـشمال، ومـواط عائالت مواط دول الـشمال، ومـواط 
االتحــــــــاد االورو وافــــــــراد عــــــــائالتهم مــــــــن االتحــــــــاد االورو وافــــــــراد عــــــــائالتهم مــــــــن 

      ..الدفعالدفع
  

وط الحـــصول عـــ اقامـــة دائمـــة الفـــراد وط الحـــصول عـــ اقامـــة دائمـــة الفـــراد 
د دالعائلة  الس   العائلة  الس

ك االقامـــة ك االقامـــة ســـوف يـــتم اعطـــاء افـــراد عائلتـــســـوف يـــتم اعطـــاء افـــراد عائلتـــ
مجـــــرد ان تحـــــصل عليهـــــا انـــــت،  مجـــــرد ان تحـــــصل عليهـــــا انـــــت، الدائمــــة  الدائمــــة 
حــصل افــراد عائلتــك عــ  حــصل افــراد عائلتــك عــ ومــن اجــل ان  ومــن اجــل ان 
جب علـيهم  د،  جب علـيهم االقامة الدائمة  الس د،  االقامة الدائمة  الس
د لمـــــــــــــدة خمـــــــــــــس  ـــــــــــــشوا  الـــــــــــــس ع د لمـــــــــــــدة خمـــــــــــــس ان  ـــــــــــــشوا  الـــــــــــــس ع ان 
ـــل فـــرد مـــن  ـــل فـــرد مـــن ســـنوات، وهـــذا ينطبـــق عـــ  ســـنوات، وهـــذا ينطبـــق عـــ 
افراد العائلة، مـن ضـمنهم االطفـال، هـذا افراد العائلة، مـن ضـمنهم االطفـال، هـذا 
عمــر اقــل  ك طفــل  ــان لــد عمــر اقــل عــ  حــال  ك طفــل  ــان لــد عــ  حــال 

حــــــصل مــــــن خمــــــس ســــــنوامــــــن خمــــــس ســــــنوا حــــــصل ت، فإنــــــه لــــــن  ت، فإنــــــه لــــــن 
طــــــــابق  طــــــــابق عــــــــ االقامــــــــة الدائمــــــــة النــــــــه لــــــــم  عــــــــ االقامــــــــة الدائمــــــــة النــــــــه لــــــــم 

وط وطال   ..ال
ك فـــــرد مـــــن العائلـــــة لـــــم  ـــــان لـــــد ك فـــــرد مـــــن العائلـــــة لـــــم  حـــــال  ـــــان لـــــد  حـــــال 
د لمـــدة خمــس ســـنوات،  ش  الــس د لمـــدة خمــس ســـنوات، عــ ش  الــس عــ
د  ش معـــــــك  الـــــــس عـــــــ د وترغــــــب  ان  ش معـــــــك  الـــــــس عـــــــ وترغــــــب  ان 
مجــرد ان تحــصل عــ االقامــة الدائمــة، مجــرد ان تحــصل عــ االقامــة الدائمــة، 
طلـــــب للحــــصول عـــــ  مكنــــك التقــــدم  طلـــــب للحــــصول عـــــ ف مكنــــك التقــــدم  ف
مجـرد  احد افراد عائلتـك  ــــح اقامة  مجـرد ت احد افراد عائلتـك  ــــح اقامة  ت

ــــح اقامتهماا ت ت ــــح اقامتهمن ي ت ت       ..ن ي
ــــح  ن من تار ــــح ل ن من تار ، لـم ، لـم 20212021 يوليـو عـام  يوليـو عـام 2020ل

ح الفـــــــراد العائلـــــــة الحـــــــصول  ح الفـــــــراد العائلـــــــة الحـــــــصول عـــــــد مـــــــسم عـــــــد مـــــــسم
مجــــــرد حــــــصولك  مجــــــرد حــــــصولك عـــــ االقامــــــة الدائمـــــة  عـــــ االقامــــــة الدائمـــــة 
طــــــابق  ـــــل فـــــرد ان  جـــــب عـــــ  طــــــابق عليهـــــا، و ـــــل فـــــرد ان  جـــــب عـــــ  عليهـــــا، و
المعــاي للحــصول عــ االقامــة الدائمــة، المعــاي للحــصول عــ االقامــة الدائمــة، 

كـون قـادرا عـ  جـب ان  ع انـه  كـون قـادرا عـ وهذا  جـب ان  ع انـه  وهذا 
نطبــــق عـــــ نطبــــق عـــــ هـــــذا االمــــر ال يهـــــذا االمــــر ال ي((اعالــــة نفــــسه اعالــــة نفــــسه 

كــــون ))1818االشــــخاص دون ســــن الاالشــــخاص دون ســــن ال كــــون ، وان  ، وان 
االقامة ع االقل لمـدة  ــــح  ه ت االقامة ع االقل لمـدة لد ــــح  ه ت   33لد

ة  ا حــسنا  فــ ظهــر ســلو ة ســنوات، وان  ا حــسنا  فــ ظهــر ســلو ســنوات، وان 
هـــــــــــذا االمــــــــــر ينطبـــــــــــق عـــــــــــ اي هـــــــــــذا االمــــــــــر ينطبـــــــــــق عـــــــــــ اي ((االقامــــــــــة االقامــــــــــة 

  ))1515شخص فوق سن الشخص فوق سن ال
 حــــــال لــــــم ينطبــــــق عــــــ افــــــراد عائلتــــــك  حــــــال لــــــم ينطبــــــق عــــــ افــــــراد عائلتــــــك 
وط، يـــتم مــنحهم اقامـــة دائمـــة  وط، يـــتم مــنحهم اقامـــة دائمـــة هــذە الـــ هــذە الـــ

وط اذا كنــــت قــــادرا عـــــ اعــــالتهماذا كنــــت قــــادرا عـــــ اعــــالتهم وط ، والـــــ ، والـــــ
ــــــــات لهـــــــــذا االمــــــــر تختلـــــــــف عـــــــــن  ــــــــات لهـــــــــذا االمــــــــر تختلـــــــــف عـــــــــن والمتطل والمتطل

      ..وط االقامة الدائمةوط االقامة الدائمة
  

ات الحـــصول عـــ االقامـــة الدائمـــة   ات الحـــصول عـــ االقامـــة الدائمـــة  ممــ ممــ
د دالس   الس

د  د الحصول ع االقامة الدائمة  الس الحصول ع االقامة الدائمة  الس
ث من االشـخاص،  ه ال س ال ث من االشـخاص، هو امر  ه ال س ال هو امر 
مجـــــــــــرد الحـــــــــــصول عـــــــــــ االقامـــــــــــة  مجـــــــــــرد الحـــــــــــصول عـــــــــــ االقامـــــــــــة النـــــــــــه  النـــــــــــه 
ــــــــصبح لــــــــدى الــــــــشخص الحــــــــق  ــــــــصبح لــــــــدى الــــــــشخص الحــــــــق الدائمــــــــة  الدائمــــــــة 

ة وا ح ش  ة واالع ح ش  د الع ة  الس ح د لعمل  ة  الس ح لعمل 
مكــن للــشخص  مــا  ة االقامــة،  مكــن للــشخص طــوال فــ مــا  ة االقامــة،  طــوال فــ
طلــــب الحــــصول عــــ  عــــد التقــــدم  مــــا  طلــــب الحــــصول عــــ ف عــــد التقــــدم  مــــا  ف

ة د ة الس س ةالج د ة الس س   ..الج
ــــام  ـــك الق جـــب عل ـــد الـــذي  ــــام االمـــر الوح ـــك الق جـــب عل ـــد الـــذي  االمـــر الوح
ـل  ــــح االقامـة  طاقـة تـ ـد  ـل ه هـو تجد ــــح االقامـة  طاقـة تـ ـد  ه هـو تجد

ـــــه عـــــن 55 ـــــام  مكـــــن الق ـــــه عـــــن  ســــنوات والـــــذي  ـــــام  مكـــــن الق  ســــنوات والـــــذي 
م  ــــــــــــق حجـــــــــــــز موعــــــــــــد العـــــــــــــادة تقـــــــــــــد م ط ــــــــــــق حجـــــــــــــز موعــــــــــــد العـــــــــــــادة تقـــــــــــــد ط

ــة مــرة اخــ س الحي ــة مــرة اخــالمقــاي س الحي رى  مكتـــب رى  مكتـــب المقــاي
ة د االت الهجرة الس ةو د االت الهجرة الس   ..و

االضــــــــــافة ا القـــــــــــدرة عــــــــــ االقامـــــــــــة  االضــــــــــافة ا القـــــــــــدرة عــــــــــ االقامـــــــــــة  
ل دائـــــــم، الفوائـــــــد االخـــــــرى  ـــــــش د  ل دائـــــــم، الفوائـــــــد االخـــــــرى الـــــــس ـــــــش د  الـــــــس
ـــــة  ـــــة تتــــضمن الحــــصول عـــــ مــــساعدة ماد تتــــضمن الحــــصول عـــــ مــــساعدة ماد
تم  عـ انـه سـ ة الدراسـة، وهـذا  تم اثنـاء فـ عـ انـه سـ ة الدراسـة، وهـذا  اثنـاء فـ
د  ـــــــل الدراســـــــة  الـــــــس د الـــــــدفع لـــــــك مقا ـــــــل الدراســـــــة  الـــــــس الـــــــدفع لـــــــك مقا
ات االخرى للعمـر  ات االخرى للعمـر ط ان تالئم المتطل ط ان تالئم المتطل

  ..والراتبوالراتب
  

مــنح اإلقامــة الدائمـــة هــل هــل  مــنح اإلقامــة الدائمـــة اء العقــار  اء العقــار 
د د الس    الس

اء العقـــــار   مكنــــك  اء العقـــــار  لــــسوء الحــــظ، ال  مكنــــك  لــــسوء الحــــظ، ال 
د مـــن الحـــصول عـــ اقامـــة دائمــــة  د مـــن الحـــصول عـــ اقامـــة دائمــــة الـــس الـــس
ــــــــالرغم مــــــــن عــــــــدم وجـــــــــود  ة، و ــــــــس ــــــــالرغم مــــــــن عــــــــدم وجـــــــــود او ج ة، و ــــــــس او ج
ــــــــــــات كــــــــــــشخص  اء المل ــــــــــــات كــــــــــــشخص قيــــــــــــود عــــــــــــ  اء المل قيــــــــــــود عــــــــــــ 
خولــك  د، اال ان ذلـك ال  خولــك اجنـ  الــس د، اال ان ذلـك ال  اجنـ  الــس

ة  الحصول ع اقامة دائمة ة  الحصول ع اقامة دائمة النها   .. النها
امــــة الدائمــــة يتطلـــــب امــــة الدائمــــة يتطلـــــب حــــصولك عــــ االقحــــصولك عــــ االق

د لخمـــــــــس  د لخمـــــــــس االقامــــــــة المـــــــــستمرة  الـــــــــس االقامــــــــة المـــــــــستمرة  الـــــــــس
وط االخــــــرى اذا  قــــــة الــــــ وط االخــــــرى اذا ســــــنوات ومطا قــــــة الــــــ ســــــنوات ومطا
كنـــــــــــــــت مواطنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــارج االتحـــــــــــــــاد كنـــــــــــــــت مواطنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــارج االتحـــــــــــــــاد 

ــــــــــضمن  ل ال  اء مــــــــــ مــــــــــا ان   ، ــــــــــضمن االورو ل ال  اء مــــــــــ مــــــــــا ان   ، االورو
ە النـك مــن االســاس  ە النـك مــن االســاس حـصولك عــ تأشــ حـصولك عــ تأشــ
ل  اء مـ ە اقامة من اجل  ل تحتاج لتأش اء مـ ە اقامة من اجل  تحتاج لتأش

د د الس   .. الس
د، تح ل  الــس اء مــ د، تحومــن اجــل  ل  الــس اء مــ تــاج تــاج ومــن اجــل 

ا قـــــــــــرض عقــــــــــــاري، و تحــــــــــــصل عــــــــــــ ا قـــــــــــرض عقــــــــــــاري، و تحــــــــــــصل عــــــــــــ 
ة ةالقرض العقاري تحتاج لالمور التال   ::القرض العقاري تحتاج لالمور التال

ــت فــة والــدخل الثا ــات الوظ ــتاث فــة والــدخل الثا ــات الوظ ــــخ .. .. اث ــــخ تــار تــار
ــــح اقامــة ..  .. ائتمــاائتمــا ــــح اقامــةتــ ــة  ..  .. تــ ــة طاقــة اله طاقــة اله

ة د ةالــــــــــــــــس د ـــــــــــــــــة  ..  .. الــــــــــــــــس ـــــــــــــــــة الوطن ـــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــم اله ـــــــــــــــــة الوطن رقـــــــــــــــــم اله
ة د ةالــــــــس د اعتمــــــــادا عــــــــ البنــــــــك، قــــــــد اعتمــــــــادا عــــــــ البنــــــــك، قــــــــد  ..  .. الــــــــس

ــــــن  ة، ل ندات اضــــــاف ــــــن طلــــــب منــــــك مــــــس ة، ل ندات اضــــــاف طلــــــب منــــــك مــــــس
ل عــــام، تقــــوم الب ل عــــام، تقــــوم البــــش اقراضــــك مــــا ــــش اقراضــــك مــــا نــــوك  نــــوك 

مـة العقـار، و% % 7070صل ا صل ا  مـة العقـار، ومن ق % % 3030من ق
ضـــــــــه معــــــــــ مــــــــــن  مــــــــــة الــــــــــذي تق ضـــــــــه معــــــــــ مــــــــــن مـــــــــن ق مــــــــــة الــــــــــذي تق مـــــــــن ق

ائب ائبال       ..ال
  

د ة الزواج  الس دتأش ة الزواج  الس   تأش
م  وجــــــا، او طفــــــل لمقــــــ م  حـــــال كنــــــت م وجــــــا، او طفــــــل لمقــــــ  حـــــال كنــــــت م
ــــــك ان تقـــــدم طلــــــب  جـــــب عل دي،  ــــــك ان تقـــــدم طلــــــب ســـــ جـــــب عل دي،  ســـــ
ة االقامة، ومن اجل  ة االقامة، ومن اجل للحصول ع تأش للحصول ع تأش
وجــــــــ او  حــــــــال غــــــــ  وجــــــــ او  حــــــــال غــــــــ االشــــــــخاص الم االشــــــــخاص الم

مــــــــون مــــــــ((الــــــــزواج الــــــــزواج  مــــــــون مــــــــق عض ق عــــــــضهم الــــــــ عض ع  عــــــــضهم الــــــــ ع 
ــــــدون عقــــــد زواج  ه الــــــزواج  ــــــش ــــــدون عقــــــد زواج عالقــــــة  ه الــــــزواج  ــــــش عالقــــــة 

نة ة من الوقت، اي المسا نةلف ة من الوقت، اي المسا جب ))لف جب ، ف ، ف
ــــــــة للحــــــــصول عــــــــ  وط التال ــــــــة للحــــــــصول عــــــــ اتمــــــــام الــــــــ وط التال اتمــــــــام الــــــــ

ة االقامة ة االقامةتاش   ::تاش
  

ــــــة مــــــن  ــــــة مــــــن جــــــب ان تتطــــــابق اشــــــلروط التال جــــــب ان تتطــــــابق اشــــــلروط التال
ة االقامـة، و  ة االقامـة، و اجل الحصول عـ تأشـ اجل الحصول عـ تأشـ

  ::تتضمنتتضمن
جــب ان تكــون انــت والــشخص المنتقــل جــب ان تكــون انــت والــشخص المنتقــل 

د ا من س د ا من سا الس    سنة سنة1818ن الن الا الس
ــق  ــق تحتـاج ا دفـع رسـوم الطلـب عـن ط تحتـاج ا دفـع رسـوم الطلـب عـن ط

ارد ا او الماس  اردالف ا او الماس    الف
جــــــــــب ان تكـــــــــــون قــــــــــادرا عـــــــــــ مـــــــــــسح او جــــــــــب ان تكـــــــــــون قــــــــــادرا عـــــــــــ مـــــــــــسح او 
ارفاقهـــــا  ندات الـــــ تقـــــوم  ر المـــــس ارفاقهـــــا تـــــص ندات الـــــ تقـــــوم  ر المـــــس تـــــص

    ضمن الطلبضمن الطلب
  

ــــح االقامـة  ــــح االقامـة ومن اجل الحصول ع تـ ومن اجل الحصول ع تـ
د،  د، لالنتقــــــــــــال ا شــــــــــــخص مــــــــــــا  الــــــــــــس لالنتقــــــــــــال ا شــــــــــــخص مــــــــــــا  الــــــــــــس
ــــــــــــــات  ــــــــــــــات جــــــــــــــب ان تكــــــــــــــون قــــــــــــــادرا عــــــــــــــ اث جــــــــــــــب ان تكــــــــــــــون قــــــــــــــادرا عــــــــــــــ اث

ــ تــك، ومــن اجـــل الق ــه تــك، ومــن اجـــل الق جـــب ه ــذلك،  جـــب ام  ــذلك،  ام 
ان تقــدم جــواز ســـفر ســاري المفعـــول، او ان تقــدم جــواز ســـفر ســاري المفعـــول، او 
ـــــــــات وجـــــــــود  ــــــــق اث ـــــــــات وجـــــــــود تقــــــــوم ذلـــــــــك عـــــــــن ط ــــــــق اث تقــــــــوم ذلـــــــــك عـــــــــن ط
عالقــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشخص الموجـــــــــــــــــود  عالقــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشخص الموجـــــــــــــــــود  
د، وهــــــــــــــذا االمــــــــــــــر ينطبــــــــــــــق عــــــــــــــ  د، وهــــــــــــــذا االمــــــــــــــر ينطبــــــــــــــق عــــــــــــــ الــــــــــــــس الــــــــــــــس
ــــشون  ع ــــشون االشــــخاص الــــذين لــــديهم اوالد  ع االشــــخاص الــــذين لــــديهم اوالد 

د دخارج الس       ..خارج الس
  المرسالالمرسال: : موقع موقع 
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ة  عي حات وأزاء س ت ردفورد وداس هوفمان ب طولة رو لم من  ة ف عي حات وأزاء س ت ردفورد وداس هوفمان ب طولة رو لم من    ))أ بأ ب((ف

  

د هاردينغ ف د هاردينغد ف     د
، المعروفــة 5050صــادف، الــذكرى الـــ صــادف، الــذكرى الـــ  ــــخ العــالم الغــر ة شــهرة  تــار اس ــ الفــضائح الــس ، المعروفــة ً لواحــدة مــن أ ــــخ العــالم الغــر ة شــهرة  تــار اس ــ الفــضائح الــس ً لواحــدة مــن أ

ــت " "ــــــ ــتووترغ ، ، ""ووترغ
عد أن دارت أحداثها    ، ــــخ األم ت مسار التار عد أن دارت أحداثها  ال غ  ، ــــخ األم ت مسار التار ران 1717ال غ ران  ح ل نصف قرن من اليوم19721972 ح ل نصف قرن من اليوم، أي ق   ..، أي ق

  

س  ـــــــث دورهــــــا  ســــــقوط الـــــــرئ اعــــــة مــــــن ح س إنهــــــا قــــــصة محبوكـــــــة ب ـــــــث دورهــــــا  ســــــقوط الـــــــرئ اعــــــة مــــــن ح إنهــــــا قــــــصة محبوكـــــــة ب
ـــــــــــــشارد ـــــــــــــشاردر كـــــــــــــسون  ر كـــــــــــــسونن طـــــــــــــة ن ـــــــــــــة لألحـــــــــــــداث، واأل ارث ـــــــــــــة ال طـــــــــــــة ، والتغط ـــــــــــــة لألحـــــــــــــداث، واأل ارث ـــــــــــــة ال ، والتغط

ة مهمـــــــة  الـــــــصحافة، ودور الـــــــشخص  روزهـــــــا كقـــــــض ة مهمـــــــة  الـــــــصحافة، ودور الـــــــشخص المـــــــسجلة، و روزهـــــــا كقـــــــض المـــــــسجلة، و
ــــــــــ  ــــــــــ الملقـــــــــب  ـــــــــب ثـــــــــروت""الملقـــــــــب  ـــــــــب ثـــــــــروتد دراج أســـــــــماء مثـــــــــل " " د دراج أســـــــــماء مثـــــــــل فيهـــــــــا، و " " هانـــــــــتهانـــــــــت""فيهـــــــــا، و

ـــــدي""وو ـــــديل لم أنجـــــزە " " غرودرغرودرمـــــامـــــا""وو" " ل نتـــــاج فـــــ ، و ا لم أنجـــــزە  المعجـــــم الـــــس نتـــــاج فـــــ ، و ا  المعجـــــم الـــــس
انـــت  قــات  حات الـــشعر المــصفف عـــ ط ــ انـــت ممثلــون وممـــثالت ب قــات  حات الـــشعر المــصفف عـــ ط ــ ممثلــون وممـــثالت ب
نطلونــــــــات جيــــــــ واســــــــعة مــــــــن األســــــــفل،  ات، و عي نطلونــــــــات جيــــــــ واســــــــعة مــــــــن األســــــــفل، رائجــــــــة  الــــــــس ات، و عي رائجــــــــة  الــــــــس
ـــدفورد وداســـ  ـــرت ر طولـــة رو ا مـــن الحـــوارات، مـــن  تـــضمن كثـــ ـــدفورد وداســـ و ـــرت ر طولـــة رو ا مـــن الحـــوارات، مـــن  تـــضمن كثـــ و

ـت""ح أن اسم ح أن اسم . . هوفمانهوفمان ـتووترغ ـل فـض" " ووترغ ـستخدم مـع  ـل فـضأصـبح  ـستخدم مـع  حة حة أصـبح 
حة  ــــخ، خـــــــذ مــــــث فـــــــض عــــــد ذلـــــــك التــــــار حة ًوقعــــــت  ــــخ، خـــــــذ مــــــث فـــــــض عــــــد ذلـــــــك التــــــار ـــــــت""ًوقعــــــت  ـــــــتــــــار غ   " " ــــــار غ

ا طان اب طان   ..ب
لـــــز أحـــــد األســـــماء غـــــ المألوفـــــة  هــــــذە  كـــــون اســـــم فرانـــــك و لـــــز أحـــــد األســـــماء غـــــ المألوفـــــة  هــــــذە وقـــــد  كـــــون اســـــم فرانـــــك و وقـــــد 

حة حةالفض حة . . الفض لـز، لمـا انكـشفت فـض حة وهذا أمر مخـز، فلـوال فرانـك و لـز، لمـا انكـشفت فـض وهذا أمر مخـز، فلـوال فرانـك و
ت"" تووترغ ب ذلك" " ووترغ ساءل حول س ك أن ت دا، وعل ب ذلكأ ساءل حول س ك أن ت دا، وعل   ..أ

لــــز، وهــــو أمــــ مــــن أصــــل أفــــ لــــز، وهــــو أمــــ مــــن أصــــل أفــــــــان و ــــاء، ــــان و ع  كنــــف أم ع ــــاء،  ترعــــ ع  كنــــف أم ع  ترعــــ
ت""حارس األمن  مب حارس األمن  مب  تووترغ قـع مقـر اللجنـة " " ووترغ ث  قـع مقـر اللجنـة بواشنطن، ح ث  بواشنطن، ح

ـــــة مقراط ـــــة الد ـــــةالوطن مقراط ـــــة الد تقـــــا أجـــــرا 2424ـــــان عمـــــرە ـــــان عمـــــرە . . الوطن تقـــــا أجـــــرا  ســـــنة فقـــــط، و  ســـــنة فقـــــط، و
ا قـــدرە  ا قـــدرە أســـبوع ع8080أســـبوع ـــة األســـب عمـــل  نها ـــان  ع دوالرا، و ـــة األســـب عمـــل  نها ـــان  إشـــارة هنـــا إشـــارة هنـــا . .  دوالرا، و

ـة دا عد سـاعة مـن  ت  ـةإ أن اقتحام المب حدث يوم الس دا عد سـاعة مـن  ت  ـة إ أن اقتحام المب حدث يوم الس ـة  مناو  مناو
ــــط الصــــق عــــ  لــــز الــــذي الحــــظ وجــــود قــــصاصة  ــــط الصــــق عــــ عمــــل فرانــــك و لــــز الــــذي الحــــظ وجــــود قــــصاصة  عمــــل فرانــــك و
ـــدورها عنـــا وصـــلوا  طة الـــ أوفـــدت  الـــ ـــاب، فاتـــصل  ـــدورها عنـــا وصـــلوا أقفـــال ال طة الـــ أوفـــدت  الـــ ـــاب، فاتـــصل  أقفـــال ال

شوا المب شوا المبللموقع وف   ..للموقع وف

لـز هنــاك  ـان و ـة،  مقراط ـة الد لـز هنــاك عنـدما وصـلوا إ مقـر اللجنـة الوطن ـان و ـة،  مقراط ـة الد عنـدما وصـلوا إ مقـر اللجنـة الوطن
ورد،  مس مـــــا ـــــشاف خمـــــسة لــــصوص، أحـــــدهم جـــــ ورد، عنــــدما جـــــرى ا مس مـــــا ـــــشاف خمـــــسة لــــصوص، أحـــــدهم جـــــ عنــــدما جـــــرى ا

كـــسونالرجــل الــذيالرجــل الــذي س ن س جهـــاز األمــن للــرئ عــد رئــ كـــسون أصــبح  مـــا  س ن س جهـــاز األمــن للــرئ عــد رئــ . .  أصــبح  مـــا 
عــد  اتــه  ــة قــصة ح ــــخ إال أن نها لــز هــو الرجــل الــذي غــ التــار عــد ــان و اتــه  ــة قــصة ح ــــخ إال أن نها لــز هــو الرجــل الــذي غــ التــار ــان و

ت"" تووترغ دة" " ووترغ ة سع دةلم تكن نها ة سع لم . . لم تكن نها لم ومـع أنـه مثـل  فـ   AAllll  TThhee""ومـع أنـه مثـل  فـ
PPrreessiiddeenntt''ss  MMeenn"" ـــة ـــة ، ونـــال جــائزة عـــن دورە مــن اللجنـــة الوطن ، ونـــال جــائزة عـــن دورە مــن اللجنـــة الوطن

ــــادة قــــدره ــــة الــــ منحتــــه ز مقراط ــــادة قــــدرهالد ــــة الــــ منحتــــه ز مقراط ع، إال 2.502.50ا ا الد ع، إال  دوالر  األســــب  دوالر  األســــب
ـساءل عمـا  جعـل المـرء ي ة، مما  حصل ع ترق ـساءل عمـا أنه تم تجاهله ولم  جعـل المـرء ي ة، مما  حصل ع ترق أنه تم تجاهله ولم 
فـــــــة   ب اســـــــتقالته مـــــــن الوظ ـــــــه، وســـــــ فـــــــة  فعلـــــــه الـــــــشخص الـــــــذي  ب اســـــــتقالته مـــــــن الوظ ـــــــه، وســـــــ فعلـــــــه الـــــــشخص الـــــــذي 

ــــت"" ــــتووترغ ي" " ووترغ ـــــالتمي العنـــــ يوســـــط ادعــــاءات  ـــــالتمي العنـــــ لـــــز . . وســـــط ادعــــاءات  ـــــستطع و لـــــز لــــم  ـــــستطع و لــــم 
ه األمر عائدا إ مـسقط  ستمر فيها، وانت  فة  ه األمر عائدا إ مـسقط الحصول ع وظ ستمر فيها، وانت  فة  الحصول ع وظ

ةرأرأ ة والدته ال تعرضت لجلطة دماغ ا لرعا ةسه  جورج ة والدته ال تعرضت لجلطة دماغ ا لرعا   ..سه  جورج
ا  اضـ قتـه حـذاء ر عـد  السجن لمدة سـنة  ما  لز ق ح ا ما أن و اضـ قتـه حـذاء ر عـد  السجن لمدة سـنة  ما  لز ق ح ما أن و

متـه  متـه ق ــان 5252تـو إثـر ورم دمـا عـن عمـر نـاهز تـو إثـر ورم دمـا عـن عمـر نـاهز . .  دوالرا دوالرا1212ق ــان  سـنة، و  سـنة، و
ــــــــل عـــــــــن دورە   ــــــــث اد أنـــــــــه لــــــــم يتلــــــــق أي مقا ا معــــــــدما، ح ــــــــل عـــــــــن دورە  فقــــــــ ــــــــث اد أنـــــــــه لــــــــم يتلــــــــق أي مقا ا معــــــــدما، ح فقــــــــ

حة  حة فــض ــت""فــض ــتووترغ ــن  ". ". ووترغ ــن  ول ــدات الــ تواجــه ول ــدات الــ تواجــه ظــل تــصاعد التهد ظــل تــصاعد التهد
ــــة  ــــدا مــــن أهم ــــل أ ــــد، لــــن يـــتم التقل ــــة مــــن جد ك ـــة األم مقراط ــــة الد ــــدا مــــن أهم ــــل أ ــــد، لــــن يـــتم التقل ــــة مــــن جد ك ـــة األم مقراط الد

  ..دورەدورە
ت لعـــــزل  كيـــــ عنـــــد التـــــص اسي األم ت لعـــــزل وعـــــ حـــــد قـــــول أحـــــد الـــــس كيـــــ عنـــــد التـــــص اسي األم وعـــــ حـــــد قـــــول أحـــــد الـــــس

كـــــسون،  كـــــسون، ن س آخــــــر  ""ن دد رئـــــ س آخــــــر  إذا لـــــم تكـــــن هنـــــاك مـــــساءلة، فلـــــن يـــــ دد رئـــــ إذا لـــــم تكـــــن هنـــــاك مـــــساءلة، فلـــــن يـــــ
لة، قد ال  ن  المرة المق حلو له، ول ما  ام  لة، قد ال الق ن  المرة المق حلو له، ول ما  ام  كون هناك حـارس كون هناك حـارس الق

ة ة المسائ ةأمن مناوب  الف ة المسائ  . .."."أمن مناوب  الف
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د الطر د الطرم   م
ا  عـــاودعـــاود ـــول ـــ مـــن ســـبع ســـنوات  مـــرض ال عـــد أ ـــشار  العـــراق  ـــ مـــن ســـبع ســـنواتاالن عـــد أ ـــشار  العـــراق  ل االن ـــسج ل  عـــ  ـــسج ة خـــالل عـــام 17001700 عـــ  ة خـــالل عـــام  إصـــا  إصـــا

حسب20152015 حسب،  ه ،  ل شـ ـش طرة عـ المـرض  عدها عن الس ة لوزارة الصحة آنذاك، لتعلن  ه  إحصاءات رسم ل شـ ـش طرة عـ المـرض  عدها عن الس ة لوزارة الصحة آنذاك، لتعلن   إحصاءات رسم
ــاە     ..امــلامــل ، أدى إ تلــوث الم ل كبــ خــالل العــام الحــا ـــش ــة  ــدو أن تراجــع إيــرادات العــراق المائ ــاە و ، أدى إ تلــوث الم ل كبــ خــالل العــام الحــا ـــش ــة  ــدو أن تراجــع إيــرادات العــراق المائ  كـــون  كـــون ..و

اە المجاري ات وم ه النفا اە المجاريُعضها تر ف ات وم ه النفا ُعضها تر ف
  .. دون معالجة، ما أدى إ ظهور المرض مجددا دون معالجة، ما أدى إ ظهور المرض مجددا

  
ة1313 مان ة  السل ة إصا مان ة  السل    إصا

ل  ـــسج ـــة  ـــل، أعلنـــت وزارة الـــصحة العراق ل  المقا ـــسج ـــة  ـــل، أعلنـــت وزارة الـــصحة العراق ة 1313 المقا ة  إصـــا  إصـــا
م كردستان قل ة ب مان تها  محافظة السل م كردستانغالب قل ة ب مان تها  محافظة السل   ..غالب

ــــح  ـــــدر  تـــــ ف ال اســـــم وزارة الـــــصحة ســـــ ــــح وقــــال المتحـــــدث  ـــــدر  تـــــ ف ال اســـــم وزارة الـــــصحة ســـــ وقــــال المتحـــــدث 
، إن  ــــــو ، إن تلف ــــــو ــــــس""تلف ــــــسالحــــــاالت مــــــا زالــــــت محــــــدودة  طرا الحــــــاالت مــــــا زالــــــت محــــــدودة  طرا ا ومــــــس ا ومــــــس

ــن رمـــا هنــاك تفــش ، ل ــن رمـــا هنــاك تفــشٍّعليهــا  الوقــت الحــا ، ل  لحــاالت أخطـــر  لحــاالت أخطـــر ٍّعليهــا  الوقــت الحــا
م كردســتان م كردســتان إقلـ ــدا، وهــو   .."" إقلـ س جد ا لـ ــول نـا أن مــرض ال ــدا، وهــو مب س جد ا لـ ــول نـا أن مــرض ال مب

ق األوســـــــــط، وخـــــــــالل  ق األوســـــــــط، وخـــــــــالل موجـــــــــود منـــــــــذ قـــــــــرون ومتـــــــــوطن  الـــــــــ موجـــــــــود منـــــــــذ قـــــــــرون ومتـــــــــوطن  الـــــــــ
شارە أ من المعدل ة ان س انت  ة  شارە أ من المعدلالسنوات الماض ة ان س انت  ة    ..السنوات الماض

ة""وأضـاف أن وأضـاف أن  ةالــوزارة أرسـلت فرقــا صــح ــام إ محاالــوزارة أرسـلت فرقــا صــح ــام إ محا منـذ أ فظــة فظــة  منـذ أ
م كردســــــتان ة  إقلــــــ مان م كردســــــتانســــــل ة  إقلــــــ مان ام     ..""ســــــل ــــــا المــــــواطن إ االلــــــ ام داع ــــــا المــــــواطن إ االلــــــ داع

ات الــــــــ عممـــــــت مــــــــن وزارة الــــــــصحة مـــــــن أجــــــــل منــــــــع  ات الــــــــ عممـــــــت مــــــــن وزارة الــــــــصحة مـــــــن أجــــــــل منــــــــع التوـصــــــ التوـصــــــ
المرض ة  المرضاإلصا ة    ..اإلصا
املة املةقدرات مت   قدرات مت

ـــــــــدر أن  ص المـــــــــرض، أوضــــــــح ال ـــــــــشخ ـــــــــدر أن وحــــــــول  ص المـــــــــرض، أوضــــــــح ال ـــــــــشخ وزارة الـــــــــصحة وزارة الـــــــــصحة ""وحــــــــول 
عاب الحـــــــــاالت  ة الســـــــــ ـــــــــص شخ ـــــــــة تمتلـــــــــك القـــــــــدرة ال عاب الحـــــــــاالت العراق ة الســـــــــ ـــــــــص شخ ـــــــــة تمتلـــــــــك القـــــــــدرة ال العراق

ا االم ات عــــــن المعــــــدل الم ن ازدادت خطــــــورة اإلصــــــا ات عــــــن المعــــــدل ــــــدة، حــــــ و ن ازدادت خطــــــورة اإلصــــــا ــــــدة، حــــــ و
والت، ""، الفتـــا إ أن ، الفتـــا إ أن ""الطبـــالطبـــ اب والمـــأ الـــ تقـــل  والت، المـــرض ي اب والمـــأ الـــ تقـــل  المـــرض ي

ــــدين  ة وغــــسل ال النظافــــة الشخــــص وري االهتمــــام  ــــدين ومــــن الــــ ة وغــــسل ال النظافــــة الشخــــص وري االهتمــــام  ومــــن الــــ
ة منه عد تناول الطعام، وعند دخول الحمام للوقا ل و ة منهق عد تناول الطعام، وعند دخول الحمام للوقا ل و   ".".ق

  
ة ف ةالح ال ف   الح ال

ـــا  اق متــصل، يتعامــل العــراق حال ـــا  ســ اق متــصل، يتعامــل العــراق حال ،  ســ ، مــع مــرض آخــر خطـــ مــع مــرض آخــر خطـــ
ة  وهـووهـو ى النزفی ة الحم التـصاعد خـالل الفــ ات  ـدأت اإلصــا ة ، و التـصاعد خـالل الفــ ات  ـدأت اإلصــا ، و

ة لتــصل إ نحــو  ة لتــصل إ نحــو الماضــ ــشار المــرض مطلــع العــام 200200الماضــ ــشار المــرض مطلــع العــام  منــذ ان  منــذ ان
ــــــة والجهــــــات وو. . الحــــــاالحــــــا لد ــــــدر إ أن عمــــــل الــــــدوائر ال ــــــة والجهــــــات ــــــش ال لد ــــــدر إ أن عمــــــل الــــــدوائر ال ــــــش ال

ـة ال يـزال  ف ـشار مـرض الحـ ال ـة المـسؤولة عـن منـع ان ـة ال يـزال األمن ف ـشار مـرض الحـ ال ـة المـسؤولة عـن منـع ان األمن
امة، ســـــواء  ـــــة والـــــ فتقـــــد الجد امة، ســـــواء دون المـــــستوى المطلـــــوب، و ـــــة والـــــ فتقـــــد الجد دون المـــــستوى المطلـــــوب، و
، أو انتقـــال الحيوانـــات بـــ  ، أو انتقـــال الحيوانـــات بـــ اســـتمرار الـــذبح العـــشوا للمـــوا اســـتمرار الـــذبح العـــشوا للمـــوا

  ..المحافظاتالمحافظات
ـش در أن دور وزارة الصحة هـو  د ال ـشوأ در أن دور وزارة الصحة هـو  د ال ص المـرض والعـالج وأ ص المـرض والعـالج خ خ

حة صال المعلومة الصح ة إل ة الصح ف والتوع حةوالتثق صال المعلومة الصح ة إل ة الصح ف والتوع   ..والتثق
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ـــــــــة ذبـــــــــح  ـــــــــة ذبـــــــــح وعـــــــــ الـــــــــرغم مـــــــــن وجـــــــــود قـــــــــوان عـــــــــدة تـــــــــنظم عمل وعـــــــــ الـــــــــرغم مـــــــــن وجـــــــــود قـــــــــوان عـــــــــدة تـــــــــنظم عمل
ــــد  عــــد فحـــصها وختمهــــا وتأ ــــد الحيوانـــات  المجــــازر الخاصـــة  عــــد فحـــصها وختمهــــا وتأ الحيوانـــات  المجــــازر الخاصـــة 

ة األمـــراضاألمـــراض  خلوهــا مـــنخلوهــا مـــن ـــ ة من ـــة الـــذبح العـــشوائ ة ، فـــإن عمل ـــ ة من ـــة الـــذبح العـــشوائ   ، فـــإن عمل
ة اء السكن افة، وداخل األح ةمناطق العراق  اء السكن افة، وداخل األح   ..مناطق العراق 

ــــــه الــــــسلطات  ا مجــــــددا  وقــــــت تعمــــــل ف ــــــول ــــــأ ظهــــــور ال ــــــه الــــــسلطات و ا مجــــــددا  وقــــــت تعمــــــل ف ــــــول ــــــأ ظهــــــور ال و
ــة ال تقــل خطـــورة  ائ طرة عـــ أمــراض و ــالعراق للــس ة  ــة ال تقــل خطـــورة الــصح ائ طرة عـــ أمــراض و ــالعراق للــس ة  الــصح

ا، وهـــــــــو  ـــــــــول ا، وهـــــــــو عــــــــن ال ـــــــــول ـــــــــةالحــــــــ الالحــــــــ ال""عــــــــن ال ـــــــــةف ات ""ف ات ، وتـــــــــصاعد اإلصـــــــــا ، وتـــــــــصاعد اإلصـــــــــا
ة لــــــــوزارة  ة لــــــــوزارة جائحـــــــة كورونــــــــا، الـــــــ وصــــــــلت وفــــــــق آخـــــــر إحــــــــصائ جائحـــــــة كورونــــــــا، الـــــــ وصــــــــلت وفــــــــق آخـــــــر إحــــــــصائ

انــت 515515إ إ ) ) 20222022--66--2020((الــصحة االثنــ الــصحة االثنــ  ة  وقــت  انــت  إصــا ة  وقــت   إصــا
ــــــــه أقــــــــل مــــــــن  ــــــــه أقــــــــل مــــــــن ــــــــسجل ف ــــــــام واألســــــــابيع 200200ــــــــسجل ف ة خــــــــالل األ ــــــــام واألســــــــابيع  إصــــــــا ة خــــــــالل األ  إصــــــــا

ة ةالماض   ..الماض
ة مان ةطوارئ  السل مان   طوارئ  السل

ة   مان ــــة، أعلنــــت دائــــرة صــــحة محافظــــة الـــــسل ة  مــــن جهــــة ثان مان ــــة، أعلنــــت دائــــرة صــــحة محافظــــة الـــــسل مــــن جهــــة ثان
عــــــــد إقلـــــــإقلـــــــ ا  ـــــــول مـــــــرض ال ات  ة العـــــــ عــــــــد م كردســـــــتان عـــــــن إصـــــــا ا  ـــــــول مـــــــرض ال ات  ة العـــــــ م كردســـــــتان عـــــــن إصـــــــا

عـــــــانون أعـــــــراض  ا مـــــــن المــــــصاب الـــــــذين  الها عـــــــددا كبـــــــ عـــــــانون أعـــــــراض اســــــتق ا مـــــــن المــــــصاب الـــــــذين  الها عـــــــددا كبـــــــ اســــــتق
د والتقيؤ د والتقيؤالمرض مثل اإلسهال الشد   ..المرض مثل اإلسهال الشد

اح هــورا  ة صــ مان اح هــورا وقــال المــدير العــام لــصحة محافظــة الــسل ة صــ مان وقــال المــدير العــام لــصحة محافظــة الــسل
ــــــــة الــــــــ أجرتهــــــــا دوائــــــــر صــــــــحة المحافظـــــــــة  ــــــــة الــــــــ أجرتهــــــــا دوائــــــــر صــــــــحة المحافظـــــــــة إن الفحــــــــوص الطب إن الفحــــــــوص الطب

اإلسهال الشد اإلسهال الشدللمصاب  ات مؤكـدة 1010د، أظهرت لدينا د، أظهرت لدينا للمصاب  ات مؤكـدة  إصـا  إصـا
نـــــــا أن  ا، مب ـــــــول نـــــــا أن مـــــــرض ال ا، مب ـــــــول ة أعلنـــــــت حالـــــــة ""مـــــــرض ال مان ة أعلنـــــــت حالـــــــة صـــــــحة الـــــــسل مان صـــــــحة الـــــــسل

ل كب ش شار هذا المرض  ب ان س ل كبالطوارئ  ش شار هذا المرض  ب ان س   ".".الطوارئ 
اە الملوثة اە الملوثةالم   الم

ــاە الملوثـة، ونعمــل ""وأضـاف هـورا أن وأضـاف هـورا أن  ــاە الملوثـة، ونعمــل مــصدر المـرض هـو الم مــصدر المـرض هـو الم
ع  ــأ ــشار المــرض  ـاە ومنــع ان طرة عــ مــصادر الم ـا للــس ع حال ــأ ــشار المــرض  ـاە ومنــع ان طرة عــ مــصادر الم ـا للــس حال

ـــــاە غـــــ ""كـــــنكـــــنوقـــــت مموقـــــت مم ب أي م ـــــا المـــــواطن إ عـــــدم  ـــــاە غـــــ ، داع ب أي م ـــــا المـــــواطن إ عـــــدم  ، داع
اوات اواتمعلومة المصدر، وعدم تناول الخ   ..معلومة المصدر، وعدم تناول الخ

ــــــ مــــــن  عــــــالج أ ــــــام صــــــحة المحافظــــــة  ــــــ مــــــن وكــــــشف عــــــن ق عــــــالج أ ــــــام صــــــحة المحافظــــــة    40004000وكــــــشف عــــــن ق
اإلســــــهال والتقيــــــؤ، مؤكــــــدا أن أغلــــــبهم غــــــادروا  بوا  ض أصــــــ اإلســــــهال والتقيــــــؤ، مؤكــــــدا أن أغلــــــبهم غــــــادروا مــــــ بوا  ض أصــــــ مــــــ

ات وتماثلوا للشفاء شف ات وتماثلوا للشفاءالمس شف   ..المس
ل ا ل و لأر ا ل و   أر

ة وحــدها الــ أعلنــت مان ة وحــدها الــ أعلنــتلــم تكــن الــسل مان ات، لــم تكــن الــسل ل إصــا ــسج ات،  عــن  ل إصــا ــسج  عــن 
ل  ـــــــــسج م أعلنـــــــــت عـــــــــن  ـــــــــل عاصـــــــــمة اإلقلـــــــــ ل فمحافظـــــــــة أر ـــــــــسج م أعلنـــــــــت عـــــــــن  ـــــــــل عاصـــــــــمة اإلقلـــــــــ   44فمحافظـــــــــة أر

ـــــالمرض، لتـــــدخل ضـــــمن قائمـــــة المـــــدن الـــــ تتـــــصدر  ات  ـــــالمرض، لتـــــدخل ضـــــمن قائمـــــة المـــــدن الـــــ تتـــــصدر إصـــــا ات  إصـــــا
ات  ات إصــــا ا""إصــــا ــــول اال ــــول ــــل وســــط العــــراق ""ال ا مــــا أعلنــــت محافظــــة  ــــل وســــط العــــراق ،  ا مــــا أعلنــــت محافظــــة   ،
ل  ل ــسج مـــا اتخـــذت 44ــسج المحافظـــة، ف ا  ــول مـــرض ال ات  مـــا اتخـــذت  إصـــا المحافظـــة، ف ا  ــول مـــرض ال ات   إصـــا

ا ــل، إجــراءات اح ا امحافظــة النجــف المجــاورة ل ــل، إجــراءات اح ا لولــة محافظــة النجــف المجــاورة ل ــة للح لولــة ز ــة للح ز
اوات  م الخــــــــــــ منــــــــــــع تقــــــــــــد ات تتمثــــــــــــل  ل إصــــــــــــا ــــــــــــسج اوات دون  م الخــــــــــــ منــــــــــــع تقــــــــــــد ات تتمثــــــــــــل  ل إصــــــــــــا ــــــــــــسج دون 
ا، وكـذلك محافظــة  ـول ـة مــن ال ا، وكـذلك محافظــة والـسلطات  المطـاعم للوقا ـول ـة مــن ال والـسلطات  المطـاعم للوقا
ف  اە الـ م اوات  ق العراق ال منعت زراعة الخ ا  ف د اە الـ م اوات  ق العراق ال منعت زراعة الخ ا  د
ـه المحافظـة مـن  ب الـنقص الـ تعان ـس مـا هـو متبـع  ـه المحافظـة مـن الـص  ب الـنقص الـ تعان ـس مـا هـو متبـع  الـص 

اە اەالم   ..الم
ــــع الحبوب واتجهت محافظة ذي قار، جنوب الواتجهت محافظة ذي قار، جنوب ال ــــع الحبوب عراق، إ توز عراق، إ توز

ــــــإجراء  ــــــاە  م الم ــــــاف لتعقـــــ ــــــاە عـــــ القــــــرى واألر ــــــإجراء المعقمـــــة للم ــــــاە  م الم ــــــاف لتعقـــــ ــــــاە عـــــ القــــــرى واألر المعقمـــــة للم
شار  ازي من ان شار اح ازي من ان ا""اح ول اال ول   ".".ال

  شحنة عاجلةشحنة عاجلة
ا إ تـدخل منظمــة  ـول مــرض ال ات  ا إ تـدخل منظمــة أدى ارتفـاع معـدل اإلصـا ـول مــرض ال ات  أدى ارتفـاع معـدل اإلصـا
ــــــــة  ــــــــة الــــــــ أرســــــــلت شــــــــحنة عاجلــــــــة مــــــــن األدو ــــــــة الــــــــصحة العالم ــــــــة الــــــــ أرســــــــلت شــــــــحنة عاجلــــــــة مــــــــن األدو الــــــــصحة العالم

ــــــــة إ محافظــــــــة الــــــــسل ــــــــة إ محافظــــــــة الــــــــسلوالمــــــــستلزمات الطب ة لـــــــــدعم وزارة والمــــــــستلزمات الطب ة لـــــــــدعم وزارة مان مان

م كردســـــــتان  اســــــتجابتها لتفـــــــ  م كردســـــــتان  اســــــتجابتها لتفـــــــ الــــــصحة  إقلـــــــ ا""الــــــصحة  إقلـــــــ ـــــــول اال ـــــــول " " ال
  ..المفا المفا 

ـة ومــستلزمات  حـسب المنظمـة فـإن الــشحنة تتـألف مـن أدو ـة ومــستلزمات و حـسب المنظمـة فـإن الــشحنة تتـألف مـن أدو و
قــرب مــن  اجــات مــا  ــة احت ــة، لتغط قــرب مــن الطب اجــات مــا  ــة احت ــة، لتغط  شــخص لمــدة  شــخص لمــدة 50005000الطب

  .. أشهر أشهر33
ل لقلق  أر   قلق  أر

م كردســـتان ســـامان حـــس بـــرزن  ـــر الـــصحة  إقلـــ م كردســـتان ســـامان حـــس بـــرزن أعـــرب وز ـــر الـــصحة  إقلـــ أعـــرب وز
ــــادة المفاجئــــة  حــــاالت اإلســــهال الحــــاد  عــــن قلعــــن قل ــــادة المفاجئــــة  حــــاالت اإلســــهال الحــــاد  قــــه مــــن ال قــــه مــــن ال

ة األخرى ل من المحافظات العراق ة وعدد قل مان ة األخرىالسل ل من المحافظات العراق ة وعدد قل مان   ..السل
ات  جـري مـن إصـا ، إن الوزارة تتـابع عـن كثـف مـا  ات وقال برزن جـري مـن إصـا ، إن الوزارة تتـابع عـن كثـف مـا  وقال برزن

ة ة والتأهب واالستجا شطة المراق ةووسعت أ ة والتأهب واالستجا شطة المراق   ..ووسعت أ
  قلق دوقلق دو

، ممثـــــــــــــــــل ــــــــــــــــــ ، ممثـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدورە، قـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد زو ــــــــــــــــــ منظمـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــصحة منظمـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــصحة   ـــــــــــــــــدورە، قـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد زو
ة ةالعالم ات   العالم ادة  عـدد اإلصـا عثة  العراق، إن ال س ال ات ورئ ادة  عـدد اإلصـا عثة  العراق، إن ال س ال ورئ

ب قلقـــــــا ــــــس ة والمحافظــــــات األخـــــــرى،  مان ا  الـــــــسل ول ب قلقـــــــاــــــال ــــــس ة والمحافظــــــات األخـــــــرى،  مان ا  الـــــــسل ول   ــــــال
ــــة جائحــــة  ــــة، كونهــــا جــــاءت عــــ خلف ــــة جائحــــة لمنظمــــة الــــصحة العالم ــــة، كونهــــا جــــاءت عــــ خلف لمنظمــــة الــــصحة العالم

ـــــد"" ـــــدكوف ە مـــــن حـــــاالت تفـــــ األو" " 1919--كوف ە مـــــن حـــــاالت تفـــــ األووغـــــ ئـــــة الـــــ ال تـــــزال ئـــــة الـــــ ال تـــــزال وغـــــ
افحها الد ت افحهاال الد ت   ..ال

غـداد  ـل مـن  د زو أن المنظمة تـدعم وزار الـصحة   غـداد وأ ـل مـن  د زو أن المنظمة تـدعم وزار الـصحة   وأ
ــــــــل  ة لتفــــــــ المـــــــرض وتقل ــــــــل وكردســـــــتان لالســــــــتعداد واالســـــــتجا ة لتفــــــــ المـــــــرض وتقل وكردســـــــتان لالســــــــتعداد واالســـــــتجا
ـــــساء  فة مـــــن ال ان، خـــــصوصا الفئـــــات الـــــضع ـــــساء التـــــأث عـــــ الـــــس فة مـــــن ال ان، خـــــصوصا الفئـــــات الـــــضع التـــــأث عـــــ الـــــس

  ..واألطفال والمجتمعات منخفضة الدخلواألطفال والمجتمعات منخفضة الدخل
لمان ا  ال ول لمانال ا  ال ول   ال

ــد دمحم أن كتلتــه مـا أوضــح النامـا أوضــح النا ة أوم مان ــد دمحم أن كتلتــه ئـب عــن محافظــة سـل ة أوم مان ئـب عــن محافظــة سـل
ــــــــر  ف وز ستــــــــض ، وس لمــــــــان العــــــــرا ع  ال ح الموضــــــــ ــــــــر ســـــــتط ف وز ستــــــــض ، وس لمــــــــان العــــــــرا ع  ال ح الموضــــــــ ســـــــتط
ا  ول شار ال ضاح عن إجراءات الوزارة  شأن ان ا الصحة الس ول شار ال ضاح عن إجراءات الوزارة  شأن ان الصحة الس

ة عــــــــــ وجــــــــــه الخــــــــــصوص مان ة عــــــــــ وجــــــــــه الخــــــــــصوصــــــــــالعراق، والــــــــــسل مان وأضــــــــــاف أن وأضــــــــــاف أن . . ــــــــــالعراق، والــــــــــسل
ــــشار المــــرض مــــن أن "" ــــل ان ة ق مان تلــــة نبهــــت صــــحة الــــسل ــــشار المــــرض مــــن أن ّال ــــل ان ة ق مان تلــــة نبهــــت صــــحة الــــسل ّال

ات المحافظةهناك نقصاهناك نقصا شف مس ة  ا  األدو ات المحافظة كب شف مس ة  ا  األدو   ".". كب
  أمر مستغربأمر مستغرب

م كردســـــتان نـــــوزاد  اتـــــب والـــــصحا  إقلـــــ م كردســـــتان نـــــوزاد مـــــن جهتـــــه، قـــــال ال اتـــــب والـــــصحا  إقلـــــ مـــــن جهتـــــه، قـــــال ال
ة يثـ االسـتغراب  ظــل  مان ا  ســل ـول ـشار ال ة يثـ االسـتغراب  ظــل بـولص، إن ان مان ا  ســل ـول ـشار ال بـولص، إن ان

مدن وسط وجنوب العراق اە مقارنة  مدن وسط وجنوب العراقجودة الم اە مقارنة    ..جودة الم
ــــــشهد ارتفاعـــــــا  ""وأضــــــاف أن وأضــــــاف أن  ــــــشهد ارتفاعـــــــا  مــــــدن جنــــــوب ووســــــط العــــــراق  مــــــدن جنــــــوب ووســــــط العــــــراق 

ات درجاتدرجات ـسجل إصـا ـاە، إال أنهـا لـن  ات  الحـرارة وقلـة جـودة الم ـسجل إصـا ـاە، إال أنهـا لـن   الحـرارة وقلـة جـودة الم
ا ول اـــــال ول ـــــاە ""ـــــال ـــــدل عـــــ أن جـــــودة الم ـــــاە ، الفتـــــا إ أن هـــــذا األمـــــر  ـــــدل عـــــ أن جـــــودة الم ، الفتـــــا إ أن هـــــذا األمـــــر 

ة  مان ـــاە الــــسل خاصـــة أن م ات،  ب  اإلصـــا ـــست  الـــس ة ل مان ـــاە الــــسل خاصـــة أن م ات،  ب  اإلصـــا ـــست  الـــس ل
ال ة ألن مصدرها أعا الج ل عذ الوأر ة ألن مصدرها أعا الج ل عذ   ..وأر

ـــــــــشار المـــــــــرض  ""وأوضـــــــــح، وأوضـــــــــح،  اب ان ـــــــــساؤل حـــــــــول أســـــــــ ـــــــــشار المـــــــــرض  هنـــــــــاك  اب ان ـــــــــساؤل حـــــــــول أســـــــــ هنـــــــــاك 
ة ا مان ة االـــــــسل مان م إ التلـــــــوث الـــــــسل عـــــــزوە المـــــــسؤولون  اإلقلـــــــ م إ التلـــــــوث لـــــــذي  عـــــــزوە المـــــــسؤولون  اإلقلـــــــ لـــــــذي 

م  ما تلــــوث الطعــــام  المطــــاعم، مؤكــــدا أن اإلقلــــ ، ال ســــ م البيــــ ما تلــــوث الطعــــام  المطــــاعم، مؤكــــدا أن اإلقلــــ ، ال ســــ البيــــ
اء شار المرض ح ال يتحول إ و اءجاد  منع ان شار المرض ح ال يتحول إ و   ..جاد  منع ان

ا  العــــراق إ عــــام  ــــول ــــخ ظهــــور مــــرض ال رجــــع تــــار ا  العــــراق إ عــــام و ــــول ــــخ ظهــــور مــــرض ال رجــــع تــــار   18211821و
ة ما ب  اء العال األول  الف ة ما ب خالل ال اء العال األول  الف   ..18261826 و و18161816خالل ال

ــــه اآلالف وو ب  ة، وقــــد أصــــ ا مــــن األمــــراض الخطــــ ــــول ــــه اآلالف عــــد ال ب  ة، وقــــد أصــــ ا مــــن األمــــراض الخطــــ ــــول عــــد ال
خــــالل ســــنوات الحــــصار االقتــــصادي الــــذي فــــرض عــــ العــــراق 

ُ
خــــالل ســــنوات الحــــصار االقتــــصادي الــــذي فــــرض عــــ العــــراق 

ُ

ـــــــــــاە 19911991عــــــــــام عــــــــــام  الم م الخاصـــــــــــة  ب قلـــــــــــة مــــــــــواد التعقـــــــــــ ـــــــــــس ـــــــــــاە ،  الم م الخاصـــــــــــة  ب قلـــــــــــة مــــــــــواد التعقـــــــــــ ـــــــــــس  ،
ة ةواألدو   ..واألدو



تواص
ُ

ل  
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  أقطارأقطار

ــدا لحــوض بنــاء الــسفن  عــ حــدد علمــحــدد علمــ جامعــة ســتوكهولم موقعــا ف ــة  حــاث األث ــدا لحــوض بنــاء الــسفن  عــ اء اآلـثـار مــن مختــ األ جامعــة ســتوكهولم موقعــا ف ــة  حــاث األث اء اآلـثـار مــن مختــ األ
رة ا  ج كنغ  ب رةالفا ا  ج كنغ  ب ة ماالرن  BBjjöörrkköö  الفا ح ة ماالرن  ح   . .  

كنغ ة لع الفا ح شطة ال م األ ة تنظ ف قة حول ك ات السا شاف النظ تحدى اال كنغو ة لع الفا ح شطة ال م األ ة تنظ ف قة حول ك ات السا شاف النظ تحدى اال   ..و
قـــــول أســــــتاذ علــــــم اآلثــــــار  جامعـــــة ســــــتو قـــــول أســــــتاذ علــــــم اآلثــــــار  جامعـــــة ســــــتوو قــــــات مــــــع األســــــتاذ و ــــــسون، والـــــذي قــــــاد التحق سا قــــــات مــــــع األســــــتاذ كهولم، ســــــف إ ــــــسون، والـــــذي قــــــاد التحق سا كهولم، ســــــف إ

كنغ  كنغ المشارك  جامعة ستوكهولم وخب  الموا والتح  ع الفا   ZZeennttrruumm  ffüürr  BBaallttiisscchhee  uunndd  المشارك  جامعة ستوكهولم وخب  الموا والتح  ع الفا
SSkkaannddiinnaavviisscchhee  AArrcchhääoollooggiiee    نغ الم سفيغ، سف  نغ شل الم سفيغ، سف    :: شل

ــل، إنـه األول مــ " " ــل، إنـه األول مــلـم يــتم العثــور عــ موقــع مثــل هــذا مــن ق ل مقنــع أنــه لـم يــتم العثــور عــ موقــع مثــل هــذا مــن ق ــش ــشافات تظهــر  ــن اال ل مقنــع أنــه ن نوعــه، ل ــش ــشافات تظهــر  ــن اال ن نوعــه، ل
  ..""ان حوض لبناء السفنان حوض لبناء السفن

  
ة من مواد القوارب ات كب ة من مواد القواربم ات كب   م

ـه مـن  ـه مـن يتكون الموقع الذي تـم العثـور عل يتكون الموقع الذي تـم العثـور عل
الحجـــــــــارة  منطقـــــــــة  ء  الحجـــــــــارة  منطقـــــــــة مـــــــــنخفض مـــــــــ ء  مـــــــــنخفض مـــــــــ

مــع انــزالق قــارب مــع انــزالق قــارب   VViikkiinngg  AAggee  شــاشــا
  . . خش  القاعخش  القاع

ــــــــــشافات  الموقــــــــــع مــــــــــن  ــــــــــشافات  الموقــــــــــع مــــــــــن وتتكــــــــــون اال وتتكــــــــــون اال
ة مـــن مـــسام ـــات كبـــ ة مـــن مـــسامم ـــات كبـــ  القـــوارب غـــ  القـــوارب غـــ م

المـــــــــــــستخدمة والمـــــــــــــستعملة، وأحجـــــــــــــار المـــــــــــــستخدمة والمـــــــــــــستعملة، وأحجـــــــــــــار 

الـــــشحذ المـــــصنوعة مـــــن أدوات األردواز الـــــشحذ المـــــصنوعة مـــــن أدوات األردواز 
  ..وأدوات النجارةوأدوات النجارة

سون سا قول سف إ سونو سا قول سف إ   ::و
ــــــة مــــــن  " " ــــــشافات القطـــــع األث ــــــة مــــــن ُتظهـــــر ا ــــــشافات القطـــــع األث ُتظهـــــر ا

ح كبـــــــــــ أن هـــــــــــذا هـــــــــــو  ح كبـــــــــــ أن هـــــــــــذا هـــــــــــو المنطقـــــــــــة بوضـــــــــــ المنطقـــــــــــة بوضـــــــــــ
نــــــــــــاء  ـــــــــــه النـــــــــــاس ب ـــــــــــان الـــــــــــذي قـــــــــــام  نــــــــــــاء الم ـــــــــــه النـــــــــــاس ب ـــــــــــان الـــــــــــذي قـــــــــــام  الم

  ..""سفنهمسفنهم

حري غ حري غمشهد    مشهد 
قة ال قـــــــات الـــــــسا قة الالحظـــــــت التحق قـــــــات الـــــــسا ـــــــد الحظـــــــت التحق ـــــــد عد عد

ــــن مــــن خــــالل  ـــل، ول ــــن مــــن خــــالل مـــن الرفــــات مــــن ق ـــل، ول مـــن الرفــــات مــــن ق
ة أصــبح مــن الممكـــن  ــشافات األخــ ة أصــبح مــن الممكـــن اال ــشافات األخــ اال

  . . إلقاء نظرة شاملةإلقاء نظرة شاملة
سون سا قول سف إ سونو سا قول سف إ   ::و

مـــــــــن خـــــــــالل المــــــــــسح المـــــــــنظم ورســــــــــم مـــــــــن خـــــــــالل المــــــــــسح المـــــــــنظم ورســــــــــم  " "
اســـــــــــــــــــتخدام  قـــــــــــــــــــات  اســـــــــــــــــــتخدام الخــــــــــــــــــرائط والتحق قـــــــــــــــــــات  الخــــــــــــــــــرائط والتحق



تواص
ُ

ل  
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مكننـــــــــــــا اآلن  ـــــــــــــار،  ـــــــــــــدون ط مكننـــــــــــــا اآلن الطــــــــــــائرات  ـــــــــــــار،  ـــــــــــــدون ط الطــــــــــــائرات 
ئــــــــــــة  اإلضــــــــــــافة إ الب ــــــــــــا،  ئــــــــــــة إظهـــــــــــار أن ب اإلضــــــــــــافة إ الب ــــــــــــا،  إظهـــــــــــار أن ب

منـــاظر  ة، تتمتـــع  منـــاظر الحـــ ة، تتمتـــع  ـــة الحـــ ح ـــة  ـــة ثقاف ح ـــة  ثقاف
ء مــــــــــــن  ـــــــــــل  ــــــــــــا  قا ـــــــــــة جــــــــــــدا مـــــــــــع  ء مــــــــــــن غن ـــــــــــل  ــــــــــــا  قا ـــــــــــة جــــــــــــدا مـــــــــــع  غن
ـــــات إطـــــالق القــــــوارب  ـــــات إطـــــالق القــــــوارب األرصـــــفة إ عمل األرصـــــفة إ عمل

  ..""وأحواض بناء السفنوأحواض بناء السفن
  

  
ادل ال ادل الت ارت ارسلع واألف  سلع واألف

حري من سمات  حري من سمات تعت السفن والنقل ال تعت السفن والنقل ال
ة،  كنغ  الــدول االســكندناف ة، عــ الفــا كنغ  الــدول االســكندناف عــ الفــا

  . . سواء للحرب أو للتجارةسواء للحرب أو للتجارة
كنغ للتجارة  حدى إنتاجات ع الفا كنغ للتجارة و حدى إنتاجات ع الفا و
ــــــــة  ــــــــز التجار لــــــــة المــــــــدى، هــــــــو المرا ــــــــة ط ــــــــز التجار لــــــــة المــــــــدى، هــــــــو المرا ط
لـــدان  ـــشأت   المدينـــة الـــ  يهة  لـــدان الـــش ـــشأت   المدينـــة الـــ  يهة  الـــش

  . . الشمال األورو  ذاك الوقتالشمال األورو  ذاك الوقت
د، أفـــ د، أفـــو الـــس ضل مثــــال محفـــوظ هــــو ضل مثــــال محفـــوظ هــــو و الـــس

ـــا  ـــسكو  ب اث العــال لليو ـــا موقــع الـــ ـــسكو  ب اث العــال لليو موقــع الـــ
رة رة ج ة ماالرن    BBjjöörrkköö   ج ح ة ماالرن  ح  ..  

قـــــــــول ســـــــــف  ع،  قـــــــــول ســـــــــف وحــــــــول هـــــــــذا الموضـــــــــ ع،  وحــــــــول هـــــــــذا الموضـــــــــ
نج نجالم   ::الم

ــــــــــــــــشاف  " " ا ــــــــــــــــشاف ال يتعلــــــــــــــــق األمــــــــــــــــر فقــــــــــــــــط  ا ال يتعلــــــــــــــــق األمــــــــــــــــر فقــــــــــــــــط 
ـــــــــــــل يبــــــــــــــ   ، ة األو ئـــــــــــــات الحـــــــــــــ ـــــــــــــل يبــــــــــــــ الب  ، ة األو ئـــــــــــــات الحـــــــــــــ الب
ـــــــــــا للـــــــــــسلع  ــــــــــاد ق ـــــــــــضا ت ــــــــــشاف أ ـــــــــــا للـــــــــــسلع ًاال ــــــــــاد ق ـــــــــــضا ت ــــــــــشاف أ ًاال

ار التجارة ب الناس ار التجارة ب الناسولألف   ..""ولألف
  
ة غ مستكشفةمم ة غ مستكشفةناطق أث  ناطق أث

ــا لــم تكــن تعمــل  ــا لــم تكــن تعمــل أسـوار المدينــة حــول ب أسـوار المدينــة حــول ب
ــــــــة  ــــــــن كحـــــــدود قانون ــــــــة فقـــــــط كـــــــدفاع، ول ــــــــن كحـــــــدود قانون فقـــــــط كـــــــدفاع، ول

ضا ة أ ة واجتماع ضاواقتصاد ة أ ة واجتماع   . . واقتصاد
ت  ــش قة حـول م قـات سـا ـت تحق ت أج ــش قة حـول م قـات سـا ـت تحق أج
ــــــا  الغالـــــب داخــــــل ســــــور  ــــــا  الغالـــــب داخــــــل ســــــور المينـــــاء  ب المينـــــاء  ب
اســـــــم  اســـــــم المدينـــــــة،  المنطقـــــــة المعروفـــــــة  المدينـــــــة،  المنطقـــــــة المعروفـــــــة 

ــــالك إيــــرث ــــالك إيــــرثمنطقــــة مينــــاء    BBllaacckk  منطقــــة مينــــاء 
EEaarrtthhــــة، وتحــــت، وتحــــت الحما ــــس  ــــة مــــا  الحما ــــس     مــــا 

GGaarrrriissoonn..     قــع حــوض بنــاء الــسفن قــع حــوض بنــاء الــسفن و و
شف حديثا  شف حديثا المك ، إ ، إ KKuugggghhaammnn    المك

ـة األخـرى،  ح ـا ال قا ـة األخـرى، جانب عدد مـن ال ح ـا ال قا جانب عدد مـن ال
ـــــــــــا، عــــــــــ طـــــــــــول  لــــــــــدة ب ـــــــــــا، عــــــــــ طـــــــــــول خــــــــــارج ســـــــــــور  لــــــــــدة ب خــــــــــارج ســـــــــــور 

  ..BBjjöörrkköö  الشا الشما الشا الشما 
نج ــــــــالم قــــــــول ســــــــف  نجو ــــــــالم قــــــــول ســــــــف  مــــــــن خــــــــالل مــــــــن خــــــــالل : ": "و

ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن العنــــــــــــــــا  ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن العنــــــــــــــــا التحقيــــــــــــــــق  العد التحقيــــــــــــــــق  العد
موقـــــــــــــــع مـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق  ـــــــــــــــة ف ح موقـــــــــــــــعال مـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق  ـــــــــــــــة ف ح  مـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن ال

ل  كــــــــــــون مــــــــــــ ل المحتمـــــــــــل أن  كــــــــــــون مــــــــــــ   المحتمـــــــــــل أن 
KKuugggghhaammnn نحـــــــــــاول اآلن الحــــــــــــصول ، نحـــــــــــاول اآلن الحــــــــــــصول ،

ـــــــة  ة للغا ئـــــــة مثـــــــ ـــــــة شـــــــاملة لب ـــــــة عـــــــ رؤ ة للغا ئـــــــة مثـــــــ ـــــــة شـــــــاملة لب عـــــــ رؤ

ـــــــــــة  ــــــــــة األث ــــــــــشفة مـــــــــــن الناح ـــــــــــة وغــــــــــ مك ــــــــــة األث ــــــــــشفة مـــــــــــن الناح وغــــــــــ مك
قا قاسا   ..""سا

ب النتائج س دة  ب النتائجأسئلة جد س دة   أسئلة جد
ــــــــــــسون سا ــــــــــــسونقــــــــــــول ســــــــــــف إ سا ــــــــــــستمر ــــــــــــستمر : " : " قــــــــــــول ســــــــــــف إ

ــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل تــــــــــأم  قــــــــــات األث ــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل تــــــــــأم التحق قــــــــــات األث التحق
ف  مكــن أن تــض ف المــواد المــصدرة الــ  مكــن أن تــض المــواد المــصدرة الــ 

المنـــــــــــــاظر فروقـــــــــــــا دفروقـــــــــــــا د قـــــــــــــة إ معرفتنـــــــــــــا  المنـــــــــــــاظر ق قـــــــــــــة إ معرفتنـــــــــــــا  ق
تم  ا، و ة  ب ح ة ال ة الثقاف ع تم الطب ا، و ة  ب ح ة ال ة الثقاف ع الطب
قــع  ـا موقـع إنـزال قـارب  قا قــع التحقيـق   ـا موقـع إنـزال قـارب  قا التحقيـق  
خـــــارج ســـــور المدينـــــة، عـــــ غـــــرار موقـــــع خـــــارج ســـــور المدينـــــة، عـــــ غـــــرار موقـــــع 
ـــــا  قا ـــــا حــــوض بنـــــاء الــــسفن وعـــــ عكــــس  قا حــــوض بنـــــاء الــــسفن وعـــــ عكــــس 

قا  قا المينـاء الـ تــم التحقيـق فيهـا ســا   المينـاء الـ تــم التحقيـق فيهـا ســا
BBllaacckk  EEaarrtthh..     وهنالــك ســؤال آخـــر وهنالــك ســؤال آخـــر

ــــــه هــــــو حـــــاول علمــــــاء اآلثــــــار اإلحـــــاول علمــــــاء اآلثــــــار اإل ــــــة عل ــــــه هــــــو جا ــــــة عل جا
الرسو؟"" الرسو؟ُمن سمح له    ..""ُمن سمح له 

ل إ أي  مكــن ألي شــخص أن يــ ل إ أي وهــل  مكــن ألي شــخص أن يــ وهــل 
ــــان  ــــسة، أم أنـــه مهــــم إذا  ا ـــان عــــ ال ــــان م ــــسة، أم أنـــه مهــــم إذا  ا ـــان عــــ ال م

  داخل المدينة أو خارجها؟ داخل المدينة أو خارجها؟ 
ب  ــــــــــــس ــــــــــــه  ثــــــــــــ للتفكــــــــــــ ف ب هنالـــــــــــك ال ــــــــــــس ــــــــــــه  ثــــــــــــ للتفكــــــــــــ ف هنالـــــــــــك ال

شاف شافاال   . . اال
ــــــت  ة لنــــــا، فــــــالتحقيق ال ي ــــــس ال ــــــن  ــــــت ل ة لنــــــا، فــــــالتحقيق ال ي ــــــس ال ــــــن  ل
ــــستمر  العمـــــل  ـــــل   ، ــــدا ــــستمر  العمـــــل العمــــل الم ـــــل   ، ــــدا العمــــل الم

ي يالمخــــــ اســــــتخد  المخــــــ اســــــتخد  ــــــات المختــــــ   ــــــات المختــــــ ام تقن ام تقن
ــــــــد مــــــــن  ـــــــة، ونحــــــــصل عـــــــ الم ل ــــــــد مــــــــن التحل ـــــــة، ونحــــــــصل عـــــــ الم ل التحل

  ..""المعلومات من مادة المصدر المجزأةالمعلومات من مادة المصدر المجزأة
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