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 رئييييييس النويييييي االشييييييداباسزشييييييناالنييييييسةالولييييييهاريييييي ا اسييييييها  اشزسيييييي  ارلش  يييييير ا ييييييدل الز ليييييي ارئس يييييي  ا

 (لدقعالنو االشداب(..)6.)صالهدل ااإلل راتاالعررس االل وهة

   عرييييييهكاسنيييييي رماليييييي الرا ييييييسةالنويييييي االعيييييي ا الونييييييسةا وس يييييي اريييييي ا اسييييييها  اشزسيييييي  اليييييي اادا  ه.نيييييي

 (لنو االشدابالدقع(..)6.)صاداظر الع صل ااإلل را س اأر

 الش ئيييييبالصيييييل اا يييييشهباالل لسييييي االشس رسييييي ا عوييييي اار  ييييي قالروييييي اقييييي شد اا لييييي اال ييييي ائ اد د ييييي او س ييييي ا

 (دك ل ااالشر  االعراقس (..)7.)صا315إ  ل اع دها

 (ال راتاشسد ا(..)ا7.)صلوشزدضار ل ل قاال راع الش ئباث ئرال سفباقداشس اد نرسع تا 

 (ال دلرس اشسد (..)8.)صاالل رئ"ار بالزهرااللوس رات  رن با"الهعةاالش ئبالزشهاال 

 دك لييييييي ا.)(.ا8.)صالش ئيييييييبااوليييييييهاالررسع بسش ليييييييما  ييييييي رسرار يييييييلس ا نيييييييسراالييييييياا سييييييي هةاش ييييييير اال  ييييييي ه

 (اشر  االراياالع ة

 سرسيييييييهاأصيييييييدا كةالشسييييييي الشصيييييييبا”..اال   ييييييي االلزيييييييرب“الش ئرييييييي اع لسييييييي اشصيييييييسفالول ييييييي  وس بااوييييييي رداا

 (اسرثاشسد )(..ا9)ص.الرئ   

 الش ئيييييييييباو يييييييييس اال يييييييييعرريباالررللييييييييي  اا نييييييييي اشويييييييييداالن شيييييييييباالرقييييييييي ر ارعيييييييييها دقيييييييييفاالن شيييييييييبا

 (راياالع ةدك ل ااشر  اال(.)ا9)ص.ال نرسع 

 الش ئييييييييباسيييييييي هياال ييييييييتل اسييييييييهعداالررلليييييييي  االيييييييياااع ليييييييي هاالررسييييييييهاااللك ردشيييييييي ال  ييييييييزس اانييييييييرا اتا

 (اسرثاشسد (..)ا10.)صلع لتتااللدالشس 

  اوكدليييييي االكيييييي ظل ال لرسييييييراصيييييي   تا يييييي  سهةاليييييي ار ييييييل بانزيييييي تا س  ييييييس الالش ئييييييباعيييييي رفاالوليييييي  

 (رهراشسد (..)ا10.)صدلن رسع

 ويييييسةا“رو نييييي اإلييييياا”اعيييييرا أقولييييي اال“شيييييهاشعيييييسةباأصيييييو باأقيييييتةاالش ئيييييباعيييييت االوسيييييهريارهااعوييييياالز  

 (إسرثاشسد ا(..)10صا.)”أظ لرالكري

 ا11.)صقييييييي شد االيييييييهعةااللييييييي رئ..ادالريييييييهس ا2022الش ئيييييييبال نيييييييهانيييييييشك ل اس ييييييي رعهاإقيييييييرارالدا شييييييي ا

 (ش  اشسد (..)

 ظل ارعيييييييييها يييييييييسلرةاقيييييييييدةاكرهسييييييييي ال يييييييييوو اعوييييييييياا رييييييييي راش لسييييييييي الوكييييييييي ”اع نييييييييي “لويييييييييباشسييييييييي ر ا

 (رثاشسد سا(..)11.)صا و هس 

 ا(الصر ح(.)ا12.)صا شظ را  ن اصدبا}رس  اال ر  {االنهسهة
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 ا(الصر ح(..)ا13.)صالرئ   تا زشنالولهار ا اسهار ش   ر ارئس  الإلل رات

  ا(ال راتاشسد ااا(..)14.)صا"دها ال ا"لوفا لسرالعرا اسلوبال  عهةاألشس ال اال

  صاد سييييييرااللييييييدارهاالل ئسيييييي باو ييييييد االعييييييرا االل ئسيييييي ا ييييييلاأولييييييرادلسيييييي  االنييييييربال لشيييييي ار لك ليييييي(.

 (رددهاد(..)14

 د سييييييييييراال نيييييييييي رةباصييييييييييرفال يييييييييي و  تاال توييييييييييس ارلدعييييييييييهس اددا ييييييييييلا و يييييييييي االصييييييييييهارةاليييييييييي ا

 ( شسدااسرث(..)ا15)ص.اإلش  ج

 الولن لييييييييعاالييييييييهدل ارنيييييييي  الدنيييييييي تا ا15.)صال ريييييييي رادال صييييييييورال راعيييييييي االعراقسيييييييي ا دنيييييييي اشييييييييها  

 (ش  اشسد (..)

 لوييييييييي اسزيييييييييههاااللييييييييي ا حار شزسييييييييي رااللشظدلييييييييي اال سلسييييييييي الييييييييي االعيييييييييرا بال يييييييييرال  د ارةاالعلييييييييي ا ويييييييييدة

 (رددهاد(..)ا15.)صال  ائ 

 ( راتاشسد لا(..)ا16.)صس ا ش  اأررعاعلوس تا رلال اعههال اهدائراالشنفالش ا 

 (الصر ح(..)ا17.)صللشظل االعل االعررس ا97العرا اس   سفاالهدرةاالـا 

 اللييييييي لك ادالنيييييييسةاال  عوييييييي اس كيييييييها اعويييييييااوويييييييد ا س  يييييييس ا لشيييييييعالييييييي ادصيييييييد االد يييييييعالو لييييييي ا

 (ال راتاشسد (..)17.)صاال لر

 اللصييييييييي ل االع لييييييييي اعويييييييييااال يييييييييسهاالوكيييييييييسةباإشزييييييييي  او لييييييييي ااإلش يييييييييهاهاللكشييييييييي اإ اا ويييييييييباال   ييييييييي ا

 (ال راتاشسد ا(..)17.)صا ال  ص

 دك ليييييييي ا(.)18.)صال  نيييييييي راالكيييييييي ظل باقيييييييي شد اا ليييييييي اال يييييييي ائ اسييييييييهعةاا  ييييييييع رادسكيييييييي ل اال  يييييييير

ا(االشر  االعراقس 
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   دك لييييييي ا(..)ا19.)صر راتا  يييييييرلاعنيييييييرةاألشييييييي  الييييييي اا هدسييييييي االلزررييييييي الييييييي ار يييييييهاهدك لييييييي ااال ييييييي

 (االشر  االعراقس 

 (ال دلرس اشسد (..)ا19.)ص"س اشسشدىهاعش صرا"دالال رضاعوااأو 

 (دك ل ااشر  االراياالع ةا(..)ا20.)صالونهاالنعر اس رضاعوااارس ر انر اا شر ر 

ا

 

 

 

  

 ا21.)صلدظ ييييييييييد اسليييييييييي لرد االرالييييييييييهس ار عيييييييييي هةاالعليييييييييي ار ل  ييييييييييهسةاااللك ردشيييييييييي اعوييييييييييااال ييييييييييوف

 ( راتاشسد ال(..)

 (صدتاالعرا (..)21ا.)صاق اكرهس الورد  ر هاها  دقعاإقر ال اادردرس  اعوااال  ةاالعر 

  (لدا س اشسد (..)ا21.)صأدرما  ررا س هةاوص االعرا اال صهسرس 

 لييييييعاال نيييييي رةاالسدش شسيييييي اد  ييييييعاا  ا كييييييد االلركيييييي اال نيييييي ريا”ارر دكييييييد اعليييييي “ال ييييييوسل شس ا دقييييييعا

 (صدتاالعرا (..)22.)صالوعرا 

 ا(الصر ح(..)ا22.)صلعل ا  رجاال هل ا2000 رل اصش ع ار ر بالهسش اأكثرال ا
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  عييييييي د اليييييييهد اال ويييييييس االعررسييييييي اسزشئيييييييد اأصيييييييو باالنتلييييييي ادال يييييييلداقييييييي هةادر  ييييييي  اهد النوييييييي اال

رسييييييي اهارييييييي ا اسيييييييها  اشزسييييييي  ارلش  ييييييير ااش   رييييييي ارئس ييييييي  الهدلييييييي ااإللييييييي راتاالعر يييييييلداالنيييييييسةالولييييييي

 (دك ل ااالشر  اال عدهس (..)23صا.)الل وهة

 السيييييييييدةا(..)ا23.)صول س زييييييييي الن لعييييييييي االعررسييييييييي باش يييييييييعاالوشزيييييييييدضار د ييييييييي قاا  يييييييييرةاالعررسييييييييي اد

 ( ال  رعااللصرس 

 

 

 

 ل شيييييييي اا ا  يييييييي  سهااليييييييي ا نيييييييي ربارع ييييييييز االييييييييرعضاليييييييي ا وسسييييييييهاعويييييييياالزييييييييرا ادسعرييييييييهالوزس  با 

 (دك ل الزرااإلسراشس (..)24.)صاالوظر

 اليييييييدتانيييييييسرس اأريييييييداع قوييييييي ادلييييييي اويييييييهثاد سيييييييرةا  رنسييييييي األل شسييييييي باأنيييييييعرارصيييييييهل انيييييييهسهةانيييييييرا 

 CNN)(..)ا24.)صرنش   ز 

 اش نيييييي را االنييييييل لس باكييييييسةاندشيييييي اأد اسويييييي راليييييي ا"ك رثيييييي اكرسييييييرة"الييييييعاشيييييي اليييييي اكدرسييييييلسييييييرد اكدرد

  BBC)(..)ا24ص.)الدر  

  (العررس اشت(..)ا25.)صأندا األشس النههةالعا ص عهااو ن ن تاإسرا ..اد  دلاق س 
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ا

رئس النو االشداباسزشناالنسةالولهار ا اسها  اشزس  ارلش  ر ا دل الز ل ارئس   الهدل ا

ال راتاالعررس االل وهةاإل

رد يييييي ماالسيييييدةاال يييييرتماررقسيييييي ا زشئييييي اإليييييياالشيييييدابالوليييييهاالوورعيييييثارئيييييس النويييييي ااالدقيييييعالنوييييي االشييييييداب 

 يييييلداالنيييييسةالوليييييهارييييي ا اسيييييها  اشزسلييييي  مارلش  ييييير ا يييييدل الز لييييي االنهسيييييهةارئس ييييي  الهدلييييي ااإللييييي راتاالعررسييييي ا

نييييييسةالولييييييهاريييييي ا اسييييييه ارلش  يييييير ادعرلييييييرا ييييييس ه  ماليييييي اررقسيييييي اال زشئيييييي ماعيييييي الر رك يييييي ال ييييييلداال.الل وييييييهة

هةاالنييييييي س  مال لشسييييييي اأ اسكيييييييد اعزيييييييه اا ييييييي كل الالشز ييييييي اتاالعررسييييييي االل وييييييي الهدلييييييي ااإللييييييي رااش   رييييييي ارئس ييييييي

الييييرتهاال ييييي اأ  ييييز االل  يييييدراليييي االنيييييسةا اسييييهارييييي ا يييييول  ا  اشزسليييي  اد و ييييي االراويييي االنيييييسةا وس يييي ارييييي ا اسيييييها

درلييييي اس يييييهةاتاا  دسييييي اد ع سييييي اال عييييي د اريييييس االرويييييهس ما  اشزسلييييي  مال كيييييهاا يييييس ه  ا لوعييييي اإلييييياا ليييييدسراالعتقييييي 

اس .النعرس االن س الصوو 

ا

عرهكاسن رمال الرا سةالنو االع ا الونسةا وس  ار ا اسها  اشزس  ال اادا  ه.ن  

االع صل ااإلل را س اأرداظر 

اعريييييييهكاأوليييييييهالييييييي ادا  الشيييييييداباالعراقييييييي اه.نييييييي  اش ئيييييييبارئيييييييس النوييييييي انييييييي رمالدقيييييييعالنوييييييي االشيييييييداب 

 ا الول  يييييييدرالييييييي االنيييييييسةا وس ييييييي ارييييييي ا اسيييييييها  اشزسييييييي  مادالييييييي ياأقيييييييسةاالسيييييييدةاال يييييييرتالرا يييييييسةالنوييييييي االعييييييي

ليييييي االع صييييييل ااإلل را سيييييي اأرييييييداظريييييي مادقييييييهةا ييييييس ه  اال عيييييي  ياإليييييياا ييييييلداالنييييييسةالولييييييهاريييييي اا14 5 2022

و  يييييرس الييييي النوييييي االعييييي ا مادأعيييييرباعريييييهكاعييييي االعررسييييي ادإليييييااالارات اسيييييها  اشزسييييي  ارئيييييس اهدلييييي ااإللييييي 

ا.للش  ر اا لسل  ه الدا    الونعبااإلل را  االن س ارز  ااص

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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الل لس االشس رس ا عو اار   قالرو اق شد اا ل اال  ائ اد د  او س  االش ئبالصل اا شهبا

ا315إ  ل اع دها

إ "اقيييييي شد االييييييهعةاالليييييي رئال لييييييي اقيييييي  اع يييييييداالونشيييييي االش ئييييييبالصييييييل اا يييييييشهاادك ليييييي ااالشريييييي  االعراقسيييييي   

ل يييييييراتالل ييييييي  ةالييييييي اال ييييييي شد امدلشزييييييي اهعيييييييةاا "اسشييييييي ملك لييييييي ادلييييييي الل ييييييي   اا  سيييييييرة"مالرسشييييييي  اأاال ييييييي ائ 

الر ييييييردهدالراالشعيييييي  ااعوييييييااال يييييي شد اال ييييييهسةامإ يييييي ل االييييييا %200اللو لظيييييي تاد شلسيييييي اا قيييييي لسةارش يييييير ا

 رسوسييييييد "مالد ييييييو  اا2 رسوسدشيييييي  ارعييييييهاإ يييييي ل اا27دأنيييييي راالييييييااأ "الرويييييي اال يييييي شد اار  ييييييعاالييييييا."اللو لظيييييي ت

 رسوسدشييييييي تاا8ليييييييد ارةاال نييييييي رةاالوصييييييي اا كريييييييراريييييييـااأ االلروييييييي ا يييييييد قاريييييييس االيييييييد اراتاداللو لظييييييي تادكييييييي  

راهارعييييييييضااللش نيييييييي تالورل قيييييييي النييييييييرا االوشليييييييي الووسيييييييي  اد  رنسيييييييي  امدكيييييييي لماهعييييييييةاد ارةاال نيييييييي رةاال يييييييي س

ا10دأ يييييييي فاأ "اال يييييييي شد ا صييييييييصالرويييييييي ا."ال لدسشسيييييييي امدكيييييييي لماهعييييييييةاد ارةاال راعيييييييي الييييييييهعةاال توييييييييس 

ردهدالرار رسوسيييييييد ادشصييييييفاال رلسيييييييد مادالكزررييييييي  اعيييييي االر يييييييادشيييييي تالولو لظييييييي تال شلسيييييي اا قييييييي لسةال يييييييت رسوس

دش يييييياا ييييييشها."ر صيييييي االصييييييسف يييييي  اليييييي اويييييي  ااش ليييييي قاال يييييي  ا رسوسدشيييييي تادشصييييييفاال رلسييييييد النييييييرا االا3رييييييـ

 يييييييل اال ييييييي شد اداللو  يييييييرس االلنييييييي شسس اداإلهارسيييييييس مالنيييييييسرا االيييييييااا اا315الويييييييهسثاويييييييد اإ ييييييي ل اع يييييييدها

و ييييياااا اكلييييي اا اإ ييييي ل ز ا يييييل االلدا شييييي ااثاعشزييييي االا عيييييها يييييدىاإشنييييي  اتادسلسييييي اد سيييييرالدنيييييدهةالويييييهس

ا سراصوس ا شز الةا ص االاالنو االشدابا".

ا

ا راع باقداشس اد نرسع تالوشزدضار ل ل قاالالش ئباث ئرال سف

لوشزيييييييدضااأعوشيييييييتالنشييييييي اال راعييييييي االشس رسييييييي مااشزييييييي ا يييييييهر ااق يييييييراحاقيييييييداشس اد نيييييييرسع تاا ال يييييييراتاشسيييييييد  

ب"ال راعييييي اأكريييييرالويييييفااق صييييي هيالييييي انييييي ش ا  اع يييييداالونشييييي اثييييي ئرال سفقيييييد.رييييي لداقعاال راعييييي الييييي االيييييرته

الشزيييييدضالييييي االيييييرتهاا االييييي ا يييييةا  عسييييي االلنييييي رسعادالل  روييييي تاال  صييييي ارييييي "الرسشييييي اا ا"لييييي ادانرييييي تاالش ئيييييبا

هسهااليييييييهدراتادأ ييييييي فا"ل  يييييييفاالنييييييي."اق يييييييراحاقيييييييداشس اد نيييييييرسع تاال ييييييي ا  يييييييهةاد  عييييييي االداقيييييييعاال راعييييييي 

عسييييي اسييييي ااال لييييي قالييييي ال  رعييييي انييييي د اا رسييييي فادرليييييعاالل ييييي دىااللعسنييييي ا اعوييييياا   رسييييي اال ييييي ر  اليييييةا عليييييالشس

الو تحادن د االثردةاالوسداشس اد سرس ".

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ابا"الهعةاالل رئ"ار بالزهرااللوس راتالش ئبالزشهاال  رن 

لسييييييدةاال ييييييرتماا يييييي  رار اليييييي اإصييييييراراارييييييهىاع ييييييدالنويييييي االشييييييدابمالزشييييييهاال  رنيييييي ماااال ييييييدلرس اشسييييييد  

 شلسييييييي "مالسلييييييي ااع رييييييير ا"ر رييييييي  اعوييييييياا لرسيييييييراقييييييي شد ا"اليييييييهعةااللييييييي رئال لييييييي اال ييييييي ائ ادالا يييييييس قيييييييدىا س 

ماإشييييي ا"س ييييي  ربااصيييييرارارعيييييضادقييييي  اال  رنييييي الييييي ارسييييي  ا."لنيييييرز تاكثسيييييرةاقيييييها صييييي اإليييييااسيييييهرااللوسييييي رات

تادالل  ل ييييييي تاال  شدشسييييييي اد  ر يييييييباال يييييييدىاال س  يييييييس اعوييييييياا لرسيييييييراقيييييييداشس ا نيييييييدرز االكثسيييييييرالييييييي االل  للييييييي 

دأ ييييي فما"كيييييي  اس  ييييييرضاعوييييييااال ييييي عس ا وييييييفاسيييييي ااال يييييي شد ا."كرسييييييرةالييييي اسييييييهراالليييييي  االعيييييي ةاعوسزييييي ااثيييييي ر

ال يييييي لاعوييييييااالوكدليييييي االر يييييي  االلدا شيييييي ااال و هسيييييي ارييييييه اليييييي اسيييييي اااللنييييييردقااليييييي ياريييييي تار ريييييي  النييييييرز تا

دال االييييي يااصييييير ال عو ييييي  ار ييييي شد اكثسيييييرةاقيييييها صييييي االيييييااسيييييهرااللوسييييي راتاهد ااال ييييي ار لو ييييير  الصيييييسرااللييييي

ااا يييييي  ت االد ييييييعاال س  يييييي االييييييراس ال لرسييييييراال ييييييداشس اليييييي اللعليييييي ار ييييييربااصييييييراراالييييييرعضااليييييياللدا شيييييي اا

اان الص ل ان صس ادو رس ".

ا

ابسش لما   رسرار لس ا نسراالاا س هةاش ر اال   هالش ئبااولهاالررسع 

ا اسش لييييييما  يييييي رسرار ييييييلس اهاالررسعيييييي ماال ييييييرتماقيييييي  اع ييييييدالنشيييييي االش اسيييييي ااولييييييا  ةدك ليييييي ااشريييييي  االييييييراياالعيييييي

ا.   هال االعرا ال ااالدش ااال سرةال ال  وفال  ص االهدل  نسراالاا س هةاش ر اال

اد يييييي اا ا"اسش لييييييما  يييييي رسرار ييييييلس ا نييييييسرااليييييياا سيييييي هةاش يييييير اال  يييييي هاليييييي االعييييييرا اليييييي ااالدشيييييي االررسعيييييي ا

اال ييييير باالش نييييي ر اسيييييدا يييييعفااللراقرييييي اال  ويييييفااليييييد اراتادال ل عييييي تاالوكدلسييييي ماداويييييهااسيييييةاال سيييييرةالييييي ا

 االيييييييهدائراداليييييييد اراتاد يييييييعفاالعلوسييييييي اال س  يييييييس اد  يييييييوسةالزييييييي ةالك لوييييييي اال  ييييييي هاالنييييييي  صاعويييييييااسييييييي 

تالييييي لم"مالرسشييييي اا ا"الك لوييييي اال  ييييي هارو نييييي االيييييااثيييييدرةاع لييييي انييييي هةادليييييس اكيييييتةال يييييلالييييي اقرييييي الس يييييداااسييييي

لييييييي اسييييييي الشظدلييييييي االهدلييييييي ارصيييييييدرةاع دل يييييييتاالررسعييييييي االيييييييااا ا"ا."رق رسييييييي ادلنوييييييي االشيييييييدابالنزييييييي تاال

النرسئييييي اال ييييي ااالييييياا  دسييييي اد ع سييييي ادشنيييييهاعويييييااسيييييهاال  ييييي  الييييي اقرارا ييييي اد  صييييي ااال سيييييرةا يييييعس  ارو نييييي 

اصهرتال االلوكل ااال و هس ادال  ا  صاقداشس الزل ال االهدل ".

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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شصباسرسهاأصدا كةالشس ال”..اال    االلزرب“شصسفالول   وس بااو ردااالش ئر اع لس ا

االرئ   

ا ييييي ل ل ا”اال   يييييهس “ال يييييرتمالييييي الو دلييييي الييييي ادصييييي   ار ويييييهااوييييي رتاالش ئرييييي اع لسييييي اشصيييييسفااسيييييرثاشسيييييد  

دنيييييرا ا ليييييةاعيييييههالييييي االشيييييداباالل ييييي  وس الشسييييي الشصيييييبارئ  ييييي االيييييد را مالرسشييييي اأ اسييييي ااالنييييي صالزيييييربا

إشيييي اشيييي مادق لييييتاشصييييسفاليييي ارسيييي  ا و ييييتااسييييرثاشسييييد اش يييي  ال.دليييي زةار  يييي اويييي ر الهر يييي ماعوييييااوييييهاقدلزيييي 

 اأشريييييي  اريييييي  ااع  ا شيييييي ار لتئشيييييي االشييييييداباالل يييييي  وس مادصييييييو شالييييييعااو رالشيييييي الكيييييي االك يييييي  اتاالعراقسيييييي ادلييييييع“

أوييييييييهاال   ييييييييهس االلزييييييييررس اسويييييييي د انييييييييرا ا لييييييييةارعييييييييضاالشييييييييداباالل يييييييي  وس ال رنييييييييسو اللشصييييييييبارئييييييييس ا

سييييييي ااالنييييييي صالنيييييييرةالييييييي زةار  ييييييي اوييييييي ر الهر ييييييي مادقيييييييهاانييييييي زرار  يييييييسو ا“دأد يييييييوتاا ا.”اليييييييد را 

سييييييي اس ويييييييداالعيييييييرا الييييييي االن صيييييييس تا“ بامال  ييييييي ئو”صيييييييداتاالشييييييي  رس الييييييي ااالش   رييييييي تاا  سيييييييرةأانيييييييرائ 

زيييييييي ادالك يييييييي  اتاال يييييييي هرةاعوييييييييااإهارةاالروييييييييهالسيييييييي ةا رنييييييييس اسيييييييي ااال   يييييييي االلزييييييييرباال يييييييي  االدلشسيييييييي االش س

لنييييييرهاالوييييييهسثاعييييي ا رنييييييس اسيييييي ااالنيييييي صاللشصييييييبارئييييييس االييييييد را ا“دل  ييييييتاشصييييييسفاإلييييييااا ا.”!ال يييييلع  

ا”.اللو ل االهدلس الااالعرا مار ااشش ال اشوظاار و راةاالع لةال اسعهاإ   ةاكررىا

ا

ار ارعها دقفاالن شباال نرسع ال عرريباالررلل  اا ن اشوداالن شباالرق و س االش ئبا

قيييييي  االش ئييييييباالل يييييي   او ييييييس اال ييييييعرريماال ييييييرتماا ااع يييييي  النويييييي االشييييييداباادك ليييييي ااشريييييي  االييييييراياالعيييييي ة 

د ييييي اا ااال يييييعرريا .رسييييي ارعيييييها دقيييييفااالنيييييرا اتاال نيييييرسعس الييييي االررللييييي  س نزيييييد اشويييييدااالنيييييرا اتاالرق 

"ااع ييييييي  النوييييييي االشيييييييداباس نزيييييييد اشويييييييدااالنيييييييرا اتاالرق رسييييييي ارعيييييييها دقيييييييفااالنيييييييرا اتاال نيييييييرسعس الييييييي ا

الررللييييي  مادس يييييعد االيييييااا اسثر يييييداالونيييييعباالعراقييييي ارييييي  االلنوييييي ال ييييي لرارعلوييييي االرقييييي ر ادلو ييييي تاال  ييييي ها

اصيييييييدرةاالن شيييييييباال ييييييي ندار تاداق لييييييي ارعيييييييضاالل ييييييي دلس اهلسييييييي اسد ييييييي ااد صييييييي عهاالويييييييهسثاعييييييي الو ييييييي ت

دل يييييييتاال ييييييييعررياا اا ا"الويييييييفاال شييييييي االع صيييييييل ادع ييييييي راتاالهدليييييييي ا."الرقييييييي ر الزييييييي  االيييييييهدرةاالررلل شسييييييي 

ا يييي ل االييييياالو يييي تاا يييييرىاكثسيييييرةاسيييي الييييي ا يييييل االلو يييي تاال ييييي اسعليييي اعوسزييييي النوييييي االشييييدابالوييييي االلنييييي ك ا

ادالد اراتاالوكدلس ".ال  اسدانز االروهال االهدائرا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ل  االاااع ل هاالررسهاااللك ردش ال  زس اانرا اتالع لتتاهعداالررلال تل اسالش ئباس هيا

االلدالشس 

ال يييييييرتماالررللييييييي  االييييييياااع لييييييي هاالررسيييييييهاعييييييي اع يييييييدالنوييييييي االشيييييييدابماسييييييي هياال يييييييتل ماهااسيييييييرثاشسيييييييد  

رو ييييييييباك يييييييي بالدنيييييييي الوررلليييييييي  ماال ييييييييتل د كييييييييراا.االلك ردشيييييييي ال  ييييييييزس اانييييييييرا اتالعيييييييي لتتااللييييييييدالشس 

ليييييييي اشظييييييييرا الو وكيييييييي االو صيييييييي اليييييييي ااكليييييييي  ال لوريييييييي تاالوكد”ارثاشسييييييييد مااشيييييييي ادوصيييييييوتاعوسيييييييي ادك ليييييييي ااسيييييييي

سرالييييييي ااشنييييييي  العييييييي لتتاالليييييييدالشس الييييييي االل   ييييييي تاالوكدلسييييييي ار يييييييرباال ييييييي  سرالييييييي ااإللك ردشسييييييي مادال ييييييي  

(اانييييييزرماكليييييي اا االلرس يييييي اا7)ااالر ييييييلس اال يييييي ا صيييييي اليييييي ارعييييييضاا وسيييييي  االييييييااا يييييي تةاد  ييييييوسةاالل  لريييييي ت

 تةالييييي ا يييييت الع ليييييهاالررسيييييهادك  رشييييي ادك ييييي ركةادش كيييييهاك  رشييييي اداالو قييييي ارك  رشييييي (الييييي ا)  يييييوسةاداال ييييياالل رعييييي 

وسييييييثااهىاسيييييي ااا لييييييرااليييييياا يييييي  سراليييييي ااشنيييييي  اا يييييي ارهائسيييييي الع لييييييهةالشيييييي ا   ييييييس االهدليييييي االعراقسيييييي سيييييي الرس

ا”.اللع لتتاعواال  دىااللدالشس 

ا

ل لرسراص   تاس  س ال   سهةال ار   اوكدل االك ظل ابانز تا الول ل الش ئباع رفا

ادلن رسع

ال يييييرتماعييييي ادنيييييدهاسشييييي مانزييييي تاكنيييييفاالش ئيييييباعييييي اائييييي تفاهدلييييي اال ييييي شد اعييييي رفاالولييييي ل ماريييييهراشسيييييد  ا

دقيييييي  االنليييييي ل ا.   تادلنيييييي رسعادع ييييييده س  ييييييس ال يييييي  سهةاليييييي ار يييييي  اوكدليييييي االكيييييي ظل ال لرسييييييراصيييييي 

رييييييس ااالليييييي راار ريييييي االو س سيييييي اليييييي اانييييييرا ا  يييييي سةليييييي االكيييييي ظل الييييييس الييييييهسز االالنزيييييي تاالل يييييي  سهةاليييييي اوكد

ا ييييييي لرارادا ييييييي فماا ييييييي لراراوكدلييييييي االكييييييي ظل ال يييييييرةاأليييييييد اسعشييييييي ا .دالس ييييييي رال نيييييييكس االوكدلييييييي االل روييييييي 

اا  ل تال االروها س  س اداق ص هس ادان ل عس ادالشس .

ا

  وسةا“رو ن اإلاا”ا االعرا أقول“رهااعواالزشهاشعسةباأصو باأقتةااعت االوسهرياش ئبال

ا”أظ لرالكري

ال يييييرتماعوييييياال ييييي  ال  نييييي رارئيييييس انزييييي  اا لييييي االيييييدلش الزشيييييهارهاالش ئيييييباعيييييت االوسيييييهريماا إسيييييرثاشسيييييد ا

رعيييييضا“  رع زييييي اإسيييييرثاشسيييييد ماأ ا”ا يييييدس ر“دك يييييباالوسيييييهريالييييي ا هدسشييييي اعوييييياا.”أقولييييي االعيييييرا “شعيييييسةارنييييي  ا

فاسك رييييييد ماأظيييييي لرالكييييييريماس عولييييييد اليييييي ا تليييييي اكسيييييياصييييييو باأقييييييتةاأقوليييييي االعييييييرا اسو يييييي ند اإليييييياا  وييييييسةا

لكييييييي اسرانعيييييييدااقداعيييييييهادأ ييييييي ااو يييييييراةااللو لظييييييي تااللن سيييييييهةاال ييييييي اد مادكسيييييييفاس زكليييييييد مادكسيييييييفاسصييييييي 

ليييييداكييييي  اسش ليييييماإشصييييي فادوسييييي  ا“دأ ييييي فماأشييييي ا.”لييييي تاالعيييييرا ار لل قييييي تادالك  ئييييي تادعويييييااك لييييي اا صيييييعهة

سيييييييييراتااالش صييييييييي راتادالييييييييش لادال ييييييييي  ادال لكيييييييي  اال   يييييييييسةاس  ييييييييل باإقويييييييييسةاالنيييييييييزها ادالنرويييييييياادقييييييييي هةا

اللثشييييييييامادإقوييييييييسةاالك يييييييي  اتادالث  ليييييييي ادال يييييييي ادال  ييييييييوس اصييييييييرةادلس يييييييي  اد ياقيييييييي راددال رييييييييراتاليييييييي االر

دالر يييييي ل اليييييي ادا ييييييلادر ريييييي ادال  ه ييييييس مادإقوييييييسةاالرركيييييي تادالش ويييييي تادالعوييييييةادالعوليييييي  ادالوييييييد ةاالنييييييرس  ا

ا”.الل ه  داللرنعس تادق هةاالثدراتال االشنفاا نرفادكررت ا
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ا

اهعةاالل رئد اال..ادالرهس اق ش2022اس  رعهاإقرارالدا ش ل نهانشك ل االش ئبا

دصييييييييفاالش ئييييييييبال نييييييييهانييييييييشك ل ماال ييييييييرتمالنييييييييردقاقيييييييي شد االييييييييهعةاالليييييييي رئارييييييييـ"اللدا ش ااشيييييييي  اشسييييييييد  

 س  ييييس "ماا"كيييي اقيييي شد اسلييييرراها يييي النويييي االشييييدابالسيييي اش عيييي ادصيييير  دقيييي  انييييشك ل ا    ."اللصيييي رة

سد اد شلسيييييي اا قيييييي لسةاد سرسيييييي اهادالكزرريييييي  اد  ييييييهسهارعييييييضاالييييييه شد انيييييي  ارزييييييهفاهعييييييةاالدقييييييدلرسشيييييي اأ ا"ال يييييي

دأ ييييي فما"سلكيييي ادصيييييفاال ييييي شد ار للدا شيييي االلصييييي رةا شيييي اقيييييهاالا كييييد اسشييييي مالدا شييييي ا  ."ليييي اا ليييييدر

  ." يييييس اسييييي  اال يييييش  رلسيييييد اهسشييييي را   ييييي عهاكثسيييييرا االعيييييرا ال لا27"مالد يييييو  اأ ا"2022 يييييت اعييييي ةا

سييييييي اد سرسييييييي ما  صييييييي ادأ اال يييييييردراتادسييييييي ا يييييييدلسراالكزررييييييي  ادال لدسشاأ اش صيييييييرفادلييييييي د ييييييي رعما"سنيييييييبا

 و   ز الييييي األيييييدا اال ييييي  ال ييييي دقفاال درسيييييهالييييي ااشو ييييي جاإليييييااسشييييي ماأشرييييي  ا  سيييييهارييييي  اإسيييييرا اإ االيييييةا   يييييوةال ييييي

الر ل ال  هسهاالهسد اأس   ".اا

ا

اس اا و هس لوك ظل ارعها سلرةاقدةاكرهس ال وو اعواا ر راش ل”اع ن “لوباشس ر ا

ال يييييرتمالورييييي  اعييييي نت اليييييرئس االيييييد را الصيييييل ااالكييييي ظل ما رسييييي ادنزيييييتاالك وييييي اال ركل شسييييي االشسااسيييييرثاشسيييييد  

إشزييييي ادق ليييييتاالك وييييي الييييي ارسييييي  ا.إثيييييراقسييييي ةاقيييييدةال يييييوو ا  رعييييي اإلقويييييسةاكره ييييي   ار ل يييييسلرةاعوييييياا رييييي راا و هسييييي 

وو ا  رعييييييي او الهننيييييي ار ال ييييييي اقسيييييي ةاقيييييييدةال يييييييو  يييييي شكراالك وييييييي اال ركل شسيييييي الييييييي النوييييييي االشييييييداباالعراقييييييي“

ويييييياا ريييييي راو ييييييد اريييييي ياو يييييي  اهاددهاالش ليييييي اال  رعيييييي النييييييرك االييييييش لاالنييييييل  مال ييييييول تااالقوييييييسةار ل ييييييسلرةاع

د عيييييهاالك وييييي اسييييي  اال ليييييدةار ييييي ر  ا لسيييييرةادل  ل ييييي ادا يييييو الوه ييييي درادقيييييراراتااللوكلييييي ااال و هسييييي السلييييي ا

ةادليييييي ا ييييييشن ادليييييي اااللييييييراالداقييييييعاليييييي يييييي الييييييرضاال ييييييدةادس ييييييصااهارةاالثييييييردةاالش لسيييييي مادا اا يييييي لرارا س 

كريييييرال ييييي شد اهليييييستاوسييييي ادا يييييو  مادالنيييييعباالكيييييرهياكييييي  ادالاسييييي ا االل  يييييررااالوصييييي اقرييييي اعلوسييييي تاليييييرضاا

ا.”قر االنلسعال اس  اال س   

ا

ال  ئيييييهاالعييييي ةالو يييييداتاالل يييييوو االيييييااال يييييه  االع نييييي االعييييي هةاالو يييييد االش لسييييي اال ييييي ا  يييييسلرا“دهعيييييتاالك وييييي ما

سييييي اللو لظييييي اكركيييييدمادلشيييييعادليييييرضاال ييييي شد اعويييييااك لييييي االويييييهدهااالهارةار يييييدةاال يييييتحا اوكدلييييي ااالقويييييسعوسزييييي

اراالل و ييييييي الييييييي االلو لظييييييي ادا االلرووييييييي االراسشييييييي اايالو دلييييييي اس ئ ييييييي ا زيييييييهفا ع عييييييي اااللييييييي اداال ييييييي  ر

س لوييييييباليييييي االنلسييييييعارصاالصيييييي دفالودقييييييدفاردنيييييي االل يييييي لرادال وييييييهس تادليييييي اثييييييةااالر عيييييي هاعيييييي اكيييييي اليييييي ا

ا”.لد عس  ةاا

ا

ا

ا

ا
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ارا  ن اصدبا}رس  اال ر  {االنهسهةشظ ا 

أكيييييييهاالش ئيييييييباالل ييييييي   اشييييييي ظةاالنيييييييرو ماألييييييي اال يييييييرتماأ االل ييييييي  وس اأكلويييييييداانلسيييييييعا   صيييييييس ااالصييييييير ح 

دقييييييي  االنيييييييرو الييييييي اويييييييهسثاصيييييييو  باإ ا"الشيييييييداباالل ييييييي  وس اأكلويييييييداالرييييييي هر زةاال ييييييي ا.دل يييييييراتالرييييييي هر زة

ا اإليييييييااأ ا"اللرييييييي هرةا ييييييي عو ا يييييييت ا ييييييي كد الدنزييييييي النلسيييييييعاالك ييييييي اإلشزييييييي  اا  لييييييي اال س  يييييييس "مالنيييييييسر

دأ يييييي فماأ ا"سشيييييي ما دنزيييييي الييييييهىاالل يييييي  وس ال نييييييكس النشيييييي ارزييييييهفاال  يييييي دضالييييييعا. "ع تاالل رويييييي ال يييييي 

ا لييييييرافاال س  ييييييس "ماالل يييييي  اإلييييييااأ ا"ر سيييييي اال   صييييييس ا ييييييس ةاالكنييييييفاعشزيييييي اعشييييييهاإعييييييت االلريييييي هرةارنييييييك ا

ال ش ييييييس  مالولييييييهاالنييييييلريماليييييي اار ييييييل "ا.إليييييياا لييييييمماقيييييي  اع ييييييداهدليييييي اال يييييي شد االلش ييييييدس اليييييي ااإلليييييي ر

ا اعوييييياالدق يييييي ماويييييهسثاليييييـ "الصر ح"باإ ا"ال و ل ييييي تاليييييي ا اليييييتاليييييةا   يييييي مادال سييييي راالصيييييهرياالاسيييييي ا الصيييييرة

دأصيييييير اللريييييي هرةاالل يييييي  وس اصييييييهىاليييييي اال يييييي و اال س  ييييييس مادال دنيييييي اشوييييييدسةاليييييي اقريييييي االلييييييرلس ااإلليييييي را

الوكدلييييي اسو يييي جاإلييييااك وييييي اا ا" نييييكس دأ يييي فماأ. "ال ش ييييس  ادال سيييي راالصييييهرياويييييدلزةاإليييياارس يييي اال رييييي  

 يييييشهس اك وييييي اقدسييييي ا كيييييد ا و زييييي مادر ش  ييييي  اسييييي ااالنيييييرلاسكيييييد اأها االوكدلييييي ا يييييعس   مادشش ظيييييراق رييييي اا سييييي ةا 

دعيييييي اأيانييييييي  ا يييييي  ل ض"تالرسشييييييي  اأ ا" يييييي  سرا نيييييييكس االوكدلييييييي االاسعشيييييي اأ اسشييييييي مار ريييييي تالييييييي اإشزييييييي  ا

اهة".دال ا لدةار  ن  ااالش   ر تاالنهسعل االررلل  اعرراووة مادلداوص ا لم الو اس لداأيال

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

االرئ   تا زشنالولهار ا اسهار ش   ر ارئس  الإلل رات

عراقسيييييي االييييييثتثمالولييييييهاريييييي ا اسييييييهارلش  يييييير ااش   ريييييي ارئس يييييي  الهدليييييي ااإلليييييي راتاسشيييييي تاالرئ  يييييي تاالاالصيييييير ح 

ا ا ييييي رس االنيييييسةا وس ييييي ارييييي االعررسييييي االل ويييييهةمارسشلييييي او يييييرارئيييييس االيييييد را الصيييييل ااالكييييي ظل النوييييي اعييييي 

ا. اسها  اشزس  ال اهدل ااإلل راتاالعررس االل وهة

مبا"ر  ييييييل ادر  ييييييةاالنييييييعبادقيييييي  اصيييييي ل اليييييي ار يييييي ل الدنزيييييي اللولييييييهاريييييي ا اسييييييهمارو ييييييبارسيييييي  الورئ  يييييي 

اال زييييييي ش ادال ررسكييييييي تارلش  ييييييير ااش  ييييييي ركةارئس ييييييي  الهدلييييييي ااإللييييييي راتاالعررسييييييي ا العراقييييييي ماأ  يييييييهة الكيييييييةارييييييي ورة

  ماهاعسييييييي  االرييييييي رياعييييييي ادنييييييي اأ اس  يييييييهةها لييييييي كةادسيييييييدل كةالييييييي اقسييييييي هةاالنيييييييعبااإللييييييي را  االل ويييييييهةاالنييييييي س

ا."الن س اشوداالل سهال اال  هةادالر   اداال هس ر

ئيييييييس االنلزدرسييييييي ما"إششييييييي اإ اأنيييييييهها عييييييي س كةادالنيييييييعبااإللييييييي را  اردلييييييي ةاالل  يييييييدرالييييييي االنيييييييسةادأ ييييييي فار

ش الييييي االعيييييرا انيييييعر  ادرئس ييييي  ادوكدلييييي  اعوييييياا وس ييييي ارييييي ا اسيييييها  اشزسييييي  ماأ عيييييربال يييييلدكةاالكيييييرسةاعييييي اورصييييي

الل يييييي اقييييييهل  اليييييي االعتقيييييي تاا  دسيييييي ارييييييس اروييييييهسش ادنييييييعرسش ماد ع س سيييييي اشوييييييداالل سييييييهاليييييي اال عيييييي د الييييييي ا

 التاك لييييييي مادرلييييييي اس يييييييهةالصيييييييوو االنيييييييعرس ادالرويييييييهس االنييييييي س س مادس ر ةيييييييةاقيييييييسةاال عييييييي د اداللورييييييي النيييييييال

ا."دال تةال االلشل  

 ا زشئييييي اإليييييياالولييييييهارييييي ا اسييييييها  اشزسيييييي  ما را الصيييييل ااالكيييييي ظل ماررقسييييييريييييهدر مارعييييييثارئيييييس النويييييي االييييييد

سييييي اأ اسكيييييد اعزيييييه اال يييييهاها اقييييي  السزييييي مبا"شرييييي رماللوليييييهارييييي ا اسيييييه الشسوييييي اث ييييي االلنوييييي اا عوييييياالت وييييي همال لش

لل يييييييسرةاالعلييييييي  اداال هسييييييي راال ييييييي اال يييييييهتالييييييي اعزيييييييهاالل  يييييييدرالييييييي االنيييييييسةا وس ييييييي ارييييييي ا اسيييييييها  اشزسييييييي  ا

هسةاالر رياردا عارول  دالراووس ال اأ تل ا ا."الكراةا  لة

ةا الكيييييي ظل ماد ييييييت ار يييييي ل  اال يييييي اد عزيييييي الك ريييييي ماأكييييييهاعويييييياا" لوييييييعاالعييييييرا اإليييييياا ع سيييييي اأداصييييييراا  ييييييدة

دال عيييييييي د ارييييييييس االروييييييييهس االنيييييييي س س مادرليييييييي اس ييييييييزةاليييييييي ا ر ييييييييسةاأليييييييي االلشل يييييييي مادا يييييييي  رارس مادرليييييييي  ا

ا."نعدرز 

لييييياالييييي ار ييييي ل ا زشئ ييييي باإ االعيييييرا ا"اس لويييييعاإلييييي انز ييييي ماقييييي  ارئيييييس النوييييي االشيييييدابالوليييييهاالوورد ييييي ما

ا." لدسراالعتق تاا  دس اد ع س اال ع د ارس االروهس مادرل اس هةالصوو االنعرس االن س س 

دعرليييييراالوورد ييييي مارو يييييبارسييييي  اللك رييييي ماعييييي ا"لر رك ييييي الونيييييسةالوليييييهارييييي ا اسيييييه ارلش  ييييير ااش   رييييي ارئس ييييي ا

 ييييييي اأ  يييييييز ا"سكيييييييد اعزيييييييه اا ييييييي كل الالشز ييييييي االيييييييرتهاالالهدلييييييي ااإللييييييي راتاالعررسييييييي االل ويييييييهة"مال لشسييييييي اأ 

ا."الل  درال االنسةا اسهار ا ول  ا  اشزسل  اد و  االراو االنسةا وس  ار ا اسها  اشزسل  
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دكيييييي  االلنويييييي اا عويييييياالت ويييييي هااإلليييييي را  ماقييييييهاأعويييييي األيييييي اال ييييييرتمااش  يييييي باالنييييييسةالولييييييهاريييييي ا اسييييييها  ا

 وس ييييي ارييييي ا اسيييييها  اشزسييييي  الل ويييييهةمار إلنلييييي قما و ييييي  ا  سييييي االنيييييسةاشزسييييي  ارئس ييييي  الهدلييييي ااإللييييي راتاالعررسييييي اا

اال يا دل االنلع االل  س .

 

 

ا"العرا اسلوبال  عهةاألشس ال اال دها ال ا"لوفا لسر

د كيييييرا.ال يييييدها الييييي الويييييفال يييييسةاالزيييييد الييييي ا يييييدرس لويييييباالعيييييرا ال ييييي عهةاألشسييييي الييييي ااا ال يييييراتاشسيييييد    

 نييييييي راق  يييييييةاا عرنييييييي ماا ييييييي  ر ارلك رييييييي االسيييييييدةاال يييييييرتماا ا"الل رسييييييي  اللك يييييييبال  نييييييي راا لييييييي اال يييييييدل ا

ال يييييي ئةار  عليييييي  اال ييييييدهاش ار إلش ريييييي اليييييي ار ييييييهاهماالييييييهك دراأولييييييهاإرييييييراسسةاو يييييي ادنييييييزهاالو يييييي  ماا يييييي عراضا

 ع س سيييييي اليييييي االلنيييييي التاك ليييييي ماإليييييياان شييييييباروييييييثا  ييييييرااالعتقيييييي تاالثش ئسيييييي ارييييييس االعييييييرا ادال ييييييدها اد يييييير 

دأ يييييييي فا"كليييييييي انييييييييرىاروييييييييثالوييييييييفاالرع سيييييييي ا."ا لشسيييييييي اليييييييي االلشل يييييييي ل يييييييي نهاتاا د يييييييي قاال س  ييييييييس اد

ال يييييييدهاشسس االلدنيييييييدهس الييييييي ال يييييييسةاالزيييييييد مادال  كسيييييييهاعوييييييياا يييييييردرةاعيييييييده زةاإلييييييياارويييييييهسةمادل ييييييي عهةا

االعرا ال اس اااللوف".

ا

الاأولرادلس  االنربال لش ار لك ل د سرااللدارهاالل ئس باو د االعرا االل ئس ا 

الل ئسييييي الزيييييهيارنيييييسهاالوليييييهاش االييييي اا او يييييد االعيييييرا االل ئسييييي ا يييييلاأوليييييرماوييييي راد سيييييراالليييييدارهاارددهاد 

دنييييي  الييييي ارسييييي  اصييييي هراعييييي ااعيييييتةاد ارةاالليييييدارها.ر لك لييييي الييييي االيييييرتهاالل ييييي االيييييااا السييييي  االنيييييربال لشييييي 

لييييييي اا رادشيييييي ظةاالثرثييييييي راالرئس يييييي ادشيييييي ظةاال   ييييييسةا االولييييييهاش اأنييييييرىا سيييييي رةاإليييييييااروسييييييرةاالثرثييييييالل ئسيييييي ا

شسيييييييي اإ يييييييي  هال اليييييييي ا ع سيييييييي اشزييييييييرياهنويييييييي ا لييييييييتقاعوييييييييااال يييييييي س االل ييييييييدلرادالك لو لظيييييييي اا شريييييييي رال

د ييييي   ا سييييي رةااليييييد سراليييييـ" وهسهااللداقيييييعادالك شسييييي اإ ييييي  هاةاال ييييي س االل يييييدلرالييييي اروسيييييرةاالثرثييييي را.دال يييييرات

 ياأ ييييييي فاا االيييييييد ارةا"نيييييييكوتالرس ييييييي ال  صييييييي ال ع سييييييي اشزيييييييرياهنوييييييي ادال يييييييرات"ماو يييييييباالوليييييييهاش االييييييي

سييييي اشزيييييراهنوييييي ار للسييييي  اعييييي الرسييييي اال ييييي س امادشعلييييي اعويييييااد يييييعاوييييي اهائلييييي ال ع للع لنييييي االنيييييو االل ئسييييي 

ادأكهاد سرااللدارهاالل ئس اا ا"الل دو تاال  ص ارز ااالو اأك لوت".."الل دلرال اروسرةاالثرث ر

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اس اددا لا و  االصهارةال ااالش  جد سراال ن رةباصرفال  و  تاال توس ارلدعه

ال ييييييرتماالسيييييي تاالعليييييي اال  ييييييدس  اللوصييييييد االوشليييييي اال نيييييي رةماعييييييت االنرييييييدريم   ييييييهاد سييييييرااااسييييييرثاشسييييييد  

لييييي ا ييييي سوداالصيييييدسرةانيييييل  الو لظييييي ادا يييييلامالسلييييي ا دقيييييعاا ا و ييييي االلو لظييييي االصيييييهارةالييييي ااش ييييي جاالوشلييييي ا

اسييييييرثاشسييييييد اا الزيييييي ماد و  يييييي ادك ليييييي ااد كييييييرتاد ارةاال نيييييي رةاليييييي ارسيييييي  ار ييييييل . ليييييي االلد ييييييةاالويييييي ل 

ليييييهسراعييييي ةا نييييي رةاالوريييييدبا   يييييهاعصيييييراالسيييييدةاال يييييرتاالسييييي تاالعلييييي ار للد يييييةااليييييد سراالنريييييدريادرو يييييدرا“

ال  يييييييدس  الييييييي ادا يييييييلادال  ييييييياالنلدعييييييي الييييييي اال تويييييييس اداللييييييي ارعس ادرويييييييثالعزيييييييةالعدقييييييي تاد ويييييييهس تا

 نييييي رةاعوييييياالدأكيييييهاد سيييييراا.”اللد يييييةاال  يييييدس  ادالنزيييييدهااللر دلييييي الييييي االيييييد ارةالييييي ا يييييرس اال  ويييييباعوسزييييي 

لاليييييي االلو لظيييييي تااالدلييييييااليييييي ااش يييييي جاالوشليييييي ادش دقييييييعاا ا كييييييد اليييييي الو لظيييييي ادا يييييي”سيييييي ل االو يييييي  ماا 

ا”.االدلاال ااالش  جاس اااللد ةاا الةا و  االصهارة

الولن لعاالهدل ارن  الدن تاال ر رادال صور اال راع االعراقس ا دن اشها  

رويييييي ااااللن لييييييعاالييييييهدل اإلسنيييييي ها لييييييلاو س سيييييي اق دنزييييييتاد ارةاال راعيييييي ماال ييييييرتماهعييييييدةاإليييييياشيييييي  اشسييييييد  

لو ش سييييي ارنييييي  اال  سيييييرااللشييييي   مالسلييييي اأنييييي رتاإلييييياادنيييييدهانزيييييهاوكيييييدل اعريييييراعيييييهةاد اراتاللع لنييييي ا ثيييييي را

إشيييييي ا"ل ييييييرضاالعليييييي اعويييييياالدانزيييييي ا لييييييرا ارةاال راعيييييي مالزييييييهياال س يييييي ادقيييييي  ال  نيييييي رادا وييييييماال  سييييييرات

لييييييي اامادالو نييييييي او لسيييييي  ا كليييييي 2009(ال ييييييش ا30ةا)ال  سييييييرااللشيييييي   اسشييييييي ماقيييييي شد اال  ريييييي تاداللنييييييي نرارقيييييي

 ." شييييبا  ييييراللدانزيييي ا عيييي ظةاال لييييرال دعسيييي اليييي ان شييييباد ش سيييي اال يييي شد اليييي اقريييي االنزيييي تاال ش س سيييي اليييي ان

دأ ييييي فما" لرسييييي اال ييييي شد اللكييييي اعريييييراعيييييهةاوييييي التالليييييثت اعشيييييهل ا عوييييي اد ارةاالليييييدارهاعييييي ا نييييي د اعوييييياا 

ل ا  نيييييييراللثوييييييي ار يييييييدةاا لييييييي الدقيييييييفاال نييييييي د اتمادعشيييييييهالوصييييييي االل ئسييييييي اسييييييي   اهدراالنزييييييي اال ش س سييييييي ا

د اا ليييييييراإليييييييااليييييييهسرس تاال راعييييييي اليييييييي اال راعييييييي ا نييييييي د ا اعويييييييااالر ييييييي  س اأداا را ييييييي اال راعسيييييييي اس وييييييي

دنيييييههاال س ييييي ماعوييييياا"أسلسييييي اال دعسييييي ا  ."اللو لظييييي تادسييييي ةاا  ييييي  ااإلنيييييرا اتالييييي اقرييييي االلو لظييييي ت

ا".النل سسرس ادأ اسع االلدال ا لدرةاس  االلروو 

حار شزس رااللشظدل  اال سلس ال االعرا بال رال لو اسزههااالل اال  ائ اد ارةاالعل ا ودة

وييييييييتاد ارةاالعليييييييي ادالنيييييييي  ااالن ل عسيييييييي ار شزسيييييييي رااللشظدليييييييي اال سلسيييييييي اليييييييي االعييييييييرا مار ييييييييرباارددهاد  لدة

 االعيييييييرا اللوييييييي ادل عيييييييههااالدنييييييي الييييييي اسزيييييييههاا لييييييي اال ييييييي ائ الييييييي ا  نييييييي االرل لييييييي مال كيييييييهةاا اال  يييييييرالييييييي

ا ا"العييييييرا اسعيييييي ش اليييييي ا ييييييد ااهارةا ادالنيييييي  ااالن ل عسيييييي ادق لييييييتاعرسييييييراالنوريييييي ادكسيييييي اد سييييييراالعليييييي.ليييييرتها

 عيييييي ش اال  ييييييراو ييييييااالييييييهد االلييييييدارهاالل  ويييييي "ال ييييييس  اا ا"ال  ييييييراس  يييييي اانييييييك الال عييييييههةمادكيييييي اهد االعيييييي لةا

 لسيييييي ادالصييييييو االل  هلييييي الكيييييي اال  ييييييراليييييي االعيييييرا ال عييييييههااالرعيييييي هاداصيييييير اا ليييييي ماكدشييييي اس عويييييي اريييييي للدارهاالل

أكييييييهتاالنوريييييي اا اال  ييييييراليييييي االعييييييرا ا"كيييييي رث ادسزييييييههااالليييييي اال يييييي ائ ار لش يييييير اد."دالرشييييييااال و سيييييي ادال عسييييييس 

 با"لو لظييييي االلثشيييييااسييييي ااالعويييييااش ييييير ما وسزييييي الو يييييك  "ماالل ييييي االييييياااللشييييي ل ااالكثيييييرال يييييراالييييي االعيييييرا اسييييي

را"ش ييييييير اع لسييييييي الييييييي ا يييييييك  ادسنيييييييك اال  ييييييي."الهسداشسييييييي اد ياقييييييي رمادلييييييي اثيييييييةا وسزييييييي االلو لظييييييي تاالعراقسييييييي 

ورييييي اال ييييي اانييييي رتااليييييااا االعيييييرا ا"سدانييييي انهلسييييي الييييي اسييييي اااللد يييييدقاكدشييييي ارويييييهاا شسييييي االعيييييرا "ماو يييييباالن

ليييي اليييي اال شيييي قضماروييييها شيييي ار لل  ريييي ااعييييهاهاكرسييييرةاليييي الكيييي الييييداره العلويييي مادلييييةا  يييي   ارصييييدرةالثويييياماو 

االنعبا وتا لاال  ر".

ا
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ا

ا

اههال اهدائراالشنفالش اس ا ش  اأررعاعلوس تا رلال اع

اليييييي ال و لظيييييي اتاأعوشيييييياا ال يييييراتاشسييييييد    سسئيييييي االش اسيييييي ااال و هسل مال ييييييرتماعييييي ا ش سيييييي س اأررييييييعاعلوسليييييي تا ييييييرل 

هسرسلييييييي اال ررسييييييي ادالللييييييي رااليييييييهدل الييييييي االل و لظييييييي  رسةشييييييي  اأشلزييييييي انيييييييلوتالك يييييييبااللليييييييرمادل  هئيييييييرةا.الشنيييييييفمال 

اا دلييييااال يييي اقيييي ةارزيييي الرسيييي اعليييي الك ييييبا و سييييي ال و س يييي تاليييي االزسئيييي مادليييي العييييرضاوييييهسثز اعيييي االعلوسليييي ا

مالييييي ارسشزييييي ا الشنيييييفماالييييي يااش  ييييي اإلييييياالك يييييبا ليييييرماالشنيييييفماألييييي هت"ارييييي لك  اال رسييييي الييييي ا يييييرلال  ل ييييي ت 

ارلعييييييه ا) (اهسشيييييي را الكيييييي اهدالرماعيييييي ااو  يييييي بالرويييييي االر ييييييةاالللر يييييي الو ييييييسل راتا1170اع ليييييي ها ييييييعراصييييييرف 

صيييييييراولوللييييييي رممادعيييييييهةاقسييييييي ةالك يييييييبااللليييييييرمار وصييييييي  ادالل  ييييييي درهةا تلييييييي  ال عوسلييييييي تاالزسئييييييي االع لييييييي ا

دأ يييييي لتا ."هسشيييييي ر(1170هسشيييييي رالكيييييي اهدالرارييييييهال اليييييي اا1166اللريييييي ل االلودليييييي ادليييييي ا ييييييعراالصييييييرفا)

ما ييييييرلادصييييييدالتاال صيييييي رس ا يييييي كلرة اق يييييي ئسل   اعويييييياال  الييييييهائرةاإشليييييي "ا ييييييةلا ييييييت االعلوسليييييي ماال يييييي اش  ةطيييييي اتارشيييييي   

عييييييي ييييييي االللر سلييييييي الوييييييي االرويييييييث ارعيييييييهااهةط يييييييو ار  الك يييييييبااللليييييييرما يييييييس قاا  ييييييي رسراال  صل  للرييييييي ل االل  وصل

هسرسلييييي ا ررسييييي ا ."2015ر ليييييهدالرا يييييت اعييييي ةا اأد يييييوتاأ "اال رسييييي ماالييييي يااش  ييييي اإلييييياال  اث شسييييي   دلييييي اعلوسلييييي  

ا ييييييةلاار ك رزيييييي اليييييي اع ييييييدها نزسيييييي ا يادنلييييييعااللعودليييييي تاليييييي اكنييييييفال  ل يييييي ت  الل و لظيييييي ما لكليييييي ارعييييييهاال وييييييرة

يييييييتا ن ئييييييي اعلوا2تا يييييييع ا)(انزييييييي  ا يييييييرو295) بالييييييي اسليييييييلييييييي (مارعيييييييهاأ ا لل  االنيييييييرا  الييييييي اأنييييييي اال زييييييير 

ييييي اأهلىاإليييييااإلوييييي  اال يييييررالييييي االلييييي  االعييييي ةالييييي ا يييييت اصيييييرفاأكثيييييرالييييي ا) ش قصييييي  اللل (ا000ت000ت192الل 

ش صييييييو س اليييييي الليييييي راالشنييييييفا ."لوسييييييد اهسشيييييي ر ا "اال رسيييييي اش ليييييي ماإ يييييي ل اإليييييياا لييييييمماعلوسل ييييييس ال  درسلشييييييتاأ ل

الوليييييي  االعيييييي ةار سليييييي ا)ا-قس ارعييييييهاال سيييييي ةار عليييييي  اال ييييييها-كنييييييفالسزليييييي االييييييهدل ما (ا000ت000ت100عيييييي اسييييييهر 

االلييييييي هلةا) ث شسييييييي  (الييييييي اقييييييي شد االلدا شييييييي اا-20لوسيييييييد اهسشييييييي رمادل   ل ييييييي اإلعلييييييي ةاد ارةاالل لسلييييييي السلييييييي اس يييييييص 

يييييي ااال و هسليييييي العيييييي ةا) ارال ييييييتا2021الع لل ادق شدشسليييييي   ال لسليييييي   أوييييييهاالع ييييييدهااال يييييي ثل رسل ا(مال ييييييت اعيييييي ال   ل يييييي ت 

اإليييييااالنزييييي االل ييييي دل اعييييي ا  سيييييسةاليييييهىانيييييدهةاال يييييهل تمادعيييييهةادنيييييدهاك ييييي بااماوسيييييثلييييي االللييييي ر يييييرة ليييييةاس نط

يييي الو ييييرائبا ييييل اأدلسليييي تاالل  يييي ثلر اليييي االزسئيييي االع لل يييي   ا ."رييييرا ةا لل لسليييي ا ييييةلا شظييييسةاأررعيييي الو  ييييرا ييييرل 

ييييي كلرات ا اعويييييياال  ريييييير اتاالل يييييرار لعلوسلييييي تماال يييييي اش  ةطييييي اتارشيييييي    مادعر يييييز ارل يييييي االل  دل اعوييييييااق  يييييي اق يييييي ئسل  

ش  ر . الوكل ا و س االشنفاالل   صل ار   س االش اس  اال    ااإلنرا اتاال  شدشسلـ االل 

ا
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اللشظل االعل االعررس ا97العرا اس   سفاالهدرةاالـا

عوييييييياادالييييييي النوييييييي اإهارةالشظلييييييي االعلييييييي االعررسييييييي اال  رعييييييي الن لعييييييي االيييييييهد االعررسييييييي ار إلنلييييييي قااالصييييييير ح 

لولنويييييي اليييييي االع صييييييل ار ييييييهاهاليييييي ا نييييييرس اا د االل ر .دكيييييي  اد سييييييراالعليييييي اا96لوييييييهدرةااا   يييييي ل االعييييييرا ا

للنويييييي اا96دالنيييييي د ااالن ل عسيييييي ا يييييي الراعرييييييهاال يييييي  راقييييييهاو ييييييراسييييييدةاأليييييي اال ييييييرتاأعليييييي  االييييييهدرةاالييييييـ

ثيييييي الشظليييييي االعليييييي االعررسيييييي اليييييي اال يييييي سرةالييييييعادلييييييهاليييييي االييييييد ارةادو ييييييدراأع يييييي  االلنويييييي ار لثييييييسوزةاالثت

علييييييي  ادعلييييييي  (مادشييييييي ق االلنوييييييي اعيييييييهها الييييييي االرشيييييييدهاال  صييييييي ار علييييييي  االلشظلييييييي ا)وكدلييييييي تادأصيييييييو باأ

إهارسيييييي ادل لسيييييي ماكليييييي ا ييييييسو   ارئييييييس الشظليييييي االعليييييي االعررسيييييي اليييييي ال رسيييييي ار ل يييييي سرة.ادكيييييي  االييييييد سراعرييييييها

لس اال ييييي  راقيييييهاقيييييهةالها وييييي ال  سيييييسةاعلييييي االلشظلييييي ا يييييت اال  يييييرةاالل  يييييس مادأعوييييي اهعيييييةاالعيييييرا الهدلييييي الو ييييي

 . االعل االهدلس دلدق ز ال الشظل

ا

االل لك ادالنسةاال  عو اس كها اعوااوود ا س  س ا لشعال ادصد االد عالو ل اال لر

ا ييييي  ر اا ليييييس االعييييي ةالوركييييي اعصييييي ئباأسييييي االوييييي االنيييييسةاقيييييس اال  عوييييي االسيييييدةاال يييييرتااا ال يييييراتاشسيييييد   

ا.ل الك ر ارر هاهارئس اإئ تفاهدل اال  شد اشدرياالل لك 

اشييييي ا"نيييييرىا يييييت االو ييييي  اإ ييييي عراضااللنيييييزهاال س  ييييي االعراقييييي اد ييييير ااةاال  عوييييي د كيييييرارسييييي  اللك يييييبااليييييس

دأكيييييييها."لع لنييييييي االع رييييييي تاال ييييييي ا دانييييييي ا نيييييييكس االوكدلييييييي ادا  لييييييي تاال ييييييي اش نيييييييتاعييييييي ا ييييييي  سرا نيييييييكسوز 

اللرلييييي  اعوييييياا" يييييردرةارييييي  االل سيييييهالييييي االنزيييييدهالودصيييييد اإليييييااوويييييد ا س  يييييس اوكسلييييي ا لشيييييعالييييي ادصيييييد ا

الر"ارو باالرس  . عفادال الد عاالعراق اإلااو ل اال

اال سهاالوكسةباإشز  او ل ااإلش هاهاللكش اإ اا وباال    االلص ل االع ل اعوااال  ص 

فاقيييييييدىاالهدلييييييي االدلشسييييييي ماال يييييييسهاالوكيييييييسةماا اإشزييييييي  او لييييييي ااإلش يييييييهاهاأكيييييييهارئيييييييس ا وييييييي لاا ال يييييييراتاشسيييييييد  

د كييييييرارسيييييي  ا."ل اال  صيييييي ال   يييييي االلصيييييي ل االع ليييييي اعويييييياااللصيييييي اال س  يييييي اليييييي االعييييييرا اللكشيييييي اإ اا وييييييب

ا اال ييييييسهاالوكييييييسةاا يييييي  ر اصيييييير حاالسييييييدةا يييييي سراهدليييييي االكدسييييييتاليييييي ار ييييييهاها يييييي لةا صيييييي باال ل شيييييي  اللك ريييييي ا

 تالييييي ار يييييهاهمادأنييييي را يييييت االو ييييي  االيييييااإ ا"اللرييييي هراتاالللردوييييي انييييي ارلش  ييييير ااش زييييي  الزييييي ةاعلوييييي الييييي 

دأنييييييي هاال يييييييسها."ال س  يييييييس اعلييييييي اا  لييييييي ادلش قنييييييي ز امادالل ييييييي ارييييييي لللك الشزييييييي اك سييييييي ار شزييييييي  اا  لييييييي 

الوكييييييسةارييييييهدراال يييييي سراالكييييييدس  ا ييييييت ا ر  يييييي الرعثيييييي ارييييييته االهرودل  ييييييس اليييييي االعييييييرا ماد ريييييي هالادنزييييييي تا

 يييييسهاالوكييييييسةادأكييييييهاال.ال س  ييييي اليييييي االعيييييرا ادعتق  ييييي االثش ئسيييييي اليييييعاالكدسيييييتالشظيييييراويييييد ا لييييييدراتااللنيييييزها

عرس االنييييييي س س "الرسشييييييي ا"أسلسييييييي ا"أسلسييييييي ا ليييييييدسراالعتقييييييي تاالثش ئسييييييي ارلييييييي اس يييييييهةالصييييييي ل االرويييييييهس ادالنييييييي

اا  ثل راال رصااإلق ص هس اال  اس هلز االعرا ال االلن التاك ل ".
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اا  ع رادسك ل اال  را ل اال  ائ اسهعةل  ن راالك ظل باق شد اا

ال يييييييرتماأد ييييييي االل  نييييييي رااللييييييي ل اليييييييرئس االيييييييد را الظزيييييييرالوليييييييهاصييييييي ل ماادك لييييييي ااالشرييييييي  االعراقسييييييي  

كييييي يالييييي اا ييييي  راراا  يييييع رادالويييييهالييييي اال  ييييي ةاملسلييييي اأكيييييهاأ اقييييي شد اا لييييي اال ييييي ائ اإنيييييرا اتاالرشيييييمااللر

ا .رادسك ل اال  رسهعةاا  ع 

أداار  يييييي قاالل يييييي دىاالعيييييي ةال  ييييييع راليييييي االعييييييرا اسييييييداشيييييي نةااإ ا"اللصييييييهراالييييييرئس الو  يييييي ةدقيييييي  اصيييييي ل ا

 ع ليييييييهارنيييييييك ا سيييييييرار   ييييييي  اعلييييييي اس يييييييلاار ل  ييييييي ةااالش  ييييييي ل اأداالل ييييييي دره"ماالل ييييييي  االيييييييااأ ا"اليييييييرتها

رهةاال ييييييي ا ييييييي ثرتانلسعزييييييي اريييييييهرن تال  و ييييييي الييييييي االشليييييييدال يييييييرد او لسييييييي  اعوييييييياا ت ييييييي اال نزسييييييي االل ييييييي د

لسييييي ادأ لييييي اش يييييصاال ييييي ا الييييي االعييييي لةاد ويييييتا ييييي ثسرا  ييييي قةاالويييييرباال يييييعريانيييييرا اار  ييييي قاأ يييييع راالل قييييي االع ل

ال اأدرد س ".
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اا هدس االلزرر ال ار هاهادك ل ااال   ر راتا  رلاعنرةاألش  ال 

 لييييي ااال ييييي  ر راتماالسيييييدةاال يييييرتماعييييي ا يييييرلاعنيييييرةاألشييييي  الييييي اا هدسييييي اأعوشيييييتادكا دك لييييي ااالشرييييي  االعراقسييييي 

أشييييي ا"دلييييي ا يييييت االل  رعييييي االل ييييي لرةاد  عسييييي االنزيييييهاكيييييرارسييييي  الدك لييييي ااال ييييي  ر راتاد .اللزررييييي الييييي ار يييييهاه

ر راتادال و س يييييي تاش ما لكشييييييتادك ليييييي ااال يييييي  اال يييييي  ر ريادر ل ش ييييييس الييييييعال يييييير ةاليييييي انزيييييي  اا ليييييي االييييييدل

اال و هسيييييي اليييييي اد ارةاالها وسيييييي اليييييي ا ييييييرلاعنويييييي اأثشيييييي  اعلوسيييييي ا  رسيييييي االوليييييي اليييييي اإوييييييهىالشيييييي ل ار ييييييهاها

كرسيييييرةالييييي اا هدسييييي االلزررييييي اد سيييييراال   يييييع الو ويييييصالييييي اقرييييي اد ارةاالصيييييو اد  يييييهراريييييـالولوييييي اركلسييييي تا

 يييييي ئ االعنويييييي االيييييي يا ا" ييييييةاإل يييييي  اال ييييييرضاعوييييييااألشيييييي  ادالا وليييييي اأدراقيييييي  ار ييييييلس ا"ماالل يييييي  االييييييااأشييييييا10

 اع رفال ا ت اال و س ارلرس  ا زرسباس  اا هدس ".

ا

 "ال رضاعوااأوهاعش صرا"دالس اشسشدى

ال ييييييرتماال ييييييرضاعويييييياااوييييييهاعش صييييييراهاعيييييي اليييييي الهسشيييييي اأعوشييييييتا وسيييييي ااإلعييييييتةاا لشيييييي ماا ال ييييييدلرس اشسييييييد 

اعوييييياالعودلييييي تاهقسماإشييييي ا"دق ليييييتاال وسييييي الييييي ارسييييي  ا.اللدصييييي مارلو لظييييي اشسشيييييدى  ييييي ادل  رعييييي ال ييييي لرةارشييييي   

ا ييييييي شهتاعوييييييياالعودليييييييي تاا ييييييي  ر رس اهقس يييييييي ما لكشيييييييتالع دشسيييييييي ااال ييييييي  ر راتاداللعودليييييييي تالييييييي الهسرسيييييييي ا

 لونيييييييهاالنييييييعر مالييييييي اال ييييييي  اال ييييييرضاعوييييييياااللييييييي زةا)أ.اق.اة(ااوييييييهاعش صيييييييراعصييييييي ر تالييييييي اراللعودليييييي تاالع 

سييييييييي الييييييييي ياعلييييييييي ا يييييييييل ال س يييييييييلاادالهاعيييييييي ااإلرس رسييييييييي الييييييييي الهسشييييييييي االلدصييييييييي ارلو لظييييييييي اشسشييييييييدىمادا

دأنييييي رتاإلييييييااأ ا"علوسييييي اال ييييييرضا ليييييتارعييييييهاا  وصييييي  االلدال يييييي تاال  ييييي ئس ادليييييي ااوكييييي ةاالليييييي ه ا."شسشيييييدى

ا."إلرس بالرارع ال اق شد الك لو اا

ا

ا
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ا

   

ا اا شر رالونهاالنعر اس رضاعوااارس ر انر

النييييييعر ماليييييي اإل يييييي  اال ييييييرضاعوييييييااا لكشييييييتاقييييييدةاليييييي االوييييييدا االثيييييي ش ار لونييييييها دك ليييييي ااشريييييي  االييييييراياالعيييييي ة 

ب"اش اد يييييييت اعلوسييييييي اد كيييييييرارسييييييي  االعيييييييتةاالونيييييييه.إرسييييييي بالييييييي الو لظييييييي ااالشرييييييي را4للويييييييدبادلييييييي االلييييييي هةا

إرسيييييي باا4 يييييي  اال ييييييرضاعويييييياااللييييييهعدا)دالاج(االللوييييييدبادليييييي اأوكيييييي ةاالليييييي هةالألشسيييييي ما لكشييييييتاال ييييييدةاليييييي اإ

  ااإلنيييييييرا اتاال  شدشسييييييي ادأ ييييييي فا" يييييييةاا  ييييييي." يييييييل اقييييييي لعاالل ييييييي دلس ار سييييييي هةاعلوسييييييي تانييييييير اا شرييييييي ر

ادا صدلس العااللع   ".

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 لدظ د اسل لرد االرالهس ار ع هةاالعل ار ل  هسةاااللك ردش اعوااال وف

ل ليييييييبالدظ يييييييد ادلش  يييييييرداد ار ييييييي االيييييييهل قادالها وسييييييي ادالل   عيييييييهس الصيييييييرفاالراليييييييهس ااا ال يييييييراتاشسيييييييد 

دأكيييييهدااا ا"ال يييييراراسلثييييي ا ليييييدةالزلييييي الييييي ااهارةا. يييييوفاالل لسييييي ر عييييي هةاالعلييييي ار ل  يييييهسةاااللك ردشييييي اعويييييااال

 االشظيييييي ةااإللك ردشييييي االييييي يالييييي انييييي ش اا اسييييي هيالو  يييييي  االلصيييييرفالييييي ال ييييي هرةاال عييييي لتتاالدرقسييييي اد لرسييييي

ال  ييييييي هاداليييييييرد س ااالهاريادسشزييييييي الرووييييييي ااشنييييييي  العييييييي لتتاليييييييش اال يييييييو  اسيييييييهدس  اد ودسوزييييييي االييييييياااعويييييييا

كليييييي اليييييي لرداا"إهارةااللصييييييرفا."لسيييييي الر ييييييل اد و يييييي ادليييييي اهد ا يييييي  سرألك ردشسيييييي ادرييييييد سرةال  يييييي رع ادر 

و يييييااسييييي ةااال ييييي   هةالشييييي الييييي اا ييييي تةاال يييييو  ادلييييي اهد اعدائييييي ااإل يييييراقار لرسييييي اقيييييراراعيييييدهةاااللك ردشييييي ا

ا."ادالن ك ا  كر

ار هاها  دقعاإقر ال اادردرس  اعوااال  ةاالعراق اكرهس الورد  

س االييييييش لاالعراقسيييييي ا) ييييييدلد(ماالسييييييدةاال ييييييرتماأ االعييييييرا ااكييييييهال يييييي دلد اليييييي انييييييرك ا  ييييييداصييييييدتاالعييييييرا  

سعسييييها دنسيييي ا يييييهل  تاال يييي ةاليييي اق عيييييهةاعلتئيييي اا    يييييسس اليييي ا  ييييس اإلييييياالصيييي ل اال كرسييييرالييييي اأدردريييي ادقيييييها

ااقرسر يييي اعويييياا  ييييهسةاالل سييييهاليييي االكلسيييي تالييييعا وييييهسثالسشيييي  اال ولسيييي سكييييد ا  دقيييي  ااوييييهاالل يييي دلس الييييـ.قيييي هر 

S&P Global Commodity Insights ماإ اسشييييي مااس ل لييييي  اأدردرسييييي  اأكريييييرار لش ييييير الشييييي ااا ا

اال س  يييي اليييي اال س  يييي . رعييييهاأ ا نيييي رياالصييييس ادالزشييييهاالل سييييهاليييي االييييش لاالرد يييي  ال  صيييي اادسعييييهاسيييي اا  سسيييير 

س ااا ييييييسدسس مالليييييي اسييييييهعةا٪اليييييي اش ليييييي الولنيييييي ر70رييييي لعرا االيييييي يا صييييييصاليييييي اال ييييييشداتاا  سييييييرةاويييييدال ا

ا اأدرماإلعل  اا دلدس الولرسع تال اال د اا كثراررو  .هلعاث ش اأكررالش  ال الشظل

ا

 أدرما  ررا س هةاوص االعرا اال صهسرس 

لييييييها ييييييعهد ماال ييييييرتماأ االلشظليييييي ادال ييييييتاعوييييييااأكييييييهاللثيييييي االعييييييرا اليييييي الشظليييييي اأدرييييييمالوا لييييييدا س اشسييييييد 

ادقيييييي  ا ييييييعهد اليييييي ا صييييييرس .لتسييييييس اررلسيييييي ارييييييه ا اليييييي او سييييييرا االل ريييييي ا4.5وصيييييي االعييييييرا اإلييييييااا سيييييي هة

ألييييييفاررلسيييييي اسدلسيييييي  "مالنييييييسرا اا50لو و  سييييييد االر ييييييل ماإ ا"وصيييييي االعييييييرا ا ييييييت اسيييييي ااالعيييييي ةا اهتارل ييييييهارا

دأد يييييي ماأ ا."لسييييي  الييييي انيييييزراو سيييييرا االل رييييي لتسيييييس اررلسييييي اسدا4.5اليييييااأ ا" ييييي فااإلش ييييي جا سصييييي االييييياا

رالعيييييرا اسل وييييييماوييييي ا سيييييي هةاإش  نييييي او ييييييباال ييييي فااإلش يييييي ن ماد ييييي كد اسشيييييي ما سييييي هةاأ ييييييرىا يييييت اأنييييييز"ا

أليييييييفاررلسييييييي اعييييييي اكييييييي انيييييييزرمادر ل ييييييي ل اسصييييييي االعيييييييرا اإليييييييااالل ييييييي دىاا50 ليييييييد اد بادأسويييييييد ارل يييييييهارا

   يييييييل ا سيييييييي هةا هرسنسييييييي ادا يييييييي ثل رااللرسعييييييي اإلش  نييييييي االلرنعيييييييي "ماالل ييييييي  االيييييييااأ ا" لييييييييلاد ارةااليييييييش لا

   الشو ز اأدرم".اال س هةاال
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ا

 كد االلرك اال ن رياالعاال ن رةاالسدش شس اد  عاا  ”ارر دكد اعل “ال وسل شس ا دقعا

 لوعرا 

عليييييي ارييييييس اال ييييييرتماعيييييي ا دقسييييييعاررد دكييييييد اأعوشييييييتا رليييييي ا نيييييي رةادصييييييش ع اال ييييييوسل شس مااصييييييدتاالعييييييرا  

رئيييييس ا رلييييي اادقييييي  .السدش شسييييي اعويييييااسييييي ل ا سييييي رةادليييييهالييييي اال يييييوسل شس االيييييااالسدشييييي  امسد ييييي ل شال يييييوسل شس ا

ةادصيييييييش ع اال يييييييوسل شس ا  يييييييعاا رلييييييي ا نييييييي ر“ نييييييي رةادصيييييييش ع اال يييييييوسل شس ا يييييييسردا الوليييييييهالييييييي ارسييييييي  اإ ا

لييييييعاكررسيييييي تاال نعيييييي الو لظيييييي اال ييييييوسل شس الركيييييي االعييييييرا اال نيييييي رياليييييي ا ييييييت اال عيييييي د ادالعليييييي االلنيييييي رم

دال يييييي ااال ييييييوسل شس ع للسيييييي اداللووسيييييي اداال يييييي   هةاليييييي اأكرييييييراالل يييييي   االعلتقيييييي االلدنييييييدهةاليييييي االنييييييرك تاال

ا.”ل   ارراهال شدقا600هدشةادل ل  ال اا282أشن تاعواال  و ا

ا

العل ا  رجاال هل ا2000 رل اصش ع ار ر بالهسش اأكثرال ا

 كييييييرارئييييييس ا رليييييي اصييييييش ع ار ريييييي الولييييييهاعلييييييرا االليييييي ئ اليييييي ا صييييييرس الييييييـ"الصر ح"ماأ ا"سشيييييي مااالصيييييير ح 

(االعلييييييي ارل  ويييييييفاالشنييييييي ل تاا يييييييلرتاإلييييييااال دقيييييييفاعييييييي ااالش ييييييي جاد  يييييييرس االعييييييي لوس ا2000أكثييييييرالييييييي ا)

%الييييييي اش ييييييير االلنييييييي رسعاالها وييييييي اا15ك لوييييييي ادصيييييييوتاإلييييييياالسزييييييي مالرسشييييييي اأ االلنييييييي رسعاالع لوييييييي ارل قييييييي ا

دأنيييييي راإليييييااأ اليييييي اأسيييييةاا  ييييير باال يييييي اأهتاإلييييياا دقييييييفااللع لييييي االليييييي كدرةما.وييييي ل ر ل هلييييي الييييي االدقييييييتاال

سييييييداعييييييهةالداكر زيييييي الو لييييييدراال كشدلييييييدن االو صيييييي اليييييي االعيييييي لةماليييييي ا ييييييت اإ يييييي ل ا لييييييدلاإش  نسيييييي اوهسثيييييي ا

الو صييييي الييييي الع لييييي اهد االنيييييدارمال يييييتاعييييي ا  وسييييي اكو يييييي اد يييييرسع الييييي انييييي شز االووييييي  ارييييي ل لدراال يييييرسعا

الش ل  االلداهاالل  درهةا.ااالش  جادر ل  ل 

ا

ا
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أصو باالنتل ادال لداق هةادر    اهد النو اال ع د الهد اال وس االعررس اسزشئد ا لدا

الل وهة ارلش  ر ااش   ر ارئس   الهدل ااإلل راتاالعررس ااالنسةالولهار ا اسها  اشزس 

سشييييييي اأصيييييييو باالنتلييييييي ادال يييييييلداقييييييي هةادر  ييييييي  اهد النوييييييي اال عييييييي د اليييييييهد اادك لييييييي ااالشرييييييي  اال يييييييعدهس  

ال ويييييييس االعررسييييييي االسيييييييدةاصييييييي وباال يييييييلداالنيييييييسةالوليييييييهارييييييي ا اسيييييييها  اشزسييييييي  مارلش  ييييييير ااش  ييييييي بااللنوييييييي ا

 االليييييييدلاادلييييييي ااإللييييييي راتاالعررسيييييي االل ويييييييهةاالنيييييي س  ما ييييييي ئوس يييييي  الها عويييييياالت وييييييي هار إلنليييييي قال يييييييلد مارئس

عييييييي ادنييييييي اأ اس يييييييهها لييييييي  اللداصيييييييو اقسييييييي هةادا ييييييي كل  ال يييييييسرةاال سيييييييرادالشلييييييي  اال ييييييي ا نيييييييزهس اهدلييييييي ا

ااإلل راتاالعررس االل وهةاالن س  .

ا

االن لع االعررس باش عاالوشزدضار د  قاا  رةاالعررس ادول س ز 

 للاال  ييييييرةماداليييييي ياأصييييييهرتان لعيييييي االييييييهد االعررسيييييي ارس شيييييي ارلش  يييييير االسييييييدةاالعييييييا اللصييييييرس ااالسييييييدةاال يييييي رع

لييييي سدالييييي اكييييي اعييييي ةماوسيييييثاأكيييييهتاعويييييااع لزييييي االيييييه دباعوييييي ا و سييييي اأسيييييهالز االرالسييييي الوشزيييييدضاا15 اسدالييييي

 ويييييييتاعشيييييييدا ا"اا  يييييييرةاالعررسييييييي اا2022ر د ييييييي قاا  يييييييرةاالعررسييييييي ادول س زييييييي مادالييييييي يا صصييييييي  العييييييي ةا

ادال و ر".
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ا

اع ز االرعضال ا وسسهاالوظر  باعواالزرا ادس ل ش اا ا    سهاال ا ن ربارعرهالوزس

أكييييييهاد سييييييراال  رنسيييييي اا سراشيييييي االسييييييدةاال ييييييرتا ييييييت ال  ئيييييي اش ئييييييبارئييييييس االييييييد را اا اإلسراشسيييييي دك ليييييي الزييييييرا

ا ادس ل شييييي الييييي ا نييييي ربارع يييييزل االيييييرعضالييييي ا وسسيييييهاالوظيييييراا لسركييييي االكيييييدر اعوييييياا يييييردرةاا ييييي   هةالزييييير

ددصيييييفا. درييييي تاا لرسكسييييي اعويييييااكدرييييي شيييييبا يييييهااسيييييرا ادكدرييييي ماد ليييييمالييييي العيييييرضا شهسيييييه ار لعا و هسييييي االن 

عيييييييي د اليييييييي ال  وييييييييفااللنيييييييي التماعرييييييييهالوزس  ماكدريييييييي ار شزيييييييي انييييييييرسماا يييييييي را سن مادهعيييييييي اإليييييييياا د ييييييييسعاال 

داع ررع يييييييهاان لييييييي قاالونشيييييييي االلنييييييي رك الو عييييييي د ااالق صيييييييي هيالرصييييييي انسيييييييهةالونيييييييي شرس اال  كنييييييي فا يييييييير ا

رييييييييهالوزس  االوظييييييييراا لسركيييييييي اداها اع.الروييييييييهس ادكيييييييي لما ع سيييييييي اال عيييييييي د اال س  يييييييي  ليييييييدسراالعتقيييييييي تارييييييييس ا

الل يييييييردضاعويييييييااكدرييييييي ماد يييييييل اانييييييي ر  اإليييييييااونيييييييةاالوظيييييييراا لسركييييييي اا و هسييييييي االن شيييييييبا يييييييهالزيييييييرا ا

ا ا ن ربارع زل االرعضال ا وسسهاس ااالوظر.دس ل ش مااكها ردرةااال    هةال

ا

انرا الدتانسرس اأرداع قو ادل اوهثارنش   ز اد سرةا  رنس األل شس باأنعرارصهل انهسهة

CNN ليييييي ا  يييييي ةاليييييي  لرالنلدعيييييي اال ييييييرعاليييييي الهسشيييييي اليييييي ش وراا لل شسيييييي ماق لييييييتاد سييييييرةا  رنسيييييي األل شسيييييي ماا

يييييييهلتارنيييييييهةالليييييييدتاصيييييييو س اقشييييييي ةاالن سيييييييرةمانيييييييسرس اأريييييييداع قوييييييي مادا ييييييي زهافا أش لسشييييييي اررريييييييدمماإشزييييييي اص 

اللزييييييةار لش يييييير الزيييييي اأ اسيييييي ةاال و سيييييي اليييييي الد زيييييي ااالصييييييو سس االنيييييينع  األث لزيييييي اريييييي لعشفمادق لييييييتاإشيييييي اليييييي 

 س مادأ  لتاأش ال االلو  الز اأالا لرالرا ةاالنش  ةار تةادكرال .رن  ل

 

لسرد اكدردش ال اكدرس االنل لس باكسةاندش اأد اسو رال ا"ك رث اكرسرة"العااش ن را

االدر  

BBC دردشييييييي الييييييي اريييييييته ار شييييييي ال لس ماكيييييييسةاندشييييييي اأد مااش نييييييي رالسيييييييرد اكدصيييييييفا عيييييييسةاكدرسييييييي االنيييييييا

ئ ااإلعييييييتةاالر ييييييلس اال ييييييرتاأ اال ييييييول تاالصييييييوس ا يييييينوتماليييييي اا  يييييي رسعاد كييييييرتاد يييييي .""ك رثيييييي اكرسييييييرة

ا  سييييييرةماشصييييييفالوسييييييد او ليييييي اوليييييياالنزدليييييي اال ييييييرب.ادالاسلكيييييي اال  كييييييهاليييييي انلسييييييعاويييييي التاكدلسييييييهما  ا

عوييييياا  اسييييييهاكرسيييييرالييييي اعييييييههاد يييييه اسيييييي  اا رقييييي ةا.إلنيييييرا ااال  ريييييي راتااللرسييييي اليييييرتهاالا لويييييماد يييييي ئ اك لسييييي ا

شزييييي اإصييييي ر تاكدردشييييي مادسيييييدالييييي اويييييها ا ييييي ال نيييييراعوييييياااو لييييي  ا  نييييي اال سيييييرد االوييييي التااللنييييي ر السييييي اأ

دش ويييييتادك لييييي اا شرييييي  االر يييييلس اعييييي اكيييييسةاقدلييييي با"إ ااش نييييي راال سيييييرد ا.رنيييييك ادا يييييعالييييي اكدرسييييي االنيييييل لس 

ا رث ا صسبارتهش الش ا   س ز ".ال رسثاسداأكرراك

ا
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اههةالعا ص عهااو ن ن تاإسرا ..اد  دلاق س أندا األشس الن

ليييييييعا صييييييي عهااالو ن نييييييي تاعويييييييااار  ييييييي قاأ يييييييع رااللويييييييس ادال رييييييي اد سرسلييييييي الييييييي اال يييييييوعااعررسييييييي اشيييييييت ال

  ائسيييييي اليييييي اإسييييييرا مالر ييييييتاال ييييييداتااإلسراشسيييييي ماالسييييييدةاال ييييييرتماأنييييييدا األشسيييييي النييييييههةاليييييي الزييييييرا ادعييييييههاال

سييييييرادل ر يييييي  ادرردنييييييرهمادليييييي اليييييي اش و يييييي اليييييي االلييييييه الشزيييييي مالز ريييييي هاد ييييييششهجادشييييييدرا ريييييي هالل ييييييش ادلت

إليييييياا لييييييمماأعويييييي اع ييييييداليييييي االررلليييييي  ال  يييييي انيييييي صا ييييييت ااالو ن نيييييي تاال   يييييير ا." رش نييييييسدش  "إسييييييرا اإش

ا  يييييييردقارل ييييييي ال يييييييراراالوكدلييييييي ارليييييييعاأ يييييييع راليييييييداها  ائسييييييي اأ   يييييييس مادلييييييي الييييييي اش ويييييييتادك لييييييي ااسييييييي ا

  ييييي   ماأ ا"ن صييييي اليييييد الييييي ا ددش ويييييتادك لييييي ا"إسوشييييي "اعييييي اأوليييييها دائييييي ماالش ئيييييباعييييي الهسشييييي اه .لووسييييي 

 يييييي لا ييييييت اال نلعيييييي تاا  سييييييرةاليييييي اه لييييييد ".ادلييييييةا وييييييهها   صييييييس اإ يييييي لس ارنيييييي  االيييييي ا)لهسشيييييي (اأشهسلنييييييم

اس ااالن صاأداظردفال  و اد  رس  .

ا

ا


