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 االفرراحيح
اظؿـقؼرمتفقؽيماألرضمــمصؽرؼومزفرتمصؽرةماظدوظيماٌدغقيمسدلمربووالتمصالدػيم

ايؼقق،موتـطؾؼمعـمضقؿمملساــمظـشلةمدوظيمحدؼـيمتؼقممسؾكمعؾودئماٌلوواةموتر

ماظدوظيماٌدغقيمسدلمإدفوعوتم موظؼدمتؾؾقرتمصؽرة مواظلقودة.. أخالضقيمصكمايؽؿ

ماٌػؽرونم مؼؾؾقر موظؽك ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم مصك مزبؿؾػي معصودر معـ موعؿعددة الحؼي

ماظػقضكم متؼقممسؾك ماظؿك ماظطؾقعي محوظي متصقؼر مإظب مىلوا ماظدوظيماىدؼدة رؾقعي

م م؛موسؾكمرغقونماألضقى. مواظغضىمواظلقطرة ماظؼقة معشوسر مايوظيمهؽؿفو صفذه

ماظعقشم مأجؾ معـ مواظؿعوون مواظؿلوغد مبوظؿلوعح متؿلؿ ماظؿك ماٌدغقي ماظروح صؿػؼد

اٌشذلك.مإنمتلدقسماظدوظيماٌدغقيمػقماظؽػقؾمبلقودةمػذهماظروحماظؿكممتـعماظـوسم

موضوغقغ مدقودقي متلدقسمأجفزة مخالل ماظؾعضمعـ مبعضفؿ مسؾك ماالسؿداء قيمعـ

خورجيمسـمتلثرلماظؼقىمواظـزسوتماظػردؼيمأوماٌذػؾقي،متلؿطقعمأنمتـظؿمايقوةم

مذاظعوع موتـظؿ ماًوصي، ماٌؾؽقي موهؿك مسؾكممي ماظؼوغقن متطؾؼ موأن ماظؿعوضد، ون

ومتـؾماظدوظيمإرادةماجملؿؿعم .ؿعبقعماظـوسمبصرفماظـظرمسـمعؽوغوتفؿمواغؿؿوءاتف

 .عـمإعبوعماألعيموعـمإرادتفوماٌشذلطيمؼعـكمذظؽمأنمصؽرةماظدوظيماٌدغقيمتـؾع

متقصػمبلوصوفم مدوظي متصؾح مصنغفو ماظـقق مػذا مسؾك ماٌدغقي متؿلدسماظدوظي وإذ
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طـرلةمعـمأوشلومأغفومدوظيمضوغقنمصوظدوظيماٌدغقيمتعرفمسؾكمأغفوماهودمعـمأصرادم

مػذهم مؼطؾؼ مضضوء موجقد معع ماظؼقاغني، معـ مظـظوم مطبضع مذبؿؿع مصك ؼعقشقن

ماظدوظيماٌدغقيمأالماظؼقاغنيمبنرد مضقوم مصؿـماظشروطماألدودقيمصك معؾودئماظعدل. وء

طبضعمأىمصردمصقفومالغؿفوكمحؼقضفمعـمضؾؾمصردمآخرمأومررفمآخر.مصـؿيمدائؿوم

دؾطيمسؾقومـمػكمدؾطيماظدوظيمـمؼؾفلمإظقفوماألصرادمسـدعومتـؿفؽمحؼقضفؿمأومتفددم

ما موهػظ ماظؼوغقن متطؾؼ ماظؿك مػك ماظلؾطي مػذه ماألرراف،مبوالغؿفوك مظؽؾ يؼقق

مصنغفوموعؾمعـم ومتـعماألررافمعـمأنمؼطؾؼقامأذؽولماظعؼوبمبلغػلفؿ.موعـمثؿ

متؿلدسم مأغفو موعـمخصوئصماظدوظيماٌدغقي متؼػمصققماألصرادمعبقعو اظؼوغقنمأداة

ماآلخرم موضؾقل مواظؿلوعح ماظلالم مسؾك متؼقم ماظعالضوتماظؿك معـ معدغك مغظوم سؾك

مصكمايؼققمواظقاجؾو ت،مواظـؼيمصكمسؿؾقوتماظؿعوضدمواظؿؾودلماٌكؿؾػي.مواٌلوواة

إنمػذهماظؼقؿمػكماظؿكمتشؽؾمعومؼطؾؼمسؾقفماظـؼوصيماٌدغقي،موػكمثؼوصيمتؿلدسم

سؾكمعؾدأماالتػوق؛مأىموجقدمحدمأدغكمعـماظؼقاسدماظؿكمتشؽؾمخطقرومغبراءمالم

وتلتكمصبىموووزػو،مسؾكمرأدفوماحذلامماظؼوغقنم)وػقمؼشؽؾماظؼقاسدماٌؽؿقبي(.م

مظؾـوس،مهددم ماظققعقي مضقاسدمسرصقيمسدؼدةمشرلمعؽؿقبيمتشؽؾمبـقيمايقوة بعده

ماظؿؾودلماظؼوئؿمسؾكماظـظوممالماظػقضك،موسؾكماظلالممالماظعـػ،موسؾكم شلؿمصقر
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ماظؼقؿم مسؾك مال ماظعوعي ماإلغلوغقي ماظؼقؿ م،وسؾك ماظعقشماظػردى مال اظعقشماٌشذلك

مصننماظدوظيماٌدغقيمالمتلؿؼقؿمأالمبشرطمثوظٌماظػردؼيمأوماظـزسوتماٌؿطرصيموعـمثؿم

ػقماٌقارـي.موؼؿعؾؼمػذاماظشرطمبؿعرؼػماظػردماظذىمؼعقشمسؾكمأرضمػذهماظدوظي.م

صفذاماظػردمالمُؼعرفممبفـؿفمأومبدؼـفمأومبنضؾقؿفمأوممبوظفمأومبلؾطؿفَموإمنومُؼعرفم

حؼققموسؾقفممتعرؼػومضوغقغقوماجؿؿوسقومبلغفمعقارـ،مأىمأغفمسضقمصكماجملؿؿعمظف

مطونماظؼوغقنمؼمدسمصكم مصنذا مععمعبقعماٌقارـني. مصقفو مؼؿلووى موػق واجؾوت.

مضقؿيماظلالمم مطوغًماظـؼوصيماٌدغقيمتمدسمصقفو ماظعدل،موإذا اظدوظيماٌدغقيمضقؿي

مصوٌقارـقنم ماٌلوواة مضقؿي ماٌدغقي ماظدوظي مصك متمدس ماٌقارـي مصنن االجؿؿوسك،

معـف موظؽؾ ماظؼوغقن مأعوم ماظذىمؼؿلووون ماجملؿؿع ماظؿزاعوتمووه موسؾقف محؼقق ؿ

ؼعقشقنمصقفمواٌقارـقنمػـومالمصبىمأنمؼعقشقامطؿقارـنيمالمعؾوظني،مبؾمصبىم

موواجؾوتفؿمجقدا،م مؼعرصقنمحؼقضفؿ ماظذؼـ معـماٌقارـنيماظـشطوء أنمؼؽقنمجؾفؿ

ممبدغقؿفؿم محبقٌمؼرضقن مذبؿؿعفؿ مصكمهلنيمأحقال مصعوظي معشورطي وؼشورطقن

مدائ مسبق مسؾك مػق معو مظؽؾ مطؾرلا مإخالصو موطبؾصقن مسوم»ؿ، ماظعوم،م«: اظصوحل

مصفؿمضبرصقنمدائؿومسؾكمطؾمعومؼؿصؾمبوًرلم واٌؾؽقيماظعوعي،مواٌؾودئماظعوعي.

ماظدميؼرارقي.م معفؿيموػك مخصقصيمرابعي مشلو ماٌدغقي ماظدوظي مصنن مثؿ، موعـ اظعوم

صردمأومشبؾيمأومصوظدميؼرارقيمػكماظؿكممتـعمعـمأنمتمخذماظدوظيمشصؾومعـمخاللم
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ماظدوظيم مودقؾي مػك ماظدميؼرارقي مإن مأؼدؼقظقجقي. مغزسي مأو مأردؿؼرارقي مأو سوئؾي

ماٌدغقيمظؿقؼقؼماالتػوقماظعوممواظصوحلماظعوممظؾؿفؿؿعمطؿومأغفومودقؾؿفومظؾقؽؿم

اظعؼالغكماظرذقدموتػقؼضماظلؾطيمواغؿؼوشلو.مإنماظدميؼرارقيمتؿقحماظػرصيمظؾؿـوصسم

ماأل مبني ماًالق مبراعٍماير معـ مسـفو مؼـؾـؼ موعو ماٌكؿؾػي، ماظلقودقي صؽور

مظؾؿـو ماظـفوئك ماشلدف موؼؽقن مظؾؿفؿؿعودقودوت. ماظعؾقو ماٌصؾقي مهؼقؼ َمصس

مصكماغؿكوبوتمسوعيم ماظشعىماظذىمؼشورك ماظؿـوصسمػق ماظـفوئكمصكمػذا وايؽؿ

الخؿقورماظؼقوداتموغقابماظشعى،مالمبصػؿفؿماظشكصقيموإمنومحبؽؿمعومؼطرحقغفم

ٍمودقودوتعـمب م.راع

م  
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 الذيٌي؟ والصشاع...املزهثي االعرقطاب ايي اىل

 صسا يىعف

ماظصراعمادؿػقولمعـمسؼقدمعـذمصبريمٌومدقودلمعؿؿؾعمايمسؾكمخوصقومظقس

مدعلمػق،مودؾؾف.محصرامواالدغكماالودطماظشرقمعـطؼيتمويفماالعين،مواالضطراب

معػفقمموصؼماٌوضلماظؼرنمعـماًؿلقـقوتماوادطمعـذماالعرؼؽقيماٌؿقدةماظقالؼوت

ماظشرطوتمعػفقممسدلماضؿصودؼوماضقىمطؼطىماظعوملمسؾكماظلقطرةمبغقيماظعقٌي

ماىـلقوتماٌؿعددةماظعؿالضي مسلؽرؼيمعـظؿوتماوماحالفماضوعيمسدلمودقودقو.

ماالرؾللمايؾػ)ماظـوتقمعـظؿيموابرزػومعؾوذرة،مبؼقودتفو مصقفمتؿؿـؾمواظيت(

مػقظـدا،ماٌوغقو،ماؼطوظقو،مصرغلو،مبرؼطوغقو،:مموعـفوماظغربقيماوربومدولمشوظؾقي

موترطقوماظدامنوركمثؿمبؾفقؽو ماظقوبون،:ماسضوئفموعـمادقومذرقمجـقبموحؾػ.

موشرلػوموعوظقزؼوماظػقؾؾنيماىـقبقي،مطقرؼو موقبماظؾقرؼيمادورقؾفوموجعؾ.

مشرلماٌذطقرة،ماظدولمشوظؾقيميفمسلؽرؼيمضقاسدمجوغىماظبمحرؼي،مبؽؾماحملقطوت

م.اؼضوموشرلػومواظؾقرؼـماظلعقدؼيمعـمطؾميفمعـفومعقجقدمػقمعو

مواظصنيمطرودقومشلوماظؿؼؾقدؼنيماًصقممعـماظػعؾمردماظبمغشرلمانمغرؼدموالم

مواظيتماالوظبمبوظدرجيمسلؽرؼوماٌـػؾؿيماظعدواغقيماظلقوديمػذهمووهموشرلػو،
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معـمظؽـرلمادؿـؿورػومسدلماظؼورات،معبقعمسؾكماشلقؿـيمورائفومعـمتفدف

مواٌذػؾقيماظدؼـقي:موعـفو.ماٌقروثيماظلؾؾقيماظؿورطبقيماظذلدؾوتمذاتماجملؿؿعوت

مرأؼفوموحلىمعـفومواظغوؼي.موشرلػوماظعرضقيموحؿكمواالثـقيمواظؼقعقيمواالجؿؿوسقي

ماوماٌؿشدد،ماظؼقعلماالغؿؿوءمذاتماجملؿؿعوتمهررماسوضيميفمواضقاهمسوعؾمطلصضؾ

ماٌؿطرفماٌذػيب-اظدؼين ماالضطوسلماالجؿؿوسلمظالرثماعؿدادمػلموشوظؾقؿفو.

ماٌغؾؼماظؼؾؾل ماالرادة،معلؾقبيمظشعقبفوماظعرؼضيماالجؿؿوسقيماظؿقؿقيمواظؾـك.

موخؾؼماساله،ماٌذطقرةماظؿورطبقيماظذلدؾوتمتؾؽمتلجقٍماوماثورةمادؿؿرارؼيمبلؾى

مبقـفومصقؿومدعقؼيمداخؾقيمغزاسوت معوظقومممقظيمصقفو،ماضؾقؿقيمحروبماغدالعماو.

مبلكوءماو.ماالعرؼؽقيماٌؿقدةماظقالؼوتمايمضؾؾفو،معـموظقجلؿقوموبشرؼوموسلؽرؼو

ـقي،ماظؼقعقيماالشؾؾقيمذاتمايؽقعوتمبعضمضؾؾمعـمعػرط ماٌذػؾقي،ماومواظدؼ

ماٌـطؼيميفماٌؾوذرماظـػقذموذات ماظعربقيماٌـطؼيميفموخوصيمصؾؽفو،ميفمواظدائرة.

مواصؾح.محصراماظغربقيماوربوميفمحؾػوئفوموععفومطدلىمطدوظيمعصويفوموحلى

معـظقعيماغفقورمبعدماالوظب،مبوظدرجيماظعلؽرؼيمادذلاتقفقؿفوميفموضقحوماطـرماالعر

ماي(مدؾؿموالمحرمال)مبػذلةمواغؿفوءاماظلقصقيت،ماالهودمبؼقودةماالذذلاطقيماظدول

م-م7421معوبنيمسوعوم42مضرابكمداعًمواظيتم-ماظؾوردةمايربم-معرحؾي

ماظصراعمواحؿدامماظـوظـيماالظػقيمعـماىدؼدماظؼرنمعدخؾمحؿك.محصرام7447
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مضورةماظبمسؾقرامهدؼدامواالدغكماالودطماظشرقمعـطؼيتميفمواظعرضلمواظدؼينماظؼقعل

مادالعقيمعذػؾقيمعـظؿوتمسدلمصقفوماالوظبمبوظدرجيماظدؼينماظصراعمومترطزماصرؼؼقو،

ماظـصرةموجؾفيمداسش،موثؿماظؼوسدة،معؼدعؿفو،مويفمعؿعددة،موبلزلوءمعؿطرصي

ماٌذػيبم-ماظدؼينماالدؿؼطوبمذاتماظدولمضؾؾمعـمممقظي.موشرلػوماالدالمموجقش

.موشرلػومترطقوموثؿمواظؽقؼًمواظؾقرؼـماظعربقيمواالعوراتمطوظلعقدؼيم-ماالدالعل

مجؾفيمادؿـػورمحصؾموبوٌؼوبؾ.مشلومعؾوذرةمبصقرةماالعرؼؽقيماظدوائرمعـموبنؼعوز

ماظؼقعلمواظعـصريماالوظبمبوظدرجيماٌذػيبمظؾصراعمرؾقعقيمطؿقصؾيمظذظؽمعضودة

مثوغقي موزفقرم7414مسوممصقفوماظـقرةمضقوممبعدمهدؼداماؼرانميفموذظؽ.

مععفومتؿعورػمذقعقيمظغوظؾقيمعذػؾقيمضقودةمذاتمصقفو،ماالدالعقيماىؿفقرؼي

ماظلينماٌذػيبماظؿطرفموان.ماالوظبمبوظدرجيمدقرؼوماظعراق،موعـفوماالغظؿي،مبعض

مهرؼؽمعـمومتؽـماظشقعلماٌذػيبماظؿطرفماظقاضعمارضمسؾكمدؾؼمضدمطون

ماظيتماالحداثموعو.مبؾوطلؿونمبدءاماٌـطؼيميفماٌؿطرصيمٌـظؿوتمعـماظؽـرلموتلؾقح

مم77ميفموضعً مماؼؾقل/ مواظدولمسوعيماظعوملمػزتمواظيتماعرؼؽوميفم4007/

مغظومموادؼوطماعرؼؽومضؾؾمعـماٌؾوذرماظعلؽريماظردماظبموادىمخوصي،ماظغربقي

معـمطـرلميفماٌـظؿوتمػذهمتغذؼيمبدءموثؿموجقزة،مصذلةمبعدمبوطلؿونميفماظطوظؾون

ممتزؼؼمعـماظقضعماظقفمآلموعو.ماسقامماًؿليمؼؼوربمعومضؾؾمدقرؼومواػؿفوماٌـورؼ
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ماٌدةمرقؾيمصقفوماػؾقيمحربموادؿػقولمواظلقودلماالجؿؿوسلمغلقففوموحدة

مسوممعـذماظعراقمداخؾماظبماٌذطقرةماٌذػؾقيمظؾؿـظؿوتماظؿطرفماعؿدادمثؿ.ماٌذطقرة

ماٌؿعورػيماظلـقيماالطـرؼيمذاتماحملوصظوتميفموادعيمعلوحوتمواحؿالظفم4072

ماٌؿقدةماظقالؼوتماسؾـًمثؿَمحصرامواالغؾورماظدؼـمصالحمغقـقى،:موعـفومععفو،

مواظعراقمسوعيماٌـطؼيميفماظلينماٌذػىمععمواظعؾينماٌؾوذرمتعورػفوماالعرؼؽقي

ماٌـظؿوتمغػسمسدلمومتقؼؾف(ماٌلؾؿنيماالخقان)ماظلقودلمتـظقؿفمودسؿًمخوصي،

مدوبؼومجوءمطؿوماٌـطؼيميفمشلوماظراسقيمواظدولماٌذطقرة متػوضؿماظبمادىمممو.

مويفماظعربقيماظدولمشوظؾقيماظبمذظؽمواعؿدادماٌذػيبمواظصراعماالعينماالضطراب

موعصرمواظصقعولمواظقؿـم4072مسومميفماظؼذايفمغظوممدؼقطمبعدمظقؾقومعؼدعؿفو

ماخرى،موعـورؼماظلـقيماالدالعقيماالشؾؾقيمذاتمدقـوءمجزؼرةمذؾفميفمحصرا

ماؼضوموتقغسمطوىزائر موادعمزبططمظؿـػقذمػقمصعال،موعشكصمتؼدممعوموطؾَ

ميفماظؼوئؿيمظؾدولماالداريماظشؽؾممتزؼؼمػقمعـفمواظغرضمظف،ماظؿؿفقدمصبري

مطوغؿقغوتمذؽؾمسؾكمدوؼالتمظظفقرمجدؼدةمخورريمووصؼماوال،ماظعربقيماٌـطؼي

مربددةمجغراصقيمارضقيموذاتمدوبؼومعضطفدةمضقعقيماوماجؿؿوسقي،مخصوئصمذات

مدينم-معذػيبمدؼينماومبف،موععذلفمالحؼومشلومودقودلماداريمطؽقونمتورطبقو

ماٌؼدعيميفم- مصوحؾيماعرؼؽومغبوؼيمهًماومعؾوذرةمخوضعيمعبقعفوموتؽقن.
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ماٌـطؼيميفماالطـرمواظعلؽريماالضؿصوديماظـػقذ ميفمواظؿقؽؿماظؿصرفمحؼموشلو.

ماظبموضؿفومواٌلؿؼؾؾقيماالغقيمعصويفوموحلىمتشوءمعومعؿكموتغقرلػؿمحؽوعفو

م(.اظـوتقمحؾػ)

معلرحلمبعؿؾمذؾقفمصعالمػقماظقاضعمارضمسؾكمضبصؾمعومطؾمانمغشرل،مانموالبد

ماظيتمواظدؼـقيماظؼقعقيماالجؿؿوسقيماالضؾقوتمعبقعمتصػقيمعـفوماظغوؼيموعشوػد،

ماظلقودقيمضقوداتفومبؼوؼوماغصرافمبلؾى.مداخؾفوموعـماظزعـمععمصقفوماظؿكطؾمبدأ

ماالرضمضؾؾمايضورؼيماظؿلؿقيماحؼقيمسؾكمبقـفومصقؿوماظصراعماظبماشلزؼؾي

مثؿ.مصقفوماٌؿعوؼشنيماظؾوضنيمعـماغصورػوموعشؿؿيمممزضيماظشؾفماىغراصقيماظؿورطبقي

مؼعـقفومؼعدمملماالعرموطلنمرسوؼوػومسـماظدصوعمسـمواٌذػؾقيماظدؼـقيمضقوداتفومتراجع

ماًورجمعـماظؿقجقفموحلى مبنيمعومتـقصرمبوظؿصػقيماٌشكصيماالضؾقوتموانَ

ماظؿؿودؽموػزؼؾيمصغرلةمعؽقغوتمبوسؿؾورػؿمواظصوبؽي،مواظشؾؽمواظقزؼدؼيماٌلقققي

ماظذلابمظقحدةمصؼداغفوماي.مجغراصقومعشؿؿيموارضمممزقماجؿؿوسلمغلقٍموذات

ماظـوبؿيمواٌقارـيماالجؿؿوسلمواظؿكظػ ماشلفرةمسؾكماالضؾقوتمػذهمؼشفعمعوموان.

ماظؿورطبقيماظعالضيمصؼداغفومبلؾىمػقماٌذطقرة،مظؾعقاعؾماضوصيمطونماووهموبوي

مميؽـمعـفو،مواظغربقيماظؽدلىماظدولمعـمدوظيماليمؼعدمومل(.ماٌقارـي)ممايمبوظقرـ

موذعؾومارضومعـفوماالدؿػودة موعـمبذظؽماٌؾؽػمواحملؾلماظغربلماالسالممبدأمظذا.
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مزفرتمبؾمال.مػفرتفؿمتشفقعميفماٌؾوذرةماظؿغذؼيمؼؿقظب(ماالضؾقوتماي)مداخؾفو

ماظؼودعنيمػقؼيمبؿقدؼدمدوظقيمجفوتمسدةمعـمرؾؾوتمعؽشقفموبشؽؾ

معومسدا.مادذلاظقومعؼدعؿفؿمويفمواظصوبؽيمواالؼزؼدؼنيمظؾؿلقققنيمواالصضؾقي...اظقفو

.ماظلوبؼيماظػذلاتميفمدقرؼوموثؿماظعراقمعـمشػرلةموبلسدادماٌؽقغوتمػذهمعـماظؿفل

معؼدعؿفومويفماظغربقيماوربومدولماظبماٌالؼنيموووزوامالغفؿماحصوءػؿمميؽـموال

مالحؼوماٌػؿقحيماالبقابمذاتمادذلاظقومبودؿــوءموبرؼطوغقوماظلقؼدمصرغلو،ماٌوغقو،

معلؾؼيمذروطموبدونمالحؿضوغفؿ مصوحؾيماالعرؼؽقيماٌؿقدةماظقالؼوتموطوغًَ

موالماٌـؾؿيماالدذلاتقفقيمدقودؿفوموصؼ(ماالضؾقوت)ماٌؽقغوتمػذهمتصػقيميفماٌكطط

موحلىمدورةمعـماطـرمدارتمانمبعدماظلوسيمسؼوربماووهمتغرلمجفيمالؼيمميؽـ

م.صؼطمبغرلػوماظزعـمضؾطمعػفقم

مالئقيمواؼـماظدؼين؟مواظصراع...اٌذػيبماالدؿؼطوبماؼـماظب...غؼقلمانمالبدمواخرلا

م.ذظؽمحقلماظدوظقيمواٌقاثقؼماالغلونمحؼقق

م

م
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 4تعذ عقىط الٌظام الذكراذىسي القوعي يف 
 4002ًيغاى 

 هري شاجا

م ماظدطؿوتقري ماظـظوم مدؼقط مبعد ميف مم9اظؼؿعل مضقاتم2003غقلون مررؼؼ سـ

اظؿقوظػمبؼقودةماظقالؼوتماٌؿقدةماالعرؼؽقيموحؾػوئفومحقٌمطونمايزبماظشققسلم

اظعراضلماظقحقدماٌعورضمسـماظطرؼؼيماظيتممتمبفوماظؿغقرلمحقٌماضذلحمانمؼؽقنم

ما معـماظداخؾموبلؼديمسراضقيمحقٌمطوغًموربي م1991غؿػوضيمتغقرلماظـظوم

م مدظقؾ مذظؽمحنيخرل موظؽـممسؾك ماشؾىمربوصظوتماظعراق ميف ماظـظوم مادؼوط مت

اظؿدخؾماالعرؼؽلمحولمدونمذظؽمطقنمالطبدممعصويفموأخرلاممتمادؼوطماظـظومم

ماغفورتماظدوظيم مذظؽ مبعد م... ماالعرؼؽقي ماظيتمرشؾًماظقالؼوتماٌؿقدة بوظطرؼؼي

مسـف موشوب مواظطوئػقي مواظؼقعقي ماظلقودقي ماظصراسوت مبلؾى ماىوغىماظعراضقي و

معػؿقحيم ماالضؿصودؼي ماظـوحقي معـ ماظعراضقي مواصؾقًمايدود اظقرينماظدميؼرارل

ماظؽؿرطقيم ماظؿعرصي مضوغقن متطؾقؼ مدون مواالضؾقؿقي ماظدوظقي ماظعومل مدول معبقع اعوم

ماظلؾطيمسـمععوىيمعشوطؾماظؾالدمواتلوسفوم موغؿقفيمسفز ماظـقسقيم.. واظلقطرة

ؼمعؾدأماظشكصماٌـودىميفماٌؽونماٌـودىمظؿؿققلماظبمازعيمغظوممحؽؿموسدممتطؾق
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ـقيموتػشلماظػلودمواظذلػؾميفم ماٌكؾصيمواظقر ماظؽػقءة ماظعـوصر مترتىمادؿؾعود ممو

م..مسبـماالنمحبوجيماظبم مادىماظبمذؾؾميفماجفزتفو عمدلوتماظدوظيمطوصيمممو

تشرؼعمضقاغنيمعفؿيمطؼوغقنماالغؿكوبوتموضوغقنماظـػطمواظغوزموشرلػومعـماظؼقاغنيم

االخرىم..مغرىماالنمبلنماظعراقمميرمبلزعيماضؿصودؼيمخوغؼيمغؿقفيماػؿولماظؼطوعم

موػقاظ ماىوغى موحقد ماضؿصود مسؾك مواالسؿؿود ـوسل مواظص مواظذيمزراسل اظـػط

ايؽقعيمسؾكماجراءاتمتؼشػقيموطؾممصلضدعًادعورهماظبمحدمطؾرلمممومماشبػضً

يماالضؿصودؼيموتؾذؼرماعقاشلومػذاموذاكمؼؽؿـماظػشؾميفمدقءمادارةماظدوظيمعـماظـوحق

ماالوضوعمعرػقغوم مؼظؾمتطقر م.. ماٌوظلمواالداريميفمعبقعمعػوصؾفو بلؾىماظػلود

ماالصالحم ماجؾ معـ مواظضغط ماظؿقرك مسؾك ماٌدغل مواظؿقور ماىؿوػرل مضدرة مبدى

مايؼقؼلم ماظدميؼرارل مبوبماظؿطقر موصؿح مأزعؿفو معـ ماظؾالد ماخراج مبغقي واظؿغقرل

م ماضمسؾكواظلرل مدوظيمررؼؼ موعمدلوت مضوغقن مدوظي مدميؼرارقي معدغقي مدوظي وعي

معـمدؾؾقوتماغطؾؼًماظؿظوػراتميفم ماساله مذطر موبلؾىمعو اظعداظيماالجؿؿوسقيم..

م ممتقز مم2012غفوؼي مذؾوط مظؿظوػرات ماعؿداد متؿقاصؾمم2011وػل حقٌ

االحؿفوجوتماظيتمتشوركمصقفومضطوسوتماجؿؿوسقيمعؿـقسيمغؿقفيمترديماالوضوعم

وتدػقرماظظروفماٌعقشقيموازدؼودمازعوتماظؾالدماظلقودقيمواالضؿصودؼيمماالضؿصودؼي

وتطوظىمرئوديماظقزراءمبوجراءاتمحوزعيممبقودؾيماظػوددؼـمواٌػلدؼـموتؼدميفؿم
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ماظدوظيموطذظؽماجراءم ماظعودلموادذلجوعماالعقالماظبمخزؼـي مجزاءػؿ مظقـوظقا ظؾؼضوء

مذومطػ موتعقنيموزراء موعفـقيمبعقداالصالحوتمبؿغقرلماظقزراء سـماحملوصصيممآوءة

م .اظلقودقي

م

م

 بة عيدمه الاغر يف الاول من اايرنتقدم بأ مجل الهتاين اىل عامل العامل مبناس    

 عىل اكفة حقوقهم. اممتنني ان حيصلو    

 اجملد للطبقة العامةل.   

 النرص للاكدحني.   
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 لعلواًيحا

 فاعنت الٌجاساعذاد: 

م ماٌقضقسوت ماطـر ماالوػوممعـ مدائؿو مبفو موهقط ماظعربل ماظعومل ميف مظؾكؾط اثورة

ماٌػفقممالبدمعـماظؿذطرلمبونم ماصضؾمشلذا معـماجؾمصفؿ واالدوررلمواالطوذؼىم.

ماظعني(م م)بؽلر ماظِعؾؿوغقي م: موغعين مسـدػؿو ماظؿقضػ معـ مالبد معػفقعون ػـوك

ماظعني م)بػؿح م(واظَعؾؿوغقي ماٌعرصي مادبوذ مػل مِسؾؿ معـ معـماظِعؾؿوغقي ماآلتقي اظعؾؿقي

اظؾققظقجقوم"معؼقودومظؿػلرلمم–اظؽقؿقوءمم–اظػقزؼوءمم–اظعؾقمماظطؾقعقيم"اظرؼوضقوتم

طوعؾمأعقرمايقوةمواظؽقنمواظؿورؼخموعومضؾؾموعومبعدمايقوةمصؿـالماظعؾؿوغقيمالمتؼؾؾم

بليمتػلرلمشقيبمأليمصؽرةمأومعقضقعمبؾمتصرمسؾكماظؿػلرلماظعؾؿلم.موػلمتؿؾـكم

اظلؾطيماظزعـقيمواظلؾطيماظدؼـقيماظذيمصبىمأنمؼؿلدسمسؾكمصصؾمتوممماظػصؾمبني

بنيماظدؼـمواظلقوديمعـمحقٌماخؿالفمرؾقعيماٌعرصيماظدؼـقيمسـمرؾقعيماٌعرصيم

اظعؾؿقيماظيتمهددماظعالضوتماٌدغقيمظؾؾشرمصقؿومبقـفؿم.وتمطدمسؾكمضرورةمضقوسم

مضقوسماظعؼؾمسؾكماظـصمظذظؽمصفل مضراءةمماظـصمسؾكماظعؼؾم،مال تؼقلمبضرورة

أعوماظَعؾؿوغقيمبػؿحم  .اظـصماظدؼينمععمربطفمبوظزعونمواٌؽونموايوظيماًوصنيمبف

ماظؾشريم اظعنيمصفلمعشؿؼيمعـمَسوملمأيمدبؿصمبشؽؾمأدودلمبوظعوملمواظقجقد
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صقفموالمسالضيمشلومبوظغقؾقوتمواٌوورائقوتماٌطروحيمدؼـقَومبؾمإغفومتؼقممسؾكمدورم

مط مبصػؿف مطوصيماإلغلون ميف موعرجعقؿف ماإلغلوغل ماظعؼؾ موادؿؼالظقي مععرصقَو وئـَو

ماظدؼـقيموسالضؿفؿوم ماظعؿؾقيمورؾقعيماٌعرصي مودراديمرؾقعيماٌعرصي ذبوالتمايقوة

مورؾقعيم ماظؼقؿ مورؾقعي ماظدؼـ مرؾقعي معـ ماٌقضػماظعؼالغل متؿؾـك مإغفو م. بؾعض

م ماظدؼـ مبني ماٌعرصي مرؾقعي محقٌ معـ ماظعالضي موعػفقم م،واظدؼـماإلغلون واظؼقؿ

مواظؼقؿ مواإلغلون م، مؼذلجؿم  .واإلغلون مٌو متعؾرلان مػـوك مان مادراك ماٌفؿ عـ

ماظعؾؿوغقي ماغف مسؾك مدؽققالرؼزم  :بوظعربقي م) ماظعؾؿوغقي مطؾؿي م:  (اوال

secularism اٌشؿؼيمعـمدقؽقظقمeculum s اظالتقـقيموتعينماظعصرماوم

مطوغ ماظقدطك ماظعصقر ميف موظؽـ ماظؼرن ماو مػذامتمًاىقؾ ماو ماظدغقو ماو عينماظعومل

الولمعرةم  secularاظزعونميفمعؼوبؾماظؽـقليم.موضدمادؿكدممعصطؾحمدقؽقالر

)اظذيماغفكماتقنمايروبماظدؼـقيماٌـدظعيمم7421يفمتقضقعمصؾحمودؿػوظقومسومم

يفماوربو(موبداؼيمزفقرماظدوظيماظؼقعقيمايدؼـيم)ماظدوظيماظعؾؿوغقي(معشرلاماظبمسؾؿـيم

  .اظؽـقليممبعـكمغؼؾفوماظبمدؾطوتمشرلمدؼـقيمايمظلؾطيماظدوظيماٌدغقيممؿؾؽوتم

ماظػرغلقي ميف مالؼقؽ متعؾرل م: ماظالتقين  (laic)ثوغقو ماالصؾ معـ  اٌشؿؼ

)(laicusمعـماصؾمؼقغوغل ايماٌـؿؿلمظؾشعىم  (laikos )واٌشؿؼمبدوره

مٌعفؿمالروسماظؽؾرل(مالؼـؿؿلمظؾؽفـقتماومعلؿؼؾمسـماٌ مدلوتموؼعينم)رؾؼو
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(ماٌـظرماالولمظؾعؾؿوغقيم7424-7127وضدمصؽمصرلدؼـوؼدمبقؼلقنم)  .اظدؼـقي

ماظـػقذم مبوضصوء ماٌؿؿقز ماظلقودل مؼـصرفماظبماظـظوم مبؽقغف ماظؿعؾرل مػذا مصرغلو يف

ماوم ماظؿعؾقؿ ميف ماظدؼين ماٌضؿقن مظؿصػقي معـففقي مودقودي ماظدوظي مسـ اظؽفـقتل

ما  .اظؼوغقن مدقودل معػفقم ماذن ماظؿـقؼرمصوظعؾؿوغقي مسصقر مابون مغشو جؿؿوسل

مسؾكم موػقؿـؿفو ماظدوظي مسؾك ماظؽـقلي مدقطرة موسورضمزوػرة ماوروبو ميف واظـفضي

مسؾكمادوسماالغؿؿوءاتماظدؼـقيمواظطوئػقيموراىمانمعـمذونم اجملؿؿعموتـظقؿفو

موغودىمبػصؾماظدؼـمسـماظدوظيم موربفؿ ماظعالضيمبنيماظؾشر اظدؼـمانمؼعينمبؿـظقؿ

االجؿؿوسقيمسؾكمادسماغلوغقيمتؼقممسؾكمععوعؾيماظػردمسؾكماغفموبؿـظقؿماظعالضوتم

ماظلقودقيمالرادةم عقارـمذومحؼققموواجؾوتموبوظؿوظلماخضوعماٌمدلوتموايقوة

مودعودتفؿم معصويفؿ مضبؼؼ موعو مؼرون معو موصؼ ميؼقضفؿ مومموردؿفؿ اظؾشر

ـمانمانماظعؾؿوغقيمحؿكمظقمطونمشلومجذورمصؾلػقيمصفلمظقلًموالمميؽ .االغلوغقي

تصؾحماؼدؼقظقجقيمالنمػذامضدمطبؾعمسؾقفومبعضمصػوتماومخصوئصماظدؼـممموم

ؼؿـوضضميفمحدمذاتفمععمعؾداماظعؾؿوغقيم!مصوظعؾؿوغقيمظقلًمضقؿيمعـماظؼقؿمبؾماغفوم

سؾورةمسـمضقاسدمظعؾيمذبؿؿعقيمتضؿـمالبـوءماظقرـماظعقشمععوميفمزؾمضقؿمايرؼيم

اظعؼدماىؿفقريم)اوماٌؾؽلماظددؿقري(مواٌلوواةمايمػلمسؼدماجؿؿوسلميفمداخؾم

م .ظؾقؽؿ
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 احلقىق الدخل هلا يف املعرقذ

 الشيخ حموذ الشواع

ماضدمم م،ماسؿدلػو مسؾقفو مودرجقا ماالدالم مصؼفوء ماظذػؾقيماظيتماسؿؿدػو ماظؼوسدة ػذه

ماظـفضيم مدسوة مبفو مغودى ماظيت مايدؼـي ماظؿشرؼعوت مدؾؼ متشرؼعل تؼـني

م مسصر موبعد ماثـوء ميفم  .اظؿـقؼرواالصالحوت مايؼقق مغقؾ مان مترى مذظؽ وسؾك

مسـدم مربرعو مؼؽقن مصؿو م، متلثرل مسؾقف مواٌعؿؼد مظؾدؼـ مؼؽـ ممل ماالدالعل اجملؿؿع

اٌلؾؿنيماذاممتمػدرهموتؽلرلهمالسقضمظفم،مصلغفمؼؽقنمربذلعوموظفمضقؿيموظقممتم

  .اٌلؾؿنيػدرهماومهطقؿفمصلنماٌلؾؿمؼغرمممثـفمظغرلماٌلؾؿمرشؿماغفمحراممسـدم

وظذظؽمجوءتمسؾورةماظػوروقم،معؿكمادؿعؾدمتماظـوسموضدموظدتفؿماعفوتفؿماحرارام،م

الحظمملمؼؼؾماٌلؾؿنيمبؾماظـوسم،موذظؽمجقابومظعؿرمبـماظعوصمواغؿصورامظؼؾطلم

مبردمعظؾؿؿفمواظصػعيممبـؾفو موأعر معـمابـمواظلمعصر ماظذيم  .تعرضمظظؾؿ وػذا

ؾمردوظيماظبماًؾقػيمسؿرميفماٌدؼـيم،متشؽقمجعؾماٌلقققيميفمعصرمتؿفرأموترد

مظؿقد موطقػمانماظقاظلماخذمبقؿفو مظفم،موتطؾىممقعحوشلو اٌلفدموطونمذبوورا

مبفدمم مصقفو مردوظيمؼلعر ممبولمجزؼؾم،مصرلدؾماظػوروقمسؿر متعقؼضفو اسودتفمرشؿ

مظؿؾؽماٌلقققي ماظدار مبـوء معـماٌلفدمواسودة معلقققيم  .اظزؼودة واشربمعـمػذا
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انماظؾصقصمؼؿلقرونمسؾكمميفمدعشؼمتشؽقماظبماًؾقػيمسؿرمبـمسؾدماظعزؼزماخرى

مبلسالءم مؼؼقم مان موتطؾىمعـف مبقؿفو محوئط مظدغق موذظؽ مدجوجفو موؼلرضقن بقؿفو

مظرئقسماظدوظيمبدلؼدم متردؾمردوظي مظؽمانمتؿصقرميفمذظؽماظزعـماعرأة ايوئطم.

همواظلمعصرمانمؼؼقممؼصؾمبلذفرموتصؾماظردوظيموؼؼرؤػوماًؾقػيم،مصقلعرمعـمصقر

ماىقابم موؼردؾ محوئطفو مبلسالء مصرتقغي ماظلقدة مرؾى مسؾك مبوالذراف بـػلف

ؼؽودماظؿورؼخمؼؼػمبرػيمػؾمسبـماعومماحالمماممواضعم،مبؾمسبـماعومم .بوظؿـػقذ

مغؼقؿم ماغـو مضؾمظلمٌوذامسبـماالنمخالفمذظؽمرشؿ واضعمعؿفلدمحؼقؼلم،مظؽـ

مصفؿقاماظدؼـم م؟ماىقابماغفؿ اغفماحلونموتعوعؾمبويلـكمععماظؾشرم،ماظشعوئر

مضقظفمتعوظبموضقظقام ماغؿفكماالعرم،ماغفؿمرؾؼقا وظقسمرطعوتمجقصوءميفمعلفدمثؿ

ظؾـوسمحلـومواضقؿقاماظصالةم،مدؾؼًمايلـكماضوعيماظصالةم،ماذمالععـكمظؾصالةم

مايؼمسؾكم  .ععمضؾحماظؿعوعؾ صقنيمغؿعوعؾمععماالخرؼـمحبلـماًؾؼمواسطوء

م .رـيمحنيمذاكمضؾمانمػذامعلؾؿمحؼقؼلادوسماٌقا

م

م
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 الشثاب

 قيظ هادي  

ػؿمثروةماظقرـماٌلؿؼؾؾقي.ػؿماظػؿقةمواظعطوءمػؿمبـوةماظغدماٌشرقمبدورػؿمماظشؾوب

مظق ماشلوئؾي موروضوتفؿ متقجقففوماٌؿؿقز ميفم .احلـ معؿؿقزا مظؾشؾوبمدورا مطون ظؼد

م مبوٌظوػرات مواالدؿؾدادؼي ماظرجعقي ماالغظؿي متؾؽمعؼورسي مصورتعؾً واالغؿػوضوت

مصعؿدتمسؾكمتقجقفماظشؾوبمظـؼوصيماظذلفمواالدؿفالكم االغظؿيمخقصومعـمزواشلو

مصوئدة موال ماظػورشيمعـمدونمجقػر مملمتعؿؾمايؽقعوتمسؾكمدسؿم  .واٌظوػر وٌو

يفمبـوءماجملؿؿعمبرزتمذبؿقسيمورـقيممصرصمئفؿرؿقحماظشؾوبموتطقؼرػؿمواسطو

ممبـظؿوتمعبوػرلؼي مغظؿًمغػلفو ماظعراضلمموواسقي ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي طوهود

مظؼقودةم موتفقؽؿفؿ مواظـفقضمبفؿ ماظشؾوبموبٌماظقسلماظقرينمصقفؿ معلرلة ظؼقودة

مبؼض مظؾؿشورطي م.ودصعفؿ مذظؽ ميف معشرصو مدورا مشلو موطون مااجملؿؿع ماظرأي ظعومموؼو

مطو محؼقؼلموتقجقفف. متؼدعل مدميؼرارل مبـظوم مواٌطوظؾي مايؽؿ مبـظوم ماظرأي بداء

موتقجقفماظشؾوبمبدسؿم مسـماظطوئػقيم. ؼلوويمبنيمعبقعمذرائحماجملؿؿعمبعقدا

ماظؼققدم مسـ مبعقدا ماجملؿؿع ميف مبدورػو مظالضطالع موحؼقضفو موحرؼؿفو ماٌرأة ضضقي

دمواظػؽرم(ماطـرػومعـماظقوٌومطوغًماظطؾؼيماظعوعؾيم)مذغقؾيم  .االجؿؿوسقيماظؾوظقي
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اظشؾوبموػؿماظشرضبيماظعوعؾيمسؾكمودوئؾماالغؿوجموتطقؼرماضؿصودماظؾؾدمودسؿفمميصؽ

وتقجقففمبعقدامسـماالحؿؽورمواالدؿغاللمحؿؿومؼؽقنماظشؾوبميفمرؾقعيماظـضولمعـم

مواظؽودحني ماظشغقؾي محؼقق ماظؾوظقيم  .اجؾ ماٌعؿؼداتماظؼدميي متغقرل ظقسمدفال

مظؿطقرماجمل ماظـضوظقيمالثؾوتماٌمخرة مصعقبيماٌلرلة مصعؾكماظشؾوبمانمؼعقا ؿؿع

اجملؿؿعمسبقمعلؿؼؾؾمضبؼؼممإظبمضقودةدورػؿميفمادؿؼالظقيماظرأيمواظػؽرمظؾقصقلم

ماظصققح مبشؽؾفو مايؼي مواظدميؼرارقي ماالجؿؿوسقي ماظعداظي   .......ظؾفؿقع
م.اظشؾوبمػؿماالعؾ

م

م

 اثاملذني يف بغذاد واحملافظدعونا املعنىي هتىاصل للحزاك اجلواهريي 
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 حياج الشثاب

 مسريج تىلص شثى

معـذمصغرهمضبؿوجماظبمايىمواٌدارا ماظدغقو مػذه واالػؿؿومممةطؾماغلونمؼعقشميف

مؼصؾماظبمعرحؾ ماظبماضعوفماضعوفمعـماٌاٌراػؼيمميصعـدعو ؿوبعيمضدمضبؿوجماٌرء

ماصعىمعرحؾ مطؾماغلونمضدمتؽقنمصذلميواالرذودمالغفو ماالدؿؼرارممةيفمحقوة سدم

محقوةم ميف ماٌراحؾ ماروع معـ موػل ماظشؾوب مصذلة مأعو مظؾشكص مواظـػلل اظػؽري

اصؾفوموعوععدغفومصؿؾدأممسـمػقؼؿفؿموعومياظشوبماوماظشوبمغلونمضدمؼؽؿشػمبفواال

ذبوالتمايقوةمدقاءمطوغًمصؽرؼيمحقوةماىدمواٌـوبرةمواظؼقةمواظشفوسيميفمعبقعم

مععنيمودؾقؿميفمسؿؾقيمصعؾكمطؾماظشؾوبمانمؼـموا ماووه معؽوغؿفؿموضبددوا ؾؿقا

عقامعـمخاللمذظؽمأنمؼـؾؿقامظؾعوملماعبعمبلغفؿمذقؽومقعلرلتفؿميفمايقوةمصقلؿط

مظـػلفؿموالػؾفماطؾرل مصعؾكماظؽؾمأنمالمؼوظفماػؿقؿفموصوئدتف موظقرـفؿ وظقممقادسؿ

ضؾؾمأنمؼمديمطؾمواحدمعـفؿمعومسؾقفمىمضقؼيمواحدةمعـمحقوتفؿمانمتذػىمددد

مع ممواجؾوتـ مسـد مالصوظعؿؾ معؼددو مؼؽقن مادوسمايقوةماظشؾوبمصبىمان غفؿ

مواغفؿمغقرموسطرمايقوةموالرعؿميفمػذهماظدغقومانمملمتؽؾؾموتزؼـمياىقدةمواظصوي

م.صفؿمجقؾماٌلؿؼؾؾماٌشرقممذبؿؿعمبشؾوبفمحقٌمؼػؿكرمايمبوظشؾوب
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 القىػ الصاهذج

 ساًي القظ يىًاى

ماظؼقشمصوعدةميف زؾماشلفؿيماظشرديمعـمضؾؾمداسشماظيتمتعرضممالمتزالمبؾدة

عـمماظعراضلمشلومبؾدغومايؾقىمبشؽؾمسوممومضوعقامبوبشعماىرائؿمضدمابـوءمذعؾـو

ضؿؾمومابودةمومخطػمومديبماظـلوءمومتففرلمومضصػمبوظغوزاتماظلوعيم....اخلم

مموماجدلماٌالؼنيمعـماظعراضقنيمسؾكمتركمعـورؼفؿموماشلفرةماظبمداخؾمومخورجم

عـمضؾؾمداسشممموماجدلماظؽـرلمم4072/م70/4احؿؾًماٌقصؾميفمؼقمم .ظؾالدا

عـماػوظقفوماظبمتركماٌـطؼيمخقصومعـمبطشفؿموىلماظؽـرلمعـفؿماظبمبؾدةماظؼقشم،م

مبؿورؼخم دؼطًماظعدؼدمعـمعـورؼمدفؾمغقـقىمبقدمداسشمومم4/1/4072و

ماظب ماظؾفقء مو ماظبمتركمعـورؼفؿ ماٌـورؼماؼضو معـورؼمماضطرمدؽونمػذه اظؼقشمو

مضدرم مبقاجؾفؿ مضوعقا مو ماظقاصدؼـ ماظؼقشماخقتفؿ ماػوظل محقٌمادؿؼؾؾ م، اخرى

ماظـقاحل مطوصي معـ موم .االعؽون معقاضػمعشرصي مشلو ماظؿورؼخ مسرصفو مطؿو اظؼقشمو

بطقظقيميفمطؾماالزعونمجبفقدمابـوئفوماظشفعونمومتؽررتمػذهماٌقاضػمحؿكمومػلم

ماظظروفماظعصقؾي معقضػم .تعقشمػذه مهشدػؿماول مػق ماظؼقشماظشفعون البـوء

اظؽؾرلماعوممعدؼرؼيمغوحقيماظؼقشمعطوظؾنيمبؾؼوءماظلقدمعدؼرماظـوحقيممبـصؾفمبعدم
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انمحوولماظعوبـقنماضوظؿفمدونماؼيمادؾوبمدقىمهؼقؼماػداصفؿميفماالدؿقالءمسؾكم

ماخرىماضوظؿفم ماٌقضػماظشفوعمبعدمانمحوولماظعوبـقنمعرة مػذا متؽرر اظؼقشم،مو

عيماظؿغقرلمومظؽـمصالبيمابـوءماظؼقشمومذفوسؿفؿمحوظًمدونمانمتؿقؼؼمهًمذرؼ

ارؿوسفؿموماالدؾوبميفماظؿؿلؽمبفذاماظشكصماغفمالمؼقجدمايمعؾػمصلودمضدهموم

يفمظقؾيم .ظقسمظدؼفمايمعقاضػمبوظضدمعـماظؼقشمومابـوئفومبؾمسؾكماظعؽسممتوعو

داسشمصوضطرماٌشموعيمدؼطًماظعدؼدمعـمعـورؼمدفؾمغقـقىمبقدمم4/1/4072

خقصومعـماصعوشلؿماٌشقـيموماضطرتماظعقائؾمماظعراقمدوطـقفومظؾـزوحماظبمطرددؿون

مابـوئفوم معـ ماظعدؼد مصؿد مظؽـ مو مظـػسماالدؾوب، ماظؾؾدة مظذلك ماظؼقشماؼضو يف

اظشفعونمومععفؿماظلقدمعدؼرمغوحقيماظؼقشمحػوزومسؾكمتورؼخمابوئفؿموماجدادػؿم

ٌكربنيمرشؿماعؽوغقوتفؿماٌؿقاضعيمومبػضؾمػذامومبؾدتفؿماظعرؼؼيمعـماظعوبـنيموما

اٌقضػماٌشرفمسودمدؽونماظؼقشماظبمبؾدتفؿمدوٌنيمدونمانمتؿعرضمعـوزشلؿمأليم

ماخذم .ضرر مظذظؽ ماًدعقي ماظدوائر ميف ماظلققظي ماغعدعً ماظظروف مػذه بلؾى

مومتصؾققفوم متـظقػماظشقارعمومتشفرلػو ماظؼقشمسؾكمسوتؼفؿ اظغقورىمعـمابـوء

معؼوب مػذهمدون متزال مال مو ماظعرؼؼ مبؿورطبفو مؼؾقؼ ممبـظر مبؾدتفؿ مالزفور مصؼط ؾ

ماظؾقظي مػذه ميد معلؿؿرة مدونم .ايؿالت ماؼضو ماظؼقش معدارس مىؿقع طون
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مطوغًمتعوغقفماٌـطؼيمعـمزروفم معو مرشؿ ماظدوام ميفمادؿؿرار معشرصو مدورا ادؿــوء

مسصقؾيمومادؿــوئقي،مومبعدم

اظؼقشمبلؾىماحؿاللمداسشمٌـورؼفؿممانمىلماٌؽوتمعـمدؽونمدفؾمغقـقىماظب

ادىماظبموجقدمزخؿمطؾرلميفمسددماظطؾؾيموماظؽودرماظؿدرؼللموماظذؼـمطونمشلؿماؼضوم

دورامطؾرلاميفمهؿؾمسؾهمػذهماظظروفمعـمخاللمعقازؾؿفؿموماظؿزاعفؿماٌدردلم

رشؿمتلخرمزبصصوتفؿمعـماظدوظيمبؾمومدوػؿقامجبزءمعـفومدسؿومٌصورؼػماٌدرديم

مؼز مال مػذاو مؼقعـو ميد معلؿؿرا ماالظؿزام مػذا معقضػم .ال مغـلك مال مصبىمان و

االحزابماظلقودقيمومعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلمومىـيماظؽـقليمظؾـوزحنيموماػوظلم

ماالعؽون مضدر متقصرلاحؿقوجوتفؿ ميف ماظقاصدؼـ مظألخقة مدسؿفؿ ميف  .اظؼقشماظغقورى

ماظ ماالبطول مابـوئفو مبػضؾ ماالسداء مسؾك ماظؼقشمسصقي مددامدؿؾؼك مدقؽقغقن ذؼـ

م.عـقعومبقجقهمطؾماٌصوسىمدائؿومومابدا
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 شيدافٌيليىًاسدو  أعشاس

 ًىسط عواداعذاد: 

ػوممسـمواحدةمعـمأبرزمظقحوتمظققغوردومموتقصؾمسوملمصرغللمإظبماطؿشوفمجدؼدم

ميفمأدوظقىماظػـونماإلؼطوظ مسؾكمزاوؼيمجدؼدة مصقـشل،مظقلؾطماظضقء وسؾكم .لدا

اظعوملمبودؽولمطقتقفمتؽـقظقجقوماغعؽوسماظضقءمظؿقؾقؾممدـقات،مادؿكدمم3عدارم

مضوضؿ معع م"دقدة ماظيتم ."ظقحي ماظؾقحي، مأن ماظلوئد ماالسؿؼود مطون ماآلن، وحؿك

وأزفرمبودؽولم .سوم،مطوغًمتشؿؾمدوعومحققانماظؼوضؿم555ؼرجعمتورطبفومإظبم

مظقحيمبدونماظؼوضؿموغلكؿنيم مصقـشلمردؿ مايققانمذومماخرتنيأنمدا مصقفو ؼظفر

ـقيمجدؼدةمؼطؾؼمسؾقفوم"أدؾقبمتضكقؿم .اظػرو وأصؾحماظعوملماظػرغللمرائداميفمتؼ

مطوعرلام ."اظطؾؼوت متؾؿؼط مثؿ مذدؼد، متعرؼضماظؾقحوتمظضقء مسؾك ماظؿؼـقي وتؼقم

ضقودوتماغعؽودوتماظضقء.موعـمخاللمػذهماظؼقودوت،ممتؽـمبودؽولمعـمهؾقؾم

مظؾقحي محدثمبنيماظطؾؼوتماٌكؿؾػي معو مبـوء مععم .وإسودة م"دقدة مظقحي وولد

 .ضوضؿ"ماظشوبيمدقلقؾقومشوظرلاغلماظيتمطوغًمسشقؼيمظقدوصقؿشقمدػقرزامدوقمعقالغق
ماظؾقحيمبنيمسوعلم مصقـشلمردؿ دّؾطم .9495وم9489وؼلقدماسؿؼودمبلنمدا
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م موخالل مصقـشل مدا مأدوظقىمظققغوردو مسؾك مدامم98اظؽشػماظضقء مأعضوػو سوعو

مػقماظؼدؼسماظرئقللمظؾػـونماإلؼطوظلميفمصقـشلميفمعقالغق،مطونماظدوقمظقدوصق ؿشق

ماألبقض مبـ"اظؼوضؿ معؾؼؾو موطون مداصقـشلمم"اٌدؼـي، مظقحوت ميف مخدلاء ووصػ

 .االطؿشوفماىدؼدمبلغفم"عـرل"،موضوظقامإغفمؼـرلمتلوؤالتمبشلنمتورؼخماظؾقحي
وسؼىماالطؿشوف،مُررحًمغظرؼوتمجدؼدةمسـماظؾقحيماظشفرلة،مترجحمإحداػوم

مصقـشلم مشوظرلاغل،مأنمدا مدقلقؾقو مظعشقؼماظشوبي مطرعز مإظقفو مأضوفماظؼوضؿ رمبو

مضدؼلف مإلرضوء مايققان مصقرة مصبّؿؾ مأن مأنم  .ضؾؾ مإظب مأخرى مغظرؼي وتشرل

شوظرلاغلمرؾؾًمعـمدامصقـشلمإضوصيماظؼوضؿمإظبماظؾقحي،محؿكمتصؾحماحملؽؿيميفم

مبوظدوق مبعالضؿفو مطوعؾي مدراؼي مسؾك معم .عقالغق محوظقو ماظؾقحي دليمومتؾؽ

يفمطراطقفميفمبقظـدا،مزارتقردؽل،موسودةمعومتؽقنمععروضيميفماٌؿقػماظقرينم

مم.قوظقومظعؿؾقيمترعقؿواظذيمطبضع

م
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 يح املثاليحصالشخ

 دياس محيذ كشميح

مذكصقيم ماىؿقعَ مضؾؾ معـ مربؾقبي مذكصقي مؼؽؿلى مان ماظب مالؼطؿح معـو عـ

ميفم ماظـوسموؼلعقنماظبمتؼؾقدػو ماظقفو اجملؿؿعمعـمحقٌمتصرصوتفمطورزعقيمؼـظر

قنماظبمػذاماظشعقرمايلـيمواًؾؼماظرصقعمواالدؾقبماظقدؼعَمعبقعماظـوسمؼطؿق

ظؿقؼقؼمذظؽموظؽـمػؾمطؾماغلونمتؽقنمذكصقؿفمربؾقبيميفممـوؼعؿؾقنمجوػدؼ

َمودمالمؼؾقفمطالاىقابماجملؿؿع؟مػؾمطؾماغلونمذومصقًمحلـميفماجملؿؿع؟م

مغع ماؼـ معـ مذكصقي مذو ماغـو معؿعورػؾؿ ماظؽـرلميطورزعقي مبول متشغؾ ؼـمربؾقبي

م؟وعوػلمدؾؾماظـفوحمظؿقؼقؼمذظؽ

مظؿقؼقؼمظـؾ ماىقاغىماالصبوبقي ماظب مغؿطرق مثؿ موعـ ماظشكصقي مبؿعرؼػمععـك دأ

مػؽذامذكصقيمصعوظيموعؾؿففيميفماجملؿؿع.

مذاتقيمتقظدميفماظشكصمسـدموالدتفموتؽقنمذاتمدرجيمم-اظشكصقي: ػلمضدرة

مظؾؿغقرلمحقٌ مامضوبؾي موؼؿؿ معـمضؾؾماظشكصَ مذاتقك مبفو مبـوءمذكصقيمؼظؿقؽؿ ؿؿ

مواظلقودقيم مواظػؽرؼي ماظـػلقي ماظعقاعؾ موتـلثرل مصقفو ماٌؼقؿ مخاللماظؾقؽي معـ اظػرد



 2012/ 10العدد  اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي/ القوش
 

  
 30صفحة 

 

  

ماظؿغقرلم ماظب متمدي ماظعقاعؾ مصفذه مظؾػرد مغوجقي مذكصقي مظؾـوء واالجؿؿوسقي

مواظؿالسىمبؾـوءماظشكصقيماٌـوظقي.

م-كصقيماٌـوظقيمػــل:عـماػؿماظعقاعؾمظؿقؼقؼماظشوانم

 .ععنيؿصرفماىؿقعموطبوظطفؿموالؼؿؼقدمبؼؿؼؾؾممكانمؼؽقنماالغلونماجؿؿوسق .9
مدالديم .2 موضبلـ ماجملؿؿع ماصراد معع ماظؿعوعؾ ميف محلـ مدؾقك مذو مؼؽقن ان

 طالعفموؼؾفلماظبماٌـطؼماىؿقؾ.
 انمؼؿقؾكمبوظصدقمواالبؿعودمسـماظؿؿؾصمواظؽذبمواالحؿقول. .3
 اظؼراءةمواالرالع.تطقؼرمذاتفمعـمخاللم .4
 انمميؾؽمغػلفمعالعحمػودئيمعؿؼؾؾيمظؽؾمذلءموالؼؿصػمبوظؼقةمواظؿكقؼػ. .5
 اظـؼيمبوظـػس. .6
 ؼػؽرمطـرلآموؼؿؽؾؿمضؾقم. .7
 ؼـظرمشلدصفموؼلعكمجوػدآمظؿقؼقؼف. .8
 وػوم.ألولعكماظبمحقوةمصورشيمعؾقؽيمبؼال .9

م
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 أيهوا اخطش..جتاسج املخذساخ أم جتاسج الذيي

 فادي القظ يىًاى اعذاد 

ماظػؼرلةَمم ماظـوعقي مؼلؿفدفماظؾؾدان ماالدؿعؿور مان ماحد مسؾك مطبػل مال صبىمان

وضبوولمبشؿكماظلؾؾمواظقدوئؾميفمغشرمطؾمعومؼمخرموؼدعرمتؾؽماظشعقبمبقدوئؾفم

اٌؼقؿيَماظيتمالممتًمبصؾيمبوإلغلوغقيمايؼيماظيتماوجدغومعـماجؾفوَمصفقمضبوولم

قيمواىفؾميفمتؾؽماظشعقبماٌغؾقبمبٌمروحماظػرضيمواظشؼوقمواظػؼرمواظؿكؾػمواالع

ماظدؼـمضوظؿفماظؽدلىموعـمخالظفمؼلؿطقعم مبدونمذؽمرأىماالدؿعؿور سؾكماعرػوَ

ماظققعقيم مصقضقػماظبمعودقفو متؾؽماظشعقبمووئوعفو تـػقذمعلربفميفممتزؼؼموحدة

اظيتمؼعوغقغفومعـمحؽقعوتفؿمععوغومواخرىموبطعؿموادؾقبماخرَمصرأىمانماظدؼـم

صقؼقممبنذطوءموتعؿقؼماًالصوتمواظؿؾوؼـوتماظعؼوئدؼيمواظطوئػقيمخرلمودقؾيمظذظؽم

واظدؼـقيمظقفعؾمعـميؿيماظشعىمأذالءمعؿـوثرةمػـوموػـوكمعـؾؿومحصؾمظعراضـوم

م موضراغو مصؿومحصؾمظؾؾداتـو مدفؾمغقـقىموعومصبريماالنميفمموضصؾوتـواظعزؼز. يف

وجدمػذهماظػؾلػيمػؿماالغؾورمودؼوظبموشرلػومدؾؾفمداسشموذرؼعؿفمػلماظدؼـموعـما

أدػكموأسؿؼمعـمداسشَمطؿومصبىمانمالمؼغقىمسـمبوظـومانماٌكدراتمعفؿومطونم

م ماظدؼـمصػلمبعضممدلءصعؾفو موصؾمإظقف معو ودؾيبمالمميؽـمانمتصؾمبؿدعرلػو
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الممآالمماظؽؾقيمواٌغصماٌعقيموآاٌكدرمبؼقةموخوصيميفماظعؿؾقوتمواألحقونمسبؿوجم

االدؿعؿورميفماظؼرنماظعشرؼـمضدماوجدمعػفقمماظؼقعقيموسـدعوماظرضؾيموشرلػوَمطونم

وسكمانمػذاماٌػفقممملمؼعدمصعوالمصػؽرمعؾقومصقجدمانمعرتعماظدؼـمخرلمحؼؾمصقفم

مأذؼولم مجورةمخؾػفو موبلؾؾفمتلؿرميفمغدبمحظفو ماظشعقبموتلؾىمإرادتفو تعدم

 .اًقؾيمواظقلسمواظدعور

م

 

م

 حز التهاني و التربيناث للشعب ت اعياد الزبيع )نىروس( نتقذم بامبناسب 

 العزاقي بشنل عام وشعبنا النزدي بشنل خـاص  

 .هتونني اى يعن االهاى واالستقزار  يف مجيع احناء البالد 

م

م



 2012/ 10العدد  اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي/ القوش
 

  
 34صفحة 

 

  

 عىء الظي

 شهلح تاعلاعذاد: 

عـمأطـرمعومؼؾؿؾكمبفماظـوسمسؾكمعرماظعصقرمدقءماظظـمبؾعضفؿماظؾعضمحقٌمؼعدم

مبنيماظـوسموػقمدبّقؾموتقضعم ماٌـؿشرة ماظظـمعـماآلصوتماالجؿؿوسقي ضقالمظألدقء

ماظؿػؽرلماألو مػذا مسؾك موؼذلتى م. معـفو ماظؿلّطد مدون ماآلخرؼـ معـ ماظصودرة صعول

صموعـمحقظفموطذظؽمتمديمإظبمذبؿقسيمعـماآلثورماظلؾؾقيماظيتمتعقدمسؾكماظشك

مدقاءم ماالجؿؿوسقي ماظصالت موضطع ماألذكوص مبني ماالجؿؿوسقي ماظعالضوت زسزسي

ماجملؿؿعم متدعرل مسؾك مؼعؿؾ ممّمو ماظعؿؾ، مزعالء مأو ماألصدضوء مأو ماألػؾ طوغًمعع

وايقؾقظيمدونماظـفقضمبفم.مصنذامدخؾًماعرأةمإظبمعؽونمسوممودخؾمبعدػومذوبم

مسؾكمسالضيمشرل مأغفؿو ممزـقا ماظؿـصًمإظبمحدؼـفؿو اظبمؼـؾًمذرسقي،موظؽـفمبعد

اظلوععمأغفؿومأخقؼـ،مصقؽقنمضدمزـمبفؿومدقءًامواألعـؾيميفماظقاضعمطـرلةم،موؼؼلؿم

مطلنمؼلوسدم مذقؽلمحبلـمغقي ماظظـمإظبمضقلموصعؾموتػؽرل،مصؼدمؼػعؾماٌرء دقء

م ماظظـ مدقء موؼعد مإرثفو. ميف مروعع مبلغف مشلو معلوسدتف مصقػلرون مسفقز معـاعرأة

ماظظـمالمالأاظصػوتماظرذؼؾيموعـماألعراضماظ مضؾؾفمدقء خالضقيماٌدعرة،مصؿـمشؿر

ؼرىماظـوسمسؾكمحؼقؼؿفؿموالمميؽـفمإدراكماظقاضعم.موؼؾفلماإلغلونماظضعقػمظؾظـم
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بوآلخرؼـمظلؾىميفمغػلفم؛مطلنمؼرىماظـوسمبعنيمرؾعفمصنذامطونمظؽقؿًومزـمطؾم

ومدورضًوماومطوذبًوماومصوتـًومزـمطؾمعـمحقظفماظـوسمؼؿؿؿعقنمبوظؾؽؿموإنمطونمخؾقـًوما

مبوظـوسمألنماإلميونمواظـؼيمبوهللمملمتغؿرم مدقءُا مأنمضعقػماإلميونمؼظـ عـؾفمطؿو

يماظصوينيمصرلصدونمشلؿمزالتفؿمالمؼروقمشلؿمرؤؼماظـػقسماظضعقػيمضؾؾف.موبعضم

ػقاتفؿموؼلقؽقنماظظـمبفؿموؼعؿؾقنمسؾكمإصلودمصقرتفؿميفمسؼقلماظـوس.موظلقءمشو

موؼظـمبفؿم معـفؿ مسـماآلخرؼـمخوئػَو مصفلموعؾماظػردمعـعزاًل اظظـمآثورمدقؽي،

مصبع مممو معـطقًئ موؼصؾح مواجؿؿوسقًو مغػلقًو مغػلف مصقعزل مبلقء مدقؿلقغف ؾمأغفؿ

ذكصقؿفمتؿداسكمععماألؼومم.موسؾكماالغلونمأنمؼصؾحمغػلفمضؾؾمأنمؼظـمبوظـوسم

زـًومظقسميفمربؾف،مصقمثؿمغػلف،موؼظؾؿماظـوس،موسؾقفمأنمؼؿفـىمإرالقمايؽؿم

معـماالصراد،موأنمؼؿؼلماظ مسـمأخقفمسؾكمشرله مذقؽًو مزلع صبىممالؿلرع،مصنذا

ماظؿصدؼؼ،موعو مؼدعمظعقـقفمصرصي مبعقـفمالمصبىممسؾقفمأنمؼصدضف،مبؾ ملمؼراه

سؾقفمأنمؼصدضفمصقؼقلماٌـؾماظدارجمالمتصدقمطؾمعومتلؿعموالمغصػمعوترىموػذام

م مبوإلذوسوتموآثور ماظظـاظزعـمممؾقء مطؾممدقء مصؾقمصور اٌؿػشقيميفماجملؿؿعوت،

مؼؼقل،مظؿفـىمعلووئماألعقر،موبوتمذبؿؿعفم ذكصمحرؼصمسؾكمعومؼػؽرموعو

معؿقوبًومعؿعووغًومصوصقًو.
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 ضع الثقح؟ا  االصوا  اماييهن.. هل يٌراعرت

 ادهىى حكود تلىاعذاد: 

احقوغومؼؼعماظؾعضماالزواجميفمسالضوتمسورػقيمضؾؾماظزواجم،موضدمؼصؾماالعرماظبم

ارتؽوبفؿمأخطوءميفماٌوضلم،موميفمبعضماالوضوتمتؿطؾىماظظروفماسذلافماظزوجموم

عشؽالتمطؾرلةمبقـفؿوماظؾقحمظزوجؿفمبلدرارهمومأخطوءماٌوضلم،مظؽـمػذامضبدثم

ومؼقدعماظػفقةمومؼزؼدمعـماًالصوتمومرمبومؼفددماالسذلافمادؿؼرارماألدرةم.موم

ؼعؿؼدمبعضماالزواجمانماالسذلافمظزوجؿفمعـمبوبماغفمعوضلمواغؿفكمومانمػذام

رمبومؼزؼدمعـمثؼؿفمبفم،مؼؿقضػمسؾكمرؾقعيمذكصقؿفومومعدىمتؼؾؾفومومتػفؿفومٌوم

ؿفؿوموارتؾورفؿومبؾعضم.مومػـومؼؽؿـماظلمالمعؿكمؼؽقنمؼؼقلماظزوجمومعدىمسالض

اظؾقحمواالسذلافمبلخطوءماٌوضلمػقمايؾم؟!مومعؿكمؼؽقنمطؿؿوغفمايؾماالعـؾموم

متػوديمظؾؿشؽالتم؟م.

م-ادؿشوريماظعالضوتماألدرؼيم:م–ويفمػذاماظلقوقمؼؼقلماؼفوبمععقضم

ضلماالسذلافم،مصفذام"مالماغصحماظزوجمأوماظزوجيمأذامطونماحدػؿومأخطلميفماٌو

ماٌوضلمضدماغؿفكم،موماالوظبميفماظػؼفماظلذلم،موانمؼلذلماألغلونمسؾكمأخطوئفموم
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ؼؿقبم"م.مومؼضقػم"معـماًطلمأنمضبؽلماظزوجمومؼؾقحمظزوجؿفمبوٌوضلمجملردم

اراحيمضؿرلهمصؼطم،مصفذاموانمطونمؼرضبفمصوغفمؼؿعىمزوجؿفم،موؼلؾىماظؽـرلم

ماٌشؽالتمبق مؼقضحمععقضمأنماسذلافماظزوجمرمبومعـماًالصوتمو مو م. م" ـفؿو

ؼؽقنمدؾؾوميفمأػؿزازمصقرتفماعوممزوجؿفموضؾيمثؼؿفمصقفم،ماظبمجوغىماثورةموتـؿقيم

مأنم معمطدا م. مبعد مصقؿو معلظقفمعـف متصرفمشرل مأي معـف مبدر ماذا محقظف اظشؽقك

مؼؽقنم ماظؾقح مأن مو م، ماألدرة مأدؾوبمػدم معـ مدؾؾو مؼؽقن االسذلافماظلؾيبمضد

مأجؾمبويوض معـ مبوٌوضل مظؾؾقح محوجي مػـوك مصؾؿؽـ مالبد مطون موأذا م، مصؼط ر

اٌلوسدةمالمأطـرم،مطلنمؼقاجفماظزوجمصؿـيميفماًورجمأومتطوردهمأعرأةمطونمؼعرصفوم

 يفماٌوضلم،مػـومميؽـفمأنمؼطؾىماظزوجيمأنمتلوسدهمظؾؿكؾصمعـمػذهماٌشؽؾيم.

مم

م

م

م

م
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 ركاء اللص وغثاء العائلحم

 سياى ذىهاطاعذاد: 

اشربمضصيمدرضيمضوممبفوماحدماظؾصقصمووضعمصقفوماآلخرؼـمضققيمصعؾماظلورقَمم

تؾدأماظؼصيمبونماحدماألذؼقوءمعـماظؾصقصمضوممبوظؿففؿمسؾكماحدماظشؼؼماظلؽـقيم

اظعؿوراتموضوممبوظدخقلمإظقفوَمودرقمعؾؾغمعـماٌولمعـمػذهماظشؼيَموضومممىبلحد

م مشلؿ مبوٌلؿشػكمنمالببؽؿوبيمخطوبمإظبمأصقوبماظشؼيمؼؼقل بـؿفمعرؼضيمجدا

مبعالجمابـؿفموػقمالم ماظػعؾمظقؼقم مبفذا مضوم مسؿؾقيمدرؼعيموػق وهؿوجمإظبمإجراء

ميؾؽمغؼقدامظعالجفومودقفمؼؼقممبنرجوعماٌؾؾغماٌلروقمبعدمإنمتشػكمابـؿفم.موعوم

وضوظقامألغػلفؿمايؿدمهللمسؾكمدرضيماٌؾؾغممؼصدضقاطونمعـمأصقوبماظشؼيمإالمإنم

وبعدمسدةمأؼوممصقجهمأصقوبماظشؼيمجبقابمعقجقدمهًمسؼىمبوبم  .اظصغرل

ماىقابمعؾؾغمعـماٌولمعلوويمظؾؿؾؾغماٌلروقمعـفؿم اظشؼيموعقجقدمداخؾمػذا

ايؿدمهللمصؼدممتمذػوءمابـؿفمعـماٌرضممفمخطوبمإظقفؿمعـماظلورقمؼؼقلمصقفوعع

ماٌؾؾغماٌلروقموضولمبوًطوبمبلغفمؼوضومموايؿدمهللم مطـرلامبوظعؿؾمظرد شؽرػؿ

م مسؾك متؾؾقغفؿ ماًطوبمتذطرتنيمإظبماسدم معع موأردؾ مظؽرعفؿ موؼشؽرػؿ ظشرري

م موذظؽ مشلؿو مووػفمتؼدؼرآاظلقـؿو مبف مضوعقا معو مسؾك مشلؿ مطـرلام .وسرصوغو وصرح
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ميفماظققمم ماظؿذطرتنيمإظبماظلقـؿو مبلخذ ماظػعؾماىؿقؾموضوعقا أصقوبماظشؼيمبفذا

ما ممبشوػدة م،موضوعقا ماظؾوبموإذاماحملددمبوظؿذطرة مظقػؿققا مإظبمبقؿفؿ موسودوا ظػقؾؿ

موج مٌو مشرؼؾو مؼـدػشقنماغدػوذو مأصؾقًمسؾكماظؾالطموالمودبفؿ مذؼؿفؿ معـمإن ا

ؼقجدمبفومإيمأدوسمعـماٌـؼقالتموملمصبدوامإالمورضيمصغرلةمسؾكمأرضقيماظشؼيم

مأمتـكمظؽؿمعشوػدةمممؿعيمععماظػقؾؿقعومطونمعـماظلورقمإالمإنمضوممبوشلوء  :تؼقل

أصقوبماظشؼيمبوظذػوبمإظبماظلقـؿومحؿكمؼؿؿؽـمػقموعـمععفمعـمدرضيمربؿقؼوتم

م.اظشؼي

م

م)مدردولم(ماعبؾماظؿفوغلماظبماالخقةماالؼزؼدؼنيممبـودؾيمرأسماظلـيماالؼزؼدؼي

سقدتفـماظبمؼزؼدؼوتمعـماؼوديمداسشماظؼذرةموعؿؿـنيمانمؼؿؿماغؼوذماٌكؿطػوتماال

مدؼورػـمدوٌوت

مم
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 القىػ ميي

 شاهايا تاعل

ماظؼقشمؼوميلمؼؾفرامدأؼينممممممممممممماؼؽومتدمزاظلمػرمبؿقؼًماعل

مصقرتخمطقمظيبمطؿومدرحؼًمعينمممممظقيبمدغوذـخمؼوبقـلموسلل

م

محقبخمطقمظيبمؼوميدمزوغومممممممممممممممآؼًماؼـقثلموتومسؿـمسقغو

معوثلمعلقضؾؿومضرعؿومبقؾقغومممممممممممممبشؿخمبدمزعرخمطقمظقؾموؼقعو

م

مطقووظلمخقالموسؾققثومممممممممممعـخمطشؼؾخمبرلمدعردوثوسلخم

مآؼًمذقػورامروظـمطبؾقـومممممممممممممطدلتومدزوغومظقذؿومحرلوثو

م

م
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ماظؼقشمربـؼؿومبصدرمتشعقـومممممؼوبفرامدسؾؿومعداغدمذرؼـو

ممممداؼؿمصققغؿومبؽؾورمغبقـو مؼــوعرطـــقـو مذـؿـــخمحـؾــقؼو

م

مرمسلومرابومؼوخوثلموميلسلخمؼوماظؼقشمطـققؼؾمبدعلممممع

مظلؾقاثلموطؿلممآؼًمبصكقثلموخومبرجومعينمقؿثاثقاثخمر

م

محقبخمؼومميلمروظقؾمذقراممممممطقمظقؾموؼقعومداؼؿمغورقرا

 روؼزؼؾمبطؾخمرابوموػؿمزورامممطؾقخمعشررمأثمخؾؿـمطقرا
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 حىتا دالقىػ

 ًىئيل حٌىًا

مبؽقمصكراممممممممممممطـــؾؾكقتـم معؽقلمظؾقخـمدالماشراالمظــقؾلمعــــــققخـ

محؾومدعوثومطفوععؾقخـمعخمغشراممممممممممؼرضلماؼداثقخـمورقتقخـمظؽمبرا

م

مالمظقـؾلمعـقــــقخـمبؽقمصكراممممممممممممممممطؾؾكقتـمعؽقلمظؾقخـمدالماشرا

محؾومداظؼقشمبدعقخـمضقلموغذراممممممممممممممممممبورؼؾقخـمعرؼومخوءمبؽقمأعــو

م

مرقتوممممممممممممموعزدمبؽقوخـمحقبوموخقالموضقتوأالػومعرلخمخققخـمبالخلم

موغوررلوخـمعـمطؾمدعبـموبشؿومممممممممتواظؼقشمرسلؾقخـمبشراموصقرتو

م

م
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معوثـماظؼقشمبؽقخـمطؿلؼالمممممممممممممممممممممماوبرامدبوبوواثومحؾقخـمسشؼال

مالجـؼلمعرمشرلتومبفقغوموسؼالمممممممممممممممممممممممممعوثقخـمبرضؾمدػقامظؽؿؿؼ

م

مدسقـققامخومخـومبشمعـماخـقاثومممممممممممظدماغلمبوبوواثومممممممممممممممماغقؾلمؼو

ماذقاواماعدماذقاوامعخمخومبقـوممممممممممممحؾومحقبومطوواغوؼومبـٌمخقرموغشقاثو

م

مبـــؾطققامبرؼشومبؽؾمسوضوثوممممممممممممممممممممطـــقريمؼوظلموطقرمدالمزدوثو

ممممممممواخين موبـــردؾـمسلـمبؽؾمبرؼوثوممممممممممممممممممخفقؾـمبوغلمرؿــوثــو

م

ماغشلمودوويموجـؼلموبـقنموبـوثومممادؼقمؼقعومضورؼؾـموطفوععؾـمحقبومدعوثو

مدارخماؼذامبوؼذامبعقاذيمالمبسمربؽقوثوممدعؾوركمطوونمعرؼوموذؾكلمأظـمبقرطوثو

م  
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 وػ غريك

 سوتشخ صهري

موشمشرلكموشمشرلكم...محلودغوموالماظزعـم؟م

موتؾقعينمبورخصممثـم؟م موشمشرلكم...

مغًمبعذابلمتـلعدماو...مؼؾمعومزـقؿؽمتؾؿعدمسقشؿينمبـورماظؾعدم

مشرؼؿينميفمعـظركموشمشرلك؟م

مطؿمذوعًمصقينماظػرحم...رؾعماظغدرمصقؽماتضحم

مظقفمتـلكماؼومماٌرحمضلماظؼؿرمعومذطركم؟موشمشرلكم؟م

ملؾؽمظلماالعؾمصقؽماظرضومبعدماظزسؾمطـًماح

مضؾؾؽمدخؾمصقفماٌؾؾمعينموالمحىماخركموشمشرلك؟؟م

معومطـًمازـمترعلماظلفؿميفمضؾيبموتـؾًماالملموتؽؿىمسؾكمحيب

 اظعدممتقيفمظلمطـًماتصقركموشمشرلكم
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 خاطشج

 اعيـل قـىدا

م!!مدلبؿلؿ

رشؿمطؾمطؾؿيمابؽؿينممدلبؿلؿرشؿمطؾمخقؾيماعؾممدلبؿلؿرشؿمطؾموجعممدلبؿلؿ

ممدلبؿلؿ مجرحين مذكص مطؾ ممبقضػفممدلبؿلؿرشؿ مصدعين مذكص مطؾ رشؿ

ممدلبؿلؿ مسوغقؿفو ماظل ماالالم مطؾ ممدلبؿلؿرشؿ مطذبي مطؾ مطؾممدلبؿلؿرشؿ رشؿ

رشؿمطؾمابؿلوعيممدلبؿلؿرشؿمطؾمذكصمصؼدتفمغعؿممدلبؿلؿاغؿضورمبالمجدوئم

واحدةمميصرصمويفماظدغقومصالماحدمؼلؿقؼمحزغلمابدامايقوةمضصرلةمدلبؿلؿحزؼـفم

مابؿلؿم مايقوة مبقجفمػذه مغؾؿلؿ ماظـؿقـيمو ماظػرصي مظـلؿغؾمػذه مغعؿ ظـعقشمصقفو

 .تؾؿلؿمظؽمايقوةمابؿلؿقامدقـؿفلمطؾمذلمعقجعموعمملمذاتمؼقم
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 ط الـعاملأغـشائة وعـجائة كـ

 عاًذسو ًادس

دخؾمارضماٌؾعىمم7444مسوممسماظعومللعدربمعـؿكىمإنؾذلاماظػوئزمبؽ .7

م ماظـ مسؾكماألرجـؿنيميفمدور مبعدمصقزمإنؾذلا مم1عؾوذرة وظؽـمم7444سوم

ظقسمظؿفـؽيمالسؾقفمبؾمٌـعفؿمعـمتؾودلماظؼؿصونمععمعـؿكىماألرجـؿنيموضدم

 .بررماٌدربمذظؽمبؼقظفمسبـمالمغؿؾودلماظؼؿصونمععمال*****ات

4. Nilsson kEri مو ماظلقؼد مدقؼل  Alfred Bickelعـ مػؿومعـ را

ماظعوٌقيم مايرب موبعد مضؾؾ مطوسماظعومل ميف مذورطو ماظؾذان ماظقحقدان اظالسؾون

 .7490وم7421سوممسماظعوململاظـوغقيمصؼدمظعىمطالػؿوميفمط

مايؽؿمم1رقلموضًمبدلمضوئعمأضقػميفمطوسماظعوملمطونمأ .2 دضوئؼمأضوصفو

يفمغفوؼيماظشقطماإلضويفماألولميفمعؾوراةم Michel   Vautrotاظػرغللم

ميفمغصػمغفوئلمطوسماظعوملما مدؽؾمسـمم7440ألرجـؿنيموإؼطوظقو وسـدعو

 .دؾىمذظؽمضولماغفمغللمعالحظيماظقضًميفمدوسؿف
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2. José Batista ماالورو مشعـ مبعد مررد معؾوراةمم49قاي معـ مصؼط ثوغقي

ميفمط مأدرعمحوظيمم7414مسوممسماظعومللعـؿكىمبالدهمضدمادؽؿؾـدا وػذه

 .سماظعومللرردميفمتورؼخمط

ماألولميفمطعدمأنمب .9 م7444مسوممدوظعومللخرجماٌـؿكىماإلؼطوظلمعـماظدور

ماظيتمدؿؼؾم ماظشؿوظقيمشرلاظطرلاغوإلؼطوظلمعؽونمػؾقطماظطوئرة سؾكمؼدمطقرؼو

عـؿكىمإؼطوظقومإظبمعؽونمدريمظؿفـىمبطشماٌشفعنيماإلؼطوظقنيمورشؿمذظؽم

مايوصؾيما مرعقا مثؿ ظيتمسرفمبعضماٌشفعنيماإلؼطوظقنيمعؽونمػؾقطماظطوئرة

 .تؼؾمالسيبمإؼطوظقومبوظػقاطفمواظطؿورؿ

مأولمعـمغبؾمط .4 مزاجوظقمػق مصؼدمغبؾمطلعورؼق معدربو مثؿ سملسماظعوملمالسؾو

 .7410ثؿمعدربومسوممم7444ومم7491اظعوملمالسؾومسوعلم

مأٌوغقوم .1 مػل ماظذلجقققي ماظضربوت معـ مادؿػودة ماٌـؿكؾوت اصضؾ

م مطؾ ماٌـؿكؾون مػذان مربح ماظيتماظغربقيواألرجـؿنيمصؼد اظضربوتماظذلجقققي

 .ظؽؾمعـفؿوم2وصالمإظقفوموسددػوم

1. Ramon Quirogaم7411مسوممسماظعوملليفمطماظؾرلوحورسمعرعكم

مويفم ماٌرعك محرادي مررؼؼي ميف ماظؽقظقعيبمػقفقؿو محورسماٌرعك مؼشؾف طون

م ماعؾوراة ميفمسوم مصؼدمطونمأولممكدفؾمرضؿم7411ظؾرلومضدمبقظـدا ضقودقو
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ميفمغصػماٌؾعىمحورسمعرعكمؼعطكماظؾطوض مغؿقفيمارتؽوبمخطو يماظصػراء

 .اًوصمبوظػرؼؼماٌـوصس

ميفمتورؼخمطوسماظعوملم .4 مضقودقو مرضؿو محطؿ مدوبؼو محورسمإؼطوظقو واظذلمزؼـفو

مظعىمم7440صػلمبطقظيم معؾورؼوت(م4دضقؼيم)حقاظلمم179يفمإؼطوظقو

 .بدونمأنمؼدخؾمعرعوهمأيمػدف

م

م

م

 فضت الزسىمخهن تذمزةالقزاءة هي 

 ألي شي ماى تىصلل

م

 

م  
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 لقاء العذد
مومعقاػىمتدلزمسوممبشؽؾمايؾقىمبؾدغومؼعقشفوماظيتماظؼوػرةماظظروفمػذهمزؾميف

ماظشؾوبمػمالءماحؿضونمؼؿؿمانماظضروريمصؿـماجملوالتمطوصيميفمذوبيمابداسوت

ميفمعقاػؾفؿمظذلدقخماالعؽونمضدرمشلؿماٌمػالتمطوصيمتقصرلمومتشفقعفؿموماظقاسل

ماظردؿمذبولميفماٌؾدسنيماحدمععمغؾؿؼلمانماظعددمػذاميفمارتلؼـومظذظؽماجملؿؿع،

ميفمروظىم1111ماظؼقشمعقاظقدمعـمحـقـومسلعقنمغوزؿمعورؼقماظطؿقحماظشوبماغف

م.اظعؾؿلماًوعسماظصػ

معقػؾؿؽ؟ماطؿشػًمطقػ/م1س

ماصالممالحدمظقحيماولمبردؿمبدأتماالبؿدائلماًوعسماظصػميفمطـًمسـدعو

مبعواظماحدىمرزلًمبعدػوماالدؿؿرار،مسؾكمذفعينمممومعؼؾقظيمرأؼؿفوموماظؽرتقن

مطوعالمذفرامصقفومادؿغرضًمومدؿقشـماظؾؾل مظؾعؾيمظقحيمرزلًمةصذلمبعدمو.

ماٌؿقدطماظـوغلماظصػميفمطـًمعوسـدمصؼطماؼومم5مصقفومادؿغرضًموماخرى

ماظؾقحيمعـمبؽـرلماضؾموضًمادؿغرضًمالغينمطقرتضدمتممعقػؾيتمانمصوطؿشػً

م.االوظب

م
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م

م؟مؼشفعؽمؼزالمالمومطونماظذيمعـ/م2س

محػزغلمممومؼشفعقغينمومؼلوغدوغينمؼزاظقامالمومطوغقامدائؿوماصدضوئلمومسوئؾيت

م.صوطـرماطـرمضدراتلمتطقؼرموماالدؿؿرارمسؾك

م

م

م

م

م

مصـقي؟عوػل؟مغشوروتمايميفمذورطًمػؾ/م3س

ماظؽؾداغقيماظـؼوصيمقيععبماضوعؿفماظذيماظػينماٌعرضمطونمصقفمذورطًمغشوطماول

موماظزؼؿقي،ماالظقانمادؿعؿولميفمظلموربيماولمطوغًمومظقحؿنيمرزلًمحقٌ
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مظؾؾـنيماظؼقشمثوغقؼيمعدرديماضوعؿفؿوماظذؼـماظػـقنيماٌعرضنيميفمذورطًمطذظؽ

مظقحيم20مؼؼوربمعومرزلًمضدموم2012-2015معؿؿوظقنيمظعوعني

معقػؾؿؽ؟مطبصمصقؿوماصؽورعلؿؼؾؾقيمايمظدؼؽمػؾ/5س

مظديمطذظؽموم،ماصدضوئلماحدموماغومبوزللمصينمععرضماغظؿمانمصؽرةمظديمغعؿ

مدوبذلمومظذظؽماظضرورؼيماٌقادماالنميدمظديمتؿقصرمملمظؽـموماظـقًمتعؾؿمصؽرة

م.ماظلؾؾمبؽوصيمظؿقصرلػومجفديمضصورى

مرزلف؟متػضؾمذلءماطـرمػقمعو/م2س

مطذظؽموماالصدضوءمبنيماالجؿؿوسقيماظعالضوتمتعؽسماظيتماظؾقحوتمردؿماصضؾ

مدبصمظقحؿنيماالنمحقزتلميفمومحقوتلميفمطؾرلةمعؽوغيمظدؼفؿماظذؼـماالذكوص

م.ذطرتمعو

م

م

م
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م....اخرلةمطؾؿي

ماػؿؿوعفمسؾكماظؼقش/اظعراضلماظدميؼرارلماظشؾقؾيمالهودمتؼدؼريمومذؽريماضدم

موماٌقصؼقيماظشؾقؾيمجملؾيمومشلؿمامتـكموماٌقػقبنيماظشؾوبمبشرضبيماٌلؿؿر

ماظشعىمومظؾقرـمخدعيماظعطوءمعـماٌزؼدموماظـفوح

ماٌقصؼقيمظفمعؿؿـنيمحـقـومغوزؿمعورؼقماٌؾدعمظؾشوبمتؼدؼرغومومذؽرغومغؼدممبدورغومو

م.اظػينماجملولميفماالبداعمعـماٌزؼدموماظـفوحمو

م

م

م  



 2012/ 10العدد  اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي/ القوش
 

  
 53صفحة 

 

  

 هل ذعلن

 اعذاد: صوساط تىكا

اظبمم8دؾعمدوسوتمالمتؽػلمظؾـقمماذامطـًمتعؿؾمجبدمواغؽمهؿوجمعوبنيمانم

 دوسوتؾؿؼقممبؽوعؾمغشورؽموضودرامسؾكماظعؿؾمواظعطوءمم01

 ػؾمتعؾؿم

 طـرةماٌلؽـوتمظؾصداعمتػوضؿمعؿوسىماظصداعم

 ػؾمتعؾؿم

 بؽذلؼوماظؾـيمضدمتلؾىمغقبوتمضؾؾقيم

 ػؾمتعؾؿم

 سدمماظعؿؾماالصوبيممبرضماظلؽرمضدمؼرجعمإظبماظؽلؾمو

 ػؾمتعؾؿم

 اٌشروبوتماظغوزؼيمتلؾىمسلرماشلضؿموزؼودةماظقزنمبلؾىماظلؽرماٌضوفمإظقفوم

 ػؾمتعؾؿم

وذبوظليماظصوينيمم-واظلقاكم-أربعيمتزؼدميفماظعؼؾم:متركماظػضقلمعـماظؽالمم

م.وذبوظليماظعؾؿوءم-
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 اًعقاد الكىًفشًظ
م مم74/4/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾي ماهود معممتر م/مسؼد ماظعراضل اظدميؼرارل

م20اظؼقشمومبوذرافماظزعقؾمذػونمسدغونمدؽرترلمذؾقؾيمطرطقكمومحبضقرم

مذفداءم مارواح مصؿًمسؾك ماظؽقغػرغسمبوظقضقفمدضقؼي مبدأ مو مزعقؾي مو زعقؾ

اظعراقماالبرارمبعدػوممتماظؿصقؼًمسؾكمذرسقيماظؽقغػرغسمومعـمثؿماغؿكوبم

ماظؿؼرؼ ماضرار مو ممتًمعـوضشي ماظؽقغػرغسمو مومىون ماٌوظل مو ماالنوزي رؼـ

ماظزعقالتموممتم مو ماٌؼدعيمعـمضؾؾماظزعالء ماالراء عـوضشيمطوصيماٌؼذلحوتمو

مسؾقفو  .. اظؿصقؼً

زعقالتمومزعالءمومطوغًماظـؿوئٍمم1ومجرىماغؿكوبماشلقؽيماىدؼدةمضقاعفوم

 :تلطوأل

ممممممممممممممممممممممممممم..مممممممممممممممممممممممممممممماظؼسمؼقغونمدؽرترلماظػرعمصالحماظزعقؾمراغل

م..غوئىماظلؽرترلمزورهماظزعقؾمراغدمرادؿ.

موماظزعقؾمدؼورمغبقدمتقعوماعوماسضوءماٌؽؿىمصفؿمطؾمعـماظزعقؾيمذفؾيمبودؾ

ممػرعز ماظزعقؾمصؿقؿمدوػرمزورهمظزعقؾمزوراسمردوماو ماظزعقؾممسقدؼشمو و

ممروبنيمحؽؿً م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م  .ممق.

م..بوغشقدةماظشؾقؾيمسواخؿؿؿماظؽقغػرغ
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م

م

 

م  
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 ًشاطاذٌا
 بؾغًمغبالتمتصؾقحماظشقارعميفماظؼقشماطـرمعـمعوئيمؼقمموماظيتمؼؼقممبفوم

معـم ماظغقورى معع ماظعراضل/اظؼقشمبوظؿعوون ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود زعالء

متؼدؼر مو مذؽر م، ماظؼقش مطوصيممابـوء ميف مظـو ماظداسؿني مو ماٌؿعووغني ىؿقع

 .اجملوالت
م
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 ادؿؼؾؾمزعالءماهودماظشؾقؾيماظدميؼرارلماظعراضل/اظؼقشمبعضماالخقةمممـؾلم

ماالصدضوءم معـ مذبؿقسي مو ماٌدغل ماجملؿؿع معـظؿوت مو ماظلقودقي االحزاب

 .االسزاءميفماظؼقشمعؼدعنيماظؿفوغلممبـودؾيماصؿؿوحمعؼرغوماىدؼدميفماظؼقش

اٌقصؼقيموماظـفوحمومدواممفؿقعظؾذؽرمومتؼدؼر مسؾكمػذهماظزؼوراتمعؿؿـنيمشلؿم

مة.اظصقيموماظلعود

م

م
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 م ماظؼقش م/ ماظعراضل ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد بؿورؼخمزار

اظشوسرموماظػـونماظؼدؼرماالدؿوذمظطقػمبقالموماظشوسرمغقئقؾمم74/4/4074

م مظؿشفقعفؿو مشلؿو ماظشؽر مظؿؼدؼؿ مضصوئدمحـقغو مطؿوبؿفؿو مخالل معـ اٌؿقاصؾ

ذعرؼيمتشقدمبدورماظزعالءموماظزعقالتميفمغشوروتفؿماشلودصيمًدعيماظقرـموم

مذبؾي مو ماظقرود مبوضوتمعـ ماظزائر ماظقصد مشلؿو مضدم مضد مو اظشؾقؾيمماجملؿؿع

شلؿومدوامماظصقيموممعؿؿـنيطؾماظشؽرموماظؿؼدؼرمظؾشوسرؼـماظعزؼزؼـم،م4اظعدد

 .اظعوصقيموماٌزؼدمعـماالبداسوتماظػـقي

 

م

م

 م مظؾؾطقالتم71/4/4074بؿورؼخ ماظؼدممماظرؼوضقيمادؿعدادا مظؽرة اظؼودعي

مبوذرافماٌدربمودوممػرعزم مو مودؼو ماظؼدم مظؽرة ماظؿؼكمصرؼؼمجقػورا اظلؾوسقي

ماظشورات مجقػورا مصرؼؼ مالسؾق موضع مضد ماظؼقشمو ميف ماظشعؾقي ماظػرق ماحدى
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اظلقداءمادؿذطورامظؾشفقدماظؾطؾمدفودمرحقؿمالسىمصرؼؼمذؾقؾيمبغدادمظؽرةم

مواجؾفماٌؼدسميفمذورعماظلعدونميفمسؿؾقيمغػذػوم ماثـوء ماظذيمادؿشفد اظؼدم

ممممممممممممممم71/4/4074ذؾيمعـماجملرعنيماظؼؿؾيمبؿورؼخم م. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم . م م م..

م

 م ماظعراضل/اظؼقش ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود مزعقالت مو مزعالء بؿورؼخمودع

مخورجمم9/2/4074 مدوصر ماظذي ماظؼسمؼقغون مغوزؿ ماوغقؾ ماظعزؼز اظزعقؾ

مسؾكمجفقدهم مغشؽره مطؿو اظؾالد،مغؿؿـكمظفماظؿقصقؼميفمطوصيمذبوالتمايقوة

 .اٌؾذوظيميفمعبقعمغشوروتماالهود

م
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 م مسددم4/2/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾيممذورك ماهود مزعقالت مو مزعالء عـ

اظدميؼرارلماظعراضل/ماظؼقشمععماالخقةميفمعـؿدىمذؾوبمومرؼوضيماظؼقشموم

مالظؼقشمضؿـم ماظػؾؽؾقرؼي ماظؾقحي مذوبوتماظؼقشميف مذؾوبمو معـ ذبؿقسي

اظـدوةماظعؾؿقيماظدوظقيماالوظبمظعؾقمماظرؼوضيمهًمسـقانم"مسبقماظؼؿيميفماالداءم

مضلؿماظذلبقيماظؾدغقيموسؾقمماظرؼوضيميفمطؾقيمواالنوزماظرؼوضلم"ما ظيتمغظؿفو

مضودؿم معزاحؿ ماظدطؿقر ماالدؿوذ مبرسوؼي ماربقؾ ميف مايؿداغقي مجوععي اظذلبقي

 .اًقوطمرئقسمجوععيمغقـقىمواٌشرفمسؾكمجوععيمايؿداغقي

 
م

 م ماظدميؼرارلمم70/2/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد زار

م ميف ماالخقة ممبـودؾيماظعراضل/اظؼقش ماظؿفوغل مظؿؼدؼؿ ماظـؼوصقي ماظؼقش عبعقي

م.اغؿؼوشلؿماظبماظؾـوؼيماىدؼدةمعؿؿـنيمشلؿماظـفوحموماظؿقصقؼميفمطوصيماجملوالت
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م

 ماظشؾقؾيماظدميؼرارلماظعراضلم/مم70/2/4074بؿورؼخم موصدمعـماهود زار

ماظؼقشماالخقاتماظعزؼزاتميفمرابطيماٌراةماظعراضقيمصرعماظؼقشمظؿؼدؼؿماظؿفوغل

مبـودؾيمؼقمماٌرأةماظعوٌلموماظذطرىماظرابعيمواظلؿنيمظؿلدقسماظرابطيمعؿؿـنيم

م.شلـماٌقصؼقيموماظـفوحموماٌزؼدمعـماالبداعمخدعيمظؾقرـموماظشعى

م

 غبؾيمحػرميفمدوحيمعدرديماظؼقشماظـوغقؼيمم01/3/0102ؿورؼخماغطؾؼًمب

ماظشؾقؾيم ماهود مزعالء مبفو مضوم مصقفو مواظشؿالت ماالذفور مظزراسي ظؾؾـوت
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ماٌدرديم مألزفور موذظؽ ماظؿدرؼللَ ماظؽودر معع موبوظؿعوون ماظعراضل اظدميؼرارل

ممبـظرمؼؾقؼممبؽوغؿفو.

م

 م ماظعراضل ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد بؿورؼخمم/اظؼقشزار

محملوصظيممم40/2/4074 ماظـػطقي ماٌـؿقجوت معدؼر مصؽؿقر مسؿود اظلقد

ماظصعقبوتم محقلماٌـؿقجوتماظـػطقيمو مغقضشًماظعدؼدمعـماظؼضوؼو غقـقىمو

مبؾداتمدفؾمغقـقىموم ماٌكؿصيمعـذمدؼقطماٌقصؾمو ماظدائرة اظيتمواجفؿفو

مػ مؼقعـو  ممممممممممممممممممممذا.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميد

مظؾلقدمسؿودمىفقدهميفمصؿحمعقضعمبدؼؾم متؼدؼره مو ماظزائرمذؽره ماظقصد مضدم و

م ماٌقصؾ ماحداثمدؼقط ماظؼقشمبعد ميف اٌؾوذرةمم70/4/4072ظؾدائرة م و

 بوظعؿؾمرشؿماظظروفماظعصقؾيماظيتمسوغكمعـفوماىؿقعموميفمطوصيماجملوالتم،م
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م

مصؿحمربطيمتعؾؽيو مبعدمانممطذظؽمىفقدهميفماسودة اظقضقدميفماظؼقشمعمخرا

مسؾكم ماالعر مدفؾ مبفذا مو مبغداد معـ ماظقضقد مسؾك مايصقل معـ مرزلقو متؽـ

ماظقضق مسؾك مظؾقصقل مبفو ماحملقطي ماٌـورؼ مطوصي مو ماظؼقش  د.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماػوظل

ماٌصؾقيماظعوعي.اجؾمذؽرمومتؼدؼرمظؾلقدمسؿودمومظؽؾمعـمؼعؿؾمعـم

م

 

 

 ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي مزعقالتماهود مو مزعالء موزع ماألشر ماالم مسقد مممبـودؾي

مم.اظعراضلم/ماظؼقشماظقرودمسؾكماألعفوتمبفذهماٌـودؾيماظعزؼزة مممم ممممم  .مم

ماظصقيموممعؿؿـنيماعبؾماظؿفوغلمىؿقعماعفوتماظعوملماظعزؼزات شلـمدوام

 .اظلالعيموماظعؿرماظطقؼؾ



 2012/ 10العدد  اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي/ القوش
 

  
 64صفحة 

 

  

م

م

 ماظشؾقؾيماظدميؼرارل موصدمعـماهود ماظؼدؼليمحـمزار ماظؼقشمدؼر مفاظعراضلم/

ظؿؼدؼؿماظؿفوغلماظبماظراػؾوتماظعزؼزاتممبـودؾيمسقدماألمماألشرمظؼقوعفـمبدورم

مطوصيماحؿقوجوتفؿمومتؾؾقيمـسزائـوماظقؿوعكماظذؼـمؼعقشقنمععفاالمميفمتربقيما

م.اىفقدمًدعيماألغلوغقيمطؾماالحذلامموماظؿؼدؼرمظؽـموماظبماٌزؼدمعـ
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م

 م مدؼورم44/2/4074بؿورؼخ ماظزعقؾ مضصقدةمميطرميمغبقدمذورك بوظؼوء

ميفماالحؿػوظقيماظيتم مدؼؾقنمحؽؿًمبوظغـوء مصوديمو ماظزعقؾنيمعورؼق ذعرؼيمو

مرؼوضيم ماظؿفؿعماظـؼويفممبـودؾيمسقدماالممسؾكمضوسيمعـؿدىمذؾوبمو اضوعفو

 .اظؼقش

معؿؿـنيغفـهماظؾفـيماٌشرصيمومعبقعماٌلوػؿنيميفماحقوءمػذهماالحؿػوظقيم،م

م.شلؿماظؿقصقؼموماظـفوحميفمطوصيماجملوالت

م
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م

 م ماظدميؼرارلمم41/2/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد زار

مدؼرم مو ماظؽؾداغقي ماظؼقش معطراغقي مو ماظؼقش مغوحقي معدؼرؼي اظعراضل/اظؼقش

اٌقصؼقيموماظـفوحميفماظلقدةمظؿؼدؼؿماظؿفوغلم مبـودؾيماسقودماظؼقوعيمعؿؿـنيمشلؿم

م.خدعيماٌـطؼي م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م .م

م
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م

 مممممممممممممممممممممممممضؿمظؾؿعؾؿموصفماظؿؾفقالمطودماٌعؾؿمانمؼؽقنمردقال.. 

م ماهود معـ موصد مزار ماذار معـ ماالول ميف ماالشر ماٌعؾؿ مسقد اظشؾقؾيممبـودؾي

موم متؾؽقػماعرلمعبقؾمػرعز متربقيمضضوء ماظؼقشمعدؼر اظدميؼرارلماظعراضلم/

مظؾؾـني ماالبؿدائقي ماظؼقشماالوظب ماالبؿدائقيمم-عدارسماظؼقشم) اظؼقشماظـوغقي

مظؾؾـوتم-ظؾؾـني ماالبؿدائقي مظؾؾـنيم-اظؼقش ماظؼقش ماظؼقشم-ثوغقؼي ثوغقؼي

ماظؼقشم-ظؾؾـوت ماظؿف-روضي مظؿؼدؼؿ ماٌالئؽي( ماٌـودؾيروضي مبفذه  .وغل

ماظؿعؾقؿقيمطوصيم ماظـفوحميفممعؿؿـنياعبؾماظؿفوغلماظبماظؽقادر ماظؿقصقؼمو شلؿ

 .ذبوظلماظذلبقيموماظؿعؾقؿ
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م

م
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 احؿػؾمظؾزعالءميفماشلقؽوتماظؿعؾقؿقيموماظؿدرؼلقيممبـودؾيمسقدماٌعؾؿممآؼدؼرت

م ماٌـودؾي مبفذه مشلؿ ماشلداؼو مضدعقا مو مبؼصماظؽقؽ ماظزعالء ميف تلقدػوماجقاء

م.احملؾيموماظؿعوون

م.ذؽرامجزؼالمظؽوصيماظزعالءمسؾكمعشوسرػؿماىؿقؾي

م

 م ماظؼقش ماظعراضل/ ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد بؿورؼخمزار

مام20/2/4074 مازلرو مداغل ماالسزاء مم-ألخقة ماظـفور ضرشوممم-طورعـ

مبوضيموردمطفدؼيم مشلؿ مضدعقا ماٌشرصنيمسؾكمبرغوعٍمعقاػىماظؼقشمو ذفورة

بلقطيمىفقدػؿماظؽؾرلةميفمتـظقؿمػذاماظدلغوعٍمرشؿماالعؽوغقوتماظؾلقطيمعـم

مابدسًماٌقاػىم ماظـقاحلم،مصؾففقدػؿمومجفقدمطوصيماٌلوػؿنيمععفؿ طوصي

مزرسقام مطؿو ماظشعر مو ماٌلرح مو ماظغـوء مذبول ماىـلنيميف مطال معـ مو اظشوبي
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وؼيماظيتمؼعوغلماظػرحيميفمغػقسماىؿوػرلماٌؿعطشيمشلومغظرامظؾظروفماٌلدو

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.سوممبشؽؾماظؾؾدمعـفو

. 

ذؽرمومتؼدؼرمظالخقةماٌشرصنيمومعبقعماٌلوػؿنيمععفؿميفماحقوءمػذاماظدلغوعٍم

 .عؿؿـنيمشلؿمتؼدؼؿماٌزؼدمعـماالبداسوتميفماجملولماظػين

 

م

م

م

م

م
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م

 عـماهودماظشؾقؾيماظدميؼرارلماظعراضل/ممزارموصدم27/2/4074بؿورؼخم

اظؼقشمعـظؿيمايزبماظشققسلماظعراضلميفماظؼقشمظؿؼدؼؿماظؿفوغلممبـودؾيم

ظؿلدقلفمعؿؿـنيمشلؿماظؿقصقؼموماظـفوحموماٌزؼدمعـماظعطوءمم14اظذطرىمال

مممممممممممًدعيماظقرـموماظشعى مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

 
م

 غبؾيمظذلتقىمومرالءمعدخؾمعدرديماظؼقشمم9/2/4074بؿورؼخممغطؾؼًما

ماظعراضل/اظؼقشم ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود مزعالء مبفو مظؾؾـوتمضوم االبؿدائقي

مؼؾقؼم ممبـظر مغقئقؾمعرادومألزفورػو ومممبؽوغؿفوبوظؿعوونمععماظصدؼؼماظعزؼز

م ماٌدردلمألضوعيادؿعدادا م..اٌعرض م م م م م م م م م م م م م م م  ..م

 .غؿؿـكمظؾؽودرماظؿدرؼللماٌقصؼقيموماظـفوحميفمطوصيماجملوالت
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م

م

 ماظؿفوغلم مبوعبؾ مغؿؼدم م/اظؼقش ماظعراضل ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود بودؿ

معؿؿـنيمشلؿوم ممبـودؾيمزواجفؿو معقكو معرلصو ماظعزؼزة مو ظؾزعقؾمروبرتمتقعؽو

معؾقؽيم م.بوالصراحموماٌلراتحقوةمزوجقيمدعقدة

م

 م ماظدميؼرارلمم74/2/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد زار

ماظؿفوغلم اظعراضل/اظؼقشمعؼرمايرطيماظدميؼرارقيماالذقرؼيميفماظؼقشمظؿؼدؼؿ

مبـودؾيماظذطرىماظلـقؼيمظؾؿلدقسم،موممتًمعـوضشيماظعدؼدمعـماظؼضوؼوماظيتم
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م مضصؾي مًدعي ماظؿعوون مضرورة مو ماجملوالتدبصماٌـطؼي مطوصي مممممممممممممممممممم..اظؼقشميف
. 

م.غؿؿـكمظالخقةميفمايرطيماٌقصؼقيموماظـفوحميفمطوصيمغشوروتفؿ

 

 م ماظدميؼرارلمم74/2/4074بؿورؼخ ماظشؾقؾي ماهود معـ موصد زار

اظعراضل/اظؼقشمبعضماالصدضوءماالسزاءمومضدعقامشلؿمبوضوتمعـماظقرودمتؼدؼرام

ظؿعووغفؿمومدسؿفؿمظـشوروتماظشؾقؾيميفماظؼقشمعودؼومومععـقؼوم.مومػؿمطؾمعـم

اظؼقش،ماالخمعلورماالخمبلؿونمعوالنماحدماٌؿدلسنيميؿؾيمتصؾقحماظشقارعميفم

ماٌ ماظؼقش،االخميفملوػؿاظصػور ماالهودميف مزعالء معع متصؾقحماظشقارع مغبؾي

ػوغلمتقعلماٌلوػؿميفمانوزمايووؼوتمدونمعؼوبؾماظيتموزسفوماظزعالءمسؾكم

االهودماظشقارعماظعوعيميفماظؼقشماضوصيماظبمعلوػؿؿفميفمتقصرلماحؿقوجوتم

،ماالخمودوممػرعزمعدربمصرؼؼمجقػورامظؽرةماظؼدممومدورهماظػعولمبشؽؾمعلؿؿر
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ماظؼودعي ماظؾطقالت ميف مظؾؿشورطي متفقلتف مو ماظػرؼؼ متدرؼى متؼدؼرم..يف مو ذؽر

ىؿقعماٌلوػؿنيموماظداسؿنيمظـومعودؼومومععـقؼومعؿؿـنيمشلؿماٌقصؼقيموماظـفوحم

م.وماظصقيماظدائؿي

م

م

 عـومععمسؿولماظـظوصيميفمبؾدؼيماظؼقشمضومممبـودؾيمسقدماظعؿولماظعوٌلمومتضو

زعالءماهودماظشؾقؾيماظدميؼرارلماظعراضل/اظؼقشمحبؿؾيمعبعماظـػوؼوتمحػوزوم

 .سؾكمغظوصيماظؼقشمومازفورػوممبـظرمؼؾقؼمبؿورطبفوماٌشرف
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م

م

 م ماظعراضل/ممذوركم20/2/4074بؿورؼخ ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود زعالء

مظ مذؾقعق معـظؿي معع مبوظؿعوون مظؿقثقؼميفمؾؿقثقؼاظؼقش مادؿؿورات متلفقؾ

اغؿفوطوتمداسشمحبؼماٌففرؼـماٌلقققنيمظغرضماؼصوشلوماظبماالعؿماٌؿقدةم

وماحملؽؿيماظدوظقيمظؾؾًميفماغؿفوطوتمداسشمبوسؿؾورمعومجرىمابودةمعبوسقيم

 ..ٌلققلحبؼمابـوءمذعؾـوا
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م

م

 ماظشؾقؾيماظدميؼرارلماظعراضل/اظؼقشموم0/5/0102بؿورؼخم ماهود زعمزعالء

مايشدم مو ماظؾقشؿرطي مبني مرقزخرعوتق ميف مخبصقصماالحداثماٌمدػي بقون

اظشعيبمؼفدفماظبماظؿفدئيمومايقارمومسدمماالنرارماظبماًالصوتماظلقودقيم

ـقيماظذلطقزمسؾكمحمضققؿفوماظؽـرلمعـماالبرؼوء،موااظيتمرا نمسؾكماظؼقاتماالع

 .اًالصوتمجوغؾومعبقعربوربيماظعدوماٌشذلكماٌذلبصمبوىؿقعمومتركم
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م

 جبقمعـماألخقةمومايؿوسماظؿؼلمصرؼؼمجقػورامظؽرةمم70/9/4074بؿورؼخم

اظؼدممودؼومععماحدىماظػرقماظشعؾقيميفماظؼقشمسؾكمعؾعىمطرةماظؼدمماظلؾوسلم

مصرصم مضدممحقٌمذفدتماٌؾوراة مو معؿؽوصه معلؿقى ماظطرصنيمو معـ سدؼدة

 .(2-2اظػرؼؼنيماداءمعؿؿقزاموماغؿفًمخبلورةمصرؼؼمجقػورامبـؿقفيم)

م

م
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 م ماظعراضلمم70/9/4074بؿورؼخ ماظدميؼرارل ماظشؾقؾي ماهود مزعالء وزع

م)االصالحوتم مبعـقان مبغداد مدؽرتورؼي معؽؿى معـ ماظصودر ماظؾقون /اظؼقش

اظراػـي(مسؾكمعبوػرلماظؼقشميفماالعوطـماظشوعؾيمػلمايؾماظقحقدمظالزعيم

م.يقاديموماحملالتماظؿفورؼـاظعوعيموماظ مم م م م م مم م م م مم م م م مم م م م م مم م م .م

 

م
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 م ماظؼقش/اظعراضلماظدميؼرارلماظشؾقؾيماهودماضومم95/5/2596بؿورؼخ

مظؽالموماٌؿقدطماظـوظٌمظؾصػماالغؽؾقزؼيماظؾغيمعودةميفمتؼقؼيمربوضرات

مادؾقعمٌدةمادؿؿرتمومؼقغونماظؼسمراغلماظزعقؾمصقفومحوضرمذبوغوماىـلني

 .تؼرؼؾو
م.اظؾؽؾقرؼوماعؿقوغوتماداءميفماظـفوحموماٌقصؼقيماالسزاءمظطؾؾؿـومغؿؿـك

م


