
ي�ض��م الع��راق العديد م��ن الأقليات العرقي��ة املنت�رشة 
يف الب��اد، اأقلي��ات تعر�ض��ت من��ذ الغ��زو الأمريك��ي 
ع��ام 2003 للتهمي���ش والإق�ضاء والقت��ل، الأمر الذي 
اإ�ضتدع��ى تدخ��ات اأجنبية ودولية م��ن قبل حكومات 
ومنظم��ات دولي��ة بحجة الدف��اع عن ه��ذه الأقليات، 
تدخ��ٌل جن��م عن �ضع��ف حكومي يف حمايته��ا والذود 

عنها.
يتمي��ز الع��راق بالتنوع العرق��ي والديني ال��ذي تكون 
عرب القرون املا�ضية لعتب��ارات تاريخية وجغرافية، 
دون اأن يت�ضب��ب ذل��ك التن��وع يف اأي م�ض��كات اأمني��ة 
اأو اإجتماعي��ة اأو �ضيا�ضي��ة، لك��ن ومع الغ��زو الأمريكي 
للباد، طف��ت على �ضطح الأحداث يف العراق القوميات 
احلك��م  جمل���ش  �ضجعه��ا  الت��ي  العرقي��ة  والإثني��ات 
الإنتق��ايل يف ع��ام 2004 واملحا�ض�ضة الت��ي بداأها 

وما منذ ذلك احلني وما زالت م�ضتمرة.
حمم��د”  “�ضائ��ب  الدكت��ور  الجتم��اع  عل��م  اأ�ضت��اذ 
يق��ول يف حدي��ث �ضحف��ي اإن العراق يزخ��ر بعديد من 
الأقليات لع��ل اأبرزها امل�ضيحيون والأكراد والرتكمان 
اإىل  اإ�ضاف��ة  والكل��دان،  والأ�ضوري��ني  والأيزيدي��ني 

ال�ضابئة والأرمن والغجر وغريهم.
وي�ضي��ف حمم��د اأن العراقي��ني مل يكون��ا يع��ريوا اأي 
اهتم��ام لعرقية ال�ضخ�ش املقابل، اإل اأن ال�ضنوات التي 
اأعقبت الغزو �ضجعت اجلميع على الحتماء بقوميته اأو 
عرقيت��ه، لفًت��ا اإىل اأن��ه منذ ذلك احل��ني يعي�ش العراق 

املحا�ض�ضة القومية والعرقية واملذهبية وغريها.

ب��روز املحا�ض�ض��ة القومي��ة واملذهبي��ة والعرقية يف 
الع��راق عق��ب الغ��زو، ج��ر اإىل العراق تدخ��ات قومية 

ودولي��ة واإقليمية، �ضاهمت يف تعقي��د امل�ضهد العراقي 
املعقد اأ�ضا�ًضا.

ويق��ول رج��ل الدي��ن امل�ضيح��ي الأب “ثاب��ت �ضليوا” 
اإن ع��دد امل�ضيحي��ني يف العراق اإنخف���ش اإىل اأكرث من 

.2003 %60 منذ الغزو الأمريكي للباد عام 
واأ�ضار �ضليوا اإىل اأن اأحد اأهم اأ�ضباب هجرة امل�ضيحيني 
م��ن الب��اد ه��و تده��ور الو�ض��ع الأمني وع��دم توفري 
احلكوم��ة اأي حماية للم�ضيحيني م��ن حمات التهجري 
والقتل التي طالتهم يف خمتلف املحافظات العراقية.

وعن تدخات دول ومنظمات دولية يف ال�ضاأن العراقي 
حلماية امل�ضيحيني يف العراق، اأو�ضح �ضليوا اأن جميع 
الدول واملنظمات ل تريد اإل م�ضاحلها، واأن تدخاتها 
ل تخرج عن كونها اإحدى طرق البتزاز التي متار�ضها 
�ضد ال�ضعب العراقي، للح�ضول على مزيد من التنازلت 

يف جمالت اأخرى، بح�ضب تعبريه.
ب��رزت يف ال�ضن��وات اخلم�ض��ة ع�رش املا�ضي��ة عديد من 
ال��دول واملنظمات التي بات��ت تدافع عن حقوق بع�ش 
الأقلي��ات العرقي��ة يف الباد، الأمر ال��ذي فر�ش واقًعا 

جديًدا على امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف الباد.
ويق��ول الباح��ث يف الفكر ال�ضيا�ض��ي “اأن�ش طارق” اإن 
احلكوم��ات املتعاقب��ة يف الع��راق ونتيج��ة لإهمالها 
حق��وق الذي��ن ترعاه��م، ت�ضبب��ت بتدخ��ات خارجية 
كبرية من خمتل��ف دول العامل واملنظمات، الأمر الذي 

اأحال و�ضع العراق اإىل هدف �ضهل لكل من هب ودب.
ال�ضحف��ي “اأرغد احليايل” من جانب��ه اأو�ضح اأن عدًدا 
من الأقليات ا�ضتنجدت ب��دول اأخرى وخا�ضة القومية 
واملذهبية منها، مو�ضًحا اأن تدخات هذه الدول باتت 

واقًعا ملمو�ًضا يف العراق.
ويعتقد احليايل اأن جميع الأقليات يف العراق ا�ضتدعت 
التدخ��ات اخلارجي��ة، فبع�ضه��ا ا�ضتدع��ى تدخل دول 
كرتكي��ا واإي��ران، واأخ��رى ا�ضتدع��ت تدخ��ات اأممي��ة 

كالأيزيديني وامل�ضيحيني وغريهم.
وكان��ت الأمم املتح��دة قد اأفردت عدي��ًدا من تقاريرها 
متحدث��ة ع��ن الأقلي��ات العرقي��ة يف الع��راق و�ضب��ل 

حمايتها، وا�ضتح�ضال حقوقها.
واأو�ضح تقرير ملجل�ش حقوق الإن�ضان يف عام 2016 
م��دى التدخل الكب��ري من لدن املنظم��ة يف الدفاع عن 
الطائفة الأيزيدية يف العراق والتي تعر�ضت لعديد من 

النكبات.
وي�ضري املحل��ل ال�ضيا�ضي العراقي “ذن��ون يون�ش” اإىل 
اإن��ه ل باأ���ش م��ن تقاري��ر الأمم املتح��دة واملنظم��ات 
الدولي��ة الت��ي تتعل��ق بحق��وق الإن�ض��ان العراقي، لكن 
بح�ض��ب يون���ش فاإن عل��ى تلك املنظم��ات اأن تذود عن 

جمي��ع العراقي��ني وحقوقه��م دون متييز عل��ى اأ�ضا�ش 
عرقي اأو اثني اأو مذهبي.

يون���ش اأو�ضح اأن التقارير التي حتدثت عن اليزيديني 
كانت م��ن اأجل الدف��اع عنهم والتعريف مب��ا عاي�ضوه 
خ��ال ال�ضنوات املا�ضي��ة، اإل اأن تلك املنظمات اأغفلت 
عم��ًدا م��ا عانت��ه �رشيحة وا�ضع��ة من العراقي��ني الذي 
اغتيلوا واختطفوا عل��ى يد امليلي�ضيات الطائفية وفرق 
امل��وت ب��ني عام��ي 2006 و2009، والت��ي م��ا زال 

بع�ضها قائًما حتى الآن.
ولف��ت يون���ش اإىل اأن تق�ضري احلكوم��ات املتعاقبة يف 
حماي��ة اأبنائها جر الويات اإىل الباد، مو�ضًحا اأن كل 
لجئ عراقي يتم قبوله يف دول املهجر تقتطع ح�ضته 
من العراق يف ال�ضنوات الثاث الأوىل من رحلة جلوئه، 
لفًت��ا اإىل اأن املنظمات الأممية فر�ضت بع�ش الأجندة 
على العراق، والتي ل ت�ضب يف �ضالح جميع اأبنائه بل 

يف م�ضلحة طرف دون اآخر، بح�ضبه.
دف��ع الو�ضع الأمني ال��ذي يعي�ضه الع��راق منذ �ضنوات 

عدي��ًدا من املنظمات الدولي��ة اإىل افتتاح مقرات ثابتة 
لها يف الع��راق، وي�ضري املهند���ش “خالد حممد” الذي 
يعمل مهند�ًضا يف املجل�ش الرنويجي لاجئني يف فرع 
الع��راق اإىل اأن املنظم��ة الت��ي يعمل فيه��ا، لديها اأكرث 
م��ن ثاثة مق��رات يف العراق، واأنه��ا تعمل يف املجال 

الإن�ضاين لإغاثة املحتاجني.
ويو�ض��ح اأحد النا�ضط��ني من حمافظة نين��وى ويدعى 
“اأ�ضام��ة اأحمد” اإن غالبي��ة املنظمات الأجنبية تركز 
يف عمله��ا على الأقلي��ات العرقية من غ��ري امل�ضلمني، 
واأن عمله��ا ل يخرج عن كونه و�ضيلة جلمع املعلومات 
ع��ن الع��راق بجمي��ع التفا�ضي��ل، واأن ه��ذه املنظمات 
بات��ت اأف�ضل غطاء جلم��ع املعلوم��ات ال�ضتخباراتية 
يف الع��راق. ولفت اأحم��د اإىل تك��رمي الإيزيدية “نادية 
مراد” التي كرمت بجائزة نوبل لل�ضام، اإذ يقول اأحمد 
اأن موؤ�ض�ض��ة نوب��ل والأمم املتح��دة احتفت ب��� “نادية 
مراد” واأهملت ال�ضاب “عم��ر” الذي اأنقذها من املوت 
واأو�ضله��ا لأهله��ا، على الرغم م��ن اأن اجلميع يعلم اأن 

من ي�ضتحق اجلائزة عمر ولي�ضت نادية.
ويقول اخلبري الأمني العراقي “ح�ضن العبيدي” اإن اأي 
بلد ي�ضهد عمل املنظمات الدولية فيه بحرية، فاإن ذلك 

البلد خمرتق يف جميع املجالت.
بل��د،  اأي  اأول م�ض��وغ لدخ��ول  اأن  العبي��دي  واأ�ض��اف 
ه��و �ضوء اأو�ض��اع حق��وق الإن�ضان في��ه، والقتل وغري 
ذل��ك، ي�ضاف اإليها يف العراق فق��دان ال�ضيادة الأمنية 
وال�ضيا�ضي��ة عل��ى الأرا�ضي العراقية، م��ا جعل العراق 
هدًفا جلميع اأجه��زة املخابرات العاملية بحجة تقدمي 
يد الع��ون لاأقليات واملت�رشرين، وال��ذي كان واجًبا 

على احلكومة فعله.
ي�ضكو جميع العراقيني باأكرثيتهم واأقلياتهم من الظلم 
الواق��ع عليهم ب�ضب��ب ف�ضاد احلكوم��ات املتعاقبة بعد 
الغ��زو، اإل اأن ذل��ك الظل��م مل يق��ف عند ح��د معني، بل 
ا�ضتدع��ى تدخًا من منظمات ودول تق��دم امل�ضاعدات 
للعراقي��ني، لكن ما خفي من اأجندته��ا قد يكون اأعظم 

من ذلك.

تقارير وتحقيقات

األقليات بالعراق .. فشل الحكومات في حمايتها يدفعها لالستنجاد دوليًا
بغداد - متابعة

نساء في الموصل من التبعية للرجال الى عودة التفجيرات تهدد بانهيار األمن في األنبار
معيالت لبيوتهن

الأنبار  حمافظة  غربي  القائم  ق�ضاء  �ضهد 
�ضوق  يف  مفخخة  ���ض��ي��ارة  ان��ف��ج��ار  اجلمعة 
 25 واإ�ضابة  ا�ضت�ضهاد  اإىل مقتل  اأدت  املدينة، 
اآخرين يف م�ضهد يوؤكد على ا�ضتمرار اخلروقات 
للقوات  الكبري  الن��ت�����ض��ار  ظ��ل  يف  الأم��ن��ي��ة 

امل�ضرتكة يف تلك املناطق.
“راجح  الأنبار  حمافظة  جمل�ش  ع�ضو  وقال 

و25  �ضهيدان  النفجار  “ح�ضيلة  بركات” 
4 يف حالة خطرة”، موؤكًدا  جريًحا من بينهم 

على اأن “تنظيم داع�ش يقف وراء النفجار”.
“النفجار كان عن طريق  اأن  واأ�ضاف بركات 
عربة نوع كيا مركونة بجانب الطريق يف �ضوق 
القائم”، مبيًنا اأن “هناك خروقات اأمنية، واأن 
ا�ضتخباراتي  جهد  اإىل  حتتاج  الأمنية  القوات 

لك�ضف اخلرق قبل وقوعه”.
حدودية  منطقة  القائم  “مدينة  اأن  واأو�ضح 

احلدود  واأن  اخلروقات،  بع�ش  هناك  تزال  ول 
�ضبه مفتوحة مع �ضوريا ول توجد قوات اأمنية 

كافية ملنع تدفق اجلماعات امل�ضلحة”.
تلك  يف  الأمنية  القطعات  “زيادة  اإىل  ودع��ا 
ا ال�رشطة املحلية، بالإ�ضافة  املناطق خ�ضو�ضً
ال�ضتخباراتي وتوفري فر�ش  اإىل زيادة اجلهد 
اإىل  يدفعهم  ق��د  ذل��ك  لأن  للمواطنني؛  عمل 

ت�ضكيل جماعات م�ضلحة ب�ضبب البطالة“.
من جهته، قال اخلبري الأمني “عاء الن�ضوع” 

اإن “امللف الأمني بداأ بالتدهور يف اأواخر عام 
2018؛ ب�ضبب التداخل الأمني ما بني القيادات 
للملف  م�ضتقبلية  روؤية  وعدم وجود  الع�ضكرية 

الأمني للمناطق”.
تاأخذ  ب��داأت  الأم��ور  “هذه  اأن  الن�ضوع  وب��ني 
واأن  ع�ضكري،  هو  مما  اأك��رث  �ضيا�ضًيا  طابًعا 
املتغريات  لكثري من  الأمنية تخ�ضع  القيادات 
اأن “هذه  خا�ضة املتغريات ال�ضيا�ضية“، مبيًنا 
القيادات ل ت�ضتطيع فر�ش نظرية الأمن لأنها 
قبل  ومقدرات خاطئة من  قرارات  اإىل  منقادة 
القيادة ال�ضيا�ضية التي مل حت�ضن اأن تدير امللف 
هذه  اأن  وخا�ضة  املناطق،  ه��ذه  يف  الأمني 

املناطق كانت حتت �ضيطرة تنظيم داع�ش”.
واأكد على اأن “هذه املناطق حتتاج بال�رشورة 
اأم��ن��ي ���ض��ام��ل ت��دع��م��ه ك��ث��ري من  اإىل ت��ق��ومي 
“هناك  اأن  اإىل  م�ضرًيا  الوطنية”،  امل��ق��درات 
الأمني  النطاق  خارج  تدخل  القطعات  بع�ش 
بداأ  املناطق  تلك  يف  املواطن  واأن  للمحافظة، 
الأمنيني  بالقادة  ثقة  لديه  ولي�ش  الأمن  يفقد 
ت�ضمل  وال��ت��ي  هناك  امل��ت��واج��دة  والقطعات 

قطعات اجلي�ش وال�رشطة واحل�ضد ال�ضعبي“.
وتابع اخلبري الأمني اأن “هذه القطعات تخ�ضع 
لعدة قيادات؛ لذلك يكون املحور الأمني �ضعًبا 
لو  واأن��ه  متعددة،  قيادات  من  ي��دار  ب��اأن  ج��ًدا 
النظرة  يف  لختلفت  واح���دة  ق��ي��ادة  ك��ان��ت 
واملفهوم ويف و�ضع اأ�ض�ش حقيقية ت�ضتطيع اأن 

تواجه املخاطر التي تهدد امللف الأمني”.
القائم  “مدينة  اأن  حديثه  يف  ا  اأي�ضً واأ�ضاف 
ب�ضبب  ال�ضاخنة؛  احل��دودي��ة  امل��ن��اط��ق  م��ن 
الأحداث التي جتري الآن على ال�ضاحة ال�ضورية 
والعراقية، واأن انعكا�ش هذه الأحداث توؤثر على 

دعائم ال�ضتقرار الأمني يف هذه املناطق”.
اأن  اأو���ض��ح  اأمنًيا  ال�ضاخنة  املناطق  وح��ول 
والغربية  ال�ضمالية  هي  ال�ضاخنة  “املناطق 
�ضيطرة  بعد  فيها  الأمني  التدهور  بداأ  والتي 
ب�ضبب  الآن؛  وح��ت��ى   2013 ع��ام  التنظيم 
تلك  اإىل  متعددة  اأمنية  وقوات  قيادات  دخول 

املناطق”.
ودعا اإىل “�رشورة احلاجة اإىل كوادر حرفيني 
واحلاجة  الأمني  امللف  قيادة  يف  ومهنيني 
“املعلومات  اأن  م�ضيًفا  املعلومة”،  دقة  اإىل 
املواطن  �رشيبتها  يدفع  والإ�ضاعات  اخلاطئة 

الذي يعترب املتهم الوحيد يف هذه احلالة”.
اإىل  الن�ضوع”  “عاء  الأم��ن��ي  اخلبري  ولفت 
نظرية  من  ج��زًءا  اأ�ضبحت  املناطق  “هذه  اأن 
التهام ب�ضبب �ضيطرة التنظيم عليها لأكرث من 
امل�ضبوهة  النظرة  تعطي  والتي  �ضنوات،  ثاث 
لدى القيادات الأمنية يف تلك املناطق”، مبيًنا 
حتديد  عن  امل�ضوؤولة  هي  الأمنية  “القوات  اأن 

املعلومة ولي�ش املواطن”.
احلدودية  املناطق  من  القائم  مدينة  وتعترب 
ا�ضتعادتها  بعد  اأمنًيا  توتًرا  وت�ضهد  �ضوريا  مع 
قرابة  عليها  �ضيطر  ال��ذي  داع�ش  تنظيم  من 
يف  كبرًيا  دم��اًرا  �ضهدت  حيث  اأع��وام،  الثاث 
البنى التحتية ب�ضبب العمليات الع�ضكرية التي 

خا�ضتها القوات امل�ضرتكة �ضد التنظيم.

داع�ش  تنظيم  �ضيطرة  من  �ضنوات  ث��اث  خ��ال 
الن�ضاء من  العراق، عانت  على املو�ضل يف �ضمال 
التبعية لرجال العائلة. اليوم، حتولت كثريات اىل 
معيات لأولدهن، اأو هن بب�ضاطة م�ضممات على 
م�ضاريعهن  تاأ�ضي�ش  اىل  فيتجهن  التقاليد،  حتدي 

اخلا�ضة ال�ضغرية.
يف اأحد �ضوارع املدينة، ميكن قراءة الافتة التالية 
اأم م�ضطفى واأولدها"، يف ظاهرة جديدة  "بقالة 
ع��ادات  فيها  ترت�ضخ  التي  املو�ضل  على  متاما 
قبل  ما  اىل  حتى  تعود  قدمية  حمافظة  وتقاليد 

تنظيم داع�ش.
ال�ضت�ضام  عاما(   27( م�ضطفى  اأم  رف�ضت  فقد 
زوجها  فقدت  بعدما  التحديات  مواجهة  وف�ضلت 
�ضغريا  دكانا  وافتتحت  العائلة.  معيل  كان  الذي 
الفاروق يف غرب  ا�ضتاأجرتها يف حي  قبالة �ضقة 

املو�ضل، مب�ضاعدة خريين.
بثيابها  دكانها  داخل  اليوم  م�ضطفى  اأم  وتعمل 
الذي  زوجها  على  ح��دادا  ترتديها  التي  ال�ضوداء 
طفاها  ال���دوام  على  ويرافقها  داع�����ش،  اأع��دم��ه 

م�ضطفى )6 �ضنوات( ومهيمن )4 �ضنوات(.
نظرة  ب�ضبب  �ضعوبة  واجهت  البداية  "يف  وتقول 
ذلك  على  اعتادوا  اأنهم  اإل  الجتماعية،  النا�ش 
الوقت، وقدموا يل امل�ضاعدة بعدما تفهموا  مبرور 

ظرويف الجتماعية واملادية".
املئة  يف   57 ي�ضكلن  اللواتي  الن�ضاء  عمل  ويعترب 

من عدد �ضكان العراق، معيبا اإجمال.
وبح�ضب الأمم املتحدة، فاإن 14 يف املئة فقط من 
بن�ضاط عن عمل، يف  يبحثن  اأو  يعملن  العراقيات 
مقابل 73 يف املئة من الرجال. ول ت�ضكل الن�ضاء 

اإل 2 يف املئة من ن�ضبة موظفي القطاع اخلا�ش.
لكن النزاعات التي اأدمت الباد على مدى العقود 
القتلى  الآلف من  الأربعة املا�ضية، خلفت مئات 
فر�ش  ما  طاق،  حالت  عن  واأ�ضفرت  واجلرحى، 
ع�رش  من  عائلة  واأ�ضبحت  اجتماعية،  تغيريات 

تعيلها امراأة.
جانب  اإىل  العمل  يف  الن�ضاء  انخراط  فاإن  وعليه، 
الرجال واقع جديد مل ياألفه اأهايل املو�ضل �ضابقا.
لكن اأم م�ضطفى "اعتمدت على نف�ضها يف حت�ضيل 
ما  بح�ضب  لغريها"،  قدوة  تكون  اأن  ويجب  قوتها 
دائما  الدكان  يزور  الذي  زكي  عادل  يرى جارها 

ل�رشاء ال�ضوكول والع�ضائر.
وافتتحت ال�ضابة دانيا �ضامل )23 عاما( من جهتها 
منذ �ضهر اآب/اأغ�ضط�ش املا�ضي حما لبيع الزهور 
يف منطقة املجموعة الثقافية يف �رشق املو�ضل، 

يعد الأول من نوعه يف املدينة بعد طرد داع�ش.
وتدير �ضامل، وهي خريجة كلية الإدارة والقت�ضاد 
بعدما  وحدها،  امل�رشوع  املو�ضل،  جامعة  من 
لبيع  حمل  يف  عملها  خ��ال  من  املهنة  تعلمت 
نزوحها  ف��رتة  خ��ال  اأرب��ي��ل  مدينة  يف  ال���ورود 

وعائلتها من املو�ضل اإبان �ضيطرة الرهاب.
يف  غريبا  عملي  البع�ش  "اعترب  ال�ضابة  وتقول 
اىل  النا�ش  دفعا  ودقته  جماله  ان  اإل  البداية، 

ت�ضجيعي وتقدمي العون".

العمل،  لهذا  مادية  حاجة  يف  ل�ضت  "اأنا  وت�ضيف 
املراأة  تاأخذ  حتى  التحدي  من  نوع  هو  ما  بقدر 
دورها يف املجتمع، خ�ضو�ضا بعد تغريرّ الكثري من 

املفاهيم الجتماعية عقب التحرير".
ومنذ دحر داع�ش، تعود املدينة التي كانت يف ما 
م�ضى مركزا جتاريا تاريخيا يف ال�رشق الأو�ضط، 
اأكرث  فيها  الن�ضاء  حركة  وباتت  الزده���ار،  اىل 

حرية.
وتوؤكد �ضامل اأن "هذا املحل خطوة اأوىل يل يف هذا 
املجال، ولدي طموحات وم�ضاريع كبرية لتطويره 

م�ضتقبا".
ن�ضاء  ان  اىل  حممد  رمي  املدنية  النا�ضطة  وت�ضري 
لكنهن  الأع��م��ال،  يف  ال�رشوع  يحاولن  اأخ��ري��ات 

يحتجن اإىل دعم حكومي.
اإىل  نينوى بحاجة  "الن�ضاء يف حمافظة  وت�ضيف 
دعم اأكرب، واإىل التوعية بحقوقهن، واحل�ضول على 
فر�ش عمل منا�ضبة، وامل�ضاركة الفاعلة يف احلياة 
�ضهدت  مدينة  يف  والثقافية"  ال�ضيا�ضية  العامة 
دمارا كبريا بفعل ت�ضعة اأ�ضهر من املعارك الدامية.
التخطيط  جلنة  رئي�ش  يلفت  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
خلف  نينوى  حمافظة  جمل�ش  يف  ال�ضرتاتيجي 
خم�ض�ضة  مالية  منحة  "هناك  اأن  اإىل  احلديدي 
للمحافظة تقدر مبليار دولر اأمريكي، �ضن�ضتخدمها 

لو�ضع برامج لدعم قطاع ال�ضباب".
بني  ما  ت��رتاوح  لهم  قرو�ضا  "�ضنمنح  وي�ضيف 
 3700 )ب��ني  دي��ن��ار  مايني  ع�رشة  اإىل  خم�ضة 
وامل��ه��ن  ل��ل��ح��رف  ت�ضجيعا  دولر(  و7300 
�ضت�ضمل  القرو�ش  هذه  اأن  اىل  م�ضريا  ال�ضغرية"، 

ال�ضبان وال�ضابات.
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