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 ج٤ُٓى جٍُت٤ّ، أػٟحء جُٔؿِّ جُٔٞه٣ٍٖ

٣ٝٓؼى٢ٗ إٔ ٣طٍأِ ًٛٙ جُؿِٓس ج٣ٍَُٞ أُلحٗٞ، ٝٛٞ ٓح ٣ؼٌّ . أٝو إٔ أٛ٘ة ئ٣طح٤ُح ػ٠ِ ضٍؤْٜح ُٔؿِّ جألٖٓ ًٛج جٍُٜٗ

 .جُطُجّ ئ٣طح٤ُح جُو١ٞ ذىػْ جُؿٜٞو جُط٢ ضرًُٜح جألْٓ جُٔطكىز إلٜٗحء جألَٓس ك٢ ٤ُر٤ح

ٝض٘ط١ٞ نطس جُؼَٔ ًٛٙ ػ٠ِ ػىو ٖٓ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ذىأش جُرؼػس . ُوى ٠ٟٓ ٍٖٜجٕ ػ٠ِ ئ٠الم نطس جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ٤ُر٤ح

ك٢ جُؼَٔ ػ٤ِٜح ك٢ ٝهص ٝجقى، ذٔح ك٢ يُي ضؼى٣َ جالضلحم ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُِر٢، ٝض٘ظ٤ْ جُِٔطو٠ ج٢٘٠ُٞ، ٝجُطك٤ٍٟ ُالٗطهحذحش 

 .ٝضوى٣ْ جُٔٓحػىجش جإلٗٓح٤ٗس

ك٢ٜ ًىُٝس ضهِٞ ٖٓ جٗوٓحٓحش ػٍه٤س أٝ ٠حتل٤س ٚحٌنس ذَ ضطٔطغ ذٔٓطٟٞ ضؼ٢ٔ٤ِ ؾ٤ى . ٌذٔح ضرىٝ جُكحُس ج٤ُِر٤س ذ٤ٓطس

 .ٝغٍٝز ٖٓ جُٔٞجٌو جُطر٤ؼ٤س؛ ٝجُؼى٣ى ٖٓ جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٜٜح أٓحًٖ أنٍٟ ؿ٤ٍ ٓٞؾٞوز ك٤ٜح

 2011كرؼى جٗىالع جُُ٘جع ك٢ ػحّ . ؿ٤ٍ إٔ ٓح ٣ٌٖٔ جُطْٞٛ ك٢ جػطرحٌٙ أٓس ٓطؿحٗٓس، ٛٞ ك٢ جُٞجهغ ذِى ٓ٘وْٓ قى جُطٗظ٢

ٝذىالً ٓ٘ٚ، ضىكوص أؾ٘ىجش كٍو٣س ٓط٘حكٓس ض٘طكَ أق٤حٗحً ٚلس . ٝضأؾؿٚ ػ٠ِ ٓىٟ جُٓ٘ٞجش جُالقوس، جٜٗحٌ ج٤ُٓ٘ؽ ج٢٘٠ُٞ

 .جُٔطكىظ ذاْْ جُٔ٘ح٠ن أٝ جُٔىٕ أٝ جُورحتَ

ٌٍ الذى ٓ٘ٚ ئي ذىٝٗٚ ال ٣ٌٖٔ ئهحٓس ٓإْٓحش كحػِس ٝأ٣س ؾٜٞو إلػحوز ذ٘حء جُىُٝس ُٖ . ئيٕ كإ ئػحوز ذ٘حء ج٤ُٓ٘ؽ ج٢٘٠ُٞ أٓ

  .ضٌٕٞ ْٟٞ ٓٓحٍع ال ؾىٟٝ ٜٓ٘ح

 أٚكحخ جُٓؼحوز،

كوى ػوىش جألْٓ جُٔطكىز ؾُٞط٤ٖ ُِؿ٘س . ٣ٓؼى٢ٗ إٔ أػٌِْٔ ذإٔ نطس جُؼَٔ هى قووص ضوىٓحً ِٓكٞظحً نالٍ ج٣ٍُٜٖٗ جُٔح٤٤ٖٞ

ج٤ُٛحؿس جُٔٗطًٍس جُٔإُلس ٖٓ أػٟحء ٖٓ ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ٝجُٔؿِّ جألػ٠ِ ُِىُٝس ُالضلحم ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطؼى٣الش ػ٠ِ 

 .جالضلحم ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُِر٢ ٝيُي ك٢ ٌٓحضد ذؼػس جألْٓ جُٔطكىز ُِىػْ ك٢ ٤ُر٤ح ك٢ ضّٞٗ

ٝٛ٘ح أٌقد ذحالػطٍجف جُٔطرحوٍ .  ٖٓ جالضلحم ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُِر12٢ٍُِٝٔز جأل٠ُٝ، ٖٝٓ نالٍ ًٛٙ جالؾطٔحػحش، ضْ ض٘ل٤ً جُٔحوز 

 .ذ٤ٖ جُٔؿ٤ِٖٓ ٝئهٍجٌٛٔح ُالضلحم ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُِر٢ ػ٠ِ أٗٚ جإل٠حٌ جُٞق٤ى جُٔطٞجكٍ إلٜٗحء جألَٓس ك٢ ٤ُر٤ح

ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ئقٍجَ هىٌ ًر٤ٍ ٖٓ جُطوىّ، ال ٣ُجٍ ٣طؼ٤ٖ جالضلحم . ًٝٓ٘ ًٛٙ جالؾطٔحػحش، جْطٍٔ جُٔؿِٓحٕ ك٢ جضٛحٍ وجتْ

 .ٝأٗح ػ٠ِ غوس ضحٓس ذأٗ٘ح ػ٠ِ ٖٝي جُطَٞٚ ئ٠ُ ضٞجكن .ػ٠ِ ذٟغ جُ٘وح٠ جُٔطرو٤س

ُٖٝ ٗوّٞ ذٞٞغ ػ٤ِٔس ذٜىف جنط٤حٌ ٍٖٓك٤ٖ ٓكىو٣ٖ، ٝأ٣س آ٤ُس النط٤حٌ ٓؿِّ ٌتح٢ْ ؾى٣ى ٝقٌٞٓس ؾى٣ىز ٣ؿد إٔ ضطْٓ 

 .٢ٍٗٓ٣ٝ إٔ أك٤ىًْ ذإٔ ًٛج جُٜ٘ؽ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔرحوب هى قظ٢ ذطٍق٤د ؿحٍٓ ٖٓ جُٗؼد ج٤ُِر٢. ذحُٗلحك٤س ٝجُُ٘جٛس

ٖ"ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ ج٤ُٓح٤ْٕٞ ك٢ ؿح٣س جُكٔحِ ُِٓإجٍ  ، ٝج١ًُ ٗؼ٢٘ "٤ًق"ٌُٖٝ ذحُ٘ٓرس ُ٘ح، ٓح ٣ْٜ ٛٞ جُٓإجٍ ". َٓ

 .ذٚ أٗٚ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى ػ٤ِٔس ٓ٘ٛلس ٝٓ٘لطكس ٝض٘حك٤ٓس

 ج٤ُٓى جٍُت٤ّ، جُٓحوز أػٟحء جُٔؿِّ

ٌٍ أ٣ٟحً ػ٠ِ ؾٞجٗد أنٍٟ ٖٓ نطس جُؼَٔ  .جُؼَٔ ؾح



/ كوى ذىأش ذؼػس جألْٓ جُٔطكىز ُِىػْ ك٢ ٤ُر٤ح ذحُلؼَ ك٢ جالْطؼىجوجش جُالَٓس ُِِٔطو٠ ج٢٘٠ُٞ ، ج١ًُ ٤ْؼوى ك٢ ٍٖٜ ٖرح٠

ٝك٢ جُٞهص جٍُجٖٛ، ٗكٖ ذٛىو ذكع ئٌٓح٤ٗس جْطٟحكطٚ وجنَ ٤ُر٤ح، ٝأٌقد ٛ٘ح ذحُؼى٣ى ٖٓ ػٍٜٝ . 2018كرٍج٣ٍ 

 .جُٔٓحػىز جُط٢ ضِو٤٘حٛح ٖٓ جأل٠ٍجف ج٤ُِر٤س

ْٝٞف ٣ط٤ف جُِٔطو٠ ج٢٘٠ُٞ جُلٍٚس ٤ُِر٤٤ٖ ٖٓ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُرالو ُالُطوحء ٓؼحً ك٢ ٌٓحٕ ٝجقى؛ ُٝطؿى٣ى ٠ٍٝقحضْٜ ج٤٘٠ُٞس 

 .جُٔٗطًٍس؛ ٝجالضلحم ػ٠ِ جُهطٞجش جُِْٔٔٞس جُالَّ جضهحيٛح إلٜٗحء جٍُٔقِس جالٗطوح٤ُس

ٝأٍٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ جُِٔطو٠ ٖحٓالً، ٝيُي ٖٓ أؾَ ئضحقس جُٔؿحٍ ُطر٢ّ٘ ٤ٓػحم ٢٘٠ٝ قو٤و٢، ٝضٞك٤ٍ ٓرحوب ضٞؾ٤ٜ٤س ُِط٣ٍٗغ 

 .جُالَٓس إلٜٗحء جٍُٔقِس جالٗطوح٤ُس

كٔػَ ًٛج جُٔإضٍٔ ١ٌٍٝٞ ج٥ٕ أًػٍ ٖٓ أ١ ٝهص ٠ٟٓ ك٢ ٞٞء ضؿىو جُطٜى٣ىجش جُط٢ ضٌِٜٗح جُِٓطحش جُٔٞج٣َس ُِٞقىز 

 .ج٤٘٠ُٞس

 .ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحالٗطهحذحش، كاٗ٘ح ٗٓؼ٠ ؾحٛى٣ٖ ئ٠ُ ئ٣ؿحو جُظٍٝف ج٤ُٓح٤ْس ٝجُل٤٘س جُٔ٘حْرس إلؾٍجتٜح

كح٤ُِر٤ٕٞ ٣ٓطكوٕٞ . ئي ٣طؼ٤ٖ ػىّ ئؾٍجء جالٗطهحذحش ئال ذؼى إٔ ٗطأًى ٖٓ أٜٗح ُٖ ض٤ٟق ذٍُٔحٗحً غحُػح أٝ قٌٞٓس ٌجذؼس

 .ٓإْٓحش ٤٘٠ٝس ال جػطٍجٜ ػ٤ِٜح

ٝذـ٤س ٞٔحٕ جُؿح٣ُٛس، ضؼَٔ جُٔل٤ٞٞس ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ِح ُالٗطهحذحش ػ٠ِ جٍُٗٝع ك٢ ضكى٣ع ْؿَ جُ٘حنر٤ٖ هرَ ٜٗح٣س جُؼحّ، 

 .٣ٝوق جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ػ٠ِ جْطؼىجو ضحّ ُىػْ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس. 2014ْٝطٌٕٞ ًٛٙ أٍٝ ٓٔحٌْس ٖٓ ًٛج جُ٘ٞع ًٓ٘ ػحّ 

 .٣ٝؿد ػ٠ِ ٓؿِّ جُ٘ٞجخ، ٖٓ ؾحٗرٚ، إٔ ٣ٟطِغ ذٞجؾرٚ ك٢ ئٚىجٌ هحٕٗٞ جإلٗطهحذحش جُالَّ

كوى ضْ جٗطهحخ ج٤ُٜثس جُطأ٤ٓ٤ْس ٤ُٛحؿس جُىْطٌٞ ٝضْ ضل٣ٟٜٞح ذٞٞغ . ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئ٠حٌ وْط١ٌٞ ٝجٞف

ٝٛ٘ح أق٢٤ جُػرحش ج١ًُ ضكِّص ذٚ ج٤ُٜثس ئَجء جُٟـ٠ٞ جُط٢ ٝجؾٜطٜح ٝأو٣ٖ جُطٜى٣ىجش . وْطٌٞ ؾى٣ى ٝهى جٗؿُش ٓٓٞوضٜح

 .جُٔٞؾٜس ٞى أػٟحء ج٤ُٜثس

 .ٝج٥ٕ ال ذى ُِؼ٤ِٔس جُىْط٣ٌٞس ٖٓ إٔ ض٢ٟٔ هىٓحً 

ًُُي، كإ جالضلحم ج٤ُٓح٢ْ ج٤ُِر٢ ُؼحّ . ٝذ٤٘ٔح ٗؼَٔ ٓؼـحً ُط٘ل٤ً نطس جُؼَٔ ذٔهطِق أؾُجتٜح، ال ٣ٌٖٔ جُورٍٞ ذأ١ كٍجؽ

 . ٣ؿد إٔ ٣رو٠، ْٞجء ضْ ضؼى٣ِٚ أّ ال، جإل٠حٌ جُٔطرغ إلٜٗحء جٍُٔقِس جالٗطوح٤ُس2015

 أٚكحخ جُٓؼحوز،

ك٢ ئ٠حٌ نطس جُؼَٔ، ضؼَٔ جألْٓ جُٔطكىز أ٣ٟحً ػ٠ِ ٞٔحٕ ق٤حز ٠ر٤ؼ٤س ٝآٓ٘س ُؿ٤ٔغ جُٔٞج٤٘٠ٖ ٝيُي ٢ً ٣ط٠٘ٓ ٤ُِر٤٤ٖ 

 .ٓٔحٌْس ق٤حضْٜ ج٤ٓٞ٤ُس وٕٝ نٞف أٝ ػَٞ

 .ًُٝج ٗؼَٔ ػ٠ِ ضٌػ٤ق جضٛحالض٘ح ٓغ جُٔؿٔٞػحش جُِٔٓكس ٝٝٞغ جْطٍجض٤ؿ٤ط٘ح إلوٓحؾْٜ ضى٣ٌؿ٤حً ك٢ جُك٤حز جُٔى٤ٗس

 .كل٢ ٠ٍجذِّ، ٣ؼَٔ نرٍجؤٗح ذٌَٗ ٝغ٤ن ٓغ جُوٞجش جأل٤٘ٓس جُطحذؼس ُِىُٝس ُط٤ٌٜٔ٘ح ٖٓ ضأ٤ٖٓ جُؼحٚٔس ذٌٛٞز أًػٍ كؼح٤ُس

ػالٝز ػ٠ِ يُي، ٗهٖ ػ٠ِ ضٞجَٚ ٓغ جُو٤حوجش جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُرالو ذٗإٔ ٌَٖ ٓإْٓحش جُىكحع ج٤ُِر٤س ك٢ 

  .جُٔٓطورَ

ئٕ ضكو٤ن جألٖٓ جإلٗٓح٢ٗ جُٔٓطىجّ ك٢ ٤ُر٤ح ذكحؾس أ٣ٟحً ئ٠ُ ِْطس هٟحت٤س ٓطٌٔ٘س ٝ ئٗلحيجً ٤ٜ٘ٓحً ُِوحٕٗٞ ٝٓإْٓحش أ٤٘ٓس 

ًُج كإ جألْٓ جُٔطكىز ضؼَٔ ٓغ َٝجٌز جُؼىٍ ٝجأل٠ٍجف ج٤ُِر٤س جألنٍٟ ػ٠ِ ػىز ٓرحوٌجش، ٝػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ . ٤ٜ٘ٓس

 .ئٚالـ ٗظحّ جالقطؿحَ ج٣ٍُٔغ

ٝضٞجَٚ جُرؼػس جُؼَٔ ػ٠ِ ض٤ٓ٤ٍ جُكٞجٌ ذ٤ٖ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ٝجُٔإْٓحش، ٝٓػحٍ يُي جالضلحم جُٔرىت٢ ذ٤ٖ ٠ٍجذِّ 

 .ٝجُُٗطحٕ



 .ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم، أ٤ٖى ذوٍجٌ جُٔؿِّ جٍُتح٢ْ ذٗإٔ ئٗٗحء ٚ٘ىٝم ٢٘٠ٝ ُِطؼ٣ٟٞحش ُؿ٤ٔغ ٞكح٣ح جُُ٘جع

  

 ج٤ُٓى جٍُت٤ّ، جُٓحوز أػٟحء جُٔؿِّ،

ك٢ جُٔح٢ٞ، ًحٗص ًٛٙ جُرالو ٖٓ جُرِىجٕ جُٔحٗكس ُٔؼظْ أك٣ٍو٤ح، ٝج٥ٕ . ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗطؿحَٛ جُٞٞغ جإلٗٓح٢ٗ جُٔإُْ ك٢ ٤ُر٤ح

 .ٖٓ جٌُٓحٕ ُى٣ْٜ جقط٤حؾحش ئٗٓح٤ٗس% 25

. ٝال ٣ؼَٔ ْٟٞ ؾُء ٤ٓ٣ٍ ٖٓ جُٔٓطٗل٤حش جُؼحٓس ك٢ جُرالو. كؼ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘، ٣ٞجؾٚ جُوطحع جُٛك٢ ك٢ ٤ُر٤ح أَٓس

ٍّ جُؼحِٕٓٞ جألؾحٗد ج٣ًُٖ ٣ٌِٕٗٞ . ٝٛ٘حى ٗوٙ ك٢ ئٓىجوجش جألو٣ٝس ٝؿحُرحً ٓح ضطٍى جألؾُٜز جُكى٣ػس وٕٝ ئٚالـ ًٔح ك

ًُج . ٣ٝكًٌ ذؼٝ جأل٠رحء ج٤ُِر٤٤ٖ ٖٓ إٔ جُرالو ػٍٞس الٗطٗحٌ ٝذحت٢ ٓكطَٔ. جُؼٔٞو جُلو١ٍ ُ٘ظحّ جٍُػح٣س جُٛك٤س ك٢ ٤ُر٤ح

    .2018كاٗ٘ح ٗؼطُّ ػوى ٓإضٍٔ ض٤ٓ٘و٢ ٌك٤غ جُٔٓطٟٞ ذ٤ٖ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س جُٔك٤ِس ٝجُى٤ُٝس أٝجتَ ػحّ 

ٝٓغ يُي، كاٗٚ ٣ؼح٢ٗ، ًُٝج ٣ؿد ػ٤ِ٘ح . ئٗٚ ألٍٓ ٚحٌل  إٔ جُرِى ج١ًُ ٣طٔطغ ذًٜٙ جُػٍٝز جُٜحتِس ٣ٍٔ ذًٜج جٌُْ ٖٓ جُٔؼحٗحز

 .ٓٓحػىضْٜ ػ٠ِ ٓؼحُؿس جُٔٓحتَ جُِٔكس

ٝآَٓ إٔ ضطٌٔ٘ٞج ٖٓ جُ٘ظٍ ك٢ . ٝضٓؼ٠ جْطٍجض٤ؿ٤ط٘ح جإلٗٓح٤ٗس ئ٠ُ جُٔٓحػىز ك٢ ضِر٤س جالقط٤حؾحش جُِٔكس ألًػٍ جُلثحش ٞؼلحً 

 .2018ضوى٣ْ جُىػْ ُرٍٗحٓؿ٘ح ك٢ ػحّ 

ٗح٤ٛي ػٖ ٍٓكن ضكو٤ن جالْطوٍجٌ، ج١ًُ ضْ ئٗٗحؤٙ ًٓ٘ ػح٤ٖٓ، ٝج١ًُ قون كٞجتى ِْٓٔٞس ُِٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ك٢ أٝذح١ٌ 

ٝذلَٟ ٍٓكن . ٖٝؿغ ًٛج جُ٘ؿحـ ػ٠ِ ض٤ْٞغ جٍُٔكن ٤َُٗٔ ذ٢٘ ٤ُٝى ٠ٍٝجذِّ جٌُرٍٟ. ٝذ٘ـح١َ ْٝرٜح ٍْٝش ًٌٝال

 .ضكو٤ن جالْطوٍجٌ، ضٔص ئػحوز كطف جُٔٓطٗل٤حش ٝأٚرف ُِطال٤ًٓ كٍٛٞ وٌج٤ْس

 .ئال إٔ ًٛج ٤ُّ ًحك٤حً، ال ٣ُجٍ ٛ٘حى جٌُػ٤ٍ ٓٔح ٣٘رـ٢ جُو٤حّ ذٚ

ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝجُالؾث٤ٖ، ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جُٔٓحػىجش جُطحٌتس، كوى ٖٜىٗح ٣َحوز ك٢ ػىو جألٖهح٘ جُٔكطؿ٣ُٖ 

 .ضؼٓل٤حً ك٢ ٗظحّ ٣لطوٍ ئ٠ُ جُٔٓحءُس أٝ جُٔكحًٔس جُوح٤ٗٞٗس

ٝال ٣ُجٍ جُٜٔحؾٍٕٝ ٣طؼٍٕٞٞ ئ٠ُ جُؼ٘ق جُٔل٠ٍ ٝجُٓهٍز ٝجالذطُجَ ٝجُوطَ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جالٗطٜحًحش جُؿ٤ٓٔس وجنَ 

 .ٝنحٌؼ أٓحًٖ جالقطؿحَ ج٤ٍُْٔس

ٝٛ٘ح ٗكع جُكٌٞٓس ج٤ُِر٤س ػ٠ِ جُطٛى١ ًُٜج جُطكى١ ػ٠ِ ٗكٞ ٖحَٓ ٝك١ٌٞ، ٝػ٠ِ ئ٣ؿحو قَ ٣كطٍّ قوٞم جُٜٔحؾ٣ٍٖ 

 .ٝجُٔؿطٔؼحش ج٤ُٟٔلس ك٢ أٗكحء جُرالو

ٝضوق جألْٓ جُٔطكىز ػ٠ِ أٛرس جالْطؼىجو ُِؼَٔ ٓغ جُِٓطحش ج٤ُِر٤س ٝؾ٤ٍجٜٗح ك٢ جُٗٔحٍ ٝجُؿ٘ٞخ ُٞٞغ قٍِٞ ٓرطٌٍز 

 .ٝٓٓطىجٓس

 ج٤ُٓى جٍُت٤ّ، أٚكحخ جُٓؼحوز،

ٝك٤ٔح ػىج نطس جُؼَٔ، كوى كٍٞص غالغس ضكى٣حش نط٤ٍز ٗلٜٓح ػ٠ِ ؾىٍٝ أػٔحُ٘ح؛ ٢ٛٝ جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ػٖ جُؿٍجتْ 

 .جُهط٤ٍز، ٝجإلهطٛحو جُوحتْ ػ٠ِ جُِٓد، ٝضٟحؤٍ جألٍٚٞ جُٔؿٔىز

أٝالً، ال ٣ُجٍ جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ٝجالٗلالش جأل٢٘ٓ ٣ٓط٣ٍٗحٕ ك٢ أٗكحء جُرالو ذحٍُؿْ ٖٓ جُؿٍجتْ ج٤ُ٘ٗؼس جُط٢ ضٍضٌد 

 .٤ٓٞ٣حُ 

أًطٞذٍ ك٢ ٓ٘طوس جألذ٤حٌ ك٢ ٓى٣٘س ذ٘ـح١َ ػ٠ِ ْص / ض٣ٍٖٗ جأل26ٍٖٝٝٓ جألٓػِس جألن٤ٍز ػ٠ِ يُي، ضْ جُؼػٌٞ ذطح٣ٌم 

ٝٓح ًٛٙ ئال ٝجقىز ٖٓ ِِْٓس ٖٓ قحالش جُؼػٌٞ ػ٠ِ ؾػع ِٓوحز . ؾػس ضكَٔ آغحٌ ضؼ٣ًد هرَ ئػىجّ أٚكحذٜح (36)ٝغالغ٤ٖ 

 .ك٢ ٓى٣٘س ذ٘ـح٣َٞٓك٤طٜح ئذحٕ جألٍٖٜ جٍُٔ٘ٛٓس

ٝذؼى ًٛٙ جُكحوغس ذأ٣حّ، هٛلص ٠حتٍز ٓوحضِس أٍْز ذأًِٜٔح ك٢ ٞٞجق٢ ٓى٣٘س وٌٗس، هطَ ػ٠ِ ئغٍٛح أٌذؼس ػٍٗ ٖهٛحً ٖٓ 

 .جُٔى٤٤ٖٗ ٓؼظْٜٔ ٖٓ جأل٠لحٍ ٝجُؼى٣ى ٖٓ جُ٘ٓحء ك٢ قحوظ ٍٓٝع أهٍخ ئ٠ُ ؾٍجتْ جُكٍخ



أًطٞذٍ ك٢ ٠ٍجذِّ، ضْ ض٤ِْٓ ؾػع غالغس ٌؾحٍ ئ٠ُ أٍْْٛ ذؼى ْحػحش ٖٓ جهط٤حوْٛ أق٤حء أغ٘حء /  ض٣ٍٖٗ جأل20ٍٝٝك٢ 

 .جالٖطرحًحش ك٢ ٓ٘طوس جُـٍجٌجش، ٓٔح أغحٌ ٓهحٝف ٖٓ ضؼٍْٜٞ ُِوطَ نحٌؼ ٗطحم جُوٟحء

ٝغٔس . ٝال ُٗجٍ ذٛىو جُطكو٤ن ك٢ جُكٞجوظ جُط٢ أوش ئ٠ُ ٓوطَ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٔوحض٤ِٖ ك٢ ٓ٘طوس ٌٖٝلحٗس ؿٍذ٢ ٤ُر٤ح

  .ٌٖٞى ك٢ إٔ ػىوجً ْٜٓ٘ هى هُطَ ذط٣ٍوس ك٤ٜح نٍم ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ

ٝٛ٘ح أًٌٍ وػٞض٢ ُِِٓطحش ج٤ُِر٤س ُِطكو٤ن ك٢ ًٛٙ جُكٞجوظ . قٞجوظ ًًٜٙ ض٣ُى ٖٓ َػُػس غوس جُٗؼد ذحُؼ٤ِٔس ج٤ُٓح٤ْس

 .ٝضك٤َٔ جُؿ٘حز جُٔٓإ٤ُٝس

ٝال ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أؿٝ جُطٍف ػٖ قو٤وس إٔ ًٛٙ جُكٞجوظ ضٜٗىٛح جُرالو ذٞض٤ٍز ضػ٤ٍ جُؿُع، ٝال ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أضورَ ضؿحَٛ 

كايج ُْ ٣ٌٖ ج٤ُِر٤ٕٞ ٝقىْٛ هحو٣ٌٖ ػ٠ِ ٌٓحككس ظحٍٛز ئكالش جُٔٓإ٤ُٖٝ ػٖ ؾٍجتْ   .جُىػٞجش جُٔطحُرس ذاقوحم جُؼىجُس

جُكٍخ ٖٓ جُؼوحخ، كوى إٓ جألٝجٕ ُِٔؿطٔغ جُى٢ُٝ إٔ ٣٘ظٍ ك٢ ٝٞغ آ٤ُحش ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضؼ٤ْٜ٘ ػ٠ِ يُي، ٌذٔح ٖٓ نالٍ 

 .جُٔكحًْ جُٔٗطًٍس

ٌَّ ج٤ُٓحْس ك٢ ٤ُر٤ح ذٌَٗ ًر٤ٍ ٛٞ جإلهطٛحو جُوحتْ ػ٠ِ جُِٓد  .غح٤ٗحً، ذحش ٓح ٣ٗ

٤ِٓٝحٌجش جُىٝالٌجش ض٤ٟغ . كل٢ ظَ ؿ٤حخ جألٖٓ ُلطٍجش ٓطُٞس ٝؿ٤حخ ٓرىأ جُٔٓحءُس، جنً جهطٛحو جُظَ ك٢ جالٗطؼحٔ

 .٣ْٞ٘حً ػرٍ ضك٣ٞالش ٓح٤ُس ؿ٤ٍ ٍٓٗٝػس

 و٣٘حٌ 9 و٣٘حٌ ٤ُر٢ ْٝؼٍٙ ك٢ جُٓٞم جُٓٞوجء ج١ًُ َٝٚ ئ٠ُ 1.4َٝجوش جُٜٞز ذ٤ٖ ْؼٍ جٍُٛف ج٢ٍُْٔ ُِىٝالٌ ٝجُرحُؾ 

٣ٝٓطل٤ى جُٓٔحٍْز ٖٓ ذ٤غ نطحذحش جالػطٔحو ٝجٌُٛٞى . جألٍٓ ج١ًُ نِن كٍٚس ْحٗكس الٌضلحع ٗٓرس ٛحٕٓ جٍُذف

ػالٝز ػ٠ِ . ٣ٍٜٖٝحً، ضهٍٓ جُرالو ٓثحش جُٔال٤٣ٖ ٖٓ جُىٝالٌجش ؾٍجء ض٣ٍٜد جُٞهٞو جُٔىػّٞ ُىٍٝ أؾ٘ر٤س. جٍُٔٛك٤س

 .جألٍٓ ج١ًُ أوٟ ئ٠ُ ٟٗٞخ جالقط٤ح٢٠ جُٔح٢ُ ٤ُِر٤ح ذٌَٗ ٣ٍْغ. ئؾٍجءجش أنٍٟ ًاٚىجٌ ػوٞو ق٤ٌٓٞس ذو٤ْ ٓرحُؾ ذٜح

ٝجُٗؼد ج٤ُِر٢ ٛٞ ٖٓ .  ٤ُٝر٤ح ٓػحٍ ق٢ ػ٠ِ ٍْػس ظٌٜٞ أٚكحخ جُٔال٤٣ٖ ٝػ٠ِ جإل٣وحع ج٣ٍُٓغ إلكوحٌ جُطروس جُٔطْٞطس

 .كٖٔ ذ٤ٖ ًَ نٔٓس ٖرحخ ٤ُر٤٤ٖ جغ٘حٕ ػح٠الٕ ػٖ جُؼَٔ .٣ىكغ جُػٖٔ ؿح٤ُحً ؾٍجء يُي

ٝجُطكى١ جُػحُع، ك٤ٔح ػىج ػ٤ِٔحش جُِٓد جُط٢ أكوىش جُرالو جٌُػ٤ٍ، ٓثحش جُٔال٤٣ٖ ٖٓ جُىٝالٌجش ٞحػص ؾٍجء ْٞء ئوجٌز 

ًُُي، ػ٤ِ٘ح إٔ ٗؼ٤ى جُ٘ظٍ ك٢ ٤ًل٤س ئوجٌز غٍٝجش . كطؿ٤ٔى جألٍٚٞ أٍٓ، ْٝٞء ئوجٌضٜح أٍٓ آنٍ. جألٍٚٞ ج٤ُِر٤س جُٔؿٔىز

 .٤ُر٤ح ٝجْطػٔحٌٛح ك٢ جُهحٌؼ ُِك٤ُِٞس وٕٝ ئٛىجٌٛح ٝض٤٤ٟؼٜح ػ٠ِ جألؾ٤حٍ جُٔورِس

 أٚكحخ جُٓؼحوز،

٢ٍٗٓ٣ٝ إٔ أٌٟ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔكحوغحش جُر٘حءز ٝج٤ُِٔٓس قٍٞ . ُؼَ ئػحوز ئ٠الم جُؼ٤ِٔس ج٤ُٓح٤ْس هى أْْٜ ك٢ ئ٣ؿحو َنْ ؾى٣ى

ٝٓٔح ٣رٍٖٛ ػ٠ِ ئُطُجّ جُٗؼد ج٤ُِر٢ أٗٚ ض٢ِ٘ٛ ٝذٌَٗ ٢ٓٞ٣ أكٌحٌ ٝٓوطٍقحش ؾى٣ىز ضهٙ جُؼ٤ِٔس . ٓٓطورَ جُرالو

 .ج٤ُٓح٤ْس ٖٓ ٓٞج٤٘٠ٖ ػحو٤٣ٖ ق٤ٛ٣ٍٖ ًَ جُكٍ٘ ٣ٝطٔطؼٕٞ ذحُك٣ٍس جٌُحِٓس ُِٔٗحًٌس ك٢ ض٤ٌَٗ ٓٓطورَ جُرالو

كل٢ ٓؿطٔغ هحتْ . ٝٛإالء جُٔٞج٠ٕ٘ٞ ؿ٤ٍ ٓٓطؼى٣ٖ ُِطٟك٤س ذكوٞهْٜ ُِٔٛكس ئقالٍ جألٖٓ ْٝٛ ٤ُٓٞج ك٢ قحؾس ُلؼَ يُي

 .ػ٠ِ جُٔإْٓحش، ال ٣ؿد جُطل١٣ٍ ذحُكوٞم ٝال ذحألٖٓ ٝجألٓحٕ

ٝهى ذىأش  جألْٓ . ٝذى١ٌٝ أضؼٜى ذرًٍ هٛحٌٟ ؾٜى١ ُٔٓحػىز جُٗؼد ج٤ُِر٢ ػ٠ِ قَ جألَٓس ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ضٍٔ ذٜح جُرالو

 .جُٔطكىز ذحُلؼَ ك٢ ضؼ٣ُُ ضٞجؾىٛح ك٢ ٤ُر٤ح ذٌَٗ ًر٤ٍ

ًٔح . ئْٔكٞج ٢ُ إٔ أنطْ ذحُطوىّ ذحٌٍُٗ ئ٠ُ أػٟحء جُٔؿِّ ػ٠ِ جُطُجْٜٓ ٝوػْٜٔ ُؿٜٞوٗح جٍُج٤ٓس ئ٠ُ قَ جألَٓس ك٢ ٤ُر٤ح

كؿٜٞوًْ . أٝو إٔ أٌٍٖ ًٍٖحءٗح ك٢ جُِؿ٘س جٍُذحػ٤س ْٝٛ جالضكحو جألك٣ٍو٢ ٝؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝجالضكحو جألٌٝٝذ٢

 .جُٔطٟحكٍز أْح٤ْس ُ٘ؿحـ نطس جُؼَٔ ٝٞٔحٕ جُٔٓطورَ جألكَٟ ج١ًُ ضطؼٜى جُهطس ذطكو٤وٚ ُٗؼد ٤ُر٤ح

 


