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 طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ: ثُٔقجػٌر دؼ٘ٞثٕ

صؼو عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ٖٓ ثُٔلجمٌ ثُٞؽ٤٘ز ك٢ صج٣ًل ثُؼٌثم ثُٔؼجطٌ ٝهو دٌٛ٘ش ٛيٙ ثُغًٞر ػ٠ِ 

ثٌُٝؿ ثُٞؽ٤٘ز ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜج ثُشؼخ ثُؼٌثه٢ ٝٓغِش َٗٝػْٜ إ٠ُ ثُق٣ٌز ٝثالّضوالٍ ػو ثالفضالٍ 

ٖٓ أْٛ ثُّٞجةَ ثُض٢ ثُضلش ثُؼٌثه٤ٕٞ إ٤ُٜج ك٢ ًلجفْٜ ث٤ُْج٢ّ إلٗؾجؿ ٝصُؼوّ ثُظقجكز . ثُذ٣ٌطج٢ٗ

ُوو ًغلش ثإلهثًر ثُذ٣ٌطج٤ٗز ك٢ ثُؼٌثم أّج٤ُذٜج . ثُغًٞر ٝصقو٤ن ثألٛوثف ثُض٢ ثٗوكغ ك٢ ّذ٤ِٜج

ثُضؼْل٤ز ٝىُي ُنوٓز ٤ّجّضٜج ٝٓظجُقٜج ك٤ٚ ثال ثٕ شؼخ ثُؼٌثم ُْ ٣ٌػل ُالفضالٍ ثُؾو٣و، ٝدوأ 

 31ٗؼجُْٜ ثُي١ صٞؽٞٙ دجُغًٞر ثُشؼذ٤ز ثٌُذٌٟ ثُض٢ ثٗلؾٌس ػو ثالفضالٍ ثُذ٣ٌطج٢ٗ ك٢  ثُؼٌثه٤ٕٞ

 .0991ف٣ٌَثٕ

دوث٣ز ُغًٞر ثُؼش٣ٌٖ، كل٢ ىُي ث٤ُّٞ  ٣ٝ0991ضلن ثُٔؤًمٕٞ ػ٠ِ ثٕ ٣ّٞ ثُغالع٤ٖ ٖٓ ف٣ٌَثٕ ّ٘ز 

ثُٞؽ٢٘ ثُضجّ، ف٤ظ  أػِٖ ك٤ٚ أد٘جء ثُؼٌثم دجُ٘جً ٝثُقو٣و ػٖ ًؿذضْٜ ٝػَْٜٓ ػ٠ِ ثٗؾجٍ ثالّضوالٍ

ثٗطِوش ثُشًٌر ثأل٠ُٝ ٖٓ ث٤ٌُٓغز ػ٘وٓج أهوٓش ِّطجس ثالفضالٍ ثُذ٣ٌطج٢ٗ ػ٠ِ ثػضوجٍ ثُش٤ل 

شؼالٕ أدٞ ثُؾٕٞ، أفو ش٤ٞك د٢٘ فؾ٤ْ ك٢ ث٤ٌُٓغز، كقًٌٙ ًؽجُٚ ٖٓ ثُْؾٖ دؼو هضِْٜ الع٤ٖ٘ ٖٓ 

ٝىُي . ًْ ٖٓ ثُـؼخ ثُٔووُفٌثّٚ ٝهو صقُٞش ٛيٙ ثُقجهعز ث٠ُ ّذخ ٓذجشٌ ُضلؾ٤ٌ ثُذًٌجٕ ثُٔضٌث

ػ٘وٓج أفِ ثُؼٌثه٤ٕٞ د٘ٞث٣ج د٣ٌطج٤ٗج ثالّضؼٔج٣ًز، ٝٓج هجٓٞث دٚ ٖٓ ثػٔجٍ هضَ ٝٗل٢ ٝثػطٜجه 

كضوثُٝش ثُشنظ٤جس ثُٞؽ٤٘ز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ػ٠ِ ثْٜٗ هو ثّضذوُٞث ثالّضؼٔجً ثُؼغٔج٢ٗ دجالّضؼٔجً 

دٞؽٚ ثُؼغٔج٤٤ٖٗ هو ىٛذش  0906ّ٘ز ثُذ٣ٌطج٢ٗ ٝثٕ ؽٜٞه ثُغًٞر ثُؼٌد٤ز ثُض٢ صلؾٌس ٣ّٞ ثُؼجشٌ 

 .ثهًثػ ث٣ٌُجؿ



ُوو ثٗلؾٌس عًٞر ثُؼش٣ٌٖ دؼو ص٤ٜتز ثُٔ٘جك ثُظجُـ ُٜج ٝصؼذتز ثٌُث١ ثُؼجّ إلٗؾجؿ مططٜج، ًٝجٗش 

عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ثُؼجَٓ ثألّج٢ّ ثُي١ هكغ هٞثس ثالفضالٍ ثُذ٣ٌطج٢ٗ ث٠ُ ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ثطوثً 

 :جؽوز دِْجٕ ثُغٞثً ٢ٛٝطقق ٗ 0991ثُظقق ثى طوًس ثدجٕ عًٞر 

دؼو ٗشٞح ثُغًٞر ٝصظ٤ْٔ ثُغٞثً ػ٠ِ ثطوثً طقق صٔغِْٜ ٝدؼو صش٤ٌَ : طق٤لز ثُلٌثس .1

طوً ( ثُلٌثس)٤ٛتز ٝؽ٤٘ز ك٢ ثُ٘ؾق ثُض٢ ثىٗش ُِش٤ل دمحم دجهٌ ثُشذ٤ذ٢، دئطوثً طق٤لز 

ٜٗج دأًدغ طلقجس دجُقؾْ ثُظـ٤ٌ ٝهو ؽجء ك٢ ص٣ٌْٝضٜج ث 0991أ٣ٍِٞ  05ك٢  ػوهٛج ثألٍٝ

، ٝؿوس ٓؾجال ُ٘شٌ ثًثء ًؽجٍ (ؽ٣ٌور ٤ّج٤ّز ثؽضٔجػ٤ز صظوً عالط ٌٓثس ك٢ ثألّذٞع)

ثُو٣ٖ ٝكضٞثْٛ ٝمطذْٜ ُقظ ثُ٘جُ ػ٠ِ ثُؾٜجه كٌجٗش ُْجٗج طجههج ُغًٞر ػٌكش دِٜؾضٜج 

 .ثُؼ٤٘لز

ثُقجػ ٝفظٌس ٓوجالصٜج دجُشؤٕٝ ث٤ُْج٤ّز ٝثُٔوجالس ثُؼ٤٘لز ػو ثُِْطز ثُذ٣ٌطج٤ٗز ال٤ّٔج ٓوجالس 

ػذو ثُٞثفو ٌٌّ ٝٛٞ ش٤ل ػشجةٌ ثٍ كضِٚ ٖٝٓ ٍػٔجء عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ثُذج٣ًٍٖ ٝهو كٌْس 

ٛيث ٓج هػجٗج ث٠ُ صأ٤ِّ ؽ٣ٌور ثُلٌثس دؼو ثٕ ِّٜش ) ..ثُظق٤لز أّذجح طوًٝٛج هجةِز 

ثُظٌٝف ثُقجػٌر دؼغ ثُظؼٞدجس ٝىُِش ًغ٤ٌث ٖٓ ثُؼوذجس كؤ٘ج ػ٠ِ ثعٌ ثالٗوالح ك٢ 

ّ ثُؼٌثه٤ز ٤ًق صٌضْخ ثُلؼ٤ِز ٝصؾ٘خ ثٌُى٣ِز ٝٗؼِٜٔج كٞثةو ثالؽضٔجع ثُؼٌثم ُ٘ؼٌف ثال

ٝثُضؼجٖٓ ٝٓقجّٖ ثالشضٌثى ٝثُضٌجكَ فض٠ ٗظَ ث٠ُ ثُـج٣ز كأٗشأٗجٛج أّذٞػ٤ز ُوِش 

ثُٔؼوثس ثال٤ُز كال ًٝم ًغ٤ٌ ٝال ٓطذؼز ًجِٓز ُٝوو ثًهٗج ثطوًثٛج دؼو ثًٔجٍ ثُ٘ٞثهض 

َ ٖٓ ثُنجًػ ٝثُوثمَ ؽؼِ٘ج ٗووّ ػ٠ِ ؿ٤ٌ ػور، ٝثفؼجً ثُِٞثٍّ، ٌُٖٝ ثُقجؿ ثالكجػ

 (.كأطوًٗجٛج ػ٠ِ ٛيث ثُقؾْ ثُظـ٤ٌ ٓؤهضج ث٤ِٖٓ ثٕ صِو٠ ٖٓ ثُوٌثء ًَ ثُوذٍٞ

ٝثٗقظٌس ٓؼظْ ٓٞثهٛج ػ٠ِ كٖ ثُٔوجٍ ثُظقل٢ ديُي ُْ صٜضْ دأمذجً ثُغًٞر ديُي ثٗظذش ػ٠ِ د٤جٕ 

ؼٌثم، ٝثٓضجٍس دجّضشٜجهٛج أّذجح ثُغًٞر ٝٓوجطوٛج ٝكؼـ ث٤ُْجّز ثإل٣َ٤ٌِٗز ك٢ ثُ

دج٣٥جس ثُوٌآ٤ٗز ٝثألفجه٣ظ ثُ٘ذ٣ٞز ٝثد٤جس ثُشؼٌ ٝثالًغجً ٖٓ ثُقٌْ ٝثالٓغجٍ، ًٝيُي 

 .ثٓضجٍس دجإلؽ٘جح ف٤ظ ٣ٌٕٞ ثُٔوجٍ ثالكضضجف٢ دجُظلقز ثأل٠ُٝ دأًِٜٔج

 دؼو طوًٝ ػوهٛج ثٌُثدغ ٖٓ هٕٝ ىًٌ ثألّذجح ٣ٌٖٝٔ ثٕ ٣ٌٕٞ ّذخ( ثُلٌثس)ٝهو صٞهلش طق٤لز 

كئٓج ثٕ صٌٕٞ ثُؼٞثةن ٓج٤ُز ٝثٓج ثٕ صٌٕٞ ك٤٘ز صضؼِن دأًٓٞ ثُطذجػز : ثُضٞهق أفو ثال٣ٌٖٓ

ٝثًُٞم ٝٓج ث٠ُ ىُي، ٌُٜٝ٘ج ٓج ُذغش ثٕ ػجٝهس ثُظوًٝ دؼٌ ثهَ ٖٓ ش٣ٌٜٖ ٖٓ ثفضؾجؽٜج 

، ًٝجٗش ٌُضجدجس طق٤لز ثُلٌثس ثعٌٛج 0991ث٣ٍِٞ ّ٘ز 95ف٤ظ ظٌٜ ػوهٛج ثُنجِٓ ك٢ 

٤ٌ ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘جس ثُغٞثً ٝثُؾٔج٤ٌٛ ثُـجػذز ك٢ ٓٞثؽٜز طقق ثالفضالٍ ك٢ ثُ٘ل٢ْ ك٢ ثُضجع



دـوثه ٝثُذظٌر ٝثُٔٞطَ ثُض٢ ًجٗش صقَٔ ػ٠ِ ثُغٞثً فٔالس ٌٌٓ٘ر ٝصْب ث٠ُ ثُغًٞر دٔج 

 .ثّضطجػش ٖٓ ث٤ٌُو ٝثُوُ

ُْٝ صؼش طق٤لز ثُلٌثس ؽ٣ٞال كوو صٞهلش ػٖ ثُظوًٝ دؼو ػوهٛج ثُنجِٓ ثعٌ ػؼق ثُغًٞر 

ثُؼو٣و ٖٓ هجهصٜج ٍٝػٔجةٜج ك٢ ثٗقجء ثُؼٌثم، ٖٝٓ ثُٔ٘شًٞثس ثُض٢ ٗشٌصٜج طق٤لز  ٝثمضلجء

ثٕ ثُٞؽٖ ثُي١ َُّ ًَ كٌه ٌْٓ٘ دجُوكجع ػ٘ٚ ٣ٌَِْٓ أ٣ؼج ثٕ )ثُلٌثس ٓ٘شًٞ ْٜٓ هجُش ك٤ٚ 

 :صٌثػٞث ثُشٌٝؽ ثالص٤ز

ٛٞ ؽِخ ثالّضوالٍ  ٣ؾخ ػ٠ِ ًة٤ِ ثُوذ٤ِز إٔ ٣لْٜ ًجكز أكٌثهٛج دجٕ ثُٔوظٞه ٖٓ ٛيٙ ثُغًٞر إٗٔج.0

 .ثُضجّ

 .إٔ ٣ٜضق ُالّضوالٍ ًَ ٖٓ ك٢ ٤ٓجه٣ٖ ثُوضجٍ.9

 .٣ؾخ صأ٤ٖٓ ثُطٌم ٝفلع ثُٔٞثطالس د٤ٌْ٘ ٝد٤ٖ ٓ٘جؽن ثُغًٞر ك٢ ثُذاله.3

٣َِّ ثُضْٔي دجُ٘ظجّ ٝصود٤ٌ ثُقًٌجس ٝٓ٘غ ثالػضوثءثس، كال ٜٗخ ٝال ِّخ ٝال ػـجةٖ هو٣ٔز ٝال .4

 .أفوجه

 .ُقلع ثٌُطجص كال ٣ؾٍٞ إؽالهٚ ك٢ ثُٜٞثء دوٕٝ كجةورٖٓ ثُٞثؽخ ديٍ ثُٜٔز .5

 .٣ؾخ ثالػض٘جء دجألٌّٟ ػذجؽجً أٝ ؽ٘ٞهثً ث٤ٌَِٗثً أٝ ٛ٘ٞهثً .6

٣ؾخ إدوجء أهٝثس ثُضِـٌثف ٝثُضِلٕٞ ٝفلع ثألػٔور كجٕ ك٢ فلظٜج ٓ٘جكغ ػظ٤ٔز ُألٓز، ٗؼْ ٣ؾخ .7

 .ٓز ثُٔقضِزهطغ ثألّالى ثُذٌه٤ز إ٠ُ ثُقو ثُي١ ص٘وطغ ٓؼٚ ٓنجدٌثس ثُقٌٞ

 .٣ؾخ ثالٛضٔجّ دوِغ ثٌُْي ثُقو٣و٣ز ٝال ٤ّٔج ْٗق ثُؾًْٞ ٝثُو٘جؽٌ ثُض٢ ٣ٌٔ ٜٓ٘ج ثُوطجً.8

 .٣ؾخ ثالفضلجظ دٔج ٣وغ صقش أ٣و٣ٌْ ٖٓ ػٌدجس ثُ٘وَ ٝث٤ُْجًثس ٝثٌُٔثًخ.9

٣ؾخ فلع ثُٔوثكغ ٝثٌُشجشجس ٝال ٣ؾٍٞ صن٣ٌخ آالصٜج أٝ صل٣ٌوٜج ٓطِوجً ألٜٗج ٖٓ أًذٌ ّٝجةؾ .01

 .ثُلٍٞ ٝأػظْ ّٝجةَ ثُ٘ظٌ

 .٣َِّ فلع ثُيم٤ٌر ثُٔـض٘ٔز ًجٌُطجص ٝثُويثةق ٝثُو٘جدَ ّٝجةٌ أٗٞثع ثُذجًٝه.00

 .إىث أّوطضْ ٓو٣٘ز أٝ ه٣ٌز كال صضًٌٞٛج ٓ٘قِز دَ ثُٞثؽخ صٌص٤خ فٌٞٓضٜج ثُٔؤهضز.09

فض٤جؽجصٌْ إ٤ُٜج ك٢ ال صٜوٓٞث ٓقالس ثُقٌٞٓز ٝأد٤٘ضٜج إال إىث ًجٗش ٓؼوالً ٝال صضِلٞث أعجعٜج ال.03

 .ثُْٔضوذَ

 .فجكظٞث ػ٠ِ ثُْٔضشل٤جس ًٝجكز أهٝثصٜج ٝأؽَثةٜج.04

أًكوٞث دؾٌف٠ مظٌْٞٓ ثُْجهط٤ٖ ك٢ ثُقٌح كال ش٢ء ٣ْضقن ثٌُكن ٝثُؼطق ٓغَ ثُؾ٣ٌـ . 05

 .ثُي١ ٣ؼج٢ٗ ٖٓ أُْ ؽٌثفٚ



دجُغًٞر، ثفضؾذش ٝٗض٤ؾز ُؼـؾ ثُِْطجس ثُٔقضِز ػ٠ِ ثُغٞثً ٝظًٜٞ دٞثهً ثالٗقالٍ ػ٠ِ ثُوجة٤ٖٔ 

 .0991أ٣ٍِٞ  96ثُظق٤لز ك٢ 

صووّ ثُٔقج٢ٓ دمحم ػخ ثُق٤ْٖ دطِخ ث٠ُ  0991أ٣ٍِٞ  05ك٢ (: ثُ٘ؾل٤ز)طق٤لز ثالّضوالٍ  .2

ٝهو ثهضٌؿ ػ٤ِٚ ثُش٤ل ( ثالّضوالٍ)هجةْ ٓوجّ هؼجء ثُ٘ؾق ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثٓض٤جٍ طق٤لز دجّْ 

ثٕ ٤ْ٣ٜٔج دجّْ ؽ٣ٌور ( د٢٘ فْٖ)ػِٞثٕ ثُقجػ ّؼوٕٝ ثفو ًؽجالس ثُغًٞر ٝش٤ل هذجةَ 

الٗٚ ّذن ٝصووّ ث٠ُ ثُقٌٞٓز ثُٔقضِز ُالشضٌثى : ثُغًٞر ٌُٖٝ طجفذٜج ًكغ ٛيث ثالهضٌثؿ

ٓغ ػذو ثُـلًٞ ثُذو١ً الطوثً طق٤لز دجّْ ثالّضوالٍ ٝػ٘وٓج ًكغ ؽِذٚ ٖٓ ثُِْطز 

ْ ٝهو ثُٔيًًٞر ؽجء ث٠ُ ثُ٘ؾق ٓظٔٔج ػ٠ِ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثىٕ دئطوثً طق٤لز د٘لِ ثالّ

ٛؾ٣ٌز ثُٔٞثكن ٤ُِّٞ ثألٍٝ ٖٓ صش٣ٌٖ ثألٍٝ  0339ٓقٌّ  05صْ ُٚ ىُي كل٢ ٣ّٞ ثُْذش 

ٝصؼضذٌ عج٢ٗ طق٤لز أطوًصٜج ه٤جهر . ٤ٓاله٣ز طوًس طق٤لز ثالّضوالٍ ثُ٘ؾل٤ز 0991

ؽ٣ٌور ٤ّج٤ّز أهد٤ز ) ثُغًٞر دؼو ثفضؾجح طق٤لز ثُلٌثس ٝؽجء ك٢ ص٣ٌْٝضٜج ثٜٗج 

دغ طلقجس ٝدجُقؾْ ثُٔضّٞؾ ثًدغ ٌٓثس ك٢ ثألّذٞع ًٝجٕ ، ٝهو طوًس دأً(ثؽضٔجػ٤ز

ًة٤ِ صق٣ٌٌٛج ثُْٔؤٍٝ دمحم ػذو ثُق٤ْٖ ثٌُجظ٢ٔ ٝٓو٣ٌ ثهثًثصٜج ػ٢ِ ًٔجٍ ثُو٣ٖ، ٝهو 

شؼجًث ُٜج ًضذضٚ كٞم ص٣ٌْٝضٜج، ( ال ف٤جر دال ثّضوالٍ) ثصني طق٤لز ثالّضوالٍ ثُ٘ؾل٤ز ػذجًر 

ٝثٗجؽش دؼجدط٤ٖ ٛٔج ( ٌٓضخ ثُوػج٣ز ٝثالمذجً)  ٝهو ثًَٝ هجهر ثُغًٞر ث٠ُ ٓ٘شتٜج إهثًر

ٗجؽ٢ ف٤ْٖ ٝؽ٤َٔ هذطجٕ ٜٓٔز صضذغ شؤٕٝ ثُغًٞر ٝثّضوظجء ثمذجًٛج ٝص٣َٝو ثُظق٤لز 

دأٗذجء ثُوضجٍ ، ًٝجٗش ثُْٔز ثُظجٌٛر ٢ٛ ثُذْجؽز ٝثُٞػٞؿ ٝثُذؼو ٖٓ ثُضظ٘غ ٝثُضٌِق 

ثالكضضجف٤جس ٝثُٔوجالس ثُض٢  كٌجٗش صٌضَ ٗغٌث ك٤٘ج ػٌد٤ج ٓشٌهج، ٝٗشٌس ثُظق٤لز ػوهث ٖٓ

ص٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُؼٌثم صأمٌٙ ٝصوػٞث ث٠ُ ثطالؿ ثٌٓٙ ٝص٘جشو ثُؼٌثه٤٤ٖ ثٕ ٣ؼ٤وٝث ٓجػ٤ْٜ 

ثُٔؾ٤و ٝثٕ ٣ِقوٞث ًًخ ثُقؼجًر ٝثُٔو٣٘ز ًٝجٗش صِي ثُٔوجالس صؼجُؼ شؤٕٝ ثُؼجم 

ثٌُٝؿ ثُٞؽ٤٘ز ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثألهد٤ز دٌٝؿ ؽو٣ور ُٜج ثعٌٛج ك٢ ث٣وجظ ثُؼٌثه٤٤ٖ ٝدظ 

ٝثُو٤ٓٞز د٤ْٜ٘، ُْٝ صوّ ثُظق٤لز ؽ٣ٞال ثى صٞهلش دؼو طوًٝ ػوهٛج ثُغجٖٓ ُٔٞثهلٜج ثُؾ٣ٌتز 

 .ٝطٌثفضٜج ٝشور ٝهٞر ثِّٞدٜج ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ثٛوثف ثُغًٞر

ث٠ُ ؽجٗخ طق٤لز ثالّضوالٍ ثُض٢ طوًس ك٢ ٓو٣٘ز ثُ٘ؾق (: ثُذـوثه٣ز) طق٤لز ثالّضوالٍ  .3

) ثٌُذٌٟ طوًس ك٢ دـوثه طق٤لز ٝؽ٤٘ز ؽ٣ٌتز دجّْ طق٤لز  ُضنوّ ثُغًٞر ثُؼٌثه٤ز

ؽ٣ٌور ٤ٓٞ٣ز ) ٝؽجء ك٢ ًثّٜج ثٜٗج  0991أ٣ٍِٞ ّ٘ز  98ثالّضوالٍ طوً ػوهٛج ثألٍٝ ٣ّٞ 

أطوًٛج ػذو ثُـلًٞ ثُذو١ً  دؼوٓج ٣وٌح ٖٓ عالعز ثشٌٜ ٖٓ دوء ثُغًٞر ٝػ٤ٖ ( ػٌد٤ز فٌر

ثُذـوثه٣ز ُِضؼذ٤ٌ ػٖ ُْجٕ ( ثالّضوالٍ) لز هجّْ ثُؼ١ِٞ طجفذج الٓض٤جٍٛج، ًٝجٕ ٛوف طق٤



فجٍ فَح ثُؼٜو ثُؼٌثه٢ دؼو ثٗوْجّ فَح ثُؼٜو ث٠ُ ثُلٌػ٤ٖ ثفوٛٔج ػٌثه٢ ٝثألمٌ ١ًّٞ 

ٝص٠ُٞ دؼغ أػؼجء ثُقَح ثُٔيًًٞ ثٌٓ صق٣ٌٌٛج ًٝجٗش طق٤لز ثالّضوالٍ ٤ٓٞ٣ز ك٢ 

ضز صظوً ٣ّٞ دوث٣ز طوًٝٛج ٝدْذخ ٗوًر ثًُٞم ٝٓظجػخ ثُطذجػز ؽؼِش أّذٞػ٤ز ٓؤه

ثالفو ٖٓ ًَ أّذٞع ًٝجٕ دمحم ٜٓو١ ثُذظ٤ٌ ٖٓ ثشٌٜ ٓق١ًٌ ؽ٣ٌور ثالّضوالٍ 

ٝثُْٔج٤ٖٔٛ دجٌُضجدز ػ٠ِ طلقجصٜج ثأل٠ُٝ كوو ثمي  ثُذظ٤ٌ ٣٘شٌ مطذز ٝهظجةوٙ ثُغ٣ًٞز 

ك٤ٜج، دَ ٝثػضجه ثٕ ٣ٞشـ ًَ ٓوجُز ُٚ ٣ظوًٛج ك٤ٜج دجُٔٞثػع ٝثُقٌْ ثُض٢ صْضٜ٘غ ثُْٜٔ 

) ٝفًٌ ك٢ طق٤لز . ٌى ثُؼٞثؽق ثُو٤ٓٞز فض٠ ثطذـ ٣ؼٌف دجُٔقًٌ ثألٍٝثُٞؽ٤٘ز ٝصق

ًيُي ٖٓ م٤ٌر ثالهدجء ًجأله٣خ ػذو ثٌُفٖٔ ثُذ٘جء ٝثُشجػٌ دمحم دجهٌ ثُق٢ِ ( ثالّضوالٍ

 .ٝث٤ُْو ؽجُخ ٓشضجم ّٝج٢ٓ مٞٗور

 ٝثٛضٔش ثُظق٤لز دجألًٓٞ ث٤ُْج٤ّز كقِِش ثألٝػجع ثُو٤ُٝز ٝػِوش ػ٤ِٜج ًٝهس دشور ػ٠ِ

ثًثؽ٤ق طقق ثُنجًػ ػو عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ثُض٢ فجُٝش د٣ٌطج٤ٗج ثٕ صشٞٙ طًٞصٜج ٝهػش ث٠ُ 

ثُضْجٓـ ٝثالمجء د٤ٖ ثَٛ ثُؼٌثم ػ٠ِ ثمضالف ثه٣جْٜٗ ٝػوجةوْٛ ، ٝؽجُذش دئؽالم ف٣ٌز 

ثالؽضٔجػجس ٝإطوثً ثُؼلٞ ثُؼجّ ٖٓ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ث٤ُْج٤ّٖ ًٝكغ ثإلهثًر ثُؼ٣ٌٌْز ٝثُٔقجًْ 

 .س ك٢ شٌؿ أّذجح ثُغًٞر ٝفِِش ػٞثَٓ ثالّض٤جء ٝثُ٘ؤز ٖٓ فٌٞٓز ثالفضالٍثُؼ٣ٌٌْز ٝؽجٛو

ٝثُٔضظلـ الػوثه طق٤لز ثالّضوالٍ ثُذـوثه٣ز ٣الفع ثٜٗج فجكِز دجُؼو٣و ٖٓ ثُٔوجالس ثُض٢ صوثكغ 

ك٤ٜج ػٖ ٝؽٜز ٗظٌ ثُغًٞر ٝصطجُخ دجالّضوالٍ ًٝجٗش صٜضْ د٘شٌ ثالمذجً ثُض٢ صلؼـ ْٓجٝا 

كٌجٗش صلؼـ ٌٓجةو ثُْٔضؼ٣ٌٖٔ ٝصش٘غ ػ٤ِْٜ ٝصل٘و َٓثػْ . مَ ثُؼٌثم ٝمجًؽٚثُٔقض٤ِٖ ك٢ هث

ثُظقجكز ثُْٔجٗور ُوٞثس ثالفضالٍ ثُذ٣ٌطج٢ٗ ٝطوًس ثالّضوالٍ ثػضذجًث ٖٓ ػوهٛج ثُنجِٓ 

ٌٓص٤ٖ ك٢ ثألّذٞع ٢ٓٞ٣ ثألًدؼجء ٝثألفو عْ طوًس عالط ٌٓثس ك٢ ثألّذٞع ثػضذجًث ٖٓ 

ٝثػضٔوس ػ٠ِ ثالشضٌثًجس (. 30)ٗضظجّ ثػضذجًث ٖٓ ثُؼوه عْ طوًس ٤ٓٞ٣ج دج( 91)ثُؼوه

ٝثُضذٌػجس كوو ًجٗش دقن طق٤لز ثُشؼخ ُٝيُي ًجٗش ثال٣و١ صضالهق ثُظق٤لز ف٤ٖ طوًٝٛج، 

ٝثّضٌٔس ثُظق٤لز ك٢ ثُظوًٝ فض٠ ػجهش ثُِْطز دٜج كؼطِضٜج ك٢ ثُضجّغ ٖٓ شذجؽ ػجّ 

ك٢ ثُْؾٕٞ كِذغٞث ك٤ٜج شًٜٞث ػو٣ور ، ٝهذؼش ػ٠ِ طجفذٜج ٝثُٔق٣ًٌٖ ك٤ٜج ٝثُوش دْٜ 0990

ػ٠ِ أعٌ ٗشٌ ػوه مجص ُٔ٘جّذز ػٞهر ثُٔ٘ل٤٤ٖ ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ث٠ُ دـوثه ف٤ظ ًضذش ك٢ طوًٝ 

ٜٗ٘ب ثالٓز ثُؼٌثه٤ز دووّٝ ٓ٘ل٤٘ج ثٌٌُثّ ٝٗطجُخ دئًؽجع ؽ٤ٔغ ثُٔ٘ل٤٤ٖ دال )طلقجصٜج صوٍٞ 

 :٢ثّضغ٘جء ًٔج ثٗ٘ج ٗٞثطَ ثُطِخ ك٢ ص٘ل٤ي ّجةٌ ثُٔٞثه ثُْذغ ٝٛ



إؽالم ف٣ٌز ثُظقجكز ٝصطذ٤ن هجٕٗٞ ثُٔطذٞػجس ثُؼغٔج٢ٗ ث٠ُ ثٕ ٣ْٖ ؿ٤ٌٙ ٝكوج ُ٘ظجّ  .1

 .ثالفضالٍ

ثطوثً ثُؼلٞ ثُؼجّ ثُنج٢ُ ٖٓ ًَ ه٤و ٝشٌؽ ػٖ ؽ٤ٔغ ثُٔؾ٤ٌٖٓ ث٤ُْج٤٤ّٖ ٝإؽالم ٌّثؿ  .2

 .ثُْٔؾ٤ٖٗٞ

 .ثؽالم ف٣ٌز ثالؽضٔجػجس ٝصش٤ٌَ ثٗو٣ز ٤ّج٤ّز ٤ًّٔز .3

 ٝثُْٔجؿ ُِٔشضض٤ٖ دجٌُؽٞع ث٠ُ ثٝؽجْٜٗثًؽجع ثُٔذؼو٣ٖ ٝثُٔ٘ل٤٤ٖ  .4

ًكغ ثإلهثًر ثُؼٌك٤ز ثُؼ٣ٌٌْز ٝثالفٌجّ ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ ثٗجمش ػ٠ِ ثُشؼخ ثُؼٌثه٢ ٓ٘ي  .5

 .ثالفضالٍ فض٠ ثالٕ ُضضٌٖٔ ثالٓز ٖٓ ثُضلجْٛ ٓغ ثُِْطجس دٌَ ف٣ٌز ٝثؽٔت٘جٕ

ذ٤ن ثُوٞث٤ٖٗ ًكغ ثُٔقجًْ ثُؼ٣ٌٌْز ٝثُوؼجر ثُؼ٤٣ٌٌْٖ ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُض٢ ًصذش أم٤ٌث ٝصط .6

 .ثُؾَثة٤ز ٝثُقوٞه٤ز ثُْجدوز

ثإلٌّثع ك٢ ثالٗضنجح ثُقٌ ٝصش٤ٌَ ثُٔؤصٌٔ ثُؼجّ ٖٓ هٕٝ ٓوثمِز ًؽجٍ ثالفضالٍ ٝدوٕٝ  .7

أ١ صطذ٤ن ػ٠ِ أكٌجً ثألٛج٢ُ دنظٞص ثالٗضنجدجس ٛيث ٓج ؽِذٚ ثُشؼخ ثُؼٌثه٢ ٤ّٝٞثطَ 

ثُضلجْٛ ٓج ُْ ص٘لي ٛيٙ ثُٔٞثه  ثُطِخ دٌَ ثُقجؿ الٗٚ ٣ؼضوو ثٗٚ ال ٣ٌٖٔ أ١ ٓلجٝػز صؤه١ ث٠ُ

 .ثُْذغ

 ثُظٌٝف ثُٔٞػٞػ٤ز ُظوًٝ طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ٝثؽجًٛج ث٢َُ٘ٓ       

ُْ ٣ٌٖ أٌٓثً ؿ٤ٌ ٓضٞهغ ك٢ ظٌٝف ػٌثم ٓج دؼو ثُقٌح ثُؼج٤ُٔز ثأل٠ُٝ ثٕ صٔضِي عًٞر ثُؼش٣ٌٖ 

ُٔغولز ثُغ٣ًٞز ثُؼٌثه٤ز طقجكز مجطز دٜج، ٝال ٤ّٔج ثٕ ثُٔقض٤ِٖ فجُٝٞث ٖٓ ؽجٗذْٜ صؾ٣ٌو ثُلتز ث

كوو أهًى ثال٤ٌَِٗ ؽ٤وثً ثٕ ثُشؼخ ثُؼٌثه٢ دِؾ ْٓضٟٞ . ٖٓ ّٝجةَ ثُؼَٔ ثُلؼجٍ د٤ٖ ثُؾٔج٤ٌٛ 

ً ٖٓ فجؽجصٚ ثُغوجك٤ز ، ُيث فجُٝٞث  ٣لٌع ٝؽٞه طقجكز صؼذٌ ػٖ أٓج٤ٗٚ ٝؽٔٞفجصٚ ٝصِذ٢ ؽجٗذج

ٖٝٓ ٛ٘ج ًجٕ إطوثًْٛ .م ِٓب  ٛيث ثُلٌثؽ ثُل١ٌٌ دأٗلْْٜ ٝدأِّٞح ٣نوّ ٝؽٞهْٛ ك٢ ثُؼٌث

ُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُظقق ٓ٘ي إٔ ٝؽتش أهوثْٜٓ أًع ثُؼٌثم ٖٝٓ ٛ٘ج ؽجء ثٛضٔجْٜٓ ثٌُذ٤ٌ 

ٌُٖٝ ٓج ًجٕ دّٞغ ثال٤ٌَِٗ ثٕ ٣قووٞث ٓج ًجٗٞث ٣ذضـٞٗٚ ٖٓ . دٔٞػٞع ثُطذجػز ٝثُظقجكز 

٤ٌ إى ٣وٍٞ ٤ّجّضْٜ ٛيٙ ثألٌٓ ثُي١ ؽجء صٞػ٤قٚ ؽ٤ِجً ػ٠ِ ُْجٕ شجػٌ ثُغًٞر دمحم ٜٓو١ ثُذظ

ثٕ ٖٓ أْٛ ثألمطجء ثُض٢ أعجًس ّنؾ ثُشؼخ ثُؼٌثه٢ ػ٠ِ ثُقٌٞٓز ٝٝهؼش ك٢ ٗلُٞ )

ثُٔل٣ٌٌٖ ٖٓ أد٘جةٚ أّٞأ ٝهغ م٘ن ثُق٣ٌز ثُل٣ٌٌز ٝٗغ إطوثً أ١ ؽ٣ٌور ٤ّج٤ّز ؿ٤ٌ ثُؾٌثةو 

ٝهو أهس ٓظجهًر ف٣ٌز ثُظقق ك٢ ثُذاله إ٠ُ ًؿذز ال فو ُٜج ك٢ هٌثءر ثُؾٌثةو . ث٤ٌُّٔز 

 (.٣ًز ثُقٌر ٝطقق ٓظٌثُْٞ



إىٕ ًجٕ ٖٓ ثُطذ٤ؼ٢ إٔ صضقٍٞ ف٣ٌز ثُظقجكز ػش٤ز ثُغًٞر إ٠ُ أفو ٓطجُخ ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ثُؼٌثه٤٤ٖ 

كوو هوّ ثُٞكو ثُي١ ٓغَ إفوٟ ثُٔظجٌٛثس ثُض٢ ّذوش ثٗلؾجً ثُغًٞر دأهَ ٖٓ ش٣ٌٜٖ . ثٌُة٤ْز

ٕ ٓطِذْٜ ثُغج٢ٗ إؽالم ًٝج. ػ٣ٌؼز إ٠ُ ٤ًَٝ ثُقجًْ ثُؼجّ ثُذ٣ٌطج٢ٗ صؼْ ٓطج٤ُخ ثُٔضظج٣ٌٖٛ

عْ . ف٣ٌز ثُظقجكز كًٞثً ٤ُْضط٤غ ثُشؼخ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ شؼًٞٙ ثُٞؽ٢٘ ٣ٝشٌؿ ٓطجُذٚ ٝثفض٤جؽجصٚ

إٔ صوج٣ًٌ ثُشٌؽز ث٣ٌُْز ك٢ دـوثه ثُض٢ صؼٞه إ٠ُ صِي ثٌُٔفِز صؤًو ثٕ ف٣ٌز ثُظقجكز ٢ٛ 

ضلجالس ثُو٤٘٣ز ٝك٢ ٝثفور ٖٓ ثُٔطجُخ ثألّج٤ّز ثُض٢ ٗجهٟ دٜج ثُنطذجء ٝثُٔؾضٔؼٕٞ ك٢ ثالف

٣ٝش٤ٌ ثفو ثُضوج٣ًٌ ثٕ ثُش٤ل دمحم ٜٓو١ ثُذظ٤ٌ هو ؽجُخ ك٢ ثؽضٔجع ػوو دؾجٓغ ثُق٤وً . ثُؾٞثٓغ

ؽًٜٔٞ ثُقجػ٣ٌٖ دضوو٣ْ ثفضؾجػ شو٣و ػ٠ِ صأمٌ ِّطجس  0991ف٣ٌَثٕ  07مجٗز دضج٣ًل 

ثُظقجكز  ثالفضالٍ ثُذ٣ٌطج٢ٗ ك٢ ثالّضؾجدز ُٔطجُخ ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ثُؼٌثه٤٤ٖ فٍٞ إؽالم ف٣ٌز

. ؽجُذٞث دظقجكز فٌر 0991صٍٔٞ  ٣ٝ05ش٤ٌ صو٣ٌٌ آمٌ إ٠ُ ثٕ ثُٔؾضٔؼ٤ٖ دؾجٓغ ث٣ٌٍُٞ ٣ّٞ 

ثٕ ٛيث ٛٞ ثُؼجَٓ ثُٔٞػٞػ٢ ثألٍٝ ٝثألّجُ ثُي١ كٌع ظًٜٞ طقجكز مجطز ص٘طن دِْجٕ 

عًٞر ثُؼش٣ٌٖ كؼالً ػٖ ىُي ثُقجؽز إ٠ُ ٗشٌ ٓشجػٌ ٝؽ٤٘ز صأؽؼ ثُؼٞثؽق ٝصشو ثُؼَثةْ 

ف ثُغًٞر ٝصوفغ ثهػجءثس أػوثةٜج ٝصي٣غ أمذجًٛج ٌٝٓجّذٜج ٝثٗضظجًثصٜج ٝال ٝصٞػـ أٛوث

ُوو طوً ثُؼوه ثألٍٝ . ٤ّٔج دؼو ثٕ صؼجًدش ث٥ًثء ٝثألٗذجء ك٢ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ الشضؼجٍ ثُغًٞر

ى١ ثُوؼور ػجّ  90ٖٓ طق٤لز ثُلٌثس ًٔج ًٝه ك٢ طوً طلقضٜج ثأل٠ُٝ ٣ّٞ ثُْذش ثُٔظجهف 

جً ُٔج ٣ضذغ ك٢ ٓؼٌكز ثُضج٣ًل ث٤ُٔاله١ ثُٔوجدَ ُِضج٣ًل ثُٜؾ١ٌ ٝفْذٔج ًٝه ٛؾ٣ٌز ، ٝؽذو 0338

، ثألٌٓ ثُي١ ٣ؾخ  0991ك٢ ثُظقق ثُظجهًر آٗيثى ٣ظجهف ثُْذش ثألٍٝ ٖٓ شٌٜ آح ػجّ 

طوًس ٖٓ طق٤لز ثُلٌثس مْٔز أػوثه كوؾ ، .صغذ٤ضٚ ك٢ صج٣ًل ثُغًٞر ٝصج٣ًل ثُظقجكز ثُؼٌثه٤ز 

ٛؾ٣ٌز ، أ١  0339ألم٤ٌ ٣ّٞ ثألًدؼجء ثُغج٢ٗ ٖٓ ؿٌر ٓقٌّ ػجّ ٝهو طجهف طوًٝ ػوهٛج ث

 7ـ  0889)٤ٓاله٣ز ٝهو أشٌف ثُش٤ل دمحم دجهٌ ثُشذ٤ذ٢  0991ثُنجِٓ ػشٌ ٖٓ أ٣ٍِٞ ػجّ 

أفو ٓؤ٢ّْ ؽٔؼ٤ز فٌُ ثالّضوالٍ ػ٠ِ إطوثً طق٤لز ثُلٌثس ٝفًٌ د٘لْٚ ( 0961ف٣ٌَثٕ 

 ٤08ز كوو طوً ػوهٛج ثألٍٝ ٣ّٞ ثُْذش ثُٔظجهف أٓج طق٤لز ثالّضوالٍ ثُ٘ؾل. ٓؼظْ ٓوجالصٜج 

٤ٓاله٣ز ًٝجٗش  0991ٛؾ٣ٌز ، أ١ ك٢ ث٤ُّٞ ثألٍٝ ٖٓ صش٣ٌٖ ثألٍٝ  0339ٓقٌّ ػجّ 

ثالّضوالٍ صظوً دظلقض٤ٖ كوؾ ٌُٖٝ دقؾْ أًذٌ ٖٓ ثُلٌثس ٝهو دِؾ ٓؾٔٞع ٓج طوً ٜٓ٘ج 

ٝهو ( ٓ٘ٚ 04إ٠ُ  0ٖٓ ) عٔج٤ٗز أػوثه ؿطش دٔؾٔٞػٜج ثُ٘ظق ثألٍٝ ٖٓ شٌٜ صش٣ٌٖ ثألٍٝ كوؾ

 .طوًس أًدغ ٌٓثس ك٢ ثألّذٞع دظًٞر ٓ٘ضظٔز دئشٌثف دمحم ػذو ثُق٤ْٖ ثٌُجظ٢ٔ 



ػوهثً كوؾ ُْٝ ٣ضؾجٍٝ ػٌٔ  03ثٕ ٓؾٔٞع ٓج طوً ٖٓ طقق ثُغًٞر ك٢ ثُ٘ؾق ٣ذِؾ        

ً صؼجهٍ فْخ ثُٔوج٤٣ِ ؽ٤ٔؼجً ًهفجً ؽ٣ٞالً دجُْ٘ذز ُألف 53طقجكز ثُؼش٣ٌٖ أًغٌ ٖٓ  وثط ٣ٞٓج

٣ٌٖٝٔ ثُْذخ ثُقو٤و٢ ُوظٌ ػٌٔ طقجكز عًٞر . ثُض٢ فلِش دٜج هٕٝ ثُ٘ظٌ ػٖ هظٌٛج ث٢َُ٘ٓ

ثُؼش٣ٌٖ ٝهِز أػوثه ؽٌثةوٛج ك٢ أ٣ٌٖٓ أّج٤٤ّٖ ٣ضؼِن ثألٍٝ ٜٓ٘ٔج دضأمٌ ثُٔغول٤ٖ ك٢ إطوثً 

و طقق ص٘طن دِْجٕ ثُغًٞر ثألٌٓ ثُي١ ٣ؼٌِ ثٗؼوثّ دؼو ثُ٘ظٌ ث٤ُْج٢ّ ثٌُجك٢ ُوٟ ثُو٤جهر، كو

ً ػ٠ِ ثٗوالع ثُشٌثًر ثأل٠ُٝ ُِغًٞر ك٢ ث٤ٌُٓغز هذَ ثٕ ٣ذجشٌ ثُغٞثً دئطوثً  69ٌٓس  ٣ٞٓج

طقجكز مجطز دْٜ ٓغ ثُؼِْ ثٕ ثُطٌف ثُٔوجدَ فُٞش طقجكضٚ إ٠ُ أهثر كجػِز ُضش٣ٞٚ ثُغًٞر ٝث٠ُ 

٢ٗ كوو أٓج ثُْذخ ثُْٜٔ ثُغج. ػجَٓ ْٓجػو ُِق٤ُِٞز هٕٝ ثٗضشجً ٤ٌٗثٕ ثُغًٞر ك٢ ثُٔ٘جؽن ثألمٌٟ

ٗؾْ ػٖ ثُظٌٝف ثُض٢ ػجشٜج ثُغٞثً كقْذٔج ٣يًٌ ثفو ثُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ أفوثعٜج ثٕ طق٤لز 

ثالّضوالٍ طوًس دض٣َٞٔ شجح ًجٕ الؽتجً ُِغٞثً دجإلػجكز إ٠ُ ٗوًر ًٝم ثُطذجػز ٝهِز ثُٔؼوثس 

ٕ ٌُٖٝ ٓغ ًَ ىُي ٝٓغ هِز أػوثه طقق ثُغًٞر ٝٓقوٝه٣ز إٌٓجٗجصٜج كج. ث٤ُ٥ز ُٝٞثٍّ ثُطذجػز

 .طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ٝثُٔشٌك٤ٖ ػ٤ِٜج ؽو٣ٌر دجُضوو٣ٌ

 صو٤٤ْ طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ

صؼوّ طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ صقٞالً ٗٞػ٤جً ك٢ ٗؼجٍ ثُؼٌثه٤٤ٖ ٝأِّٞح صقًٌْٜ ث٤ُْج٢ّ دؼو        

ثُقٌح ثُؼج٤ُٔز ثأل٠ُٝ كجٕ إطوثً ثُٔغول٤ٖ ُظقق ثُغًٞر ال ٣ؼو مطٞر ٗٞػ٤ز ٜٓٔز إ٠ُ أٓجّ 

دَ ٛٞ ًيُي صؾ٤ْو إلًثهر ٓؤعٌر ؽو٣ور ظٌٜس كٞم ثٌُْٔؿ ٝهوً ُٜج ثٕ صؤه١ هًٝثً  كقْخ

ٝهو ٝؽوس ٛيٙ ثُقو٤وز صؼذ٤ٌثً ُٜج ك٢ . ًذ٤ٌثً ك٢ ثُضج٣ًل ث٤ُْج٢ّ ٝثُل١ٌٌ ثُٔؼجطٌ ك٢ ثُؼٌثم

ث٢ّٔ ثُؾ٣ٌوص٤ٖ ثُ٘ؾل٤ز ٝثُذـوثه٣ز كجُٜوف ث٤ُْج٢ّ ثألّجُ ُِغًٞر ُٝٔؾَٔ ثُقًٌز ثُٞؽ٤٘ز 

ُوو ثّضقٞىس كٌٌر ثالّضوالٍ (. ال ف٤جر دال ثّضوالٍ)ًجٕ ثالّضوالٍ ٝهو ًكؼش شؼجً  ٣ٞٓيثى

ػ٠ِ أكٌجً ثُٔغول٤ٖ ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ثُؼٌثه٤٤ٖ ٝٓشجػٌْٛ دق٤ظ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ؿ٤ٌ ثُٔضٞهغ أٝ ٖٓ ؿ٤ٌ 

٣ٌٖٝٔ . ثُطذ٤ؼ٢ ثٕ صظوً ك٢ أ٣جّ ثُغًٞر ٝك٢ إٓ ٝثفو طق٤لضجٕ صقٔالٕ ثّْ ثالّضوالٍ ٗلْٚ 

٠ِ أٛوثف طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ٖٝٓ مالُٜج ػ٠ِ ثُضٞؽٜجس ثُؼجٓز ُِٔغول٤ٖ ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ثُٞهٞف ػ

ثُؼٌثه٤٤ٖ ػٖ ؽ٣ٌن ٓوضطلجس ًٝهس ك٢ طقق ثُغًٞر ٗلْٜج كجٕ ثالّضوالٍ فوهس ك٢ ثكضضجف٤ز 

ػوهٛج ثألٍٝ أٛوثف طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ دجُؼَٔ ٖٓ ثؽَ ًه أػج٤َُ ثُٔقض٤ِٖ ٝصْٜٜٔ ٝٗشٌ 

ز ًٝكغ ثُْضجً ػٖ  فو٤وضٚ ٝصٞػ٤ـ ٓطجُخ ثألٓز ثُٔشٌٝػز ٝٗشٌ أٗذجء ٓظجُْٜٔ ثُذٌد٣ٌ

أٓج ثُش٤ل دمحم دجهٌ ثُشذ٤ذ٢ كوو أًثه ٖٓ ثُلٌثس إٔ صٌٕٞ ٤ِّٝز ص٘ٔٞ . ثُٔؼجًى ٝثُقٞثهط ثُٔق٤ِز 

 . دٜج فًٌز ثألكٌجً ٝصضْ دٞثّطضٜج أّذجح ثُٜ٘ؼز ٝهٝثػ٢ ثالّضوالٍ



ثُلٌثس ٜٓ٘ٔج ٓوجالس ٤ّج٤ّز ػو٣ور دٌٝؿ ٝهو ٗشٌس طقق ثُغًٞر ٝال ٤ّٔج طق٤لز  

ُوو أّٜٔش طقجكز عًٞر  .فٔج٤ّز ػج٤ُز دِـش فو ثُضطٌف ك٢ أف٤جٕ ًغ٤ٌر ٝدأِّٞح ُـ١ٞ ًك٤غ

ثُؼش٣ٌٖ ك٢ صقو٣و ثُؼٞثَٓ ثُوثم٤ِز ٝثُنجًؽ٤ز ثُض٢ أهس ث٠ُ ثٗوالع ثُغًٞر ثألٌٓ ثُي١ ٣ٌٖٔ ػٖ 

صو٤٤ْ دؼغ ثُٔؤًم٤ٖ ثُـٌد٤٤ٖ ُِغًٞر إى ؽ٣ٌوٚ هفغ ًَ ث٥ًثء ؿ٤ٌ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ًٝهس ك٢ 

ً ُوٟ هجهر ثُغًٞر  إٔ ٓقض٣ٞجس طقق ثُغًٞر صذ٤ٖ ٓوٟ صٌجَٓ ثالّضوالٍ ث٤ُْج٢ّ هٌٌرً ٝٛوكج

 . دظًٞر ؿ٤ٌ هجدِز ُِوفغ ٝثإلٌٗجً 

ُوو أؽٔغ ثُٔؤًمٕٞ ػ٠ِ إٔ ٌٗظ ثال٤ٌَِٗ ُٞػٞهْٛ ثٌُغ٤ٌر ثُض٢ هطؼٞٛج ُِشؼخ ثُؼٌثه٢  

َٓ ثُض٢ هكؼش ثُٞؽ٤٤ٖ٘ ثُؼٌثه٤٤ٖ ث٠ُ ثٗضٜجػ ٤ّجّز ٓؼجه٣ز ُال٤ٌَِٗ ًيُي ٣أص٢ ك٢ ٓووٓز ثُؼٞث

ًجٕ ُِؼجَٓ ثالهضظجه١ ًجٕ ُٚ صأع٤ٌٙ ك٢ ًَ صقٌى ؽٔج١ٌ٤ٛ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُي١ فوط ك٢ ثُؼٌثم 

كٖٔ هٞث٤ٖٗ ثُق٤جر ثٕ ثُٞػغ ثالهضظجه١ ث٤ُْب ٣نِن ُوٟ ثُلٌه ٝػؼجً ٗل٤ْجً ٣ؾؼِٚ  0991ػجّ 

ؼق٤ز ُٝضوذَ أكٌجً ثُٔؼجًػز ٝثالشضٌثى ك٢ ثألػٔجٍ ثُض٢ صؼذٌ ػٖ ثالّض٤جء أًغٌ ثّضؼوثهثً ُِض

ٖٝٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝز دجُيثس ٣ؾخ صو٤٤ْ هًٝ ثُؼجَٓ ثالهضظجه١ ك٢ عًٞر ثُؼش٣ٌٖ ٖٝٓ ثُْٜٔ . ثُؼجّ

ؽوثً ثٕ ٗش٤ٌ ث٠ُ ثٕ طقجكز عًٞر ثُؼش٣ٌٖ صقض١ٞ ػ٠ِ ثُؼو٣و ٖٓ ثُقوجةن ٝث٥ًثء ثُض٢ صغذش 

ًر ٓو٘ؼز ٝال ٤ّٔج ٓج ٣ضؼِن ٜٓ٘ج د٤ْجّز ثُٔقض٤ِٖ ثُؼ٣ٌذ٤ز ثُض٢ ّذذش ثّض٤جًء ٛيث ثُٔ٘ق٠ دظٞ

 ً ٣ٌٝجه ثُٔؤًمٕٞ ٝثُذجفغٕٞ دٔج ك٤ْٜ ٓؼظْ ثألؽجٗخ ثُي٣ٖ ًضذٞث ػٖ . ًذ٤ٌثً ُوٟ ثُؼٌثه٤٤ٖ ػٔٞٓج

صج٣ًل ثُؼٌثم ثُٔؼجطٌ ٣ؾٔؼٕٞ ػ٠ِ إٔ ّٞء ثإلهثًر ٝصؼج٢ُ ثُْٔؤ٤ُٖٝ ثال٤ٌَِٗ ٝػوّ 

شجػٌ ثُو٤٘٣ز ٝثُضوج٤ُو ثُٔق٤ِز ثًُٔٞٝعز أهس ثُوًٝ ثألّجُ ك٢ إىًجء ٗجً ثُقوو ك٢ ٌٓثػجصْٜ ُِٔ

 .ٗلُٞ ثُؼٌثه٤٤ٖ ػو ثال٤ٌَِٗ، ثألٌٓ ثُي١ ثٗؼٌِ ٝثػقجً ك٢ أفوثط عًٞر ثُؼش٣ٌٖ 


