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 خالالالالالائه رئيالالالالالزهايالالالالالالزاهل الالالالاليداللهااهل دلكدالالالالالالرهيل سالالالالالز هل يالالالالالئ كرهز يالالالالالال ل ه الالالالالايا هل سالالالالالالال ه الالالالالره  الالالالالالاز ه

كيقالالالالالال هكجدالالالالالالاهه(اا)6صها)كيلجهالالالالالالاهلا عالالالالالالئ هلسالالالالالالةئاهل كالالالالالاليل هل   ليزالالالالالالاقالالالالالالئمي هلغكالالالالالال هل  الالالالالال ليرهيسالالالالالال ئه

 (ل ميلب

 ضهكالالالالال هيدزالالالالالاههلسالالالالال يكئ ضه س  الالالالالئ اهل يالالالالالئ اهل ك رالالالالال زه الالالالاليدلا هل الالالالالمع هااهل دلكدالالالالالرهز الالالالالا ا ضهكيسالالالالالةئ لج كئعالالالالالئ

ه6ا)صم الالالالالالاليبهل مئقالالالالالالالئهكالالالالالالال هل   الالالالالالالا هل الالالالالالال هل ةر الالالالالالالال الالالالالالالمع ه  قالالالالالالالنهاالالالالالالالانهق الالالالالالالئزئه زمهالالالالالالالئه عئ الالالالالالالزئهل 

 (كيق هكجداهل ميلب(اا)

 الالالالالالالئاهز يقالالالالالالالال هقدالالالالالالالالي ضهقاز الالالالالالالالاه  سالالالالالالالكزاهايالالالالالالالالزاهل جكهيازالالالالالالالالاهيل ي دالالالالالالالالاهل مئيالالالالالالالبهكقكالالالالالالالال هل  دالالالالالالالال لي  هلإ 

 (ييئ اهل م ئلهل ةالقزا(اا)ه7ا)صلغي ا

 ةر الالالالالالاه الالالالالال هزمجالالالالالالده ي هل الالالالالالا هل  ا كالالالالالالئ هيل  الالالالالالةبهعدالالالالالال ه  هك الالالالالالاي ه م الالالالالاليبهل ل مئيالالالالالالبهخئ الالالالالال هل سالالالالالالال

 (ييئ اهل كةديكا(اا)ه7ا)ص عئ زدز

  ه8ا)صل مئيالالالالالبهكقكالالالالال هل  زالالالالالئ ر هق الالالالال هازالالالالالال ه دكزالالالالالئلهزهالالالالال  هسالالالالاليئ هع الالالالالال هل رالالالالالا ه الالالالالره زالالالالالئ  ه الالالالالئ مدي

هل ةالق(ا)  ( ي 

 جالالالالالالالالالئلهسالالالالالالالالالاليئ ه”هقالالالالالالالالال ا “ل مئي الالالالالالالالالاهلم  الالالالالالالالالئاهل جدليالالالالالالالالالا  ه ةالالالالالالالالال هل الالالالالالالالاليداللهزكئاسالالالالالالالالالي هسزئسالالالالالالالالالاه 

 (ييئ اهل كةديكا(اا)8ا)صهل جميب

 مئيالالالالالالبهكسالالالالالال رئ هل خالالالالالالدز هل  الالالالالال ليره الالالالالالرهل ةالالالالالالالقه الالالالالال  ه ئ معالالالالالالئ هيمقالالالالالال اهكالالالالالال ه  الالالالالالبهل  الالالالالالئا هااا قالالالالالالئ  ه

ه9ا)ص  الالالالالالالكزز ه هزقالالالالالالال ه قييكالالالالالالالاه  الالالالالالالاز هل عكالالالالالالالئئهلاسالالالالالالالئئهقالالالالالالالئميمرهل كيلدمالالالالالالالاهيل الالالالالالال عزهل  الالالالالالالئا 

 (ل دياللا)(ا

  ه01ا)صل  الالالالالالةبهل ةالقالالالالالالرهل مئي الالالالالاهكقئسالالالالالال هل الالالالالال  زكره هقييكالالالالالالاهل يالالالالالالئ كره رالالالالالالي هقا الالالالالالئهلق  الالالالالالئ زاه الالالالالال

 (ييئ اهل كةديكا(اا)

 ل مئي الالالالالاهعئ زالالالالالالاهم الالالالالالز  همزيالالالالالاهل يكالالالالالالئاوهل  دكالالالالالال ه رالالالالالالاهكجدالالالالالالاهل الالالالالاليداللهياجاللل هالالالالالئه هالالالالالال  ه دقالالالالالال ه

هل ةالق(اا)ه01ا)صيزاهل ي بهل اسكزاهك ه د  ( ي 

  ه00ا)صمالالالالالالالاليلبهل   الالالالالالالالا هز عرالالالالالالالالي هعدالالالالالالالال هكرئ الالالالالالالالئ هل يالالالالالالالالئ كرهيعالالالالالالالال  هكالالالالالالالال هل الالالالالالالاليداللهيل كسالالالالالالالال ي ز

 (ييئ اهل كةديكا(اا)
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  (ييئ اهل م ئلهل ةالقزا(اا)ه01ا)صل يئ كر هل قييكاه كيم هك هع ياهل  ق زئ 

 يدزالالالالالالالالالالاهل خئاجزالالالالالالالالالالاه دسالالالالالالالالالالعزاهل ايسالالالالالالالالالالر هلسالالالالالالالالالال كالاهل قالالالالالالالالالالابهسالالالالالالالالالالز   ه ا عالالالالالالالالالالئ هكردالالالالالالالالالال ه الالالالالالالالالالره

 (ئ اهل م ئلهل ةالقزايي(اا)ه01ا)صلغسةئا

 م الالالالالالالئلهاهل ييئ الالالالالالال(اا)01ا)صهل خئاجزالالالالالالاه  دالالالالالالالاهل رالالالالالالئيزه دعكالالالالالالالئئهل سالالالالالالالعئا هل سالالالالالاليز زاهلق جالالالالالالالئ هل قييكالالالالالالا

 (ل ةالقزا

   الالالالالالالالالي ه(ا)01ا)صهل مدلمالالالالالالالالا هلسالالالالالالالالال ر لزهل كالالالالالالالالال زاهل ةالالالالالالالالالئزه دك الالالالالالالالالا هل دالعالالالالالالالالالرهل  ةالالالالالالالالالئيمرهلغسالالالالالالالالال 

 (ل ةالق

 قرالالالالالالالالالالالاليقه  الالالالالالالالالالالالز ه سالالالالالالالالالالالال ئبهلسالالالالالالالالالالالال كالاه ةالالالالالالالالالالالالا هل ق الالالالالالالالالالالال هل  الالالالالالالالالالالالة ره اسالالالالالالالالالالالال ه ل هل ةسالالالالالالالالالالالاليا ه

 (ديكاييئ اهل كة(اا)ه01ا)صيلإعاكر

 هل ةالقي (اا)01ا)صه ا كئمرهيا   ه  همر ئه عا هل عئقزاهل  ئدهك ه ايزئ ه( 
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 ييئ الالالالالالالاه(اا)ه01ا)صل  الالالالالالالا اهل  قئ زالالالالالالالاه الالالالالالال كاهييالالالالالالالالهزق الالالالالالالي هعدالالالالالالال ه سالالالالالالالدقاهي ع الالالالالالال  ه الالالالالالالرهيايالالالالالالاليو

ه(ل م ئلهل ةالقزا

  الالالالئيال هل الالالال  F16   ييئ الالالالاه(اا)ه01ا)صل ةالقزالالالالاه معالالالال هاالالالالانه الالالالا ئ هجيزالالالالاه الالالال ه لعالالالال ه الالالالره زالالالالئ

ه(ل كةديكا

 ضهه1111ل   ئ هل ك مر همسجئه  (ةالقل ه ي (ا)ه01ا)صقئ نهقاز ه هازئ

ه

ه

 

 

  

 ضهه11ل كامالالالالالالال ااهجالالالالالالالي  هلغسالالالالالالالكم ه ا الالالالالالال هام ئجالالالالالالالزها الالالالالالال ه ييئ الالالالالالالاهل م الالالالالالالئله(اا)ه06صا)  الالالالالالال ه الالالالالالال هزيكزالالالالالالالئ

ه(ل ةالقزا

 ه(ل ك  (ا)ه06ا)صل عئقهك ه اياه كزايزاه س ي ئ هل مع هيل  ئده ره قاللهلغم ئا
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 ه(ز لي ه هل خدزج(اا)ه07ا)ص كزاهق اهيي رهعه هل ييز هزس ةا ئ هل   يال هلإقدزكزا

   ه(10عا ره(اا)ه07ا)صقيل هل ق ائهيل كس ي مي هزج  ي هلق قئزهل كسج هلغق

 

 

 

 ييئ الالالالالالالاه(اا)ه08ا)ص يهخئاجزالالالالالالايدزالالالالالالاهل الالالالالال  ئ هلإزالمالالالالالالر هل جالالالالالالز هجالالالالالالئمده د  الالالالالال  هغ ه  مالالالالالالاه لخدزالالالالالالاه

ه(كهاهلإزالمزا

  ا)صهايسالالالالالالزئه  الالالالالالالز  هل خمالالالالالالالئقهعدالالالالالال هكالالالالالالالئازي يئااهييززالالالالالالال ه قالالالالالالال اهكالالالالالال ه   الالالالالالالعزا هجكئعزالالالالالالالاه دسالالالالالالاليئ

ه(ل ةا زاهم (اا)08

 (ا)ه09ا)صكس  ئاهل مكسئ ه ي ز هزة ر ه مزهسزم  اه رهقابه ييالمزئ(  CNN  

 ه09ا)صايسالالالالالزئه قالالالالال اهكالالالالال هخ الالالالالاه الالالالال لزه زالالالالالاهكر الالالالالي ه زمهالالالالالئهيل مالالالالالئ يه الالالالالرهكم رالالالالالاهل ر الالالالالبهل  الالالالالالكئ ر

هل زيز(اا)  (ايسزئ
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هل سا ل ه ره  از هخائه رئيزهايزاهل يداللهااهل دلكدرهيل سز هل يئ كرهز ي ل ه ايا 

هليزاقئمي هلغك هل   ليرهيس ئهكيلجهاهلا عئ هلسةئاهل كيل هل   

النلئعععععع  االوس لععععععنئي  ملنعععععع  النععععععوا  ” حعععععلزا ال امنعععععع  ” التقععععععد ال ععععععيد / موقعععععس ملنعععععع  النععععععوا  

” مصععععععععظمد الزععععععععل م “بععععععععنئي  ملنععععععع  الععععععععو نا  ال عععععععيد  , 2222ني عععععععلن  -85, اليعععععععوا االحععععععععد 

اإل عععععععنات فععععععع  التصعععععععوي  عنعععععععد ن عنعععععععد  عععععععنون  وازعععععععد الللنبعععععععل.فععععععع  مقعععععععن ملنععععععع  العععععععو نا 

مشعععععععنوت قعععععععلنون العععععععدعا الظعععععععلنب لامعععععععن اليععععععع ائ  والتنميععععععع  , و عععععععبس ا عععععععتثملن  وتمعيعععععععس بنعععععععود  

ععععععععل ال امنععععععع  ود.بمععععععل ي عععععععمن تنبيعععععع  الحللعععععععل  والاعععععععدمل  اال ل ععععععي  لنمعععععععواظن العناقععععععع  الزععععععنيا

التعععععع  تمععععععع   الععععععد  ععععععنون  التن ععععععيش بععععععين ال ععععععنظتين التشعععععععنيعي  والتنمي يعععععع  لموال عععععع  اال مععععععل 

انتمعععععععلت ا ععععععععلن ” حيععععععل  المعععععععواظنين , ومنعععععععس حعععععععدوث ل ,  عععععععيمل االقتصعععععععلدي  من عععععععل و المتمثنععععععع  بععععععع  

 “.المواد الي ائي  اال ل ي  

ضهك هيدزاه ضهكيسةئ لس يكئ ضه س  ئ اهل يئ اهل ك ر زه يدلا هل مع هااهل دلكدرهز ا اهلج كئعئ

هك هل   ا هل  هل ةر اهل مع ه  قنهاانهق ئزئه زمهئه عئ زئهل م يبهل مئقئ

النلئعععععع  ائوس لععععععنئي  ملنعععععع  النععععععوا  ” حعععععلزا ال امنعععععع  ” تععععععني  ال ععععععيد / موقعععععس ملنعععععع  النععععععوا 

اح ععععععلن عبعععععععد “, التملعععععععلً مو عععععععًل, مععععععس و يععععععن الععععععنمظ ال ععععععيد 2222ني ععععععلن  -85, اليععععععوا االحععععععد 

, ا عععععععتزملاًل ال ت عععععععلف  الزعععععععلدن المتقعععععععدا فععععععع  العععععععو ان  اال عععععععبوت المل ععععععع  , بح عععععععون ” اللبعععععععلن

 .نلئ  72ند ظن  تقدا به ازثن من دد من ال يدا  وال لد  النوا  , و بنلً  عع

وقععععععلس ال امنععععععع  ان تععععععع   اال ت عععععععلف  تععععععفت  لمنلقشععععععع  ثععععععع   محعععععععلون مععععععس و يعععععععن العععععععنمظ متمثنععععععع  

بف معععععععع  الوقعععععععععود االايععععععععن  وال عععععععععملنل  المتعععععععععوفن  بعععععععععدا تزنانتعععععععععل , وانتمععععععععلت ا ععععععععععلن العععععععععنمظ 

العععععععد بحععععععع  زعععععععس حيثيعععععععل  ولعععععععدو  مشعععععععنوت معععععععد  اال عععععععود عنعععععععد المعلمعععععععس الالصععععععع  ,   عععععععلف ً 

 . و  النمظ  النلقس من البصن  الد مينل  العقب  االندن االنب

وازعععععععد ال امنععععععع ا ان المشعععععععلنيس اال عععععععتناتيلي  والم مععععععع  التععععععع  تمععععععع  حللععععععع  المعععععععواظن ومصعععععععنح  

وثععععععنوا  الععععععب د , لععععععن تمععععععنن او توقععععععس دون موافقععععععع  ممثنعععععع  الشععععععع  , المزنمععععععين بللحمععععععل  عنعععععععد 

م نبععععععععع  المشععععععععتقل  النمظيععععععععع   ب د , مشعععععععععدداً عنععععععععد  عععععععععنون  م حقعععععععع  ومحل ععععععععب مقععععععععدنا  العععععععع

 و ح  االلل ا  من محظل  الوقود الماللم  والمعلمس الوتمي 
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معععععن ل تععععععه قععععععلس و يععععععن العععععنمظ ان مشععععععنوت االنبععععععو  النلقععععععس ال  اس فععععع  ظععععععون الدنا عععععع  ومعنفعععععع  

ه دون التن عععععيش الزلمععععععس التزنمععععع  , ولعععععا تعععععتا احللتعععععه ئو ل ععععع  ليليععععع  اليععععععوا , ولعععععن يعععععتا الم ععععع  بععععع

 . التفزيد عند لدوا  االقتصلدي  وبمل يادا مصنح  الشع مس ملن  النوا  و

وانععععععم االلتمععععععلت بععععععععدد مععععععن التوصعععععععيل  بمععععععل ي ععععععمن ععععععععدا تزععععععنان ا مععععععع  الوقععععععود او انتمعععععععلت 

ا ععععععععلن الععععععععنمظ اال ععععععععود , ف عععععععً  عععععععععن التشععععععععديد عنععععععععد م حقععععععع  ومحل ععععععععب  م نبعععععععع  المشععععععععتقل  

وتميعععععععع  وايقعععععععععل  مععععععععن محظعععععععععل  الوقععععععععود الماللمعععععععع  والمعلمععععععععس الالنمظيعععععععع  و ععععععععح  االلععععععععل ا  

تل ي تعععععععل , ودععععععععا المعلمعععععععس االنتلليعععععععع  الملعنععععععع  , واايعععععععناً قيععععععععلا و ان  العععععععنمظ بت ويعععععععد ملنعععععععع  

 النوا  بمن  مد ائنبو  النمظ  لإلظ ت عنيه ودنا ته بشزس زلمس .

ههيازاهيل ي داهلغي الإ ئاهز يق هقدي ضهقاز اه  سكزاهايزاهل جكل مئيبهكقك هل  د لي  ه

 ن "اإلظععععلن التن عععععيق  اتاععععع  للنعععع  االبتععععععلد ععععععن الشعععععد قعععععلس البنعععععداوو  / وزللعععع  االنبعععععل  العناقيععععع 

 ععععع  والتععععع  لععععععا تمععععع   لعععععد عقعععععد لن عععععع  ال يل ععععع  وابتععععععد ععععععن حللععععع  التلععععععل   بعععععين القعععععو  النئي

وي ععععععل , ين "تعععععع   الق ععععععي  ا ععععععتثمن  بشععععععزس ايلععععععلب  مععععععن يلععععععس ."انتاععععععل  نئععععععي  اللم ونيعععععع 

يمزعععععن لعععععاو الشعععععتل , وتععععع    مبعععععلدنا  حقيقيععععع  تنظنعععععش بعععععللحوان  لعععععد الم عععععل  العععععوظن  الععععع و ظعععععن 

اععععع س وتعععععلبس البنععععداوو, "نتوقععععس توحيعععععد المواقعععع   ."المبععععلدنا  زلنعععع  معععععن قبععععس تيععععلنا  ويفعععععناد

ائيععععععععلا المقبنعععععععع  واالبتعععععععععلد ععععععععععن الا فععععععععل  والتوصععععععععس  لععععععععد حعععععععععس لعععععععع نو الاتيععععععععلن نئعععععععععي  

 ظنا  الزندي , و يللد حس لمشزن  الزتن  ائزبن".اللم وني  وحس اإلشزللي  بين ائ

ل سال  هك اي ه م يبهل ةر اه  هزمجده ي هل ا هل  ا كئ هيل  ةبهعد هل مئيبهخئ  ه

ه عئ زدز

اعتبعععععععن ع عععععععو ملنععععععع  النعععععععوا  اللعععععععد تلشعععععععا ال عععععععناو, ائحعععععععد, ين مشعععععععنوت / وزللععععععع  المعنومععععععع 

البنلمعععععععلن عنعععععععد تملصععععععععينه ينبعععععععو  العقبععععععع  النمظععععععع  لععععععععن يمعععععععن دون اظععععععع ت الشعععععععع  العناقعععععععع  و

النمظعععععع  معععععععن البصععععععن   لععععععد المعععععععوان   مشععععععنوت معععععععد ائنبععععععو “ ن وقعععععععلس ال ععععععناو .بشععععععزس زلمععععععس

ائندنيععععععععع  والمصعععععععععني  ال يمزعععععععععن  تملمعععععععععه ن عععععععععا ظنبعععععععععل  و عععععععععيوظ ل عععععععععل   يل عععععععععي  داانيععععععععع  

مععععععد ائنبععععععو  ال يمزعععععععن “, مبينععععععل ين ”والنليعععععع  والتعععععع  تحععععععلوس بشععععععتد الظععععععن  تمنيععععععن ائنبععععععو 

ينبعععععععو  العقبععععععع  ال يمزعععععععن تمنيعععععععن  ” وي عععععععل , ين .”لشعععععععع  العناقععععععع الم ععععععع  بعععععععه بعععععععدون عنعععععععا ا

لبنلمعععععععلن, ويلععععععع  ين يظعععععععن  عنعععععععد يع عععععععل  ملنععععععع  النعععععععوا , وال يمزعععععععن ين يم ععععععع  بولعععععععود ا

, ”مععععععن اعععععع س نئعععععععي  و نا  منت عععععع  الصععععععع حي , وصعععععع حيته تصععععععني  االعمعععععععلس اليوميعععععع  فقعععععععظ

 ”.و صون  زلن المشنوت ال يمزن ين يادا اقتصلد العنا  بفو شزس ي“الفتل  لد ين 
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ه مدي ق  هازال ه دكزئلهزه  هسيئ هع ال هل را ه ره زئ  ه ئل مئيبهكقك هل  زئ ر ه

 ن قععععععلس النلئعععععع  عععععععن المحلف عععععع  محمععععععد قتيبعععععع  البيععععععلت  فعععععع  تصععععععني  تنم يععععععون   /   العععععععناصععععععو

ا نععععع  مععععععدن ديععععععللد بلتعععععع  تعععععععلن  زثيععععععناً معععععن ائ معععععع  الملئيعععععع , ال ععععععيمل منععععععلظش لنععععععو  ب ععععععن  »

  .«وبندنو 

منعععععععلظش ياعععععععن   عععععععو  تتععععععععن   لعععععععد ا عععععععنان زبيعععععععن  ب عععععععب  انقظعععععععلت »س البيعععععععلت , ين لبوتععععععع

ويشععععععلن,  لععععععد ين .«د زونععععععه يعتمععععععد عنععععععد النوافععععععد مععععععن الللنعععععع  اإلينانعععععع الميععععععل  عععععععن ن ععععععن ديععععععلل

المحلف ععععع  زععععععلن لععععععدي ل اعععععع ين زععععععل  قبععععععس ثععععع    ععععععنوا  لمع ععععععا منععععععلظش ديععععععللد, لزععععععن انعععععععداا »

  و ان  المععععععععععواند المنزعععععععععع  الععععععععععوظن  فعععععععععع» ويوند البيععععععععععلت , ين.«التاظععععععععععيظ يد   لععععععععععد تععععععععععدن 

وبللتعععععلل  وصعععععننل  لعععععد معععععل نحعععععن عنيعععععه الملئيععععع  لعععععا يتعلمعععععس معععععس تععععع ا الاععععع ين بللشعععععزس الصعععععحي , 

تنعععععععط المنعععععععلظش زلنععععععع  تععععععع نت المحلصعععععععيس ال ناعيععععععع  معععععععن »وشعععععععدد البيعععععععلت , عنعععععععد ين .«اليعععععععوا

ب  الميعععععععل  للععععععف   لعععععععد  ناععععععع  محلصعععععععيس ياععععععن  معععععععن الحنظعععععع  والشععععععععين و ينتععععععل ولزعععععععن ب عععععع

الل ععععععل  الم ععععععسول  دااععععععس ال ععععععنظتين التنمي يعععععع  »يلععععععد البيععععععلت , ين «.ت ععععععيين قععععععو  يوم ععععععليلععععععس 

والتشعععععععنيعي  من مععععععع  بظعععععععن  تععععععع   ائ مععععععع  يمعععععععلا الحزومععععععع  المنز يععععععع  بوصعععععععم ل المعنيععععععع  ب يلعععععععلد 

الحنععععععوس المنل ععععععب   ععععععوا  بلل ععععععيظ عنععععععد  يععععععنان يو ا ععععععتاداا ونقعععععع  المنلفعععععع  الحدوديعععععع  إللبلنتععععععل 

 «.ل ا ال ننعند تق

 

ه هل جميب جئلهسيئ”هق ا “ ه ة هل يداللهزكئاسي هسزئساهئاهل جدليا اهلم  ل مئي 

اعتبععععععن  النلئبعععععع  عععععععن تحععععععلل  المععععععت  انتصععععععلن الل ائععععععنو, ائحععععععد, ال يل ععععععل  / وزللعععععع  المعنومعععععع 

وائ عععععععللي  التععععععع  تمعععععععلن   عععععععد المحلف عععععععل  اللنوبيععععععع  معععععععن قبعععععععس ال يل عععععععيين والعععععععو نا  بفن عععععععل 

نم   عععععععد اإللعععععععنا ا  والقعععععععوانين  يعععععععن يلبيععععععع  صعععععععل يل ععععععع  قععععععع ن , فيمعععععععل يشعععععععلن   لعععععععد وقمععععععع  ن

الشعععععععععععلنت اللنععععععععععوب  والمت عععععععععععلتنين والنلشععععععععععظين ونعععععععععععوا  “ ن وقللععععععععععع  الل ائععععععععععنو .الادميعععععععععع 

المحلف ععععععععل   ععععععععيقمون بلل ععععععععد مععععععععن زععععععععس المحععععععععلوال  واإللععععععععنا ا  والتعععععععع  تحععععععععلوس ا ععععععععت الس 

نععععععععوا  البصععععععععن   ععععععععتزون ل ععععععععا وقمعععععععع  صععععععععلنم  باصععععععععوم قععععععععلنون “, مسزععععععععد  ين ”محلف ععععععععلت ا

ائ , وو يععععععن الز نبععععععل  ومععععععل فعنععععععه مععععععن توقيععععععس عقععععععد مععععععس شععععععنز  زععععععلن الزنديعععععع  منعععععع  ائمعععععن اليعععععع 

محلولتعععععععععععععه بيعععععععععععععس محظععععععععععععع  شعععععععععععععظ البصعععععععععععععن  الز نبلئيععععععععععععع   لعععععععععععععد الشعععععععععععععنز  , و2287ععععععععععععععلا 

 عععععععد المحلف ععععععععل  اللنوبيعععععععع   ائ ععععععععللي  والمملن عععععععل  التعععععععع  تمععععععععلن “وي ععععععععلف , ين .”الزنديععععععع 

ال  و عععععععظ تم عععععععيس تمثعععععععس محعععععععلوال  لنبقعععععععل  عنعععععععد الم عععععععتويل  الاظيعععععععن  فععععععع  ماتنععععععع  الملعععععععل

 ”.المحلف ل  الشمللي  عني ل
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ئيبهكس رئ هل خدز هل   ليره رهل ةالقه   ه ئ معئ هيمق اهك ه  بهل  ئا هااا قئ  هم

ه ه هزق ه قييكاه  از هل عكئئهلاسئئهقئميمرهل كيلدماهيل  عزهل  ئا   كزز

ي  االعمععععععلس ان حزومعععععع  تصععععععن”ا قععععععلس نئععععععي  تحععععععلل  تصععععععميا النلئعععععع  عععععععلمن المععععععلئ , العععععع ونا /

حعععععش ل عععععل ان تقععععععوا بعععععلو عمعععععس يحمععععععس الحزومععععع  القلدمعععععع  اعبعععععل  ملليععععع  نتيلعععععع  العملل عععععل, الفتععععععل ال ي

مععععععع  ا ععععععتبدل  فللحزومععععععع  القلدمعععععع  زيععععععع  الععععععد ان الموا نعععععع  في عععععععل اظعععععع  ومعععععععن    ععععععنوو ا ا الحزو

ل ععععععل ان تعمعععععععس وفععععععش نسيععععععع  وبننععععععلم  ياتنععععععع  ولععععععع لط قلنونععععععل ال يحعععععععش ل عععععع   الحزومععععععع  ان تقعععععععدا 

بسا حتعععععععععد قعععععععععلنون العععععععععدعا الظعععععععععلنب ال يحعععععععععش لنحزومععععععععع  تقديمعععععععععه الن عععععععععل حزومععععععععع  موا نععععععععع .وتل

, ونبمعععععععل ال يتملشعععععععد تصععععععني  اعمعععععععلس الن اي عععععععل فيعععععععه اعبعععععععل  ملليعععععع  ويحمعععععععس الحزومععععععع  اعبعععععععل  

قععععععلس النلئعععععع  نسيعععععع  ومععععععن   الحزومعععععع  القلدمعععععع  ف عععععع ا بحععععععد  اتععععععه ماللمعععععع  قلنونيعععععع .من ل تععععععه,  مععععععس

  تقععععععلنين و ان  العععععععنا  بععععععدي بللنمععععععل  ح ععععععان اعععععع ين الحنظعععععع  فعععععع  ”ا الم ععععععتقس تععععععلدو ال عععععع م 

ن التلععععععلن  , والشععععععنز  العلمعععععع  لنمععععععواد الي ائيعععععع  بلتعععععع  تشععععععتنو المععععععواد الي ائيعععععع  بللععععععدين لعععععععدا تععععععوف

االمعععععععواس, الفتعععععععل العععععععد ان مصعععععععنوفل  حلزمععععععع  البعععععععد معععععععن تعععععععوفن االمعععععععواس ل عععععععل زعععععععلالمن اليععععععع ائ  

ق عععععععععععليل والصععععععععععح  والزنععععععععععون واالدويععععععععععع  لععععععععععبع  االمعععععععععععنا  ال ععععععععععنظلني  و ينتعععععععععععل مععععععععععن ال

االان .وا عععععل ا نحععععععن نعععععععيت فعععععع  حللععععع  عععععععدا اال ععععععتقنان فعععععع  الععععععنا  حيعععععع  تنععععععلط ت ععععععلن  

شععععععنيعي  وتععععععدااس فعععععع  الصعععععع حيل , زمعععععععل بللمواعيععععععد وانوقععععععل  لنقععععععوانين والد ععععععتون وفو عععععععد ت

اشعععععع ن, وتعععععع ا مععععععل  ععععععنمن بععععععه  82عنععععععدمل تععععععلان تشععععععزيس الحزومعععععع  لعععععع   2284حصععععععس فعععععع  عععععععلا 

شعععععععععععزيس الحزومععععععععععع  وان عععععععععععلس القعععععععععععوانين حلليعععععععععععل لععععععععععععدا ولعععععععععععود توافعععععععععععش عنعععععععععععد اال عععععععععععنات بت

ال عععععععنوني .وتلبسا نحعععععععن مقبنعععععععون عنعععععععد ا مععععععع    ائيععععععع  عللميععععععع  , حيععععععع  ان الحعععععععن  النو عععععععي  

شععععععلزس بل نععععععع  المععععععواد الي ائيععععععع  وال يععععععو  وامعععععععون ااععععععن  يعععععععتا ا عععععععتينادتل االوزنانيعععععع  ولعععععععد  م

معععععن نو ععععععيل واوزنانيععععععل, فعععععع  بعععععد مععععععن تمنيععععععن قععععععلنون العععععدعا الظععععععلنب ل مععععععن اليعععععع ائ  والصععععععح  

 قظ لحين ا تزملس الحزوم  و ان لس الموا ن ف
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ه هقييكاهل يئ كره ري هقا ئهلق  ئ زاه  هل  ةبهل ةالقرهكقئس هل   زكره امئيل 

اعتبععععععن  النلئبعععععع  عععععععن زتنعععععع  الصععععععلدقون النيلبيعععععع  محل ععععععن الععععععدليم , ائحععععععد, ان / وزللعععععع  المعنومعععععع 

د ين لشععععععع  العناقعععععع , مشععععععين   لععععععبقععععععل  حزومعععععع  الزععععععل م  المنت يعععععع  واليت ععععععل ي يععععععد مععععععن معلنععععععل  ا

حزومعععععع  مصععععععظمد “ ن وقللعععععع  الععععععدليم  .الحزومعععععع  تقععععععود حنبععععععل اقتصععععععلدي   ععععععد الشععععععع  العناقعععععع 

, ”الزعععععععل م  تبعععععععدو ععععععععلل   ععععععععن موال ععععععع  انتمعععععععلت ائ ععععععععلن اللنونيععععععع  التععععععع   عععععععنب  ائ عععععععوا 

العمععععععلس تعععععع عا بفن ععععععل ت ععععععلعد الشععععععع  العناقعععععع  وتقععععععوا باظععععععوا  حزومعععععع  تصععععععني  ا“مبينعععععع  ين 

واقتصعععععععععععععععلدي  فععععععععععععععع  محلولععععععععععععععع  لت دئععععععععععععععع  ائصعععععععععععععععوا  المنتقعععععععععععععععد  ل يل عععععععععععععععلت ل  صععععععععععععععع حي  

حزومععععععععع  الزعععععععععل م  تحععععععععلوس  ن عععععععععل  العععععععععنيو الععععععععععلا بحلععععععععع  “ويشعععععععععلن   لعععععععععد ين .”يعيعععععععع التلو

 ”.اإلن لني  لزن ل ف  الواقس تقوا بتنمي  حن  اقتصلدي   د ابنل  الشع  العناق 

 

 

اللهياجاللل هئه ه  ه دق هك هعئ زاهم ز  همزياهل يكئاوهل  دك ه رالاهكجداهل يدل مئي اه

ه  ديزاهل ي بهل اسكزا

يزعععععععد  النلئبععععععع  علليععععععع  نصعععععععي  ان اعتعععععععنا  العععععععبع  عنعععععععد اعتمعععععععلد ال يئععععععع  / صعععععععو  الععععععععنا 

العلمععععع  لنزمععععععلنط عنععععععد الزتعععععع  الن ععععععمي  وزتعععععع  صععععععح  الصععععععدون وعععععععدا تظبيق ععععععل لن ععععععلا ائتمتعععععع  

نا   وتعععععععو اعتعععععععنا   يعععععععن صعععععععحي  ولعععععععي  لعععععععه  عععععععند قعععععععلنون , مبينععععععع  ين قعععععععنان ملنععععععع  الععععععع

ل ععععععععن   811الاعععععععلم بلعتمععععععععلد الم عععععععتندا  االلزتنونيعععععععع  تعععععععا  ليععععععععلس  معععععععن اعععععععع س القعععععععنان نقععععععععا 

والمت ععععععععععمن تاويععععععععععس و يععععععععععن الملليعععععععععع  صعععععععععع حي  التمععععععععععلو  بشععععععععععفن ائتمتعععععععععع  و ليععععععععععل   2222

 القنانا  ال لبق  ب  ا الاصوم.
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هميلبهل   ا هز عري هعد هكرئ ئ هل يئ كرهيع  هك هل يداللهيل كس ي ز 

النلئععععععع  ععععععععن محلف ععععععع  البصعععععععن  احمعععععععد النبيعععععععع , االحعععععععد, ععععععععن اتعععععععا زشععععععع  / عنومععععععع ملزللععععععع  ا

مقعععععععننا  التمعععععععلت نعععععععوا  المحلف عععععععع , الفتعععععععل العععععععد ان تنعععععععلط المععععععععلت عنعععععععد مقل عععععععل  الزععععععععل م  

ان نععععععوا  البصععععععن  وقععععععلس النبيععععععع  فعععععع  بيععععععلن .وعععععععدد مععععععن الععععععو نا  والم ععععععسولين فعععععع  حزومتععععععه

بن تعععععععل تعععععععفاين تعععععععنوي  محلف ععععععع  ا  تاعععععععم العقععععععدوا التملععععععععلً لنتعععععععداوس فععععععع  ععععععععد  منمعععععععل  م معععععع

مععععععععلم   المتقلععععععععدين ومنععععععع  تو يععععععع  العنعععععععوميين والصعععععععنلعيين ف ععععععع ً ععععععععن ا ت عععععععلف  معععععععدين 

شعععععنز  المصعععععلف  لمتلبععععععع  عمعععععس الشععععععنز  و عععععبس االنتقععععععل  بعععععه , زلشععععععمل ععععععن اتععععععا مقعععععننا  تعععععع ا 

 -: االلتملت وزلالت 

   نا  وو يعععععنو الملليعععععاتمعععععش نعععععوا  البصعععععن  عنعععععد  قلمععععع  دععععععو  ق عععععلئي   عععععد نئعععععي  العععععو -8

والصعععععععنلع  ومعععععععدين تيعععععععف  التقلععععععععد ومعععععععدين تنبيععععععع  البصعععععععن  لزعععععععون ا المت عععععععببين بتعععععععفاين تعععععععنوي  

 . معلم   المتقلعدين ف  مديني  تنبي  البصن  والشنز  العلم  لنبتنوزيملويل 

االتمععععل  عنععععد نفععععس زتععععل  لمععععلع  معععععن قبععععس نععععوا  البصععععن  الععععد نئععععي  الععععو نا  لمظللبتعععععه  -2

يعععععععع  المت ععععععععلتنين مععععععععن انيلعععععععع  زنيععععععععل  العنععععععععوا والصععععععععنلعيين  ععععععععمن المقععععععععن   بت ععععععععمين تو

 . 2228ل ن   8٩2الثلني  من قنان ملن  الو نا  

بععععععععد ا ت عععععععلف  مععععععدين ععععععععلا شعععععععنز  مصعععععععلف  اللنعععععععو  لمنلقشععععععع  واقعععععععس الشعععععععنز  و عععععععبس  -1

بععععععععلت  تظوينتعععععععل فقعععععععد ظللععععععع  النعععععععوا  الملتمععععععععين بتحديعععععععد  ععععععععن معقعععععععوس ومقبعععععععوس لنبنميعععععععس الم 

 .   عند ان يزون ال عن  اته للميس المصلف لفلشنز  المص

ا ععععععتمنان االلتملعععععععل  لنععععععوا  المحلف عععععع  وتبنعععععع  الق ععععععليل التعععععع  ت ععععععا المحلف عععععع  وشعععععععب ل  -4

 .الزنيا

ا ععععععتزملس متظنبعععععععل  نفعععععععس دعععععععو  ق عععععععلئي   عععععععد و ان  الملليععععععع  مععععععن يلعععععععس الحصعععععععوس عنعععععععد  -7

 م تحقل  من البتنودوالن.
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هل  ق زئ ل يئ كر هل قييكاه كيم هك هع ياه

ائحععععععععد, ين  يزععععععععد نئععععععععي  ملنعععععععع  الععععععععو نا  مصععععععععظمد الزععععععععل م , ا/ وزللعععععععع  االنبععععععععل  العناقيعععععععع  

وقعععععععلس الزعععععععل م  اعععععع س مشعععععععلنزته نس عععععععل  الللمععععععععل  .الحزومعععععع  تمزنععععععع  معععععععن عبععععععون التحعععععععديل 

زعععععععععلدن المتقععععععععدا فععععععععع  و ان  التعنعععععععععيا العععععععععلل  والبحععععععععع  العنمععععععععع  ملئعععععععععد  تنيععععععععع  والالحزوميعععععععع  وائ

"يتنععععععئزا بشععععععع ن نم ععععععلن الزععععععنيا, شععععععع ن المبععععععلنط فععععععع  بيععععععلن  اإلفظععععععلن لصععععععيلا شععععععع ن نم ععععععلن

الظلععععععع  وتقبععععععس النععععععه يعمععععععللزا وصععععععيلمزا, ينععععععل  عععععععيد اليععععععوا ين يزععععععون بععععععين زوزبعععععع  مععععععن العنمععععععل  

لت   ائفل عععععععس الععععععع ين يعمنعععععععون ب عععععععنو  صععععععععب  منيئععععععع  بللتحعععععععديل   معععععععن يلعععععععس الن عععععععو  ائ ععععععع

نون ععععععععل, ومععععععععواقمزا تعععععععع  وي ععععععععل , ين "التعنععععععععيا م ععععععععسولي  زبيععععععععن  وينععععععععتا تحم."بواقععععععععس التعنععععععععيا

نبععععععنا  لنعنععععععا فعععععع  العععععععنا  تنقنون ععععععل مععععععن ليععععععس  اععععععن  زعععععع  يزععععععون التععععععفني  منصععععععملً لنلميععععععس, 

وتعععععلبس الزععععععل م , "يتنععععععع شععععععبنل الم ععععععيح  بعيععععععد  ."وتلعععععل  مععععععل قمعععععتا بععععععه فعععععع  ال عععععنو  الصعععععععب 

 القيلم  المليد, وز لط شعبنل الم نا بحنوس منتص  ش ن نم لن المبلنط".

هةئااهل ايسر هلس كالاهل قابهسز   ه ا عئ هكرد ه رهلغسيدزاهل خئاجزاه دسعز

ائحععععععععد, ين العععععععععنا   عععععععععد يزععععععععد و يععععععععن الالنليعععععععع  فععععععععساد ح ععععععععين,  وزللعععععععع  االنبععععععععل  العناقيعععععععع /

الحععععععععنو  و يل عععععععع  فععععععععن  الحصععععععععلن االقتصععععععععلدو, فيمععععععععل يشععععععععلن  لععععععععد ين ا ععععععععتمنان الحعععععععععن  

"و يععععععن الالنليعععععع   ن وقللعععععع  و ان  الالنليعععععع  فعععععع  بيععععععلن . ععععععيسدو النتمععععععلت مقنععععععش فعععععع  ائ عععععععلن

, اليععععععوا ائحعععععد, ال عععععمين النو ععععع  لععععععد  الععععععنا  اينبعععععنو  زوتناشعععععي , فعععععع   فعععععساد ح عععععين ا عععععتقبسا

مقعععععععن العععععععو ان ", مبينعععععععل ين "اللعععععععلنبين بحثعععععععل الع قعععععععل  الثنلئيععععععع  بعععععععين البنعععععععدين, و عععععععبس االنتقعععععععل  

عععععععلند ويزععععععد ح ععععععين ين "العععععععنا  قععععععد ."بآفععععععل  التعععععععلون بمععععععل يحقععععععش ظمععععععو  الشعععععععبين الصععععععديقين

ن ب ععععععب  ويععععععع   الحععععععنو ", مشعععععععينا الععععععد ين "الععععععععنا   ععععععد الحعععععععنو  و يل عععععع  فعععععععن  الزثيعععععع

وتعععععععلبس ين "ا عععععععتمنان الحعععععععن  فععععععع  يوزنانيعععععععل ."الحصعععععععلن االقتصعععععععلدو ئنعععععععه ي عععععععت د  الشععععععععو 

 ععععععيسدو  لععععععد الم يععععععد مععععععن انتمععععععلت ي ععععععععلن المععععععواد الي ائيعععععع ,  ععععععيمل فعععععع  الملتمعععععععل  الم عععععععت نز  

النو ععععععع  العععععععو ين عنعععععععد  اعععععععن تظعععععععونا   معععععععن للنبعععععععه, يظنعععععععس ال ععععععمين."والععععععدوس  يعععععععن النمظيععععععع 

ائوزنانيعععععععععع , ويزععععععععععد ين "العقوبععععععععععل  االقتصععععععععععلدي  تععععععععععسثن عنععععععععععد الشععععععععععع   -الحعععععععععن  النو ععععععععععي 

 ين "الحن  ت  دفلعي  بللن ب  لنو يل". وي ل ,."النو  
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هل خئاجزاه  داهل رئيزه دعكئئهل سعئا هل سيز زاهلق جئ هل قييكا

ان ععععععل "  عععععتدع  اليعععععوا القععععععلئا بفعمعععععلس ممنزعععععع  يعععععلن قللععععع  العععععو ان  فعععععع  ب وزللععععع  االنبعععععل  العناقيعععععع /

ويبنيتعععععه  حتلععععععلل الحزومععععع  العناقيوعععععع ,  ثعععععنا قيععععععلا ملموعععععع  مععععععن  ال عععععويد فعععععع  بيعععععداد تلزععععععلن نو ,

عععععععا   معععععععن القعععععععن ن الزعععععععنيا, بنحعععععععو  ع عععععععد   المتظععععععنفين يتني ععععععع ا انا عععععععمو  بعععععععللودان(, بععععععع حنا  ن  ا

   لمقد لت ا".  تم ا اً لمشلعن الم نمين وي ل ا بشزس  بللغ الح ل ي

 

هل مدلما هلس ر لزهل ك زاهل ةئزه دك ا هل دالعرهل  ةئيمرهلغس  

زشععععععم  تيئعععععع  الن اتعععععع  االتحلدي عععععع , يمعععععع  ائحععععععد, عععععععن صععععععدون يمععععععن  بل ععععععتقداا / صععععععو  العععععععنا 

المععععععععدين العععععععععلا لنمصععععععععن  ال ناععععععععع و  التعععععععععلون و  ائ ععععععععبش  إللحلقععععععععه  ععععععععنناً ل ععععععععيمل بععععععععفمواس يو 

 ل بحزا و يمته.مصلل  الل   الت  يعمس في 

هل ةسيا هيلإعاكرهقريقه  ز ه س ئبهلس كالاه ةا هل ق  هل  ة ره اس ه ل 

بعععععين المتحعععععد  بل عععععا حنزععععع  حقعععععو  النيلبيععععع  عنععععع  ف عععععس النعععععه, ائحعععععد, ي عععععبل  / وزللععععع  المعنومععععع 

ا ععععععععععتمنان تعععععععععععن  تئيعععععععععع  الحشععععععععععد الشعععععععععععب  لنماظظععععععععععل  التآمنيعععععععععع  والتشععععععععععويه اإلع معععععععععع  

والنليععععععع , فيمعععععععل يزعععععععد ين الحشعععععععد مس  ععععععع   يلنعععععععدا  داانيععععععع  واال عععععععت دا  الع عععععععزنو معععععععن قبعععععععس

ا ععععععتمنان ا عععععت دا  قظعععععععل  الحشعععععد الشعععععععب  فععععع  عمععععععوا “ ن وقعععععلس ف ععععععس النعععععه .عقلئديععععع  وظنيعععععع 

يعععععععود ال ععععععب  محلف عععععل  العععععععنا  مععععععن قبععععععس ل ععععععل  ويلنععععععدا   ععععععوا  زلنعععععع  داانيعععععع  او النليعععععع  

التآمنيععععععع  التععععععع  ائوس وائايعععععععن بعععععععلن الحشعععععععد يعتبعععععععن قعععععععو  وظنيععععععع  ومعنقعععععععس لزعععععععس الماظظعععععععل  

 ”.تحلط عند لينافي  العنا 

ه ا كئمرهيا   ه  همر ئه عا هل عئقزاهل  ئدهك ه ايزئ

بنلمعععععلن  قنعععععيا زند عععععتلن ععععععن حعععععناط الليعععععس اللديعععععد ديعععععلنو ينعععععون, يزعععععد ع عععععو / صعععععو  الععععععنا 

وقععععععلس ينععععععون فعععععع  .ائحععععععد, ين بنلمععععععلن اإلقنععععععيا لععععععن يقبععععععس بلتملقيعععععع  بيععععععس  ععععععل  اإلقنععععععيا  لععععععد تنزيععععععل

  اإلقنععععععيا تععععععو ثععععععنو  وظنيعععععع  ولععععععي  منزععععععل الصععععععل لنحعععععع   الععععععديمقناظ  وعلئنعععععع   ععععععل“حععععععدي   ن 

س  عععععل  اإلقنعععععيا  لعععععد تنزيعععععل, ولعععععن نوافعععععش  عععععيتا لمعععععس تواقيعععععس لمنعععععس بيععععع“وي عععععل  ينعععععه .”بعععععلن ان 

عنععععععد تعععععع ا االتمععععععل   ظ قععععععل, ئنععععععه يعتبععععععن  ععععععنق  لايععععععنا  اإلقنععععععيا, وعنععععععد الحزومعععععع  االتحلديعععععع  

 ”.التداس ال نيس لمنس اتملمه
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 يو ا اهل  قئ زاه  كاهييالهزق ي هعد ه سدقاهي ع   ه رهيايل 

يعننعععععع  قيععععععلد  الشععععععنظ  االتحلديعععععع , تععععععدمين وزععععععن يحتععععععوو عنععععععد ي ععععععنح  / وزللعععععع  االنبععععععل  العناقيعععععع 

ين "المنقعععععع  و زععععععن  القيععععععلد  فععععع  بيععععععلن .ويعتعععععد  فعععععع  زنزععععععوط و عععععمن عمنيعععععع  المظنقعععععع  الحديديععععع 

مظنقعععععععع  الحديديعععععععع  التعععععععع  اظنقت ععععععععل قيععععععععلد  الالم عععععععع  شععععععععنظ  اتحلديعععععععع  واثنععععععععل  تنميعععععععع  عمنيعععععععع  ال

العمنيعععععععل  المشععععععععتنز  فععععععع  زنزععععععععوط , تمزنععععععع  قظعععععععععل  المنقععععععع  المنمعععععععع   لنوالععععععع  بعععععععع من  قلئععععععععد 

متعععععععيت وادو امعي ينعععععععع ( بزنزعععععععوط, مععععععععن العثععععععععون المنقععععععع  النععععععععوا  "حيعععععععدن المظععععععععونو" واثنععععععععل  ت

 عععععععع   بندقيعععععععع  ز شععععععععنزو  ,  2عنععععععععد وزععععععععن لعصععععععععلبل  داعععععععععت اإلنتلبيعععععععع  يحتععععععععوو عنععععععععد ا 

صععععععواني  قل فعععععع  , ل ععععععل  موبليععععععس , عتععععععلد اميعععععع  ومتو ععععععظ ماتنعععععع   4منععععععا ,  42قل فعععععع   عععععع   

ائنععععععععوات , حمللعععععععع  تحععععععععوو صععععععععواني  قل فعععععععع  , م ععععععععلظن تمليععععععععن , عبععععععععوا  نل ععععععععم  , شععععععععلحنل  

وي عععععععلف ا ينععععععه "تععععععا تععععععدمين الععععععوزن ومعلللعععععع  زلفععععععع  ."س , يوانعععععع  ظععععععب  , مععععععواد   ائيعععععع  (موبليعععععع

 ." المواد من قبس مملن  الل د ال ند   لنمنق

 

 جيزاه  ه لع ه ره زئ  ل ةالقزاه مع هاانه ا ئ ه  F16 ئيال هل  

يعننعععععع  انيععععععع  االععععععع ا ائمنعععععع , االحععععععد, تنميععععععع  ثعععععع    ععععععنبل  لويعععععع   عععععععد / وزللعععععع  المعنومعععععع 

ب شعععععنا  قيعععععلد  العمنيعععععل  المشعععععتنز  “ نعععععه و زعععععن بيعععععلن لنانيععععع  . داععععععت اإلنتعععععلب  فععععع  ديعععععللد

المعععععععععن الععععععععوظن , ومتلبعععععععععع  معععععععععن انيععععععععع  ح عععععععع  معنومعععععععععل  ا عععععععععتابلني  مععععععععن قبعععععععععس ل عععععععععل  اوب

العناقيععععع   ثععععع    F16 اال عععععت دا  التلبعععععع  لقيعععععلد  العمنيعععععل  المشعععععتنز , نمععععع   ظعععععلئنا  اس

ال عععععععنبل  ا ععععععت دف  ا ل ععععععل ممعععععععن   مععععععن عنلصععععععن عصعععععععلبل  “وي ععععععل , ين .” ععععععنبل  لويعععععع 

 .”داعت اإلنتلبي  ف  منظق  نلنين
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ضهه1111 همسجئهل   ئ هل ك مر  قئ نهقاز ه هازئ

حععععععععلد  حنيعععععععععش  2222يزععععععععد  مدينيعععععععع  الععععععععدفلت المععععععععدن , ائحععععععععد, ت ععععععععليس  العععععععععنا /صععععععععو  

شععععع نيلً اعععععع س العععععععلا الحععععععلل , فيمععععععل يشععععععلن  الععععععد م ععععععلت لتعععععععديس قععععععلنون الععععععدفلت المععععععدن  ومنحععععععه 

 .ص حي  ا    المشلنيس الماللم  بشزس زلمس
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ضهه11ل كام ااهجي  هلغسكم ه ا  هام ئجزها  ه     ه  هزيكزئ

يحصععععععع  تيئعععععع  ا عععععععتثملن محلف عععععع  المثنعععععععد, اليععععععوا ائحعععععععد, المشعععععععلنيس  وزللعععععع  االنبعععععععل  العناقيعععععع / 

محلف عععععع , وفيمععععععل يفصععععععح  عععععععن عععععععدد اإللععععععل ا  الممنوحعععععع  لنم ععععععتثمنين, زشععععععم  المنمعععععع   فعععععع  ال

وقععععععلس مععععععدين ا ععععععتثملن المحلف عععععع  عععععععلدس .يلعععععع  ظععععععن يوميععععععلً مععععععن مععععععلد  ائ ععععععمن  22عععععععن  نتععععععلل 

العععععععل    422لني  الممنوحعععععع  معععععععن قبعععععععس ال يئعععععع  وصعععععععن  لنحعععععععو  ن "االلعععععععل ا  اال عععععععتثماليل ععععععنو 

وي ععععععل , ين "تيئعععععع  اال ععععععتثملن ياعععععع   عنععععععد علتق ععععععل  ."ماتنعععععع  القظلعععععععل  ا ععععععتثملني  فعععععع 

ن ععععععععا تويعععععععع  اقتصععععععععلدي  لنمحلف عععععععع , وبعععععععع لط اظونععععععععل اظععععععععوا  زبيععععععععن  وزلنعععععععع  البدايعععععععع  مععععععععس 

ا ", مشعععععععلنيس معلمعععععععس اال عععععععمن  حيععععععع  يصعععععععبح  المثنعععععععد علصعععععععم  الصعععععععنلع  اال عععععععمنتي  بعععععععللعن

ن الععععع  ظعععععن, وبعععععل  االنتعععععلل مبينعععععل ين "انتعععععلل المحلف ععععع  معععععن اال عععععمن  اليعععععوا يصعععععس العععععد عشعععععني

ملنزععععع  مظنوبعععععع  للميععععععس المحلف ععععععل  ن ععععععنا للودتععععععه العلليعععععع  ومععععععل يحتويععععععه مععععععن صععععععمل  في يلئيعععععع  

زيميلئيعععععع  انعز عععععع  ايللبععععععل عنععععععد االعمععععععلس ال ند عععععع  المدنيعععععع  واي ععععععل عنععععععد لميععععععس المععععععواظنين,  -

ويشععععلن   ."يعععع  يصععععس الععععد ت عععععين العععع  دينععععلنعناق  لنظععععن الواحععععدف عععع  عععععن قنعععع   عععععن  ح

ن "ال يئعععععع  تعلقععععععد  مععععععس م ععععععلحين ليولععععععولين وازتشععععععمنل ولععععععود زميععععععل  زبيععععععن  مععععععن حلععععععن  لععععععد ي

الزنعععععععع  واالظيعععععععععلن الصعععععععععللح  لصعععععععععنلع  اال عععععععععمن  فعععععععع  المحلف ععععععععع ", الفتعععععععععل العععععععععد ين "انتعععععععععلل 

 ."ل زناال من  انعز  ايللبيل عند لميس القظعل  ال يمل من ل قظلت ا

 

 ل عئقهك ه اياه كزايزاه س ي ئ هل مع هيل  ئده ره قاللهلغم ئا

زشععععع  و يعععععن العععععنمظ اح عععععلن عبعععععد اللبعععععلن ععععععن قعععععن  توقيعععععس عقعععععد معععععس شعععععنز  يمينزيععععع   المعععععد /

لنتحقععععععش مععععععن االحتيلظععععععل  النمظيعععععع  اليل يعععععع  فعععععع  الصععععععحنا  الينبيعععععع  ااالنبععععععلن( قبععععععس ا ععععععتثملنتل, 

 عععععيزون بععععععد عظنععععع  العيعععععد. قعععععلس عبعععععد اللبعععععلن فععععع  حعععععوان  مبينعععععلً ين الم ععععع  بعععععلإللنا ا  المعنيععععع 

المععععععععد (,  ن "العععععععععنا  تعععععععععن  ل عععععععيوظ ل يععععععععلد   نتللععععععععه النمظعععععععع  اععععععععلنل تنم يعععععععون  تلبعتععععععععه ا

نظععععععععل   يل عععععععع  يوبععععععععط لإلنتعععععععععلل فيمععععععععل يبععععععععدو ينععععععععه معععععععععن تععععععععداعيل  الحععععععععن  النو ععععععععي  عنعععععععععد 

زيععععععع  زشععععععع , عععععععن "عععععععع ا و ان  العععععععنمظ توقيععععععس عقعععععععد معععععععس شععععععنز  تعععععععلليبنتون ائمينو."يوزنانيععععععل

لنتحقععععععش مععععععن حلععععععا االحتيلظععععععل  النمظيعععععع  واليل يعععععع  فعععععع  الصععععععحنا  الينبيعععععع  مععععععن العععععععنا  قبععععععس 

 ."الداوس ف  مملو ل  مس شنزل  عللمي  م تم  بلال تثملن ف  ت   المنظق 
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ه كزاهق اهيي رهعه هل ييز هزس ةا ئ هل   يال هلإقدزكزا

س ثععععععلن , مععععععس ولعععععع  ع عععععععد ا ععععععتعن  يميععععععن قظععععععن الشععععععي  تمعععععععيا بععععععن حمععععععد  / الانععععععي  اون اليععععععن

الزويععععععععع  الشعععععععععي  مشععععععععععس ائحمعععععععععد اللعععععععععلبن الصعععععععععبل , ع قعععععععععل  البنعععععععععدين ويبعععععععععن  م عععععععععتلدا  

لعععععععل   لعععععععط فععععععع  اتصعععععععلس تعععععععلتم  يلعععععععنا  الشعععععععي  مشععععععععس ائحمعععععععد .ال عععععععلحتين اإلقنيميععععععع  والدوليععععععع 

ن مقت عععععععع , اليععععععععوا اللععععععععلبن الصععععععععبل , وفععععععععش مععععععععل يوند الععععععععديوان ائميععععععععنو القظععععععععنو فعععععععع  بيععععععععل

س, وفععععععش البيعععععععلن, "ا ععععععتعنا  الع قععععععل  ائاويعععععع  الوظيععععععد  بعععععععين ولععععععن  اعععععع س االتصععععععل.ائحععععععد

 البندين و بس تع ي تل وتنميت ل,   لف   لد يبن  الم تلدا  اإلقنيمي  والدولي ".

 

هقيل هل ق ائهيل كس ي مي هزج  ي هلق قئزهل كسج هلغق  

 عععععععلد اقتحمععععععع  قعععععععوا  االحعععععععت س اإل عععععععنائين  والم عععععععتوظنون, صعععععععبل  االثنعععععععين, الم /28عنبععععععع  

وقلمععععع  قعععععوا  االحععععععت س بفععععععداد زبيعععععن  بلقتحععععععلا .ثعععععلن  عنعععععد التععععععوال ائقصعععععد المبعععععلنط, لنيععععععوا ال

الم عععععععلد ائقصعععععععد فعععععععع  محلولععععععع  إلاعععععععنال المصععععععععنين والمعتزمعععععععين معععععععن بلحلتععععععععه, قبيعععععععس اقتحععععععععلا 

وانتشعععععععععن  قنلصععععععععع  االحعععععععععت س اإل عععععععععنائين , فعععععععععو  ي عععععععععظ  الم عععععععععلد ائقصعععععععععد, .الم عععععععععتوظنين

صععععععنين عنعععععععد  اععععععع    عععععععلحل  الم عععععععلد بشعععععععزس   الشعععععععنظ  المويلبعععععععن.والبنليععععععل  الملعععععععلون  لعععععععه

زلمععععععس, قبعععععععس ين تبععععععدي بلل عععععععمل  لنم عععععععتوظنين بلقتحلمععععععه, عبعععععععن ملموععععععععل  ت ععععععا الواحعععععععد  من عععععععل 

واحعععععععت  العشعععععععنا  معععععععن المصعععععععنين الم عععععععنمين المتوالعععععععدين دااعععععععس المصعععععععند .م عععععععتوظنل 42نحعععععععو 

و  بللعععععدا د", و"بعععععللنالقبنععععع  الم عععععقو  عنعععععد االقتحعععععلا عبعععععن تنديعععععد تتعععععل  "النعععععه يزبعععععن ولنعععععه الحمععععع

 نمديط بل يقصد".
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هيدزاهل   ئ هلإزالمر هل جز هجئمده د    هغ ه  ماه لخدزاه يهخئاجزا

قععععععلس و يععععععن الععععععدفلت االينانعععععع  ان اللععععععيت يعبععععععن عععععععن ن ععععععلل  اال ععععععتق س  /اإلينانيعععععع وزللعععععع  م ععععععن 

فععععععععلد  وي.وحمليععععععع  وحععععععععد  ائنا ععععععع  وحمليعععععععع  الن ععععععععلا وتعععععععو نمعععععععع  الععععععععندت واالقتعععععععدان وائمععععععععن

وزللععععع  م ععععععن لانبعععععل , انععععععه تنععععععف و يعععععن الععععععدفلت اإلينانععععع  العميععععععد "محمععععععد ن عععععل قنائعععععع  اشععععععتيلن " 

وقعععععلس العميععععععد يشعععععتيلن  اعععععع س .بنيععععععسي 81اععععع س ن عععععلل  بيععععععوا اللعععععيت العععععع و يصعععععلد  يععععععوا  عععععد 

الن عععععععلل  ان العععععععدفلت وائمعععععععن والتحعععععععني  عنعععععععد الحعععععععن  فععععععع  العقعععععععود ائنبعععععععع  المل عععععععي   عععععععد 

نظقععععععع  الم عععععععظ د  فععععععع  العععععععدااس والاعععععععلنل, والصععععععع  ائحعععععععدا  فععععععع   يعععععععنان اإل ععععععع مي  ودوس الم

  عععععن    عععععيل ونشعععععو  المعععععتن و اال مععععععل  بقيعععععلد  الواليعععععل  المتحعععععد , ممععععععل يعععععدس عنعععععد  لعععععط  ن مععععععل

 ععععععمن ا عععععععتق س العععععععوظن اإل عععععع م  ويمنعععععععه العععععععدائا, وحععععععلف  عنعععععععد وحعععععععد  ينا عععععع  العععععععب د معععععععن 

لصعععععععع  اللعععععععيت البظععععععععس لد ععععععع  ائععععععععدا , زععععععععلن العععععععدون الحل ععععععععا والقعععععععوو لنقععععععععوا  الم عععععععنح , وا

 زدنت دفلع  لنب د.

 

هايسزئه  ز  هل خمئقهعد هكئازي يئااهييزز ه ق اهك ه   عزا هجكئعزاه دسيئ 

 74وزنانيععععععل, اليعععععوا االثنععععععين, يوم ععععععل العععععع دانعععععع  العمنيعععععع  الع عععععزني  النو ععععععي  فعععععع  ي/ العنبيععععع  نعععععع 

تمنان ليواصععععععععس اللععععععععيت النو عععععععع  تععععععععدمين البنيعععععععع  التحتيعععععععع  الع ععععععععزني  ائوزنانيعععععععع , و ععععععععظ ا عععععععع

وتواصععععععععس مو ععععععععزو, اليععععععععوا االثنععععععععين, .المععععععععلنط مععععععععن يلععععععععس تحنيععععععععن زلمععععععععس ينا عععععععع  دونبععععععععل 

تععععععع  ت ععععععييش الانععععععل  عنععععععد مدينعععععع  مععععععلنيوبوس ال عععععععلحني  اال ععععععتناتيلي , بعععععععدمل انت عععععع  الم نعععععع  ال

وحعععععععع ن .زلنعععععععع  منحت ععععععععل لنلنععععععععود ائوزععععععععنانيين فعععععععع  المدينعععععععع  ل  ت عععععععع ا صععععععععبل  يمعععععععع  ائحععععععععد

تصععععععمي " ال ععععععزلن المتبقععععععين فعععععع  المدينعععععع , بعععععععدمل يعنععععععن م تشععععععلن نئععععععي  بنديعععععع  مععععععلنيوبوس مععععععن "

ين المدينععععععع  المحلصعععععععن  يصعععععععبح  مينقععععععع  يمعععععععلا العععععععداوس والاعععععععنول بدايععععععع  معععععععن صعععععععبل  اليعععععععوا, 

 ف   صدان تصلني  لنتنقس دااس ملنيوبوس. م يملً ين القوا  النو ي  بدي 
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هكس  ئاهل مكسئ ه ي ز هزة ر ه مزهسزم  اه رهقابه ييالمزئ

 

  CNN لم تشعععععععلن النم ععععععلوو زعععععععلنس ن عععععععلمن,  ن الععععععنئي  النو ععععععع  ف ديميعععععععن بعععععععوتين قعععععععلس ا

وزعععععلن ن ععععععلمن يوس  عععععععيا  نبعععععع  .يعتقعععععد ينععععععه  ينتصععععععن فععععع  الحععععععن  التعععععع  شعععععن ل عنععععععد يوزنانيععععععل

نئي  النو ععععع  منععععع  بعععععد  اليععععع و النو ععععع  ئوزنانيعععععل فععععع  فبنايعععععن/ شعععععبلظ, و تععععع  يلتمعععععس معععععس الععععع

لموال ععععععع  بعععععععوتين بععععععععد مشعععععععلتد  يدلععععععع  الم تشعععععععلن النم عععععععلوو, ائ عععععععبوت المل ععععععع ,  لعععععععد مو عععععععزو 

وي ععععععععل  .عنعععععععد انتزععععععععل  القععععععععوا  النو ععععععععي  "لععععععععنائا حعععععععن " فعععععععع  مدينعععععععع  بوتشععععععععل بفوزنانيععععععععل

 ليعععععععه بللنيععععععع  ائلملنيععععععع  فععععععع   , ين بعععععععوتين تحعععععععد NBC ن عععععععلمن, اععععععع س مقلبنععععععع  معععععععس شعععععععبز 

التملع معععععل لنتحععععع ين مععععععن ينعععععه  ععععععينب  الحعععععن , وي عععععل  ينععععععه " عععععيزون مععععععن ائف عععععس ين تنت عععععع  

ووصععععع  الم تشععععععلن النم عععععلوو المحلدثععععع  معععععس بعععععوتين بفن عععععل " يععععععن ."ولعععععي   لععععع ً  الحعععععن  ععععععلل ً 

 ودي " ولزن ل "صنيح  وقل ي ".

 

ه زمهئهيل مئ يه ر هكم راهل ر بهل  كئ رهايسزئه ق اهك هخ اه  لزه زاهكر ي 

حععععععععع ن  و ان  الالنليععععععععع  النو عععععععععي  معععععععععن ماعععععععععلظن حعععععععععدو  "صعععععععععداا  يعععععععععن / نو عععععععععيل اليعععععععععوا

ويععععععععن   عععععععمين الم عععععععلا .تو فععععععع  منظقععععععع  القظععععععع  الشعععععععملل مقصعععععععود" بعععععععين نو عععععععيل وحنععععععع  النعععععععل

الالصعععععععع  فععععععععع  الالنليععععععععع  النو عععععععععي , نيزعععععععععوالو زونتشععععععععونو , الععععععععع و يتعععععععععني  للنععععععععع  زبعععععععععلن 

ئحععععععد, عععععععن الم عععععسولين فعععععع  ملنعععععع  القظعععععع  الشععععععملل , فعععععع  حعععععدي   لععععععد وزللعععععع  "تععععععل " اليععععععوا ا

ه قنععععععش مو ععععععزو   ا   شععععععناط النععععععلتو يع ععععععلئه مععععععن اععععععلنل منظقعععععع  القظعععععع  الشععععععملل  فعععععع  ينشععععععظت

وقعععععععلسا "تعععععععدويس ائنشعععععععظ  الع عععععععزني  لنحنععععععع  فععععععع  اظعععععععوظ الععععععععن  العنيعععععععل .الع عععععععزني  تنعععععععلط

و شععععععناط دوس النععععععلتو, التعععععع  تععععععع  اععععععلنل منظقعععععع  القظعععععع  الشعععععععملل , في ععععععل ال يمزععععععن  ال ين تثيعععععععن 

 يعععععلد  ماعععععلظن وقعععععوت حعععععواد   يعععععن مقصعععععود  معععععن شعععععفن ل ين تنحعععععش  قنقنعععععل. وقعععععد يعععععسدو  لعععععط  لعععععد

ظقعععععععع  القظععععععع  الشعععععععملل , ععععععععع و  عنعععععععد مععععععععل تلنبعععععععه مععععععععن  عععععععننا منمو عععععععل بللن ععععععععلا البيئععععععع  لمن

 المالظن ائمني ".

 

 

 


