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الزاملييييعازاوييييىزميااولييييصاز ييييى اادفا اييييىزايزاااااليييي لىوالدوز ييييزا يييي اازاال يييييااال ي يييي اي يييي ا ❖

 (مي عام لساالنياب(..)6.)صاحد ى ىدهى

ىاليحييييياملييييال ادو يييي اا ي.االمهييييااال ي يييي ايالاييييح  ا..االزاملييييعا يييي ويا ❖ فييييرؤاداا ييييًاا دمىويييية

ليييي اي حيييي ااميييياادح يييي ةا ياام لييييساالف ميييي اال هييييىزاالمون يييي ا   ييييى احييييؤا يييي ا.ايليييي ااالي ى

 (مي عام لساالنياب(..)6.)صاالدحى .

نىئييييباائيييي سام لييييساالنيييييابا يحيييييامييييعاائيييي سام لييييساال  ييييى اا ولييييصاالدن يييي  ايالدوييييىياا ❖

الملييييدانايييييي ااالما  ييييي االدلييييا و  ايال يييييل  اال  يييييىئ  لايم يييييااااال يييييان اايميييييىا يييييامااالييييي وةا

 (مي عام لساالنياب(..)7.)صالما  ىزاال يل ايد   ةاالف مىزاللميا ن 

 (ال يما  ان يز(..)7.)صالنىئباا يالا  يازااليالمىاا  حؤام ااي عاه ااا ما ❖

ا3النىئيييييييباام يييييييااالمومييييييييا.زاالدايييييييي زاوليييييييصا يييييييىنيااالييييييي وةاال يييييييىا ا ند يييييييااح يييييييةا ❖

 (ياىل ااالنيى االواا   (..)8.)صملفىز

لديييييل اا م ييييعااحد ى ييييىزاليييييا اا وييييرةاالنىئييييي اايد ييييىةاالدم مييييعزاال ىنين يييي االن ىي يييي اداايييي ا ييييو هىا ❖

 (ياىل ااالنيى االواا   (..)8.)صالواا ع

 (يغ ا اال يةا(..)9.)صالنىئباما فصا ن ا   ةا ليىةاالوفىئًامااالل ن االمىل  ا ❖

ياىليييي ا(..)9.)صالنىئييييي اافييييرصااليييي ل معزاالادي يييي اا.ا ييييمىنىزاللاييييا الييييعا ييييىنياااالمييييااالغيييي ائع ❖

 (انيى االاأ.االوىة

بال اييييييييؤاالنييييييييىئلعزاخ ييييييييىباالح ييييييييىيىزاالفدىم يييييييي  امفييييييييىل الل  ييييييييديااييياييييييييي االنىئييييييييا ❖

 (الايىح(..)10.)صل ى 

النىئييييييييباو ييييييييؤاالفييييييييدري.زا يييييييي انايييييييييزاولييييييييصا ييييييييىنياااالمييييييييااالغيييييييي ائعاااافف ييييييييزا ❖

 (ياىل اانيى االاا.االوىة(..)10.)صميىلغً

الد يييييىااالاييييي ا.ام يييييدو ا ويييييى اااالندفىييييييىزالاييييياا   يييييدمااليييييعامو يييييى افاييييييمًا مييييين ا ❖

 (الم ى(..)11.)ص  «زمن

يغييييي ا ا(..)12.)ص اداىيييييًامفىلفييييىزا ىنين يييي ايم اا يييي ..ا مييييعاديا  ييييعا  ييييد يابايز ييييااالدوليييي ة ❖

ا(ال ية
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ادح  اا اقاالن ؤايي ىئلهى ❖  (الايىح(..)13.)صاىل زامااالمهة ِّ

ا مييييييييةاالمدحيييييييي ااد ىلييييييييباال يييييييييىاال  ى يييييييي  اي نهييييييييى ااالنغييييييييرقاال  ى ييييييييعايدلييييييييا ؤا ❖

 (ا اال يةيغ (..)14.)صالحايم 

 (يغ ا اال ية(..)14.)صالاى معا ا اادي  هىزالل يازاالم لح  ❖

 (ال يما  ان يز(..)15.)صالوااقايم  ىل ىا نى لىااا زم اي اااي  ىايأيااان ى ❖

 (الايىح(..)15.)صالاهايى زاداا عاال ى  الو ةا  ا ام دح ىزاالغىزاا  اانع ❖

ؤالعايغ ا  ❖  (الايىح(..)16.)ص يا  س«اأ ىنبا مدهنيااالد ي 

 (الايىح(..)17.)صال ف ااال ي  .زانفااايىلنف االواا عاي  رةاوااالاي ع ❖

الحييييييييجادففييييييييياأ يييييييييااالفنييييييييى قالييييييييعامايييييييي ايالم  نيييييييي ايدحيييييييي  اميويييييييي امن ييييييييرقا ❖

 (الفاازان يز(..)17.)صال يالؤ

ال ييييييما  ا(..)18.)صالويييييىما.ا ااييييي الير يييييفىازا ييييياياااانهيييييى ااالن ييييي ا ايدليييييا ؤاالحايمييييي  ❖

 (ن يز

لحايييي ةاليييييز ااالاييييح اا  اانييييعزاأزمييييىزااياينييييىاأهيدييييزاافييييى اااليليييي  اايميا هيييي االدحيييي  ىزاال يييي  اا ❖

 (الفاازان يز(..)18.)صيميداىااالحليؤ

الفيييييييد ا  ىليييييييبااالهرهيييييييعااييييييييىلداا عاويييييييااالييييييي وةاال يييييييىا ايالدي يييييييًالدما يييييييااالميازنييييييي ا ❖

 (يغ ا اال ية(..)19.)صالواا   
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ياىليييي ااالنيييييى ا(..)20.)صلييييغبايمااييييزالييييا  االالييييى  ىئيييي الييييا  ايغيييي ا ا نفييييعاي يييييواأومييييىؤا ❖

 (الواا   

 (ال يما  ان يز(..)20.)صيو ااأومىؤالغبا..االميىلاااين ؤا  نى الا عايغ ا  ❖

 

 

 

 

  

يغييييي ا ا(..)21.)صمل يييييىاا يالاام ييييياا ازاي يييييعاالييييينف افيييييرؤا  يييييىاا11الويييييااقا ح ييييي اأاهييييياامييييياا ❖

 (ال ية

 (الايىح(..)21.)صخايالااىل ف ي ان ؤاللحىلرزالعا ىنيعاالااا7دفو ؤاا ❖
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 (اي داز(..)22.)ص و عا دي عااميا ه ااي اااامعاحزباهللا ❖

 

 

 

 

اي يييييي ىايأيااان ييييييىزالييييييهى ازاداليييييي ادويييييي  باأيايييييياان  ااولييييييصاأ يييييي .ا يييييييازااي يييييي  الييييييعا ❖

 (BBC(..)23.)صف ا يا
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ل يااال ي  اي  ااالزاملعازاوىزميااولصاز ى اادفا اىزايزااااال لىوالدوز زا  اازااا

ااحد ى ىدهىا

ا ييييد يؤاال يييي  الاحييييىاةاالزاملييييعالاالنىئييييباااليؤالييييائ سام لييييساالنيييييابا ايماديييييًاا/مي ييييعام لييييساالنييييياب

لا ىئيييي اال يييييااال ي يييي االفا يييي اال  ييييىاالييييهىبا ىهيييي اولييييعا اينىئييييباا2022حز ييييااااا-1ال يييييةااالايوييييى ا

ليييعااليييصا ييياياااالدن ييي  ايييي ااال يييييازاي ويييىاالزام. االمييي ااالويييىةالييييزااااالييي لىواالفا ييي الييييااام هيييا

االمن ييييي ايالو ييييياا  االيا ييييي ايال ي ييييي اياليحا ييييي ايداه ييييي اال يييييايىزاال ي ييييي المفيييييىي اياهييييي ا اوايييييىيىزا

ياييييي ىاالنىئييييباا يؤالا ييييوعام لييييساالنيييييابا.  اوييييم ايماا ييييي االحيييي ي اال يل يييي المنييييعاد ييييلؤااالاهييييىي  ا

دوز ييييزاال يييي اازاال ي يييي اي يييي ااحد ى ىدهييييىاليييي وةايزاااااليييي لىواميييياافييييرؤاز ييييى ااالدفا اييييىزاالمىل يييي ال

ياامييييىؤامد ليىدهييييىلامي ييييحىةزاوااااييييي يااال ييييياهييييةاالواييييبااال ى يييييعاللما  يييي ااالمن يييي ايالو ييييياا   ا

لييييىاا ييييياااليييي يؤاد ييييىساييييي  اةاميييياا يدهييييىاال ي يييي ايويييي  ا ىئاادهييييىايفيييييااا  ىا هييييى ايياينهييييىاالم ييييايل ا

يالييييىااالزاملييييعاااا.”ي  يييي اال  وييييىزايحمييييى دهةوييييااحمى يييي ا ييييمى االييييي ااياال  ييييىةايومل ييييىزا ي يييي ا  يييينى ا

الداا يييعاالملحيييي اليييعاالومل يييىزااالاهىي ييي الومييييةااليييير ا  يييبااااالا ن ييياامل يييًاالمون ييي ااوليييصاانيييًادح ييياا

ديييىةاليييعاالي يييعااالمنيييع اييييؤا  يييباااادي يييصاال هيز ييي اليييعااوليييصام يييدي ىدهىاللحفيييى اوليييصاالمن يييزا ايلييي سا

االميييياا دوليييي ايح ييييىااالميييييا ن ااياينىئنييييىاميييياااليييياا ااال هييييزااهنييييىنام ييييىؤال ف ييييى الييييعاهيييي ااالمليييي ااييييياا

ااالمن  ا.

فرؤاداا ًاا دمىوةىاليحياملال ادو  اا ي.االمهااال ي  ايالاح  ا..االزاملعا  وياا

ال هىزاالمون  ا   ى احؤا  ا.ايل ااالي ىل اي ح ااماادح  ةا ياام لساالف م اا

ااالدحى .

حييييىاةاالزاملييييعالاالنىئييييباااليؤالييييائ سام لييييساالنيييييابا اال يييييةادييييااساال يييي  الاا/مي ييييعام لييييساالنييييياب

ىادلييييييىيا ةىامي ييييييوةىان مدييييييًال نيييييي االاييييييح ايالي ئيييييي االن ىي يييييي ا ا2022حز ييييييااااا-1االايوييييييى ا  اا دمىويييييية

يا د يييىل اايييؤاميييااال يييى ازايز يييااالايييح االييي اديااوهيييىنعامي يييصايييي الايالايييى ااالمد  مييي اليييعاالييييزاااا

ل ييييي  اومحميييييي االدم ميييييعلالايياييييير ايزااازاالمىل ييييي ايالزااوييييي لالايائييييي سام ليييييساالف مييييي ااالدحيييييى .اا

يال يييييى اااا يييييى ان ىييييييىزاال  ىويييييىزاال ي ييييي اياالايييييح  ااىلييييي لايممهلييييي ااوييييياااالمىنييييي االوىمييييي الم ليييييسا

ي ويييييىاالنىئيييييباااليؤالا م يييييعاالييييييزااازايالما  يييييىزا ازاالور ييييي ايم ليييييساالف مييييي اال  يييييى ا. الييييييزاا 

   اايالليييييىباالوى ييييؤاوييييااالومييييؤ ايد يييي  ةاال اا ييييىزااليا و يييي احليييييؤا  ا يييي ايليييي ااملييييال اي ىليييي االفييييا

يفايييييصا ليييينلاماايييي ةاا ييييايااااالدفييييىقاوليييييصاي ييييعافىا يييي ا ا يييي الييييىمل اييييي اايزااازالاالايييييح ا

يالدوليييي ةاالوييييىلعايالمىل يييي الايالل ييييىااالن ىي يييي االمون يييي الموىل يييي ااالليييياىالزاياالموي ييييىزاالمدول يييي ايدو يييي اا

االايم لييييساالف ميييي ايا.  ي.االمهييييااال ي يييي ايالاييييح   أىاالزاملييييعاااامليييي االدو  نييييىزامنييييى الاحايييياة
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ىا االدحييييى .لايولييييصاالحايميييي امحى ييييي االيييييزااازايال هييييىزاالمفىلفيييي اللدول مييييىزايال يييياااازاالنىليييي الا او يييية

م لييييساالف ميييي ايىدفييييى اف يييييازالىوليييي ايمليييي و اداييييياااف ليييي ايدفو ييييؤاال  ىوييييىزاالفىمليييي امهييييؤاالايييينىو ا

ى ااال ى ييييي ااال يييييد وىي  ايدفو يييييؤا يييييىنيااال يييييمىااالايييييحعالدلييييي  عاال  يييييىوايالزااوييييي اياال يييييدهمىاالز يييييا

ااميييياادح يييي ةا يااهيييي ااالم لييييساويييييااممىا يييي اال ييييغي اول ييييًايمنوييييًاميييياا الفييييىصاولييييصاالومييييؤلامحيييي اة

الم لييييساالف ميييي امهميييي ا مزايليييي امهىمييييًاالدييييعامييييااليييي نهىاانهييييى ا ييييىهاااالوليييييائ  الييييعاالدو  نييييىز اميييييارة

اني  االدعاا وفزا يقاالومؤا.مدىيو ا ىهاااالومىل ااال 

ا

نىئباائ سام لساالنيابا يحيامعاائ سام لساال  ى اا ولصاالدن   ايالدوىيااا

الملداناي ااالما   االدلا و  ايال ل  اال  ىئ  لايم ااااال يان اايمىا امااال وةاا

الما  ىزاال يل ايد   ةاالف مىزاللميا ن اا

وييييي هللااأحميييي اال يييييةاايااًساالنييييياباالواا ييييعا .لييييىفألد ييييصانىئييييباائيييي سام ليييياا/مي ييييعام لييييساالنييييياب

يييييييائ سام لييييييساال  ييييييى اا ولييييييصا .لييييييىئ از يييييي االاي يييييياىايحيييييييايمنى ليييييي اا2022/6/1ا ايوييييييى ا

المي ييييييوىزايال  يييييى ىا ازاا هدميييييىةاالمليييييدانايليييييعام ييييي مدهىاال ييييييؤاالاف لييييي الد يييييي اا ليييييىقاالدويييييىياا

 يييييىئ  ايدماييييي ااال يييييى ااالنيييييياباميييييااأ ا ايال يييييل  اال ادليييييا و  يالدن ييييي  االمليييييدانايييييي ااالما  ييييي اال

مهييييىمهةلايدفو ييييؤاومييييؤاالل ييييىااالن ىي يييي ايم ييييااااال يييييان اايمييييىا يييياماااليييي وةالما  ييييىزاال يليييي الد ييييي اا

ا. ل ىزاالومؤايد   ةاالف مىزاللميا ن ا

الل ييييى اأايييي اال ىنيييييىااولييييصاأهم يييي ام ييييدهمىاااليييي ياااالن ىي يييي االفىم يييي الدما ييييااال يييييان ااالمو ليييي الييييعاافييييرؤ

ليييي ياازاال ييييىي  ايالم ييييعايى اييييرحىزايمحىاييييي االف ييييى اي وييييةاال هييييي ايالم ييييىوعاالي ن يييي الدا يييي  اا

اا ماايا  د اااالعاوميةاالير .

ا

ازااليالمىاا  حؤام ااي عاه ااا ماالنىئباا يالا  يا

وييييي االنىئيييييباوييييياااالدحيييييى االيييييي نعاالاا  يييييدىنعلاأ ييييييالا ييييي يالاا ايويييييى لاالياييييييؤااال ييييييما  ان ييييييز/

يمييييي ادايييييا  ااالوميييييىؤالليييييرااي يييييااالل ي ييييي اال  ى ييييي  اياليالميييييىالايل ميييييىاا ييييي ال يييييي اأ ييييياا الحا

الحديائيييًاوليييصا نيييي امىل ييي لاليييةا  يييديو احيييؤاا   ى ييي  امليييصاال  يييى الل ويييااي يييىنيااا ميييااالغييي ائعايالدنم يييا

ىااي ييييىؤالا يييي ياافييييرؤاح  هييييًاليانييييىمجااولييييا ااااليييي .اديهييييًا نييييا.اليالمييييىاام ااا ييييدماااالن يييي ا اال  ى ييييع

ال ييييييما  االف يييييىئ  لامااالايييييااادليييييا ؤاحايمييييي اأخلي ييييي اااييييي  مزاي يييييااااالمحامييييي ااالدحى  ييييي االييييي .ا

ا."ي عالا اأخلي  االهله ااالفد ىااالمنىاباالائى   ؛ايه اامىاأيالنىاملصاحىل ااالن  ا 

يأ يييييى لاأااادح  ييييي االمحامييييي ااالدحى  ييييي لامهيييييىةاالحايمييييي االحىل ييييي ايدايييييا  اا وميييييىؤا ويييييؤااليالميييييىاا

ياودييييياالا يييي يالاام يييي ل االادليييي اا ايييييالايويييي ةاالدياليييي ا افييييؤاالي ييييزاالليييي وعاولييييصا."حيييي ي االاييييرح ىزم

د ييييييم  اائيييييي سااليييييييزاا اال يييييييباالييييييائ سالرن يييييي ا اال  ى ييييييعاالحييييييىلعلايليييييي سام يييييي ل اائى يييييي ا

اال مهيا  ا.
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ا

ا

ا

ا

املفىزاا3زاالداي زاولصا ىنيااال وةاال ىا ا ند ااح ةاام ااالموميا.انىئبال

أاييييي او ييييييام ليييييساالنيييييياباأم يييييااالمومييييييا.لاا ايويييييى لاأااالدايييييي زاوليييييصاااالنييييييى االواا  ييييي /ياىلييييي ا 

ملفيييىزلال ميييىاأليييىاامليييصاأااا3دما ييياام دييياحا يييىنيااالييي وةاال يييىا ال ميييااالغييي ائعايالدنم ييي ا ند يييااح يييةا

(ا25م ييييىل االمحى ييييا االل ييييىنيااليييياادد لييييباز ييييى ااالميلييييباا  مييييىلعااليييي .احيييي  الييييعاي ييييزا ييييىي اييييييا)

ي ييييىؤاو يييييام لييييساالنييييياباأم ييييااالموميييييا.اللواا  يييي اا فيىا يييي اماااالل نيييي االمىل يييي ا. ييييياا  نييييىادا ل

الن ىي يييي ادييييي ايلزاال يييييةاي يييييعاالينييييي ايا ييييييياباالفىايييي اييييييىليزااازامييييعام يييييايل ااحايييييم  االغيييييايا

يأ ييييى لااايمييييىا."دح  يييي االاليييي االمفاايييي الهييييىالييييعا ييييىنياااليييي وةاال ييييىا ال مييييااالغيييي ائعايالدنم يييي 

 ييييييوايىلم يييييؤايىلداييييي زاولييييصاال ييييىنياالاييييااا مييييااماهييييياايهرهيييي اأميييييااأيلهييييىامامييييىؤااىليييي انم ييييعاا 

ل اادييييًامييييااح ييييياالدفا اييييىزايديز ييييعاا ييييييابايهىن هييييىا اا يييي ام داحييييىزاالنييييياباالدييييعا ليييييياام ييييىلدهىا

ةام ىييييي ايز."ملييييصاال ييييىنيااي ييييلمزاملييييصاالل نيييي االمىل يييي  ةادند ييييااهىلهييييى اااايدييييىيعاأاااومل يييي االداييييي زاأ  ييييى

المىل يييي ايليييي ااد ييييم ااالمحى ييييا اايالو ييييي اي ليييييىزادفييييصاليييياائ اأفيييياىامييييااالم دمييييعالاماايييي اةاأاا

اأهم ييييي اال يييييىنيااداميييييااليييييعاحى ييييي االيلييييي الدييييييل اافيييييز ااا يييييدااد  عايد ييييي   ا  يييييياايزااااالاهاييييييى ا

ايملفىزاأفاىاملح امااي نهىاد    ام دح ىزاالفرح اا.

ا

لن ىي  اداا ا و هىالديل اا م عااحد ى ىزاليا اا ورةااال ىنين  ااالنىئي اايد ىةاالدم معزا

االواا عا

أايييي زاو ييييياالل نيييي اال ىنين يييي االن ىي يييي اوييييااالادليييي االايييي ا  اايد ييييىةاالدم مييييعلااياىليييي ااالنيييييى االواا  يييي /

ا ايوييييى لاال ييييوعالديييييل اا م ييييعااحد ى ييييىزاليييييا اا وييييرةاالواا ييييعلال مييييىاأييييي زا ومهييييىال وييييرةاالييييي نعا

مادييييباا ورمييييعاللدم مييييعالييييعاي ييييىااماااو ييييياالل نيييي اال ىنين يييي اوييييااالادليييي االايييي ا  اي ييييىؤاال.الحييييا

ايد ييييييىةاالدم مييييييعازاازاائيييييي ساليييييييا اا وييييييرةاالواا ييييييعااليييييي اديااني ييييييؤا ى ييييييةالييييييعاماديييييييًايم يييييياا

يأايييي زاالدم مييييعاأاااالز ييييىاااملييييصاليييييا اا وييييرةاالواا ييييعا ييييى زامييييااأ ييييؤااال ييييرواولييييصايا ييييعا."الليييييا 

  ييييي االا يييييم  االم يييييد ل ايالي يييييي اوليييييصااحد ى ىدهيييييىالاملييييي ااامليييييصاأنيييييًااديييييةاالومييييؤاليييييعاهييييي  االما

اال ييييدمىواللف يييي االمديويييي الييييعامندييييىااالييييياامجاال  ى يييي  ايالف م يييي اياال داييييى   اياال دمىو يييي ايخ اهيييييىا

يأيييي زا ومهيييىاال وييييرةااليييي نعاالحيييااي يييو هىالديييييل ااايييؤاميييىادحدى ييييًا."مييياااليييياامجاالمدنيوييي االهى ليييي 

ميييياا ىنيييييًلااحييييباائيييي ساليييييا اا وييييرةا."ااا ييييد رل  اهيييي  االما  يييي ايد ييييي ااأ ائهييييىالليييييا ايمييييىا  ييييم

الواا يييييعاالييييي اديااني يييييؤا ى يييييةايز يييييىاااالنىئيييييباالدم ميييييعلاملييييي  اةاايحاايييييهىاياهدمىمهيييييىالييييي وةااللييييييا ا

ايدلي  امىادحدى ًاولصاالم ديىاالدلا وعا.

ا
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ا

ا

ا

 ليىةاالوفىئًامااالل ن االمىل  اا   ةا اما فصا ن اانىئبال

ا

مييييااو ييييي  االل نيييي اام لييييساالنيييييابلامايييي فصا يييين لا ليييييىاا ييييم ىايىوفىئييييًاو يييييا يييي ةا/يغيييي ا اال يييييةا

 .المىل  االن ىي  لاال يىبا ىؤاانهىافىا 

ا

ا

ازاالادي  اا.ا مىنىزاللاا العا ىنياااالمااالغ ائعالنىئي اافرصاال ل مع

 ييييدىنعاافييييرصااليييي ل معالا ييييىنياااايييي زاالنىئييييباوييييااالحييييزبااليييي  م اا عاالاا ياىليييي اانيييييى االيييياأ.االوييييىة/ا

ي ىلييييزااليييي ل معالييييعال ييييى امدلفييييزاانييييًاااالادي يييي اا.ا. 2022االمييييااالغيييي ائعاليييي ساييييي  راوييييااميازنيييي ا

م يييييدح ىزاال لييييي ةااا  يييييدىااد يييييمنهىا يييييىنياااالميييييااالغييييي ائعاالامي يييييح اانيييييًاااالادي ييييي اا.ا يييييمىنىزا

ىاالدييييل اااالميييياؤااليييصاالاهاييييى ايا يييىلزاانيييًاااالاف يييا." للايييا اليييعامليييايواا يييىنياا ويييةااالميييااالغييي ائع

ايالزااو ايالد ىااااالاوياا ىنياااالمااالغ ائعاا.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

اخ ىباالح ىيىزاالفدىم   امفىل الل  ديااييياي ال ى النىئبال اؤاالنىئلعزا

اا  ييييياااالا ىييييي االمىل يييي ام االييييااالايييييىح/ ةا ييييزي ا ييييىؤاو ييييياالل نيييي االمىل يييي االن ىي يييي لال اييييؤاالنييييىئلعاازاما 

ةالل  يييييديالايوليييييصااله ئيييييىزا اليالميييييىاايملفيييييصاالح يييييىيىزاالفدىم ييييي ايوييييي اال ييييين االمىل ييييي ا وييييي امفىلفيييييى

ةا اا  ييييياااالا ىييييي االمىل يييي ا هيييي اح ييييىي  ا."يالما  ييييىزاأااد ييييد  بافييييرؤا ييييد اا يمييييى يألييييىااملييييصاأا 

نهى يييي اداا ييييباماييييايلىزا م ييييعاما  ييييىزاال يليييي ايدهيييييزامرح ىدهييييىايالمفىلفييييىزالل يييين االمىل يييي ايويييي ا

اال ن ا.

ا

ا

 

 

 

ًاالنىئباو ؤاالفدري. ازا  انايزاولصا ىنياااالمااالغ ائعاااافف زاميىلغ

اايييي او يييييااال ييييىااالدن يييي  عاو  ييييؤاالفييييدري.الااااملييييايوا ييييىنياااالميييياااياىليييي اانيييييى االيييياا.االوييييىة/

مييييعاي ييييىؤاالفييييدري.الاااا يييييىااال ييييىااالدن يييي  عالييييةاددوييييى عا. الغيييي ائعاد ييييمااامييييياؤاميييييىلبايهييييىا يييي ا

مليييييايوا يييييىنياااالميييييااالغييييي ائعا  ى ييييي ىايليييييةادزا ييييي اوليييييصادما يييييا االامي يييييحىااااااحايمييييي ادايييييا  ا

يا ييييى االفييييدري.اااااا يييييىا." 2022االومييييىؤاالادمدلييييناالاييييرح  االا ييييىؤاملييييايوا ييييىنيااميازنيييي ا

 ااال يييىااالدن ييي  عاليييةادييياليا يييىنياااالميييااالغييي ائعايلييياؤااىميييؤااالاملييي ااااليييصاااااااال يييىااالدن ييي  عا يييا

ا ايزاولصادما اا ىنياااالمااالغ ائعاااافف زاميىلغًاا.
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ا«الد ىااالا ا.ام دو ا وى اااالندفىيىزالااا   دماالعامو ى افايمًا من ازمن  ا

 ييييي ي صاالد يييييىااالاييييي ا.لاليييييعاالي يييييزاالحيييييىلعلا ياايييييؤااو يييييى ا المييييين االزمن ييييي «الفاييييييمًاا/المييييي ى

ةااليييي هىباالييييصاالف ييييىاازاالاييييوي  لاييييااا االندفىيييييىزاالميايييياا«لاا حيييي احليييييؤاأزميييي ادلييييا ؤاايد ييييع.مد نيييييى

ي دويييياياالد ييييىاا.الحايميييي لالييييعاافيييياا ىئميييي اف ييييىاازا الايييي ا  ا«لااخييييةااااالد ييييىااالا  ييييديو اا يييياا  

الييييصا ايدييييزاز«اميييياالا يييي اا  ييييىااالدن يييي  علاي  يييي دعا حييييؤااليالمييييىا«اي ييييىنياااالمييييااالغيييي ائعلاولييييصا

لدن يييي  ع«الييييعاالحيييي  ياويييياااالندفىيييييىزاالمياييييااامدزامنييييىاح يييييا هييييااحمييييىسا ا.ح ييييىبااالزميييي اال  ى يييي  

يدح ييييبااوييييى اا يااااحاايييي االدلييييا عالييييعا.ألييييهاا4مييييعاوييييي ااالنلييييى االييييصااليالمييييىاايويييي ادو لييييًالنحيييييا

اليالمييييىااالدييييد ا.%امييييااويييي  االم ىويييي ا60م لييييساالنييييياباالييييصاالايييي ا  الام ا لييييالياامييييعاحلفييييىئهةانحيييييا

اائ ؤاياليييي .ااييييىاازويييي ةاالد ييييىااالايييي ا.ام ديييي ىاالايييي الانلييييى ًاال   يييي اي ييييىنيااح ييييااالد ي ييييعامييييعاا ييييا

ي يييياأااليالمييييىاا يييييؤاالداييييي زاولييييصاال ييييىنيالاا ييييىل ازويييي ةاالد ييييىااالييييصا.ميييياااليييي االمدحم يييي االدما ييييا 

هييييةاويييى ا الاييي ا«الدحيييي .افاييييمًاي ييييىنياا االميييااالغيييي ائع«ا.النيييياباالييي .ا وييييىهةال هيييىاالييييصاالدايييي ز

 ييييفدًاالحايم يييي لاياودييييياا ليييينايمهىييييي ا يييياي امي هيييي االييييصااليييي .ااىنييييزاالمحاميييي ااالدحى  يييي ا يييي اال ييييزان

يدليييي اااي ييييى االايييي ا  الاالييييصاانييييًاالا مايييياالليالمييييىاايال يييييىاالدييييعادمهييييؤاأايييييااويييي  اميييياا.الايييي ا  ا

يولييييصاهيييي ااا  ييييىسلا لييييعاالد ييييىااياييييؤا يدييييًا.الم ىويييي ا الي ييييى اماديليييي ااال يييي .«اامييييىةادو  ييييؤاالحايميييي 

ييليييياانىئييييباائيييي سا.محايييييااالييييعاالغىلييييبايىل ىنييييباالفيييي معيىد ييييى ادما يييياا يييييان اا  يييييؤايىنييييًا ييييداياا

اليالمييييىاايال  ييييى .االايييي ا.احييييىاةاالزاملييييعلايوييييزةاالم لييييساولييييصادما يييياا ييييىنيااالوىاييييم لايهيييييا ييييىنياا

ماييييى اا  ى يييي  ام لويييي اولييييصاحيييييااازاد ييييا.ا افييييؤا.2005لييييةا ليييياوااخييييةاي ييييي  ايىل  ييييدياامنيييي ا

ىام ميويييي اا  ييييىااالدن يييي  عاي  يييي  ا االمييييااالادييييؤلادليييي ااالييييصااااحاايييي ا الموىا يييي «االدييييعاد يييييةايهييييا

دلييييناالماييييى ااالدييييعادحيييي هزالييييي)الم ى(ااايييي زاااا.الغيييي ائع«ال  ييييزايو يييي ااوييييااازميييي ادلييييا ؤاالحايميييي 

ي  ميييييؤا ا يييييىا يا«اااا.« ا  يييييىااالدن ييييي  عا حيييييىيؤاال يييييغ ايايديييييزازاالاييييي ا  ااوليييييصاح يييييىباال يييييىنيا

 ؤاحايميييي ااخلي يييي لايانيييي مىااال ييييال اادفليييي اهيييي  اال ييييغي اليييييا  دنييييىزؤ«االايييي ا يااويييياام ييييىليهةايدلييييا

ي يييييؤاااا  ييييااام لييييساالنييييياباالهرهييييى لا.«لدلييييا ؤاالادليييي االليييي و  ااالايييييالاالدييييعا  ىلييييبايهييييىا الدن يييي  ع

ةامييييااالايييي ا  الافييييااا منى ليييي االن ييييف االيالمىن يييي االمو ليييي اويييياا االمييييااالغيييي ائع«ايالم ويميييي اا  ييييى

ي ييييىؤاائيييي سا.اودياهييييىا ىنينييييىامياز ييييىالييييريؤ يييي ساالفزولييييعازويييي ةاواييييىئبااهييييؤاالحيييي لال  يييي ةام داحييييىزا

ادليييي ا يليييي اال ييييىنياالييييعااليالمييييىااو ييييياااالو يييييانعلاماا ا  ييييىااالدن يييي  عا يييي ةاملييييصاالل نيييي االمىل يييي ا

ةال يييييىنيااالييييي وةاال يييييىا ال ميييييااالغييييي ائع يا يييييى االو ييييييانعاليييييعادايييييا  اللياىلييييي ا.«م داحيييييىةامياز يييييى

 يييي امحفييييي ايىلمفييييى اايالادا يييي االم ييييعاي ييييىنياا ييييدةاالا ييييم  اااا الل نيييي االمىل يييي االادا يييي اال يييي االييييعا ا

ا وييييياوييياااالميييااالغييي ائعاايا م يييعاال م يييعايييي اا اا ةااليييصاانيييًا اليييي امييياام دييياحامييييازم ال ويييااييييً«لااللديييى

ياييييىااالفزولييييعلا يييي ا وييييىالييييعام ييييىؤامنىل يييي ا الايييي ا«اولييييصا.«2022 ي يييي ا  ييييااااالميازنيييي اللوييييىةا

 ى يييي االدمي ن يييي اولييييصااللييييوبلاي وييييةاالزااويييي ايالفرحيييي اا ييييىنياااالمييييااالغيييي ائعلاالييييصاديز ييييعاامييييياؤاالي

يم اااييييىاا االمييييااالغيييي ائع«ال ييييًاا ايافيييي ايىلن ييييي الفا يييي ا الدن يييي  ع«لالييييىااحييييؤااليالمييييىاا.يى  ييييم ا
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ايييىااميييااالمحاميييىزالييي ىادليييناالم ميوييي لاي يييى الييييا دفي ييي االنيييياب«ايح يييباميييىايايييفًازوييي ةاائيييدر ا

ن ىلييييىزاالادييييؤاال  ى يييي  لاااااالن ييييربااالف يييياالييييعامي يييي اييليييي امييييىاد يييياباميييياا. يليييي اال ييييىنيااالمييييىلاع

ا  ييييىااالدن يييي  عامييييااحييييؤااليالمييييىاايا يييياا ااندفىيييييىزاميايييياالاهييييياليييييا منىافيييي االايييي ا  ا«اي«دو  ييييؤا

ا.«وملهةالعااليالمىا

يامييييسااوديييييااال  ييييى .الييييعا الدن يييي  ع«ايائييييؤاالااييييىيعالييييعاداييييا  ااييييحفعاااا حييييؤااليالمييييىااال ييييؤا

ي ييييايااا  ييييىااالدن يييي  عا ييييياؤااالزميييي اال  ى يييي  االحىل يييي لاالييييصا.«الليييي و  ا-  مييييااف ييييىااالحيييياباالليييي و

ياىنييييزام ميويييي امييييااال ييييىنين  اا.ليييي و  لاييييي وةاميييياا يييييىافىا  يييي –ي ييييي ام يييي مىزالايييي امىزاليييي و  ا

يال  ى ييييي  اا ييييي ميااميييييافااااليييييصاالمحامييييي ااالدحى  ييييي ا ويييييىيىالحيييييؤااليالميييييىالاي ايييييى  ااااهييييياال ا

ييح ييييباي ييييىاا ييييىي الييييزو ةا يليييي اال ييييىنياانيييييا.االمييييىلاعالييييعاا ااا.«م اييييييااميييياام ميويييي ا الدن يييي  ع

المى يييعلا يييىؤااازا   ييي  احيييؤام ليييساالنييييابايمويييى اااالندفىييييىزاالحىل ييي اأميييااخ ييياام يييييؤايليييةا  احيييًا

يأ يييى اأاامهىاديييًاليييعا.«ا  يييىااالدن ييي  عاي ييييا اال  ى ييي  لايالا  يييم اييييًاي  ييي اي يييياا ييي اهييي ااالف يييىا

المفييييىي اليييي ىاالنيييييابلايفاياييييىاالم ييييد ل ااميييينهةلاي لوهييييةاللملييييىاا اهيييي ااالي ييييزا دهيييي  ا لييييىو ا

يليييعاخ يييياا لييينادااييي امايييى اامييياا افيييؤاالد يييىاا.ليييعاال ل ييي «اليييعاادهىميييىزامي نييي االيييصاالد يييىااالاييي ا.

ياودييييييازاالمايييييى ااالديييييعا.«الاييييي ا.لاااا ف يييييىاااويييييى اااالندفىييييييىزالييييياا ايييييل االمليييييال ااال ى ييييي  

الديال  يييييي ايالمحىاايييييي لاياويييييى اااالندفىيييييييىزا ييييييدو  نىا اييييييؤادحييييي هزالييييييي)الم ى(اااا الملييييييال اهيييييعا

ياايييي زاالماييييى ااااا الايييي ا  اام ييييدو ياالف ييييىااحييييؤااليالمييييىاايلانييييًاافييييااحليلنييييى..ا.«االزميييي ام يييي  ا

يالومييييؤااالاا  ييييا.اولييييصاا ييييدماااااو ييييى االميييين االزمن يييي احدييييصان نييييباالويييياا   ااف ييييىاازااييييوي امهييييؤا

ااوى اااالندفىيىز«.

 زا ىنين  ايم اا  ..ا معاديا  عا  د يابايز ااالدول ةا اداىيًامفىلفى

اايييي او يييييادحييييىل اال يييي ى ااالنىئييييبام ييييااالايييياي.لاال يييييةااالايوييييى لاييييي  ا مييييعاديا  ييييعاا/يغيييي ا اال ييييية

اال د يابايز ااالدول ةاالوىلعاياليحياالولمع.

الويييىلعاياليحيييياي يييىؤاالاييياي.اليييعاحييي  يالاانيييًاالييياونىاي ميييعاديا  يييعاالنيييياباال يييد يابايز يييااالدولييي ةا

الولمييييعادحييييزا ييييي االيالمييييىااولييييصا هييييااهلييييف صاالو  يييي امييييااالمفىلفييييىزاا  اا يييي ايال ىنين يييي افييييرؤالدييييااا

ام د زاا ُا.

يدي ييييعاالايييياي.لااااادادمييييؤا ىئميييي االديا  ييييعاي ا يييي ااال ييييييواالم يليييي اهييييةا  ييييا.اوا ييييهىاالييييصاائى يييي ا

 يييي ااال ييييد يابالاماايييي اةايييييىاام لييييساالنيييييابايليييي ااال ييييىااالا ييييمعاال دحاييييىؤاالميال يييي ايدح  يييي ا ل

االملفييييىزاالدييييعا ييييد احامدويييي  اايلييييعام ييييىالزامهميييي اماايييي اايييييىاااال ييييد يابا ييييىدعالييييعاا ييييىاااييييرح ىدنىا

االا ىي  ا.

ي يييي اااأاام لييييساالنيييييابلاا د ييييى الييييعاي ييييزا ييييىي لايز ييييااالدوليييي ةاالوييييىلعاياليحييييياالولمييييعلاي يييييبا

االاىيىااماامي فعايزاادًاي لي اال ىموىزاالواا   .
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ادح  اا اقاالن ؤايي ىئلهىا ااىل زامااالمهة ِّ

لييييي   اائييييي ساال مهيا ييييي  ايييييياهةاايييييىل لاأمييييساا ايويييييى لاوليييييصاأهم ييييي اد يييييي اا  يييييىواالن يييييؤاالايييييىح/ا

ياال ييييدفى اامييييااالفييييياازاال يل يييي الييييعاهيييي ااال ىنييييبلالييييعاحيييي ااأايييي ا ييييايااادلييييا عا ييييىنيااا ييييدا ا ا

ااايييىل اا يييا.وىئييي ازاالف يييى  يأاييي اايييىل لا."د يؤايز يييااالن يييؤانىايييااح ييي اااللييييلعي ايييااي يييىااائى يييعاأا 

يح يييباالي يييىالااأهم ييي اد يييي اا  يييىواالن يييؤاياال يييدفى ااميييااالفيييياازاال يل ييي االااييي ن اليييعاهييي ااال ىنيييبلا

ميييياا."يديييييل ااأل ييييؤاالفيييي مىزاللميييييا ن اايدح يييي اا يييياقاالن ييييؤايي ييييىئلهىااليا يييي ايال ي يييي اياليحا يييي 

ومييييؤااليييييزاااايف  هييييىالد ييييي اا  ييييىواالن ييييؤاي م ييييعاا ىنيييييًلا يييي ةاالليييييلعاليييياحىةامفاييييرةاويييياا يييي ا

ليييعاخ يييياا لييينلاأاييي اائييي ساال مهيا ييي ا.مفىايييلًلامليييصا ىنيييباد يييي ااالفييي مىزاالم  مييي امليييصاالمييييا ن ا

 ييييايااادلييييا عا ييييىنيااا ييييدا ا اوىئيييي ازاالف ييييى لامليييي ااةاملييييصاأهم يييي اادفو ييييؤا م ييييعاا  يييياا ازاال ىنين يييي ا

اااييييىل اا ييييد يؤاائيييي ساه ئيييي االنزاهيييي اويييير ا يييييا اي اييييااي ييييىاا فييييا.الومل يييي الييييعاماىلحيييي االف ييييى  ااأا 

يليييي  اائيييي ساال مهيا يييي لايح ييييباالي ييييىالاولييييصاااليييي يااالمهييييةالله ئيييي الييييعاماىلحيييي االف ييييى الا."ال ييييىو .

ااالحفييييى اولييييصاالمييييىؤاالوييييىةايخليييي امنىليييي االف ييييى ايا ييييدا ا اا مييييياؤاالمنهيييييي ادويييي احى يييي ا مليييي ااةاملييييصاأا 

يألييييىااملييييصاامفييييى ااا ييييدمااااالف ييييى الييييعام ييييوى االما  ييييىزايىال ييييد ىي المد ليييييىزا."ي ن يييي املحيييي 

ةاليييعالييياصااال يييدهمىاايا وميييىااليييعااليلييي  يأاييي اايييىل ااأهم ييي ام ييياااامليييايوا."المييييا ن اايالدييي ه اا يييليى

 ييييىنيااا ييييدا ا اوىئيييي ازاالف ييييى االم يييي ةامييييااائى يييي اال مهيا يييي لال ايييييااملييييصا ىنييييباال هيييي اال ييييىئةاميييياا

ل ىنين ييي لاف ييييااليييعا ا ييي اماىلحييي اهييي  ااالييي االف  ييياالامليييصا ىنيييباالحى ييي الدليييا ؤادحيييىل االمن يمييي اا

يلفيييزامليييصاا يييايااادفو يييؤا م يييعا." يليييعالماىلحييي االف يييى اوليييصاخيييااااالدحيييىل االييي يلعالمحىايييي ا اويييم

ا  يييياا ازاال ىنين يييي ايالومل يييي الييييعاماىلحيييي االف ييييى ايوييييياام يييياا ازاخ ييييااد ل   يييي ايف يييييازاا ييييديى   ا

يأفيييياىاالح يييي اال ييييدوى ااأمييييياؤاالف ييييى لاياال ييييدفى اامييييااالفييييياازاال يل يييي االنى حيييي الييييعاهيييي اااا ويييي ا

ميييياا ىنيييييًلا يييي ةاال ييييىو .لام  ييييىزاةايليييي اا يييي ااومييييؤااله ئيييي ايالدحيييي  ىزاالدييييعاديا ههييييىا."الفايييييص

يف  هييييىاالم ييييد يل  لام اأييييي ىاالييييائ سااييييىل ا ومييييًالاييييؤاال هييييي االدييييعاداييييبالييييعادح  يييي اأهيييي ا ا

ايي  اه ااالمىؤاالوىة.ااا دئاىؤاالف ى ل
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 ا مةاالمدح ااد ىلباال يىاال  ى   اي نهى ااالنغرقاال  ى عايدلا ؤاالحايم ا

يحييييياائيييي ساال مهيا يييي اييييياهةااييييىل امييييعاالممهليييي اا مم يييي لاا ايوييييى لام مييييؤاالد ييييياازاا/يغيييي ا اال ييييية

ل يييييىاال  ى يييي  االييييصاانهييييى اال  ى يييي  ايا من يييي اياال داييييى   الييييعاالوييييااقلال مييييىا وييييزاالممهل يييي اا مم يييي اا

اا ييييد يؤاالممهليييي االفىايييي ال ميييي ااالوييييىةاااانييييًلمادييييبااييييىل ااي اييييااي ييييىااالفرلييييىزايدلييييا ؤاالحايميييي .

ل مييييةاالمدحيييي االييييعاالوييييااقا  نيييي ااه نيييي ساير ييييفىازااليحيييييام مييييؤاالد ييييياازاال  ى يييي  ايا من يييي ا

اا.اياال داى   العااليل ل

 يييزااال يييد ااااا منيييعايمرح يييي اللييييؤاا اهيييىباالديييعاد ييييوصايأ يييى اانيييًاااديييةاالد ا ييي اولييييصا يييايااادوزا

الزوزو اأماايا د ااااالميا ن االعايوياالمنى  ايال ايىا..

يألييييىااالي ييييىااالييييصاانييييًااادييييةاالد ا يييي اولييييصاأهم يييي ا وييييةام ييييىااالحيييييااايالدر ييييعاللفييييايااميييياااالن يييي ا اا

االايييي اال  ى ييييعاالييييااهالايا فيييي ايىالوديييييىااالدحيييي  ىزاال ميييي  االدييييعاديا ييييًا اليليييي ايالدييييعاد ييييد وعااص 

الييييي نعايموىل يييي االم ييييىئؤاالوىل يييي ايييييايحاالم ييييايل  اياللييييايوالييييعادلي يييي ااال ييييدح ى ىزاالي ن يييي اييمييييىا

ا ا صايد لوىزاالواا   اا.

 الاى معا ا اادي  هىزالل يازاالم لح ا

ا ايوييييى لاااايييي ااال ىئيييي االوييييىةالل يييييازاالم ييييلح اائيييي سااليييييزاا امايييي فصاالاييييى معلاال يييييةا/يغيييي ا اال ييييية

ي ايييااماديييباالايييى معاليييعاي يييىااااااائييي سام ليييساالييييزاا اال ىئييي االويييىةا.دي  هيييىزااليييصاال ييييازاالم يييلح 

لل يييييازاالم ييييلح امايييي فصاالاييييى معاديييياأسلاال يييييةلااال دمييييىوااليييي يا.الل نيييي اينييييى اال يييي اازاالو يييياا  ا

 ."لل يازاالم لح 

 يييي االفىايييي ايد   يييي االينييييصاالدحد يييي ايليييي  االاييييى معلايح ييييباالي ييييىااولييييصااأهم يييي اا ييييدامىؤادنف يييي االف

ةا يييييؤامحىلدهييييىاملييييصاماحليييي اا  يييياااايالدنف يييي الامليييي ااا لل يييييازاالم ييييلح لايالُم ييييعالييييعاده ئدهييييىادفايييي ل ى

الييييصاا يييياياااالومييييؤاولييييصاحفيييي اهي يييي اال يييييازاالم ييييلح ايو  يييي دهىاال دىل يييي ايياييييفهىااا ييييزااي ن يييي ا

 ."أ ى   ايمح ىاالونىاااالد ا ف  اللهي  االواا   

 اولييييصااأهم يييي ادوز ييييزا يااالما  يييي االو يييياا  ايه يدهييييىاويييييااديييي م اااحد ى ييييىزاال يييييازاالم ييييلح ايااييييا

للمييييياا االيلييييا  لاياوى يييي اال ييييي ى ايالمند ييييي الامييييعام يييير امليييي اال يىييييي االو يييياا  ايدفاوىدييييًاأهم دييييًا

يلفييييزاالي ييييىااالييييصاااااالاييييى معاا لييييعاولييييصام  ييييىزاأو  دييييًاالل نيييي االييييدمؤاولييييصاويييي  اميييياا."ال ييييايا  

النمييييى ااالم داحيييي الينييييى االمنلييييتزاالفىايييي ايييييىل يازاالم ييييلح لاالدييييعامييييااليييي نهىاأاادليييياؤاومييييى االينييييصا

 ."الدحد  االنمي    الل  ماالواا عالعامفدل االمحىل ىز

يي ييييًاالاييييى معاييييي ااا  ييييا.اديز ييييعاهيييي  االمنلييييتزايليييياؤاميييي ايسايولمييييعاييمييييىا فيييي ةاالدي هييييىزا

 ." ى ااالوىم الل يازاالم لح يال  ى ىزاالو اا  االمودم ااماا يؤاال 
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االوااقايم  ىل ىا نى لىااا زم اي اااي  ىايأيااان ى

يحيييييايز ييييااالفىا  يييي اليييياا اح يييي الاا ايوييييى لامييييعانىئييييي ايز ييييااالفىا  يييي  ايالدوييييىيااا/ال يييييما  ان يييييز

لاا زميييي االاي يييي  اا يااان يييي  اا   ييييىلع  َؤانىئييييي اي ىلييييزاالفىا  يييي الييييعاي ييييىاالامااح يييي اااا ييييد ي.اليييي يلع 

امىا نييييىا يييي ا نعالييييعام يييياااليييييزااالام ا يييياىاديييييى ؤاي هييييىزا اا   ييييىلع  يز ييييااالفىا  يييي  ايالدوييييىياااليييي يلع 

الن يييياالييييعاالو  يييي امييييااال  ييييى ىايالميا يييي عا ازااالهدمييييىةاالُملييييدَانالييييعاالم ييييىالزاالدييييعادوييييززاد ييييي اا

يُؤاالاف لييييي االديييييعا دح ييييي امايييييلح االيلييييي  ااالور يييييىزايييييي اااليلييييي  الاهييييي ااييحيييييياال ىنييييييىاام  يييييى اال يييييُ

ينييييى ماالل ييييى ااالد ييييياازاال  ى يييي   االااهنيييي اولييييصاال ييييىحد ااا  ل م يييي  ايال يل يييي  ايا زميييي ا."الايييي    ا

ييييي اااي يييي ىايأيااان ييييىاح ييييياد ييييىي اي هييييىزاالن يييياايليييي ااي ييييعااَل ييييًا نهييييى االحيييياباالدييييعاأايييييحزا

ادييييي او دهىاف  ييييياااوليييييصا يؤاالمن  ييييي ايالويييييىلةلايى  يييييىل امليييييصاد ه ااد هيييييىاال يييييلي   اوليييييصاا ميييييااالغييييي ائع 

ايال ى يييي  ميييياا ىنيهييييىلان لييييزامىا نييييىا يييي ا نعااا ييييىل االحايميييي اا   ىل يييي  املييييصااليييييز ااالدييييعا."الوييييىلمع 

ادحيييىل اوليييصا ةاليييعاايييؤاالم يييىالزاالديييعامييياالييي نهىاأا  دااييي  ال هيييىاوليييصا ويييةايم يييىن ااالويييااقاحايمييي ةايليييويى

العاالوااقايدح   ااال د اااا.م  اااالور ىزاالهنىئ   اي وةاالن ىةاال ا  م اا ع 

 

ا

ا

االاهايى زاداا عاال ى  الو ةا  ا ام دح ىزاالغىزاا  اانع

ويييييزااالمدحييييي ياالا يييييمعايى يييييةايزااااالاهاييييييى لاأحمييييي امي يييييصاالوييييييى .لالاد لييييي صا يييييىوىزااالاييييييىح/

زاالغيييىزاالمييييا اليييعاد ه يييزاال ى ييي امليييصاام ىليييي اال ىنيييباا  اانيييعاي ييي ا اااللدزاميييىزاالمىل ييي  اوييياام يييدح ى

ؤاولييييصا ييييىنيااا مييييااا31 اااليييييزاااادوييييي  ةاأا  ةامنهييييىالام يييي فى أ ييييىااالمى ييييعلايالدييييعالييييةا  يييي  االوييييااقاأ ييييى

ا."2020الغ ائعاال ىا ااينًا د ماا  ا ام دح ىزاالغىزااليا با لوهىاوااالوىةا

ااويييي ةام ييييااااميازنيييي االوييييىةا ي ييييباول ييييًا يييي ا هىلالاادييييباولييييصاالوييييااقاأمييييياالةااي ييييااا د2020يدييييىيعاأا 

اميازنيييي ا الفىايييي اي يييي احى يييي االاهايييييى اي لييييعام ييييدح ىزاالغييييىزاالميييييا االحييييىلعلالييييةاد ييييىو اا1/12امييييىاأا 

اولصا لعاالم دح ىزاا
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ؤالعايغ ا  ا يا  س«اأ ىنبا مدهنيااالد ي 

 ىليييييزااليا يييييؤاا  ييييي ةالليييييزااالاالييييي ادياااوي يييييااال لييييييعلالييييعاحييييي  يافيييييىصاازامنيييييًاا يييييي ااالايييييىح/

اااايىلدوييييىياامييييعامفييييىازايزااااال افل يييي اأااوىل ييييزا ييييىهاااالد يييييؤلامالاأنهييييىادفى مييييزالييييعاااينيييي الليييييز

ااخىلي ييييي االمد ييييييل ااالمحل ييييي االييييي  هةااياديييييباموىنييييي اأياحمى ييييي اا دمىو ييييي لا ا ف يييييااالاملييييي ااةامليييييصاأا 

ااهييييي  اال ييييىهاااانحاليييييزاويييياام يييييىاهىامييييياف اهيييي  اال يييييىهاااادفيييي زامهنييييي الهييييةا.ايأ يييييىلزاأا  ااةلايأا 

يأيييييازامييييىاا ييييد   ال هييييىاي ييييي ا)أ ىنييييباميييياا ن يييي ىزامفدلفيييي ايىا ييييدىن  ايينغىل يييي ايخ اهييييى(ا وملييييياالييييعا

م ييييىؤاالد  ييييساي مدهنيييييااالد يييييؤلاي مايييياااا ييييدهةا  يييييييااليييييااوايغيييي ا ايفىايييي ا ييييابااليييي يائاا

العاأماهة ا."يالما  ىزاالحايم  لاممىا  وياملصااللن 

 ن يييي ىزاللوييييااقايأفيييي زاحا دهييييىاالاىمليييي الييييعاالد يييييؤايد ييييى لزاال ليييييعااا يييي ا فلييييزامهييييؤاهيييي  اال

يالديا ييييي ايىللييييييااوا ياامحى يييييي اأياا ىيييييي امييييياا ييييييؤاال هيييييىزاالمون ييييي اليييييعايزااااال افل ييييي ايفىاييييي ا

ااخييييىلي دهةا فليييييااالوييييااقايد ليييي اازا يييي ىح  لايمييييااهييييةافييييىلفياادول مييييىزا م  ا يييي اا  ىميييي ةالامنيهيييي ةاييييي ا 

ةا نا ىانى ا."اليل لايال افل  الةادحا 

ا اا ييييىهاااالد يييييؤاانحالييييزاويييياام ييييىاهىالددحيييييؤاملييييصاومل ييييىزااد ييييىاايىليلييييالالييييعاحيييي ااأا  يأي ييييحزاأا 

ةاي دحيلااللومؤالعاالاىل هىزام ى ةا ا."الاه اامااالفد ىزاد  هاا د يلااايىحى

ااهنييييىنال نيييي احايم يييي ا اأ ييييهىاالمحييييىل يااينيييييايهةاييو ييييي  اخىلي يييي االيييييزااازايليييي ااهيييي اا يدىيوييييزاأا 

ل مالاأنهييييىالييييةادح يييي اأ.اد يييي ةامنيييي ادلييييا لهىايحدييييصااااالام داحيييي ةاادحي ييييؤاا مييييااملييييصام دلييييىا  ااالمليييي  

ا ميييااال ييييمعايوييي اادفيييى اهييي  اال يييىهااامنحيييصاف  يييااةلال يييرةاويييااموييي ا ا يييدااد    الهيييىايوييي اأااأاييييحزا

ا."ده  اأماااليل 

زاا مييييااياال ييييد ااااينيهييييزاملييييصااي ييييي االاه يييياامييييااال يييييان ااالدييييعاليييييالُو لييييزايليييياؤاح   ييييعالحف ييييا

الييييي .ادويييييىلجاا319يالدييييييازاايالح ييييييقاياليا ييييييىزايييييي ااالحايمييييي ايالم دميييييعلايمنهيييييىا يييييىنيااالو يييييييىزا

ااوييييييىةاا93يا92المى دييييييىاا لييييييه ادن  يييييي االلييييييىاوامييييييااا2006منييييييًاهيييييي  اال ييييييىهااالامنيهيييييي ةاييييييي ا 

لييييعاحيييي اانيييياىااالمد يييييل اايويييي اال يييييياوليييي هةايويييي ةام ييييرقا ييييااحهةامالايافىليييي ام يييي ااهىامل ييييياا  نييييىال

ا."ال يةاهنىنا هىزاد ىن هةايد دف  امااوملهةايي ي هةالعااللىاوام ىيؤاميىلبامىل  

ةا ي ىلييييزاال لييييعايييييااال  يييىةايحميييرزامييياا ييييؤايزااااال افل ييي الد ه ييياامن  ييي ا)اليديييىي  ا(االديييعادوييي امادويييى

 اهييييىامييييااال ييييياهاال م ييييعاال ييييياهااال ييييلي  الييييعاالم دمييييعااىلد يييييؤاياليييي وىااايالمفيييي اازايالليييي ي ايخ

اامهييييؤاهيييي  االحمييييرزااىنييييزامي ييييي اةالييييعاال ييييىي امالاأنهييييىادي فييييزا ياامواليييي ا يييييبا ا فيييياىالامي نيييي ةاأا 

ا لنا.
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اال ف ااال ي  .زانفااايىلنف االواا عاي  رةاوااالاي ع

اييييير  اي يؤااالدحييييى اا ياييييييعادفاييييااالايييييىح/ ااأولييييااال ييييف ااال ييييي  .الييييعاالوييييااقلا ينييييىساليييييل الاأا 

اويييياااليييينف االاي ييييعلاماايييي اةاا هم يييي االاي ييييااالمحىل يييي االياييييااا يىالد ييييى الليييياا االيييينف االواا ييييعااييييي  ؤم

يىوديىاهيييىاماايييزاةالل ى ييي اليييعااللييياقاا ي ييي .اي يييىؤاال يييف االييييل اافيييرؤاميييادمااايييحفعاو ييي  اليييعاه ئييي ا

ااهيييي  از ىادييييًاالهىن يييي اللياييييااافييييرؤالييييها ا لايدييييةاالداا ييييزاا ييييدهمىاااليايييياالايح ييييادًااالايييييىحازاما 

فييييرؤااال دمييييىوامييييعاائيييي ساه ئيييي اا ييييدهمىاااليايييياااولييييصاال ىنييييباالد ييييىا.لال مييييىادااييييزاحياانييييىايىلز ييييىااا

ااييييير  ا ا يلييييصاولييييصاالفيييياصااال ييييدهمىا  ايىلم  نيييي االياويييي اايىالز هييييىااالد ييييىا.ايالايييينىوعالايييييي ااأا 

ةايي يييي اايايييي اوييي ااأيازهيييىاال ىل ييي ا الواا  ييي ايىل يييي  االديييعا يييي اد يييىو ادوييي االويييااقايلييي اةاد ىا يييىةامهميييى

ةاويييياا ييييااؤاماا ييييؤااالايييييىحااوييييااح ييييةا ولييييصاالنهييييييايييييىليا عااالد ييييىا.اييييي اااليليييي  اا.ااي يايييييى

اال يييييدهمىاازاال يييييي    اليييييعااليايييييااايالويييييااقلايايييييفهىالييييييل اايىلييييييا و  ا ييييي اةالاي يييييىؤزااالادي ييييي ا

اهنييييىنا ةالييييعام ييييىالزامو نيييي امحاييييىئ ىزاوييييااح ييييةااال ييييدهمىاازاال ييييي    الييييعاالوييييااقلالاييييا  ديييييى الةاد ىا ييييى

ةاياويييي ااياي ييييااام ىانيييي ا االييييعاالوييييااقا ييييي ى ةاأا  فىايييي الييييعام ييييىؤاايييينىو االمويييي ازايال يييي ىاازالامي نييييى

امل ياان م .ا40يو  ا اىااالوااقااليىلباا

ا

االحجادففياأ يااالفنى قالعاما ايالم  ن ايدح  اميو امن رقاال يالؤ

يىلمئيييي اا50جايالوميييياالاويييياادففيييي ياميييييىلبا يييياااالح يييي جاين ييييي اأولنييييزاه يييي ااالحييييااا/الفيييياازان يييييز   

ا.يىلمئيييي الييييعاالم  نيييي االمنيييييااا20يفنييييى قامايييي االمااميييي لاي ي ييييىؤاالمدحيييي ياالا ييييمعالله ئيييي ا مييييىؤاالييييي ا. 

لييييعاداييييا  ااييييحفعااااااله ئيييي ايي هييييي احه هيييي ايميييياافييييرؤاالل ييييىااالدن يييي    لان حييييزايففييييياأ ييييياا

يىلمئيييي الن  ادهييييىالييييعاالم  نيييي االمنييييياالاا20قامايييي االمااميييي لاييىلمئيييي ايفنييييى ا50 يييياااالح ييييىااين ييييي ا

ا."يمييييىا  ييييمااديييييل ااأل ييييؤاالفيييي مىزالح ييييىااي ييييزاهللااالحييييااةافييييرؤاأ ائهييييةامنى ييييناالحييييج ي ايييييااأا 

 يالاام يىلي يييييي الياييييييؤاليييييفصاميييييااالمليييييميل ااييييييىلحجاليييييييعاا2000اال ىنيييييباال يييييوي .الييييياياميليييييبا

ااالميليييييباا  يييييىلعا220ألفيييييىةايا15وييييي  هةامليييييصاااليييييييييير اللمي يييييةاالحيييييىلعايالييييي  اا  ايييييؤ ةاأا  اامي نيييييى

االه ئيييي ا ييييي  زادلييييناالميييييىلباويييينهةلاايييييااالح ييييىاا د ييييماال ييييزاام ييييىل  ايأ يييييياافيييي اةاال يييييا لاي يييي اأا 

ييليييي اا ." لوييييياا ييييز اةامييييااميييييىلغهةاالمىل يييي الييييعاي ييييزا ييييىي ا يييييؤا ييييااااالييييعا  ميييي ااييييا االييييي يالا

ليييي  اا ييييدن ل اأيليييييصا ييييياللهةامندايييي االلييييهااالحييييىلعلاأي ييييي ام يييياا ازادفييييي جاالح ييييىااالويييياا   ااا

الييييي ا.اأنهييييىاا ييييداياايم ييييىا ااا يؤايييييا.اي يييي فيااميييياافرلييييًاهمىن يييي ا ال احييييىااي يييي اه يييي زالهييييةا

اله ئيييي ايىاييييىزاح  هيييي ايما فيييي ايد ييييةا م ييييعاالفيييي مىزاي  فاييييصالاييييؤاحييييىاام ويييي ااال هييييىلاامييييىاديييييةا

ا االيحي ي اواواام ىل املصاما ىئهىامافااةا.د م ااالي ياقامياا م عاالمحىل ىزامليصامن  

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

االوىما.ا اا الير فىازا اياااانهى ااالن  ا ايدلا ؤاالحايم ا

أايييي ازوييييي ةادحييييىل االفيييييد لاهييييى .االويييييىما.لاا ايوييييى لاوليييييصا ييييايااامنهيييييى احىلييييي اا/ال يييييما  ان ييييييز

 ييييىؤامادييييبا.اباالم ييييد ل ااالن يييي ا اال  ى ييييعايدلييييا ؤاحايميييي ا   يييي الال مييييىاألييييىااملييييصا وييييةاميييييى اااالنييييي

الوييييىما.الييييعاي ييييىاالامااا ف يييياااا ييييد يؤاائيييي سايوهيييي ااالمييييةاالمدحيييي االييييعاالوييييااقا  نيييي ااير ييييفىازالييييعا

ماديييييًايىلوىاييييم ايغيييي ا لاييحيييييام مييييؤااالي ييييىواال  ى يييي  اي فييييااالد ييييياازالييييعاالملييييه االمحلييييعلال مييييىا

 ييييي االدليييييا ؤاالحايمييييي الييييي  ااوليييييصا ييييياياااانهيييييى ااالن ييييي ا اال  ى يييييعايحيييييؤااالزمييييي االااهنييييي ادمه

يأايييي االوييييىما.اا وييييةااال ييييىااالليييي وعالميييييى اااالم ييييد ل ااالدييييعادد ييييمااااىامد ىاييييي اييييي اا."الم يليييي 

اال ال االامل  اةاولصا ايااااوراادلا ؤاالادل ااالايااي مىااح االماياااال دمىوعااالاياا.

ا

ا

ا

اليل  اايميا ه االدح  ىزااال   االحا ةاليز ااالاح اا  اانعزاأزمىزااياينىاأهيدزاافى اا

ايميداىااالحليؤا

ألد يييييصاائييييي سادحيييييىل ا ييييييىاال يلييييي االي ن ييييي لاال ييييي  االحاييييي ةلاليييييعامحىل ييييي االن ييييي ااا/الفييييياازان ييييييز 

ي ايييااي يييىاالمادييييًااااال يييىني اادييي ايالااليييعاالهمييييةا.ا ليييا ايز يييااالايييح اا  اانيييعايهيييااةاوييي اااللهيييع

اياياالييييىزايااييئيييي االدييييعا ييييايزاالوييييىلةايمنهييييىايالدحيييي  ىزاالملييييداا اييييي اااليليييي  اايميا هيييي اا مييييا

ي وييييىاال يييي  االحايييي ةاملييييصااداىمييييؤاالما  ييييىزاالاييييح  اييييي ااالوييييااقايم يييياااايديييييى ؤا."م يييياااايالوييييااق

يييييي الاأاااا زمييييىزاالاييييح  اااياينييييىايخ اهييييىاأ ييييهمزالييييعادف  ييييااال ى ييييىزا."الفييييياازاييييي ااال ييييىني ا

اصاميا ه االدح  ىزايايداىااالحليؤا.يأهيدزا  اااالافى ازاالواا   ايا  اان  اول

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

 الفد ا  ىلبااالهرهعاايىلداا عاوااال وةاال ىا ايالدي ًالدما ااالميازن االواا   

ا

حييي ااو ييييادحيييىل االفيييد ايل ييي اال يييهرنعلاا ايويييى لامييياامغيييي اا يييدمااااالفييير اال  ى يييعاا/يغييي ا اال يييية

الدحييييىل االهرهييييعايىلغييييى ا ييييىنياااليييي وةاال ييييىا ايدلييييا عاييييي ااا  ييييىااالدن يييي  عايالد ييييىااالايييي ا.لام ىليييييىا

 الميازن ايلاؤااايلع.

ي يييىؤاال يييهرنعاليييعاحييييااامدلفيييزااااااي يييى االومل ييي اال  ى ييي  اوليييصاهييي ااالحيييىؤا ييياهااوليييصاالي يييعاالويييىةاا

ين ميييييؤاااا  يييييد  باالدحيييييىل االهرهيييييعالييييي ويازاالحيييييياااياااا  يييييىاا  يييييوصالحيييييؤااالزمييييي اييييييى.ا ا  ييييي ا

ااىنزا.

ااااا ييييىنيااالميازنيييي اول ييييًاادفييييىقا  ى ييييعاأايييييااميييياااالمييييااالغيييي ائعايولييييصاالدحييييىل االهرهييييعاايأ ييييى 

اموى ااالن اايىل ىنيااي يباالفرلىزايليهىزاالف ى احيلًا.

يديييىيعااااااميييىا ليييىواميييااوييي ةا ييي اااالحايمييي اوليييصاد ييي   االييي  ياايلييياا ااال ي ييي ايا خ  ييي اوييييىاااوييياا

ال يىاال  ى   اا فاىالدما اا ىنيااال وةاال ىا ا.ا با  هىةاالميا اايال غ اولصاا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 

   2022-6-2  / خميسال

 83العدد / 

20 
 

ا

ا

 

 

ا

ا ىئ الا  ايغ ا ا نفعاي يواأومىؤالغبايماازالا  االالى 

نفييييصا ىئيييي الييييا  ايغيييي ا االليييييا االيييياااامى يييي الييييىل االمي ييييي.لاا ايوييييى لاي يييييواا/ياىليييي ااالنيييييى االواا  يييي  

االاايييح الميييىاديييةاد ايليييًاميييااأنييييى اويييااحييي يياي يييىؤاالمي يييي.امنيييًا.أوميييىؤاليييغبايماايييزاليييا  االاليييى 

ةا."أوميييىؤاليييغباليييعاماايييزاليييا  االاليييى ايميييىا  يييؤاالا وييي يااينيييًا ييييىاليييىئوىز يأ يييى لاانحيييااحىل يييى

امديا  ياالعاالماازايالي عا ي وعا  اةا.

ا

ا

ا

ايو ااأومىؤالغبا..االميىلاااين ؤا  نى الا عايغ ا 

ىليييياااين ييييؤا يييي نى امييييااالالييييى الييييا عايغيييي ا املييييصاألييييى امايييي ااأمنييييعلاالفميييي سلايىلميا/ال يييييما  ان يييييز

ال يييي ماالواا ييييعادمييييزاا١١ي ييييىؤاالمايييي االامنييييًااي ليييياا ا ىئيييي اليييي ."ماااييييزاأفيييياىايويييي ااأومييييىؤالييييغب

الميىلييييااايومل يييي ان ييييؤالل يييي نى اميييياا يييي ااالالييييى االمفييييدصايماىلحيييي االمفيييي اازاملييييصاماااييييزالييييعا ىنييييبا

يياااومييييىؤالييييغباا افييييؤامااييييزالييييا  اياييييىاامايييي ااأمنييييعاألييييى لااالايوييييى لايحيييي ."الايييياخايالااييييىل 

االالى الا عايغ ا .

ا

ا

ا

ا
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 مل ىاا يالاام اا ازاي عاالنف افرؤا  ىاا11الوااقا ح  اأاهاامااا

أولنييييزايزاااااليييينف لاال يييييةاا ايوييييى لاااااال يييياا ازاالمدح  يييي افييييرؤالييييهاا  ييييىااالمى ييييعاا/يغيييي ا اال ييييية

امل ىاا يالا.ا11يلغزاأاهااماا

لييييعاي ييييىاالااااام ميييييواام يييي االاييييى اازاميييياااليييينف االفييييىةافييييرؤالييييهاا  ييييىااالمى ييييعاي ىلييييزااليييييزاااا

ا(امل ىاا يالاا.436 11(ايام رةلايى اا ازايلغزا)ا20(ا ال اي)ا303(امل يااي)102يلغزا)

(ا946(امل ينيييييىةاي)98يأ يييييىلزاأااام مييييييواالام يييييىزاالماييييي اااميييييااح ييييييؤاالي ييييي ايال نييييييبايلغيييييزا)

(األفيييي اا2(امر يييي ااي)3مييييىامييييااح يييييؤاااايييييناوييييياام نييييى ا  هييييىاال يييي ايلغييييزا)(ايييييام رةلاا914الفييييىةاي)

ا(ايام را.133ي)

(االييييي ايام يييييؤالامي نييييي ةاأاا300(امر ييييي ااي)3يأليييييىازامليييييصاأاااموييييي ؤاالايييييى اازاال يم ييييي ايلغيييييزا)

ا(ا يالااةا.79 111ا واااليام ؤاالياح ايلباااهااماا)

ا

 الااىل ف ي ان ؤاللحىلرزالعا ىنيعاالااخاياا7دفو ؤا

لو ليييزااللييياا االوىمييي الن يييؤاالم يييىلا ااياليليييي ا ييييو اف يييي اح ي ييي  اللحيييىلرزاالدىيوييي الهيييىاليييعااالاييييىح/

منييييى  امفدلفيييي اميييياايغيييي ا لايأوييييى زاالددييييىحاف ي هييييىايىد ييييى امحىل ييييىزاالياييييااايالمياييييؤاياااييييينا

ةاح يييي ااازاياييييرحااليييي  اايايييياير االم   يييي ايالن يييي اا لييييا ا.ااي ييييىؤاميييي  ااوييييىةاالليييياا ااييييا ةااييييى 

ااالليييياا االددحييييزا يييييو اف ييييي اح ي يييي ايمهميييي الييييعا ييييىنيعاالايييياخايالااييييىل امنيييي ام لييييعاالوييييىةا ما 

ةاأفيييياىادن ليييي اميييياايغيييي ا ايىد ييييى امحىل ييييىزان نيييييىايالياييييااايايييياير االم   يييي ا ال ييييىا.لايلولييييزاف ي ييييى

ايالن ييييي اا ليييييا ايااايييييينايايييييرحاال  اا.يأليييييىاامليييييصااا يييييدمااااالوميييييؤاي ويييييى االيييييد االمز ييييي اميييييا

ف يييييي االن يييييؤا افيييييؤاالوىايييييم ايغييييي ا ايييييييى عاالمحىل يييييىزلا ا يييييىواالحيييييىلرزاالحمييييياا امليييييصالييييييااوا

الوىاييييم ايمح ييييى االن ييييؤاالوييييىةلايويييي ال  انييييًال يييينيازاويييي ااي يييي  ااا  ييييىواالن ييييؤاالفييييىصاولييييصاومل يييي ا

ااهيييي  االف ييييي ااد يييي ةافيييي مىدهىالليييياائ ايا ييييو امييييااالم دمييييعلال ييييرةا ةاملييييصاأا  االدن ييييؤالييييعايغيييي ا الااللدييييى

   ."وااأنهىادو اي  ل ان ؤا من ايمد يااايما ف 
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  و عا دي عااميا ه ااي اااامعاحزباهللاا

 ييييىؤازويييي ةاحييييزباال يييييازااللينىن يييي االم يييي حعا يييييةاا ايوييييى امااالحييييزبا يييي الياأ.الييييفصاا/اي ديييياز

مدحيييييىل اميييييعاحيييييزباهللاااللييييي وعاالم يييييل المنايييييباائييييي ساالييييييزاا اي ييييي لدزةايم ى وديييييًاللحايمييييي ام اا

ي وييييىنعالينييييىاامييييااياحيييي اامييييااأ يييييأااالنه ييييىاازااال داييييى   الييييعاالوييييىلةا.الزاحايميييي اديال  يييي ا   يييي ادلييييا

يحيييي اامحللييييياامييييااأاا.2019يىلمئيييي اميييياا  مدهييييىامنيييي اوييييىةاا90يل ييييىاللينيييينااليييي يلعلاح يييييال يييي زاالل ييييااا

ااالن  ييييىمىزالييييعام لييييساالنيييييابا ييييدافااولييييصاا ا يييي االدياليييي اولييييصا يييييان ااا اييييرحاالرزميييي ا فييييااا

يلييييعاحيييي اا.لينيييىاامييييااا زميييي .اي مايييياالهيييي  ااالن  يييىمىزاأ  ييييىافليييي اليييياا الييييعاالمنىايييباال  ى  يييي االول ييييى

حاييييؤاحييييزباال يييييازااللينىن يييي ايالنييييياباالم ييييد ليااال يييي  اولييييصامز يييي امييييااالم ىويييي الييييعااندفىيييييىزااللييييهاا

اااالمى ييييعلامالاأنهييييةاللييييلياالييييعاحامييييىااني ييييًايييييا.احل يييي احييييزباهللااميييياان ييييؤاائى يييي االيالمييييىااللمييييا

ي يييىؤا يييم اا و يييعازوييي ةاحيييزباال ييييازااللينىن ييي ا.ال يييىيو اليييعا ل يييدًاا يليييصامنييي ااندفىييييًا ييييةاالهرهيييى 

يديييىيعاا...اميييىا ني ييي ياااد ييياا."لاي ديييازاام ااحايمييي امهيييؤاالويييى ااميييعاالايييؤاأا ييي اميييىامنيالييي ايميييىامنليييىان

 ااحيييييزباهللاا)حيييييزباهللا(الام ييييي فىاأاااالن  يييييىمىزاليييييعااليالميييييىاا يييييدا .امليييييصااميا هييييي ااي يييييااااييييييا

الميييي ويةاميييياام يييياااايحلفىئييييًاميييياا هيييي ايحييييزباال يييييازااللينىن يييي االمدحييييىل امييييعاال ييييوي   اميييياا هيييي ا

مييييى ياأ ييييىالالييييعاأيؤاا15ياىنييييزا ل يييي االهرهييييى اهييييعاا يلييييصامنيييي ااندفييييىبااليالمييييىااال   يييي الييييعا.أفيييياى

.اأي ىايح ييييىاااليييي ا2020اندفىيييييىزادو يييي امنيييي ااالنه ييييىاااال داييييى .الييييعالينييييىاايدف  ييييااماليييي اي ييييايزاوييييىةا

 .لفاىا215أاهااماا

يد  ييييساحييييزباال يييييازااللينىن يييي ااحاايييي ام ييييلح افييييرؤاالحيييياباا هل يييي االلينىن يييي االدييييعا اازااحىهييييىالييييعا

يلييييىاناحييييزباال يييييازااللينىن يييي الييييعا.لانييييًاأل ييييصاال ييييرحاا ييييم ىايويييي االاييييااوا1990-1975الفديييياااميييياا

ونيييي مىاانيييي لوزااحد ى ييييىزاا2019ىةااليالمييييىاايالحايميييي الانييييًاافدييييىاااالن ييييحىبامييييااا ف ييييااامنيييي اوييييا

يالييييياالنييييياباالم ييييد ليااأ ياااحييييزباال يييييازااللينىن يييي ا.يا ييييو االن ييييىقامنىه يييي اللحايميييي الييييعاي ييييايز

ليييعاالحيييابايليييعاالومل ييي اال  ى ييي  اليييعاااينييي اا ف ييياالالاييياا و يييعا يييىؤامااالنيييياباال ييي  الييياا ايييياالهيييةا

 يييياايحى ييي الي يييونىامليييىاان ييي اان ييييةايومل ييي اي يييىؤاانحيييااالنيييىا.دييي ه اا ييي ااام االيييةا دحيييىلفيااميييعاحزييييً

 ."الدغ  ااياالن ى االم ليي 

ا
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 اي  ىايأيااان ىزالهى ازادال ادو  باأيااان  ااولصاأ  .ا يازااي   العاف ا يا

 

BBC/ي نمييييىااييييىااح ييييى االف ييييايازاولييييصاالمي يييي لالييييد اأيلا يييين ااخيييييزاهىدفييييًاويييياياولييييع ااييييياااا

 ىز.ل    االماىبايىلاه اامااالا م

ي ييييىؤالييييعاأيلا يييين ااماادلييييناا اييييىيىزاألح دهييييىايييييًاال ييييل ىزاالاي يييي  اونيييي مىاأل ييييزاال يييييياول ييييً.اي ييييىؤا

العاأ  ىزااي ويااا  ىاولصااأ علايه  ينعاي نهةا ي ا ن فيااال دْعا.

ي مويييزاييييعايييييعا يييعالييييهى ازاماييييااالوييي  اميييياا ييياىاام  نيييي اف ا ييييااا يااان ييي االيييي  اا يييىلياامنهييييةا

اصا  اال يازاالاي   ايو اأاا   ازاولصاالم  ن .دوا يااللدو  باول

ي ويييي ماأيلا يييين االييييعا ا يييي اي ليز ااييييىالييييعامن  يييي اف ا يييييالايهييييياأحيييي انييييياباال ا يييي اياللفايييي ىزا

االيىازاال هى.اياىاام ن االعاال  ماا يااانعالعاليىيًلالانًااااا   ااوملًاالفىص.

زي دييييًادلييييىانالييييعام يييي اازااحد ى  يييي ايمويييياي اوييييااخيييييزايزي دييييًاأنهمييييىامنىه ييييىاالاي يييي ىلاياىنييييزا

 ييي ااي يييي ى.اامييييىاحييييىيؤاهيييييامنيييعاال يييييازاالاي يييي  اميييياا فيييييؤا ا ديييًاويييييااالملييييىاا الييييعااليييي لىواويييياا

اا اا عاا يااان  .

 ييم ا ا فيؤاال يازاالاي   املصاال ا  لاي أاال ني العااليحياونً.

 ْ.الامااييي ااأااال نيييي االيييايساي يييىؤاأيلا ييين ااخييييززاااي ييييااحييييراحييييؤاون يييعاي فييياا  ييي يااييييًاالديييىا يييا

ا ليياامنًاأاا   اي ي عاالم ىل اي اا  م ًاأهنى االدح   اموً.

يأ ييييى زااونيييي مىاال ييييزاا  ىييييي اولييييصاأ ييييئلدهةلا ييييايينعاييييي ااا لييييْع.ايونيييي مىا يييي  زاولييييصاا ايا

اي أزاألواايىفدنىق.ايالمىاحىيلزاالنهييلاانهىليااولعا ايىا.

 اف ا ييييياايويييي اأ ييييىةا ل ليييي امييييااي ا يييي االغييييزياالاي ييييعا يااان ييييىاي يييي  ازاال يييييازاالاي يييي  اولييييصام  نييييا

ليييعالياا يييا/الييييى االمى يييع.ايا يييدي لزاي يييىئؤاا ويييرةاالمحل ييي ايييي فاىااي ييي  ااميييىاحليييزايييي ائؤااي ييي  ا

امحؤامند ىزاخاي  العاالمن   .
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ايألىازالهى ازاحالنىاول هىامااأاحىيهىاملصاأاايوياالنىسا فدفياالعاالفداااا ف اا.

ا


