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  لنقيييييي ا6.)صارئييييييس النويييييي ال سيييييينلااسهييييييوأستاهييييييىرللارسيييييي لان ن سيييييي لان هييييييورل س ا يييييي  ال  ييييييرل(..)

 لنو ال سنلاا(

 لنق النو ال سنلاا(6.)صارئ هةالنو ال سنلااوأرراول س ال ىصتال وشرس ي(..) 

 لنق النو ال سنلاا((..)7.)صاارئس النو ال سنلااسووأيارئس النو ال نزرلل 

 نر  يييييييييةا(..)7.)صل حوسنهيييييييييالهوريييييييي  ةانزسيييييييييراال زرلاييييييييةانل ليييييييينلر اسنوهيييييييييةال  لييييييييس ال لأسييييييييت

 (لألسس لال  رلقسة

 ل لسييييييي ونااسييييييي انال هيييييييىسرال أةيييييييراا  هيييييييوى  لالييييييي ال سسئيييييييةالوهيييييييو ل رسةال ن  سيييييييةا ييييييييال يييييييس  ا..ا

 (..)لنق النو ال سنلاا(8.)ص س سس الل ن لٌا و رلقسس انلأل سراسؤر :

 ييييييييصالنرسيييييييي  انوهيييييييييةال سر ليييييييي  :الس قشييييييييةا قيييييييينلسس انوننس يييييييي  الييييييييي اا3ل يييييييي لئرلاللا لسييييييييةاوو ل

 (س  ا(..)نر  ة8.)صل رئ هة

 ل ل ونلييييييةا(..)نر  ييييييةا10.)صلألليييييي ال سس سسييييييةا:اقيييييي سن ال   لييييييةالل زللسييييييةا يييييي اسلييييييراسصييييييس و ال ح  سيييييية

) 

 نر  ييييييةا10ص.)وُيييييي ررال هيييييين لسي:الويييييي ااأيييييي رل ال  ن ييييييةا يييييي اسوحيييييير ا   سييييييةالو ل سزل ييييييةال سس سسييييييةا(..)

 (ل ل ونلةا

 نر  ييييييةا11.)صلسةأييييييةالحييييييررلاسيييييي س   ا14نليييييي اونلقسيييييي اسس سسييييييةاوس يييييي لالويييييي ال و نسريييييي  ا يييييييا(..)

 (ل ل ونلة

  اصييييي نراحرييييي اللاييييي ل اسحيييييحال  شيييييرل الييييي ا سسييييي لالح   يييييةاسسسييييين اسنشييييي سةال س ئييييياالحلييييي ااسييييي ارسييييي:

 (شىحاسسنز(..)11ص.)رال ل سرال ه

 (شىحاسسنز(..)12.)صسنلااس ستاس وررن ااو الس شرلا"لس ست"اسلسصاال لح   ا 
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   نر  ييييييييةا(..)13.)صرئييييييييس ال نل نرسييييييييةاس يييييييين ال يييييييي الر ال يييييييينة اس يييييييي الشيييييييي ررو اسألييييييييةال لسيييييييي

 ( لوسس لال  رلقسة

 نزسيييييييييييرلانليييييييييييي سرل..النوييييييييييي ال يييييييييييينزرللاسشيييييييييييرتا رسيييييييييييي ا نييييييييييي  انزلرسييييييييييييةاا37ووييييييييييي   اليييييييييييي ا

 (نر  ةال ل ونلة(..)13.)صن س ل

 ل يييييييييييي ال سر ليييييييييييي  اقرسسيييييييييييي  انلووىيييييييييييي  ااويييييييييييي احصييييييييييييةاا2023ل هيييييييييييين لسي:اهييييييييييييسأ  النلزسييييييييييييةا

 (ل ىرل اسسنز(..)14.)صلوقوس 

 نر  ييييييةالألسسيييييي لا(..)14.)صل هيييييين لسيا:ا ألليييييي ا ييييييةالحلييييييرانلح ن ييييييةال وسيييييي رال حرنلييييييةا سيييييي را  شييييييت

 (ل  رلقسة

 نر  يييييييةالألسسييييييي لا(..)15.)ص  ييييييينزرللل هيييييين لسياسصييييييي راايييييي لاوننس ييييييي  ا يييييي تانوهيييييييةالنويييييي ال

 (ل  رلقسة

   نر  يييييييةالوسسييييييي لا(..)15.)ص ل هيييييييس ال حريييييييس :اسييييييي ا ال حرنليييييييةا ييييييييا ةنلو ييييييي ا لر  حيييييييةال ىهييييييي

 (ل  رلقسة

  (ل هنلرسةاسسنز(..)16.)صق سن ال   لةال ل سياسس  اهو ال رنلواا ولن ىس 

 قييييييييييينلسس الئيييييييييييو  ال لييييييييييي  ري:ان ييييييييييي  اهس هيييييييييييسةاوحييييييييييي نتا  ييييييييييي رلال لنولييييييييييي ااسيييييييييييراوصييييييييييي سرا

 ( نر  ةال ل ونلة(..)16.)صن  سة

 سيييييييينس ال ر سييييييييي:ال ونسسيييييييي الو زللييييييييياسرويييييييي ال  ن ييييييييةالسيييييييي   ارسسييييييييرلانلأل رييييييييتالهييييييييو ل رال شييييييييس اا

 (نر  ةال ل ونلة(..)17.)صس  لش رس الوقوص  سة

   ا(ل ل  (..)17ص.) ةرل ا ياللة رال وسهسأياوهو   اهنةالر  حةال ىه  ا  سوأ
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 لولرسرسييييييييييييةاوصيييييييييييي راسس سيييييييييييي  اايييييييييييي ال وسيييييييييييي تاليييييييييييينلة ا لرسريييييييييييييانهييييييييييييةاس يييييييييييي ل ال هييييييييييييى رلا

 (ل ىرل اسسنز(..)20.)ص ل 

 وييييييييييينرةاوررسييييييييييي اس هيييييييييييو  ل ال رسلسييييييييييي ناا ييييييييييييارر هيييييييييييو  اسوأييييييييييي اوىييييييييييي ا ا  رنسييييييييييي انصيييييييييييلو ا

 (ل ل ونلة(..)نر  ةا20.)ص ل وس 

 

 

 

 

 

 (ل هنلرسةاسسنز(..)22.)صلوسن او للالس ه ال  لرلا٢ل رل  س اسةوحاهوىةا 

 ل رشيييييييييييس اسةويييييييييييحاننسيييييييييييةان سييييييييييي لالييييييييييي ال هيييييييييييو ال ش صيييييييييييسةانل هيييييييييييوىةال ورلسوسيييييييييييةانهيييييييييييوىةا

 (ل هنلرسةاسسنز(..)22.)صل  أن 
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 او ييييييييييي س  ان سييييييييييي لااوييييييييييي الييييييييييي لاللق ليييييييييييةانصييييييييييي حسةاو شيييييييييييسرلا ل حرنليييييييييييةال هييييييييييي ن سةاوأيييييييييييرل

 (..)و  (23.)صل زس رل

 

 

 

 

 نتا رسسيييييييييييييييةاوهيييييييييييييييو ا نررلسسييييييييييييييي ا س ليييييييييييييييةا  ييييييييييييييي  انيييييييييييييييناان سييييييييييييييي لا صييييييييييييييي ال ريييييييييييييييرس  ا 

 (٢٤(..) رلس ا24ص.)ل رنهسة

   رنهس ال سن (24.)صل ررن اسسوأ ال أ سن الأللرسريا لر  حةال ور(..) 
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 ارئس النو ال سنلااسهوأستاهىرللارس لان ن س لان هورل س ا   ال  رل 

لهييييييوأستارئييييييس النويييييي ال سيييييينلاالحليييييي ال حوسنهييييييي ال سيييييين ال    يييييي لا يييييييا أيييييي لل النقيييييي النويييييي ال سيييييينلاا ا

ال  ن سيييييي اال هييييييس ا يييييي سزاهيييييي س لا السىصيييييوة ا ال رسيييييي اال هييييييس ا رس يييييينراا   س يييييي   انل هييييييىسرغ ريييييي  اليييييي ال هييييييىسرغ

 نل هىسرلغالألهورل سةال هس لاسنوا  سزلسسثا  سوي.

نوسييييييي نتال وأييييييي لال   قييييييي  ال  س ئسييييييية انو زسيييييييزال و يييييييي ن اسيييييييس ال  يييييييرل ان صييييييي ق ئ  ان الييييييي ا ييييييييال ننلسيييييييياا

الوقوصيييييي  سةانلأللسسييييييةانلوهييييييو ل رسة انن يييييين  الح رسييييييةال ىهيييييي   ان  يييييي رال و سنييييييرال لسيييييي  ي ا ريييييي  اايييييي اسحييييييثغ

لوييييي ال سلييييي  ال سييييي زحس  ان  لسيييييةاسييييي تالزسييييي الييييي ال ن ييييين انل و ييييي ن  الس ييييي لا ييييي لال لوييييي ال ييييي ااس ييييي نالييييي ا

 ل لوى  ال ل لةال وياوه  ا يالهوأرلرال س  .

اوسلسو انلهوأرلره.ال ان و   ا ر ال هىرللا  تال وأ لا اَل  ا و رل انرتلال اسه  ا ياوحأسح

ا

 

اارئ هةالنو ال سنلااوأرراول س ال ىصتال وشرس ي

 

رر ارئ هييييييةالنويييييي ال سيييييينلا ال سيييييين ال    يييييي ل اول سيييييي ال ىصييييييتال وشييييييرس يال  يييييي سي اقييييييلنقيييييي النويييييي ال سيييييينلاا ا

ل هيييييييسةال وشييييييييرس سةالألن يييييييي  ال يييييييي نرلالوسو  سسييييييييةال   لهيييييييية اشييييييي رل انلحيييييييي ل  الهييييييييوس  ل ا  يييييييي ا حريييييييي  ال ليييييييي  لا

   سس  (ال ال  هونر ان   اوهورل تاا ٍ ال ال ل   انل وشرس   ال  زلة. 58)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/08/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/08/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/08/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/08/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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ا

ا

 اارئس النو ال سنلااسووأيارئس النو ال نزرلل

ل وأيييييي ارئييييييس النويييييي ال سيييييينلاالحليييييي ال حوسنهييييييي ال سيييييين ال    يييييي ل ارئييييييسَ النويييييي النقيييييي النويييييي ال سيييييينلاا ا

ل يييييينزرللال هييييييس الحليييييي اشييييييس  ال هيييييين لسي انقيييييي ل اهييييييس  و ا يييييييالهييييييو تال وأيييييي ل ال و سئييييييةاسلس هييييييسةالس شييييييرلا

ال هس ال هن لسيال  ل انسستا أةالنو ال سنلا.

ناأيييييي ال ن سسيييييي  النول ايييييي  اسح يييييي ا سيييييي النلييييييتالألنريييييي  ال   ليييييية انايييييي  لاليييييي ال لوىيييييي  ال هس هييييييسةانل   لسييييييةا

  نل وشرس سةال وياو  ال ش  ال    .

نشييييييي  الونولييييييي  او رسييييييي ل الوسييييييي  و ااوييييييي ا  لسيييييييةال و ييييييي ن ال ن سيييييييحاسيييييييس ال هيييييييوةوس ال وشيييييييرس سةانل وسىس سييييييية ا

حيييييييةال ىهييييييي   انووسسيييييييةالوحوس نييييييي  ال ل ليييييييةا ون سييييييياانوى سيييييييتال ييييييي نرال رقييييييي سي الييييييي ا نيييييييتا اييييييي ان ييييييين الر  

ال ل  شيا ولنلةسس .

ا

ا

 نل لنلر اسنوهةال  لس ال لأستل زرلاةال حوسنهيالهور  ةانزسراا

 اوييييييي ارئيييييييس النوييييييي ال سييييييينلاالحلييييييي ال حوسنهيييييييي ال سييييييين ال    ييييييي ل الهورييييييي  ةاا نر  يييييييةالألسسييييييي لال  رلقسييييييية

 ل لأسيييييييييييييييييييييييييت.نزسيييييييييييييييييييييييييراال زرلايييييييييييييييييييييييييةانل لييييييييييييييييييييييييينلر ال ل ئسيييييييييييييييييييييييييةاسنوهيييييييييييييييييييييييييةال  ليييييييييييييييييييييييييس ا

نقييييييي تال حوسنهييييييييا ييييييي تانوهيييييييةالنوييييييي ال سييييييينلاال سييييييين انو س وييييييي ا)نل (ا سييييييي ا"هيييييييسو الهورييييييي  ةانزسيييييييراا

ل زرلاييييييةانل ليييييينلر ال ل ئسييييييةارييييييل ال ىأييييييرلالألن يييييي ا نيييييي نتا اليييييي تانوهييييييةاسيييييين ال  لييييييس ال لأسييييييت ا لس قشييييييةا

 ل  ةةال زرلاسةانلشروةاشحال لس هانل حونتال   صةاسل   نو  ".

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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س انال هىسرال أةراا  هوى  لال ال سسئةالوهو ل رسةال ن  سةا يال س  ا..ال لس وناا

انلأل سراسؤر :ا س سس الل ن لٌا و رلقسس 

 ا

ل وأيييييي ال هييييييس الحهيييييي ال لسيييييي وناا ال س ئيييييياالألنتا ييييييرئس النويييييي ال سيييييينلا اسلروسيييييي النقيييييي النويييييي ال سيييييينلاا ا

 يييييي  ال  ييييييرل ال هييييييس ا   يييييي اسيييييي احليييييي اا(ا اهييييييىسرا ن ييييييةاقةييييييرا2022وشييييييرس ال  يييييي سياا–ا8ل سيييييين ال    يييييي لا)ا

يييييي ال هيييييي ئ ا يييييييا ل هييييييوسةيا ا لس قشييييييةاايييييي  اليييييي ال لوىيييييي  ا ل الو وليييييي  ال لوس  ت.ن نرييييييحال لسيييييي وناا  ال وننل

ل ييييييس  اسُررلييييييرااويييييي اوةيييييينسراالييييييتال أةيييييي  ال  يييييي صانوشيييييينس ارؤن الألليييييينلتا ااسييييييرا ايييييي انوى سييييييتال  سيييييي  ا

 ا ا لاسييييي  ال أةرسيييييةالس ييييي ا  ييييي الوهيييييوى  لالييييي ال وييييييالييييي اشييييي س  اوهييييي ستااليييييتال شيييييرر  ال رصيييييسسةا ييييييال  يييييرل

ل سسئييييييةالوهييييييو ل رسةال ن  سييييييةال لويييييين رلاح  سيييييي  انةييييييراا هيييييي  ل و  ا يييييييالنيييييي و ال ة قييييييةانل صييييييحةانللهيييييير  ا

نل لشييييييي رس ال وسلنسيييييييةال رسييييييير ا.لييييييي ان سسييييييي ا سييييييي  ال هيييييييس ال هيييييييىسراحيييييييرَصاسييييييي  هااوييييييي اونهيييييييس ال   قييييييي  ا

سلييييييي ا رلييييييي ا  ا سييييييي س  اللييييييي ن لاألشيييييييأ ئ  ال  يييييييرلقسس ا سسييييييي لانلوهيييييييو ل رل انوسييييييي  تال  سيييييييرل الييييييي ال  يييييييرل  ا 

ال لص  حال لشوررةال وياو ن اس  سى ااو ال سو س ا.

ا

 قنلسس انوننس   ال ال رئ هةا3ل  لئرلاللا لسةاوو لصالنرس  انوهةال سر ل  :الس قشةا

صيييييي ال يييييي لئرلاللا لسييييييةا لنويييييي ال سيييييينلا ال    يييييي ل النرسيييييي  انوهييييييةاا   سيييييي  انر  يييييية ل سيييييين ال ويييييييااأيييييي  ا  ل

ن ريييييير ال يييييي لئرلاللا لسييييييةا لنويييييي ال سيييييينلاا ييييييياسسيييييي  ا   ليييييي ال سيييييينلا.ا202سرئ هييييييةال حوسنهيييييييانسحريييييينرا

( ا"سييييييي قاالنوييييييي ال سييييييينلاا ييييييييانوهيييييييو ال و هييييييي ةا2022وشيييييييرس ال  ييييييي سياا8ووأييييييي ا"سييييييي  "اسهييييييي ةالسييييييي  ا)

ل أييييييرلللاس ئييييييا اا202ل ويييييييااأيييييي  ال سيييييين ال    يييييي لاسرئ هييييييةالحليييييي ال حوسنهيييييييارئييييييس ال لنويييييي انسحريييييينرا

ل   سسيييييييةا    يييييييةالشيييييييرنا  اقييييييينلسس  انحييييييي  انوهيييييييةاسييييييين ال  ليييييييس ال لأسيييييييتاوهورييييييي  ةانزسيييييييراال زرلايييييييةا

نسحهييييييييياال سسيييييييي   ا"لهيييييييييو تال لنوييييييييي ال نوهيييييييييةاس  لنل أييييييييةااوييييييييي اول سييييييييي ا صيييييييييو ااانل ليييييييينلر ال ل ئسييييييييية".

 انننيييييياا  سسيييييي اليييييي ال  هييييييونرال  رلقييييييي".ا58ل وشييييييرس يال  يييييي سيا شيييييي رانلحيييييي  اورليييييي تال  ليييييي ان أيييييي ا وليييييي  لا

ل حوسنهيييييياسيييييل"لس قشةال ةوييييياال لأييييي  الييييي ال س ئيييييااحهييييي اهييييي   ال  ييييي صاس و ييييي  اقيييييرلراول سييييي الاىييييي لال لييييينل ا

ل   لئسيييييييةالييييييي ال ريييييييرسسةانل رلييييييير الييييييي ال ونييييييي  الوقوصييييييي  انل ل  سيييييييةانل زرلايييييييةاواييييييي ل ال صيييييييس  ةال  زليييييييةا

رسييييييةاليييييي ان سيييييياال يييييير ا"سيييييي قاال لنويييييي اوأرسييييييرالشييييييرن اقيييييي سن ال  سيييييي ال يييييينةسيا نل ناا ووصيييييينس ااوسيييييي ".

ل  ييييييرل انل لأيييييي  اليييييي ا نسييييييةال  أ  ييييييةانل هييييييس حةانلو يييييي رانلوايييييي   اسسسليييييي السصييييييس اليييييي ل   ال سيييييينلااسشيييييي  ا

لشييييييرن ال أيييييي سن ااويييييي ال وسيييييي راسيييييين انةسييييييياسنليييييي ااوسيييييي ا   سسييييييةال  ييييييرلقسس انرييييييرنرلاوح سيييييي اسيييييين انةسيييييييا

ل ونيييييي  اان ايييييي ارئييييييس ال لنويييييي ال ونسيييييةال ل سسييييييةال يييييي ا"لنلصيييييوةال  لييييييتاليييييي اا و يييييرل الهيييييينلاسيييييي نتال  ييييي   ".

سسسلييييي ا س ييييي ال لنوييييي ال سييييي لال نوهيييييةال ويييييياوييييير  ااال سس سسيييييةالو ييييير انل حرنليييييةا ولريييييياسوشيييييرس ال أييييي سن ".

ن سسييييييي الس ييييييي الحهييييييي ال لسييييييي وناا"قيييييييرلللاوأرسيييييييرانلس قشيييييييةالشيييييييرن اقييييييي سن ال و ييييييي ستالونتا أييييييي سن ا ناا

 ال لنولييييييي انل لأييييييي  الييييييي ا نييييييي  ال  ليييييييتانلس لييييييي ا2013(ا هيييييييسةا13لوا قيييييييةانلوحوس نييييييي  ال   صيييييييةارقييييييي ا)

 ااال ل سيانل لر لانلوهرلانل ةىن ةانل أ سنسسةانل ش  للانل رح س ".
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ن شيييييي ر اس يييييي اليييييي ل   ال سيييييينلاا  يييييي ا"ل لسييييييةالهييييييو س لال لوأيييييي لس ال يييييي ال  رلهيييييي  اليييييي اشييييييرةيال  لييييييرا

نل ل يييييييي تانو صييييييييسصاقةيييييييي الورلريييييييييا يييييييييال لح   يييييييي  ا يييييييي ناالوا قييييييييةانلوحوس نيييييييي  ال   صييييييييةانلييييييييسحا

  سوييييي  انوشيييييرستا سئيييييةا  صيييييةاو سييييي اسييييي ناالوا قيييييةالهييييينلاس  ييييي نتال لوأ ليييييةا ننييييين اال شييييي صال ل ييييي  ارلوسييييي 

لر ييييييييراليييييييي ا   ييييييييةال سييييييييس اشيييييييي صاليييييييي ا ناالوا قيييييييية انشيييييييي   ال لة  سيييييييي  ااويييييييي ال اسرلايييييييييال أيييييييي سن ا

ل لةيييييييرناال أييييييينلسس ال  ن سيييييييةانلسنييييييي  النلئليييييييةاسسس ييييييي ا  هيييييييوى  لالييييييي ال ليييييييسحال  ن سيييييييةال  لالييييييية انو ييييييي ستا

  ااان س اس ناالوا قةال ا  تا وحالرلرزا  صةا وو  ست".ل رنلواانو  ستال لشل

 سنيييييييزال لنوييييييي ا"قيييييييرلللاوأرسيييييييرانلس قشيييييييةالشيييييييرن اقييييييي سن ال ريييييييل  الونولييييييي ايانل وأ اييييييي ا و لييييييي تاارلييييييي 

نل لأيييييي  اليييييي ا نيييييي  ال ل  سييييييةانل  لييييييتانلس ليييييي  ال لنوليييييي ال ليييييي سيانل أ سنسسيييييية انلسصييييييس الة  سيييييي  ال هييييييس ل ا

ل أيييييي سن ا ليييييي اهييييييسأ ل اليييييي الصييييييوحةا و يييييي لوس ا يييييييال أةيييييي  ال  يييييي صاانل هيييييي  لال سيييييينلاااويييييي ال لسييييييةاوشييييييرس 

نو ىسيييييي ال  ييييييالااويييييي ال ةويييييياا و لييييييتا يييييييال أةيييييي  ال  يييييي  انل لة  سييييييةاسوح سيييييي ال حيييييي الو سيييييي ا ووأ ايييييي اس لهييييييةا

 وىييييييير انل اواسأيييييييتارلوسييييييي ال وأ اييييييي اااييييييي ال رلوييييييياال لشيييييييلنتاسأييييييي سن ال وأ اييييييي اا45اشيييييييراا لييييييي انس ليييييييرا

 ااال لنح ".

"لهيييييييولرلرال ونييييييي  ال سس سسيييييييةال ل سسيييييييةاسلشيييييييرن ال أييييييي سن اس نرلللوييييييي ال وشيييييييرس سةاان اييييييي ال حوسنهييييييييال ييييييي   

 اانلسر ن اسشرتاسوسيالوةوس  ال لنلةسس ".

ن ييييييياشيييييي  ال لس قشيييييي  ال   ليييييية اة  ييييييااايييييي  ا"لاريييييي لال لنويييييي اسيييييي  س را يييييييال أييييييرلرال حريييييينليال  يييييي صا  

ا315ن   اسأييييييرلراسونزسيييييي الورلريييييييا يييييييالح   ييييييةاررريييييين انوحنسييييييتانلسيييييي ال لح رييييييرس ال يييييي ااأيييييين انشييييييل

نل لة  سيييييةاسو ييييينس السسييييي لال لرييييين الوسزسييييي ااهييييينللا ييييييالنييييي تال ول سيييييتال حرييييينليانل ييييي ا ال لييييي  اا ريييييح س ا

وس يييييييس ا لاييييييياالور ييييييي سي انل لة  سيييييييةاسوهييييييي ستالنيييييييرللل ال وييييييي قسحالولسييييييييا ييييييييالح   يييييييةاسسسييييييين انل   نيييييييةا

ة انل   نيييييييةالونرييييييي  ال نرييييييي الو لراا وصيييييييحنل انلهييييييي نلو  اسييييييي قرلس  ا ييييييييال لؤههيييييييةالولسسيييييييةانل   لسييييييي

ن  صييييييةا يييييييالح   ييييييةاس سييييييت اس يييييي   الاويييييي اا2020 هييييييسةاا280ل لوروسييييييةااويييييي اقييييييرلرالنويييييي ال يييييينزرللارقيييييي ا

رئييييييس ال لنويييييي اايييييي او صييييييسصال نوهييييييةال لأسوييييييةاوهوريييييي قةانزسييييييراال زرلاييييييةانل ليييييينلر ال ل ئسييييييةا لس قشييييييةا

 ااال  ةةال زرلاسةانشحةال لس ها يال س  ".

 ا لس ال لأست.نوأررار  ال نوهةال  اسن ال   

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

 لألل ال سس سسةا:اق سن ال   لةالل زللسةا  اسلراسصس و ال ح  سة

 رييييييي  ا نسيييييييةالأللييييييي انل ييييييي    ال سس سسيييييييةا ال    ييييييي لا ا  اقييييييي سن ال   ليييييييةالل زللسيييييييةال ييييييي اال ل ونليييييييةا انر  يييييييةا

 اس وز النو ال سنلااقرللو ا ولرلالألن  اسح نةال  او  ستاأل واالنل ها.

ارييييينال ونسيييييةالحلييييي ارهييييينتال رلس ييييييا يييييياحييييي سثا نر  يييييةا ال ل ونلييييية  ا  ا"قييييي سن ال   ليييييةالل زللسيييييةانقييييي تا

واسهيييييييلحاس  لييييييي ل   ا نال و ييييييي ستااوسييييييي ان  ال سأ شييييييي  اورييييييين اس ييييييي ال أيييييييرلللالألن ييييييي " السسسييييييي ا  ا"ل أييييييي سن ا

 ا  اسلراس  هال صس ةالسل اهسو ا نرللاو  س  ااو ا أرلو ا".

سن الرهييييييتاليييييي ال حرنلييييييةال هيييييي سأةا  يييييي النويييييي ال سيييييينلاان ييييييس ال سر ليييييي  اليييييي ان ريييييي  ال رلس يييييييا  ا"ل أيييييي 

قييييييي  اس اييييييي ل ه" الشيييييييسرلال ييييييي ال ا" سييييييي  اوحييييييي س  انليييييييةانا سييييييي لاوأييييييي ا لييييييي  الهيييييييوئس  ال  ليييييييتاس  وسنسييييييي ا

ن ىييييييي ا  يييييي ا  ا" س  ييييييي اوننييييييي اسييييييي  زل ال ييييييي رنراسيييييييس االيييييييراالل زلليييييييان ييييييييالأييييييي لو  الهيييييييو ا لال ىئييييييي  ا".

 ا س اس وال ال   لهةانلألرس س ااو ا  للا  لةال  و ".ل و ه ةااشرانل   لهةانل   

نلهييييييوس  ااريييييينا نسييييييةالألليييييي انل يييييي    ال سس سسييييييةالحليييييي ال لنهييييييناا ييييييياحيييييي سثاهيييييي سحا نر  ييييييةا ال ل ونليييييية ا

وسةييييييناااويييييي ااو ويييييي ا  يييييي ا  ال لهيييييين لال ح  سييييييةااوشييييييرس اقيييييي سن ال   لييييييةالل زللسييييييةا يييييي تال ىوييييييرلال رل سيييييية ا

 ال   س ال ال لشر  .

 ةال سس سسةاوُ ررال هن لسي:الو ااأ رل ال  ن ةا  اسوحر ا   سةالو ل سزل 

لرييييي  ا نسيييييةال سزل يييييةا ييييييالنوييييي ال سييييينلا ال    ييييي ل ا  الوييييي ااأييييي رل ال  ن يييييةا ييييي اسييييي ر ال ل ونليييييةا انر  يييييةا

   سييييييةالو ارييييييل اسرسيييييي ل الر  حييييييةال ىهيييييي  ا ييييييياحرنلييييييةارئييييييس ال يييييينزرللالحليييييي اشييييييس  ال هيييييين لسيار يييييي ا

ل لويييييي اليييييي ال يييييي الوىيييييي  ال ىهيييييي  انوسلريييييي اون  ويييييي .نق   اس ئيييييياارئييييييس ال ونسييييييةال س ئيييييياا  لسويييييي  السسسييييييةال ا

ا  سييييييةاسصييييييس ا ييييييياوصييييييرسحا ييييييل ل ل ونلة  ا  ا"لويييييي ااأيييييي رل ال  ن ييييييةاليييييي ال لوىيييييي  ال ُلرحوييييييةالسيييييي ال يييييي نرلا

 ا لر  حةال ىه  ا   سةالو ".ال سر ل سسةال ه سأةا,الوال ال حرنلةا  او ر ال لو ارل النس و  ا

سصييييييس  ال ا"ل لويييييي انيييييي  زانواسحويييييي  اهيييييين اوشييييييرستا نيييييي  او قسأسييييييةاليييييي اقسييييييتال حرنلييييييةانل يييييي اان ريييييي   

 و سئةالألننللال وياوه ا ااو ا وحالو اس  ال ال  الوى  ال ىه  ".

ن ايييييي اسصييييييس ارئييييييس ال يييييينزرللالحليييييي اشييييييس  ال هيييييين لسيال يييييي ا"لوسوسيييييي هال يييييي ا يييييي لال لويييييي ال ل يييييي اننريييييي  ا

لنويييييي ال يييييينزرللالحليييييي اشييييييس  ال هيييييين لسيا ريييييي ا يييييييانقيييييي انريييييي  ارئييييييس اارييييييل النسيييييي لالر  حييييييةال ىهيييييي  ".

لالييييي ان ييييين الر  حيييييةال ىهييييي  الييييي ا ييييي اس سييييي ا ولييييينلة ال  رلقييييييا هييييي سح السييييي ا ييييي اورييييين ا سييييي  الصييييي لقسةالرنييييينل

ا لر سسةالهو   لا  هالأللنلتانحل سو  .

ا

ا
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ا

 لسةأةالحررلاس س   ا14نل اونلقس اسس سسةاوس  لالو ال و نسر  ا يا

ونلقسييييي اسس سسيييييةاوس ييييي لاارشييييي اارييييينالنوييييي ال سييييينلاالريييييرال ريييييرنا ال    ييييي ل ااييييي انلييييي اال ل ونلييييية نر  يييييةا

 لسةأةالحررلاس س   .ا14لو ال و نسر  ا يا

نقيييييي تال ريييييييرناا يييييييياحيييييي سثا يييييييل ال ل ونلة  لسييييييي ا"نلييييييي اونلقسيييييي اسس سسيييييييةا ييييييي ا اةويييييياارهيييييييليال ييييييي ارئ هيييييييةا

 و نسرييييي  ال ييييي ال ييييي  ياسأييييي ةارئسهيييييسةاوس ييييي لالوييييي اصييييير الا3ل ييييينزرللا نرييييي ا  رةيييييةاةرسيييييحالحييييي  لا ييييييا

 هسنل ".ا7لسةأةالحررلا يا س   اس  او  را ل اا14

ل ييييييي ال  لويييييييةاو ييييييينس ار  ييييييي ا ون ييييييي  ا ل ال   قيييييييةا رييييييي الييييييي السنيييييييزالس ييييييي اا20نلرييييييي   ال ا"لر يييييييرالييييييي ا

لحيييييي ن ا و  سييييييةالريييييي  ةال يييييي اويييييي  راصيييييير ال و نسريييييي  السيييييي اهييييييسنل " الؤريييييي لال ا"ل ةوييييييااحيييييي  الهيييييي رل ا

 نسةا ياو قسحال ل  ل  ال اقستال ن   ا ل ال   قة".وهرس انوسرلال    ال الاة لالر

نو ييييي سيالح   يييييةا سييييي   الييييي اوييييي  راصييييير ال و نسرييييي  السييييي اهيييييسنل اةنسويييييةالييييي ال  ال ييييي اوييييي  راحهييييي ااييييين لا

 ال اوسأ ال الوهرال س زحة.

ا

:اص نراحر اللا ل اسححال  شرل ال ا سس لالح   ةاسسسن اسنش سةااس ارس لحل ال س ئاا

ال ل سرال هرا

ااارييييينالنوييييي ال سييييينلاااييييي الح   يييييةاسسسييييين الحلييييي اسييييينراال  سييييي ارسييييي  اسييييين ال    ييييي ل اشيييييىحاسسييييينز ا صيييييرل

سيييييي  ال  شييييييرل اليييييي ا سسيييييي لال لح   ييييييةاقيييييي اصيييييي ر اسحأ يييييي ا حريييييي  اللايييييي ل ا  ييييييرانشيييييي سةاليييييي اسُ يييييير اسيييييي  ل سرا

نقييييي تال  سيييييي ارسييييي ا نر  يييييةاشييييييىحاسسييييينز ا سييييي ا"حصييييييتااوييييي الوىييييي  او ييييييصااشيييييرل ال ل وأويييييس اليييييي اال هيييييرا

سيييييين انقيييييي اويييييي احرل يييييي اس لايييييي ل الهيييييييوس  ل ا شيييييي   لال ل سييييييرال هييييييراا أييييييةا ن اننيييييين ا اا   يييييييةالح   ييييييةاسس

ن ريييييي  ا سيييييي ا"هسس شييييييراس   لييييييتااويييييي ا ييييييوحاوحأسييييييحارسسييييييراس يييييي لال لنريييييين ".نلاول  ال هييييييوة  ااويييييي سس  ".

(ااويييييي اس يييييي  ا2014ا-ا2006ل  رلقسييييييةا ييييييياا يييييي ارئييييييس النويييييي ال يييييينزرللالألهييييييسحاسيييييينراار لييييييتال ليييييي  ريا)

صييييييةا يييييييال لسيييييي ةحانل ليييييي  ا ل ال    سسييييييةال هييييييسسةال ويييييييار سيييييي اوسشييييييةا س يييييي ال وس سليييييي  ال ل سييييييرال هييييييراا  

 ل لهوحةال تال أ ا لان لاااس   الهوحص تال ل ونل  الأللسسة.

ا2014نرييييي  ارئيييييس النوييييي ال أرييييي لالألاوييييي ا يييييياحسس ييييي ال أ رييييييالييييي ح ال لحلييييين اقييييي الاوييييير ا ييييييال  ييييي  ا

 ييييينزرللالألهيييييسحاحسييييي رال  سييييي  ااسننييييين اقرلسيييييةانس ييييي اوشيييييرستال حرنليييييةال وييييييارييييي  اسر هييييي  ارئيييييس النوييييي ال

ل سيييييييراهيييييييراا ييييييييال   صيييييييلةاس ييييييي ل ازن نلال لحييييييي ر اس  سييييييي رار  سييييييية.نواووييييييين را رقييييييي  ارهيييييييلسةاسشييييييي  اا500

ل لو لييييييييس ال يييييييي س اسأس يييييييين اس  هيييييييينن ال  رلقسييييييييةااويييييييي ا وىسييييييييةانشيييييييي سةال ل سييييييييرال هييييييييراا وا  الس ليييييييي  ا

 ل ييييييي اقسيييييييتالنوسييييييي ااوس يييييييس ا لاييييييياانهس هيييييييسس انحأييييييينقسس اسوحييييييي  ن ااييييييي اسرييييييي ةا و اوييييييي الاوأييييييي تال 

 .2014 له حةاوُأ راس و يالس ةحانل  ال س  ا يا نلهةال    ا

ا
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ا

 سنلااس ستاس وررن ااو الس شرلا"لس ست"اسلسصاال لح   ..ا

لسييييي  اسييييينلاااييييي الح   يييييةاس سيييييت ال سييييين ال    ييييي ل الاورلرييييي  ااوييييي الس شيييييرلا"حهييييي السيييييي ست"اشيييييىحاسسييييينز ا

 لنو ال نزرلل.سلسصاال لح   ا ن ارو اارهليال ا

نوحصييييييو انر  ييييييةاشييييييىحاسسيييييينز ااويييييي ارويييييي اارهييييييليالنقيييييي اليييييي اسيييييينلاال لح   يييييية انلرهييييييتال يييييي ارئييييييس ا

 سييييي ا" ييييي اسيييييو اوروسييييي ا ااشييييي صال لرلالح   يييييةاس سيييييتا يييييياحيييييس اس شيييييرال س ئييييياال  ييييي سيااال سر لييييي   انييييي لا سييييي 

ل رهيييييييلسةاس صييييييي لرال روييييييياال رهيييييييلسةانل وننس ييييييي  ا ن اووأسييييييي اروييييييي اارهيييييييلي انحهييييييياال روييييييياااا ولح   ييييييية

ل يييييي االاةيييييي اا2019 هييييييسةاا27ليييييي اقيييييي سن اا3ل لر أييييييةال صيييييي  رلاليييييي ا سيييييينل الح   ييييييةاس سييييييتا شيييييي رلا وليييييي  لا

ل حييييييحاألاريييييي لالنويييييي اسيييييينلاال لح   ييييييةالو يييييي  اللنييييييرللل ال رق سسييييييةانللشييييييرل سةااويييييي ال لحيييييي   انس ئسسيييييي ا

 نوأ س ال ونصس  ال  زلة".

ريييييين الحيييييي   اس سييييييتااويييييي ا  اسريييييين انة  ييييييااسيييييينلااس سييييييت ا"سلى وحييييييةارئييييييس النويييييي ال يييييينزرللا حهيييييي الن

 ش صسةال سسةارىنللاسزس اواوسولياألاان ةاهس هسةالس  لال ىنر الل لرسةال ح صوة".

نل سييييين ال    ييييي ل ااييييي  الحييييي   اس سيييييتال هييييي سحال لأييييي تاحهييييي السييييي ستالنييييي  ل ا لل رهيييييةال  لييييي  انلسوييييي الصييييي را

س سيييييتاس ييييي  ال و  ليييييتالييييي ال لحييييي   ااوييييييانر  يييييةاشيييييىحاسسييييينز اسييييي  السييييي ستاالييييي ارو سييييي  األقهييييي  ا سييييينل الح   يييييةا

 نا اا نا.

ا28نريييييي  ارئييييييس احرنلييييييةاوصييييييرس الألاليييييي تال سنلسييييييةال هيييييي سحالصييييييةى ال ريييييي  لي اقيييييي ا صيييييي را لييييييرل ا يييييييا

 سييييييي ر الييييييي سنال ل ريييييييي اس اىييييييي لاحهييييييي السييييييي ستال هيييييييرس نا الييييييي ال ييييييي  اوهيييييييسسراشيييييييؤن الح   يييييييةاس سيييييييت ا

 نلوهولرلراسل  ل ارس ئاا ولح   .

  ااويانا اا نااحهس اسل   اوهسسراشؤن الح   ةاس ست.رل اق  ال ر  لياسوروس

ن ييييييا ييييي سيانوهييييي  النوييييي ال ييييينزرللال ن سييييي اسرئ هيييييةالحلييييي اشيييييس  ال هييييين لسيا ييييييالألنتالييييي اشييييي راوشيييييرس ا

ل  ييييي سي اسييييين لسرال نييييي را اقيييييررال لنوييييي ا   ييييي لانلسييييي الألنلليييييرال  سنلسسيييييةانل لنل أييييي  ال صييييي  رلالييييي احرنليييييةا

 انوروسييييييي ارؤهييييييي لال ن ييييييي  ا سيييييييرال لروسةيييييييةاسييييييينزلرلانل ييييييي رن  اوصيييييييرس الألالييييييي تال هييييييي سأةاسشييييييي  او سيييييييس

وشييييييرس الألنتاا8ل   صييييييةانل ليييييي سرس ال  يييييي لس انليييييي اسيييييي رنو  انليييييي اسوأ ريييييي ارنلوييييييس  اسيييييي للاليييييي اويييييي رس ا

2021. 

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

اس  الش ررو اسألةال لس  رئس ال نل نرسةاس ن ال  الر ال نة ا

ايييييي  ارئييييييس ال نل نرسييييييةااسيييييي ال وةسيييييي انليييييي تارشييييييس  ال سيييييين ال    يييييي ل ا  يييييي ا ر انر  ييييييةالوسسيييييي لال  رلقسييييييةا ا

 ييييييال سسيييييةاشييييير ال شيييييس ا COP 27س ييييي الشييييي ررو ا ييييييا الييييي تاقليييييةالأللييييي ال لوحييييي لا ولسييييي  اال ييييينة 

ل لصيييييييرسة.  أ ارئيييييييس ال نل نرسيييييييةاروليييييييةا ييييييييال ألييييييية الهيييييييو ر ا س ييييييي ال وحييييييي س  ال ويييييييياونلنييييييي ال  يييييييرل ا

ل هيييييييوسسةااوييييييي ال زرلايييييييةانلأل ييييييينلرانل حس ل.رلييييييي اوةييييييير ا  ييييييي ال حوييييييينتانل لو وأيييييييةاسشيييييييحةال لسييييييي ه ان   ر ييييييي ا

ل لنريييييييناةا ييييييييال  يييييييرل ا لنلن يييييييةا ييييييي هال وحييييييي س   الؤرييييييي ل ا  لسيييييييةاوسهيييييييسحال ن ييييييي اللسهييييييي سيا وريييييييرس ا

ل شيييييرلرةال ى اويييييةالييييي ا نيييييتال حىييييي  ااوييييي ال حس ل.نحريييييرارئيييييس ال نل نرسيييييةالنول اييييي  ااوييييي ا ييييي لاال أليييييةا

اه لان ن ال  نتال شأسأةانل ص سأة.ن نر ا أ لل ال اا  ال ازال لانرؤ

انزسرلانل سرل..النو ال نزرللاسشرتا رس ا ن  انزلرسةان س لا37وو   ال ا

صيييييين النويييييي ال يييييينزرلل ال    يييييي ل ااويييييي اوشييييييرستا رسيييييي ا نيييييي  انزلرسييييييةاسلنيييييي تال ة قييييييةال ل ونليييييية انر  ييييييةا

  ا"ل لنويييييي ال يييييينزلراانل  يييييي ل  انل وسلسييييييةال سشييييييرسة.ن ررالرويييييياال هيييييين لسيا ييييييياسسيييييي  اووأويييييي ا ل ل ونليييييية ا

نس ئيييييييياارئييييييييس النويييييييي اا  قوصيييييييي  اسويييييييي   اليييييييي اس ئيييييييياارئييييييييس النويييييييي ال يييييييينزرلل نزسرال   رنسة رئسهيييييييي ا

ل ييييييييييييينزرلل نزسرال و ةيييييييييييييسة اارييييييييييييينل انانزسيييييييييييييرال ل  سة ارييييييييييييينلاننزسيييييييييييييرال ون رل ارييييييييييييينل اننزسيييييييييييييرا

ل زرلاة ارييييييييييييييييييينل اننزسيييييييييييييييييييرال  ليييييييييييييييييييتانل شيييييييييييييييييييؤن الونول اسة ارييييييييييييييييييينل اننزسيييييييييييييييييييرال صيييييييييييييييييييس اةا

ن ال لنوييييييي السرييييييي الييييييي ا"لألليييييييس ال  ييييييي  ا لنوييييييي ال نزرلل ارييييييينل انلحييييييي   ال سسييييييي انل ل     ارييييييينل ".نسور

ل لررييييييييزاال  رلقي اريييييييينل انرئييييييييس ال  سئييييييييةال نةسسييييييييةا  هو ل ر اريييييييينل انل لهوشيييييييي رالوقوصيييييييي  اا ييييييييرئس ا

لنوييييييييييي ال نزرلل ارييييييييييينلانال لهوشييييييييييي رالوقوصييييييييييي  اا يييييييييييرئس النوييييييييييي ال ييييييييييينزرلل اارييييييييييينل انهيييييييييييرروسرا

 سويييييي   اليييييي ا"س ئيييييياارئييييييس النويييييي ال يييييينزرلل نزسرال ييييييسىة ارئسهيييييي  اال لنو ". ليييييي ال لنويييييي ال يييييينزلراا وة قيييييية

ننزسييييييييرال ل  سة ارييييييييينل اننزسيييييييييرال لييييييييينلر ال ل ئسة ارييييييييينل اننزسييييييييرال ر رسييييييييي ل اارييييييييينل انرئيييييييييس ال ييييييييي لئرلا

ل أ سنسسيييييييةا ييييييييالألل سيييييييةال   ليييييييةا لنوييييييي ال نزرلل ارييييييينل انل لييييييي سرال  ييييييي  ا ييييييي لئرلاشيييييييؤن النوييييييي ال ييييييينزرللا

نزرلل اهييييييييرروسرل ا ولنو ".ن نرييييييييحال سسيييييييي  ا  ا"ل لنويييييييي ال يييييييينزلراانل ون   لول سييييييييةال   لييييييييةا لنويييييييي ال يييييييي

"س ئييييييياارئييييييييس النوييييييي ال ييييييينزرلل انزسيييييييرال و ةيييييييسة ارئسهييييييي انزسييييييييراا و ييييييي ل  الونول اسيييييييةاسورييييييين الييييييي ا

لواليييييييي رانلوهيييييييير  انل سويييييييي س  انلوشيييييييي  تال   ليييييييية ااريييييييينل اننزسييييييييرال صحة اريييييييينل اننزسييييييييرال   ت اريييييييينل ا

ل نييييييييرس  ااريييييييينل انانزسييييييييرال سسئيييييييية ااريييييييينل انرئييييييييس ا سئييييييييةاننزسييييييييرال سأت اريييييييينل اننزسييييييييرلال  نييييييييرلانل 

نسويييييييي   ال لنويييييييي ال يييييييينزلراا ووسلسييييييييةال سشييييييييرسةاليييييييي ا"نزسييييييييراال لهوش رس  اريييييييينل انهييييييييرروسرال لنويييييييي ".ا

ننزسيييييييرال ورسسة ارييييييينل نانزسيييييييرال  ليييييييتانل شيييييييؤن الونول اسة ارييييييينل .اننزسيييييييرال  أ  ييييييية اال صيييييييحة ارئسهييييييي  ا

ل و وييييييييس ال  يييييييي  يانل سحييييييييثال  ولي اريييييييينل اننزسييييييييراااريييييييينل اننزسييييييييرال شييييييييس اانل رس ريييييييية ااريييييييينل اننزسيييييييير

لووص و  ارييييييينل انلهوشييييييي رارئيييييييس النوييييييي ال ييييييينزرللا وشيييييييؤن ال هورلوسنسة ارييييييينلناارييييييينالييييييي الول سيييييييةا

اال   لةا لنو ال نزرلل  لئرلاشؤن النو ال نزرللانل ون   هرروسرل ا ولنو ".
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ا

 او احصةالوقوس ل  ال سر ل  اقرسس  انلووى  اا2023ل هن لسي:اهسأ  النلزسةا

 اوييييييي ارئيييييييس ال ييييييينزرلل الحلييييييي اشيييييييس  ال هييييييين لسي ال ال حرنليييييييةاهيييييييوأ  الشيييييييرن اقييييييي سن اا ل ىيييييييرل اسسييييييينز

 ييييييياليييييؤولراصييييييحىياانقييييي تال هييييين لسيال ييييي النويييييي ال سييييينلااقرسسيييييي  .ا2023ل لنلزسيييييةال ل  سيييييةالووح  سييييييةا  ييييي  ا

ل يييييي اا2023  يييييي  اااأيييييي هال سيييييين اس يييييي النوليييييي  النويييييي ال يييييينزرللال سيييييين ا:"هييييييسأ  الشييييييرن ال لنلزسييييييةال   ليييييية

لنويييييي ال سيييييينلااقرسس  ".ن ريييييي  ا"هييييييسنول اليييييي ال ن يييييي ال لل ييييييتالقوييييييس ارنر هييييييو  ا  وىيييييي  احيييييينتالنريييييين ا

ل لنلزسييييييةانحصييييييةا قوييييييس ارنر هييييييو  الس يييييي اقسييييييتاوأيييييي س الشييييييرن ال أيييييي سن ال يييييي ال سر ل  ".ن ريييييي ال هيييييين لسي ال ا

ل   لييييييةانحصييييييةا قوييييييس ا"ل حرنلييييييةالووح  سييييييةاهييييييووىحاليييييي احرنلييييييةالقوييييييس ارر هييييييو  احيييييينتالوىيييييي  ال لنلزسييييييةا

 رر هو  الس  انر   الو ال سىةانل   زانلس شرلال ونللال لشور االو ا يالس ةحال ىرلغالأللسي".

ات س را  شل هن لسيا:ا ألل ا ةالحلرانلح ن ةال وس رال حرنلةا

شيييييي  ارئييييييس ال يييييينزرللالحليييييي اشييييييس  ال هيييييين لسي ال سيييييين ال    يييييي ل ااويييييي ا  الويييييي اا نر  ييييييةالألسسيييييي لال  رلقسيييييية

لأللييييي ا يييييةا حليييييرانلح ن يييييةال وسييييي رال حرنليييييةا سييييي ا سييييي را  شيييييت ان سلييييي ا رييييي الو ييييي  ا ةييييينل ا وحهيييييس ال سة قيييييةا

ل ولنسسسيييييييةانونهيييييييس ااييييييي  ال لشيييييييلن س اسرنلوييييييياال را سييييييية ا اوييييييي ال وحييييييير اوهيييييييورن  الألرلرييييييييال للسنحيييييييةا

 وييييييي رن  ال   صيييييييةانل وييييييييالسحييييييي الهيييييييو س لل  الشيييييييسرل ا  ييييييي او هيييييييس اصيييييييس ن ال  يييييييرل ا ووسلسيييييييةانل ييييييي اا

س س ا يييييييال لنلزسيييييية.نق تال هيييييين لسيا يييييييالييييييؤولراصييييييحىيااأيييييي ها ييييييياس يييييي ل انحرييييييرهالرلهييييييتا)نل (ا  اهيييييي

"لييييييي ا ن نس وسييييييي اريييييييل ال لس ييييييي  ال حرييييييينليال سييييييي لاسوأييييييي س ال  ييييييي ل   انل ن ييييييي ال  س هييييييييانل  ييييييي لياس شيييييييرا

س ال  ييييييي ا ييييييييالسييييييي ةحال حرسيييييييةانل شييييييي اال س يييييييرنل ان  سييييييي  ال حشييييييي ال شييييييي سيار سييييييي اهيييييييس قةا يييييييياوسىسييييييي ا

رييييييي   ا"روىسييييييي ا رسأييييييي  ا سسييييييي  ا لو س يييييييةالييييييي اسهيييييييل اسةرسيييييييحال لييييييين ان اييييييي ل ال رشييييييين   ال ىسسيييييييةال لش رس ".ن 

ناأييييييي س اهوهيييييييوةالييييييي الونول اييييييي  الييييييي انزلرلال ونييييييي رلا وحهيييييييس ال سة قيييييييةال ولنسسسيييييييةان سوسييييييي انلويييييييةالييييييي ا

للنرللل ".نويييييي س ارئييييييس ال يييييينزرللا يييييي تاح س يييييي اايييييي اسشيييييي ة  ال حرنليييييية ا"اأيييييي س النول ايييييي  اليييييي انزلرلا

لال حل سيييييييييةالونول اسيييييييييةا وحهيييييييييس ا نرييييييييي ا ل اننن سييييييييي ا رسأييييييييي  السييييييييي لسس  ا وييييييييي قسحالهيييييييييل لال  ليييييييييتان لئييييييييير

ل لوأييييييي لس ا شيييييييلن   اسرنلوييييييياال را سيييييييةالونول اسيييييييةانل سييييييي   الوسييييييينسياةويييييييا".ن يالوييييييي الح رسيييييييةال ىهييييييي  ا

 رييييييي ال هييييييين لسي ا"لو ييييييي س اس ييييييي ال أيييييييرلرل ا لر  حيييييييةال ىهييييييي  انهوصييييييي را  ييييييير اس ييييييي  ال وصييييييي اا وىهييييييي  ا

 نسييييييةال وصييييييةا لو س ييييييةالألرلريييييييال ويييييييانزايييييي اسييييييس ال يييييي رن  ال   صييييييةانلوهييييييو س لل اسلهييييييؤن سةانشييييييروس ا

نهييييييسأن اس هييييييورن ا   انحأسأييييييةا سيييييي  اليييييي ا يييييي اسنيييييي ا رريييييي  اسهيييييير ا س يييييي ".نا انرسلييييييةالأوييييييتال ليييييينلة ا

لأللسرريييييييا ييييييياس يييييي ل اقيييييي تارئييييييس ال يييييينزرلل ا  ا"ونقسيييييي ال نرسلييييييةاسريييييي اا ليييييي  الهييييييوى   انلألليييييي ا ييييييةا

 حرنليييييييييييةاسلوييييييييييي الأللييييييييييي ا ييييييييييي اسحييييييييييي نتاألسييييييييييي ا سييييييييييي را  شيييييييييييت". حليييييييييييرانلييييييييييي اسرسييييييييييي ال وسييييييييييي رال 

ن ييييييييييييالوييييييييييي الوقوصييييييييييي  ا رييييييييييي ال هييييييييييين لسيا  او هيييييييييييس اصيييييييييييس ن ال  يييييييييييرل ا ووسلسيييييييييييةاهيييييييييييس س ا ييييييييييييا

ل لنلزسة.نس صيييييينصال   قيييييي  اليييييي اوررسيييييي اسييييييس ارئييييييس ال يييييينزرللا" يييييي سس ا   ييييييةالوىيييييي  اليييييي اوررسيييييي ان ييييييييا

سييييييس ال  ييييييرل انوررسيييييي انسنيييييياا  اوحييييييتالوسيييييي را نوراوسيييييي  تاونيييييي رااا20لألليييييي انلوقوصيييييي  انل لسيييييي ه ان يييييي سس ا

ل لشيييييييروةالأللسسيييييييةان سأييييييي  الواوييييييي للال وررييييييييااوييييييي الألرلرييييييييانل حييييييي ن ال  رلقسييييييية" او وييييييي  ا  ييييييي ا  ا"لوييييييي ا

ال لس هار  ةانسهو ايالنقى  انلرح  ".

ا

ا
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ال هن لسياسص راا لاوننس   ا  تانوهةالنو ال نزرللا

  ال هيييييين لسي ال سيييييين ال    يييييي ل اايييييي لاوننس يييييي  ا صيييييي رارئييييييس ال يييييينزرللالحليييييي اشييييييسا نر  ييييييةالألسسيييييي لال  رلقسيييييية

وتانوهييييييةالنوييييييي ال نزرلل.نقيييييي تاسسييييييي  اصيييييي  رااييييييي ال لروييييييااللا لييييييييا ييييييرئس ال ييييييينزرللاووأوييييييي ا)نل ( ا  ا

"رئيييييييس النوييييييي ال ييييييينزرللالحلييييييي اشيييييييس  ال هييييييين لسي اوييييييير  ال سييييييين ال    ييييييي ل ال نوهيييييييةالواوس  سيييييييةال     يييييييةا

 هس هيييييسةانلولسسيييييةا ييييييال يييييس   انلس قشيييييةااييييي  الييييي ا لنوييييي ال ييييينزرلل انقييييي انييييير ا    ييييي اسحيييييثالونرييييي  ال

ل أرييييييي س انل لوىييييييي  الوقوصييييييي  سة ال ييييييي ان سييييييياال وييييييي لنتا ييييييييال لنرييييييينا  ال ل رنيييييييةااوييييييي انييييييي نتالألالييييييي تا

يييييييي ال هيييييييين لسيان أيييييييي  ا وسسيييييييي  اس ايييييييي  لا رلهييييييييةالنريييييييين اانلصيييييييي لرال أييييييييرلرل انل ونصييييييييس  اسشيييييييي س  . نننل

صصييييييييةا سسيييييييي لانحيييييييي ل اهييييييييرسسة.اناُأيييييييي النوليييييييي  الورلريييييييييال   ئيييييييي لال يييييييي انزلرلال ل  سيييييييية ال لنل يييييييي  ال ل 

وشيييييييي نرااسريييييييي الل ويييييييييانزلرل :ال ل  سييييييييةانللاليييييييي رانلوهيييييييير  انل سويييييييي س  انلوشيييييييي  تال   لييييييييةانل زرلاييييييييةا

نل يييييي لئرلال أ سنسسيييييييةا يييييييالول سيييييييةال   لييييييةا لنوييييييي ال يييييينزرلل اوُر ييييييي اونصييييييس و ُال ييييييي ال هييييييس ارئيييييييس النوييييييي ا

س النويييييي ال يييييينزرللال يييييي ال حيييييي ثال رس ريييييييا(اسيييييين االت.ن شيييييي رارئيييييي30ل يييييينزرللا وسيييييي اس يييييي ا يييييي تاليييييي لا)

يييييي اا25ل سيييييي رزال يييييي ااهسحورييييييس ال  ييييييرل الةويييييي ال  يييييي  ال لأسييييييت ال لول ييييييتاسسةن ييييييةا وسنيييييييا  يييييييال سصييييييرل انننل

نلسيييييي ال يييييينزلرل انل ن يييييي  ال حرنلسييييييةاس  و يييييي ن ال ويييييي  اليييييي انزلرلال شييييييس اانل رس رييييييةال وييييييياوويييييير  ال ونسييييييةا

لييييييتال نيييييي  اليييييي اقسييييييتال نلسيييييي السنيييييي اال سةن ييييييةال  وسيييييي ال لشيييييير ةااويييييي ال سةن يييييية انشيييييي  ااويييييي ارييييييرنرلال  

يييييي ال هيييييين لسيا س  ةرسأييييييةال وييييييياو ريييييي ال صيييييينرلال لشيييييير ةانل لرييييييسئةا و رل .ن ييييييياهييييييس  ال نوهييييييةالسريييييي اننل

نلسييييي ال يييييينزرللاس ييييي  ال وورييييييؤا يييييياوسىسيييييي اقيييييرلرالنويييييي ال ييييينزرلل ال أ رييييييياس   ييييي لانلسيييييي الألنلليييييرال  سنلسسييييييةا

سشييييييي  او سيييييييس انوروسييييييي ارؤهييييييي لال ن ييييييي  ا سيييييييرانل لنل أييييييي  ال صييييييي  رلالييييييي احرنليييييييةاوصيييييييرس الوالييييييي ت ا

ل لروسةييييييييةاسيييييييينزلرلانل يييييييي رن  ال   صييييييييةانل ليييييييي سرس ال  يييييييي لس انليييييييي اسيييييييي رنو   ان  يييييييي الهييييييييوس  لا أييييييييرلرا

ل لحرليييييةالووح  سيييييةال صييييي  را يييييياشييييي را سييييي رال ل ري.نسشييييي  اقيييييرلرالنوييييي ال ييييينزرللال أ ريييييياسو سيييييس احلويييييةا

يييييي ال هيييييين لسياس وهييييييوى  لاليييييي اا74ليييييي اال شييييي   ل ال  وسيييييي انل  ييييييرسنس الونلئييييييت ال سيييييي   اايييييي    الر ييييير   ىيييييي  اننل

او صص و   ان  اسرن اونزس   اسس ال نزلرل اسشرتال سيانصحسح.

ال هس ال حرس :اس ا ال حرنلةا يا ةنلو  ا لر  حةال ىه  ا

 ريييييي ارئييييييس اوسيييييي رال حرلييييييةال يييييينةسيال هييييييس االيييييي رال حرييييييس  ال سيييييين ال    يييييي ل ا ايييييي اا نر  ييييييةالوسسيييييي لال  رلقسيييييية

  ةنلو ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا لر  حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةال ىهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .ل حرنليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

ننيييييي  ال هييييييس ال حرييييييس ا ييييييياسسيييييي  اووأويييييي ا)نل ( ا"لنقيييييي ال  ييييييرل ال   سيييييي اليييييي ال أرييييييسةال ىوهييييييةسسسة" الؤريييييي لا

" اليييييييي ال لنلقيييييييي ال سريييييييي  سةا وشيييييييي اال ىوهييييييييةسسيال لأيييييييي ن ان  لسييييييييةال وريييييييي و اللهيييييييي ليانل  رسيييييييييا سسييييييييتا

 حأنقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال     يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية".

 ا يييييييال  ييييييرل الحلييييييي ااأييييييت ا"ل أيييييين ال هس هيييييييسةان ايييييي ال هييييييس ال حرييييييس ا ييييييي تا أ ئيييييي اهييييييىسرا ن يييييييةا وهييييييةس

ل ىوهيييييةسسسةا  يييييي ال نحيييييي لانل وريييييي و انسسيييييي ال ىرقيييييية" السسسييييي ا"ويييييي  سرالهييييييوأرلرال  ييييييرل ااويييييي الحسةيييييي اللقوسليييييييا

 نل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن ي".

ن شيييييي ر ال يييييي ا"ل  ةيييييينل ال ح س ييييييةال وييييييياوأيييييين اس يييييي ال حرنلييييييةال  رلقسييييييةا ووسسييييييةاةلنحيييييي  ال ليييييينلة ال  رلقيييييييا

 سيييييييييي لال ررسلييييييييييةا ل وويييييييييي اشييييييييييرلئحال شيييييييييي اال  رلقييييييييييي".ورييييييييييل ال حااليييييييييي ا يييييييييي ل  ان ييييييييييرصاالييييييييييت

ننيييييي   ا" اليييييي ا وحرنلييييييةا يييييييا ةنلو يييييي ال نيييييي  لا يييييييالوىيييييي  الر  حييييييةال ىهيييييي  انل   نييييييةال وورييييييؤا يييييييا سنيييييي زا

ال لش رس ال وياهوس ر اس لسن اااو اهسرال حس لال سنلسةا ولنلة ال  رلقي".

ا
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ا

اق سن ال   لةال ل سياسس  اهو ال رنلواا ولن ىس 

س يييييي ال اقييييييرماقيييييي سن ال   لييييييةال ل سسييييييةالووح  سييييييةا ل ييييييتالنويييييي ال سيييييينلاارأييييييرلللالن يييييي  ااسسيييييينز ال هيييييينلرسة

سحييييي  اسييييي نرللاو ييييي س  ااوييييي او ييييينتالنهييييي ةاسس سسيييييةااوييييي اولرسيييييرال أييييي سن ا ييييي تال نوهييييي  ال لأسويييييةانهيييييةاورن

 اس  ال ىأرل ال ل لةا يال أ سن .

ل سسييييييي ال وشيييييييرس ياسس ييييييييال أيييييييرلللالون ييييييي ا لشيييييييرن اقييييييي سن ال   ليييييييةال ل سسيييييييةالووح  سييييييية اقييييييي سن اورييييييي رس ا

لورللاحن يييييي ا  اسيييييير ا سييييييرللاقيييييي سنسسن ا  ال ويييييي لاس  اهييييييورن اهييييييوسسةاونيييييي هال صصيييييي  انرنلوييييييااليييييين ىيا

ا أيييييرل ال أييييي سن اهيييييو   ال لييييين ىس اس رنيييييةال  ن يييييةا يييييياحييييي تاولرسيييييرهاسصيييييس و ا ل ح  سييييية ا سلييييي اسؤرلييييي اسييييينلاال ل

 رسسرل.

ل أييييي سن اسحويييييناااوييييي الئيييييةالييييي  لل اهيييييوس  ال  ييييي نل انللنييييي زل انل ور س ييييي  ا ولييييين ىس  اس لرييييي  ةا  ييييي ا سييييي ا

هيييييسنحل اهيييييو ال رنلوييييياا ييييييانزلرل ال  ن يييييية اونحسييييي اسييييي ويالييييي الرلايييييي لالو يييييو  ا ييييييال و صسصييييي  ال ل  سييييييةا

الرلا   ا  ر .ل انز

 لئو  ال ل  ري:ان   اهس هسةاوح نتا   رلال لنول ااسراوص سراقنلسس ان  سة

 ريييييي ال أسيييييي  اا يييييييالئييييييو  ا ن ييييييةال أيييييي سن ا  رييييييتاليييييينل  ال سيييييين ال    يييييي ل اننيييييين ان يييييي  اال ل ونلييييييةا نر  ييييييةا

 اهس هييييييييييييييسةاوحيييييييييييييي نتال يييييييييييييي رلال لنوليييييييييييييي اليييييييييييييي ا يييييييييييييي تاوصيييييييييييييي سراقيييييييييييييينلسس ان  سييييييييييييييةا ونلن يييييييييييييية.

 ييييييلا ل ل ونلييييييةا  ا  ا" س  يييييي ان يييييي  اهس هييييييسةاوحيييييي نتاوصيييييي سرال أيييييينلسس ال ن  سييييييةانقيييييي تاليييييينل ا ييييييياحيييييي سثا

 ونلن ييييييةاليييييي ا نييييييتارييييييراال حرنلييييييةال ن سيييييي ل" الرييييييسى ا  ا" يييييي هال ن يييييي  اواو لييييييتااويييييي ال أيييييينلسس ال ويييييييا

 و يييييييييي  ال لنولييييييييييي اسييييييييييتاوحييييييييييي نتال يييييييييي رلال شييييييييييي ر اليييييييييي ا ييييييييييي تا صييييييييييرلر  ااوييييييييييي ا ريييييييييي لاقييييييييييينلسس ".

وةسسييييييحال سرسيييييي ل ال حريييييينليال يييييي ااو لييييييتاسيييييي ا وحهييييييس انلقيييييي ان ريييييي   ا  ا"ل حرنلييييييةال ن سيييييي لال رييييييسةا يييييييا

 لوقوصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اانل صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس ايانوةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينسرال أةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ال  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ص".

نوييييي س  ال ا" س  ييييي اقييييين اهس هيييييسةاوهييييينتالاورلرييييي  الهيييييولرلاس سيييييراننييييي احيييييحا ييييييال أيييييرلرل ال وييييييالو ييييي   ا

 رئييييييييييييييييييييييييس ال يييييييييييييييييييييييينزرللاليييييييييييييييييييييييي النييييييييييييييييييييييييتال لريييييييييييييييييييييييييا يييييييييييييييييييييييييالح رسييييييييييييييييييييييييةال ىهيييييييييييييييييييييييي  ".

لو زلليييييييا)  لييييييةال  ويييييي (انس يييييي ال أيييييينلسس ا يييييييانوهيييييي  انصيييييي حااللايييييي  اايييييي اورييييييلس اقيييييي سن ال ونسسيييييي ا

 ل سر ليييييي  ار ريييييي انلرييييييح اليييييي ا نهيييييي ةاشيييييي سسةانهس هييييييسةا ليييييي ا يييييي اليييييي اويييييي لاس  ااويييييي ال لنوليييييي ال  رلقييييييي.

نريييييي  النويييييي ال سيييييينلااقيييييي ا  ىييييييحا يييييي تانوهييييييو  ا ليييييي الألحيييييي  ا ييييييياقييييييرلللاقيييييي سن ا  لييييييةال  ويييييي ا)ل ونسسيييييي ا

تال نوهييييية ا سلييييي اقيييييرراورحسيييييتال أييييي سن ا  ييييي النوييييي الو زلليييييي(اسييييي  ر  الييييي ال رل ال أييييي سن ا ييييييانييييي نتالالييييي 

ال نزرللال ا نتال و  ستال ر لتااو ا أرلو .

ا

ا

ا

ا

https://www.alsumaria.tv/source-details/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ل ر سي:ال ونسس الو زللياسرو ال  ن ةالس   ارسسرلانلأل رتالهو ل رال شس ااسنس ا

اس  لش رس الوقوص  سة

هيييييييسرو ال  ن يييييييةا لييييييينلواار  ال  سسيييييييرالوقوصييييييي  ااسييييييينس ال ر سيييييييي ال ال ونسسييييييي الو زللييييييييا ل ل ونليييييييةنر  يييييييةا

رسسيييييرلانقييييي اوس وييييينال لوييييي الييييي ال ىهييييي   او وييييي ال ييييي ا  لسيييييةالهيييييو ل رال ة قييييي  ال شيييييس سسةا يييييياوحرسييييي اانويييييةا

 الوقوص  انلوهوى  لال الس   ال ونسس ا يا وحال لص س انل ل  لتانون سرا رصا و  ةوس .

  ارسسييييييرلانيييييي لاليييييي النييييييتاو سئييييييةانقيييييي تال ر سيييييييا ييييييلا ل ل ونليييييية  ال ا"ل ونسسيييييي الو زللييييييياسرويييييي ال  ن ييييييةالسيييييي 

ل ل هييييييررل انل سىأيييييي  ال   صييييييةاس  ة يييييي  انل وهييييييوسحانل ويييييي رساانل رنلوييييييا ا يييييييانقيييييي اوسحويييييي  ا سيييييي ال  ييييييرل ا

 ال  ا ر لالا ل ا ياصىن ال أنل الأللسسة".

ن ريييييي  ال ا"لواليييييي رال لشييييييلن ةاس  أيييييي سن اوحيييييييو ااويييييي ال  ن ييييييةاونسسيييييي اسحييييييينالوسيييييين اشيييييي اا ييييييياصيييييييىن ا

ل ييييي اشييييي رس  ان ييييي لاسروييييي ال  ن يييييةالسييييي   ارسسييييييرلاا700ليييييسحال نسييييي االييييي سأراالييييي ال أييييينل الأللسسييييية احسيييييثاس

 الأ رسةاس     ال  ااسو اونسس ه".

نسيييييس ال ا"لوييييي ال ونسسيييييي ا ييييي اسرييييين اس سيييييي لااييييي ال ىهييييي  ال لهوشييييييراا ييييييال ووييييي ال أة ايييييي   الييييي سحو ااويييييي ا

 لاليييييي السيييييي   ال  ن ييييييةال وننيييييي اسحيييييينالهييييييو ل رال ة قيييييي  ال شيييييي سةا يييييييالس يييييي االوقوصيييييي  اليييييي ا يييييي تالوهييييييوى 

ل ونسسييييييي اس ونيييييييي هالسشيييييييي لال لصيييييييي س انل ل  لييييييييتانل لشيييييييي رس الوهييييييييو ل رسةاوهييييييييوأة اال شييييييييس اال   ةييييييييتاايييييييي ا

ل  ليييييتانسل ووييييي الو وص صييييي  انلييييي ان سييييياال يييييرا يييييوحاسييييي اال وةييييين ا لييييي اسر يييييااس وسريييييل  ال ييييي الألن يييييزلا

 لأللسسة".

  ةرل ا ياللة رال وسهسأياوهو   اهنةالر  حةال ىه  ا  سوأ  

سونقيييييي ال اوريييييين النتاايييييين لااوسسييييييةا ييييييزاس ال وسيييييي رال صيييييي راالأويييييي  ال صيييييي ر ال ل وييييييزتالسيييييي ا ر ييييييلراال ليييييي   

 شيييييي ر ال يييييي ال هس هييييييةاليييييي اسنلسييييييةال حيييييي سثاايييييي ا"لح رسييييييةال ىهيييييي  ".ا يييييي  لو ال شيييييي ئ اسوصيييييي رالو اا3ليييييي ا

ا"ورسيييييي ال حرنليييييية"انل نلسيييييي اسوحيييييي ثاايييييي ا"لهييييييور ل الوليييييينلتال لس نسيييييية" ا سليييييي ال صيييييي رسن اسن نسيييييي الوىيييييي 

 ا ئسييييييي  احوييييييي الو .اس  لأ سيييييييتال ا ةرل ييييييي ا يييييييياللةييييييي رال وسهيييييييسأياورييييييي ةااوييييييي الحلييييييي ال هييييييين لسيارئيييييييس ا

 ل حرنلةا وحنستال لو ال  ا"ل للالسوأ لسة"ال اس  ال  صن .

نقييييي اسرييييين ال هييييين لسيا ييييييالرلييييي الوحيييييزلاارلييييي احييييي ثالييييي الهييييي   ال ييييي س احييييي ن نلالقوحييييي  ا"نريييييرال ييييي س سسر" ا

 للا     ال أن ال شس سةا حل سةاسىه . رس اسح نتالو الو وس لانر

نسيييييير الرلقسيييييين ااويييييي ال ةيييييير الو يييييير ال الوحييييييزلاا يييييي اوويييييير ارئييييييس ال حرنلييييييةالةوييييييحال سيييييي ا يييييييالنلن ييييييةا

ل ىهيييييي   انل ال لنلن ييييييةاوحويييييي  ال يييييي ال لرلاشيييييين اةانلر شييييييىةا ويييييير اال  يييييي  .انررييييييزال هيييييين لسيا ييييييياسرس لنيييييي ا

"ن ئحيييييييةال ىهييييييي  "ااوييييييي ا يييييييرلرا ييييييي سرن اال حرييييييينليااوييييييي الح رسيييييييةال ى هييييييي  ارلييييييي ا ةويييييييحاليييييييؤ رل اوهيييييييلسة

رنرنسيييييي  ا سليييييي انصيييييي الونتاس سيييييي ا"  ةييييييراليييييي ال نسيييييي ل".انسونقيييييي اس ئييييييااصيييييي رااهيييييي سحال اسشيييييي  الويييييي ا

ل ىهييييي  النتاوحييييير الييييي ازايييييس ال وسييييي رالأوييييي  ال صييييي را و ييييين لال ييييي ال هس هييييية.انرييييي  النتا  ييييينرا وصييييي راس ييييي ا

 ييييييال سنييييي .انقييييي تال س ئييييياال هييييي سحااوشيييييرستاحرنليييييةال هييييين لسي ا ييييييا ةسيييييةال نل يييييةالو سيييييرلاسلهييييين ال رن ييييية

 ييييييياحيييييي سثا ييييييل)ل ل  (اشييييييرسةةاايييييي  ا رييييييرالهييييييل ال ا"زاييييييس ال وسيييييي راسرلقيييييياال حرنلييييييةانقريييييي س ال ىهيييييي  اليييييي ا
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لن يييي ال ول ل وييييي ".انر سييييي الصييييي  راقرسسيييييةالييييي ال حس سيييييةاحسيييييثالأيييييرال صييييي را ييييييال سنييييي  اقييييي ال ييييي   ا ييييييانقييييي ا

نل يييييييةا وصييييييي راقصيييييييسرلاهييييييي سحااييييييي اقيييييييرااحليييييييتا ةييييييياال رن يييييييةاننلسيييييييااهس هيييييييسة.انر سييييييي ال يييييييرا ةسيييييييةا

 قسأيييييةان ييييي اووةييييير ال ييييي ال ننلسييييياال هس هيييييسة احسيييييثا اوييييي ازايييييس ال وسييييي رالواويييييزلتااأيييييااا15لهيييييو رق اسحييييينا

 لح لثال لسةأةال  ررللا يا اال ل ري.

قسييييييتالهييييييوأ  ةاسيييييينلاال وسيييييي را–نسرييييييس ال س ئيييييياال هيييييي سح:ا"ل صيييييي رسن ا يييييييا وييييييرلاللايييييي ل ا وشييييييرستال حرنلييييييةا

ورةنلااويييييي ال أيييييين ال هس هييييييسةار يييييي ال حصيييييي سةاايييييي الااشيييييي صاوييييييو اريييييي سنلاقيييييي الشييييييا- ييييييياحزسييييييرل ال ل رييييييي

 ل لسو ال ل ار  السصس ".

ن ييييييي هال لة  ييييييياا  لييييييي ا سييييييي ل الييييييي ا ةيييييييرل ا يييييييياللةييييييي رال وسهيييييييسأيال وييييييييار سييييييي اوحييييييي نتالقسييييييي  ال صييييييي را

   سرل  ال  اوح   اشس يانله  اس  ال لأصن الس  ا ناسنراال ل  ريازاس ا ن ةال أ سن .

رل اقييييي اة  سييييي الأ سيييييتاوحأسيييييحالة  ييييياال صييييي رسس ا يييييياوشيييييرستاحرنليييييةال وسسيييييةاسليييييسحان ييييي   ار سييييي ا ييييي هالوةييييي

ل لييييي  ريالسصيييييس اوشيييييرسىس ا وحل سييييية ان ييييينالييييي اقييييي اسوحأيييييحالو ا يييييياحصييييينتالو سيييييرااوييييي النقييييي اس ئييييياارئيييييس ا

لوسييييييي را سسييييييي راسيييييييس الاييييييينل اا500ل نل نرسييييييية.انسيييييييو  ال صييييييي رسن ال لييييييي  ريانحيييييييزاال ييييييي انلاس  ييييييي لراسحييييييينا

ئيييييييييس ال ييييييييينزرللالألهيييييييييسحالهيييييييييؤن سةا  ييييييييينتااصييييييييي س  ا لايييييييييااللر  سسييييييييية.ا انوحلسيييييييييتار2014نا2006

نسشييييييسرال س ئيييييياال صيييييي راال هيييييي سحال يييييي ال ا"لنييييييرللل ال حرنلييييييةاحويييييي الو ا يييييييالح رسييييييةال ىهيييييي  اواوو يييييي  ا

ل اورييييييين النيييييييرللل ا ا ئسييييييية اواو ووييييييي ااييييييي اقيييييييرلراح يييييييرال لنلقييييييي الوس حسييييييية انزسييييييي  لالىييييييير ل ال سة قيييييييةا

لهيييييي سس السيييييي اا3لييييييرل ا يييييييا ريييييين اا10ل ريييييي  اايييييي ال ىهيييييي  اسحييييييناال ولنسسسيييييية".انرييييييررالحليييييي ال هيييييين لسي

  ح ةاوهول ارئ هةال حرنلة.

ن يييييال يييييرا أييييي لانلييييي ارئيييييس ال حرنلييييةالييييي ا نسيييييةالولييييي انل ييييي    ا يييييال سر لييييي  اوحييييي ثاسشيييييرتاارريييييياس سييييي لا

اييييي ال أرييييي س الولسسييييية ااييييي ا"ننيييييناا اييييي  لال لسييييي   ال لهيييييرنقة" .انقييييي تال هييييين لسيا يييييياسسييييي  اصييييي را لييييي ا

لالييييي ان ييييين الر  حيييييةال ىهييييي  الييييي ا ييييي ااييييي الروسييييي ا لوحييييي   ااييييي ال ىهييييي  :ا" ييييي اورييييين ا سييييي  الصييييي لقسةالرنييييينل

س سيييييي ا وليييييينلة ال  رلقيييييييا لر سسييييييةالهييييييو   لا يييييي هالألليييييينلتانحل سو يييييي ".انلة  يييييياا"لهييييييور ل الوليييييينلت"ااسيييييي رلا

ورييييييرر ا يييييييال ييييييرا يييييي ثاحرنليييييي  اسةرسأييييييةا"ل سهيييييي انل وصييييييح"ارييييييل ال سييييييرلل ال لو يييييي  لا لح رسييييييةال ىهيييييي  .ا

 ا اوييييييي ارئيييييييس ال ييييييينزرللاحسييييييي رال  سييييييي  ا اازلييييييي اشييييييي ا"حيييييييراااوييييييي ا2017س ال  ييييييي سيااييييييي  ا يييييييياوشييييييير

ل ى هيييييي س "ا لاسيييييي  ا"ل س شيييييييةس انل ليييييينلةسس ال ييييييي ال و يييييي ن ا يييييييارشييييييي ال ى هيييييي س ".انلرييييييي  احسس يييييي ا ييييييي تا

لييييييؤولراصييييييحىيالأ رسيييييي اسييييييس ال ى هيييييي س ان" لاييييييا":ا" ليييييي  ال هيييييي رقس ا سيييييي رس ا ليييييي ال اسهييييييولنلا ليييييينل   النا

نسأس يييييين اس  هيييييين ان يييييي اسشيييييي رنلاسيييييي ول ".ان ييييييياسىيييييي ال شيييييي رالو سييييييراس يييييي اايييييي لس  اس هييييييرن الوليييييينلتا

 اسس سيييييي ا ايييييي ا سيييييي ال هس هييييييسس ا وو يييييي ن اليييييي ال حرنلييييييةا يييييييا2019 صيييييي رالروييييييااايييييي  تااسيييييي ال ل يييييي اا يييييييا

" ايييييي  لالألليييييينلتال لهييييييرنقة".ان ييييييياليييييي السويييييينتال  يييييي  ال ل رييييييي انقيييييي الصييييييةى ال ريييييي  ليالليييييي  ال ل ولييييييس ا

قيييييي تال ا"لليييييينلتال  ييييييرل ال لهييييييرنقةاهييييييو ن ا  يييييي ا صييييييح س  ال ليييييي اةيييييي تال نقيييييي ".اسأرييييي س ال سزل ييييييةانل ليييييي تان

نلريييييي  احسس يييييي ا يييييييالييييييؤولراهييييييلياسييييييلا"لييييييؤولرالهييييييور ل الوليييييينلتال ل رسيييييية"ا  ا"ل ىهيييييي  انلهييييييور ل ا ليييييينلتا

 ل ش اال  رلقيال ل رسةا   ا  ر ال  رل  اسل   ا ن نسةا وحرنلةال ح  سة".

لوسيييييييي را نور ان ييييييييحاوصييييييييرسح  الهييييييييؤن س اا360 اسحيييييييي ن انسأيييييييي راحنيييييييي الألليييييييينلتال لس نسييييييييةاليييييييي ال ييييييييس 

.ا يييييييا ريييييين ا  يييييي اسصيييييي ا2019هيييييي سأس ا يييييييا نسييييييةالر  حييييييةال ىهيييييي  ال وييييييياشييييييرو  ااسيييييي ال ل يييييي اا يييييييا

هس هييييييياقرسييييييااليييييي الرويييييياال هيييييين لسيال وأييييييرااليييييي الوىيييييي  ال ىهيييييي  اس اوسيييييي رهاوأرسيييييي اليييييي ا"ايييييياال يييييي س سسر".ا
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سياسحييييييي نتالو ال يييييييو وصالييييييي الشيييييييورلة  انسأييييييينتال هس هييييييييال لةوييييييي ا يييييييياحييييييي سثا يييييييل)ل ل  ( ال ا"ل هييييييين ل

 س  ال أن ال شس سةا ر اق اورو ااوس ا ياح تاقررالقوح  الوى  ال ىه  ".

نسرشيييييي ال هس هييييييياايييييي ال ا" ةرل يييييي اشييييييس سةاورسيييييي الهييييييو  ل ا يييييي لال لويييييي ا  سوأيييييي  اليييييي اس يييييي ال لس  هييييييس ا

حل سيييييةاسىهييييي اان صنصييييي ال صييييي رسس  ا رسييييي اوننييييي اس ييييي ر ا ةرل ييييي ال ييييير ا ل يييييتاللةييييي رانل هييييين لسياسحييييي نت

سييييييس ال ىييييييرسأس ".انسشييييييسرال هس هيييييييال لةويييييي ال يييييي ال ا"للةيييييي رال وسهييييييسأياريييييي  اقيييييي اوأصيييييي ال وسيييييي رال هيييييين لسيا

ألسيييييي اواسلويييييي ا أيييييي ا يييييييال سر ليييييي  ا سريييييين ال و ويييييييااسيييييي اهييييييرس  انسيييييي ن الرييييييرلر".ان يييييي زال هيييييين لسيا نحيييييي ها

ةاسييييييينلاال وسييييييي رالأ اييييييي ااأييييييياالهيييييييوأ  ا3سررهييييييييا ييييييييال سر لييييييي  اقسيييييييتال اسصييييييي  اوسييييييي رها"ل ىيييييييرلوس "ال ييييييي ا

ل صييييييي راا ييييييييال صيييييييس ال ل ريييييييي.انرييييييي  ال لوصييييييي ن ا أرييييييي س ال ىهييييييي  اقييييييي اقووييييييينلالنال وىييييييينلا ييييييييا يييييييرن ا

سحيييييي  ثاهييييييس رلاس وأيييييي اس سيييييي اليييييي سر.اا2019  لريييييية ال يييييير  اريييييي  ال أ ريييييييااييييييز اون سييييييحال يييييي االيييييي  ا يييييييا

 سييييي  الييييي ال حييييي  ث اقييييي تاايييييز ا ييييييالأةييييي الصييييينر اس سييييي ا"سسحيييييثالسييييي ا هيييييسن ا ييييييالوىييييي  ا ةسيييييرل اا6نقسيييييتا

 و وحاس   أ رل انل لس   ال ح ن سةانو رساال لشوأ  ال سىةسةانل ررلئا".و

هيييييسنل الييييي ارئ هيييييةاا3نرييييي  ال يييييرئس الونتا وسزل يييييةال أ رييييييارلرييييييال رلريييييي اقييييي ا يييييراالييييي ال  يييييرل اس ييييي ا

 اوييييييين يا2012.ان ييييييييا2007ل  سئيييييية ااأييييييياالو  ليييييي  اس  ىهييييييي  انن يييييي ا ييييييي اليييييي اقسيييييييتال ليييييي  ريا يييييييياايييييي  ا

ل  ييييي  ال هيييييي سحاألل سييييييةاس ييييي ل اس يييييي اوناييييي هاسىرييييييحالوىييييي  ا هيييييي   انوهييييييرس اهييييي ستال أرسشييييييي ان ييييينال لىييييييواا

لسسييييي لاحسسييييي ل ااييييي ال ال أرسشيييييياوييييين ياس ييييي ا صييييي سو اسنوةيييييةاسهيييييسااووىسيييييحاو ليييييةارشييييي ن ارييييي ه.ارلييييي ارييييي  ا

ا7 اسييييييلا2015رئييييييس ا سئييييييةال سزل ييييييةالوهييييييسحارحييييييس ال  رسوييييييياقيييييي الس يييييي اايييييي ال لسصيييييياانحريييييي ااوسيييييي ا يييييييا

  الحر  ان س لانو ال وحى ااو اللنل  .هسنل ا س سس   ا  اوحأ اص ر ااوس

لاوييييير احهييييي ال س هيييييرا ان ييييينا  يييييرارئيييييس ا و سئيييييةاقسيييييتال أ ريييييياون سيييييح اس سييييي الهيييييوأ تالييييي اا2018ن ييييييا

 لسصس األس ا"سئ "ال الر  حةال ىه  ا يال  رل .

ن ييييييياسىيييييي ال  يييييي  اقيييييي تاحسيييييي رال  سيييييي  اال اقوييييييتاق هيييييي اريييييي س ال لهييييييؤنتال ليييييي  يا وحشيييييي  انرللها"  هيييييي ن ا

".اسيييييي نرهاسوىييييييحااسيييييي ال ييييييرحس ال يييييي رلنيان ييييييناس ئييييييااهيييييي سحا يييييييال ونسييييييةال ل  سييييييةااويييييي ا ةيييييينرلا يييييييال  سئيييييية

 لقوح  الوى  ال ىه  ا"نلزا  الوحزلا".

نسأيييييينتال يييييي رلنيا ييييييياحيييييي سثا ييييييل)ل ل  (ال ا"ل نقيييييي السرييييييرا وأسييييييس ال للال حرنلييييييةا يييييييالويييييي ال ىهيييييي   ا ريييييي ا

   سةالس  لا  هال    رل".س انال  اوشرستا نسةالو صصةاوو  ن ال ال سزل ةانل رق سةال ل

نلريييييي  ال يييييي رلني:ا"حويييييي الو ا يييييي اوأيييييي السييييييةاحرنلييييييةاسيييييي نرللاحأسأيييييييا لر  حييييييةال ىهيييييي   او ال ىهيييييي  ا يييييينا

 هس هيان س اش سس انوناالنلن ةالوحزلاال ى ه لان ناللراسحو  ال لرلاشن اة".

هييييي ةان اييييي اشييييي سيانلرييييي ال س ئييييياال هييييي سحال ا"سنييييي االسيييييةاحرنليييييةا ييييييالوييييي ال ىهييييي  اسحوييييي  ال ييييي اصييييي حس  انل

 نلر شىةال ر اال    ".

 

ا

ا
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ا

ا

 ل هى رلالولرسرسةاوص راسس س  اا ال وس تالنلة ا لرسريانهةاس  ل ا ل 

ا

سس سيييييي احيييييينتان يييييي لال ليييييينلة الأللسررييييييياا صيييييي ر ال هييييييى رلالولسررسييييييةا ييييييياس يييييي ل  ال    يييييي ل ا ل ىييييييرل اسسيييييينز

 اهوسى ا  نلر اورنستا يال   صلةاس  ل اله لا ل .

ل هييييييى رلا يييييييال سسيييييي   ا  ا"س  ييييييةال نوسيييييي  ال لوحيييييي لا يييييييال  ييييييرل اوؤريييييي ان يييييي لال ليييييينلة الأللرسريييييييانق  يييييي ا    

 اال  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرل ".ا-هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوسى ا  نلر اورنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل ا

ن ريييييي    ا"سحيييييي اسرلقييييييااايييييي ار ييييييااوحأسييييييحال هييييييوة  ال لحوسييييييةا ييييييياهييييييساال ن يييييي ل.اسوأيييييي  اسيييييي حرال و يييييي زاا  

لوهيييييو  ل ا وأييييي س اريييييتال لهييييي ا لال  زليييييةالييييي اال ىأسييييي ااوييييي ا هييييي رو   انسأييييي ااوييييي ا  سيييييةانل لنلهييييي لاألهيييييرل

 اا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تاقسصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوسوس ".

ن شييييي ر ا  ييييي ا سييييي ا"لحورللييييي ا  صنصيييييسةاا ئويييييةال ىأسييييي ا ييييي تا ييييي لال نقييييي ال  صيييييسا ا يييييس ا ييييي سس ا ااو وسيييييحا  

   ر".

نسأوييييي انر  يييييةارنسويييييرزااييييي الصييييي را ييييييال شيييييرةةال  رلقسيييييةا سييييي ا"نن أييييي ا وحرس وسييييي ال لس ئسيييييةانشييييي ن ال  سييييي  ا

 ن ال وة  ال لنلة الأللرسري". أ اح نتالهوح

ننحييييييي ارئيييييييس ال ييييييينزرللالحلييييييي اشيييييييس  ال هييييييين لسيانزسيييييييرال  ل وسيييييييةاسوشيييييييرستا نسيييييييةاوحأسأسيييييييةالييييييي ا ن يييييييزلا

 ل نزلرلال و صصسةانل ن   الأللسسةالأل ر ا ووحأسحا يال سه  ال ح  ثا.

ا

 ونرةاوررس اس هو  ل ال رسلس ناا يارر هو  اسوأ اوى ا ا  رنس انصلو ا ل وس 

س ييييي اصيييييل الرسييييياانوهييييينس انلريييييحالييييي اقسيييييتاهيييييوة  اس ييييي ل انلرسسيييييت الاييييي   اوصيييييرسح  اال ل ونلييييية انر  ييييية

س يييييين اوشنلهييييييريالويييييي الهييييييو  ل اوررسيييييي ا اهييييييوحةال رسل نسييييييةا يييييييا قوييييييس ارر هييييييو  ال  ييييييرل ال يييييي ال نلن ييييييةا

 ار  اوزلح الوح لثال هس هسةانلأللسسةا يال  رل انوص ا   .

 يييييي سرال ووى زسييييييةاورنلو يييييي ا ل ل ونليييييية  ا  ا"لهييييييو  ل اوررسيييييي انقيييييي تاوشنلهييييييريا يييييييالأ سوييييييةاليييييي اقسيييييي لالسيييييي س ا

 اهييييييوحةال رسل نسييييييةاسل ييييييتالرحوييييييةان سيييييي لا يييييييا   ئ  يييييي اريييييي ارر هييييييو  اناقيييييي اسريييييين ا)لهييييييو  ل الألهييييييوحةا

ل رسلس ئسييييية(اصيييييحسح  ا ا رييييي ا يييييس ا ييييي اا  سيييييتالس شيييييرا رييييي الس ليييييةالألةسييييي لال ييييي ن سس ا لسييييي ال حيييييراال سننسيييييةا

 ا أس  اسوحأسحالهوأتاسش  ا  لال لنرن ".لس لةالن نقةا و  سةانسلرس  ال
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نلسوأيييييييي اوشنلهييييييييريال لرلالقوييييييييس ارر هييييييييو  اقيييييييي ئ ا"وا اوأيييييييي ا  احرنلييييييييةالقوييييييييس ارر هييييييييو  ال  ييييييييرل ا يييييييي س  ا

ل لصيييييي لقسةالنييييييرللاوحأسييييييحانيييييي  ا ارليييييي اسؤهييييييىسيال أيييييينتالسريييييي ال ال  ن ييييييةال وييييييياح  يييييي ا ن النييييييرللاوحأسييييييحا

رييييييي ال لرلال يييييييرئس الوهيييييييسحا نس  ييييييي ارس ييييييي  ا ييييييييا ييييييييانرسليييييييةاحوسنيييييييةار سييييييي ال نوسييييييي  ال لوحييييييي لاحسيييييييثار 

حسس ييييي ال أييييي لال وييييين ااوييييي اس ييييي  اصييييي ل انح ن ييييي ال أييييي لال وييييين ا س ييييي ااوييييي السيييييرل احوييييي ال ارس ييييي  اسىهييييي اسييييي تا

 ن ن لا ياهسستالس الحون  ال رنس ر ااو ا   ".

 انر سيييييي انر  ييييييةا"ل ل ونلييييييية"ا نتاليييييي ال ييييييي ر الويييييي الهييييييو  ل اوررسييييييي ا اهييييييوحةال رسلس نسيييييييةا يييييي تاالوس و ييييييي

  ."PKKل  هررسةا ياشل تال  رل اس رس ةالح رسةاحزاال  ل تال رر هو سيا"

رييييي نلاشيييييس الييييين ا يييييياوصيييييرسحا يييييل ل ل ونلة  ا (PKKنرشييييي ال أسييييي  اا يييييياحيييييزاال  لييييي تال رر هيييييو سيا)

(ااييييييي اقسييييييي  ال أييييييينل ال وررسيييييييةاس هيييييييو  ل الألهيييييييوحةال رسلس نسيييييييةا ييييييي تاالوس و ييييييي ا2021وشيييييييرس ال  ييييييي سياا13)

ل ييييييتالألرلريييييييال  رلقسيييييية الشييييييسرلال يييييي ا  ال حييييييزاالرهييييييتان يييييي ئحانل  ييييييةال يييييي الس ليييييي  ال  هييييييررسةال ن رسييييييةا 

 ا ن سةاوؤر ا   .

ناأييييييياا  ييييييي ال ييييييي رال سر لييييييي  ال ورريييييييي الييييييي اسشيييييييرو انر  يييييييةا"ل ل ونلييييييية"اسشييييييي  الهيييييييو  ل ال أييييييينل ال وررسيييييييةا

  اهوحةال رسلس نسةا  تاالوس و  ار احزاال  ل تال رر هو سياشل تال  رل .

 ييييييييي    ال وررسيييييييييةار رييييييييي الييييييييي انصيييييييييىو  اسيييييييييل"لزلا "الهيييييييييو  ل ال أييييييييينل ال لهيييييييييوحةال وررسيييييييييةالوال انزلرلال

  هوحةارسلس ئسةا ياالوس و  ار الهوحياحزاال  ل تال رر هو سي.

نق  ييييييي انزلرلال ييييييي    ال وررسيييييييةا يييييييياسسييييييي  ا  ا"ليييييييزلا ا  ال أييييييينل ال لهيييييييوحةال وررسيييييييةالهيييييييو  ل ا هيييييييوحةا

  ".رسلس ئسة اوا ه  ا   انا رسةاا ال صحةاول ل

للييييي ارر سييييي  ا أييييي اوصيييييي ا  ال لة  ييييياالييييي اقسييييييتا حيييييزلاال ل  رريييييةانل هس هييييييسس ال لهيييييوأوس اسريييييرنرلاويييييي نستا

 ال لو انلح هسةاوررس ااو انرلئل  ا يال  رل .

نسأييييييينتارئيييييييس اروويييييييةال لهيييييييوأستال رر سيييييييةاهيييييييررن اشيييييييل ال ييييييي س ا يييييييياوصيييييييرسحا يييييييل ل ل ونلة  ا  ا"وررسييييييي ا

لسو رييييييي احأييييييين اللسهييييييي  اسأس ل ييييييي اسريييييييراال لسييييييي ةحاق لييييييي اس ييييييير اريييييييتال أييييييينلسس انلألايييييييرل ال  ن سيييييييةان

 ل ح ن سةاس ألهوحةال لحرلةا ن س ".

ن رييييي   ا  ا"اوييييي ال حرنليييييةالول ويييييةاسييييينزلرلال   رنسيييييةار ييييي ا اييييين اقرييييي ئسةا ييييي  النوييييي الأللييييي ال ييييي ن يا

  سون  ال وححأسحاس  هال نرسلةال رسر ".

صييييييييرسحا ييييييييل ل ل ونلة  ا  اليييييييي ان سسيييييييي اسؤريييييييي ال هس هيييييييييال ريييييييير اانل س ئيييييييياال هيييييييي سحاسسهييييييييون ا يييييييي ئأىياو

"ل ل ونلييييييي  اسشييييييي  الهيييييييو   ال أييييييينل ال وررسيييييييةا اهيييييييوحةال رسل نسيييييييةالليييييييرا ةسيييييييرانسوننييييييياالنيييييييرللاوحأسيييييييحا

وشنلهييييييريال يييييي اوحأسيييييحا ن ييييييياسنيييييياال اواولييييييراالحوييييييان ن ييييييياو سيييييي  ال حأسأييييية" السسسيييييي ال ا" ايييييينلاس ييييين ا

 الرنرل ررل ".

ا

ا

ا
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ا

ا

ال  لرللوسن او للالس ه اا٢ل رل  س اسةوحاهوىةا

لوسييييييين او للالس هييييييي اا٢لاوييييييي الصييييييير ال رل ييييييي س  ال سييييييين ال    ييييييي ل ااييييييي الةييييييي  اهيييييييوىةاا ل هييييييينلرسةاسسييييييينز

 ل  لرلال ا ن ا  ئ ل.

قييييييررالييييييسحا لصيييييير ال رل يييييي س ا ال ا"ل هيييييينلرسةاسسيييييينزاللا ليييييييا ولصيييييير ا ييييييياسسيييييي  انر ا ييييييلانقيييييي تال لروييييييا

لوسيييييين ا سسيييييي را لييييين ىيا نلئييييييرال  ن ييييييةال لنةسيييييةارنلوييييييس  ا يييييي  ال لصييييير ان سييييييرال لنةسييييييةا  يييييير اا2هيييييوىةا

 ل للالس هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال  ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرل".

ل  لييييييييرلان ييييييييحال شييييييييرنةاانلنرييييييييحال ا"ل لصيييييييير الاويييييييي اايييييييي الييييييييسحال هييييييييوىةا وييييييييرل سس اسيييييييي  للالس هيييييييي 

 نل رنلسةال و  سةا:

 سشييييييييييييييييييييورةاسيييييييييييييييييييي  لن  اة  يييييييييييييييييييياال هييييييييييييييييييييوىةال اسريييييييييييييييييييين ااويييييييييييييييييييي ال ليييييييييييييييييييي  ال ييييييييييييييييييييي لئ .ا-1

 (الوسييييييييييييييييييييييييييييييين ا سسييييييييييييييييييييييييييييييي را)الوسييييييييييييييييييييييييييييييينسيا سسييييييييييييييييييييييييييييييي را(اا2لسوييييييييييييييييييييييييييييييي ال هيييييييييييييييييييييييييييييييوىةا)اا-2

 (اش راوه  اس قه ةالوه نسةا.ا20ل لال هوىةا)اا-3

 لصييييييييير س احصيييييييييرلا.ورييييييييين ال هيييييييييوىةاسريييييييييل سةال ل هيييييييييورارييييييييي ر ا ولييييييييين ىس ال لنةسيييييييييةارنلويييييييييس  ا ييييييييي  اا-4

وأيييييي س ارىسييييييتاليييييينة ارلوسيييييي ا يييييي  الصيييييير س احصييييييرلا وليييييين ىس ا سييييييرال لنةسييييييةارنلوييييييس  ا يييييي  الصيييييير س اا-5

 ناييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اقسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينتال رىييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي و ال لوأ سويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةا.

اولسحال هوىةاس ن ا  ئ لا.ا-6

ا

ال رشس اسةوحاننسةان س لال ال هو ال ش صسةانل هوىةال ورلسوسةانهوىةال  أن 

 اوييييييي الصييييييير ال رشيييييييس  ال سييييييين ال    ييييييي ل ااييييييي ا ةييييييي  اننسيييييييةان سييييييي لالييييييي ال هيييييييو اا ل هييييييينلرسةاسسييييييينز

 وىةال  أن .ل ش صسةاس لر  ةال  ال هوىةال ورلسوسةال س   ةانه

 ال ا"ننسييييييةان سيييييي لاليييييي ال هييييييو ال هيييييينلرسةاسسيييييينزانقيييييي تال لروييييييااللا ليييييييا ولصيييييير ا ييييييياسسيييييي  انر ا ييييييل

(الوسيييييين ا سسيييييي رانهييييييوىةا٥سيييييين ا سسيييييي راس لريييييي  ةال يييييي ال هييييييوىةال ورلسوسييييييةال س   ييييييةا)(الو١٠ل ش صييييييسةال س   ييييييةا)

 (الوسن ا سس ر".٥ل  أن ا)

نلنريييييييحال لروييييييياالوا لييييييييال ا"ل وأييييييي س ااوييييييي ال هيييييييو ال ش صيييييييسةانل هيييييييوىةال ورلسوسيييييييةانل  أييييييين ال رورنسسييييييي ا

ال ا  تاوةسسحالصر ال رشس انواسنن انهسةاسس ال لصر انل زسن ".

ا

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
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ا

ا

ا

ا

 

او  س  ان س لااو ال لاللق لةانص حسةاو شسرلال زس رل ال حرنلةال ه ن سةاوأرل

ا

نل ييييييحالنويييييي ال يييييينزرللال هيييييي ن ا ال سيييييين ال    يييييي ل ااويييييي او يييييي س  ان سيييييي لاوشييييييلتاليييييي لاللق ليييييية ااا   ويييييي

انص حسةاو شسرلال زس رلا ونل  س .

ل يييييي  نتا ليييييييرلانلحيييييي لا ر  يييييييةاننل ييييييحالنوييييييي ال يييييينزرللال هييييييي ن اااويييييي او ييييييي ستاليييييي لاللق ليييييييةا ييييييياح  يييييييةا

  ش ر.ا3  رل او شسرلال زس رل ا ورن ا

 شييييي ر انلييييي لاا3رلييييي انل يييييحااوييييي او ييييي ستانييييي نتا سريييييتال و شيييييسرل ا ورييييين اصييييي حسةاو شيييييسرلال ليييييرنرا وزسييييي رلا

اه اة انس ن اره .ا96للق لةا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

ا

ا
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ا

ا

ا نتا رسسةاوهو ا نررلسس ا س لةا    انناان س لا ص ال ررس  ال رنهسة

وهييييييول ا نررلسسيييييي الل سييييييس ا س لييييييةا  يييييي  انييييييناان سيييييي لاليييييي ا نتا رسسييييييةا يييييييا ييييييتال رييييييرس  اا ا٢٤ ييييييرلس ا

ل رنهييييييسةال ويييييييياوهيييييييو   ال سسيييييي ال وحوسييييييية انل ويييييييياويييييي  ر اسى و ييييييي ار سيييييييرلاشييييييسرةال ر رسييييييي ل.انشيييييييررانزسيييييييرا

ل ييييييي    الألنررلسييييييييا ن سرهييييييييارسزسسرييييييين اريييييييتالييييييي ا هيييييييس سس انل سيييييييرنس انل نوسييييييي  ال لوحييييييي لااوييييييي ا ال ييييييي .ا

نر   ا رهييييييو ا  ل سسيييييي اس يييييي  ا  يييييي  انيييييينااليييييي اصييييييس   ارليييييي ا ييييييناشيييييي  ا رسهيييييي ال ويييييييا اليييييي ارسسيييييي انسيييييي 

نيييييييناقصيييييييسرلال ليييييي  ا رييييييي  ةا  ييييييي اسرسة سسيييييي ال ويييييييياق لييييييي اس رهيييييي تاصييييييينلرس الييييييي اةيييييييرلزا-سصيييييينلرس ا ر 

س  لئيييييةالييييي ال سسسيييييةال وحوسيييييةا وة قيييييةا ييييييا نررلسسييييي السييييي الةوييييي اوشيييييرس اا40" ليييييرل ".ان لييييير ارنهيييييس احييييينل يا

الألنت  رونسر.

ال ررن اسسوأ ال أ سن الأللرسريا لر  حةال ور  

لسوأييييييي ال يييييييرئس ال ىرسهييييييييا سل سنسييييييييتالييييييي ررن ال أييييييي سن ال صييييييي  را ييييييييال نوسييييييي  ال لوحيييييييي لارنهيييييييس ال سييييييين  ا

نق تالييييييي ررن ا ييييييي تا لر  حيييييييةال ورييييييي   انلاوسيييييييرا سييييييي اواسول شييييييي الييييييي اقنلاييييييي الس ليييييييةال ونييييييي رلال    لسييييييية.

سييييييين ال    ييييييي ل:ا"لييييييي ال لهيييييييوحستال حييييييي سثااييييييي ا زل يييييييةالنولييييييي  الييييييي الل وييييييييال أةييييييي  ال صيييييييس ايال ىرسهيييييييي ا

ل ررسيييييين اليييييي ال صييييييس اةا ن ا رييييييراقيييييي سن اوأوييييييسصال وريييييي  ا يييييييال نوسيييييي  ال لوحيييييي ل انريييييي   االيييييي اهييييييسنلن ا

 ييييييا نرنسيييييي اليييييي اانلقس ".ن شييييي را  يييييي ا  ال نوسيييييي  ال لوحيييييي لاوسسييييي ا  ز يييييي اس هيييييي  را اوييييي الليييييي ااسيييييي ال يييييي نتا

لييييي ال أة اييييي  الوقوصييييي  سة الييييي ا"سس ييييي ال لشيييييرن الألنرنسييييييالألنرنسسييييية انوأييييي  ال ييييي ا ال لييييي  يال رييييي  ا  ييييي  ا

ليييييييي ال هيييييييين اس  ر لت".ن ريييييييي  :ا" اوأيييييييي ا  ا يييييييي لال أيييييييي سن اواسونيييييييي نااليييييييي اقنلايييييييي الس لييييييييةال ونيييييييي رلا

ن ايييييراال يييييرئس ال ىرسهييييييااييييي ار سوييييي اسلس قشيييييةال    لسييييية ا رييييي  ةا  ييييي ا  ييييي ا اوسيييييرا ييييي لالألليييييرا سيييييران ا".

 يييييييا سهييييييلسرال لأست.سيييييي ررا  ال ييييييرئس الأللرسريييييييانييييييناا يييييي هال أرييييييسةا" يييييييا نيييييينللال صيييييي لقة"ا يييييييانلشييييييسة 

س سيييييي  انقيييييي ا يييييييا  هيييييية ال ل ريييييييال أيييييي سن ا لر  حييييييةال وريييييي   ال يييييي ااسييييييسصااويييييي اوهيييييي س  ارييييييرسسسة ا

ن يييييياوحىيييييزالسس ييييي  ال هيييييس رل ال ر رس ئسيييييةال ويييييياوييييي اونلس  ييييي ا ييييييال نوسييييي  ال لوحييييي ل انل وييييييا س ييييي اسة رسييييي  ا

  الألنرنسييييييييييا شيييييييييؤن ال هييييييييين ال  ل وسييييييييية اوسسيييييييييراا ل الرنسييييييييي  ا لرسرسيييييييييةال صيييييييييس .نق تالىييييييييين الووحييييييييي

سرسويييييين  ا  اسرنرهييييييتاهورييييييةراوو يييييي  ا نييييييرللل ار لااويييييي ال أيييييي سن الأللرسريييييييال يييييي ااسو يييييي ر اليييييي اقنلايييييي ا

لس ليييييييةال ونييييييي رلال    لسييييييية احهييييييياار اال لىنريييييييسةالألنرنسسة.نقييييييي اشيييييييرتالووحييييييي  الألنرنسييييييييا رسيييييييحااليييييييتا

  ا"ل لس  هةا سرال سزس ةال لحولوة".لشورر ال ال نوس  ال لوح لا وهنسةال      اسش 

 


