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ّ ــع ٓضَ ٛن ٙأُِقــــاد ث٘لٌ االًـــاُ٤ت اُولٔ٣خ
اٍـــ ٟاُْي ف ـــ ١ؽو٤وخ أُؼِ ّٞـــاد أُولٓخ
ٝاالؽزغبط ػَ ـــ ٟمٍ ــى ٛٝن ٙأ ٘٣ـــا ّ ـــٕ
اُذ ١رق َٔو االؽزظـــاط ُل ٟأُٞا٢٘ٛـــٕ
اُو٘ـــا٣ب ــ
ػٔ ّٞــــا.
ؿـــالٍ ٛنا اُْٜو ثو٤ذ اُؼل ١ـــك ّ ـــٕ أُِقـــاد
االعزْ ـــــاػ٤خ ٓ ٜـــهٝؽخ ػَــــ ٟاُٜــــاُٝخ ثلٕٝ
ؽِ ٍٞػِٔ٤خ أ ٝؽزْٓ ٠به٣غ ؽِ ٌٖٔ٣ ٍٞإٔ رؾل
ٖٓ ؽبُخ االؽزوبٕ ٓضَ اُجطبُخ ٝاٗوطبع اُ٘ٞه
اٌُٜوثبئٝ ٢ؿ٢ــاة اُْ ــاء أُــاُؼ ُِِــهاة اٍــٟ
ؿ٢ــه مُي مُي كبُٔغ ــــاُغخ ال رغ ـــك ٝإٔ ريـــٕٝ
ٝف ١ػــــاُخ هط٤ؼخ ًِ ّ٢ـــح ّ ـــع اٗزعــــاهاد
رو٘٤خ ــ
ٓزَبًٖـــ ١أُٖـــــاٛن اُلافِ٢ــح ثْيــٍ ؿـــآ
كٗ ٢لٌ ٛنا االٛبه ُْ رولّ ُٜن ٙأُ٘بٛن اُز ٢رْ
رٖ٘٤لٜب ػِ ٠أٍبً ًٜٗٞب ٓوٖ٤خ ْٜٔٓٝخ ك٢
أُ٘ٞاٍ اُز٘ٔ ١ٞفالٍ اُؼوٞك أُب٤ٙخ ْٓبه٣غ
ر٘ٔ٣ٞخ هبكهح ػِ ٠اُؾل ٖٓ اُجطبُخ ٝاُٜغوح اُلافِ٤خ
ٝرط٣ٞو اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝرٞك٤و اُقلٓبد اُلٗ٤ب
ُِٔزَبً٘ٔ٣ٝ ، ٖ٤ضَ ٛنا أُٖذ ٝاُزؼبَٓ اُزو٘ٓ ٢غ

االطبر انعبو نهزحزكبد االحزجبجيخ
ال رياٍ اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ك ٢اٌّبُٜب أُزؼلكح
ٝأُز٘ٞػخ اؽل ٟأَُبد االٍبٍ٤خ ُِؾواى
االعزٔبػ ٢ك ٢رٓ ٌٗٞب ثؼل اُضٞهح كول افند ٛنٙ
اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ َٓبهاد ٝأٍبُ٤ت ٓزٌ٤لخ
ٓغ ٛج٤ؼخ االٍجبة اُز ٢أكوىرٜب
ا ْٛاالؽلاس اُز٤ٓ ٢يد ٛنا اُْٜو  ٞٛاُؼٞكح
اُو٣ٞخ ُالهٛبة ك ٢ػل٣ل أُ٘بٛن ٝهل أفن ٛنٙ
أَُؤُخ رـط٤خ اػالٓ٤خ ًج٤وح ٛٝبٓخ كٓ ٢قزِق
ٍٝبئَ االع ـــالّ أُوئ٤خ ٝأَُْ ـــٝػخ ٝأٌُزٞثخ
اُؼل١ك ّ ــٕ
ــ
ٝاالٌُزو٤ٗٝخ ٝ ،ثو٤ذ ؽٛ ٍٞنا أُِق
االٍئِخ أُطوٝؽخ ثل ٕٝأعٞثخ رؾ َل ٖٓ ؽ٤وح أٛبُ٢
ٓٝزَبً٘ ٢أُ٘بٛن أُؼ٘٤خ ثٌَْ ٓجبّوثبالهٛبة
ٝثبُٔٞا ٖ٤٘ٛػٔٓٞب ٝأُٜزٔٝ ٖ٤أُزبثؼُِْ ٖ٤ؤٕ
اُؼبّ كجبُوؿْ ٖٓ فطٞهح اُظبٛوح ال رياٍ اَُِطبد
االكاه٣خ رزؼبَٓ ٓغ أُِلبد االٓ٘٤خ ٝكن االٍبُ٤ت
اُزوِ٤ل٣خ اُز ٢رو ّٞػِ ٠أُؾبكظخ ػَ ــ ٟاالًـــهاه
ٝػلّ ًْق اُؾنـــائن ثٌَْ ًَــٝ ١مُي الٍتــاة
أٓ٘٤خ كائْ ـــا ُ ،ول ُٝل اُزْ ـــاك ١فــــ ١اُزغ ـــآَ
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ّٜلد اُؼل٣ل ٖٓ أُ٘بٛن ك ٢اُغ٘ٞة اُز ٢َٗٞك٢
ثلا٣بد ّٜو عٞإ رٜب َٛأٓطبها ؿي٣وح رَججذ ك٢
رَغ َ٤ػلك ٖٓ أُلوٞك ٖٔٓ ٖ٣عوكز ْٜأُ٤بٝ ٙك٢
أٙواه عَٔ٤خ ك ٢أُ٘بىٍ ٝاُج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝك٢
ارالف هطؼبٕ أُٞاّٝ ٢هل ُٝل مُي ٓٞعبد ٓزؼلح
ٓٝقزِلخ االٍبُ٤ت ُالؽزغبط ٙل اٌَُُِٜٗٞ ٜب
ؽَت أُؾزغ ُْ ٖ٤رٞكو االؿبصخ اُٚوٝه٣خ ك٢
االٝهبد اُالىٓخ ٓٝطبثخ ا٣بٛب ثبُجؾش اُْ٘ ٜ٤ػٖ
أُلوٞكٖ٣

ٛن ٙاالٗزظبهاد ػبٓال أٍبٍ٤ب ك ٢رغنهاُـٚت
ٍٝوػخ رؾ ُٚٞاُ ٠كؼَ اؽزغبع٣ ٢ؤفن ػل٣ل
ثٌَْ ٓض٤و ِٓٝلذ
االٌّبٍ ًٔب رْ هٕل مُي
ُالٗزجب ٙك ٍْٞٓ ٢اُؾٖبك رْ رَغ َ٤ػلك ًج٤و
ٛٝبئَ ُِؾوائن ك ٢أُؾبٕ َ٤اُيهاػ٤خ ٛنا ٝهل
أٝهكد اُؼل٣ل ٖٓ أُٖبكهاالػالٓ٤خ ً ٕٞاٌُض٤و
ٖٓ ٛن ٙاُؾوائن  ٢ٛثلؼَ كبػَ اُن٣ ١جو ٠اُ ٠ؽل
االٕ ٓغٜٞال ٝكٗ ٢لٌ االٛبهرْ رَغ َ٤اُؼل٣ل ٖٓ
اُؾوائن ك ٢اُـبثبد ٝأُؾٔ٤بد ٝاُؼل٣ل ٖٓ
االٍجبة الرياٍ ؽَت ٗلٌ أُٖبكه ٓغُٜٞخ
رؾِ٘٤ب ٛن ٙأَُؤُخ ٓوح أفو ٟاُٞٙٞٓ ٠ع االٖٓ
اُو٣ل ٢اُنٌ٣ ١بك إٔ ٓ ٌٕٞ٣زـ٤جب ًِ٤ب ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ
أُ٘بٛن اُلالؽ٤خ ثٌَْ فبٓ ٝاُن ١اٗغو ػ٘ٚ
ٓٞعخ ًج٤وح ٖٓ اَُوهبد أُ٘ظٔخ ُِٔٞاّ ٢اُْ٤ئ
اُن ١أك ٟاُ ٠اُؼل٣ل ٖٓ اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ اُز٢
أفن اُجؼ٘ ٜٓ٘ب أثؼبكا ػ٘٤لخ ك ٢ػل٣ل أُ٘بٍجبد
ٓٝغ ٓٞعخ اُؾوائن ٝآٌبٗبد االرالف أُوٖٞك
ُِٔؾبٕ َ٤اُيهاػ٤خ أٍ ٝوهزٜب كبٕ ٛن ٙاُؼٞآَ
ٓوّؾخ ُزط٣ٞو ٓٞعبد رؾوًبد اؽزغبع٤خ ّجٜ٤خ
ُِز ٢رْ هٕلٛب كٛ ٢ن ٙأُ٘بٛن ٝك٘ٓ ٢بٛن أفوٟ
ُول الؽظ٘ب فالٍ ٛنا اُْٜو ثوٝى ظٞاٛو عل٣لح
ٍبٔٛذ ك ٢ثِٞهح االؽزوبٕ االعزٔبػ ٢أَُُٞل
ُِـٚت ٓضَ ٓبٕبؽت آزؾبٗبد اُجبًبُٞه٣ب ٖٓ
ٝاأل٤ُٝبء
هكٝك كؼَ ػ٘٤لخ ٖٓ ٛوف اُزالٓ٤ن
ٝاألٍبرنح ٝاُ٤ٜبًَ اُ٘وبث٤خ ٝػل٣ل اُغٔؼ٤بد
اُ٘بّطخ ك ٢ؽوَ أُغزٔغ أُلٗ ٢ؽ٤ش أفن اُـِ
ك ٢االٓزؾبٗبد ٌَّ اُٞثبء اُن ١رَب٣وٍِ ٙطخ
االّواف ك ٕٝاُولهح ػِ ٠رول ْ٣االُ٤بد اُز ٢رٌٖٔ
ٖٓ اُزٖل ١اُلؼِ ٖٓ ُٚ ٢اُظٞاٛو اُز ٢رْ هٕلٛب
ٝاُز ٢رجِٞه ٓٞعخ ٖٓ االؽزغبعبد اُ٤٘ٔٚخ
ٝاٌُبٓ٘خ اٌّبالد اُلٚالد ٝاُ٘ظبكخ ٝاُ٘بًٓٞ
ٝاُزِٞس ٝإٌّبالد اُ٘وَ ٝاهرلبع أُُْ ٜألٍؼبه
ك ٢ثلا٣بد ّٜو هٓٚبٕ ٝهل ٍغِ٘ب هكٝك كؼَ
ٓزجب٘٣خ ُِٔٞا ٖ٤٘ٛؽٛ ٍٞن ٙأَُبئَ أٜٔٛب اُـٚت
ٝاالؽزغبط إال أٗ٘ب ُْ َٗغَ رؾوًبد اؽزغبع٤خ
ثَجت ٓجبّو ُٜن ٙاُظٞاٛو
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رْ رَغ 78 َ٤رؾوًّب اؽزغبع٤ب فالٍ ّٜو عٞإ
ٝىػذ ػِٝ 16 ٠ال٣خ ٞ٤ٛال٣بد ث٘يهد ٝڤبثٌ
ٝڤلٖخ ٝع٘لٝثخ ٝاُو٤وٝإ ٝاُوٖوٝ ٖ٣هجِ٢
ٝاٌُبف ٝأُٜل٣خ ٓٝلٗٝ ٖ٤أَُ٘ز٤و ٕٝلبهٌ ٝ
ٍ٤ل ١ثٞى٣ل ٍٍٞٝخ ٝرٞىه ٝرٝ ٌٗٞمُي ثَ٘ت
ٓقزِلخ

ٝال٣بد عل٣لح ِّٜٔب االؽزغبط ٛنا اُْٜو ٓضَ
ٝال٣خ ٍٍٞخ اُز ُْ ٢رْٜل رؾوًبد اؽزغبع٤خ فالٍ
االّٜو اُضالصخ أُب٤ٙخ  ُْٝرْٜل ثؼ٘ اُٞال٣بد
ٓضَ ىؿٞإ ٗٝبثَ ٝرطب ٖ٣ٝرؾوًبد رنًو.
رؾُٞذ ثؼ٘ اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ اُؼل٣ٞخ اُ٠
رؾوًبد رِوبئ٤خ أفند ٌّال رٖبػل٣ب أكد اُ٠
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ُِ٘ٞه اٌُٜوثبئٙٝ ٢ؼق اُقلٓبد االٍزْلبئ٤خ
ٝاُطج٤خ ْٓٝبًَ اُ٘وَ ٝاُزي٣ٝل ٝاالٖٓ اُو٣ل٢
ًٔب ٍغِ٘ب ثؼ٘ اُقٖ٤ٕٞبد كٛ ٢ن ٙاُزؾوًبد
ُٜب ػالهخ آب ثؤٌّبٍ اٍزض٘بئ٤خ ٓضَ االٓطبه
اُطٞكبٗ٤خ ثجؼ٘ ٓ٘بٛن اُغ٘ٞة أ ٝثٔٞعخ اُؾوائن
ك ٢ثؼ٘ أُ٘بٛن ًٝنُي كػٞح اُجؾبهح ك ٢ثؼ٘
أُ٘بٛن اَُبؽِ٤خ أُطبُجخ ثزٞك٤و اُؾٔب٣خ االٓ٘٤خ
ك ٢ػٔن اُجؾبه ٗز٤غخ ٓب ٣زؼوٗ اُٛ ٚ٤ؤالء ٖٓ
اػزلاءاد ٓزٌوهح ٖٓ هٞاهة اُٜغوح اَُو٣خ اُ٠
ؿ٤و مُي

أُٞاعٜبد ٓغ االٖٓ اُْ٢ء اُن ١اٗغو ػ٘ ٚإ٣وبكبد
ٝإٕبثبد ٓضَ اُن ١ؽلس كٓ ٢ؼزٔل٣خ اُٖق٤وح
ؽ٤ش اُزغبد اَُِطبد االكاه٣خ اُ ٠أُؼبُغخ االٓ٘٤خ
ُل٘ اػزٖبّ ؽبِٓ ٢اُْٜبكاد اُغبٓؼ٤خ اُؼبٖ٤ِٛ
ػٖ اُؼَٔ ٝاُن ٖ٣هطؼ ٞاُطو٣ن آبّ ؽوًخ أُوٝه
 ُْٝرجؾش ػٖ ٍجَ افؤُ ٟؼبُغخ االٌّبٍ ٣ٝجو٠
ٛنا أُِق كٛ ٢ن ٙاُغٜخ ٝك ٢عٜبد أفوٓ ٟوّؼ
ُؼل٣ل اُزطٞهاد ك ٢االٍبث٤غ اُوبكٓخ.
رْ هٕل اُؼل٣ل ٖٓ اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ماد
ٕجـخ كوك٣خ ٝأفو ٟعٔبػ٤خ أفند ٛن ٙاالف٤وح
ٗلٌ االٌّبٍ اُز ٢رْ هٕلٛب ك ٢اُْٜو اَُبثن
 ٢ٛٝرؾوًبد اؽزغبع٤خ ػل٣ٞخ ٝرؾوًبد
اؽزغبع٤خ رِوبئ٤خ ٝرؾوًبد اؽزغبع٤خ ػْٞائ٤خ اال
أٗ٘ب ٍغِ٘ب اٌّبال ًبٓ٘خ ُالؽزغبعبد  ٌٖٔ٣اكهاعٜب
 ٖٔٙاالؽزغبعبد اُ٤٘ٔٚخ  ٢ٛٝاالؽزغبعبد اُز٢
رزٞكو ػًِ ٠بكخ ٓؼبُْ اُزؾوى إال أٜٗب ُْ رزؾ ٍٞاُ٠
رؾوًبد اؽزغبع٤خ  ٢ٛٝهبثِخ ُِزؾ ٍٞاُ ٠رؾوى
ك ٢ؽبٍ رٞكو اُظوٝف أُٞكوح ّو ٛٝمُي
ٝثبُؼٞكح ُ ٠اُزؾوًبد اُز ٢رْ هٕلٛب ك ٢االّٜو
اَُبثوخ كول الؽظ٘ب إٔ اُؼل٣ل ٜٓ٘ب أفن أٌّبٍ
االؽزغبط اُ ٢٘ٔٚصْ رؾُٞذ اُ ٠رؾوًبد
اؽزغبع٤خ أفن ثؼٜٚب ثؼلا رٖبػل٣ب
ػِٔب ٝاٗ٘ب هلٓ٘ب رؼو٣لب ك ٢اُؼلك اَُبثن ُِؾوًبد
االؽزغبع٤خ اُؼل٣ٞخ ٝاُؾوًبد االؽزغبع٤خ اُزِوبئ٤خ
ٝاُؾوًبد االؽزغبع٤خ اُؼْٞائ٤خ ٝاُلوم ثًَ ٖ٤
ٜٓ٘بْٗ(.وح ّٜو ٓب)١
ٓضِٔب ًبٕ اُْؤٕ ك ٢االّٜو اَُبثوخ افند
االؽزغبد اُزِوبئ٤خ األثؼبك اُزبُ٤خ:

انجعذ انجهىي
ًٌَ ّٜو ٓضِذ االٌّبالد اُز٘ٔ٣ٞخ ػبٓال أٍبٍ٤ب
ُٔقزِق أٌّبٍ االؽزغبعبد  ،كبُجؼل اُغ١ٜٞ
٣قزيٍ أُؾِ ٢كٛ ٢نا أَُز٣ٝ ٟٞجِٞهاٌّبالد
ػل٣لح فبٕخ ك ٢أُ٘بٛن اُلافِ٤خ اُز ٢الرياٍ
ر٘زظوهواهاد ر٘ٔ٣ٞخ رٌٖٔ ػِ ٠أَُزٞاٖ٤٣
أُزٝ ٍٜٞاُجؼ٤ل ٖٓ اعبك ؽُِِ ٍٞج٘٤خ اُزؾز٤خ ٝكي
اُؼيُخ ػٖ ٛن ٙاُغٜبد ٝرٞك٤و اُقلٓبد االٍبٍ٤خ
اُز ٢رؾل ٖٓ اُٜغوح اُلافِ٤خ ٝرٞك٤و ك٘٣بٓ٤ٌ٤خ
ر٘ٔ٣ٞخ هبكهح ػِ ٠رٞك٤و ّو ٛٝاُزٔلَٖ
االهزٖبك ١ثٛ ٖ٤ن ٙاُغٜبد ٝثو٤خ اُغٜبد االفوٟ
ثْ ٞ٣كو َٓبُي االٍزضٔبه اُؼٔٝ ٢ٓٞاُقبٓ ٌٖٔ٣ٝ
ٖٓ ٖٓ اٗزبط ٓٞا ٖٛاُْـَ ٝاُؾل ٖٓ اُلوو
ٝاُْٜبّخ ٝاالٍزـالٍ ٝػٔبُخ االٛلبٍ ٝاالٗقواٛ
كّ ٢جٌبد اُزٜو٣ت ٝأُقلهاد ٝاُؼ٘ق  ٝاُغؤ٣خ
أُ٘ظٔخ
ُول رْ رَغ َ٤اُؼل٣ل ٖٓ اُزؾوًبد ٖٓ أعَ رَ٣ٞخ
اُٙٞؼ٤بد أُ٤ٜ٘خ ٝاالؽزغبط ٖٓ أعَ ػٞكح ٓؼزٔل
ٓؼيٝ ٍٝاالؽزغبط ٖٓ أعَ رـ٤٤و ٛج٤جخ ٝرؾَٖ٤
فلٓبد َٓزْل ٠عٝ ١ٜٞؿِن ٖٓت ُِلٚالد
ٝاالؽزغبط ٖٓ أعَ اؽلاس ثِل٣خ ًنُي االؽزغبط
ٖٓ أعَ اُؾٖ ٍٞػِ ٠أَُبًٖ االعزٔبػ٤خ
ٝاُزؾوى ٖٓ أعَ اهبُخ ٌٓزت عُِ ١ٜٞلالؽخ
ٝاُٖ٤ل اُجؾو ١اُ ٠ؿ٤و مُي

انجعذ انًحهي
رٔ٤ي اُجؼل أُؾِ ٢ثز٘ٞع اَُ٘٤ظ االؽزغبع٢
ٝرْبثٌ ٚؽ٤ش ٍغِ٘ب اُزوبء ؽٗ ٍٞلٌ أٍجبة
االؽزغبط ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ أُؼزٔل٣بد ٝاُؼٔلاد
رٔؾٞهد ثبالٍبً ؽ ٍٞرلٗ ٢اُقلٓبد االٍبٍ٤خ
ٝؿ٤بة اُؼل٣ل ٖٓ أُواكن اُؾ٤بر٤خ ٓضَ أُبء
اُٖبُؼ ُِْواة ٝاالٗوطبع أُزٌوه ٝأُزٞإَ
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اُْوائؼ االعزٔبػ٤خ ٖٓ م ١ٝاُٙٞؼ٤بد
االعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖبك٣خ أُقزِلخ ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ
اُوطبػبد ٝاُؼل٣ل ٖٓ اُغٜبد ٝاُؼل٣ل ٖٓ أُْبهة
اُلٌو٣خ ٝاَُ٤بٍ٤خ كول ًبٕ ٛؤالء :
ـ ٓٞاُ ٕٞ٘ٛالؽزغبط ػِ ٠روك ١االٙٝبع
أُؼ٤ْ٤خ ٝاُقلٓبد االكاه٣خ
ـ رغبهك ٢ثؼ٘ اُلٚبءاد اُزغبه٣خ ُِٔطبُجخ
ثزَ٣ٞخ ٙٝؼ٤برْٜ
ـ كالؽ ٕٞك ٢ػل٣ل أُ٘بٛن اُلالؽ٤خ ُِز٘ل٣ل ثٚؼق
اُقلٓبد
ـ ثؾبهح ُِٔطبُجخ ثبالٖٓ اُجؾوٝ ١رؾَ ٖ٤اُج٘٤خ
اُزؾز٤خ ُِٔٞاٗ٢
ـ ٍٞام ٍ٤بهاد أعوح ٖٓ أعَ اُؾٖ ٍٞػِ٠
هفٔ ٍ٤بهخ
ـ ػب ِٕٞٛػٖ اُؼَٔ ٖٓ أعَ أُطبُجخ ثبُْـَ
ـ إٔؾبة اُْٜبكاد اُغبٓؼ٤خ ٖٓ أعَ اعبك ؽٍِٞ
ػبعِخ ُٔؼِٚخ اُجطبُخ
ـ ػِٔخ ٖٓ أعَ رَ٣ٞخ ٙٝؼ٤بر ْٜأُ٤ٜ٘خ ٝرؤٍْٜ٤
ـ عٔب٤ٛو أُالػت اُو٣ب٤ٙخ ٝاُؼ٘ق اُو٣ب٢ٙ
كافَ ٝفبهط أُالػت
ـ ْٗطبء ك ٢اُؾوَ اَُ٤بٍ ٖٓ ٢أعَ اُز٘ل٣ل
ثبُٔؾبًٔبد اَُ٤بٍ٤خ ٝاالؽٌبّ ك ٢ؽن ثؼ٘
اُْ٘طبء اَُ٤بٍٖ٤٤
ـ ْٗطبء ك ٢ؽوَ أُغزٔغ أُلٗٝ ٢اُز٘ل٣ل ثٚوٝف
أُؾبًٔبد ِٛٝت اُزؾو٤ن كٝ ٢كبح ٓٞا ٖٛهٖٛ
االػزوبٍ
ـ ٗوبث ٕٞ٤اٗقو ٞٛثٌَْ كوك ١ك ٢ثؼ٘ اُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ أُؾِ٤خ ٝاُغ٣ٜٞخ ٝاُ٤٘ٛٞخ
ـ ٓٙٞلٝ ٕٞاكاه ٕٞ٣ثجؼ٘ أُؤٍَبد ُِز٘ل٣ل
ثبُزَ٤٤و االكاه١
ـ أٛبُٝ ٢ػبئالد ٖٓٔ ٕلهد ٙل ْٛأؽٌبّ
هٚبئ٤خ
ـ أكواك ٓؼي ٖٔٓ ٖ٤ُٝاٗزؾوٝا أ ٝؽبُٞٝا االٗزؾبه
ًٌَْ ٖٓ أٌّبٍ االؽزغبط
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انجعذ انىطُي
رؼلكد ٝر٘ٞػذ اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ماد اُجؼل
اُ ٢٘ٛٞفالٍ ٛنا اُْٜوٝ ،كٛ ٢نا االٛبه ْٗ٤و
اُ ٠اُوٞاٍْ أُْزوًخ ث ٖ٤اُغٜبد ك ٢اُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ ٓضبٍ مُي اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ
ألٕؾبة اُْٜبكاد اُغبٓؼ٤خ أ ٝرِي اُزؾوًبد
اُقٖ٤ٕٞخ اُز ٢روغ ك ٢ثؼ٘ اُغٜبد اال إٔ
ٓغبُٜب ٣زغبٝى اُجؼل أُؾِ ٢أ ٝاُغ َْٔ٤ُ ١ٜٞاُجؼل
آُٝ ٢٘ٛٞضبٍ مُي االؽزغبط ٖٓ أعَ اُز٘ل٣ل
ثبُلَبك أُبُٝ ٢االكاه١
ُول رْ هٕل عِٔخ ٖٓ االؽزغبعبد ػِ ٠أُؾبًٔبد
ٝظوٝكٜب ٝاالؽٌبّ اُزٕ ٢لهد ػٜ٘ب ٝاػزجود
عبئوح ْٓٝطخ ٝؽ ٍٞاٍزؼٔبٍ اُؼ٘ق ٖٓ أعَ ؽَ
اػزٖبّ ٝاالؽزغبط ٖٓ أعَ اُزؼٚ٣ٞبد أُبُ٤خ
ًٝنُي اُزؾوى ُِز٘ل٣ل ثبألؽٌبّ اُٖبكهح ثؾن أث٘بء
اُجوًخ ٝاالؽزغبط ٖٓ أعَ أُطبُجخ ثبٛالم ٍواػ
ٓٞهٞك ٖ٤ثزٜٔخ ؽوم ٓوو ُؾوًخ اُٜ٘ٚخ
ٝاالؽزغبط ًنُي ُِز٘ل٣ل ثبٛالم ٍواػ ػ ٕٞأٖٓ
ٓز ْٜثبٛالم اُ٘به ػِ ٠أؽل أُٞا ٖ٤٘ٛأُؾزغٖ٤
اُ ٠ؿ٤و مُي
انفبعهىٌ في انزحزكبد االحزجبجيخ
افزِق اُلبػِ ٕٞك ٢اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ك٢
أٌّبُٜب أُقزِق  ،كول َّٔ االؽزغبط اُؼل٣ل ٖٓ
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انيبد انزحزكبد االحزجبجيخ
ػِ ٠أَُز ٟٞاُلوك١
ارقند اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ اُؼل٣ل ٖٓ األٌّبٍ
ٝأُظبٛو اُلوك٣خ ًبٗذ أٍبٍب االٗزؾبهٓٝؾبُٝخ
االٗزؾبهٝاالٙواة ػٖ اُطؼبّ ٝهل ٍغِ٘ب ؽبُخ
اؽزغبط كوك ١رٕ ٠ُٞبؽجٜب اُزؼو ١ك ٢كٚبء ػبّ
ًٌَْ ٖٓ أٌّبٍ االؽزغبط
ٛنا ٝهل ٍغِ٘ب رطٞها ٛبٓب ِٓٝلزب فالٍ اُْٜٞه
االف٤وح ُؾبالد االٗزؾبه ٓٝؾبٝالد االٗزؾبهُ ،ول
ِّٔذ ٛن ٙاُظبٛوح ًَ اُْوائؼ اُؼٔو٣خ ٝاُغَٖ٘٤
ٝاُؼب ٖ٤ِٛػٖ اُؼَٔ ٝاُن٣ ٖ٣زٞكو ٕٝػِّ ٠ـَ
هبهٝك ٢هطبػبد ٓقزِلخ ٝك ًَ ٢اُغٜبد روو٣جب
ػِ ٠أَُز ٟٞاُغٔبػ٢
أفند اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ اُؼل٣ل ٖٓ االٍبُ٤ت
أُؼٔ ٍٞثٜب ك ٢اَُبثن ٓضَ االػزٖبٓبد ٝهطغ
اُطو٣ن ٝاُٞهلبد االؽزغبع٤خ أٓبّ أُؤٍَبد
اُؼٔ٤ٓٞخ ٝماد اُْؤٕ ٝاٙواثبد اُغٞع اُغٔبػ٢
ٝاُؼوائ٘ ٝاالٙواثبد

٣نًو رغبٛ ٙن ٙاُزؾوًبد ،كبُؼل٣ل ٖٓ اُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ ُْ رغل اماٗب ٕبؿ٤٤خ ُٝؼَ اٍِٞة
اَُِطخ ك ٢رغبٛ َٛن ٙاُزؾوًبد ٣ؼٞك اُ ٠اَُؼ٢
ُوثؼ اُٞهذ ٝاُزآًَ اُزله٣غ ٢اُن٤ٖ٣ ١ت ٛنٙ
اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ثلؼَ اُيٖٓ ٣ٝجوٜ٤ب رؾوًب
اؽزغبع٤ب ػل٣ٞب  ،ثٔ٘٤ب رؾوًذ اَُِ ٜاالٓ٘٤خ ثٌَ
ػ٘ق ُٔٞاعٜخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ رؾُٞذ ٖٓ
اٌَُْ اُؼل ١ٞاُ ٠اٌَُْ اُزِوبئٓ ٞٛٝ ٢بؽلس
ثبُٖق٤وح ؽ٤ش أفن اُزؾوى أٌّبال ر٘ظ٤ٔ٤خ
ٓزٖبػلح  ٌٖٔ٣إٔ ٣لوى أصو أُؾبًبح ػِٗ ٠لٌ
اُْو٣ؾخ ـ ؽبِٓ ٢اُْٜبكاد اُغبٓؼ٤خ ـ ٝك٘ٓ ٢بٛن
أفوٟ
ثبَُ٘جخ ُالؽزغبعبد اُ٤٘ٔٚخ اُز ٢أّوٗب اُٜ٤ب ٓضَ
ٓب ٕبؽت آزؾبٗبد اُجبًبُٞه٣ب ٝػِٔ٤بد اُـِ
أَُغِخ ٝاُزو٘٤بد أُزطٞهح أَُزؼِٔخ ٝاُْجٌبد
اُزٝ ٢هاءٛب ٝاُزً ٢بٕ ُٜب ٝهؼب اػالٓ٤ب ٛبٓب كبٕ
أَُؤُخ ُْ رؤفن اُغل٣خ اَُ٤بٍ٤خ اُز٣ ٢زٞعت
اُزؼبَٓ ثٜب كٛ ٢نا أُِق
ٗلٌ أُالؽظخ ٤ٍ ٌٖٔ٣بهٜب ؽ ٍٞاُزِٞس ٝاالٍٝبؿ
ٝاُ٘بٓٝ ًٞػل٣ل أُظبٛو االفو ٟاُز ٢رز٘بُٜٝب
ٍٝبئَ االػالّ ثٌَْ ٝ ٢ٓٞ٣رجوى كٜ٤ب رنٓو
االٛبُٝ ٢أُزَبً٘ٝ ٖ٤ؽبُخ االؽزوبٕ اُز٣ ٢ؼْٜٗٞ٤ب
ٝاُز ٢رٜلك ثبُزطٞه اُ ٠رؾوًبد اؽزغبع٤خ ٌٖٔ٣
إٔ رؤفن ثؼلا ػ٘٤لب  ،كبٕ اَُِ ٜكٓ ٢قزِق
َٓز٣ٞبرٜب أُؾِ٤خ ٝاُغ٣ٜٞخ ٝاُ٤٘ٛٞخ ُْ رزقن
االعواءاد اُز٣ ٢زٞعت ارقبمٛب ٖٓ أعَ ٗيع كزَ٤
اُـٚت ٝاالؽزوبٕ
جزد نهزحزكبد االحزجبجيخ انزي رى رصذهب في
يخزهف انجهبد

انيبد انًعبنجخ انزسًيخ
اُؼ٘ق ٝػلّ االًزواس ٔٛب االٍِٞثبٕ أُٔ٤يإ
ُٔؼبُغخ ٓقزِق اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ اُز ٢رْ
هٕلٛب فالٍ ٛنا اُْٜو كؼالٝح ػِ ٠رل٘ٓ ْٜلٝة
عُِٖ ١ٜٞؾخ ُٔطبُت أُؾزغٝ ٖ٤٤اُٞػل ثبُجؾش
ك ٢أَُؤُخ أُولٓخ اُٗ ُْ ٚ٤الؽع أ ١رغبٝة ا٣غبث٢

 واليخ ثُشرد
ٍغِذ ٛن ٙاُٞال٣خ صالصخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ ٝمُي
كٓ ٢ؼزٔل٣خ ٓ٘يٍ ثٞهه٤جخ ٜٓ٘ب ؽبُخ اؽزغبط كوك١
رٔضِّذ ك ٢إهلاّ ً َٜك ٢اُؼول اُقبٌٓ ػِ ٠االٗزؾبه
ّ٘وب ًٝبٗب اُزؾوًبٕ ما ٕجـخ اعزٔبػ٤خ ّٓ٤ٜ٘خ ًٔب

فضبءاد انزحزكبد االجزًبعيخ
ٓضِذ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٚبءاد ٓغبال ُالؽزغبط  ،كول
ر٘ٞػذ ثز٘ٞع ٝرؼلك اُلبػِٝ ٖ٤كٛ ٢نا االٛبه ثو٤ذ
أُؤٍَبد االكاه٣خ اُؤٍ٤خ كٚبءا ُالؽزغبط
ٝاُلٚبءاد اُؼبٓخ ٝاُطوهبد ٞٓٝاهغ اُؼَٔ
ٝاالٍٞام ٝأُؾالد اُزغبه٣خ ٝأُٞاٗٝ ٢أُالػت
اُو٣ب٤ٙخ ٛنا ٝثَجت اٗزٜبء اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ
ٝاُغبٓؼ٤خ ُْ رٌٖ اُلٚبءاد اُزوث٣ٞخ َٓوؽب
ُزؾوًبد اؽزغبع٤خ ًٔب ًبٕ اُْؤٕ ك ٢األّٜو
أُب٤ٙخ
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ًٔب ّٜلد أُزِ ١ٞرؾوًبٕ ٖٓ اعَ أُطبُجخ
ثبُزْـّٜٝ َ٤لد ػٔبكح أُبئلح ٖٓ ٓؼزٔل٣خ اّ
اُؼوائٌ اٙواة عٞع عٔبػ ٖٓ ٢هجَ أُؼطِّٖ٤
ػٖ اُؼَٔ كاّ رَؼخ أ٣بّ ْٜ٣ ُْٝل ا ١رلبػَ ٖٓ هجَ
اَُِطبد
ڤلٖخ أُل٘٣خ ُْ :روزٖو رؾوًبد أُ٘ ّلكٖ٣ثبألؽٌبّ اُٖبكهح ك ٢ؽن أث٘بء اُجوًخ ػِ٠
ٓؼزٔلّ٣خ أّ اُؼوائٌ ثَ إٓزلد إُ ٠ڤلٖخ أُل٘٣خ
ؽ٤ش رغٔغ ٓزظبٛو ٕٝآبّ أُؾٌٔخ ُِٔطبُجخ
ثٔواعؼخ األؽٌبّ اُٖبكهح ٝٝهق رزجغ أُزٖ٤ٜٔ
ثبإلٙبكخ إُٛ ٠نا اُزؾوّى م ٝاُٖجـخ االعزٔبػ٤خ
 7رؾوًبد
اَُ٤بٍ٤خ ػوكذ ڤلٖخ أُل٘٣خ
اؽزغبع٤خ ٓيعذ ثٓ ٖ٤ب ٞٛاعزٔبػٝ ٢اهزٖبك١
ٓٝب٤ٍ ٞٛبًٍ ٝ ٢بٗذ ك ٌَّ ٢رؾوًبد كوك٣خ
ٝعٔبػ٤خ ٛبُجذ ٛن ٙاُزؾوًبد ثزَ٣ٞخ اُٙٞؼ٤خ
أُ٤ٜ٘خ ٝاُزٌَٔٓ ٖٓ ٖ٤بًٖ إعزٔبػ٤خ ٝإهبُخ
أٌُزت اُغُِ ١ٜٞلالؽخ ٝاُٖ٤ل اُجؾوًٝ ١نُي
أُطبُجخ ثزؾَ ٖ٤اُج٘٤خ األٍبٍ٤خ َُِٔزْل ٠اُغ١ٜٞ
اُؾَ ٖ٤ثٞى٣بٕ .
اُڤطبه ٝالُخ ٝڤٖو ڤلٖخّٜ :لد ٛن ٙأُ٘بٛنصالس رؾوًبد اؽزغبع٤خ ثٔؼ ّلٍ رؾوّى ٝاؽل ٌَُ
ٜٓ٘ب هكغ فالُٜب أُؾزغٓ ٕٞطبُت ماد ٕجـخ
اهزٖبك٣خ اعزٔبػ٤خ ٜٓ٘ب إالػ ه٘ٞاد أُبء
اُٖبُؼ ُِْواة ك ٢اُڤطبه ٝأُطبُجخ ثبُزْـَ٤
ٝاؽلاس ثِل٣خ ك٘ٓ ٢طوخ الُخ اُڤٖو
 ٖٓٝفالٍ أُزبثؼخ أُ٤لاٗ٤خ ُٔقزِق اُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ ثٞال٣خ هلٖخ كبٗ٘ب ٗالؽع اُ٘وِخ اُ٘ٞػ٤خ
كٛ ٢ج٤ؼخ ٛن ٙاالؽزغبعبد ٝاُز ٢أفند ك ٢اُـبُت
ٌّال رِوبئ٤ب ٓ٤ٜئب ػِ ٠اُلٝاّ ُِزطٞه ٝاُزغنه

رْ هٕل رؾوى ك٘ٓ ٢طوخ ؿبه أُِؼ ٛبُت فالُٚ
اُزغبه ثبٍزؼبكح اُوفٔ أَُ٘لح ٖٓ هجَ اًُٞبُخ
اُ٤٘ٛٞخ ُؾٔب٣خ أُؾٝ ٜ٤ثو٤ذ ًَ ٛن ٙاُزؾوًبد
رؾوًبد ػل٣ٞخ
 واليخ قبثس
ّٜلد ٛن ٙاُٞال٣خ رؾوًّبٕ  ،رٔضَ اال ٍٝك ٢ه٤بّ
كالؽ٘ٓ ٞطوخ ّ ٜاُِ ّياّ ٘ٓٝطوز ٢ثّٔ ّٞخ ٝؿُّ٘ٞ
ثٔطبُجخ أُغٔغ اٌُ٤ٔ٤ب ١ٝثبُزواعغ ػٖ اإلٍزئ٘بف
ك ٢ه٤ٚخ اُزؼٚ٣ٞبد ٝاالُزياّ ثبالرلبم أُجوّ
ث ْٜ٘٤ؽ ٍٞاُزؼ ٘٣ٞػِ ٠أٙواهْٜ٣ ُْ ،ل ٛنا
اُزؾوّى ا ١رلبػَ ُ٣نًوٖٓ ٛوف االكاهح ٝثو ٢ك٢
ٞٛه االؽزغبط اُؼلُ ٞٛٝ ١ٞنُي ٓوّؼ
ُِزطٞه ٌٖٔ٣ٝإٔ ٣زؾ ٍٞاُ ٠رؾوى اؽزغبع٢
رِوبئ٢
أٓب اُضبٗ ٢كول عبء ػِ ٠فِل٤خ رٜب٤ًٔ َٛبد ًج٤وح
ٖٓ االٓطبه أكد إُ ٠كولإ ثؼ٘ أُٞا .ٖ٤٘ٛعبء
ٛنا اُزؾوّى ك ٌَّ ٢هطغ ُِطو٣ن ٛبُت فالُٚ
أُؾزغ ٕٞثبإلٍواع ك ٢اُجؾش ػٖ أُلوٞكٖ٣
 واليخ قفصخ
ؽبكظذ ٛن ٙاُٞال٣خ ُِْٜو اُقبٌٓ ػِ ٠اُزٞاُ٢
ػِٕ ٠لاهح اُزور٤ت ك ٢ػلك اُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ اُز ٢هٕلرٜب ٝؽلح اُوٕل ك٢
أُوٕل االعزٔبػ ٢اُزٝ ٢َٗٞمُي ثزَغِٜ٤ب ُـ 18
رؾوًب اؽزغبع٤ب ٝ ،رٞىػذ االؽزغبعبد ػِ٠
ٓؼزٔل٣بد اُؾ ٗٞأُ٘غٔٝ ٢اُڤطبه ٝاُڤٖو
ٝڤلٖخ أُل٘٣خ ًٝبٗذ ًٔب : ٢ِ٣
اُؾ ٗٞأُ٘غّٜٔ : ٢لد ٓؼزٔل٣بد اُؾٗٞ
أُ٘غٔ 7 ٢رؾوًبد اؽزغبع٤خ ٜ٘ٓ 4ب ٛبُجذ
ثٔواعؼخ األؽٌبّ اُٖبكهح ك ٢ؽن أث٘بء ٓ٘طوخ
اُجوًخ ٖٓ ٓؼزٔل٣خ أّ اُؼوائٌٛ .ن ٙاألؽٌبّ
اػزجوٛب أُؾزغٕ ٕٞبكٓخ ػِ ٠اػزجبه اٜٗب رو٢ٚ
ثَغٖ أُز ٖ٤ٜٔػْو ٍ٘ٞاد ٝمُي ػِ ٠فِل٤خ
رؾوى اؽزغبعٝ ٢هغ فالٍ ػبّ . 2012

 واليخ جُذوثخ :
ثِؾ ػلك اُزؾوى ـــاد االؽزظ ـــاع٤خ فـــٝ ١ال٣خ
ع٘لٝثخ ؿ ـــالٍ ّٜو ط ــــٝإ  9رؾوى ـــاد
رٞىعـد ؿ ـــإخ فــ ١ػلك ّ ـٕ اُنـــه ٚ٘ٓ ٟــا
اٝالك ّٓ٘بع ٍٞٝم اَُجذ ٝاُغ ـــها٣جب ٝاُغ ـــٝا٣ل٤خ
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ٓٝل١ــٗٝخ ٝاُيٝث ٢ــح ٝاُوٖ ـــاهحٓٝ .ضَّ اُؼطِ
ٝأُٜـــاُجخ ثزٞك٤و اُْ ــــــاء أُ ــاُؼ ُِِـــهاة
اثوى فِل٢ـــح ُٜن ٙاُزؾوى ــــاد رِ ٚ٤ـــا ٓ ٜـــاُت
ماد ٕجـخ اهزٔ ـــاك٣خ اعزْ ـــاػ٤خ اُزْـَ٤
ٝرَ١ٞـــح اُٙٞؼ ّ ٢ـــح أُ ٢ٜ٘ــح ٝهل أفند  ٙــمٙ
اُزؾوىـــاد ٌَّ اُزؾوىـــــاد اُؼل٣ٞخ
ًٔب ّٜلد ٓؼزٔل٣خ ٍغ٘بٕ رؾوًّب كوكّ٣ب رٔضَّ ك٢
إهلاّ ًٍ٘ 45 ( َٜخ) ػِ ٠االٗزؾبه ّ٘وب ألٍجبة
ٓغُٜٞخ
ّٚٝــكد ٓؼزٔل٣خ ع٘لٝثخ اُْْ ــــاُ٤خ اٗ ـــهاة
طــــٝع عْ ـــاػُِ ٢غ ــــآِ ٖ٤ف ـــ٘ٓ ١لٝث٤خ
اُْتـــاة ٝاُو١ـــاٙخ ثؼل إ رظ ـــاِٛذ االكاهح
ٜٓـــاُجُ ْٜزَ٣ٞخ ٙٝؼ ٢ــــار ْٜأُ٤ٜ٘خ  ّٝــــٕ
فالٍ أُغ ــــــا٘٣خ ثبٓي ــإ ٛنا اُزؾوى اُزؾٍٞ
اُزؼــهى اؽزظ ـــــاع ٢رِنــــائ ٢ػِْ ــا ٝإٔ ٓغَٔ
ٛن ٙاُزؾوى ـــــاد ُْ رَ ّظ ـــٍ ا ١رق ـــاػَ ٖٓ
ٛوف اَُِٜــــاد .

ٛبُت فالُٜٔب أُؾزغ ٕٞثئٛالم ٍواػ ٓٞهٞكٖ٤
ٓز ٖ٤ٜٔثؾوم ٓوو ؽوًخ اُٜ٘ٚخ.
 واليخ انقصزيٍ
ّٜلد ٝال٣خ اُڤٖو ٖ٣رؾوًبٕ ًبٗب ثبالٍبً ك٢
ٓؼزٔل٣خ اُؼ ٕٞ٤ؽ٤ش ٛبُت ٓؾزغ ٕٞثزٞك٤و االٖٓ
ػِ ٠فِل٤خ إبثخ ٓؼِّْ ثطِن ٗبه ١أص٘بء ٍوهخ
ٓٞاّ٣ ُْٝ ٚ٤الم ٛنا اُزؾوّى ا ١رلبػَ ُ٣نًو،
ٝك ٢كٓ ٢ؼزٔل٣خ كٍٞبٗخ ٛبُت ٓؾزغ ٕٞثٌْق
اُلَبك أُبُٝ ٢اإلكاه ١كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُزؼٚ٣ٞبد
أُبُ٤خ ػٖ أها ٢ٙرْ اٗزياػٜب ٖٓ إٔؾبثٜب إلهبٓخ
عَو ػِٝ ٠اك ١اُؾطت ك ٢أُ٘طوخ .
 واليخ قجهي
رؾوًبد اؽزغبع٤خ ػل٣ٞخ رٞىػذ كٖٓ ًَ ٢
ٓؼزٔل٣بد ڤجِٝ ٢عٔ٘خ ٔٛٝجبه ،كول ّٜلد ڤجِ٢
أُلٗ٤خ ػوٗ ؽبِٓ ٢اُْٜبكاد اُؼِ٤ب أُؼطِ ٖ٤ػٖ
اُؼَٔ ّٜبئلُِ ْٛج٤غ ٝكٔٛ ٢جبه ٛبُت أُؾزغٕٞ
ثزٞك٤و اُزغ٤ٜياد اُالىٓخ ُِجؾش ػٖ ٓلوٞكٖ٣
ثَجت اُألٓطبهٝ .ك ٢عٔ٘خ ٛبُت ٓؾزغ ٕٞثئٛالم
ٍواػ ٓٞهٞك ٖ٤ػِ ٠فِل٤خ اؽزغبع ْٜػِ ٠رَ٣ٞؾ
٤ْ٘ٛو ٍز.َ٤
 واليخ انكبف
ّٜلد اٌُبف صالصخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ كٖٓ ًَ ٢
ربعوٓ( ٖ٣ٝطبُجخ ثزٞك٤و أُبء اُٖبُؼ ُِْواة)
ٝك ٢اُغوٖ٣خ (ٓطبُجخ أُؾزغ ٖ٤ثزـ٤٤و ٛج٤جخ
أَُزٕٞق) ٝك ٢هِؼخ ٍ٘بٕ (رْ رَغ َ٤اػزٖبّ
ٓلزٞػ َُبئو٤ٍ ٢بهاد اُزبًَُِٔ ٢طبُجخ ثوفٔ).
ًٝبٕ اُزلبػَ ٍِج٤ب ٓغ ٓغَٔ ٛن ٙاُزؾوًبد
ثبٍزض٘بء كزؼ رؾو٤ن كّ ٢ؤٕ ٛج٤جخ َٓزٕٞق
اُغوٖ٣خ.

ٍغِّذ ٝال٣خ اُو٤وٝإ صالس رؾوًبد اؽزغبع٤خ،
ًبٕ اُزؾوّى اال ٍٝك٘ٓ ٢طوخ اُؼال ٝمُي ثَجت
اُؼطِ ٣ٝؼزجو ٛنا االٌّبٍ ٖٓ االٌّبالد أُيٓ٘خ
ثٜن ٙأُ٘طوخ آب اُزؾوًبٕ االفوإ كول ًبٗب ك٢
اُو٤وٝإ أُل٘٣خ ًٝبٗذ ُٜٔب ما ٕجـخ ٍ٤بٍ٤خ

 واليخ انًهذيخ
ٍغِّذ أُٜل٣خ أهثؼخ اؽزغبعبد ػل٣ٞخ فالٍ ّٜو
عٞإ ؽِٔذ ٓطبُت ماد ٕجـخ اعزٔبػ٤خ ٛبُت
فالُٜب أُؾزغ ٕٞك٘ٓ ٢بٛن ٛج٤وح ّٝوثبٕ ٝأٝالك
اُْبٓـ ثزٞك٤و أُبء اُٖبُؼ ُِْواة ًٔب ٛبُت

 واليخ انقيزواٌ
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ُزَغَّ فالٍ ّٜو عٞإ أُ٘و ٢ٚصالصخ رؾوًبد
اؽزغبع٤خ ًبٗذ ك ٢ثئو اُؾل ٢ؽ٤ش هطغ ٓؾزغٕٞ
اُطو٣ن ُِٔطبُجخ ثزٞك٤و أُبء اُٖبُؼ ُِْواةٝ .ك٢
ٍ٤ل ١ثٞى٣ل أُل٘٣خ ٛبُت رغّبه اُؾ ٢اُزغبه١
ثٔواعؼخ أُزقِّل ثبُن ّٓخ ٛٝبُت اُؼب ٖ٤ِٛثغٔؼ٤بد
هػب٣خ أُؼبه ٖ٤ثزَ٣ٞخ ٙٝؼ٤بر ْٜأُّ٤ٜ٘خ ٢ٛٝ
ٓطبُت ماد ٕجـخ اهزٖبك٣خ ّٓ٤ٜ٘خ.

أٛبُ ٢أُٜل٣خ ثٔلهٍخ ثٔلهٍخ اػلاك٣خ ٛٝبُت
اُجؾّبهح ثؾٔب٣خ آ٘٤خ ك ٢ػٔن اُجؾو ثؼل رؼوْٜٙ
ُٜغٔبد ٖٓ هجَ هٞاهة اُٜغوح اَُو٣خٝ .ك٤ٍ ٢ل١
ػِٞإ ًبٕ أُطِت مٕ ٝجـخ ٍ٤بٍ٤خ إم ٗ ّلك
ٓؾزغ ٕٞثوواه إٛالم ٍواػ هعَ االٖٓ أُزْٜ
ثئٛالم اُ٘به ػِ ٠اُْبة ٕجو ١اَُلبه.١
 واليخ يذَيٍ
ّٜلد ٓلٗ ٖ٤أهثؼخ رؾوًبد ػل٣ٞخ ٜٓ٘ب صالصخ
رؾوًبد ك ٢عي٣وح عوثخ ماد ٕجـخ ث٤ئ٤خ رْٜ
ٓطِت ؿِن ٖٓت ِّٓ٤زخٝ .رؾوى كوك ١كٓ ٢لٖٗ٤
رٔضَ ك ٢اٗزؾبه ؽبهٍخ ٓوٓ ٠كو٣ن ٕـو٣بد
اُغٔؼ٤خ اَُ٘بئ٤خ ثٔلٗ ٖ٤ؽوهب ألٍجبة اعزٔبػ٤خ.

 واليخ سىسخ
ّٜلد ٝال٣خ ٍٍٞخ صالصخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ
ػل٣ٞخ .رؾوًّبٕ آبّ ٍغٖ أَُؼل ٖ٣عبء ػِ٠
فِل٤خ ٝكبح َٓزواثخ ُٔٞهٞف ٛبُت فالُٚ
أُؾزغ ٕٞثٌْق ؽو٤وخ اُٞكبح ٌّٞٝى ك ٢إٌٓبٗ٤خ
رؼوُِ ٚٙزؼن٣تٝ .ك ٢اُ٘لٚ٤خ رؼ ّٔل ٓٞاٖٛ
اُزؼوّ ١أٓبّ أُؼزٔلح إؽزغبعب ػِ ٠اُج٘٤خ اُزؾزّ٤خ

 واليخ انًُسزيز
ٍغِّذ ٝال٣خ أَُ٘ز٤و رؾوًب اؽزغبع٤ب ٝاؽلا ٛبُت
فالُ ٚثؾبهح ٛجِجخ ثز٤ٍٞغ أُ٘٤بء ٝر٘ظْ٤
اُوٕ٤قًٝ .بٕ اُزلبػَ إ٣غبث٤ب ٖٓ هجَ أُ٘لٝة
اُغُِ ١ٜٞلالؽخ ٝاُٖ٤ل اُجؾو ١ام اًل كُ ٢وبء ٓغ
اُجؾّبهح اٗ٤ٍ ٚزْ ػول عَِخ فبٕخ ك ٢ؿٕٞٚ
األٍجٞع أُوجَ كٓ ٢وو اُٞال٣خ ُزلاهً اُٙٞؼ٤خ .

 واليخ رىسر
ٍغِّذ رٞىه أهثؼخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ صالصخ ٜٓ٘ب
ك ٢رٞىه أُل٘٣خ ًٝبٗذ ماد ٕجـخ اعزٔبػ٤خ
ّٓ٤ٜ٘خ ٖٓٝ .ثٛ ٖ٤ن ٙاُزؾوًبد أَُغِخ رَغَ٤
رؾوًب كوك٣ب رٔضَ ك ٢إهلاّ ًٓ َٜزيٝط ٝأة
ُطلِ ٖ٤ػِ ٠االٗزؾبه ؽوهب ألٍجبة ٓغُٜٞخ
ٍُ ٝغَّ رؾوًب عٔبػ٤ب مٕ ٝجـخ ٍ٤بٍ٤خ ك ٢رٔـيح
رٔضَ كٓ ٢طبُجخ ٓؾزغ ٖ٤ثئػبكح أُؼزٔل أُؼيٍٝ
إُٜٓ ٠بٓ.ٚ

 واليخ صفبقس
ّٜلد ٝال٣خ ٕلبهٌ فَٔخ رؾوًبد اؽزغبع٤خ
ٜٓ٘ب أهثؼخ رؾوًبد كٓ ٢ؼزٔل٣خ اُٖق٤وح فبٜٙب
ؽبِٓ ٢اُْٜبكاد اُؼِ٤ب أُؼطِ ٖ٤ػٖ اُؼَٔ ًبٗذ
ك ٌَّ ٢هطغ ٛو٣ن ٝٝهلبد اؽزغبع٤خ ٝاػزٖبّ
رْ فٜٙٞب ك ٢أًضو ٖٓ ٓ٘بٍجخ ِ٤ٛخ ّٜو عٞإ
آفوٛب إػزٖبّ كاّ ُٔلح فَٔخ أ٣بّ ر ّْ ك ٚٚثزلفَ
آ٘ ٢ػ٘٤ق فِّق ٖٓ 16بثب ٝرَجّت ك ٢اػزوبٍ
ػلك ٖٓ اُْجبة رْ اٛالم ٍواؽ ْٜالؽوب ٣ٝؼزجو
ٛنا اُزؾوى االؽزغبع ٖٓ ٢أ ْٛاُزؾوًبد
االؽزغبع٤خ اُزِوبئ٤خ فالٍ ٛنا اُْٜو.
 واليخ سيذي ثىسيذ
ّٜلد ٝال٣خ ٍ٤ل ١ثٞى٣ل رواعؼب ك ٢ػلك
اُزؾوًبد االؽزغبع٤خ ٓوبهٗخ ثبألّٜو أُب٤ٙخ

 واليخ رىَس
 10رؾوًبد
أف٤وا ػوكذ اُؼبٕٔخ رٌٗٞ
اؽزغبع٤خ ػل٣ٞخ اؿِجٜب ماد ٕجـخ اعزٔبػ٤خ
اهزٖبك٣خ ُِٔطبُجخ ثبُزْـ َ٤أ ٝرَ٣ٞخ ٙٝؼ٤بد
ٓ٤ٜ٘خ ثبٍزض٘بء رؾوّى ٖٓ اعَ اُج٤ئخ رْ رَغ ِٚ٤ك٢
ؽ ٢اثٖ ٍ٘٤بٛ ٖٔٙ ٖٓ .ن ٙاالؽزغبعبد رْ رَغَ٤
رؾوّى كوك ١ثبٗزؾبه ّبة ثٔ٘طوخ ٍ٤ل ١ؽَٖ٤
اَُ٤غٝ ٢ٓٞػ٘ق ك ٢أُالػت ك ٢فبرٔخ ُوبء
اٌُؤً اُز٤َٗٞخ.
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منطقة "العالية" بالقيروان :عطش متواصل
ارَٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞا ٖ٤٘ٛأُو ٖ٤ٔ٤ثٔ٘طوخ
اُؼبُ٤خ اُزبثؼخ اكاه٣ب ُٔؼزٔل٣خ ؽلٞى ثلوع أُ٘زلٟ
ٝاثِـ ٙٞرٌْ٤بر ْٜثؼل اٗوطبع أُبء اُٖبُؼ ُِْوة
ٓ٘ن  22افرٌل الفارط,ومع عجز وتخاذل السلط
المحلٌة عن حل المشكلة قرر االهالً تنظٌم وقفة
احتجاجٌة الٌوم الخمٌس 26جوان  2014فً
المنطقة بمساندة وتاطٌر منا.
لذلك قام فرع القٌروان للمنتدى التونسً للحقوق
االقتصادٌة و االجتماعٌة بزٌارة مساندة ومعاٌنة
لالوضاع صحبة مراسل صبرة اف ام وٌمكن
استنتاج المالحظات التالٌة:هذه المنطقة تبعد عن
حفوز قرابة 15كلٌمترا فً طرٌق الكاف,تعد
حسب شهادات حٌة قرابة 600عائلة اي ما ٌعادل
3000نسمة,عالوة على مشاكل غٌاب البنٌة
التحتٌة وانعدام التنمٌة والمرافق الحٌاتٌة االخرى
اصبحت تعانً من غٌاب المٌاه الصالحة للشرب
منذ اكثر من شهرٌن بسبب انقطاع االنبوب الذي
ٌتزود به المواطنون من منطقة الوسالتٌة,اتصل
االهالً مرارا وتكرار بمعتمد المنطقة ووعدهم
باءرجاع المٌاه خاصة ان لٌس لدٌهم دٌون متخلدة
عبر الجمعٌات المائٌة لكن دون جدوى مما جعلهم
ٌطلقون نداء استغاثة الى السلط الجهوٌة والى
االعالم والمجتمع المدنً ممثل فً فرع المنتدى
وذلك عبر عرائض ممضاة من طرف المواطنٌن.

مصٌرهم بعد ان تخلت عنهم السلطة خاصة مع
عدم وجود بدائل للتزود بمٌاه صالحة وقرٌبة,فً
هذا االطار قمنا كمجتمع مدنً بزٌارة الى منبع
لبعض العٌون البعٌدة نسبٌا الموجود فً منخفض
واد مرق اللٌل من الجهة الغربٌة للمنطقة ووجدنا
مجموعة من االطفال ٌتكبدون مشاقا من اجل
حمل اوعٌتهم عبر الحمٌر لعدة كلٌمترات مع
تواصل انقطاع المٌاه,غٌر ان المشكلة االساسٌة
التً الحظناها هً عدم صلوحٌة المٌاه صحٌا بل
هً اشبه بالمستنقعات فٌها"الغرم والخز وفضالت
الحٌوانات" وهذا ماٌجعل تناول هذه المٌاه الملوثة
مخاطرة بصحة االنسان خاصة فئة االطفال,لذلك
من منطلق مسؤولٌتنا نطالب السلط الجهوٌة
بالتدخل السرٌع لحل المشكل واعادة تشغٌل انبوب
المٌاه المزود للمنطقة كما نطلب من االدارة
الجهوٌة للصحة معاٌنة منبع المٌاه المتسخة
وتحلٌلها واطالع الراي العام بها.

استعمال مٌاه ملوثة بعد انقطاع المٌاه الصالحة
فً ظل الوضع الكارثً ومع قدوم الصٌف
وبصفة اخص شهر رمضان ٌتسائل الجمٌع عن
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لهذه الاسباب فقدت الدولة القدرة على التحكم في ألاسعار؟
 زيادة هامة في االسعار

حجزت مصــالح المراقبة االقتصــادٌة فــً الٌوم
االول من شهر رمضان  446مخالفة اقتصادٌة
734
كانت حصٌلة  1757زٌارة تفقد شملت
فضـــاء تجارٌا من اسواق اسبوعٌة وبلدٌة
ومحالت ومساحات تجارٌة.

بخصوص ارتفاع االسعار تشٌر االرقام الى بلوغ
 21.5بالمائة
مؤشر اسعار االستهالك للعائلة
وذلك خالل الفترة الممتدة من  2010الى الخمسة
اشهر االولى للعام الجاري وهً نسبة تعتبر هامة.

وتعلقت هذه المخالفات المرصودة بعدم اشهار
االسعار وعدم امتالك فواتٌر وبالغش فً المٌزان
والترفٌع فً االسعار واستعمال مواد مدعمة فً
غٌر االغراض المخصصة لها وامتالك بضاعة
مجهولة المصدر.

كما سجلت اسعار مواد التغذٌة والمشروبات خالل
الفترة المذكورة زٌادة هامة قدرت ب  27.2بالمائة
وبعض هذه المواد سجلت زٌادة بنسبة فاقت المائة
بالمائة على غرار الدقلة التً بلغت نسبة الزٌادة
فً اسعارها  127بالمائة فٌما بلغت الزٌادة فً
2014
اسعار البطٌخ والدالع خالل شهر ماي
نسبة  223.8بالمائة.

ٌبدو هذا المشهد المرصود فً اول اٌام رمضان
”واقعا” تجارٌا تعٌش على وقعه االسواق
االستهالكٌة فً تونس بعد ثالث سنوات من
االنفالت االقتصادي.
فـــً حصٌـــلة هــذه السنـــوات الثــــالث والتــً
ارتفعت فٌهــــا اسعـــار المـــواد االستهـــالكٌة
بشكل الفت وتـــزاٌد فٌهــــا تهرٌب المـــواد
وزٌــــادة فــــً حجم االحتكــــار وتضــــاعف
االســـواق المـــوازٌة كــــانت المــــــراقبة
االقتصـــادٌة عــــاجزة عن لعب دورهـــا بالشكل
المطلوب .وهو عجز ٌمكن اٌجــــاد تبرٌر
منطقـــً له ٌعود اساســـا الــــى االنفــالت
االمنـــً التـــً تعٌش علـــى وقعــه البـــالد مـــا
بعد الثورة وسقـــوط النظـــام الدكتـــاتــــوري.

وسجلت اللحوم زٌــادة هـــامة فـــً االسعار بلغت
 47.2بالمائة بالنسبة للحم الضأن و  28.9بالمائة
بالنسبة للحم البقري وحوالً  30بالمائة بالنسبة
للحم الدجاج .كما سجلت اسعار السمك زٌادة هامة
خالل الفترة المذكورة والمتسمة باالنفالت
53.3
االقتصادي واالمنً فً االسواق بلغت
بالمائة بالنسبة للترٌلٌا و  32.1بالمائة بالنسبة
للغزال و  31.1بالمائة بالنسبة للنزلً و 32.2
بالمائة بالنسبة للسردٌنة و  43بالمائة بالنسبة
للسوبٌا.

كمــا ٌمكــن تفسٌــر نقص نشـــاط المــراقبة
االقتصـــادٌة بنقص عدد االعــــوان المكلفٌـــن
بهذه المهمة اذ ٌتواجد فـــً كـــامل تـــراب
الجمهورٌة  600عـــون مـــراقبة ٌبـــــاشرون
مـــراقبة  350الف تــــاجر تفصٌــــل و  70الف
تـــاجر جملة و 24الف مقهى.
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اتخذها النظام السابق لوقف االحتجاجات
االجتماعٌة التً تزاٌدت خالل الفترة من
دٌسمبر  2010الى  14جانفً .2011

وفً قفة المستهلك زٌادات اخرى هامة فً اسعار
مواد تحسب على االستهالك الٌومً االساسً مثل
البٌض والذي شهد زٌادة فً سعره بلغت 47.2
بالمائة والٌاغرت والزبدة بنسبة  20بالمائة
والحلٌب الطازج غٌر المعلب بنسبة  10.9بالمائة
والحلٌب المعقم نصف دسم المعلب  2.9بالمائة.
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الدولة تفقد دورها ؟
فسر الخبٌر االقتصادي عبد الجلٌل البدوي هذه
الزٌادات فً اسعار مواد التغذٌة والمشروبات ب
‘اسباب عدٌدة ومتعددة بحسب تعبٌره .وأشار الى
ان التضخم المالً المستورد بسبب ارتفاع بعض
المواد فً السوق العالمٌة باإلضافة الى انخفاض
قٌمة الدٌنار التونسً انعكس سلبا على اسعار
المواد فً السوق االستهالكٌة التونسٌة .كما
اسهمت الزٌادة فً تكالٌف االنتاج وتخلً الدولة
عن دورها فً دعم عناصر االنتاج على غرار
االسمدة والبذور واألدوٌة الفالحٌة فً انخفاض
االنتاج اي انخفاض العرض .كما ساهم انخرام
التوازن بٌن العرض والطلب فً االسواق بسبب
االحتكار والتهرٌب الى دول الجوار وكذلك زٌادة
الطلب بسبب الوافدٌن على تونس فً ارتفاع اسعار
هذه المواد بحسب عبد الجلٌل البدوي.
وأكد البدوي ان ’هذه العناصر الخمس المذكورة
اسهمت بشكل مباشر فً ارتفاع االسعار فً
السوق االستهالكٌة باإلضافة الى عناصر اخرى
مهمة مثل تدهور الموازٌن االقتصادٌة ونقص
المراقبة ورفع الدعم عن عناصر االنتاج وكذلك
ظرفٌة المرحلة التً تمر بها البالد.

وشهدت اسعار الخضر زٌادة ال تقل فً المجمل
عن  37بالمائة من ذلك زٌادة فً سعر البصل
الجاف وصلت  27.3بالمائة وزٌادة فً سعر
الطماطم بلغت  52.6بالمائة.

فً المقابل حافظت بعض المواد على االستقرار
فً اسعارها وهً باألساس مادة االرز الصبة فٌما
سجلت المقرونة والكسكسً المعلب والسمٌد الصبة
انخفاضا فً اسعارها منذ بداٌة العام  2011وهو
انخفاض تعلق باألساس باإلجراءات االخٌرة التً
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ان المتضررٌن من هذه الزٌادات هم باألساس
العاطلٌن عن العمل ومن هم تحت عتبة الفقر
 2010بحوالً ملٌون
والمقدرة نسبتهم خالل
و 600الف تونسً ومن المرجح ان ٌكون عدد
هؤالء قد ارتفع ما بعد الثورة بسبب الزٌادات فً
االسعار ومختلف المتغٌرات التً تعٌش على وقعها
البالد منذ حوالً ثالث سنوات ونصف .كما
تضررت الشرٌحة السفلى من الطبقة المتوسطة
االمر الذي ٌجعلنا نتحدث الٌوم عن تقلص فً نسبة
الطبقة الوسطى.

وحول الحلول الممكنة لوقف هذه الزٌادات التً
مست المفقرٌن والطبقة الوسطى قال عبد الجلٌل
البدوي ’البد من مقاومة االحتكار والتهرٌب حتى
نتجاوز االختالل فً العرض والطلب كما البد من
حوكمة التجارة الخارجٌة وتحسٌن القدرة على
التخزٌن والتبرٌد اذ الدولة تخلت عن دورها فً
الخزن فأصبح  80بالمائة من طاقة الخزن على
ذمة الخواص ألجل هذا لم ٌعد للدولة القدرة على
التحكم فً األسعار
وأشار عبد الجلٌل البدوي الخبٌر االقتصادي الى

الصخيرة :مقاربة أمنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية
التدخل االمنً الذي وصف بالعنٌف والوحشً وغٌر المدروس وخلف حملة من االعتقاالت لـ  12شاب واكثر
من  16مصاب من ابناء الصخٌرة المعتصمٌن فً المنطقة الصناعٌة ،لم ٌؤدي الى اٌقاف االحتجاج كما توقعت
حكومة المهدي جمعة المؤقتة ..حٌث تمسك شباب الصخٌرة بمطلبهم فً انتداب  146عونا من جدول شركة
التونسٌة الهندٌة لالسمدة "تٌفارت" من ابناء المنطقة فقط على ان تتفاوض الشركة على نسبة اخرى من
االنتدابات خارج جول االحتٌاجات مع منطقة الغرٌبة.
وفً نفس االطار دعا المكتب المحلً لالتحاد العام التونسً للشغل بالصخٌرة الى اضراب عام لثالثة اٌام فً
حال عدم التوصل جدٌة فً التفاوض مع االطراف المعنٌة وتعزٌزا لمطالب الجهة قامت النقابة االساسٌة للشركة
التونسٌة الهندٌة لالسمادة "تٌفارت" بوقفة احتجاجٌة بساعتٌن تعبٌرا عن استٌائهم من حجم العنف االمنً الذي
مورس على اهلهم فً الصخٌرة وحمل االهالً ومكونات المجتمع المدنً المسؤولٌة للحكومة التً نزعت الى
الخٌار االمنً كسبٌل سهل لمعالجة مشكل التنمٌة فً الجهة وحذروا من خطر محاوالت تغذٌة التفرقة الجهوٌة
بٌن الصخٌرة ومنطقة الغرٌبة..
واكد عدد من الموقوفٌن من شابا الصخٌرة فً اكثر من وسلٌة اعالم انه تم ارغامهم على امضاء التزامات فً
منطقة الحرس الوطنً كما افاد اخرون انهم تعرضوا الى عنف من قبل االعوان اثناء االٌقاف.
من حانبها وزارة الداخلٌة لم تقدم اي تفسٌر للتدخل العنٌف لوقوات االمن بالصخٌرة واهتم بٌانها الصادرة عشٌة
االحداث بنفً "ما راج على صفحات التواصل االجتماعً حول استعمال الوحدات األمنٌة بمدٌنة الصخٌرة من
والٌة صفاقس لسالح الرش فً فتح الطرق المؤدٌة للمنطقة التً قام بعض المحتجٌن بغلقها وتعطٌل حرٌة
الشغل لمدة ستة أٌام متتالٌة  ".واعتبرت بتاكٌدها على "مواصلة تطبٌق القانون على الجمٌع " ان التدخل
الوحشً لقوات االمنً والقمع والعنف المسجل فً الصخٌرة ٌتنزل ضمن السٌرورة العادٌة لعمل المؤسسة
االمنٌة.
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بيان:أحكام بالتعويض لـ  311عاملة وعامل في قطاع النسيج
ثؼل اٛالػ ٚػِ ٠األؽٌبّ اُوٚبئ٤خ اُٖبكهح ػٖ اُلائوح اُْـِ٤خ ثبُٔؾٌٔخ اإلثزلائ٤خ ثبَُٔ٘ز٤و ٝاُوب٤ٙخ ثزؼ٘٣ٞ
 ٕٞ٤ِٓ 4ك٘٣بهٝ ،مُي ثؼ٘ٞإ
ٓب ٣ي٣ل ػٖ  311ػبِٓخ ٝػبَٓ ثغِٔخ ٖٓ أُجبُؾ أُبُ٤خ اُز ٢رزغبٝى هٔ٤زٜب
َٓزؾوبر ْٜاُْـِ٤خ ٝؿوآبد اُطوك اُزؼَل ٢اُن ١اٍزٜلكٛ ٖٓ ْٜوف ْٓـِ ْٜأُبُي ُقٌٔ ٝؽلاد إٗزبط ك٢
هطبع اَُ٘٤ظ ثٞال٣خ أَُ٘ز٤و ْٜ٣ ،أُ٘زل ٟاُزُِ ٢َٗٞؾوٞم اإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ،اُن ١رج٘ٛ ٠ن ٙاُو٤ٚخ ٓ٘ن
رؼٔل ٕبؽت ٝؽلاد اإلٗزبط أُنًٞهح ؿِوٜب ٝرٖل٤خ آالً ٚاُؼوبه٣خ ٝأُ٘وُٞخ ثزٝ ٌٗٞاُؼٞكح إُ ٠ثِغ٤ٌ٤ب ،إٔ
٣ؾ ٜ٤اُوأ ١اُؼبّ ػِٔب ً ثبُغٞاٗت أُقزِلخ ُٜن ٙاُو٤ٚخ:
 ٓ٘ن رؼٔل اَُ٤ل عبى ثو Jacques Bruno ٞٗٝؿِن ٓؤٍَبر ٚاُٖ٘بػ٤خ اُقَٔخ كٓ ٢طِغ ٍ٘خ  2013ثٖلخكغئ٤خ ٝاُؼٞكح إُ ٠اُزواة اُجِغ ٢ٌ٤ك ٕٝاإلًزواس ثٔب ٣ي٣ل ػٖ اٍ  2500ػبِٓخ ٝػبَٓ اُن ٖ٣روً ْٜكٞٓ ٕٝهك
هىمٍ ،بهع أُ٘زل ٟإُ ٠إػزجبه إٔ مُي اُوواه  ٞٛثٔضبثخ ٛوك رؼَلُِ ٢ؼِٔخ ٝاُزؾب َ٣ػِ ٠اُوٞاٗ ٖ٤اُْـِ٤خ
ٝاإلعزٔبػ٤خ اَُبه٣خ ثز ،ٌٗٞكٚالً ػٖ أٗ٣ ٚؼل إٗزٜبًب ً ٕبهفب ً ُِؾوٞم األٍبٍ٤خ ُِؼِٔخ ٓٝؤّواً ػِ ٠رلٞٛه
اٙٝبػ ْٜاُؼبئِ٤خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ٝاإلهزٖبك٣خ.
 ٍبهع أُ٘زل ٟإُ ٠كػْ رؾوًبد اُؼِٔخ االؽزغبع٤خ ػِ ٠هواه اُـِن ٝاُزٚبٖٓ ٓؼ ٖٓ ْٜفالٍ كزؼ ه٘ٞاداُزلبٓ ٗٝغ اَُِطبد اُغ٣ٜٞخ َٓٝبػلر ْٜػِ ٠رٌِٓ ٖ٣ٞلبرٝ ْٜإ٣لاػٜب ُل ٟاُزلول٣خ اُغ٣ٜٞخ ُِْـَ ثبَُٔ٘ز٤و.
 ٝثٔغوك إؽبُخ ِٓلبر ْٜػِ ٠اُلائوح اُْـِ٤خ ثبُٔؾٌٔخ اإلثزلائ٤خ ثبَُٔ٘ز٤و ،هبّ أُ٘زل ٟثزٌِ٤ق ٓؾبّ ُِلكبع ػٖؽوٞم اُؼِٔخ ٓ٘ن اُطٞه اُِٖؾٝ ٢رؤ٤ٛوُٞٔ ْٛإِخ إػلاك ِٓلبر ْٜاُوٚبئ٤خ ٤ٗٝبثز ْٜفالٍ اُطٞه اُؾٌٔ ٢ػِ٠
إٓزلاك  10عَِبد ٝرنًُ َ٤بكخ اُٖؼٞثبد اُزّ ٖٓ ٢ؤٜٗب إٔ رؾ ٍٞك ٕٝرولِٛ ْ٣جبر ْٜأُبك٣خ أٓبّ اُلائوح اُْـِ٤خ.
 ٣ؼزجو أُ٘زل ٟإٔ أ٤ٔٛخ األؽٌبّ اُٖبكهح ك ٢عِٔخ ٛن ٙاُوٚب٣ب رزغبٝى ثٌض٤و إػزجبه اُوٚبء ُوواه أَُزضٔواألع٘ج ٢اُـِن اُلغئُٖٔ ٢بٗؼ ٚأُزٔوًيح ثز ٖٓ ٌٗٞهج َ٤اُطوك اُزؼَلُِ ٢ؼِٔخ أُزٚوه ٖٓ ٖ٣مُي اُوواه،
إُ ٠إػزجبه إٔ اُـوآبد أُؼزجوح أُؾٌ ّٞثٜب ُلبئلر ْٜرٔضَ إٗناهاً ٕبهٓب ً ُألػواف اُزٝ ٖ٤٤َٗٞاألعبٗت
اُْٜخ ثٞاعت إؽزواّ
أَُزضٔو ٖ٣ك ٢هطبع اَُ٘٤ظ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُوطبػبد اُٖ٘بػ٤خ أَُزوطجخ ُِ٤ل اُؼبِٓخ
اُؾوٞم اإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ُِؼِٔخ ؽَجٔب  ٖٓٞ٘ٓ ٞٛػِ ٚ٤ثبُٖ٘ ٓٞثبُوٞاٗٝ ٖ٤اُزوار٤ت اُ٤٘ٛٞخ
ٝثبُٔؼبٛلاد اُل٤ُٝخ أُٖبكم ػِٜ٤ب ٖٓ ٛوف اُلُٝخ اُز٤َٗٞخ.
 ٛن ٙاألؽٌبّ رٔضَ ًنُي ؽبكياً إٙبك٤ب ً ٥الف اُؼِٔخ ُٔٞإِخ اُ٘ٚبٍ ٖٓ أعَ كوٗ إؽزواّ األػواف ٌُبكخؽوٞه ْٜاإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ٛجن اُوٞاٗ ٖ٤اُغبه ١ثٜب اُؼَٔٝ ،مُي ثٌبكخ األٌّبٍ أُْوٝػخ ٝفبٕخ ٜٓ٘ب
اُِغٞء إُ ٠اُوٚبء.
إٕ أُ٘زل ٟاُزُِ ٢َٗٞؾوٞم اإلهزٖبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ،إم ٣نًو ثزوو٣و ٙاُٖبكه كٓ ٢بٝ 2013 ١اُنٗ ١ج ٚك ٚ٤إُ٠
فطو رلبهْ أُؤٍبح اإلعزٔبػ٤خ ُؼبٓالد اَُ٘٤ظ ثغٜخ أَُ٘ز٤و ثَجت ؿِن أًضو ٖٓ ٝ 87ؽلح إٗزبط ك ٢اُلزوح
أُزواٝؽخ ٖٓ  2007إُٝ 2012 ٠اُز ٢رَججذ ك ٢إؽبُخ ٓب ٣ي٣ل ػٖ اٍ ـ 5000ػبِٓخ ػِ ٠اُجطبُخٝ ،إم ٤ْ٣ل
ٓغلكاً ثبألؽٌبّ اُوٚبئ٤خ أُٖ٘لخ ُِؼِٔخ ،كئٗ٣ ٚغلك إُزيآ ٚثٔٞإِخ اُ٘ٚبٍ ثٌبكخ األٌّبٍ أُزبؽخ إلٜٗبء
أُظبُْ أَُِطخ ػِ ٠اُلئبد أُ٤ٜ٘خ اُْٜخ ٝػِ ٠هأٍٜب اُؼبٓالد ك ٢هطبع اَُ٘٤ظ.
عٍ انهيئخ انًذيزح :عجذ انزحًبٌ انهذيهي
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ٗؾٖ ػبٓالد ٗٝوبث٤بد االرؾبك اُؼبّ اُزُِْ ٢َٗٞـَ ،
أُ٘ظٔخ اُؼو٣وخ ٝاُٚبهثخ ك ٢اُلكبع ػٖ ٖٓبُؼ
اُؼٔبٍ ،أُطوٝكاد ػٖ اُؼَٔ ٖٓ ّوًخ رغ٤ٜي
اُط٤وإ /أُـ٤وح /كّٞبٗخ اُزبثؼخ ُٔغٔٞػخ
Latécoèreاُلوَٗ٤خ اُز ٢رؼَٔ ُؾَبة Airbus
ٝثؼل اٍز٤لبئ٘ب ٌَُ اَُجَ اُوبٗ٤ٗٞخ الٍزوكاك ؽو٘ب ك٢
اُؼَٔ ٝك ٢اُزٔض َ٤اُ٘وبث ٢اُلٔ٣ووا ٢ٛاُؾو كافَ
أُؤٍَخٝ ،أٓبّ اُزغب َٛأُزؼٔل ُو٤ٚز٘ب ٍٞاء ٖٓ
اَُِ ٜاالكاه٣خ  ٝاَُ٤بٍ٤خ أَُؤُٝخ اُز٤َٗٞخ أٝ
اُلوَٗ٤خ ثبػزجبه ه٤ٚخ ٛوكٗب ال رَز٘ل اُ ٠أ ١أٍبً
هبٗٝ ٢ٗٞثبُزبُ ٢ال  ٌٖٔ٣رج٣ٞجٜب اال ك ٢اٛبه
اُز٤٤ٚن ػِ ٠ؽو٣خ اُؼَٔ اُ٘وبث ْٚٛٝ ٢اُؾن
االَٗبُِٗ ٢ؼٔبٍ ٖٓ هجَ ّوًبد ٓزؼلكح اُغَ٘٤بد
كأثذ ػِٜٗ ٠ت اُضوٝاد اُ٤٘ٛٞخ ٝاٍزـالٍ اُؼٖ٘و
اُجْوٝ ١اُل ًٝػِ ٠اثَ ٜؽوٞه ٚهؿْ اُلٝه اُن١
٣و ّٞث ٚك ٢رٌل ٌ٣صوٝارٜب ٝرؾو٤ن أهثبػ ف٤بُ٤خ
ُٖبُؾٜب...كئٗ٘ب ٗؼِٖ ػٖ كفُ٘ٞب ك ٢اٙواة عٞع
ٓلزٞػ ٖٓ اعَ:
•اٍزوكاك ؽو٘ب ك ٢اُؾ٤بح ٖٓ فالٍ ػٞكر٘ب أُْوٝػخ
ُِؼَٔ.
• ؽن اُؼٔبٍ ك ٢اُزٔض َ٤اُ٘وبث ٢اُؾو ثؼ٤لا ػٖ
ّوٕ ٛٝبؽت اُؼَٔ.
• آزضبٍ اُْوًبد ٓزؼلكح اُغَ٘٤بد ُِوٞاٗ ٖ٤اُل٤ُٝخ
ُِؼَٔ  ٝأُٜٝب اؽزواّ اُؾن اُ٘وبث.٢
ٝاٗ٘ب ٗ٤ٜت ثبُٔغزٔغ أُلٗ ٢ثٔ٘ظٔبرٝ ٚعٔؼ٤برٚ
ٝأؽياثّٝ ٚقٖ٤بر ٚاُ٤٘ٛٞخ ٝثبُ٘وبثبد اُؼٔبُ٤خ
األع٘ج٤خ اُزبثؼخ ُِٔغٔٞػخ إ روق اُ ٠عبٗج٘ب
ٝرَبٗلٗب ك ٢ه٤ٚز٘ب اُزٗ ٢ؼزجوٛب ٓلفال ٖٓ ٓلافَ
اٍزٌٔبٍ ٜٓبّ اُضٞهح اُز٤َٗٞخ.

ٗؾٖ ػٔبٍ ٗٝوبث ٢٤االرؾبك اُؼبّ اُزُِْ ٢َٗٞـَ ,
أُ٘ظٔخ اُؼو٣وخ ٝاُٚبهثخ ك ٢اُلكبع ػٖ ٖٓبُؼ
اُؼٔبٍ ,أُطوٝك ٖ٣ػٖ اُؼَٔ ٖٓ اُْوًخ اُلوَٗ٤خ"
ُٔ٤بٕ اٗلٍزو/ "١أُـ٤وح /كّٞبٗخ ٝثؼل اٍز٤لبئ٘ب ٌَُ
اَُجَ اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاُْوػ٤خ الٍزوكاك ؽو٘ب ك ٢اُؼَٔ
ٝك ٢اُزٔض َ٤اُ٘وبث ٢اُلٔ٣ووا ٢ٛاُؾو كافَ أُؤٍَخ
ٝ,أٓبّ اُزغب َٛأُزؼٔل ُو٤ٚز٘ب ٖٓ اَُِ ٜاإلكاه٣خ
ٝاَُ٤بٍ٤خ أَُؤُٝخ اُز٤َٗٞخ ٝاُلوَٗ٤خ ثبػزجبه
ه٤ٚخ ٛوكٗب ال رَز٘ل اُ ٠أ ١أٍبً هبٗٝ ٢ٗٞثبُزبُ٢
ال  ٌٖٔ٣رج٣ٞجٜب اال ك ٢إٛبه اُز٤٤ٚن ػِ ٠ؽو٣خ
اُؼَٔ اُ٘وبث ْٚٛٝ ٢اُؾن اإلَٗبُِٗ ٢ؼٔبٍ ٖٓ هجَ
ّوًبد ٓزؼلكح اُغَ٘٤بد كأثذ ػِٜٗ ٠ت اُضوٝاد
اُ٤٘ٛٞخ ٝاٍزـالٍ اُؼٖ٘و اُجْوٝ ١اُل ًٝػِ٠
اثَ ٜؽوٞه ٚهؿْ اُلٝه اُن٣ ١و ّٞث ٚك ٢رٌلٌ٣
صوٝارٜب ٝرؾو٤ن أهثبػ ف٤بُ٤خ ُٖبُؾٜب...
كئٗ٘ب ٗؼِٖ ػٖ كفُ٘ٞب ك ٢إٙواة عٞع ٓلزٞػ هكوخ
اُ٘وبث٤بد أُطوٝكاد ٖٓ ٓؼَٔ رغ٤ٜي اُط٤وإ
ّوٌ٣بر٘ب ك ٢اُ٘ٚبٍ  ٝمُي ثلا٣خ ٖٓ  19 ّٞ٣عٞإ
 ٝ 2014مُي ٖٓ اعَ:
• اٍزوكاك ؽو٘ب ك ٢اُؾ٤بح ٖٓ فال ٍ ػٞكر٘ب
أُْوٝػخ ُِؼَٔ.
• ؽن اُؼٔبٍ ك ٢اُزٔض َ٤اُ٘وبث ٢اُؾو ثؼ٤لا ػٖ
ّوٕ ٛٝبؽت اُؼَٔ.
• آزضبٍ اُْوًبد ٓزؼلكح اُغَ٘٤بد ُِوٞاٗ ٖ٤اُل٤ُٝخ
ُِؼَٔ  ٝأُٜٝب اؽزواّ اُؾن اُ٘وبث.٢
ٝاٗ٘ب ٗ٤ٜت ثبُٔغزٔغ أُلٗ ٢ثٔ٘ظٔبرٝ ٚعٔؼ٤برٚ
ٝأؽياثّٝ ٚقٖ٤بر ٚاُ٤٘ٛٞخ ٝثبُ٘وبثبد اُؼٔبُ٤خ
األع٘ج٤خ إ روق اُ ٠عبٗج٘ب ٝرَبٗلٗب ك ٢ه٤ٚز٘ب اُز٢
ٗؼزجوٛب ٓلفال ٖٓ ٓلافَ اٍزٌٔبٍ ٜٓبّ اُضٞهح
اُز٤َٗٞخ.
عبشذ َضبالد انعًبل  .داو االرحبد انعبو انزىَسي
نهشغم سُذا نهكبدحيٍ َصيزا نهًظهىييٍ

االٓٚبء٤ٍ٘:خ اُغجبُ٤٘ٓ ،٢خ اُله٣ل ،١هّ٤لح ٍبُْ ٛٝل ٟصبُغ٢

عبشذ َضبالد انعًبل  .داو االرحبد انعبو انزىَسي
نهشغم سُذا نهكبدحيٍ َصيزا نهًظهىييٍ
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 اُزؼ ٘٣ٞأُبك ١ع ٕ االٙو اه االؽوخ ثَٔبًْٜ٘ ٝكالؽزْٜ

ٓ٘طوخ اُجوًخ ٘ٓ ٢ٛطوخ كالؽ٤خ روعغ ثبُ٘ظو –
إكاهّ٣ب -إُٓ ٠ؼزٔل٣خ أّ اُؼوائٌ ٖٓ ٝال٣خ هلٖخ ال
٣زغبٝى ػلك ٌٍبٜٗب ٍ 500بًٖ َ٣زـِّ ٕٞك ٢كالؽزْٜ
آثبها ٍطؾّ٤خ.
ك٘ٓ ٢زٖق اُزَؼ٤٘٤بد ؽلود ّوًخ كَلب ٛهلٖخ
ك ٢أُ٘طوخ  16ثئوا ػٔ٤وخ رَزـِٜب ك ٢ؿََ اُلَلبٛ
ثٔـبٍَ ًبف اُلٝه  ٝأُزِٓ ٞٛ ٝ ١ٞب أّ ٙو ثآثبه
أُزَبً٘ ٖ٤اَُطؾ٤خ  ،االٓو اُِن ١أصبه ؽل٤ظخ
األٛبُ ٢إم ٗلنٝا إػزٖبٓب ثٔوطغ ًبف اُلٝه
اؽزغبعب ػِ ٠اٍزـالٍ اُْوًخ أُلو٤ُِٔ ٛب ٙاُن١
أّ ٙو ثلالؽزٓ ٝ ْٜواػ ْٜ٤إٙبكخ إُ ٠اُزلغ٤واد
اُز ٢إٗغ ّو ػٜ٘ب رٖ ّلع ٓ٘بىُ. ْٜ
 ٝػِ ٠فِلّ٤خ ٛنا االػزٖبّ ،ر ّْ إ٣وبف ّقٖ ٖ٤ؽٌُْ
ػِٜٔ٤ب ةفطّ٤خ ٓبُّ٤خ هلهٛب  60ك٘٣به.
 ٝكٍ٘ ٢خ  ٝ 2008ػِ ٠ؿواه ٓب ٝهغ ك ٢أؿِت
ٓ٘بٛن اُؾ ٗٞأُ٘غٔ ٢فبٗ أُزَبً٘ ٕٞػ ّلح
رؾوًّبد ٓطبُج ٖ٤ثؾن اُْـَ  ٝعجو اُٚوهٝ ،
إلفٔبك ٛن ٙاُزؾوًبد ر ّْ رْـ َ٤صِّخ ٖٓ اُْجبة ك٢
ّوًخ اُج٤ئخ ُ٘ٓ ٝؼ األٛبُ ٢رؼٚ٣ٞبد ى٤ٛلح ػٖ
اٌَُٖ ُْ رزغبٝى  400ك٘٣به.
 ٝثؼل صٞهح  14عبٗل 2011 ٢ػبك األٛبُ ٢إُـــ٠
االؽزغبط ٖٓ عل٣ل ثطوم ٍِّٔ٤خ ،ؿ٤ـــو أٗ، ْٜأٓبّ
ٍ٤بٍـخ أُٔبِٛخ  ٝاُزَ٣ٞق ،اٙطوّٝا إُ ٠هطغ
أُ٤ب ٙػٖ ٓـبٍَ اُلَلب ٛثٌبف اُلٝه  ٝأُزِ.١ٞ
 ٝكّٜ ٢و ٓبهً ٖٓ ٍ٘خ ٝ 2011ػلر ْٜاٌُُطبد
كّ ٢قٔ ٝاُ ٢اُغٜخ اُٞاُ ٢رٞك٤ن فِق هللا ٝ
أُل٣و أَُبػل ُْوًخ كَلب ٛهلٖخ ٗغ٤ت ٓواك ة :
 ؽلو ثئو ٖ٣ػٔ٤وزٖ٤ -رْـّ 35 َ٤بثّب كّ ٢وًخ اُج٤ئخ  ٝاُـواٍخ

 ٝػِ ٠إصو ٛن ٙاُٞػٞك ر ّْ رؼِ٤ن االػزٖبّ ،ؿ٤و ّ
إٔ
اَُِطخ رواعؼذ كٝ ٢ػٞكٛب كؼبك اُْجبة إُ٠
االػزٖبّ ٖٓ عل٣ل ٓ ٞٛ ٝ ،ب اٙط ّو اٍ ٍَٛخ إُ٠
إثواّ "ارلبم ِٕؾ "٢ر ّْ ثٔوزٚب ٙرؼ ٖ٤٤فج٤وٖ٣
أؽلٔٛب ك ٢اُلالؽخ  ٝا٥فو ك ٢اُج٘بء .
 ٝثؼل أُؼب٘٣خ ٍُِّْ األٛبُ ٢اُزيآبد رّ٘ٔ ػِ ٠أّْٜٗ
ٍَ٤زِٔ ٖٓ %25 ٕٞاُزؼ ٘٣ٞاُغِٔ ٢ػِ ٠إٔ
َ٣زِٔٞا ثوّ٤خ أُجِؾ ثؼل أُؼب٘٣خ اُٜ٘بئّ٤خ ك ٢آعبٍ ال
رزغبٝى ّٜو كَٔ٣جو ٖٓ ٍ٘خ .2012
 ٝهل ر ّْ كؼال رٌٔ ٖ٤األٛبُ ٖٓ ٢اُوَ ٜاألٍٝ
" ، "%25ؿ٤و أٗ ٚك ٢االص٘بء ر ّْ اٍزجلاٍ اُقج٤وٖ٣
هٚبئ٤ب ٝ ،هبّ ٛن ٖ٣االفو ٖ٣ثٔؼب٘٣خ صبٗ٤خ اكٚذ
إُ ٠رؤِّ َٗجخ اُزؼ ٘٣ٞثٌَْ ًج٤و ( ثؼ٘
األٛبُُِٛ ٢ت ٓ٘ ْٜإٔ ٣ؼ٤لٝا أٓٞاال إُ ٠اُْوًخ
ثبػزجبه ّ
إٔ أُجِؾ اُن ١أفن ٙٝك ٢أُوّح األ٠ُٝ
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اُؼبٕٔخ ُٔوبثِخ اَُ٤ل ٍؼ٤ل أُ ًّْ ٢ّ٢برت اُلُٝخ
أٌُِق ثبُغٔبػبد أُؾِ٤خ ُلٝ ٟى٣و اُلافِ٤خ ٝمُي
ُْوػ أُظبُْ اُز٣ ٢وىؽ ٕٞرؾزٜب .

٣زغبٝى ؽغْ األٙواه أُغَٔخ ك ٢أُؼب٘٣خ اُضبٗ٤خ )
ٗٝز٤غخ اُزالػت كِٓ ٢ق اُزؼٚ٣ٞبد  ٝػلّ االُزياّ
ثجو٤خ اُٞػٞك (اُزْـ ٝ َ٤ؽلو ا٥ثبه) اٙط ّو األٛبُ٢
إُ ٠اُؼٞكح إُ ٠االػزٖبّ ٖٓ عل٣ل ثلا٣خ ٖٓ ّٜو
ٓب2012 ١

أثعبد و يطبنت اعزصبو  6يبي  2012وطزق
رعبطي انسهطخ يعه
ف١ ١ــٓ 6 ّٝب 2012 ١ؽ ـــاكه أُؼزْٖ ــــٕٝ
ــ
ٓيـــإ االػزٔـــاّ ُؾ٘ـــٝه كؼبُ٢ـــاد ٜٓوط ـــإ
" ٍ٢ــــكٕ ١ـــــإو" ثؤّ اُغـــهائٌ ٝثنــــ ١اصٖــإ
ٓ٘ ْٜـــا كو ْٛٝ ٜـــا ٝهك اَُؼ ٢ــــك ٝ ١ؽٌ ـــــاّ
اَُؼ٢ـــــك.١
كبٍزؾــٍ األٖٓ ٛنا اُ٘ؤ فــــ ١ػلك أُؼزٖٔ٢ـــٕ
َٖٔ ٝ ، ْٖ٤أّ ــه ثزْـ٢ــــٍ ّٓ ٚـ ـــاد
ٝأٝهق أُؼز ِ
أُ٢ـــــــــا ًْ .ٙــا ر ّْ ا٣وبف ثؼ٘ أُبهّح ( 5أّقبٓ
ُْ رٌٖ ُ ْٜأّ٣خ ػالهخ ثبالػزٖبّ ) ًٔ ،ب ر ّْ إٛالم
اُ٘به ػِّ ٠بةّ ًبٕ ٣وػ ٠األؿ٘بّ هوة ٌٓبٕ
االػزٖبّ الم ثبُلواه فٞكب ٖٓ هعبٍ األٖٓ.
إٛالم اُوٕبٓ  ٝإ٣وبف اُْجبة أصبه ؿٚت
األٛبُ ٝ ٢عؼِ٣ ْٜزغٔغ ـــٓ ٕٝيـــإ االػزٔـــــاّ.
 ٝأّ ـــاّ ٙـ ،ْٛ ٜر ّْ إ ٛـــالم ٍواػ أُٞهٞك. ٖ٤
ؿ٤و ّ
ــــاكٍ اُؼجلُّ ٢ػٔل إٍ ــــٟ
إٔ اُوائل ع
اٍزلياى، ْٛإم م ــــاّ ثْزٔٗ ٝ ْٜؼز ْٜثؤثْغ
األٕٝبفًٔ ،ب ػٔل إُـ ٢اإل ٛالم أٌُضق ٍُـبى
أَُُِ َ٤لٓٞع كٞٓ ٕٝعت ٓ ٞٛ ٝب اٍزلي ثؼ٘
أُواٛو ٖ٤اُن ٖ٣ه ّكٝا اُلؼَ ثئُوبء اُؾغبهح ػِ٠
ٍ٤بهاد األٖٓ ٍ ٝ .وػبٕ ٓب ػبك اُٙٞغ إُ٠
اُٜلٝء.
 ٝكٓ 15 ّٞ٣ ٢ب ١هكغ األٛبُ ٌّٟٞ ٢إُٝ ٠ى٣و
اُلافِ٤خ ٙل اُوائل اُؼجلُ ٝ ، ٢رؾٝ ٍٞكل ٓ٘ ْٜإُ٢

 ٝهل ٝػل ْٛأَُؤ ٍٝأُنًٞه ثوكغ االٓو ُِٞى٣و
 ٝارقبم اإلعواءاد اُالىٓخ كّ ٢ؤٕ اُوائل اُؼجلُ. ٢
 ٝثؼل ٍ٘خ  ٝ ،رؾل٣لا كّٜ ٢و ٓبٍ٘ ٖٓ ١خ 2013
ر ّْ إ٣وبف اُْبة ٓ ٠ٍٞاَُؼ٤ل ٞٛ ٝ ١كٛ ٢و٣و ٚإُ٠
ٓل٘٣خ هلٖخ ػِ ٠فِل٤خ ٓب ٝهغ ٓ 6 ّٞ٣ب،2012 ١
إم رجّ ّٖ٤
إٔ اُوّائل ػبكٍ اُؼجلُ ٢هل هكغ ًُب٣خ عيائ٤خ
ٙل ّ 13قٖب (  7اُن ٖ٣ر ّْ إ٣وبكٓ 6 ّٞ٣ ْٜب١
ٓ 2012غ  6آفوٓ )ٖ٣زّٜٔب إّ٣ب ْٛثٔؾبُٝــخ هزِ ٚػٔلا
 ٝؽغيُٞٔ ٌَْٜٓ ٝ ْٛاك ؽبههخ.
 ٝهل ظ َّ اُْبة ٓ ٠ٍٞاَُؼ٤لٞٓ ١هٞكب ُٔلح ٍ٘خ
ًبِٓخ إُ ٠ؽ ٖ٤اٗؼوبك اُغَِخ االثزلائ٤خ األ ٠ُٝثزبه٣ـ
ٓ 21ب 2014 ١ؽ٤ش ٕله ك ٢ؽو ٚؽٞٚه٣ب ٝ
ؽن ثو٤خ أُطِٞث ٖ٤ؿ٤بث٤ب ثؼْو ٍ٘ٞاد ٍغ٘ب ٓغ
اُ٘لبم اُؼبعَ .
ًٔب ٕله د أؽٌبّ ؿ٤بث ّ٢ح ٙل أؿِجّ٤خ أٛبُ ٢أُ٘طوخ
ثـ  8أّٜو ٍغ٘ب ٓغ اُ٘لبم اُؼبعَ ثزٜٔخ رؼطَ٤
ؽو٣خ اُؼَٔ ٝ .هل ِّٔذ ثؼ٘ ٛن ٙاألؽٌبّ ػبئالد
ثؤًِٜٔب (األة  ٝاألّ  ٝاُج٘ب د)ًٔ ،ب ٛبٍ اُجؼ٘
االفو أُؼ ّٞه ٝ ٖ٤أُٞر ، ٠إم ٕله ؽٌْ ك ٢ؽ ّ
ن
ّقٔ رٞك٘ٓ ٢ن ٓ ّلح .
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