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 اًجذومن ا@?يل ،تاعا:لا لحو ا67ًق 01/حزانلاو 01/ئجاللا ا(اضق :ىؤر
 

 +eكور دال.م فG_أ
 
 
 

 
 
ºئجاللا ة.ضقل ةط�ضنم ة7ؤر ةغا.ص ةقرولا ەذه فدهتسrst حزانلاوrst قF7ًلا عقاو نم قلطنت ا�ttتاعا، Bتا.عجرم 4إ ةفاضإلا 
 لح *ع ضوافتلا تقو كلذ نا� ءاوس ،اF7ًق نÁ7جهملاو rstئجاللا ا@اضق عم لماعتلا ل�س لوح ،ة.لودلا rstناوقلاو قيثاوملا
 .عضولا فاFG'سا ةلواحمو اهداعBأو ةلÅشملا ل.لحت 4إ اهيعس ردقB ٍلح داج@إل ةقرولا Ãسº الو .اهدعB وأ ،تاعا�ttلا

�t– دع�'سº اهنإف مث نمو ،ةمخض ة.لخاد تاعاÆ نع ةمجانلا ة.عامجلا تارجهلا قاطن لوح ةقرولا روحمتت
 اذه قاطن +

 تنا� اً@أ ،ىدرفلا Ìا.سلا ءوجللاو ةرجهلا تا�لط وأ تارجهلاو ،لمعلا نع اًثحB وأ رقفلا بÉس� ة@داصتقالا تارجهلا –ثح�لا
 .اهعفاود

ة@ادB ضرعن
ً

�t ة.جهنملا ل�سلا –لخدم�– 
�t اهزجون ،rstئجاللا ة.ضق ةجلاعم +

 ط.سÉتلا لخ@ نأ نود ،ةطسÉم طاقن +
Bل ،ىوتحملاEينعملا *ع لهسrst Bلخادملاو ل�سلا *ع فرعتلا ة.ضقلا. 
 
Y1 ثحVلا قاطن

Z لاطو ن7]جاهملا ا(اضق_̂Z ءوجللا 
 
�t بلطتي نÁ7جاهملا ا@اضق عم لماعتلا :الوأ

 تاعاzلا لوصأB ة�سانم ة.ساسأ ةفرعم ن7§كت ،+µوضوملا عقاولا ةسارد ة@اد�لا +
 ة7§ه ،ةعراصتملا ىوقلا ذوفن قطانم ،عاzلا لئاسو ،ةعراصتملا فارطألا ،مهدالB نم rstنطاوملا ةرجه 4إ تضفأ +ÏÐلا
Òtئاط( عاzلا

+Óرع�Ð
+Ó ق�*+Ó ا.سÌ+Ó امتجاµ+(، ةنمألا قطانملا �t

+ Bلا دلzفوتو باع.'سا *ع اهتردق ىدم ،عا�s نمألا 
 .+4ودلا عمتجملاو راوجلا لود نم ةنمألا قطانملا كلت معد صرفو ،نيددهملا عاzلا قطانم +Ïtطاومل ةمئالملا ةا.حلا طوG_و

�t مهباع.'سال ةحاتملا صرفلاو تا.ناÅمإلا *ع فرعتلا :ا@ناث
 لودلا كلت دادعتسا ىدم وأ ةردق ث.ح نم ،ةف.ضم لود +

ة@ادB .ةG_ا�م �sغو ةG_ا�م قرطB مهل ةمزاللا تادعاسملا �sفوتو ،نÁ7جاهم لوبقل
ً

الوصو راوجلا لود نم 
ً

 جراخ لود 4إ 
 .+Ø.لقإلا مهقاطن

�t– تاعا�ttلا كلت لحل ةنكمملا صرفلا ةسارد :اثلاث
 لمتحملا +Ïtمزلا ىدملاو –ةرفوتملا ة.لحملاو ة.لودلا تانزاوتلا راطإ +

 حمسº ةل.سوك تاضوافملا ءدÙو ،ةحلسملا تاعاzلا فقو *ع قافتالا ÏÐح وأ عا�ttلا ا@اضقل ةمئالم تا7§سº 4إ لوصولل
�t نÁ7جاهملا rstطوت ةداعÛب

+ Bةرجهلا ة.لمع فقو وأ ،مهنادل. 
�t باهسإ نود أد�نو

�t 4وألا ةطقنلا Æانع ةشقانم +
 :انتقرو +

 
 عا:لا روذج

 
�tاذقلا مÅح ماظن دعُ@

�t اًرمع ةمظنألا لوطأ وه +
�tاذقلا مÅح رمتسا دقف ،هتمرب طسوألا قFGلا +

 ،فقوت نود اًماع 42 ةدم +
 دوجو ه.ف ضفر ،هعون نم اًدÁ7ف اًمÅح ضرفو ،1969 ماع يركسع بالقنا رثإ ةطلسلا 4وت ث.ح .ةطلسلل لاودت ىأ امنودو
 ة.لÅش تانا.كB ةلودلا تاسسؤم لدBأ ام� .ةلودلل روتسدو ةفسلف ە>�تعا يذلاو "ztخألا باتáلا" عضوو ،بازحأ وأ ناملرب
 +4امسأرلا �sغ ثلاث قÁ7طو ةلودلا لاÅشأ نم د@دج لÅش كلذ اً>�تعمو ،"ناجللا ةلود" هتلود اً>�تعم ؛"ة.بعشلا ناجللا" اهامسأ

 .+ãا�Ðشالاو
 س¯ئر بصنم لوح باختنالا قحل ماتلا با.غلا 4إ ةفاضإلاB ،درفلا مÅح *ع موقت ةلود دوجو ةطاسÉب كلذ ل� Ïtع

الضف ،ة7روهمجلا
ً

 ةضراعم رظن تاهجو ضرع ةلاحتسا مث نمو ،درفلا مåاحلا ةطلسل اهع.مج ةطلسلا تاسسؤم ة.ع�ت نع 
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�tاذقلاف .طاشEلا وأ روهظلاB ة.طارقم@د تارا.تل حامسلا وأ
�tرحلا ÏtعملاB ة.لومش ةلود ماقأ +

 نا� ام يذلا رمألا وهو ،ةملçلل +
�tاذقلا عمق ذإ .ة7روتاتك@دو ة.عمق قرطB ىوس ققحتيل

 نا� نèو– د@دهت وأ ةسفانم لثمت نأ نكم@ وأ ةضراعم تاوصأ يأ +
المتحم

ً
  اهنأ الإ ،عمقلا نم اÁÙًه ؛جراخلا 4إ ةضراعملا Æانعلا بلغأ ترجاه rstضراعم يأB لصاوتملا ل.كنتلا عمو .همÅحل –

�t حجنت مل
فوخ ؛تمصلاB نورخألا ذّال امنéب .ماظنلل – يزمر ولو– ل@دB ن7§كت +

ً
 1.ة@دسجلا ة.فصتلا وأ لاقتعالا نم ا

�tاذقلا ماظن حجني مل
+ �t

 عاسºاو ،ل.ìضلا ناÅسلا دادعتب ةنراقملاB ةلئاهلا ة.طفنلا ةو�ëلا مغر ةثيدح ة.موق ةلود ءانب +
�t ةنم.هملا +® ة.ل�قلا تلظ دقف ،ة.فارغجلا ةحاسملا

 ،ىرخألا �sياعملا ةفا� *ع ة.ل�قلا تاءالولا ت�لغتو ،+>Ïيللا عمتجملا +
�t ةلادعلا با.غ نم اًض@أ ا.{يل تناع .ة.لومش ةطلس اهسأر *ع فق@ ةمخض ة.ل�ق تاعمجت ةBاثمB ا.{يل لعج ام

 دئاوع عــــ7زوت +
�tو طفنلا

 قطانملا *ع تامدخلا تzتقاو ،+>Ïيللا عمتجملا ةل.كشº لخاد ة.عامتجالا تاتوافتلا تعسºاف .تامدخلا توافت +
 رقفلا تالدعم اهيف د@ازتو ،تامدخلا نم لئا�قو قطانمو تاعاطق تمرُح امنéب ،rstلوئسملا را�كو ماظنلل ة.لاوملا لئا�قلاو
�t ،ةش¯عملا طوG_ روهدتو ةلاط�لاو

�tاذقلا نا� يذلا هسفن تقولا +
 �sبك ءزج بÁ7هت مت7و ،طفنلا دئاوع نومس'ق@ هت_أو +

 2.جراخلل اهنم
�t تFG'نا دقف ،ة.ل�قلا تاقالعلاو ةظفاحملا حورلا ه.لع بلغ@ +>;رع عمتجم اهفصوÙو

 لثم ة.مالسإ قرفو تارا.ت هعوÙر +
�t مهلوخد مدع مغرو ،دال�لا نم ل.لقلاB س¯ل ءزج *ع نآلا نورط.سï نيذلا– rstيفلسلاو rstملسملا ناوخإلا

 وأ كراعم +
�t اوقB نمم تارا.تلا ەذه ءاضعأ �sصم نا� تانéنامثلا ة�قح لولح�ف ،مهتلاط دق عمقلا د@ نأ الإ ،كاذنآ ماظنلل تاد@دهت

+ 
�tو 3،مادعإلا وأ نجسلا امإ ا.{يل

 تاضقانتلا كلت تمåارت ،2011 ماع >Ïيللا بعشلا ةضافتنا تق�س +ÏÐلا ة�sخألا تاونسلا +
�tاذقلا مÅحل ةضفار ةوق 4إ تلوحتو ا.{يل +Ïtطاوم نم ة.بلاغلا rstب –اًموتكم نا� نèو– رمذتلاو بضغلا تالدعم تدازو

+ 
ةمدختسم

ً
 .هتÙراحمل لئاسو نم اهيدل ام ل� 

�tاذقلا ماظن بكترا دقل
�t تعقو +ÏÐلا ةرزجملا اهزربأ ،ه.نطاوم دض رزاجم ةدع +

�t م.لس وبأ نجس +
 حارو 1996 وينوي +

 ،مهــ7وذ 4إ ا@احضلا ثثج ةموكحلا ملسº ملو ،يأرلا ءانجس نم ل.لقB س¯ل ددع مهنéب نم ،اًصخش 1200 نم ��ëأ اهتيحض
B4.كاذنآ ل.صافتلا نع فشكت ملو ل  

�t ءد�لا ةطقن ةرزجملا كلت تنا�
�t تدعاصت +ÏÐلاو ،تاماصتعالاو ة.نلعلا تاجاجتحالا روهظ +

 غل�تل تلصاوتو ،2009 +
�t هلاقتعا مت ث.ح ،ا@احضلا +4اهأ ا@اضق 4وتي نا� يذلاو ،"لÁÙت +õتف" +ôاحملل ة.{يللا تاطلسلا لاقتعاB اهتورذ

 ريا>�ف 15 +
�t ة.{يللا تاجاجتحالا قالطنال ددحملا دعوملا ل.بق 2011

 مث .ةروثلا ت�هلأ +ÏÐلا ةراFGلا ةBاثمB هلاقتعا ناÅف ،ريا>�ف 17 +
�t ةددعتم تارهاظم جورخ دعB ،+4اتلا مويلا رجف هحا_ تاطلسلا تقلطأ

 .هلاقتعاB ددنت يزاغنب ةنيدم +
 
 تاد@قعتلا ةمزح – ةروثلا

 
�s �tهامجلا تجرخ .كاذنآ >Ïس£ حاجنب امهللÅت دعB ،ةz7ملاو ة.س£وتلا ةروثلا ثادحأB ةرثأتم ة.{يللا �sهامجلا تجرخ

 ا.{يل +
 اهب تدان +ÏÐلا اهسفن بلاطملا ة.{يللا ةضافتنالل نا�و ،)اً.سا.سو اÁ7ًكسع درمتلا كلذ دعB وتانلا تاوق تمعد نأ ث�ل ام مث(
�tاذقلا ماظن در ءاج .ةمارáلاو ةÁ7حلاو ةلادعلا ،ةz7ملا اهدعB نمو ة.س£وتلا �sهامجلا

 ،اً.مادو اًف.نع ة.{يللا تاجاجتحالا *ع +
�tاذقلا لتقمB ÷تناو .نا�sطلاrst Bي{يللا rstنطاوملا فصق دح 4إ

 هنم تمضنا يذلا +>Ïيللا ش¯جلا كÅفتو هماظن را.هناو +
�t ة.لحملا تاعاzلا لزع نكم@ ال ،د.�أتلاÙو .ةضراعملا ةهبجل تادحو

�t ى>�áلا لودلا عامطأÓحلاصم نع ةلود يأ +
 كلت +

�tاذقلاف .حلاصملا كلت *ع عاzلاو ،ةلودلا
 ةحلصم ةد@دع فارطأل لعج دق ،ةددعتم ة.لودو ة.م.لقإ تاموصخ قلخ يذلا +

�t
الضف .هنم صلختلا +

ً
فده دع@ يذلا +>Ïيللا طفنلا نع 

ً
 لاتند.سكوأو ل.Ù§م لثم ى>�ك طفن تا�G_و ة.لود فارطأل اًعمطمو ا

 فارطألا تعس .ةدحتملا ممألاو وتانلا ءاطغ تحت وأ ،ًةG_ا�م امإ ةعساو ة.لود تالخدت ةحاس 4إ ا.{يل تلوحت 5.مويلو�Ðب
 ةلاح نم تقمع ة.{يللا ضرألا *ع ةد@دج تاBاطقتسا تقلُخ دقف مث نمو ،rstلمتحم ءافلح مهروصتت نم د.يأتل ة.لودلا
útارألا تح�صأ ام� ،ركذلا ةفلاس با�سألل ةج.'نك rstي{يللا rstنطاوملا عاضوأ تروهدت .تاماسقنالاو عاzلا

 اًحFم ة.{يللا +
�tاذقلا لتقم دعB ةوقB د@ازت يذلاو ،ةحلسملا تا.شل.ملا عاzل

 ة.جراخ فارطأ نم معدB ىرخأ لود نم rstلتاقم اهل مضناو ،+
 rstمضنملا تاقفدت صاخ هجوÙو –ةلا�ولاB وأ ةG_ا�ملا بورحلل اًنيدا.م اتح�صأ ناتللا ا7روسو قارعلا نأش اهنأش– ة.لخادو
 براحت +ÏÐلا فارطألا ضعB ةحلصمل ة7§ج تاBztÙ ما.قلاB تارامإلاو zم لثم فارطألا ضع�ب ادح امم ،ة@داهجلا تاعامجلل
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 rstمضنملا �sغ ،rstيداعلا rstي{يللا rstنطاوملل ةنمأ �sغ ا.{يل ندم بلغأ لعجو 6،ا.كرتو رطق اهدناسÏÐ+ ºلا ة@داهجلا تا.ش¯لملا
�t صاخ هجوÙو ،ةحلسملا تا.شل.ملا نم ىأل

 7.اًرقف ��ëألا قطانملا +
�t تا.ش¯لملا اهتضاخ +ÏÐلا تاعاzلا تذختا

 .ة.لود Óة.م.لقإ Óة@داصتقا Óة.عامتجا Óة.ل�ق Óة.سا.س :ةددعتم اًداعBأ ا.{يل +
Òtك7و

 +*� لÅش� اًعضاخ حبصأ دق ،)عباسلا ءاوللا( لما� يركسع ءاول +®و ،ةحلسملا ةÁ7كسعلا قرفلا دحأ نأ 4إ انه ةراشإلا +
�t _أ ةعضB لB ،ة.{يللا لئا�قلا ىدحإ تاهجوتو حلاصمل

 ةرط.سلا وه تا.شل.ملا rstب عاzلا رواحم دحأ نأو .ةل.بقلا كلت +
 8.طفنلا راBآو قطانم *ع
 
 ةرجهلا ة@ضقو ا@?يل

 
9�t"ة.ماظنلا �sغ" ةرجهلا ة.ضق نإ

 با�سأو دعBأ خــــ7رات 4إ دوعت ذإ ،ة.{يللا ةروثلا عالدناB ةG_ا�م ةط�ترم تس¯ل +>Ïيللا عقاولا +
 .داعBألا ةددعتم ة.لود ةلÅشم 4إ اهلوحتو اهمخضت *ع دعاس دق تا.طعم نم ةروثلا نع مجن ام نا� نèو ،>��أ

 لود نم صاخ هجوب ،ة.ماظن �sغ ةرجهل ةل�قتسملا لودلا ىدحإ تنا� نيدقع نم ��ëأ ذنم ا.{يل نأ ظحالن نأ اننكم@
�t ةرجهلا كلتل ةBذاج ةلود اهنوك عقاوو لا�قتسالا اذه صلقتو .ةدودحم ةراجتب ما.قلل وأ لمع صرف نع اًثحB ؛راوجلا

 ط.حملا +
Á7ÒÐفالاو +>;رعلا

�tاذقلا تاعاÆ اهنم با�سأ ةدعل +
 روهدت 4إ ةفاضإلاB ،ةÁ7كسعلا هتارماغمو ،ةرواجملا مظنلا بلغأ عم +

 .ىرخأ با�سأو يداصتقالا راصحلاو ة.منتلا تالدعم
 انه +Ïtعن الو .>��أ ةجردB رورم ةلود 4إ ةل�قتسم ةلود نم تلوحت دقف ،فقوتي مل ة.ماظنلا �sغ ةرجهلاB ا.{يل طا�ترا نáل

�FG �t بÁ7هت وأ رورم ةلود اًض@أ نكت مل اهنأ
�tاذقلا دهع +

 rstب ة.لودلا ضوافتلاو فالخلا ا@اضق ىدحإ كلذ نا�و ،تنا� دقف ،+
 نأ ركذ7ُو .بسحف رورم ةلود اهنوكو ةل�قتسم ةلود اهنوك rstب بسEلا فالتخا +Ïtعن نáلو ،ة.Ùوروألا تاعمتجملا Ùrstو هماظن
�tاذقلا ماظن

�t اÙوروأ لود دعاسï نا� +
 اهعفدت تنا� غلا�م لBاقم اÙوروأ 4إ ة.ماظنلا �sغ ةرجهلا ةكرح *ع ةرط.سلا ةلأسم +

�t وروي نويلم 500 ا.{يل تحنم اهدحو ا.لاط@إف .اÙوروأ لود
 10.ة.{يللا لحاوسلا *ع نÁ7جاهملل ة�قارم ةزهجأ ب.ك�Ðل 2008 +

ºش�s ة.نعملا ة.لودلا تامظنملا ر7راقت Bع لود ثالث 4إ ةرجهلاÁÙ.ة Bئرلا ردصملا اهرا�تعا¯e+ غ ةرجهلل�s نم ة.ماظنلا 
 نأ الإ .ا.{يل 4إ ةفاضإلاB س£وتو zم +®و ،G_ا�م ردصم وأ ،ط.سو رمم� ءاوس .اÙوروأ لحاوس 4إ طسوألا قFGلا ةقطنم
�t ةلودلا تاسسؤمل +>ÏسEلا رارقتسالا

�t مهئطاوش مادختسا نم ّدح دق س£وتو zم +
 ا.{يل تح�صأ مث نمو ،بÁ7هتلا ة.لمع +

الضف .راوجلا لود نم ة.عFGلا �sغ ةرجهلا +>Ïغار ةل�ق +®
ً

 اطلام þÿاوش نم ة�Á7ق اهنوك ،ةدÁ7ف ة.فارغج ة�stم اه�التما نع 
 غل�7و .ا.لاط@إ þÿاوش نم طقف �Ðم ول.ك 1800 +4اوح ةفاسم رح�لا ةهج نم ا.{يل دع�ت ث.ح ،ىرخألا لودلا نم ��ëأ ا.لاط@èو
�tارغجلا دادتمالا نع ك.هان ،م� 1900 وحن اÙوروأ نم بÁ7قلا اهلحاس

+ �t
 4600 وحن 4إ لص@ اهلوط دودحB ا.قÁ7فأ ەاجتا +

ةصاخ ،اهيلع ةرط.سلا نع ك.هان ،ة�sبáلا دودحلا ەذه ة�قارم بعصلا نم لعج@ امم ؛م�
ً

 �t
 تاعاzلاو تاماسقنالا لظ +

 وبأو ش¯نحلا م.هاربا تا.ش¯لم لثم( اهضعB طروتي +ÏÐلا– تا.شل.ملل ذوفن قطانم 4إ اً.لعف ا.{يل ماسقناو ،ةرئادلا ةحلسملا
�t 11)ىوازلا ةد.بع

 *ع ة.لعف ةرط.س وأ ةدا.س اهل ة67كرم ةلود دوجو مدعو ،اً.لعف نÁ7جاهملا بÁ7هتو ÉFGلاB راجتإلا تا.لمع +
 .اهيضارأ لما�

 
 ةرجهلل ةصاخلاو ةماعلا باVسألا

 
�t دحأ بغري ال

 امÙر الإ ،اهملاعمو اهسانو اهتغل داتعاو براقأو روذج اهيف هلو تاقادص اهيف نوك +ÏÐلا ەدالB نم اًمامت ع�Ðtنُي نأ +
�t كلذ مت7و .لمعلا وأ ةراجتلا ضرغل ةدوعو اBًاهذ دد�Ðلا وأ .جالعلا وأ ةساردلا وأ ةحا.سلا +µاودل

 ةدملو ًةداع +Gµ_ راطإ +
�t تاعمتجملا بلغأ نأ الإ .ةدودحم

فورظ تدهش دق ا.سآو ا.قÁ7فإ +
ً

�t لثمتت ة.ئانث'سا ا
 ة@داصتقالا ة.Eبلا *ع ەرثأو رامعتسالا +

Å*+ �t.هلا فلختلا بÉس� رامعتسالا دعB امو ،دال�لل
 راش'ناو لمعلا صرف ةلقو ،ة.منتلا تالدعم فعضو ة@داصتقالا ة.Eبلا +

�t خراص توافت *ع يوطنت +ÏÐلا ة.لودلا ة@داصتقالا تاسا.سلا اًرخؤمو ،ةلاط�لا
�t رارمتسالا ،+Øلاعلا جتانلا عــــ7زوت +

 فÁ7جت +
الد�ف ،كلذ *ع ةلثمألا زربأ نم طفنلا دع7و .ة.لوألا داوملا

ً
 طوG_و تاسا.سو ،ة.نطولا ة.منتلا حلاصل هف.ظوتو هع.Eصت نم 

 اهنأش نم طوG_ ضرفو ،ةنيدملا لودلا ەاجت –rstيلودلا كنبلاو دقنلا قودنص صاخ هجوÙو– ة.لودلا ة.لاملا تاسسؤملا
ةصاخ ،راقفإلا ةدا7زو تامزألا قيمعت

ً
 ةرباعلا تا�FGلا نم دودحم ددع مÅحتو ،نويدلاB ل.بكتلاو راعسألا عفرو معدلا عفر 
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�t تاراقلا
 ةلداع �sغ راعسأ ضرفو +>$العلاو +>$ولونكتلا عادBإلل ةÁ7كفلا ة.áلملا راÅتحاو ،+Øلاعلا داصتقالا تاعاطق بلغأ +

�t ًةG_ا�م رثؤت +ÏÐلا طاقنلا ەذه تنا� امÙرو ،هتاجتنمل
 بورهلا 4إ تدأ +ÏÐلا ةماعلا با�سألا زربأ +® ،اًمومع ةرجهلا ع§ضوم +

 لB ،ةماعلا با�سألاB ةط�ترم +®و– ةصاخلا با�سألا امأ .لضفأ ةا.ح صرف نع اًثحB ة.نغلا لودلا 4إ ةروكذملا نادل�لا نم
�t لثمتتف –اهنع ةجتان دعتو

�Ðرعلا داهطضالا +
 12.خلإ....+Ìا.سلا وأ +Ïtيدلا وأ +

 ةلودلا دعتو .ةرجهلل G_ا�م ردصم وأ بÁ7هت رمم� ءاوس ،ة.ماظنلا �sغ ةرجهلل +e¯ئرلا ردصملا +® اًرخؤم ا.{يل تح�صأ
�tارغجلا لاجملا بسح +® تاساردلا ضع�ل اًقفو –رمم�– ا.{يل 4إ نÁ7جاهملل ًةG_ا�م ةردصملا

 :لوألا rstعون 4إ مسقنت +
 مادختساB ة7>�لا دودحلا >�ع نوللس'ي ام ًةداعو )ا�s7ج.ن ،+4ام ،داشº ،لاموصلا ،نادوسلا ،اناغ ،zم( لثم ا.قÁ7فإ نم ةمداقلا

�t نوم.ق@ ث.ح .لBإلاو ،ة7وارحصلا نحشلا تارا.س اهمهأ نم لئاسو
�t اوعق@ مل ام ،تقولا ضعB ا.{يل +

 وأ تاطلسلا ةض�ق +
 درفلل اÁ7�ًقت رالود 1200 غل�م لBاقم ة.لاط@إلا þÿاوشلا 4إ مهلقنل بÁ7هتلا تاBاصع عم قافتالا نÁ7ظتنم .تا.شل.ملا ىدحإ
  13.دحاولا

�t
�tاذقلا طوقس باقعأ +

+، Bلا أدzلا *ع +*�قلا عا�Ðو ،ةكÙة.لود فارطأ تأد ºسÃ لمتحملا اهئافلح فقوم ز67عتلrst ع�< 
 شعاد م.ظنت دجوو ة.Eيدلا تاعامجلا طاش£ حطسلا 4إ دعص ام� .ةÁ7كسع تا�7ردت �sفوتو حالسلاB دادمإلاو يداملا معدلا
�t ة.بهذ ةصرف

 ش¯ج نع ةقشEملا ةÁ7كسعلا قرفلا دهشم ،كلذ 4إ فضأ .هل ةعBات ةحلسم تا.ش¯لم ن7§كتل خانملا كلذ +
�tاذقلا

 *ع عزان'ت تاموكح ثالث دوجو اً.لاح ا.{يل دهشº ث.ح ،ةعراصتمو ةددعتم لئاصف *ع اهتائالو تعزوت +ÏÐلاو ،+
 .ةحلسملا قرفلاو تا.شل.ملا ضعB اهع�'7و ،قطانملا ضعB *ع مهنم ةدحاو ل� رط.سºو ،اهيف ةطلسلا

�t ةحلسملا تاعومجملا فلاحت ل.كش�s ºغت نم مغرلا *ع
�t تارم ةدع سلBارط +

 تا.ش¯لملا تاFGع دوجو لظ +
 وبأ ءادهش ة�éتكو ،+úاونلا ة�éتكو ،ةصاخلا عدرلا ةوق +®و ،ةرمتسم ةروصB ةرط.سملا +® طقف اهنم ةعÙرأ نأ الإ ،ةحلسملا

 رباخت زاهجو ةطG_ تاوقك لمعت ةعÙرألا ةحلسملا تاعومجملا ەذه ،مويلاو .سلBارط راوث ة�éتكو ،)يزكرملا نمألا( م.لس
�tو ،+*حم

 ة.باهرإلا تا.لمعلا عنمل تامهادملا ذ.فنتو ض�قلا تا.لمع تاعومجملا ەذه 4وتت 14.ةلتاقم تاوق ىرخأ تاقوأ +
�t ةددش'ملا تا.ش¯لملا بناج نم تامجهلا عنمو ة.مارجإلا ةطش£ألاو

 اهتامدخ *عو اهيلع دامتعالل ناÅسلاB ادح ام ،ةقطنملا +
�t ة.لاتتملا تامجهلا تمهاس دقو .ةنيدملا نمأ *ع ظافحلا لجأ نم

�t تا.ش¯لملا فقوم م.عدت +
 ەذه نأل ؛ةنيدملا +

�t تمهاس ةناÅم باس'�ا نم اًض@أ تا.ش¯لملا تنكمت دقو .تا.ش¯لملا ەذه دوجو ر>�ت تامجهلا
 د@دعلا د.نجت *ع اهتردق +

�tو ،اهفوفص 4إ rstلتاقملا نم
 نأ ب.جعلا نمو .+FGµلا �sغ داصتقالا نم حاÙرألا ةمåارم *ع لمعلا 4إ تدمع ،كلذ ل.{س +

Bموقت تا.ش¯لملا ضع Bلا ر7راقتلا ضع�ل اًقفو– +÷ف اًمامت س�اعم رودÏÐ+ مل ºلتت –تا.ش¯لملا ەذه مسÒÐ نم اً.لام اًمعد 
 rst.15يماظنلا �sغ نÁ7جاهملا قفدت عنمل ا.لاط@إ

�t تا.ش¯لملا رط.سºو
�t لمع@ يذلا د.حولا راطملا *ع سلBارط +

 اه�sغو ،نÁ7جاهملا لاقتعا ز�ارمو ،نوجسلاو ،ةنيدملا +
�t اًض@أ تا.ش¯لملا طرخنت ام� 16.اهل لاومألا قفدت رارمتسا نامض لجأ نم اذه ل� ،ىرخألا ة.تحتلا ة.Eبلا نم

 بÁ7هت تا.لمع +
�t راجتإلاو طفنلا

 ة.نمأ ةمظنم� لمعلاB اهل حامسلا لالخ نم اهتوق نم فعاض@ يذلا رمألا وهو 17.تاردخملا ةراجتو ÉFGلا +
�t ة.مارجإ ةك�شو

 .هسفن تقولا +
�t ذوفنلا تا.ش¯لملا كلت مساقتت

 ةدافتسالاB نو�sثáلا اهمهت7و ،قافولا ةموكح ة.عG_ تحت يوضنتو ،سلBارط ةمصاعلا +
 ةقلطملا اهترط.سو ،يزكرملا فzملا ÏÐحو ،فراصملا *ع اهترط.سو ة.لاملا تادامتعالاB اهراثئ'سا لالخ نم عضولا اذه نم
�t– لّوحت يذلا +Ìائرلا سلجملا تارارق *ع

 .تا.ش¯لملا ەذه د.ب ةنيهر 4إ –مهرظن +
 تا.شل.ملا مارجèو ذوفن ضرفو حلسملا باطقتسالا اذه ل� عم ةنمّالا قطانملا نم ولخت داÅت ا.{يل نأ انه ةصالخلا

útارألا *ع اهتدا.سو اهتطلس طسÉت ة67كرم ةطلس ة@أ دوجو مدعو ،útوفلا ەذه نإف د.�أتلاÙو .اهترط.سو
 نم دعُ@ ،ة.{يللا +

 عس'ي ال دق +ÏÐلاو تاردا�ملاو تالواحملا مغر ،+>ÏسEلا رارقتسالا ضعB 4إ يدؤت دق ة.سا.س ة7§سº 4إ لوصولا قئاوع مهأ
 .اهدFل انه لاجملا

 ه.لع قافتالا متي ام نأو ،ة.ق.قح لولح نع رفسº مل تا7§س'لاو تاضوافملا كلت نم اً@أ نأ 4إ �sشï ضرألا *ع عقاولا
�t
�t ةصاخ حلاصم تا.ش¯لملل حبصأ دقف ،عقاولا ضرأ *ع تا.ش¯لملا هضقنت ،ةف.كملا تاعاقلا +

 وه ام *ع عضولا رارمتسا +
�t ةحاسم لتحت مل rstي{يللا rstنطاوملا لاوحأو ةرجهلا ة.ضق نأ ام� .ه.لع

  ام اً�لاغ +ÏÐلا ،ةفلتخملا تراسملاو تاضوافملا كلت +
ïسÃ يلاحلا هئافلح فقوم ز67عتل اهيف فرط ل�rst لمتحملا وأrst. 
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 01/ي?يللا 01/حزانلاو 01/ئجاللا
 

ºش�s ئجالل ةدحتملا ممألا ة.ضوفم تا.ئاصحإrst ي ام دوجو 4إÁÙحزانلا نم 217.000 *ع وrst اورداغ@ مل نم ىأ( اً.لخاد 
útارألا

 4إ نيدئاعلا rstئجاللا نم 280.000 *ع د67ي ام 4إ ةفاضإلاB )دال�لا لخاد ةروطخ لقأ ن�امأ 4إ اولقتنا نáلو ة.{يللا +
 اًمقر دعُ@ ام وهو18اًصخش 1.000.000 ـB ا.{يل جراخ ءوجللا د.ق اولازال نمم rstي{يللا ددع–هسفن ردصملل اًقفو– ردق7ُو ،ا.{يل

 ل� rstب نم اًحزان وأ اًئجال كانه نأ ىأ ؛ةمس£ 6.700.000 –2017 ءاصحإل اًقفو– +>Ïيللا بعشلا دادعت نأ انملع ام اذإ ا�sًبك
�t صاخشأ ةتس

 اهق.قحت 4إ rstئجاللا ة.ضوفم Ãسº ةمئاد لولح ةثالث كانه نإف ،rstئجالل +4ودلا نوناقلل اًقفوو .ا.{يل +
BلاEالل ة�س$<ÿ، جامدنالا وأ ،ة.عوطلا ةدوعلا :+®و �t

+ Bطوتلا ةداعإ وأ ،ءوجللا دلrst �t
+ Bو .نمآ ثلاث دلÙةلأسم نإف ،د.�أتلا 

 طوG_ ةدع كانه نáلو ،+4ودلا عمتجملاو ةدحتملا ممألا اهل ÃسÏÐ+ ºلا لولحلا لضفأ ة.لصألا مهنادلB 4إ rstئجاللا ةدوع
�t جامدإلاو ،ةحلاصملاو ،ةلودلا ءانب ةداعإ +®و ،ة.لصألا مهنادلB 4إ rstئجاللا ةدوع �sس¯ت 4إ +Ãسلا لجأ نم اهرفاوت بج@

+ 
 ەذهو .ەدلB لخاد ÿ>$اللا ل.هأت ةداعèو ،جراخلاÿ B>$اللا اهبس'�ا +ÏÐلا تا>�خلاو تاداهشلاB فا�Ðعالاو ،ىرخأ ةرم +*صألا دل�لا
 تEسحت امهمف ،اهفورظل اًقفو ةلاح ل� *ع أد�ملا اذه قبطُ@ ث.ح ەدل�ل ةدوعلا *ع ÿ>$اللا را�جإل اًر>�م دعت ال طوFGلا
�t فورظلا

 مهتداعإ نكم@ ال ،مث نمو ،مهنادلB لخاد اهوشاع +ÏÐلا ةاسأملاB اً.سفن اورثأت نمم rstئجاللا ضعB كانهف ،مألا دل�لا +
rst �tئجاللا ة.ضوفم أد�ت +ÏÐلا تاءانث'سالا ضعB كانه نأ الإ طوFGلا ەذه نم مغرلاB نáلو .فورظلا نسحت درجمل

 لودلا +
�t ةف.ضملا

 مهنأل ؛مهنادل�ل ةدوعلا *ع خلإ...تاضرممو rstسردمو ءا�طأو rstسردم نم ناغفألا rstملعتملا ثح لثم ،اهق.بطت +
�t مهنادلB ءانب ةداعÛب rstطونملا مه

�t رارقلا عانص اهدنع فقوتي دق +ÏÐلا تالضعملا نم ةلأسملا ەذه >�تعتو 2003.19 ماع +
+ 

 ةدوعلا *ع مهرا�جإ زوج@ ال rstنطاوملا نم د@دعلا نáلو ،مهنادلB 4إ rstملعتملا ةدوع نودB ءانب ةداعإ ال ث.ح ،ةدحتملا ممألا
الماش اًجمانرب كانه نك@ مل ام

ً
�t تاموكحلا نأ ركذ7ُو .مألا دل�لا ءانب ةداعإل 

 rstئجاللا ةدوع *ع اًصرح ��ëألا +® مألا دل�لا +
ةصاخ ،اًعوط ءوجللا +>Ïلاطو

ً
 عا�طنالا ءاطعإل اً.ئاعدو اً.سا.س ةدوعلا ەذه لالغتسا دÁ7ي د@دج مÅح ماظن كانه نا� اذإ 

 تارافسلا قÁ7ط نع ةدوعلا ةلأسم ل.هسº متيف ،دال�لا *ع هتدا.سو هترط.س طس� دق د@دجلا ماظنلا اذه نأB 4ودلا عمتجملل
�t
+ Bءوجللا نادل، Bو ل�t

+ Bعانتقالا داز مهددع دادزا امل� نودئاعلاف ،دال�لا ةقفن *ع ةداعإلا متت نادل�لا ضع Bنأ Bصألا مهدل*+ 
 ةرازو Ãسº لB ،ة.عوطلا ةدوعلا ةلأسم عجشº جراخلاB اهتارافس قÁ7ط نع +ÏÐلاو ،لودلا ەذه نمض قارعلا دعُتو .اًنامأ ��ëأ
�t نآلا ÏÐح ة.قارعلا ة.جراخلا

rst �tيÙوروألا مهئارظنب اهيلوئسمو اهر7زو تاءاقل +
+ B4إ ءوجللا نادل º4إ ةصاخ ،ةدوعلا عيجش 

�t أجلت دق +ÏÐلاو ،نادوسلا كلذك .اهنم شعاد تاBاصع درط مت +ÏÐلا قطانملا
+ Bة.نمألا ب.لاسألا مادختسا 4إ نا.حألا ضع، 

ةصاخ ؛مهدل�ل ةدوعلا *ع rstئجاللا ثحل اًعم د@دهتلاو ب.غ�Ðلا لمشÏÐ+ ºلاو
ً

�t عاzلا نم اوÁÙه نم 
 .روفراد +

t;اثلا لحلل ة�سEلاB امأ
rst �tي{يللا rstئجاللا جامدإ وهو +

+ Bس� اًق.ضو اًد.قعت دادزي رمأ وهف ءوجللا نادلÉةمظنألا دوعص ب 
�t ةظفاحملا تارا.تلاو ة7§بعشلا

 دحلل >;وروألا داحتالا لود ل�ق نم ةلوذ�ملا طوغضلاو دوهجلا نع ك.هان ،ة.Ùوروألا لودلا +
 رقفلاف )راوجلا لود( ا.{يلB ةط.حملا لودلل ة�سEلاB امأ 20.مهنادلB 4إ نÁ7جاهملا ءالؤه ةداعإ 4إ ةفاضإلاB ،ةرهاظلا ەذه نم
�t لاوحألا يدرتو

�t ث.ح ،ةنمأ ةفاضتسا تانامض با.غو ،ومنلا ةف.عض لودلا كلت +
 وأ مهم.لسº متي لاوحألا نم �sثáلا +

�t– راوجلا لودف ،كلذ رطاخم ةاعارم نود مهل.حرت
فÆ اً.نمأ اًفلم ەرا�تعاrst Bئجاللا فلم عم لماعتت –اهبلغأ +

ً
 تالاح كانهو ،ا

rst �tضراعمو rstئجالل ةF7ق ةداعإ
 21.ةقطنملا +

rst �tي{يللا rstئجاللا rstطوت ةداعإ *ع مئاقلا لحلا امأ
+ Bمتي –هتهاجو مغر– وهف نمآ ثلاث دل �t

 ث.ح ،اًدج قيض قاطن +
 rstطوتلا ةداعإ دلB بلطB اًمود ط�تر7و ،ع§نلا دض مئاقلا فنعلا تالاحو ،ةصاخلا ة.حصلاو ة.نمألا تالاحلا ضعB *ع zتق@
 ةداعèو .ة�Ðف دعB دل�لا اذه ة.سEج مهحنمل ةئطوت ؛اهيضارأ *ع نÁ7جاهم� rstئجاللا لوبقل ةددحم ا�sًياعمو اًطوG_ عضت +ÏÐلا
 هلعجو ەدأو 4إ rstطوتلا ةداعإ لح يدؤي دق ىذلاو ،rstئجاللا مظعم ملح +® مألا دل�لا 4إ ةدوعلاف اًد.قعت رمألا د67ت rstطوتلا

 .لانملا بعص
�t ةحصو م.لعت نم طقف ة.ساسألا تامدخلا دوجو بج.ف ،اً.لخاد rstحزانلل ة�سEلاB امأ

 نوحزانلا اهرجه +ÏÐلا ةقطنملا +
�t ام دح 4إ �sس¯لا رمألاB نوك@ دق ام وهو ،اهيلإ ةدوعلا نم اونكمتي +&ل

 تامظنمو ةدحتملا ممألا تاسسؤم دوجو لظ +
t;دملا عمتجملا

 .نيدئاعلل ةلجاعلا تامدخلا مدقت +ÏÐلاو ،ة.م.لقإلاو ة.لحملا +
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�t تس¯ل ة.ساسألا rstئجاللا ةلÅشم نأ لافغإ مدع –قبس ام ل� نم مغرلا *ع– بج7و
 رارقتسا دعB مهناطوأ 4إ ةدوعلا +

�t مظاعتتو ز>�ت اهنáل ،عاضوألا
Òtف .رطاخملل ضرعتلاو عاzلاو رتوتلا تاقوأ +

 تا�قعلا ضعB كانه نأ دجن ة.{يللا ةلاحلا +
�t ءد�لا نود لوحت دق +ÏÐلا

 ÉFGي ال عضولاف ،)ءانبلا ةداعإ 4إ يدؤت وأ قبسÏÐ+ ºلاو اهنم ةرك�ملا ÏÐح( ة.عوطلا ةدوعلا تا�éترت +
Bقلا ىدملا *ع لحÁ7ب، Bقافتا نم مغرلا Bوروألا لودلا ضعÙ.م هتحرط ام *ع ا.ناملأ لثم ةz رارقتسالا ةداعإ ة.متح نم 
 .طسوتملا رح�لا >�ع نÁ7جاهملا قفدت عنمل اÙوروأل ة�سEلاB لثمألا وه –ة.تامجارب رظن ةهجو نم– لحلا اذهف 22.ا.{يل 4إ

 
 تا@صوتلا
 
الوأ

ً
 فارطألا نم ةعوطقملا دوعولاو ة7راجلا تالواحملا نم مغرلاB نمأ �sغ تقو وه ضوافتلا تقو نإف +Ïtمألا د.عصلا *ع :

 ضقان'ت دق +ÏÐلاو ةصاخلا ەدعاوق ضرف7و ،ەذوفن قطانم *ع رط.س�و ،حالسلا لمح@ لçلا لاز ال ث.ح ،ةرثؤملاو ة.م.لقإلا
�t اًقئاع هنوك مدع نم مغرلاB عضولا اذهو .rstئجاللا نم تاعاطق تادقتعمو ةفاقثو تاداع عم

 الإ ،rstئجالل +4ودلا نوناقلا +
الئاح دع@ –ةÁ7هاظلا هتطاس� مغر– هنأ

ً
الضف ،نيدئاعلا rstئجاللا رارقتساو ةدوعلا نود 

ً
 امم ؛��ëأ عضولا مقاف@ دق هنوك نع 

�رات ،ةددعتم ةدعصأ *ع ة7§مد ��ëأ حباذمB رذني دق
'

 ةرط.سملا تا.ش¯لملا نم لçل ة.ل�قلا حورلا اهيذغت رأثلاB ةججأتم رعاشم ا
 ةفئاطلا نم وأ ةفلتخم ةفئاط نم ÿ>$اللا ةد.قع تنا� نèو ةحلسم ،ًالثم ة.مالسإلا ة@دئاقعلا تام.ظنتلاف .مهرا@دل نيدئاعلاو
�t راجفنالل ةلBاقو ةنما� رطاخملا لظت ث.ح ،اهلاني دق �sفكتلا ف.س نأ الإ ،اهسفن

 .ةظحل يأ +
�t ة7§لوأ rstئجاللا ة.ضق ءاطعإ نكم@ هنإف ،كلذ عمو

 ،ةماركو نمأrst، Bئجاللا ةدوع ةلأسم نوكت ث.ح ،تاضوافملا لودج +
�t نكم7و .مهتمالسل ةمزاللا تانامضلا داج@إ عم ضوافتلا ةدئام *ع ةÆtاح

 ة.ل�ق سسأو ئدا�م ءاعدتسا ةلاحلا ەذه +
 ÏÐح تانامضلا ەذه عضول –رذح لÅش� هل.عفت متي مل نإ نيدح ىذ اًحالس نوك@ دق *�قلا دع�لا نا� نèو– ة.Eيدو ة.سا.سو
 *ع ةرداقو ةمئاق ة7§ق ة67كرم ةلود كانه نكت مل نإ ،اًمامت ا7ًروص لظ@ لحلا اذه ÏÐح نáلو تا.ش¯لملا ەذه لح متي مل ول
 مساB ضوافملا معدل اهب حــــ7§لتلاB لB ،ةوقلا مادختساB س¯ل لحلا اذه ضرف بج7و .�stيمت الB ةنطاوم دعاوقو تانامض ضرف
 .اهترط.س طس� *ع لمعلا متي +ÏÐلا ة67كرملا ةلودلا

�t طغض ةقرو 4إ نولوحتي ام ا�sًثك rstئجاللا نأ +®و +Ïtمألا عضولا نم دقعأ ة.لاÅشإ :اً@ناث
 دق ضوافملاف ،تاضوافملا +

útوافتلا هفقوم ة7§قتل اهعض@ +ÏÐلا ل.قارعلا ىدحإ اه>�تع@
 اهتاذ تاضوافملا ضرعتت مث نمو ،اً.ناس£إ ال اً.سا.س اهزاربإ مت7و +

�t ءاوس ةقلعملا rstئجاللا ةدوع ة.ضقو rstيEيطسلفلا كلذ لاثم .ضوافتلا حاجنإل مهب ة.حضتلا متت وأ .لشفلا 4إ
 لاوحأ +

�t ةحلسملا تا�رحلاو ةمظنألا ضعB ه.لع تBأد دق اً.سا.س rstحزانلاو rstئجاللا ةاناعم مادختساف .ءودهلا وأ رتوتلا
 ةقطنملا +

 يدؤي مادختسالا اذه نإ .و7راس¯لوبلا ةهبجو ة.ÁÙغملا ةáلمملا rstب ءارحصلا ةلÅشم نع ك.هان ا7روس وأ قارعلا ءاوس
Bط 4إ تاضوافملاÁ7شملا مه نوئجاللا حبص7و دودسم قÅلا نمث اوعفد نيذلا ا@احضلا اوس¯لو ،ةلzعا. 

ثلاث
ً

�t ة@داصتقالا تاسا.سلل نكم@ ال :ا
�t ةرقتسم عاضوأ قلخ *ع دعاسº نأ نهارلا +4ودلا ماظنلا +

 دهشÏÐ+ ºلا لودلا +
Æح وأ ة.فرع وأ ة.فئاط ةحلسم تاعاÏÐ ط نع ومنلا صرف نم دحت تا.سا.سلا كلت نأل كلذو .ة.سا.سÁ7نيدلا دويق ق 

 تالدعم ةدا7ز ىوس نآلا ÏÐح لعفت مل اً.لمع +ÏÐلا –rstيلودلا قودنصلاو كنبلا لاثم– ة.لودلا ة.لاملا تاسسؤملا طوG_و
�t رظنلا ةداعإ ةرجهلاو ءوجللا تالÅشمل لاعف جالع يأ بلطتي مث نمو .ةنيدملا لودلا تامزأ ةدا7زو رقفلاو ةلاط�لا

 تاسا.سلا +
 فعض اهزفح@ +ÏÐلاو ،تاعاzلاو تامزألا نع ةجتان ة7§ناث ضارغأ جلاعن لظنس لعفن مل نإف .اهتمرب ة.لودلا ة@داصتقالا
 ام ل.لحتو ،ةحلسملا تاعا�ttلا دعB ام تاقا.سل ةنراقم ةءارق لالخ نم تا@دحت مهف >�ع ،رقفلاو لهجلا تالدعمو ة.منتلا
t;اس£إلا +4ودلا نوناقلاو ناس£إلا قوقحل +4ودلا نوناقلا همدق@

 هثودح ل.خت نكم@ ال لحلا اذهو .تا@دحتلا ەذه عم لماعتلل +
�t
 نودÁ7ي ال نيذلا rstيم.لقإلا rstبعاللاو ى>�áلا لودلا تاسا.س �sغت مزلتس�و اً.لاثم نوك@ دق لح وه لB ،بÁ7قلا ل�قتسملا +

الولح
ً

 ضعB مهتي ىذلا هل.ف ش'7ود رÁ7قت كانهف ،اهيف لخدتلا نودÁ7ي +ÏÐلا دل�لا رارقتسا نع رظنلا ضغB ،ة.نآ لB ة7رذج 
 .طسوتملا رح�لا >�ع rstئجاللا قفدت عنم *ع اهثحل تا.ش¯لملا ضعB معدB اÙوروأ لود

الامجإ لوقلا نكم7و
ً

 ة.م.لقإلا تالخدتلاف ،ەذ.فنتو هخس£ نكم@ اًقBاس اًجذومن هل دجن نأ نم دقعأ +>Ïيللا عضولا نأ 
ةصاخ ،��ëأ عضولا تدّقع ة.لودلاو

ً
ة�غر ؛ة7را�ختسالا تامولعملاB وأ Ìا.سلا طغضلا وأ لاومألاB لخدت دق فرط ل� نأو 

ً
 

�t
�t ل.حتسملا ه�ش رمألا وهو ،ةصاخلا هحلاصمل اًقفو ةحلاصملا تا�éترت حبصت نأ +

 .اهحلاصم براضتو فارطألا ددعت لظ +
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 رارقتسا قيقحت وه ضرألا *ع ةدوجوملا فارطألا نم اهنوع�'ي نمو فارطألا ەذه بلاطمل t;دألا دحلا *ع لمألا دقع@ نáلو
 .+>Ïس£ ولو
 
 
 

 بتاsلا نع
 
�t ثحاÙو ماحم وه سكور دال@م فvTأ

 .rstئجاللا لاجم +
 
 
 

 طBار – 2008 - ا.{يل 4إ مهتدوع رثأ جراخلا نم rstضراعم لاقتعا – طسوألا قFGلا ةف.حص – رظنا1
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=495385&issueno=10948#.XHoUf9JvfIU 

�t ةّ.{يللا ةضراـعملا ..د.قـعلا ..كلملا رظنا( اض@أ رظناو
 يركش قداصلا : ملقB ،)جراخلا +

http://libya-watanona.com/adab/shukri/ss12056a.htm  
�tاذقلا عزو اذكه :ناونعÌ B >; +>; رÁ7قت رظنأ 2

 :rstي{يللا لاومأ نم ةقوFملا تارا.لملا +
http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2011/02/110225_press_gaddafiwealth 

ô+ �tالسإلا را.تلا :ناونعt B;دألا قFGلا ةسا.سل نطنشاو دهعم رÁ7قت رظنأ 3
 :ا.{يل +

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/islamism-in-libya 
ÒÐئاثو مل.ف طBار رظنأ 4

 https://www.youtube.com/watch?v=Gk910STuiC8 :ةرزجملا نع +
Á7: �tمألا روضحلا :رامعتسا مأ رامث'سا :ناونعB ة.سورلا ك.Eتوبس ةلا�و رÁ7قت رظنأ

ناريèو طفنلاB هتقالعو ا.{يل +  5 
https://goo.gl/zfKT4v/  

 :)ة�st7لجنإلاNew York Times )B رÁ7قت رظنأ 6
https://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-and-united-arab-emirates-said-to-have-secretly-

carried-out-libya-airstrikes.html  
Òtحص رÁ7قت اض@أ رظنأ ل.صافتلا نم د67ملل 7

+ Bنجأ لخدتو دقعم دهشم :ا.{يل :ناونعÏ< ققحتت مل ةروثلا لامآو Bدع: 
https://tipyan.com/libya-complicated-vision-and-revolution-goals-not-meet-yet 

 ؟+>Ïيللا عباسلا ءاوللا وه نم :ناونعB عباسلا ءاوللا نع روصم رÁ7قت رظنأ 8
https://www.youtube.com/watch?v=9vxHZh-gCh0 

Òtحص رÁ7قت اض@أ 
+ B؟نوكت نم..ةلوهجملا ةوقلا...عباسلا ءاوللا ناونع 

ww.libyaakhbar.com/libya-news/738324.html 
�t ة.ماظنلا �sغ ةرجهلا �sبعت مادختسا *ع عامجا كانه 9

 لودلا دمعت ىذلا ة.عFGلا �sغ ةرجهلا نم ًالدB ةدحتملا ممألا ر7راقتو ة.قوقحلا طاسوألا +
Òtض@ يذلاو همادختسا 4إ نÁ7جاهملل ةل�قتسملا

+ Bةرجهلا ع§ضوم *ع ا.مارجإ اًدع. 
 :)ة�st7لجنإلاNew York Times )B رÁ7قت رظنأ 10
 https://www.nytimes.com/2008/08/31/world/europe/31iht-italy.4.15774385.html 

Òtحص رÁ7قت رظنأ 11
+ Bهت :ناونعÁ7جاهملا بÁ7ن �t

 :ÉFGلاB راجتإلا س£�stب *ع مارحلا لاملا تاBاصع عاÆ..ا.{يل +
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/729139.html 

 ،قرعلا +®و ەدالB جراخ ءوجللا بلط هل �stجت ،اهب{س� داهطضإلا نم ÿ>$اللا فوخ نا� اذإ با�سأ ةسمخ rstئجاللاB ةصاخلا 1951 ة.قافتا عضت 12
 .ةنيعم ة.عامتجإ ةئفل ءامتنالاو ،Ìا.سلا ىأرلا ،ة.موقلا ،نيدلا

t;اد.م ثحB – ب7ردتلاو ة.نمألا تاساردلل ة.ÁÙعلا ةلجملا رظنا" 13
Ð;اzملا دمحا B اد�عÓد "+>Ïيللا عمتجملاB ة.عFGلا �sغ ةرجهلا " لوح +

+".. 
 "2014 .ضاÁ7لا – 195 ددعلا – ثلاثلا دلجملا .يزاغنب ةعماج
�t ةحلسملا تا.ش¯لملا ةطÁ7خ :ناونعB رÁ7قت رظنأ 14

 :طسوألا قFGلل يرÁ7حلا قيفر زكرم _سلBارط +
http://www.achariricenter.org/tripoli-a-kaleidoscope-ar/ 

t;اس£إ �sغو عيظف عضولا :ناونعB هل.ف ش'7ود رÁ7قت رظنأ 15
+ Bجاهملا تام.خمÁ7ن �t

  https://goo.gl/7N96pp :ا.{يل +
 قباسلا عجرملا 16
�t تا.ش¯لملا رهدزت اذامل :ناونعÌ B >; >; رÁ7قت رظنأ 17

 ؟ا.{يل +
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140809_libya-militia_reasons  

 ا.{يل نع rstئجالل ةدحتملا ممألا ة.ضوفم رÁ7قت رظنأ  18
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https://www.unhcr.org/libya.html 

Òtحص رÁ7قت رظنأ 19
t;اغفأ ÿ>$ال نويلم ةدوع ناونعB ةدحتملا ممألا عقوم *ع +

 2003 ناريإ نم مهرا@د 4إ +
https://news.un.org/ar/story/2004/09/27502 

  .نآلا ÏÐح اÙوروأ مهضفرت نيذلا نÁ7جاهملا وأ rstئجاللا لا�قتسال س£وتو zم *ع طغضلا لصاوت اÙوروأ نادلB نأ ركذ@20
�t مهلا�قتسا مت7و نآلل rstي{يللا rstئجاللا ل.جسº ضفرت تلازال zم نأ ركذ@ 21

 دعB هقالغإ مت مث ،اتقؤم مولسلا ركسعمB فرع@ ىدودح ركسعم +
 .zمrst Bئجاللا ة.ضوفم ة@الو تحت rstئجال� rstلوبقم �sغ rstي{يللا rstئجاللا لازالو ة.نمأ تارا�تعال rstماع

 https://goo.gl/X7JiJE ؟ناسنإلا قوقح ىلع ةرجھلا سجاھ رصتنی لھ...يسیسلاو لكریم :ناونعب ھلیف شتیود ریرقت رظنأ 22


