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kش

³
ثدح 2013 ويلوي نم ثلاثلا بالقنا ل

ً
lm اeًلصفم ا

vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج خــــ&رات 0
lm 0«اeسلا مالسإلا تا�رحو ،~م 0

0 
 ناوخإلا ةعامج رمت ،خــــ&راتلا كلذ ذنمو 1.هتاذ 0«اeسلا مالسإلا ة�قحل ة5اهنلا ة5اد8 ە/�تعا دق ضع�لا نأ ةجردل ،ل�k مeلقإلا
e¿Àقح يدوجو د5دهتب vwmملسملا

 ةعامجلا ثاثتجال ةeلودلاو ةeمeلقإلاو ةeلحملا لعاوفلا نم د5دعلا دوهج ترفاضت ذإ ،0
 vwmيمeلقإلا اهيمعادو اهئافلح Äع طغضلا تالواحمو ،ةeعامتجالا اهتا�kشو ةeمدخلاو ة&¡عدلاو ةeساeسلا اهتاسسؤم كeكفتو
 .vwmيلودلاو

 Äع ةeلحم فارطأ ةدع حلاصم تقتلا ،اًرثؤمو اً&¡يح اًرود ةعامجلا اهيف ت�عل ÉÀ0لاو ،0/.رعلا عيÆÇلا تاروث عالدنا دع�ف
Ímملسملا ناوخإلل ماتلا ءاصقإلا ةروvwm سلا لاجملا نمeة5اد8 ،ي~ملا 0«ا

ً
 فرع5ُ ام وأ" ةeسسؤملا حلاصملا تاعامج نم 

lmو "ةقeمعلا ةلودلا8
 تا�رحلاو ةeساeسلا بازحألا8 اًرورم ،ةeئاضقلاو ةeنمألا ةزهجألاو ة&Æكسعلا ةسسؤملا اهنم بلقلا 0

 ةe=يدلا تاسسؤملا8 ًءاهتناو ،0«اeسلا مالسإلا راeتل ةئوانملا ةeناملعلا ةeفاقثلاو ةeمالعإلا بخنلاو ،ةeندملا ةeعامتجالا
 .0«اeسلاو Ém0يدلا vwmلاجملا Äع ةسفانملا عفاد8 ةeفلسلا تاراeتلاو بازحألا ضعÇو ل8 ،رهزألاو ةeط�قلا ةس©نÐلا� ةeمسرلا

 عم ةضراعتم عــــ&راشم تاذ ةeلودو ةeمeلقإ ىوق نم اeًلامو اeًسامول8دو اeًساeس اeًخس اًمعد تدجو ةeلحملا فارطألا ەذه
lm 0«اeسلا مالسإلا تا�رح عو?<م

lmو ،مeلقإلا 0
À.ارامإلاو يدوعسلا vwmماظنلا ىوقلا ەذه ةمدقم 0

 ىوق Äع ًةوالع 2،لeئاÓÔو ،0
 ةعامج هتققح يذلا 0«اeسلا دوعصلا اًعeمج مهءاس نيذلاو ،ةÆÇeغلا لودلا8 اÇe¡فومالسإلا تاعامجو يوبعشلا vwmمeلا
 .0/.رعلا عيÆÇلا ة�قح لالخ vwmملسملا ناوخإلا

الاkشأ ءاصقإلا ةلمح تذختا
ً

أ دقف ،ةفeنعو ة&¡مد 
Ö

lm اeًباهرإ اًمeظنت ةعامجلا تنلع
 /�مس×د نم ن&?<علاو سماخلا 0

lm "ةلادعلاو ة&Æحلا بزح" اهــÇ%ح لح مت ام� 2013،3
lm ام8 ،اهراقمو اهلاومأ ةرداصمو 2014،4 سطسغأ  نم ?Ôاعلا 0

 كلذ 0
 ةلمح كلذ ب�اوو 5.نا�wبك ناeبط نازكرمو m¿شØسم vwmعÇرأو ثالثو ةك?vwm Ôثالثو ةeنامثو ةسردم 105و ة&�wخ ةeعمج 1225

lm ت�¨سÙ ةس?Ô ةeنمأ
lm اهــ&Íانمو ةعامجلا ءاضعأ نم فالآلا ة8اصÓو لتقم 0

 ÉÀ0لا ة�Àفلا لالخ اهزربأ نا� ،ةددعتم ثداوح 0
الeتق 1150 وحن اهتيحض حار ÉÀ0لاو ،ًة?Ôا�م يركسعلا بالقنالا تلت

ً
 ثادحأ 0§و ،ةeلودلا ر&راقتلا قفو طقف ن&Æهش لالخ 

lm ةصنملاو يروهمجلا سرحلا
lm ةضهنلاو ةع8ار ß0اصتعا ضفو ،2013 ويلوي 0

 ثادحأو ،2013 سطسغأ نم ?<ع ةع8ارلا 0
lm س©سمر

 مهنáب نم ،ةعامجلا راصنأو تاداeقو دارفأ نم فالآلا تا?<ع لاقتعا مت ام� 2013.6 سطسغأ نم ?<ع ةسداسلا 0
 قباسلا دشرملاو ،عيد8 دمحم روتكد ةعامجلل ماعلا دشرملاو ،0«ائرلا همقاط ءاضعأ بلغأو 0«رم دمحم لوزعملا س©ئرلا
lm لاقتعالا مت دقو .داشرإلا بتكم ءاضعأ نم âظعلا ةeبلاغلاو ،ف�اع يدهم دمحم

 ضرعت ام� ،ةeناس�إ �wغ فورظ 0
lm مهتامäاحم ترجو ،ةمeسج تاäاهتنالو ب5ذعتلل نولقتعملا

 نمويه ر&Æقتل اًقفوف ،ةمeلسلا ةeنوناقلا دعاوقلا åإ رقتفت ءاوجأ 0
 ،لقألا Äع صخش فلأ 60 تمهتا وأ ة&~ملا تاطلسلا تلقتعا ،2013 ماع يركسعلا بالقنالا ذنم" هنإف ،شÙوو سØيار
lm رهشأ ةدعل تائملا اً<ق تفخأو

lm مادعإلا8 ةeلوأ اًماkحأ تردصأو ،دحاو تقو 0
 vwmيندملا فالآ تمäاحو ،ن&Æخآ تائم قح 0

lm
 اذهل ê0©ئرلا فدهلا نا�و .قفدتلا اذه ءاوتحال اًد5دج اًسéحو اًنجس ?<ع ةعسÙ نع لق5 ال ام تأش�أ ام� ،ة&Æكسع مäاحم 0
lm ةضراعم ةكرح /��أ ،نوملسملا ناوخإلا ةعامج عمقلا

 7."دال�لا 0
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lm ةقوبسملا �wغ عمقلا ةeلمعو ةلماشلا ةeئاصقإلا ةلمحلا ەذه ترفسأ
 ةعامجلا لوخد نع vwmملسملا ناوخإلا خــــ&رات 0

lm
lm عراسØم لìäت åإ تدأو ،نازتالا مدع نم ةلاح 0

 ؛eâ0لقإلاو Ä0حملا اهنزوو Ém0يدلاو 0«اeسلا اهذوفنو 0امتجالا اهلامسأر 0
 اهل ضرعت ÉÀ0لا ةفeنعلا 0«اeسلا ءاصقإلا ةeلمع ترثأ فeك :vwmيساسأ vwmلاؤس Äع ة8اجإلا ةقرولا ەذه فدهتسå0 ÙاتلاÇو
vwm lmملسملا ناوخإلا

 تاeجeتا�Àسالا 0§ امو ؟اeجولويد5ألاو eâ0ظنتلا لekهلا ىوتسم Äع ةعامجلا Äع 2013 بالقنا باقعأ 0
 ؟اهراثأ مeجحت ةلواحمو ەذه فادهتسالا ةلمح عم لماعتلل ةعامجلا اهتع�تا ÉÀ0لا

 
 يرظنلا راطإلا
 

ةماع ةeعامتجالا تا�رحلا Äع 0«اeسلا ءاصقإلاو عمقلا رثأ åإ رظنُي ام ًةداع
ً

 صوصخلا هجو Äع 0«اeسلا مالسإلا تا�رحو 
الادتعا ��ðأ حبصت ةeعامتجالا تا�رحلا نأ ض�Àفت ÉÀ0لاو ،"لادتعالا – ءاوتحالا" ة&Æظن تاeضرف لالخ نم

ً
 lm

 اهتيجولويد5أ 0
lmو

lm اهئاوتحا مت اذإ اهكولس 0
أو ،â0سرلا 0«اeسلا لاجملا 0

Ö
m.وناق لkش� لمعلا اهل حيت

 لادتعالا8 دصقُ&و .يدُّدعت ماظن لخاد 0ّ
lm
ال�قتو ةeتامجرب ��ðأو اًحتفنم اeًجولويد5أ اًقس� تا�رحلا كلت Ém0بت Émعمó/0، 8ولويد5ألا لادتعالا :قاeسلا اذه 0

ً
 ؛ة5ددعتلل 

lm لادتعالاو
 نع فقوتلاو ةمئاقلا ةeساeسلا مظنلا8 فا�Àعالا :اهمهأ نم ة�wثك تا?Ôؤم هل يذلاو ،0«اeسلا كولسلاو هجوتلا 0

 ،ة&رذجلا ةeساeسلا بلاطملا نع Ä0ختلاو ،ةeساeسلا ةكراشملل ةeنوناقلاو ةeمسرلا تاراسملا8 ما�Àmلالاو ،اهب ةحاطإلا تالواحم
 8.اeًجولويد5أ اهعم ةفلتخملا تاعومجملا عم ك�Àشملا لمعلاو نواعتلا Äع حاتفنالاو ،فنعلا ةسرامم نع عانتمالاو

�mتق5 ،"درمتلا – عمقلا" وأ "å0ا5kدارلا لوحتلا – ءاصقإلا" ةeضرفلا ەذه بولقم نإف ،ل8اقملاÇو
 0«اeسلا ءاصقإلا نأ 0

lm اهلخاد8 ةeلا5kدار تالوحت زِّفح5ُ ةeعامتجالا تا�رحلا دض فنعلا ةسراممو
ف دقو .س�اعملا ەاجتالا 0

ُ
 لوحتلا ەذه تّ<

الوبق ��ðأ ماظنلا8 ةحاطإلا ةركف نم نالعج5 فنعلاو 0«اeسلا ءاصقإلا نأ :اهنم ةددعتم با�سأ8
ً

 ،هحالصإ Äع لمعلا ةركف نم 
 0«اeسلا لمعلا لعج5 ام ،ةكراشملل ةeمسر تاراسم وأ ةeنوناق تاودأ ةeعامتجالا تا�رحلل ك�Àت ال اهتاذ ءاصقإلا ةeلمع نأو
m.وناقلا �wغو â0سرلا �wغ

 9.حاتملا دeحولا راeخلا وه 0
الا�Àmخا لثمت اهرا�تعا8 ،ةدع تاداقتنا ة&Æظنلا ەذهل تهجُو دقو

ً
الخم 

ً
 0«اeسلا كولسلا Äع ةرثؤملا لماوعلا ~قُت ذإ ،

 Äع �wmك�Àلا كلذكو ،ةeب¨سلا ةقالعلا ه�ش× امeف ،0«اeسلا ءاصقإلاøءاوتحالا وهو 0«اسأ دحاو لماع Äع ةeعامتجالا تا�رحلل
lm تامeظنتلل ةeسسؤملاو ةeعمجلا ةعeبطلا

 لeلخ عفد ام اذهو ،ي?<éلا ~نعلا رود لامهÓو ،عمقلاو ءاصقإلا عم اهلعافت 0
m.انعلا

 ،0امتجالا سفنلا ملع لثم ةeعامتجالا تا�رحلا Äع عمقلا رثأ ةسارد دنع ىرخأ تاÇراقم جامدإ ةeمهأ Äع د�eأتلا åإ 0
 10.ةeصخشلا مهتا/�خو مهرعاشمو دارفألاÉm 8عُت ÉÀ0لاو ،ةسوململا �wغ وأ ةطeسولا لماوعلا ەامسأ ام åإ تافتلالا ةeمهأ كلذكو

 :امهلوأ ،ءاصقإلاøءاوتحالا ÉÀ0يلمعل ةeعامتجالا تا�رحلا ة8اجتسا Äع نارثؤي ن&Æخآ vwmلماع åإ تراشأ رلد&¡ش ناeلوج
lm ةeلا5kدارلا تالوحتلا زفح5 دق يذلا وه ىدملا طسوتم عمقلاف ،هتدشو عمقلا ةجرد

lm ،ةeعامتجالا تا�رحلا 0
 عمقلا نأ vwmح 0

 ةلاحلا ،اeًناثو 11.لادتعالا Äع ةeلا5kدارلا ةeعامتجالا تا�رحلا را�جإ هنكم5 ،لمعلل ةحاسم يأ مصخلل ك�Àي ال يذلا ،د5دشلا
 Äع ةرطeسلا8 عتمتي لازي ال 0«اeس ماظن نم ةردا�م8 ةeساeس ةجارفنا ةجØeن ،جردتملا ءاوتحالا ةeلمعف ،قاeسلاو ةeسسؤملا
 ةeساeسلا ةجارفنالا تءاج اذإ امأ ،ةحاتملا ةصرفلا نم ةدافتسالل ةeعامتجالا تا�رحلا لادتعا åإ يدؤي دق ام وه ،تاسسؤملا
 ةداعÓو ةeلاقتنا ةلحرم ءدÄ 8ع 0«اeسلا ماظنلا /�جأ امم ،ú0ارقم5دلا لوحتلا لجأ نم ةeعامتجالا تا�رحلا نم طوغض ةجØeن
Ùكشeع ەرثأف ة�عللا دعاوقو تاسسؤملا لÄ عامتجالا تا�رحلاeغ ة�w دق ذإ 12،دكؤم Ùسû 8عامتجالا تا�رحلا ضعeلا ةÉÀ0 
lm اهجامدإ متو اًق8اس ةدع�Øسم تنا�

 لeكشØلو تاذلا د�eأتل ددشØلا åإ ú0ارقم5دلا لاقتنالا ة5اد8 عم ةeساeسلا ةeلمعلا 0
 .اهحلاصمو اهت&ؤر قفو تاسسؤملا

الامجإ
ً

 ءاصقإلا ÉÀ0يلمعل ةeعامتجالا تا�رحلا ة8اجتسا Äع رثؤت ÉÀ0لا لماوعلا نم ةلمج كانه نأ نع ث5دحلا نكم5 
 ةفاضإلا8 ،ةeساeسلا تاسسؤملا ةلاحو 0«اeسلا قاeسلا ،امهتدشو ءاصقإلا ةجردو عمقلا ىوتسم :اهمهأ نم ،عمقلاو 0«اeسلا
 .ي?<éلا لماعلا8 ةط�ترملا لماوعلا åإ
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 ،ءاصقإلا ةeلمعل ةeعامتجالا تا�رحلا ة8اجتسا Äع لماوعلا ەذه �wثأت ةعeبط8 ؤب=تلا رذعتملا نم نوك5 اًناeحأ نÐل
 Äع ةeلا5kدارلا تا�رحلا لمح åإ هتدش ىدؤت دق –لاثملا لe¨س Äع– ةeعامتجالا تا�رحلا دض مدختسملا فنعلا ىوتسمف
ý.زجلا ءاصقإلاو ىدملا طسوتم عمقلا نأ ام� ،ةeلا5kدارلا نم د&%ملا زفح5 دق هنأ وأ لادتعالا

 ةeعامتجالا تا�رحلل حيØي دق 0
 ةجومل vwmملسملا ناوخإلا ة8اجتسا تنا� ام� ،فeُّكتلا عفاد8 لادتعالا åإ اهعفد5 دقو ،å0ا5kدارلا لوحتلل ةصرفلا
þmاملا نرقلا تاe=يعسÙ فصتنم اهل تضرعت ÉÀ0لا ةدشلا ةطسوتم ءاصقإلاøعمقلا

 ÉÀ0لا قئاثولا نم ددع رادصإ åإ اهتعفد ذإ ،0
 13؛ىرخألا تاناÐeلاو بازحألا عم ك�Àشملا لمعلا8 اهتاهجوت ز&%عت Óåو ،ةeساeسلا ة5ددعتلاو ،ةeطارقم5دلا8 اهما�Àmلا Äع دكؤت
lm ة�غرلا نم عفاد8 امÇر

  .باهرإلاو فرطتلا8 اهل هتاماهتاو هججح لاطÓ8و ماظنلا Äع ةصرفلا ت&¡فت 0
m.القعلا راeخلا Æ&ÉÀ0ظن جامدإ مهملا نم هنإف ،كلذك

lm ةeساeسلا ةصرفلاو 0
 Äع ةeعامتجالا تا�رحلا لعف ةدر ةسارد 0

 0«اeسلا قاeسلاو ةeسسؤملا ةلاحلا8 ةط�ترملا ىوقلا ن&زاوملو ،ةعفنملاو ةفلkتلل ?Ôا�ملاو طeسéلا باسحلا نأ ذإ ،ءاصقإلا
lm رثؤي دق

 ءاصقإلا ةeلمع نأ 0«اeسلا قاeسللو ىوقلا ن&زاومل ةeعامتجالا ةكرحلا ةءارق تنا� اذإ هنأ Émعم8 ،ة8اجتسالا ەذه 0
 د5دهت مامأ اهنأ ترعش اذإ امإ ،لادتعالا نم د&%ملا راهظإ åإ كلذ اهعفد5 امÇر جامدإلا ةداعإل ةصرف كانه نأو ،مودت نل
  .فeنعلا å0ا5kدارلا لوحتلا åإ كلذ اهعفد5 دقف ،يدوجو

m.انعلا ح�Àقا ام�و ،كلذك
 ،ةeلekهلا لماوعلا8 ءافت�الا مدع ةeعامتجالا تا�رحلا Äع عمقلا رثأ ةسارد دنع بج5 ،0

 نأ اًصوصخ ،ةeسفنلا تامسلاو ة�سØكملا ةر�اذلاو ةeصخشلا تا/�خلا لثم ،ي?<éلا لماعلا8 ةقلعتملا لماوعلا Äع �wmك�Àلاو
 با�لا حتف5 امم ،دعاوقلا Äع ةرطeسلا Äع ةداeقلا ةردق فعضÇو ،ê0سؤملا كسامتلا فعض8 ط�ترت ام ًةداع عمقلا تاeلمع
 .ةصاخلا مهتاردا�م8 مهنم تاعومجم ماeق وأ ،يدرف لkش� مهتاراeخ ذاختال لعاوفلل /��أ ة&Æح مامأ

 ناوخإلا ةعامج اهب ترم ÉÀ0لا ةeجولويد5ألاو ةeجeتا�Àسالاو ةeلekهلا تالوحتلا ةسارد متي فوس ،راطإلا ذه قفو
vwm lmملسملا

 :عــÇرأ لحارم /�ع 2013 ويلوي نم ثلاثلا بالقنا باقعأ 0
 
الوأ

 )2014 ريا/�ف ÉÀحو 2013 سطسغأ ضفلا دع8 نم( eâ0ظنتلا كا�ترالا ةلحرم :ً
 )2015 ويام ÉÀحو 2014 ريا/�ف نم( åوألا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ةداeق تحت :اeًناث
 )2016 ويام ÉÀحو 2015 ويام نم( eâ0ظنتلا عا~لا رجفت :اًثلاث
 )نآلا ÉÀحو 2016 ويام نم( م5دقلا سرحلا حلاصل عا~لا مسح :اًع8ار

 
 )2014 رياtuف - 2013 سطسغأ( =1mظنتلا كاjترالا
 
lm تاماصتعالا ضف ثادحأ لالخ vwmملسملا ناوخإلا ةعامج تضرعت

 مeظنتلا ةداeق ت8اصأ ةفeنع ةå ÍmÇإ 2013 سطسغأ 0
 دمحم ةعامجلل ماعلا دشرملا مهسأر Äع داشرإلا بتكم ءاضعأل âظعلا ةeبلاغلا تلاط تالاقتعا ةجوم تأد8 ذإ ،رثؤم لkش�
 تاداeقلا نم د5دعلا تالاقتعالا ةلمح تلاط ام� 14،امه�wغو ،رطاشلا ت�wخ يوقلا ةعامجلا لجرو ماعلا دشرملا بئانو ،عيد8
أ ام� ،نامل/�لا س©ئر Ém0تاتÐلا دعس لثم ةماهلا

Ö
 بئان لثم ~م نم اًرك�م جورخلا Äع داشرإلا بتكم ءاضعأ نم نورخآ /�ج

 بتكم ءاضعأ نم قبØي مل ،2013 /�مت¨س ة5اهنب اذكهو .vwmسح دومحم ةعامجلل ماعلا vwmمألاو ،vwmمأ ةعمج ماعلا دشرملا
 دعس دمحم ،لام� دمحم ،نادهو هط دمحم ،تزع دومحم ماعلا دشرملا بئان :مهو ،ءاضعأ ةeنامث الإ ~م لخاد داشرإلا

 15.يواق?<لا مeظعلا د�ع ،نالزغ دومحم ،/�لا نمحرلا د�ع ،نمحرلا د�ع دمحم ،ةويلع
 ةضفارلا تاeلعافلا تلاوت ذإ ،�wبك لkش� اًطشان ةدملا ەذه لالخ مeظنتلا لظ ،ةداeقلا بارطضا نم مغرلا Äع ،نÐل

lm ة�غرلاو بضغلا8 روعشلاو ،ةeسفنلا ةمدصلا نم عفاد8 يزكرمال لkش� بالقنالل
 ،قوبسملا �wغ Ém0مألا عمقلا ةجØeن ؛ماقتنالا 0

 زربألا رودلا ةويلع دعس دمحمو لام� دمحمو نادهو هط دمحم نم ل� بعل ،داشرإلا بتكم نم vwmق�تملا ءاضعألا vwmب نمو
lm
 vwmق�تملا بتكملا ءاضعأ نكمتي مل امنáب ،تزع دومحم ماعلا دشرملا بئان عم قيس=تلا8 ،ة�Àفلا ەذه لالخ ثادحألا هeجوت 0
 16.ةeنمألا طوغضلل وأ ةeصخشلا فورظل امإ ةكراشملا نم
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lm
 ،ة&¡فع لعف ةدر نع /�عت ساسألا8 تنا� نÓو ؛ةهجاوملا ةeجeتا�Àسا ÉmبØت ماع لkش� ةعامجلا تنا� ،ةلحرملا ەذه 0

ÿ0 lmت=ت رهشأ ةثالث اهتدم ةeلوأ ةطخ دوجو نع ث5دحلا مغر كلذو
 ةeجeتا�Àسالا ەذهل ةماعلا طوطخلا تنا�و2014،17 رياني 0

 :ن&راسم نم نوكتت
الوأ

ً
 نيداeملا نم ە�wغ وأ ر&Æحتلا نادeم ماصتعا ةداع"ب 2011 رياني نم ن&?<علاو سماخلا ثادحأ خاس=تسا ةلواحم ،

lm تارهاظتلا مخز رارمتسا مغرو ،بالقنالا نع عجا�Àلا Äع ة&Æكسعلا ةسسؤملا را�جإل ،ةeس©ئرلا
 نأ الإ ،دال�لا ءاحنأ ةفا� 0

lm ماصتعالا Äع ةردقلا نود تلاح تالاقتعالاو Ém0مألا عمقلا رارمتسا
 18.نيداeملا نم يأ 0

lm كراش دقو ،ناس�إلا قوقحل هتاäاهتنا فشكو بالقنالا ةeع?Ô ع�mmل å0ودلا ىوتسملا Äع كرحتلا ،اeًناث
 راسملا اذه 0

 ،لعفلا8 ةدوجوم تنا� ةسسؤم 0§و ،ندنل بتكم8 ةفورعملا جراخلاvwm 8&~ملا ةط8ار :جراخلا8 ناوخإلا تاداeق نم ناتعومجم
 vwm&~ملا ناوخإلا نوئش مeظنØب Émعت خــــ&راتلا اذه ل�ق ةط8ارلا تنا�و ،ةعامجلل ةeلودلا تاداeقلا ىدحإ �wنم مeهاربإ اهسأر Äع
lm
lm 0«اeسلا عضولا عم لعافتلا8 ةeنعم نكت ملو ،جراخلا 0

 نم تلkشÉÀ0 Ùلاو "ة&~ملا ةمزألا فلم ةرادإ ةنجل"و ،~م 0
 ددع ةكراشمÇو ،vwmسح دومحم ةعامجلل ماعلا vwmمألا ةداeق تحت تلمعو ،بالقنالا بéس� ~م نم تجرخ ÉÀ0لا تاداeقلا
lm ةنجللا ەذه تطرخنا دقو ،امه�wغو ،رامثØسالا ر&زو دماح Éwح&و ،å0ودلا نواعتلا ر&زو جارد ورمع اهنم تاداeقلا نم

 لصاوتلا 0
lm ة&�wهامج تاeلاعف مeظنتو ،ةeلودلا تاسسؤملاو تاموكحلا عم 0«اeسلا

 19.جراخلا 0
lm ةeعافد ضارغألو ،اeًئاقلتو اً&¡فع ن&Æهاظتملا ل�ق نم فنعلا مادختسا نا� ،ةلحرملا ەذه لالخ

 لثمتت ،لوألا ماقملا 0
lm
 تنا�و ،تارهاظتلا ەذه ةهجاومل مهب ةناعتسالا مت نيذلا "ةeجطل�لا"و ةeنمألا تاءادتعالا نم ن&Æهاظتملا ة5امح 0
lm اeًئاد8 اًحeلسÙ مدختسÙ كلذ Äع موقت ÉÀ0لا تاعومجملا

 Äع نÐل .توصلا ل8انق وأ "خــــ&رامشلا" ة&رانلا باعلألا لثم كلذ 0
m¿ف ،رخآلا بناجلا

 وأ ةعامجلا ءاضعأ نم اهنأ دقتع5ُ ة�wغص تاعومجم ةدع ترهظ ،2014 عيÇر åإ 2013 ف&Æخ نم ة�Àفلا 0
 ماقتنالا تفدهتساو اًطeس� اًحeلسÙ ةحلسم تنا� ÉÀ0لاو ،مادعإ ةكرح وأ ،ءادهشلا بئاتك وأ ،فوتولوم ةكرح لثم ،اهراصنأ نم
lm اوطروت نيذلا نمألا دارفأ نم "صاصقلا" وأ

 ةحضاو تاهيجوت كانه تنا� ،رداصملا ضع�ل اًقفو نÐل 20،ن&Æهاظتملا لتق 0
lm قيقحتلاو ،حلسم رهظم يأ عنم8 2013 /�مت¨س رهش ذنم ةداeقلا نم

m.اوخإلا فصلا لخاد اهدصر متي ةلاح يأ 0
 å0اتلاÇو 0.21

lm هنأ لوقلا نكم5
�w lmغتáس ام وهو ،فنعلل اهدارفأ ةسراممل ءاطغلا رفوت وأ نذإلا ةعامجلا طعت مل ةلحرملا ەذه 0

 ةلحرملا 0
 .ةeلاتلا
 
 )2015 ويام - 2014 رياtuف( yوألا ا1لعلا ةxرادإلا ةنجللا ةدا1ق
 

lm
 ةداeق ن&¡كت ةشقانمل ؛تارم ثالثل عامتجالل ةعامجلل ماعلا ىروشلا سلجم ءاضعأ نم À¿�ت نم ةوعد تمت ،2014 ريا/�ف 0

 مدع8 )ةويلع دعس دمحمو لام� دمحمو نادهو هط دمحم مهو( vwmطشانلا ةثالثلا داشرإلا بتكم ءاضعأ رعش نأ دع8 ةد5دج
lm ة5داeقلا ماهملا ةفا8k ماeقلا Äع مهتردق

 ة&رادإلا ةنجللا"ـâ0 8س ام لeكشÙ نع تاعامتجالا ەذه ترفسأ دقو ،فورظلا ەذه 0
lm رداصملا تفلتخا نÐل ،لام� دمحم ةسائرب "ةمزألا ةرادإ ةنجل وأ" اeلعلا

0 Ùكشeإ راشأ نم كانهف ،اهلå نم تنوكت اهنأ Ùةعس 
 ê0©سلا حاتفلا د�ع :مهنم داشرإلا بتكم جراخ نم ةتس åإ ةفاضإلا8 مهيلإ راشملا ةثالثلا داشرإلا بتكم ءاضعأ مهو ،ءاضعأ
lm اًقحال ةم5دقلا تاداeقلا تركذ امنáب 22.خيطÄ0 8عو ،مeهاربإ vwmسحو ،)اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل ماع vwmمأ� �wتخا يذلا(

 ىدحإ 0
 ،/�لا نمحرلا د�ع ةفاض"ب( داشرإلا بتكم نم ءاضعأ ةتس مهو ،اًوضع ?<ع Ém0ثا نم تلkشÙ ةنجللا نأ ةeلخادلا اهتا�تاkم
 ءاضعألا كا?Ôإ مدع نأو ،بتكملا جراخ نم ءاضعأ ةتسو ،)vwmطشانلا ةثالثلا ءاضعألا åإ يواق?<لا مeظعلا د�ع ،نالزغ دومحم
lm داشرإلا بتكم نم ةثالثلا

 دeيحتل ؛اًدوصقم اًداع�Øسا نا� ل8 ةeنمأ فورظل لصاوتلا رذعت عفاد8 طقف نك5 مل ةنجللا ةرادإ 0
 23.رداصملا كلت بسح ، مهرود

 كلذل ،هeف ة8اشلا ءامدلا خضو ،هتلekه ةداعÓو مeظنتلا لامkتسا 0§ ةد5دجلا ةداeقلا تحت ةعامجلا ة&¡لوأ تنا�
lm لمعلا تا�لطتم عم مءالتت 0#ل ةعامجلا ناجل لeكشÙ ةداعإ نع رداصملا ضع8 ثدحتت

 :لثم ،ةeئانثØسالا فورظلا ەذه 0
 vwmلقتعملاو ءادهشلا Ôأ ة5اعرب موقت 0#ل ن&راضُملا ةنجل åإ ،ةعامجلا8 ي�wخلا لمعلا نع ةلوئسم تنا� ÉÀ0لا ،/�لا ةنجل ل&¡حت
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lm ةe=يدلا مeقلا ?<� نع اًق8اس ةلوئسملا ،ةوعدلا ?<� ةنجل تلوحت ام� ،مهل 0امتجالا نامألا �wفوتو
 ةنجل åإ ،عمتجملا 0

 ،بالقنالل ضهانم ماع يأر ن&¡كتو 0«اeسلا عضولا نأش� ةعامجلا ة&ؤر لقنل �wهامجلا عم لصاوتلا8 ةeنعم ةنجل 0§و ،0ولا
 جمد مت ام� ،بالقنالل ةضهانملا تاeلاعفلاو تارهاظتلا مeظنت نع ةلوئسم نوكت 0#ل كارحلا ةنجل مسا8 ةنجل تثدحتساو
 نهطارخنا ةجØeن تاوخألا ةنجل رود زورب Äع ًةوالع ،يوناثلاو يدادعإلا بالط ناجل ءاغلÓو 24،با�شلا ةنجل8 بالطلا ةنجل

lm
 دوعنس ÉÀ0لا ةدحولا 0§و ،"ة&روثلا ةدحولاâ0 "8ُس ام ثادحتسا مت ،رداصملا ضع8 قفو ،اًقحال �w.25بك لkش� كارحلا 0
 26.ىرخأ ةرم اهلوانتل

 åإ )رمعلا نم vwmثالثلاو ةسمخلا تحت( با�شلل يرادإلا دeعصتلا ة�wتو تداز دقف ،با�شلا vwmكمت صوصخ8 امأ
lm يروثلا كارحلا لوئسم نوك5 نأ ةeصوتلا تمتو ل8 ،تاظفاحملل ة&رادإلا بتاkملا ة&¡ضع

 لوئسم بئان وه ةظفاحملا 0
lm ناوخإلا

 ة&¡ضع تا&¡تسم مض مت دقف ،يرادإلا دeعصتلا ة�wتو سفنب <× مل يو�ÀÇلا دeعصتلا نألو 27،ةظفاحملا 0
 28.ة&رادإلا بصانملا فلتخم å0وت مهنكم5 ثeح8 ،اهسفن ةeحئاللا قوقحلا مهل اونوك5 0#ل "لماعلاو مظتنملاو بسØنملا"

 وأ جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكم8 فرُع ام لeكشÿ Ùتنا ذإ ،لوطأ اًتقو بلطت جراخلاvwm 8&~ملا ناوخإلا لمع مeظنت
lm جراخلا8 ~م ناوخإ بتكم

 ،vwmسح دومحم اهريد5 نا� ÉÀ0لا ةمزألا ةرادإ ةنجل لحم لحeل ،2015 رياني نم ?<ع ةعساتلا 0
الوئسم نمحرلا د�ع دمحأ �wتخاو

ً
 دع8 اوجرخ نيذلا جراخلا8 ناوخإلا ءاضعأ نع vwmلثمم نم لkشÙ يذلاو ،بتكملا اذهل 

vwm lmمeقملا نع لثمم وضعو ،رطقvwm 8مeقملا نع vwmلثمم ءاضعأ ةثالث ،اeك�Àب vwmمeقملا نم ءاضعأ ةثالث :بالقنالا
 ،نادوسلا 0

lÀوقحلاو ،0«اeسلا :لمعلل تاراسم تس اهل ددحتو 29،ةeنفلا ناجللا å0وئسم Äع ًةوالع ،ا&�wmلامvwm 8مeقملا نع لثمم وضعو
0، 

lm ةم5دقلا تاداeقلا ةeحنت تمت دقو 30.رداوÐلا ةئيهتو ب&ردتو ،جراخلا8 تاeلاعفلا مeظنتو ،ةeلودلا تاقالعلاو ،ß0العإلاو
0 

الوئسم نا� نيذلاو ،ةعامجلل ماعلا vwmمألا vwmسح دومحم لثم د5دجلا لeكشØلا
ً

 ل�ق جراخلا8 ة&~ملا ةمزألا فلم ةرادإ نع 
Ùكشeمأ ةعمجو ،بتكملا اذه لvwm سا يذلا ماعلا دشرملا بئانØفنتلا بصانملا نم كلذك دع�eش� ة5ذkع ًةوالع ،لما� لÄ 
 رياني ىركذ لeبق اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا تماق دقو .�wنم مeهاربإ ةرادإ تحت تنا� ÉÀ0لاو "جراخلاvwm 8&~ملا ةط8ار" رود دeيحت

  31."~تنم دمحم" راعتسم مسا تحت ةعامجلل â0سر ثدحتم� باش vwmيعتب 2015
lm لمعلا ةeجeتا�Àسا 0§ ام ،ةداeقلا ەذه Äع حلم لاؤس كانه نا� ،اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا باختنا عمو

 ؟ةلحرملا ەذه 0
lm تلجعت ةد5دجلا ةداeقلا نأ ود�&و

 اهرهوج ،"روهش ةتسلا" ةطخ مسا8 تeمُس "ةeلeغشÙ" ةطخ حÆط8 2014 ل&Æبإøسرام 0
 ةطخلا ەذه نأ الإ ،ماظنلا Äع طغضلل رهاظتلاو دشحلا رارمتساو ،بالقنالا مئارجvwm 8نطاوملا vwmب 0ولا ?<=ل لمعلا رارمتسا
 قوبسم �wغ لkش� هلالخ دعاصتي عمقلا نا� يذلا ،عقاولا عم ?«امتت ال اهنوك ،ةعامجلا لخاد ةعساو طخس ةجوم تراثأ

lm ماهسإلا اهنكم5 ةركتبم لولح يأ نم ولختو ة5دeلقتو ةماع اًراkفأ مدقت اهنألو ،اهراصنأو ةعامجلا دارفأ دض
 اذه ةلحلح 0

lm ةعامجلا با�ش Äع ةنمeهم تنا� ÉÀ0لا ة&روثلا حورلا عم ?«امتت ال اهنأ ،كلذ نم مهألاو ،موزأملا عضولا
 32.ة�Àفلا ەذه 0

 د5دعلا اهلالخ ترج ،رهشأ ةدع دادعإلا اذه قرغتسا دقو ،ةد5دج ةطخل دادعإلا8 ةطخلا ةنجل تماق ،كلذ رثإ Äع
 دادعإلا ة�Àف لالخ ءاوجألا تنا�و ،مeظنتلا لäاeهو اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ءاضعأ vwmب ةفثكملا لمعلا شروو تاعامتجالا نم
ةصاخ ،دعاوقلا نم رمتسملا طغضلاو ،رهشأ ةتسلا ةطخ لشف بéس� ةرتوتم

ً
 ة�wتو دعاصت بéس� ةداeقلا Äع ،مهنم با�شلا 

 .�wبك لkش� تارهاظتلا عجا�Àب â0لسلا كارحلا رثأ ة5دودحم روهظ عم ،عمقلا
 اهيف حÆُطو ،"مسحلا – لاشفإلا – كاÇرإلاو كاهنإلا" ةطخ8 اًقحال تفرُع ،لحارم ثالث نم ةطخ8 ح�Àقملا جÆخو

 ��ðأ لkش&و ،فنعلا نم Äعأ ىوتسم مادختسا Ém0عت تنا� ÉÀ0لاو ،ةعد�ملا ةeملسلا وأ 0ونلا لمعلاâ0 8ُس ام åإ ءوجللا
ý.اوشعلاو دودحملا فنعلا كلذ نم ،ةeجهنم

lm ةعامجلا ءاضعأ ل�ِق نم سَرام5ُ نا� يذلا 0
 فنعلا زاتم5 ام� ،ةق8اسلا ةلحرملا 0

الوأ :vwmتماه vwmتمس� ةطخلا هتنمضت يذلا
ً

 عمقلا دض ن&Æهاظتملا نع عافدلل يأ( طقف ةeعافد ضارغأل مدختسُ× دع5 مل هنأ ،
 نم اهيف طروتملا فادهتسا8 باصتغالا وأ ةeفصتلا ثداوح Äع درلا يأ ،اًض5أ ةeباقع ضارغأل ل8 ،)ةeجطل�لا ناودعو Ém0مألا

 ةeئاد�لا تاودألا تس©لو ةفeفخلا ةحلسألا مادختسا8 لوبقلا اeًناثو ،عطاق لkش� طروتلا اذه نم د�أتلا دع8 ،نمألا Íانع
lm اهمادختسا متي نا� ÉÀ0لا

 33.تارهاظتلا Äع ةeنمألا ةزهجألا تاءادتعال يدصتلل åوألا ةلحرملا 0



)3( 25 ،يبرع قاور  
 

20 
 

 ەذهل توص دقف ،?<ع Ém0ثالا ءاضعألا vwmب اًحضاو ماسقنالا نا� ،اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا Äع ةطخلا ەذه تحرُط امدنعو
 :ماسقنالا اذه Äع بلغتلل تارارق ةدع ة&رادإلا ةنجللا تذختا مث نمو 34،مهنم ةسمخ ضفر ل8اقم ءاضعأ عبس ةطخلا

الوأ
ً

 ،ن&?<علاو ةتسلا ة&رادإلا بتاkملا å0وئسم نم ةطخلا رارقإ Äع لمعلاو ،ةطeسولا تاداeقلا عم لصاوتلا فeثكت ،
 ةeلا5kدارلا تالوحتلا نأ Äع لد5 ام وهوvwm،35ثالثو ةثالث لصأ نم نو?<عو ةع�س اهيلع قفاو دقو ،ةع�سلا تاعاطقلا ءانمأو
lm
 .اهتداeق نم ةدش ��ðأ تنا� ةعامجلل ةطeسولا تاداeقلا 0

 تفرُع ÉÀ0لاو ةنجللا ەذه تلkشÙ دقو ،اeًع?Ô ةلأسملا ثح�ل اهنم ÆÇvwmقملاو ةعامجلا ءاملع نم ةنجل لeكشÙ ،اeًناث
vwm" lmملسملا ناوخإلا ءاملعل ةeع?<لا ةئيهلا" مسا8

lm تردصأو 2014،36 /�مت¨س 0
 ةمواقملا هقف" ناونع8 اًرادصإ 2015 لئاوأ 0

m¿نو ،بلغتملا ةرامإ ةركف ضحد هeف مت ،"بالقنالل ةeبعشلا
 ،هطاقسÓو هتمواقم بوجو رارقÓو ،مäاحلا ماظنلا نع ةeع?<لا 0

 ردصت ÉÀ0لا åوألا ةقeثولا دعت اهنأ ةقeثولا ەذه ةروطخو 37.ةماعلا تìش=ملاو دارفألا فادهتسال ةeع?<لا ط8اوضلا عضوب ًءاهتنا
 .ةفeنعلا لئاسولل ءوجللا ةeناkمÓو ،مئاقلا ماظنلا ةeع?Ô مدعل لeصأتلا اهيف مت&و ،دوقع ذنم ê0سؤم لkش� ةعامجلا نم

 Äع لمعلا نما�ÀmلاÇو ،روهش ةثالث دع8 "كاÇرإلاو كاهنإلا" ةطخل مeيقت لمع8 اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا تدعو ام� ،اًثلاث
 .ةعامجلل ةم5دتسم ةداeق راeتخال ة5دعاق تا8اختناو ةد5دج ةحئال عضو

lm ءد�لا مت ،لاح ل� Äع نÐل ،همسح5 ملو فالخلا لّجأ دق كلذ نأ الإ ،ةطeسولا تاداeقلا نم ةطخلا رارقإ مغرو
0 

 تاeلاعف ءاهتنا دع8 مeيقتلا متي مث ،2015 رياني ÉÀح اهب لمعلا رمتس× نأ Äع ،2014 /�مت¨سøسطسغأ نم ةطخلا قيبطت
 .ىركذلا ەذه

m¿ف ،ةeبالطلا تاداeقلا ىدحإ ة5اور قفوو
 ،ة&روثلا ةدحولا8 فرع5ُ ام لeكشØب لekهلا Äع ل5دعت لاخدإ مت ،ءانثألا ەذه 0

 ةعامجلا دارفأل ةفورعم �wغ تنا�و ،vwmعÇرألا نود با�شلا نم اهتداeق تنا�و ،كاÇرإلاو كاهنإلا ةطخ ذeفنØب ةفلkم تنا�و
أ ام� 38.ةراعتسم ًءامسأ اهمادختسال

Ö
 تا8اتك� ،"يروثلا مالسإلا" تاeبدأ Äع �wmك�Àلا مت ذإ ،ة&¡�ÀÇلا جهانملا Äع تال5دعت تلخد

 ةعامجلا نم ءاضعأ أجل ة�Àفلا ەذه لالخ نأ åإ ضع�لا راشأ ام� 39،فصلا ةدحوو تا�ثلاو ةeحضتلاو /�صلا مeقو ،بطق دeس
lm عسوتلا åإ

 لمعلا مeظنت تاeبدأو ،ةeنáصلا ةروثلاو ةeناريإلا ةروثلا� تاروثلا خــــ&راتب ةصاخ ةeمالسإ �wغ ىرخأ تاeبدأ ةءارق 0
 40.يروثلا

 ،ة&رادإلا بتاkملاو اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا عم لصاوتت تنا� ،ةeعونلا ناجللا مسا8 تفرُع ÉÀ0لا وأ ،ة&روثلا ةدحولا ەذه
 ىركذلا لالخ ن&Æهاظتملا ل�ق نم قوبسملا �wغ فنعلا نم ةجوم رجفتب اهطاش� ط�تراو ،يزكرمال لkش� طش=ت تنا� اهنÐل
lm ةع8ار ةح8ذمل åوألا

lm ةروثلل ةع8ارلا ىركذلاو ،2014 سطسغأ 0
lm ةجوملا ەذه تلثمتو ،2015 رياني 0

 ضع8 فادهتسا 0
lm قئارحلا لاعشÓو ،ةلاقنلا فتاوهلا تامدخو ءاÆÇهÐلا جاربأو ،ةeموكحلا تìش=ملا

 ،ةط?<لا نئام� Äع موجهلاو ،قرطلا 0
الوصو

ً
 Äع تÍأ ثحا�لا اهعجار ÉÀ0لا رداصملا نأ مغرو 41.مهعم vwmنواعتملا وأ ن&/�خملا وأ نمألا Íانع ضع8 فادهتسا åإ 

 طاش� ءد8 عم فداصت هنأ الإ vwm"،42لوهجملا" ةفص مدختسÙ تنا� ل8 ،ةلقتسم ةتفال تحت متي نك5 مل ناجللا ەذه لمع نأ
 ةeبعشلا ةمواقملاو يروثلا باقعلا لثم ةحلسم تامeظنت نع نالعإلا )2015 ريان&و 2014 سطسغأ vwmب ام( ناجللا ەذه
 نأ حجري ام8 43،ةددعتم لاeتغا تاeلمع اهيلإ بسُ�و ،ةeلآ ة&ران ةحلسأ8 ةحلسم تنا� تامeظنتلا ەذه نÐل ،ناولح بئاتكو
 ىركذ راeتخا ة&%مر نأو 44،ةداeقلا ةرطeسل عضخت ال ةلقتسم Íانع وأ ةعامجلا نع تاقاقش�ا امإ تنا� تامeظنتلا ەذه
lm بéسلا 0§ رياني ةروث ىركذ وأ ةع8ار ةح8ذم

 .نما�Àmلا اذه 0
 
 )2016 ويام - 2015 ويام( =1mظنتلا عاXلا رجفت
 
lm الإ Ém0لع لkش� رهظ5 مل eâ0ظنتلا عا~لا نأ مغر

lm تأد8 ەرداوب نأ الإ ،2015 ويام 0
lm ةعامجلا لخاد روهظلا 0

 مeيقت ة�Àف 0
lm فالخلا با�سأ عاجرإ نكم&و ،2015 رياني ثادحأ

 :اهمهأ با�سأ ةدع åإ ة�Àفلا ەذه 0
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lm كاÇرإلاو كاهنإلا ةطخ تضفر ÉÀ0لا ةعومجملا كسمت -
 .ةeبلغألا رارق مغر اهفقوم8 اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا 0

 تاداeقلا نم ةعومجم روعشو ،اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل لام� دمحم ةرادإ نع تزع دومحم ماعلا دشرملا بئان اضر مدع -
 ل�ق نم ةلماعملا ةءاسإ دمعتو ل8 ،ش©مهتلا دمعتب مهنم ÆÇvwmقملا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ءاضعأ ضعÇو ةم5دقلا
 .ةد5دجلا تاداeقلا

 لمع Äع ةرطeسلا نادقف8 مهروعشو ،ثادحألا 0ادتب ة&رادإلا بتاkملا تاداeقو اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ءاضعأ كا�ترا -
 .ةeعونلا ناجللا

 تداعأ دق تنا� نÓو ،ضرألا Äع ىوقلا ن&زاوم �wغت وأ ةسوملم ةeساeس بساkم ققحت مل كاهنإلاو كاÇرإلا ةطخ نأ -
 .فعض ة�Àف دع8 ىرخأ ةرم تا�wسملا دشح تداعأو ،هنيمأت دع8 كارحلا åإ حورلا

 لهو ،اهتيقوت :اهدقع عمزملا تا8اختنالا لوح فالخلاو ،اهدعومو ةح�Àقملا ةحئاللا تال5دعت ةعeبط لوح فالخلا -
 ،ددج دشرم باونو د5دج داشرإ بتكمل مأ ةد5دج اeلع ة&رادإ ةنجلل تا8اختنا 0§ لهو ،ةدودحم مأ ة5دعاق 0§

 .كلذ �wغو

 
 تنا� امÇر ،فنعلل ناوخإلا دeعصت Äع اًدر تءاج ÉÀ0لا ةداضملا ةeنمألا ةلمحلا ةعامجلا لخاد كا�ترالاو فالخلا نم مقاف
lm ةeلحملا ةeمنتلا ر&زوو ،قباسلا داشرإلا بتكم وضع ،?<� Ä0ع دمحم لاقتعا 0§ لئاسرلا ەذه åوأ

 ل5دنق ماشه ةموكح 0
lm
 د�ع يدجم د5دجلا ةeلخادلا ر&زو vwmيعت عم نÐل 45،ماظنلا عم ضوافتلا نع لوئسملا نا� هنأ دد�Àي يذلاو ،2014 /�مفون 0
lm رافغلا

lm ةeنمألا طوغضلا تذخأ ،2015 سرام 0
lm نادهو هط دمحم لقُتعا دقف ،ا�wًثأت ��ðأ تالاقتعالا تح�صأو ،د5ا�Àmلا 0

0 
lm نالزغ دومحمو /�لا نمحرلا د�عو ،ويام نم ن&?<علاو نماثلا

m.اثلا 0
 لقتعا مث ،يواق?<لا مeظعلا د�ع كلذكو ،وينوي نم 0

lm ةويلع دعس دمحم
 دمحمو تزع دومحم :داشرإلا بتكم ءاضعأ نم طقف ءاضعأ ةثالث الإ قبØي ملو ،وينوي نم ?<ع ةنماثلا 0

lm ،اًقحال ،لام� دمحمو نمحرلا د�ع
 ê0©سلا حاتفلا د�ع مهنáب نم اeًناوخإ ا5ًداeق ?<ع ةثالث ةeفصت تمت ،قوبسم �wغ دeعصت 0

lm "اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل ماعلا vwmمألا"
 جراخ بورهلل اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ءاضعأ نم اًددع عفد ام وهو ،2015 ويلوي نم لوألا 0

 46.دال�لا
lm
 ةنجللا تاداeق دحأ ،نالزغ دومحم ?<� نأ دع8 ،2015 ويام رخاوأ نلعلا åإ eâ0ظنتلا فالخلا جÆخ ،ءاوجألا ەذه 0

الاقم ،ةم5دقلا تاداeقلا Äع بوسحملاو اeلعلا ة&رادإلا
ً

 lm
m.اثلا 0

 ه�ش عقاوملا دحأ ،~م ةذفان عقوم Äع ويام نم ن&?<علاو 0
 ةeقا8 انتوعد ،ةعامجلا س©سأت Äع اًماع vwmنامثو ةع�س رورم ة�سانم8" ناونع تحت ،vwmملسملا ناوخإلا ةعامجل ةeمسرلا

lm ةعامجلا جهنم 0§ ة�ÀÇeلا نأ اهنم ،ةعامجلا ت8اوث نم ددع Äع اهيف د�أ ،"ةرمتسم انتروثو
 ذ�نو ةeملسلا نأو ،�wيغتلا 0

 ەذهب ما�Àmلالا åإ اeًعاد ،�wفكتلا ىواعدو ،ة5درفلاو داد�Øسالا ضفرو ىروشلا8 ما�Àmلالا ةeمهأ Äع د�أو ،لe¨سلا وه فنعلا
lm ت8اوثلا

lm ام� نحملا تقو 0
 ة&رادإلا ةنجللا ةداeق كولسل اًنط�م اًضفر ەرا�تعا Äع ةعامجلا دارفأ همهف ام وهو ،ءاخرلا تقو 0

 47.اًعساو اطغل ەرود8 راثأو ،اeلعلا
أ نأ دع8 عدصلا اذه د�أت

Ö
lm تزع دومحم ماعلا دشرملا بئان مسا8 تارارق تنلع

 ،2015 ويام نم ن&?<علاو عبارلا 0
 :تارارقلا ەذه تنمضتو

 

 ،ةد5دجلا اeلعلا ة&رادإلا ةئيهلل اًس©ئر نمحرلا د�ع دمحم داشرإلا بتكم وضع vwmيعتو ،åوألا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا لح -
lm تاقeقحت ءد8 عم ،اًوضع لام� دمحم نوك5 نأ Äع

 .اeلعلا ة&رادإلا ةئيهلا تازواجت 0
 اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل س©لو ،�wنم مeهاربإ ةرادإ تحت ندنل بتكم وأ ةط8ارلل جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكم ةeع�ت -

 48.لخادلا8
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lmو
vwm lmسح دومحم ردصأ ،هسفن قاeسلا 0

 دومحم نأ هeف ركذ ،كوب س©فلا Äع هتحفص Äع اًناeب ويام نم ن&?<علاو نماثلا 0
 ،ةعامجلا ماعلا vwmمألا ةفص8 ناeبلا اذه عقوو ،ةعامجلا ريد5 يذلا وه داشرإلا بتكم نأو ،ماعلا دشرملا لامعأ8 مئاقلا وه تزع
m¿ني ~تنم دمحم â0سرلا ثدحتملا نم اًدر عبتØسا امم

 ترجأ دق ةعامجلا نأو ،ةعامجلا لثم5 ال هنأو ،ةفصلا ەذه هنع 0
lm تا8اختنا

 دومحم تارارق لام� دمحم ضفر دقو 49.لما)لا8 اهلäاeه تددج اهنأو ،اًد5دج اًماع اًنيمأ ت�ختناو ،2014 ريا/�ف 0
 ،ى/�Ðلا ةرهاقلا تاعاطق 0§و ،مeظنتلل ةع�سلا ةeفارغجلا تاعاطقلا نم تاعاطق سمخ ولوئسم هل باجتساو ،تزع
 50.ةeق?<لا و ةeلهقدلا 0اطق å0وئسم نم ل� تارارقلا د5أ امنáب ،دeعصلا بونج ،دeعصلا لامش ،اتلدلا طسو ،ة&ردنكسإلا

 ثادحألا ەذه ل� تنا�و ،لخادلا بتكمل هتيع�ت نأ Äع Íأو ،ةط8ارلا بتكم åإ هتيع�ت جراخلا بتكم ضفر ،كلذ Äع ًةوالع
 51.ناوخإلا لخاد ماسقنا ثودح نع حضاو نالعإ ة8اثم8

lm تا8اختنا لمع ررقت ،عا~لا ءاوتحال ةلواحم�
lm ددج vwmلثممل ةع�سلا تاعاطقلا 0

 تمتو ،ةeناثلا اeلعلا ة&رادإلا ةئيهلا 0
 ةرادإ â0عاد نم تاعاطقلل vwmلثمم ةع�س نم ةسمخ دوجوب ةجØeنلا تءاجو 2015،52 ويلو&و وينوي يرهش لالخ تا8اختنالا
lm مث نمو ،ناجل ثالث Ä0ثمم Äع ًةوالع ،ىرخأ ةرم لام� دمحم

m.اثلا عامتجالا 0
 ةرطeس ترهظ ،ةeناثلا اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل 0

 اهلسرأ ÉÀ0لا لام� دمحم ةلاسر قفو ،ةهج نمف 53،ةجØeنلا8 ةم5دقلا ةداeقلا بحرت مل كلذل ،ةنجللا Äع لام� دمحم ةعومجم
lmراعتلا اهعامتجا تأد8 اهباختنا مت ÉÀ0لا ةeناثلا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا نأ ،اًقحال ةعامجلا ىروش سلجمل

0 lm
 سطسغأ نم نماثلا 0

lm نÐل ،2015
lm دمعت ثدح ،سطسغأ رهش لاوط ،ةeلاتلا تاعامتجالا 0

 ود�ت ÉÀ0لا تاعاطقلا ضعå0 8وئسم وأ هتوعد مدع 0
 ةتس ةدمل ةeلاقتنا ة�Àف لالخ ةلما� ةeحالص اهل ةنجللا ەذه نأ نم اهيلع قفاوتلا مت ÉÀ0لا ةك�Àشملا ةeضرألا نأ ام� ،هل ةمعاد
  54.م�Àحت مل نيد5دج داشرإ بتكمو ىروش سلجم تا8اختناو ةد5دج ةحئال دادعإ اهلالخ متي ،رهشأ

 نم اوبحس�ا نيذلا ،ةعامجلاvwm 8ق8اسلا vwmلوئسملا ضع�ب لاصتالا تأد8 دق ةم5دقلا ةداeقلا تنا� ،ىرخأ ةهج نم
lm نولوئسملا ءالؤه أد8 ،ة8اشلا تاداeقلا دحأل اًقفوو .فنعلا دعاصتو ضفلا ثادحأ ذنم دهشملا

 نيذلا مeظنتلا دارفأ باذتجا 0
lm نولمع5 ال

lm الو ةروثلا 0
lm ەرارقإ متو ،لعفلا8 طشانلا لekهلل زاوم د5دج لekه ءاش�Óو ،كارحلا 0

 اعد ىروش سلجمل ءاقل 0
 ةط�ترملا ناجللا عم لصاوتلا مدع8 د5دجلا لekهلا å0وئسمل تاهيب=ت لاسرإ مت ام� ،2015 وينوي لئاوأ نمحرلا د�ع دمحم هeلإ
 ةeلخاد ةلاسر نمحرلا د�ع دمحم لسرأ ،كلذ Äع ًةوالع .دشرملا لامعأ8 مئاقلا تاهيجوتب ما�Àmلالاو ،يروثلا لمعلاو كارحلا8
lm رارقلا8 دارفنالا8 ةق8اسلا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ةرادإ اهيف مهتا

 لeكشm Ù¿نو ،ةقلطملا ةeملسلا Äع د�أو ،ضفلا دع8 ام ة�Àف 0
lm لام� دمحم هeلع در يذلا رمألا وهو 0،55ونلا لمعلا رارقإل ةeع?Ô ةنجل

 دومحم نأ åإ راشأ ثeح ،اًفنآ اهانركذ ÉÀ0لا هتلاسر 0
 56.ةنجللا ەذه ءاضعأ8 اوعمتجا دق داشرإلا بتكم ءاضعأ نأو ةeع?<لا ةئيهلا ناeب دمتعا نم وه نالزغ

lm
lm ناوخإلا تاداeق vwmب اًض5أ اًداح فالخلا نا� ،رخآ قاeس 0

 دمحأ ةداeق8 جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكم vwmب وأ جراخلا 0
m¿ف ،vwmسح دومحم ماعلا vwmمألاو �wنم مeهاربإ ةداeق8 ،ندنل بتكم وأ ةط8ارلاو ،نمحرلا د�ع

 ،2015 ويام نم ن&?<علاو عباسلا 0
أ
Ö

 نم مهنم نو�wثك ،ß0السإلا ملاعلا لود فلتخم نم اeًع?Ô اًملاع نوسمخو ةئم ەردصأ ،"ةنانÐلا ءادن" مسا تحت ناeب نلع
lm اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا هجوت حضاو لkش� ناeبلا اذه معدو ،اهنم ÆÇvwmقملا وأ ةعامجلا ءاضعأ

lm مئاقلا ماظنلا ةeع?Ô ع%ن 0
0 

lm ا�wًثك عسوتو ل8 ،ةنكمملا لئاسولا ل8k هتمواقم بوجوو ،~م
 طا�ضلاو ةاضقلاو ماkحلا" نأ /�تعا ثeح ،صاصقلا موهفم 0

lm ،ض&Æحتلا8 ولو ،مه�ا�Àشا اًنيق5 ت�(ي نم ل�و ،vwmيساeسلاو vwmيمالعإلاو vwmتفملاو دونجلاو
 ءامدلا كفسو ضارعألا كاهتنا 0

lm مهمkح ،قح �wغ8 حاورألا قاهزÓو ةئ&/�لا
 هط8اوض8 مهنم صاصقلا بج&و ،لتاقلا ماkحأ مهيلع ي<Ù ،ةلتق مهنأ ع?<لا 0

lm نمkت ناeبلا اذه ةeمهأو 57."ةeع?<لا
lm ةeلا5kدارلا تالوحتلا نع ە�wبعت 0

 ،vwmملسملا ناوخإلا ةعامجل ةeلودلا زومرلا ركف 0
vwm lmسح دومحم ماعلا vwmمألا كرحت نا� امÇرو

 دوق5 يذلا وه داشرإلا بتكم نأ Äع هeف د�أ يذلا ناeبلا ەرادصÓو å0اتلا مويلا 0
 .ماهلا ?Ôؤملا اذه دع8 فقوملا ءاوتحال ةلواحم درجم نا� دشرملا لامعأ8 مئاقلا وه تزع دومحم نأو ،ةعامجلا

lm جراخلا8 ة&~ملا ناوخإلا تاداeقل تاعامتجا تدقُع ،اًقحال
lm لوبنطسإ 0

lm 2015 سطسغأ نم عساتلاو نماثلا 0
0 

 مeهاربإ vwmيعتÇو ،دشرملا لامعأ8 مئاقلا وه تزع دومحم نأ Äع د�eأتلا8 تاعامتجالا ەذه تجرخو ،ماسقنالا ءاوتحال ةلواحم
 فا?Ôإ تحت نوك5 نأ Äع ،جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكم لوئسم نمحرلا د�ع دمحأ À¿�ي نأو ،جراخلا8 ماعلا دشرملل بئانك �wنم
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 اهنÐلو ،ةم5دقلا تاداeقلا حلاصل ىوقلا نا�wmمل حضاو لوحت نع منت تارارقلا ەذهو ،داشرإلا بتكم وضع هنوÐل �wنم مeهاربإ
lm اًض5أ حجنت مل

 58.ءاوجألا ةئدهتو عا�mmلا مسح 0
lm ةد5دج اeلع ة&رادإ ةنجل باختنا8 ءاوس ،مسح5ُ مل عا~لا نألو

lm لخادلا 0
 عامتجا لالخ نم وأ ،2015 ويلوي-وينوي 0

lm سطسغأ
lm مeظنتلا نع لاصفنالا 0ونلا لمعلا تاداeق ضع8 تررق ،جراخلا 0

lm ،رداصملا ضع�ل اًقفوف ./�مت¨س رهش 0
0 

lm لخدتلا مدع تاداeقلا ەذه تدمعت ،فالخلا ة5اد8
 نÐل ،ةرباع ةمزأ اهنأ را�تعا8 "يروثلا كارحلا" Äع �wmك�Àلاو عا~لا اذه 0

lm اهسفن تدجوو ل8 ،اهطاش� Äع بلسلا8 ترثأو ةمزألا تعسÙا امدنع ،كلذ دع8
 vwmب فادهتسالاو قشا�Àلا ßرم 0

lm اًقحال ة�wطخلا ەراثآ رهظتس يذلا رارقلا وهو 59،لالقتسالا رارقل اهعفد اذه ل� ،vwmتعومجملا
 .ةeلاتلا ةلحرملا 0

lm
 ەذه نأ ود�ي نÐل ،رهشأ ةتسل اهتيالو دتمت ،ةد5دج اeلع ة&رادإ ةنجل باختنا åإ رداصملا ضع�w 8شÙ ،2015 رÇ¡ت�أ 0

 لخادلا8 دشرملا لامعأ8 مئاقلا عم لصاوتلا Äع اهتردق مدع ةجØeن ،ةعامجلا تاسسؤم Äع لما)لا8 ةرِطeسم نكت مل ةنجللا
 ~ح نأ8 ،اهنومضم نم ةنجللا ماهم غÆّفُتو ،ةدرفنم اهنوك8 اهفصو مت ÉÀ0لا تارارقلا نم اًددع �wخألا ذاختاو ،تزع دومحم
lm ةلماعلا ناجللا ططخ رارقإ

lm ةعامجلا 0
 .ة�َختنملا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا نع اًدeع8 ة&زاوم ةنجل Äع ەدامتعاو ،طقف ەد5 0

lm ةطرخنملا ة8اشلا رداوÐلا نم تا?<علا ةلاحإ تزع دومحم ررق دقف ،كلذ Äع ًةوالع
lm قيقحتلل ة&روثلا ناجللا 0

 تافلاخم 0
 60.ةeمeظنت

lm عضولا
الاح لضفأ نك5 مل جراخلا 0

ً
lm تلسرأ اًثيدح ة�ختنملا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا نأ نم مغرلا Äعف ،

 نم ?Ôاعلا 0
 ةeع�ت Äع اهيف تد�أو ،جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكمو ةط8ارلا بتكم vwmب ةقالعلا مeظنتل تارارق نمضتت ةلاسر 2015 رÇ¡ت�أ
 بتكم نوك5 امنáب ،ةeش©عملاو ة&رادإلاو ة&¡�ÀÇلا رومألا نع لوئسملا وه ةط8ارلا بتكم نأو ،اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل جراخلا بتكم
الوئسم جراخلا

ً
lm طقف ةط8ارلا ةراشØسا �wخألا Äع نأو ،اً&�wهامجو اeًمالعÓو اeًساeس ة&~ملا ةمزألا فلم ةرادإ نع 

 هططخ 0
lm اهعم قس=ي نأو

 تاداeق نم امه�wغو vwmسح دومحم ماعلا vwmمألاو �wنم مeهاربإ جراخلا8 ماعلا دشرملا بئان نÐل ،هتطش�أ 0
 اeًلام قيáضتلا8 اوماقو ،جراخلا بتكم عم لماعتلا فقو جراخلاvwm 8&~ملا ناوخإلا نم اوبلطو ،تارارقلا ەذه اوضفر ةط8ارلا

 61.ةعامجلا فاطتخاو انبلا ركف Äع جورخلا8 بتكملا اذه ءاضعأ اومهتاو ،مهعم vwmنواعتملا Äع
lm جراخلا بتكمو اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا تئجوف ،كلذ رثإ Äع

lm ةعامجلل ىروش سلجم داقعنا8 ،2015 /�مفون 0
 اeكرت 0

أو ل8 ،ىروشلا سلجم ءاضعأ نم اًوضع ?<ع ةعÇرأ وحن روضح8
Ö

 m~ح دق تزع دومحم ماعلا دشرملا لامعأ8 مئاقلا نأ عيش
 ردص دقو ،جراخلا بتكم Äع Çvwm¡سحملا نم ىروشلا ءاضعأ نم ن&Æخآ اًوضع ?<ع انثا عد5ُ مل ،ل8اقملا8 .اًض5أ عامتجالا اذه
lm اًناeب عامتجالا اذه نع

 هeف دكؤي ،"2011 ويلوي نم ثلاثلا بالقنا دع8 فنعلا نم فقوملا" ناونع8 /�مفون نم ?<ع نماثلا 0
 ب5ذعتو لتقو لاقتعاو ءاذ5إ نم ]ةعامجلا يأ[ اهبáص5 ام ل� لمحتو ،ەروص ل8k فنعلا ذ�نو ةقلطملا ةeملسلا8" كسمتلا Äع
lm ،داهطضاو

m.دملا لاضنلاو â0لسلا جهنلا"ـ8 ما�Àmلالا وه ةعامجلا جهن نأو ،"كلذ لe¨س 0
 تاeل8ì كسمتلاو 0«اeسلا عفادتلاو 0

 كلتو هجهن اذه نوك5 نأ بج5 ةعامجلل هسفن بس=ي نم" نأ نم ريذحتلا8 ناeبلا متُتخاو ،"بعشلا تاراeخو ةeطارقم5دلا
 ىدأ امهم ،هنم ةعامجلا تس©لو ةعامجلا نم س©ل وهف ةعامجلا جهن �wغ اًجهن هسفنل طتخا وأ كلذ �wغ åإ اعد نإف ،هت�wس
 62."لاق وأ

m¿نل اًناeب اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا تردصأ دقف ،كلذ Äع اًدرو
 تارارق نأ Äع تد�أو ،ةعامجلا نع ناeبلا اذه لثم رودص 0

 عقوم Äع ةعامجلل ةeمسرلا ةحفصلاو ،"نيال نوأ ناوخإ" عقوم 0§و ،طقف ةeمسرلا ذفانملا نم ردصت ةeمسرلا ةعامجلا
lmو 63.ةعامجلل ß0العإلا ثدحتملل ةeمسرلا تا8اسحلاو ،كوب س©فلا

lm هنأ ،رمألا ةقeقح 0
 ةرطeسلا تنا� ،2015 /�مس×د لئاوأ 0

 ةرطeس تحت دع5 مل ،كاذنآ جراخلا بتكمل ةع8اتلا تاداeقلا دحأل اًقفوو ،ةم5دقلا تاداeقلل ةموسحم نوكت داkت ةعامجلا Äع
 نم âظعلا ةeبلاغلا ةلامتسا Äع ةم5دقلا تاداeقلا ةردق ةجØeن كلذو ،ةeمسرلا ةeمالعإلا ذفانملا ەذه الإ ةد5دجلا تاداeقلا
lm مkحتلاو ةطeسولا تاداeقلا

 64.ل&¡متلا رداصم 0
lm كلذل

 موق5 نأ Äع ،ةمئاقلا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا لحـ8 اًرارق تزع دومحم ذختا ،2015 /�مس×د نم ?<ع عبارلا 0
 ~تنم دمحم فاق5"ب اًرارق جراخلاvwm 8&~ملا ناوخإلا ةط8ار بتكم ردصأو ،ةد5دج ةنجل لeكشØب نمحرلا د�ع دمحم
ثدحتم â0هف تعلط vwmيعتو ،â0سرلا ثدحتملا

ً
 لحم لحeل ikhwan.site عقوم وهو د5دج عقوم قالطإ عم ،اًد5دج اeًمسر ا
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قا�Øسا كلذو ikhwanonline.com،65 اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ل�ِق نم راد5ُ نا� يذلا â0سرلا عقوملا
ً

 /�ع ةعامجلا نالعإل ا
lm "يروثلا كارحلا" نم ةد5دج ةجوم نع ربانملا ەذه

lm ةروثلا ىركذ 0
 ەذه دارفأ ضع8 ماهتا كلذ نع جتن دقو ،2016 رياني 0

 ،ةeنمألا ةزهجألا عم ؤطاوتلاو ،اهل ةضراعملا تاداeقلل ة&¡نعملا ةeفصتلاو ،كارحلا لاشفإ Äع لمعلا8 ةم5دقلا تاداeقلل ناجللا
 66.اهل Ém0مألا قا�Àخالاو ل8

lm ةم5دقلا ةداeقلا ترمتسا ،اهبناج نم
lm هتاسسؤمو مeظنتلا لäاeه باطقتسال كرحتلا 0

 اهمهأو ،جراخلاو لخادلا 0
 تاونقلا Äع ةرطeسلل اًعاÍ تضاخو ،ل&¡متلا Äع اهترطeس Äع اًدامتعا ةعامجلل ةeمسرلا ةeمالعإلا ذفانملا داد�Àسا
À.انق لثم ةعامجلل ةع8اتلا ةeئاضفلا

lm تحجنو "ةوعد"و "نآلا ~م" 0
lm فلملا اذه مسح 0

 تعس ،كلذكو 2016،67 ريا/�ف 0
 ەؤاضعأ رطُضا يذلاو ،ي~ملا يروثلا سلجملا لثم جراخلا نم لمعلل اهن&¡كت مت ÉÀ0لا ةeساeسلا تاسسؤملا Äع ةرطeسلل
lm هنم ةلاقتسالل جراخلا بتكم Äع Çvwm¡سحملا ناوخإلا نم

 نع سلجملا فارحنا بéس� كلذ نأ اونلعأو ،2016 ريا/�ف 0
الخدت اًض5أ اوسمل مهنأ åإ مهدحأ راشأ نÓو ،هئدا�مو هفادهأ

ً
 تاداeق Äع طوغض8 اورعشو ،ةم5دقلا ةداeقلا بناج نم 

 68.مهداع�Øسال )vwmلقتسملا نم مهبلغأ نا� نيذلاو( سلجملا
 ةعÇرأ اهب ماق ÉÀ0لا "لمش مل" ةردا�م اهنم ،ةeجراخو ةeلخاد فارطأ نم ةطاسولل تالواحم ةدع عم دeعصتلا اذه نمازت

lm ةعامجلا åإ نومت=ي اeًناملرÇو ا5ًداeق vwmعÇرأو
 يواضرقلا خيشلا ةردا�م تنا� مهألاو 2015،69/�مس×د نم ن&?<علاو عبارلا 0

ß0 lmالسإلا ملاعلا ءاملع نم ة�wبك ةعومجم هعمو
 تنا�و ،ةدح Äع vwmفرطلا ال� نم vwmلثممÀ 8¿تلا نأ دع8 كلذو 2016،70 رياني 0

 بتكمو ىروش سلجم :ةعامجلل ةد5دج تاسسؤم باختنال دعاوقلل ةدوعلا 0§و ،اهتاذ ةركفلا لوح نارودت vwmتردا�ملا اتل�
vwm lmتعومجملا ال� نم ةم5دقلا تاداeقلا كراشÙ الأ ضع�لا ح�Àقاو ،نيد5دج داشرإ

 ةنجللا بeحرت مغرو .تا8اختنالا ەذه 0
 امم 72،را�تعالا vwmع8 ذخؤت ةeصوت ل8 "اًمeكحت" اه/�تعت نأ تضفر ةم5دقلا ةداeقلا نÐل 71،يواضرقلا ةردا�م8 اeلعلا ة&رادإلا
lm ىرج5ُ 0/.اختنا ءارجإ يأ جئاتن نأ اهتقث مدع Äع لد5

lm نوكeس ءاوجألا ەذه لثم 0
 .اهحلاص 0

lm لام� دمحم نم تءاج ماسقنالا ءاهنإل ةداج ةردا�م رخآ
 ةداeق نم هتلاقتسا م5دقتب ماق vwmح ،2016 ويام نم ?Ôاعلا 0

 اهحرط ÉÀ0لا ق&Æطلا ةطراخ تنمضتو ،با�شلل ةصرفلا ةحاتÓو ةلثامم ةوطخ8 ماeقلا åإ ةمزألا فارطأ ةفا� اeًعاد ،ةعامجلا
ة5اد8 ةلماش تا8اختنا ءارجإ اهمهأ ،طاقن ةدع

ً
 لالخ ة5ذeفنتلا بتاkملا ةفا�و ،ةظفاحملا ىروش� ًءاهتناو ،ة�عشلا ىروش نم 

 نم لوألا ع¡بسألا لالخ د5دج ىروش سلجم نوكتي ثeح8 ماعلا ىروشلا سلجم8 ةظفاحملا ةصح باختناو ،ويام رهش
 ةردا�م هeف نونمثُي ،"ة�wصÄ 8ع" ناونع تحت اًناeب لخادلاو جراخلا8 ةعامجلا تاداeق نم اًددع ردصأ ،كلذ رثÓو 73.وينوي
 ةقفاوم بناج8 ا5ًداeق ?<ع ةeنامث عيقوت ةقeثولا تمض دقو ،ةد5دج تا8اختنا لمع8 لوبقلا åإ عيمجلا نوعد&و لام� دمحم

lm اeًنوÐ�Àلإ اهيلع عيقوتلل ةعامجلا ءاضعأ مامأ با�لا حتفو ل8 ،ةطسوتم ةداeق 218
أ عقوم 0

Ö
 74.كلذل دع

 ÉÀ0لا تاداeقلا ة&¡ضع تدمجو ،مهحلاصل رمألا مسح نم مهد�أت دع8– ةردا�ملا ەذه ةم5دقلا ةعامجلا ةداeق تضفر
 لÇ¡ق يذلا رارقلا وهو 75،دماح Éwح&و جارد ورمعو نمحرلا د�ع دمحأ جراخلا8 ةمزألا ةرادإ بتكم تاداeق مهنáب نمو ،اهتحرط
 اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا نم ةضوفملا ةدeحولا ةهجلا نأ" ەدافم اًناeب اوردصأ نيذلا ،جراخلا بتكم ءاضعأ ل�ِق نم ضفرلا8
 تارارق نأو ،"نمحرلا د�ع دمحأ روتكدلا ةسائرب جراخلاvwm 8ملسملا ناوخإلا بتكم وه جراخلا8 ةمزألا ةرادإ مسا8 ث5دحلل
 76.اهسفن الإ لثمت ال ندنل ةط8ار بتكم
 

 )نآلا ��حو 2016 ويام( م9دقلا سرحلا حلاصل عاXلا مسح
 
lm اهتاسسؤم8 ،ةم5دقلا تاداeقلا حلاصل مسُح دق eâ0ظنتلا عا~لا نأ را�تعا نكم5 ،2016 ويام تارارق ذنم

 ةلثمتملا لخادلا 0
lm
lmو ،اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا لوئسم نمحرلا د�ع دمحم داشرإلا بتكم وضعو تزع دومحم ماعلا دشرملا لامعأ8 مئاقلا 0

0 
lm ةلثمتملا جراخلا

 ةعامجلل ماعلا vwmمألاو �wنم مeهاربإ ماعلا دشرملا بئان ةرادإ تحت ندنل بتكم وأ جراخلاvwm 8&~ملا ةط8ار 0
lm تاداeقلا ەذه تحجن دقو ،vwmسح دومحم

 جازمل اًفلاخم نا� اذه نأ مغر– ىرخأ ةرم ةعامجلا Äع ةرطeسلا ةداعتسا 0
 :اهمهأ ،لماوع ةدع ةجØeن –ةعامجلا دعاوق نم ةعساو تاعاطق
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lm ةلثمتملاو åوألا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا اهتن¨ت ÉÀ0لا "ةعد�ملا ةeملسلا" ةeجeتا�Àسا لشف -
lm كاÇرإلاو كاهنإلا ةطخ 0

0 
 .ةعامجلل اهيف ت�¨سÉÀ0 Ùلا تاع�تلا مظِع عم ،ةسوملم ةeساeس جئاتن قيقحت

lm ن&Æثؤملا vwmطشانلاو تاداeقلل ةملؤم تاmÇ~ل نمألا هeجوت -
 ناجللا تاداeق اًصوصخو ،لام� دمحم ةعومجم 0

 حاتفلا د�ع åوألا اeلعلا ة&رادإلا ةنجلل ماعلا vwmمألا لاeتغا اهمهأو ،2015 ويام نم ًءد8 0ونلا لمعلا وأ ة&روثلا
ê0 lm©سلا

lm هتاذ لام� دمحم ةeفصت مث ،2015 ويلوي 0
lm رهظت مل ذإ 2016،77 رÇ¡ت�أ 0

 دع8 ةزرا8 ةداeق راeتلا اذه 0
lm اهرخآ اض5أ ةeناثلا ةعومجملا تاداeقل نمألا فادهتسا مغر كلذو ،كلذ

 2017 ريا/�ف نم ن&?<علاو ثلاثلا 0
 78.نمحرلا د�ع دمحم لاقتعا8

lm مهحاجنو ،ةم5دقلا تاداeقلل ة�wبÐلا ةeمeظنتلا ة/�خلا -
 لعفلا8 تنا� ناوخإلا نم تاعاطق باطقتسا ةداعإ 0

 .ةeنمألا طوغضلا بéس� وأ ،Ä0خادلا عا~لا اذهل اًضفر وأ ،فنعلا مادختسال اًضفر ؛مeظنتلا نم ت�حس�ا
 .اeًجراخو اeًلخاد مeظنتلا ءاوتحال ةعامجلا لخاد ةeبدألا ةناkملا تاذ ةeمeظنتلا زومرلل ةم5دقلا تاداeقلا لالغتسا -
الئاح تفقو ةعامجلا دارفأ ةعeبطو فنعلا ذ�ن Äع دكؤت تنا� ÉÀ0لا ةعامجلل ة&¡�ÀÇلا ةeجهنملا -

ً
 تالوحتلا مامأ 

 ەذهل ةeعقاو تاغوسم دوجو مغر اهجهنمو ةعامجلا ت8اوث Äع ةجراخ ود�ت ةد5دجلا تاداeقلا تلعجو ،ةeلا5kدارلا
 .ةعامجلا لخاد ة&روش تاسسؤم نم ةد5دجلا تاeجeتا�Àسالا ەذه رارقÓو ،تالوحتلا

m¿ف ،راeتلا اذه حلاصل تمسُح ÉÀ0لاو ةeلاملا ةرطeسلا ،اًرخآ س©لو ا�wًخأ -
 ةلاعإل ةeفا� ل&¡متلا رداصم دعت مل ،لخادلا 0

 Äع Ém0مألا قيáضتلا دع8 اًصوصخ ،تاض&¡عتلاو vwmماحملاو تامäاحملا ف&راصم ةeطغتو ،vwmلقتعملاو ءادهشلا Ôأ
lmو79،ناوخإلا ةعامجvwm 8ط�ترملا vwmماحملاو ن&راضُملا ناجل

 تاäا�Àشا Äع "ندنل بتكم" ةط8ارلا رطeسÙ ،جراخلا 0
lm ىرخألا ةعامجلا تاسسؤم نم تاع/�تلا Äع ًةوالع ،ة&رودلا ءاضعألا

 ەذه اهيلوت ÉÀ0لا ةقثلا ةجØeن جراخلا 0
lm اًصوصخ( اهفوختو ،ةم5دقلا ةداeقلل تاسسؤملا

 راeتلا ةرطeس يدؤت نأ نم )ةeك&Æمألا ةدحتملا تا5الولاو اÇوروأ 0
lm ةعامجلا طروت åإ å0ا5kدارلا

lm اeًنوناق تاسسؤملا ەذه عاضوأ دقع5 امم ،فنعلا نم د&%ملا 0
 نالعإ وأ مهلود 0

 ةم5دقلا تاداeقلا تمدختسا اذكهو 80،رطقو اeكرت لثم ةفeلحلا لودلا طغض Äع ًةوالع ،اeًباهرإ اًمeظنت ةعامجلا
 ل&¡مت رداصم Äع لوصحلل اهدوهج ةلقرع8 تماقو ل8 ،ةدرمتملا ة&رادإلا بتاkملا عاضخإل ةeلاملا ةرطeسلا ەذه
 81.ةل5د8

 
lm تنا� نأ دعÇو ،مات ه�ش لkش� ةعامجلا Äع اهترطeس تدقف دقف ،لام� دمحم ةعومجم8 فرع5ُ راص ام امأ

 2015 ويام 0
Ùسeع رطÄ قeع ًةوالع ،عبسلا تاعاطقلا نم تاعاطق سمخ ةداÄ نفلا ناجللا بلغأeة5اهن عم تح�صأ ،جراخلا بتكمو ة 

lm ةقرفتم تاعومجم اهع�Øي 2016
 تا8اختنا لمع8 لام� دمحم لاeتغا دع8 ةعومجملا ەذه تماق دقو ،تاعاطقلا نم ددع 0

lm تنلعأو ،اهل ةع8اتلا تاعومجملا طسو ة5دعاق
 ،د5دج ىروش سلجم باختنا نم ءاهتنالا 2016 /�مس×د نم ن&?<علا 0

 عباتلا â0سرلا ثدحتملا ~تنم دمحم نم ل� نلعأ ،ة�سانملا ەذهــÇو 82،"ماعلا بتكملا" هتمسأ د5دج داشرإ بتكم لeكشÙو
 ةلواحم نأ ÉÀح ،هeلع ةeساeسلاو ةeلاملا طوغضلا بéس� هطاش� فقوت امدع8 83،امهتلاقتسا جراخلا بتكمو ،ةعومجملا ەذهل
lm خيطÄ0 8ع ةداeق8 "جراخلاvwm 8&~ملا ناوخإلل ةeس©سأتلا ةئيهلا" ناونع تحت ةل5د8 ةنجل ءاش�إ

 ت�ðعت 2017 /�مت¨س 0
 اً�&Æقت كارحلا فقوت دقف يروثلا راeخلا8 اهكسمت اهنالعإ مغرو 84.اهل â0سر ثدحتم دوجوب ةعومجملا ەذه تفت�اف ،اًقحال
lm داحلا صقنلاو ،ةeنمألا طوغضلا بéس�

 .اً&?<&و ا5ًدام اهل ةحاتملا دراوملا 0
lm مeظنتلا نع لاصفنالا اهنم تاداeق نالعإ ذنمف ،"0ونلا لمعلا" تاعومجم وأ ،ة&روثلا تادحولا �wصم امأ

 /�مت¨س 0
 ،ةeنمألا تاmÇ~لا ةأطو تحت هكeكفت مت وأ لمعلا نم بحس�ا اهبلغأ نأ åإ رداصملا ضع�w 8شÙ ذإ ،ل�سلا مهب تقرفت ،2015

 Äع تلخد ة5داهجلا ةeفلسلا تامeظنتلا ضع8 نأ ام� ،دال�لا جراخ رارفلا åإ مهئوجل وأ ،مهلاقتعا وأ اهدارفأ ةeفصت دع8
 دهاوش كانه نأ åإ vwmثحا�لا ضع�w 8ش�و 85،ةداeقلا نع اهلاصفنا دع8 ة�ðع�تملا تاعومجملا ەذه ضع8 توتحاو طخلا
lm تأش� ÉÀ0لا تامeظنتلا ةقالعل

lm اترهظ ناتللاو "ةروثلا ءاول" و "~م دعاوس ةكرح" مسح لثم ة�Àفلا ەذه 0
 سطسغأو ويلوي 0
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 ناجل نم تاعومجم ةع5ا�م åإ �wشÙ رداصملا ضع8 نأ ل8 86،ناجللا ەذهل vwmق8اسلا دارفألا ضعÇvwm 8و ،å0اوتلا Äع 2016
 88.نوجسلا لخاد مهباطقتسا دع8 ،مeظنتلل مهنم دارفأ مامضنا وأ 87،ةلودلا مeظنتل 0ونلا لمعلا

 
  >KLملسملا ناوخإلا ةعامجل ة1لا:9دارلا ع�نو =yا:9دارلا لوحتلا تا1ك1مانيد :جئاتنلا
 
lm ةeلا5kدارلا ،نع مث ،åإ لوحتلا تاeكeمانيد تامس ضع8 صالختسا نكم5 قبس امم

vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج 0
 باقعأ 0

lm ،2013 بالقنا
الوأ .ناتáساسأ ناتمس اهتمدقم 0

ً
 كلذو ،ةeئزجو ةتقؤم تنا� ةعامجلا ت8اصأ ÉÀ0لا ةeلا5kدارلا تالوحتلا نأ ،

 :ن&Æمأ ةلالد8
 

 ل8 89،ماظنلا دض ح¡تفملا يركسعلا لمعلا åإ ءوجللا وأ "ةروثلا ةركسع" لوح نك5 مل ةعامجلا لخاد فالخلا نأ .1
 :فنعلا ةسرامم نم تا&¡تسم ةثالث لوح نا�

ý.اقلتلا فنعلا -
 ن&Æهاظتملا ة5امحل ة&رانلا باعلألا� ةeئاد8 حيلسÙ تاودأ مدختس× يذلاو ،0افدلا 0

 .اهيلع ءادتعالا نم ةeجطل�لاو ةeنمألا ةزهجألا عدرلو
 فادهتسا åإ عافدلا ةركف زواجتي يذلاو ،كاÇرإلاو كاهنإلا فدهتس× يذلا فنعلا وأ ةعد�ملا ةeملسلا -

 يذلاو ،ةمäاحلا ةطلسلا Äع طغضلاو رارقتسالا مدع نم ةلاح ?<=ل ،ةماعلا قفارملاو قرطلاو تìش=ملا
 ."ةeملس ،لتقلا نود ام" أد�م تحت نÐل ،ةeئادÇو ةفeفخ ةحلسأ هeف مدختسُ× دق

lm مهطروت مت نم ةeفصت وأ صاصقلا فدهتس× يذلا وهو ،0/.اقعلا فنعلا -
 باصتغا وأ لتق تاeلمع 0

 .دوصقمو ?Ôا�م لkش�

m.اثلا امÇرو ،لوألا ىوتسملا ل�قتل دادعتسا Äع تنا� ةم5دقلا ةداeقلا نأ ود�ي ام Äعو
 ةأطو تحت ،ضضم Äع 0

 ،ثلاثلا ىوتسملا Äع اًمامت ةقفاوم نكت مل اهنÐل ،ةعامجلا دارفأ Äع رطeس× نا� يذلا مراعلا بضغلاو د5دشلا عمقلا
 ةركف نع تعجارت "0ونلا لمعلا ناجل" وأ "ة&روثلا ناجللا" Äع ةرطeسلا مeظنتلا دقفو رومألا تروهدت امدنعو ل8
lm حضتي ام� "ةقلطملا ةeملسلا" حضاو لkش� تن¨تو "ةعد�ملا ةeملسلا"

lm نمحرلا د�ع دمحمل Ä0خادلا باطخلا 0
0 

lm مث ،2015 ويلوي
lm ىروشلا سلجم ناeب 0

 .هسفن ماعلا نم /�مفون 0
 
lm ةعامجلا ل�ِق نم سرام5ُ نا� يذلا فنعلا نأ .2

 تاداeقلا ضعÇو دارفألا هسرام5ُ ،اً&¡فع اًفنع نا� åوألا ةلحرملا 0
lm اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا تلواح امنيحو ،ةداeقلا نم ءاطغ نود ،ةطeسولا

 لkش� هeن¨تو هتسسأم 2014 سطسغأ ةطخ 0
lm كلذ بéسe./0 Ùتا�Àسا

 ،ة&روشلا تاسسؤملا8 ماسقنالا اذه مسح ةلواحم نم مغرلا Äعو .ةنجللا لخاد ماسقنالا 0
 ،طقف رهشأ ةدع دع8 حضاو لkش� ەرهظت تأدÇو ل8 ،اهيأر Äع تÍأ اً�&Æقت اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا ءاضعأ فصن نأ الإ

lm
  .2015 ويام 0

 
lm ةدشو اًفنع ��ðأ تنا� å0ا5kدارلا لوحتلا ةeلمع نأ وهف ،اeًناث امأ

 لضف8 ةداeقلا åإ دعاوقلا نم لقت=ت تأد8 مث ،دعاوقلا 0
lm ،با�شلاو اًنس /��ألا تاداeقلا vwmب ماحتلالاو ،ة5داeقلا ةعامجلا بصانم åإ ةد5دجلاو ة8اشلا تاداeقلا نم د5دعلا دeعصت

0 
lm ةددحم تاعاطق Äع الإ رثؤت مل ەذه å0ا5kدارلا لوحتلا ةeلمع نÐلو .åوألا اeلعلا ة&رادإلا ةنجللا لeكشÙ تلت ÉÀ0لا ة�Àفلا

0 
 لkش� تهتناو 2015 ويام نم تأدÉÀ0 8لاو ،ةعامجلا نع ةeلا5kدارلا ع%ن ةجوم ةم5دقلا تاداeقلا دوقت نأ ل�ق ،ةداeقلا ەذه
 .2016 ويام تارارق عم مات ه�ش

 بتاkملا ل�ِق نم ة�wبك ةeبلغأ8 ءاج كاهنإلاو كاÇرإلا ةطخ حلاصل ت&¡صتلا نأ نم مغرلا Äعف ،دعاوقلا صخ5 امeفو
 دعاوقل ماعلا جازملا سكع5 ال كلذ نأ الإ vwm،90ثالثو ةثالث لصأ نم اًتوص ن&?<عو ةع�س ةeبلغأ 0§و ،ةeنفلا ناجللاو ة&رادإلا
lm انذخأ اذإ كلذو ،ةعامجلا

 نم %75 ـ8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ اهردق( ةعامجلا دعاوق نم ةعساو تاعاطق نأ نا�سحلا 0
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 وأ ،ةعامجلل د5دجلا طخلا نع اضرلا مدع وأ ،ةeنمألا طوغضلا بéس� امإ ة&¡ضعلا دeمجتو باحس�الا تلضف 91)دارفألا
 عا~لا همسح لئاسو دحأ نوكتل تزع دومحم ماعلا دشرملا لامعأ8 مئاقلا اهفدهتسا ÉÀ0لا تاعاطقلا 0§و .ماسقنالا بéس�
lm ساسألا8 تزكرت ةeلا5kدارلا تالوحتلا نأ لوقلا نكم5 يأ ،هحلاصل

 ةطشان تنا� ÉÀ0لا ةعامجلا دعاوقو ةطeسولا تاداeقلا 0
lm
lm ةeئانثØسالا عمقلا ءاوجأ 0

 .ةعامجلا ءاضعأ عــÇر وحنب رَّدقُت ÉÀ0لاو ،2013 ويلوي بالقنا دع8 ام ةلحرم 0
 ةكرح لثم حيلسØلاو ةردقلا ةدودحم تامeظنت نم ًءد8 :لحارم ثالث Äع تروطت ÉÀ0لاو ةحلسملا تامeظنتلا امأ

 اًحeلس��ð Ùألا تامeظنتلا8 اًرورم ،2014 عيÇر åإ 2013 ف&Æخ نم ة�Àفلا لالخ تطش� ÉÀ0لاو ،امه�wغو مادعإ ةكرحو فوتولوم
 ،2015 عيÇر åإ 2014 ف&Æخ نم ة�Àفلا لالخ ترهظ ÉÀ0لاو ناولح بئاتكو يروثلا باقعلاو ةeبعشلا ةمواقملا لثم اً�&ردتو
 مسح ةكرحو ةروثلا ءاول لثم ةeتاeلمعلا تاراهملاو ةeحeلسØلا تاردقلاو ةeلekهلا ثeح نم اًروطت ��ðألا تامeظنتلا8 ًءاهتناو
lm ترهظ ÉÀ0لاو

 ةeمeظنتلا ةeفلخلا تنا� نÓو ،ةعامجلا8 اهل ةeسسؤم ةقالع دوجو Äع لeلد دجوي الف ،2016 فصتنم 0
 .ناوخإلا8 ط�ترت اهئاضعأ ضع�ل ةeجولويد5ألاو

 "لقانلا مازحلا" ة8اثمvwm §0 8ملسملا ناوخإلا ةعامج تنا� اذإ ام لوح ةeنه وبأ نسح اهيلإ راشأ ةeلاkشإ �wثي رمألا اذه
lÀاولا رادجلا" اهنأ مأ ،ةeباهرإلا تامeظنتلا åإ لخدمو ،فرطتلاو فنعلل

lm با�شلا طارخنا نم "0
 ك&?Ôو ،تامeظنتلا ەذه 0

lm 0«اسأ
 ،لوألا روصتلا åإ vwmملسملا ناوخإلل ةضهانملا ةeساeسلا مظنلا لeمت ذإ 92،لادتعالاو ةeطسولا8 فرع5 ام معد 0

الeلد دع5 ةعامجلا ةءا�ع تحت نم ةeباهرإلا تاداeقلاو تامeظنتلا نم �wثÐلا جورخ نأ ىرتو
ً

 فرطتلل نضحم اهنوك Äع 
lm كلذو ،باهرإلاو

lm اeباهرإ امeظنت ةعامجلا نالعإل ثeثحلا اهيعس راطإ 0
 نأ نورخآ ىري امنáب ،ةÆÇeغلا لودلا نم د5دعلا 0

 ß0السإلا با�شلا vwmصحتل ماه نضحم اهنأو ،اهتيطسوو اهلادتعا Äع لeلدلا وهل ةعامجلا نع ةeباهرإلا تاعامجلا ەذه جورخ
 .ةeباهرإلاو ة&�wفكتلا راkفألا8 رثأتلا نم

lm ناوخإلا ةعامج اهب ترم ÉÀ0لا ةeلا5kدارلا ع%نå0øا5kدارلا لوحتلا ةeلمع ةسارد8
 نأ ىرأ 2013 بالقنا دع8 ام ةلحرم 0

lm ةعامجلا لوخد بéس وه س©ل هتسارد بج5 يذلا لاؤسلا
 �wغ عمقلاو ةفeنعلا ءاصقإلا ةeلمع دعå0 8ا5kدارلا لوحتلا روط 0

قوتُم كلذ نوÐل ؛اهل تضرعت يذلا قوبسملا
َ

 مل اذامل وه انه مهألا لاؤسلا نÐل ،å0ا5kدارلا لوحتلاøءاصقإلا ةeضرف قفو اًع
الوحت ةعامجلل ثدح5

ً
المتكم اeًلا5kدار 

ً
 وأ ةعامجلا اeجولويد5أ ةسارد åإ هتباجإ جاتحت ال يذلا لاؤسلا وهو 93،اًم5دتسمو 

lm ذخأن نأ åإ جاتحت ام ردق8 اهــ&0Æظنُم ضع8 تاeبدأ
lm اق8اس اهانركذ ÉÀ0لا ىرخألا لماوعلا را�تعالا 0

 :يرظنلا راطإلا 0
 

m.القعلا راeخلا ة&Æظن قفوف .1
ê0 lmسؤم لkش� ةعامجلل å0ا5kدارلا لوحتلا ة5اد8 عم ةعفنملاøةفلkتلا باسح نإف ،0

0 
lm ةظها8 راeخلا اذه ةفلkت نأ8 اً?Ôؤم 1عأ 2014 سطسغأ

 .ةققحتملا ةeساeسلا بساkملا ة5دودحم ل8اقم 0
 اهلعجت ÉÀ0لا تاناkمإلا8 عتمتت لازت ال ةعامجلا نأ ىرت ةم5دقلا تاداeقلا نإف ،ةeساeسلا ةصرفلا ة&Æظن قفو ،كلذكو .2

ة8اجتسا اذل ،ىرخأ ةرم 0«اeسلا لاجملا حتف مت ÉÀم اًمهم اeًساeس اً�عال
ً

vwm lmحت دق ÉÀ0لا ةصرفلا ەذهل 
 ،تقو يأ 0

 دراوملا فا�mmتسا مدعو نوم)لا8 اًرارق ةداeقلا ەذه تذختا ،eâ0لقإلاو ي~ملا 0«اeسلا عضولا تا�لقت عم اًصوصخ
lm
lm اهجامدإ ةداعإل اًنيحت اهئارو نم لئاط ال ةكرعم 0

â0 lmسرلا 0«اeسلا ماظنلا 0
 .ل�قتسملا 0

 ،ةعامجلا ءاضعأل ةeعامتجالا ةئش=تلاو ةeمeظنتلا ةفاقثلا رثأ ةدهاشم نكم5 ،ةeلekهلا لماوعلا åإ ةدوعلا8 كلذك .3
lm فنعلا ذ�نو ةعامجلا ةeملس Äع اًمود دكؤت تنا� ÉÀ0لاو

 لعج امم 94،ةeضاملا اًماع vwmعÇرألا لالخ ة&¡�ÀÇلا اهتاررقم 0
 ةeع?<لا نم "يروثلا كارحلل" ةمعادلا ةد5دجلا تاداeقلا تمرح ام� ،رمعلا ة�wصق å0ا5kدارلا لوحتلا ةeلمع نم
lm ةeجولويد5ألا

 .مeظنتلا تاسسؤم ضع8 نم ةeباختنا ةeع?Ä Ôع اوزاح نÓو ،دعاوقلا بلغأ رظن 0
Ä lmجتتف ،لعاوفلا8 ةط�ترملا لماوعلا امأ .4

 ةعزانتملا تاداeقلا8 ةط�ترملا ةر�اذلاو تا/�خلاو ةeصخشلا ةعeبطلا 0
lm ةم5دقلا تاداeقلا تحجن دقف ،اهوذختا ÉÀ0لا تاراeخلاÇو

 ةeمeظنتلا مهتا/�خ لضف8 ةعامجلا Äع ةرطeسلا ماkحإ 0
ةنراقم تزع دومحم دشرملا لامعأ8 مئاقلل ةeمز&را)لا ةeصخشلاو ةل&¡طلا

ً
 وحن مهتعزن تنا�و ،ةد5دجلا تاداeقلا8 

 ÉÀ0لا ،تاe=يØسلا ةنحم نم ة�سØكملا ةر�اذلا نمو ،ةظفاحملا ةeصخشلا مهتعeبط نم ةع8ان بق�Àلاو مادصلا مدع
lm كلذو ،مeظنتلا Äع ظافحلا ة&¡لوأ Äع ةe=بم ةeجeتا�Àسالا مهتاراeخ تنا�و ،اهــ&Íاعم دحأ تزع دومحم نا�

0 
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vwm lmتيجeتا�Àسالا vwmب عمجلا رذعت امدنع كلذل ،ةد5دجلا ةداeقلا دنع بالقنالا ةمواقم ة&¡لوأ ل8اقم
 ،åوألا تا�Àفلا 0

 ،ماظنلا مامأ دeعصتلا راeخ نع تلختو ،"ةقلطملا ةeملسلا8" تدان ةم5دقلا تاداeقلاف ،vwmتداeقلا vwmب فالخلا ثدح
lm /��ألا دهجلا تلذÇو

 �wفوتو كارحلا معد Äع زكرت ة�wخألا تنا� امنáب ،همeمرت ةداعÓو مeظنتلا Äع ةرطeسلا ةداعإ 0
lm كلذ بéسÙ نأ دعÉÀ 8ح ،هتيلعافو هحاجن با�سأ

 .مeظنتلا لخاد تاعدصت ثودح 0
 

 هتفاقثو مeظنتلا8 ةط�ترملا ةeلekهلا لماوعلا �wثأت نإف ،Ém0مألا فادهتسالاو عمقلا ةجØeن تاداeقلا ةرطeس فعض عم ،كلذك
 رارق نم ةعساو لعاوفلا ەذه تاراeخ تنا� å0اتلاÇو ،ا�wًثك فعض5 لعاوفك ةطeسولا تاداeقلاو دعاوقلا كولس Äع ةeلخادلا
lm طارخنالا åإ باحس�الا

 ة8اثم8 دعاوقلا ەذه اهب ترم ÉÀ0لا ةeصخشلا تا/�خلاو ةeسفنلا ةعeبطلا تح�صأو ،فنعلا ةسرامم 0
Ém0 lmيتور لkش� vwmلقتعملا هل ضرعتي يذلا ê?0حولا ب5ذعتلاو نجسلا ةÆÇجت ت�¨سÙ ،لاثملا لe¨س Äعف ،اهتاراeخل اًددحم

0 
lm رانلا�" ة&~ملا تالقتعملا لخاد شعاد اeجولويد5أ راشØنا

 نم نونوجسملا لغتس× ،ةeقوقح ر&راقتل اًقفوف ،"مeشهلا 0
lm مهتبغر ة5ذغتل ،ةلماعملا ءوس ءارج بضغلاو لذلا8 مهساسحÓو ،ن&Æخآلا ءانجسلا ةاناعم شعاد مeظنت

 لعج امم ،ماقتنالا 0
 95.اeجولويد5ألا ەذه åإ اولوحت هتنازنز دارفأ فصن نم ��ðأ نأ åإ �wش× vwmلقتعملا ضع8

 
 ةمتاخ
 
 ةجوملا ەذه تدأ دقو ،0«اeسلا ءاصقإلاو عمقلا نم ةقوبسم �wغ ةجومvwm 8ملسملا ناوخإلا ةعامج رمت ،2013 بالقنا ذنم
lm ةeلا5kدار تالوحت ثودح åإ

 .نم وحنت ÉÀ0لا قئاثولا ضع8 اهنع ردصو ل8 ،0«اeسلا اهكولسو ةعامجلا تاeجeتا�Àسا 0
ý.زج هنأ8 هفصو نكمå0 5ا5kدارلا لوحتلا اذه نÐل ،فنعلا مادختسال ر0ظنُتو ،مئاقلا ماظنلا عم ß0داصت

 نا� هنأ ام� ،تقؤمو 0
 مث اeلعلا تاداeقلا ەذه هتذختا اeًجeتا�Àسا اًراeخ س©لو ،اeلعلا تاداeقلا Äع ةطeسولا تاداeقلاو دعاوقلا نم �wثأتب ساسألا8
 .هeن¨تل مeظنتلا ةئبعت مت

lm هنع عجا�Àلا مث å0ا5kدارلا لوحتلا تاeكeمانيد رهظُت ام�
 ةeضرف ة5دودحم بالقنالا دعvwm 8ملسملا ناوخإلا ة/�خ 0

lm لعاوفلا8 ةط�ترم ىرخأو ةeلekه لماوع ةدع لخادتو ،لادتعالاøءاوتحالا
 ءاصقإلا ءازإ ةeعامتجالا تا�رحلا تاراeخ د5دحت 0

ý.زج لkش� اهدعاوقو اهتاداeق نم تاعاطق وأ ،�Ä0 لkش� ًءاوس ،0«اeسلا
 ىرخألا تا&Æظنلا ضع8 جامدإ ةeمهأ åإ اذه �wش�و ،0

m.القعلا راeخلا�
 .كولسلا اذه �wسفتو مهفل ةeساeسلا ةصرفلاو 0

lm ل�k ةعامجلا لوخد اًرذعتم تا8 نÓو هنإف ،لماوعلا ەذه åإ رظنلاÇو
lm ةeلا5kدارلا تالوحتلا نم ةد5دج ةرود 0

0 
 رمأ وه ىرخأ ةرم مeظنتلا دعاوق نم تاعاطق وأ ةطeسو تاداeق طسو تالوحتلا ەذه لثم ثودح نأ الإ ،ب&Æقلا ل�قتسملا

lm ،دع�Øسم �wغ
 :vwmط?Ô دوجو 0

 

lm دادس�الا رارمتساو ،ءاصقإلاو عمقلا ةeلمع رارمتسا -
lm لوحت ثودح وأ ،0«اeسلا قفألا 0

 نم لعج5 ىوقلا ن&زاوم 0
الوبقم اًراeخ å0ا5kدارلا لوحتلا

ً
 .ة�سانتم ةeساeس بساkمو ةلمتحم ةفل� وذ 

lm ةعامجلا لشف وأ ،ةرثؤملا اهتاداeق ضع8 ةافوب ًءاوس ،مeظنتلا Äع ةرطeسلا ةeلاحلا تاداeقلا نادقف -
 عم لماعتلا 0

lm بéسØي امم ،ةeلخادلا اهتاعونت
 تاداeقلا نأو اًصوصخ ،اeًلا5kدار .نم اهضع8 وحني دق ،ةد5دج تاقاقش�ا ثودح 0

lm اهلشف Äع دعاوقلا ل�ق نم مالُت لازتال ةم5دقلا
lm اهلشفو ،ةeلاقتنالا ةلحرملا لالخ ةعامجلا ةرادإ 0

 عم ú0اعتلا 0
lm ةكسامتم ةeجeتا�Àسا وأ ة&ؤر مدقت مل نآلا ÉÀح اهنأ ام� ،بالقنالا ةمزأ

 .eâ0ظنتلا عا~لل اهمسح باقعأ 0

 
lm ةساردو ةع8اتم åإ جاتحت ÉÀ0لا تاعوضوملا مهأ دحأ نوكeس امÇرو

 vwmملسملا ناوخإلا ةعامج Äع تاتشلا رثأ وه ل�قتسملا 0
lm جراخلا ناوخإ :ةعامجلا لخاد vwmنيا�تم ن&راeت ةأش� نع اذه رفس× نأ نكم5 فeكو ،اeجولويد5أ�و مeظنتك

 ناوخإ ل8اقم 0
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 ةعامجلا ءاضعأ Äع نوجسلا رثأ كلذكو ،كلذ نع أش=ت دق ÉÀ0لا ةeجeتا�Àسالاو ةeجولويد5ألا تافالخلا 0§ امو ،لخادلا
 ةعامجلا نأ مأ ،ةeلا5kدارلا تامeظنتلا راشØنا åإ vwmلقتعملا ءالؤهل جورخو ةeساeس ةجارفنا ة5أ يدؤتس لهو ،اهــ&Íانمو
lm ة�غار وأ ةرداق اهنيح نوكتس

 تاداسلا ماظن عا�تاو ،تاe=يØسلا ةنحم ءاهتنا دع8 ثدح ام� اهبلغأ وأ Íانعلا ەذه ءاوتحا 0
ý.زجلا ءاوتحالا ةساeس

 .ماظنلا لخاد ةeمالسإلا تاراeتلل 0
 نأ كلذك دكؤملا نم نÐل ،ءاهتنالا Äع تكشوأ وأ تهتنا دق 0«اeسلا مالسإلا ة�قح نأ8 لوقلا ةغلا�ملا نم ،اًماتخو

lm 0امتجالاو 0«اeسلا اهذوفن قباسل vwmملسملا ناوخإلا ةداعتسا
 Äع ظافحلا Äع اهتردق فقوتØسو ،اًرذعتم اًرمأ تا8 ~م 0

 لثم ،اهتاذ ةعامجلا8 ط�ترم اهضع8 ،لماوع ةدع Äع ةل�قم ةجارفنا يأ عم ه�علتس يذلا 0«اeسلا رودلاو ةeعامتجالا اهتدعاق
 ،فلتخم قطنم8 عتمتي با�شلا نم د5دج لeجل اهباعØeساو ،ةeلخادلا اهتافالتخا عم لماعتلاو ،اهتداeق د5دجت Äع اهتردق
 ،كلت ةeساeسلا ةجارفنالا ثودح قاeس اهمهأ ،ةeسسؤملاو ةeساeسلا تاقاeسلا8 ط�ترم اهضعÇو ،ة5دeلقت �wغ طاش� طامنأو
lm مأ ،É/0عش كارح طغض8 مأ ،ماظنلا لخاد نم ةردا�م8 له

 ةعامجلا رود وه امو ،ةلماش )ةeمeلقإ امÇرو( ةeنطو ةحلاصم راطإ 0
lm
lm رارمتسالا لضفت vwmملسملا ناوخإلا تاداeق نأ ود�ي كلذ ثودح ÉÀحو .ةجارفنالا ەذه ثادحإ 0

 نوم)لا ةeجeتا�Àسا 0
  .ةفصاعلا ةنحملا ەذه رمت ÉÀح هeلع ظافحلاو مeظنتلا مeمرت ةداع"ب ءافت�الاو ،راظتنالاو
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 بتا�لا نع
 
 .ق?<لا ىدتنم8 0«اeسلا مالسإلا جمانرب قس=م وه نافع دمحم
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 ،"ررحم" نافع دمحم 0
lm 0«اeسلا مالسإلا تالوحت
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 https://bit.ly/2mEoF29 2019 /�مت¨س 22

 عالطالا خــــ&رات ،ويلوي 9 ،د5دجلا 0/.رعلا ،Ä0خاد فافطصاو ةeمeظنت ةلekه :)3-5( vwmملسملا ناوخإلا عضومت ةداعإ .)0152( .نمحرلا د�ع ،فسوي 25
 https://bit.ly/2kanV43 2019 /�مت¨س 22

vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 26
À.أ5 يذلا لشفلاو ناوخإلا راجفنا" :ناونع تحت ةروش=م ~م 0

 نم 0
 https://bit.ly/2l1IJLv .2019 /�مت¨س 22 عالطالا خــــ&رات ،/�مت¨س 8 ،تسوب نون ،"طسولا

 7:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 27
 عالطالا خــــ&رات ،ويلوي 13 ،د5دجلا 0/.رعلا ،"ءادوسلا ة&?<علا" خاس=تسا عنمت با�سأ 5 :)5-4( ناوخإلا عضومت ةداعإ .)2015( .نمحرلا د�ع ،فسوي 28

 https://bit.ly/2n4siyK .2019 /�مت¨س 22
 2019 /�مت¨س 14 ،لوبنطسإ ،جراخلا بتكم8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم 29
 2019 /�مت¨س 22 ،لوبنطسإ ،ةعامجلا8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم نم 30
 16:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 31
 7:ص ،قباسلا ردصملا 32
 Ô?ب ام .)2015( .رامع ،فvwm "خ&راتلاeإ :"ةد5دجلا"و "ةå قلا ةمزأ هجتت نيأeةدا lm

 خــــ&رات ،/�مت¨س 27 ،ةÆÇeعلا ~م عقوم ،)2-1( ؟ناوخإلا ةكرح 0
 https://bit.ly/2mcLf21 .2019 /�مت¨س 22 عالطالا

 vwmق8اسلا ن&ردصملا 33
 12:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 34
35 Ô?ب ام .)2015( .رامع ،فvwm "خ&راتلاeإ :"ةد5دجلا"و "ةå قلا ةمزأ هجتت نيأeةدا lm

 خــــ&رات ،/�مت¨س 27 ،ةÆÇeعلا ~م عقوم ،)2-1( ؟ناوخإلا ةكرح 0
 https://bit.ly/2mcLf21 .2019 /�مت¨س 22 عالطالا

36 lm
 خــــ&رات ،2015 /�مت¨س 7 ،ةÆÇeعلا ~م ،اهئاضعأ8 اوعمتجا داشرإلا ءاضعأو ةeع?<لا ةئيهلا ناeب دمتعا نالزغ :لام� ،ةعامجلا تاداeقل هتلاسر 0

 https://bit.ly/2lB6Zo6 .2019 /�مت¨س 22 عالطالا
 2019 /�مت¨س 23 عالطالا خــــ&رات ،كوب س©فلا Äع ةروثلا ءاملع ةئيه ةحفص نم اهيلع لوصحلا مت رادصإلا نم ةeنوÐ�Àلإ ةخس� 37

https://www.facebook.com/MBShBoard/posts/1875688219115508/ 
ß0 lmالسإلا درمتلا دعاصت ،مشاه m¿طصمو ضوع راتخم

 24:ص ،~م 0
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش 38

À.أ5 يذلا لشفلاو ناوخإلا راجفنا" :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
 ،"طسولا نم 0

lm هحفصت مت( https://bit.ly/2l1IJLv ،2015 /�مت¨س 8 ،تسوب نون
 )2019 /�مت¨س 23 0

 /�مت¨س 23 عالطالا خــــ&رات ،ويلوي 9 ،د5دجلا 0/.رعلا ،Ä0خاد فافطصاو ةeمeظنت ةلekه :)5-3( ناوخإلا عضومت ةداعإ .)2015( .نمحرلا د�ع ،فسوي 39
2019. https://bit.ly/2kanV43 
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 .9:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 40
lm ةوقلا åإ ءوجللا :)5-2( ناوخإلا عضومت ةداعإ .)2015( .نمحرلا د�ع ،فسوي 41

 23 عالطالا خــــ&رات ،ويلوي 8 ،د5دجلا 0/.رعلا ،ماظنلا ةهجاوم 0
 https://bit.ly/2naZ5Sw .2019 /�مت¨س
 2019 /�مت¨س 14 ،لوبنطسإ ،جراخلا بتكم8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم 42
 2019 /�مت¨س 22 ،لوبنطسإ ،ةعامجلا8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم 

ß0 lmالسإلا درمتلا دعاصت .m¿طصم ،مشاهو .راتخم ،ضوع 43
 .22-19 :ص ،~م 0

 4:ص ،/�مت¨س 11 ،تاساردلل ي~ملا دهعملا .ةسرامملاو باطخلا ...ةروثلا ءاولو مسح )2017( .دمحم ،قيفوت 44
 عالطالا خــــ&رات ،ويلوي 13 ،د5دجلا 0/.رعلا ،"ءادوسلا ة&?<علا" خاس=تسا عنمت با�سأ 5 :)5-4( ناوخإلا عضومت ةداعإ .)2015( .نمحرلا د�ع ،فسوي 45

 https://bit.ly/2n4siyK .2019 /�مت¨س 23
 https://bit.ly/2mpLlmN .2019 /�مت¨س 23 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 28 ،يوا~م ،vwmملسملا ناوخإلا داشرإ بتكم Äع فرعت )2013(

 .32-31 :ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 46
 https://bit.ly/32U18KR .2019 /�مت¨س 23 عالطالا خــــ&رات ،ةر&%جلا ،"رÇ¡ت�أ 6 ةنيدمvwm 8ملسملا ناوخإلل تاداeق ةeفصت لeصافت"

 خــــ&رات ،ويام 22 ،~م ةذفان عقوم .ةرمتسم انتروثو ةeقا8 انتوعد :ةعامجلا س©سأت Äع اًماع vwmنامثو ةع�س رورم ة�سانم8 ،)2015( .دومحم ،نالزغ 47
 https://www.egyptwindow.net/Articles/4584/default.aspx .2019 /�مت¨س 23 عالطالا

 2019 /�مت¨س 23 عالطالا خــــ&رات ،ويام 24 ،تسوب نون ،؟نالزغ دومحم ناوخإلا8 يداeقلا لاقم Ém0ع5 اذام ،)2015( .ءاeض ،قراط
https://www.noonpost.com/content/6783 

 18-17:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 48
 2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،ويام Ô?، 29ا�م ةر&%جلا ،يروثلا راسملا لصاونسو ،انلثم5 ال vwmسح دومحم :ناوخإلا .)2015( 49

https://bit.ly/2mDum05 
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 50

 ،"Äعأ نم اًمود ةكرعملا :ناوخإلا راجفنا " :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
 https://bit.ly/2mxJL2g .2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 30 ،تسوب نون

 2019 /�مت¨س 14 ،لوبنطسإ ،جراخلا بتكم8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم 51
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 52

lm س©ل راجفنا " :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
lm ل8 ةمeخلا ا/�ش 0

0 
 https://bit.ly/2l6f0B8 .2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 21 ،نيال نوأ جيلخلا ،"ناوخإلا

 25-24:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 53
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 

lm س©ل راجفنا " :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
lm ل8 ةمeخلا ا/�ش 0

0 
 https://bit.ly/2l6f0B8 .2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 21 ،نيال نوأ جيلخلا ،"ناوخإلا

54 )2015(. lm
 خــــ&رات ،/�مت¨س 7 ،ةÆÇeعلا ~م ،اهئاضعأ8 اوعمتجا داشرإلا ءاضعأو ةeع?<لا ةئيهلا ناeب دمتعا نالزغ :لام� ،ةعامجلا تاداeقل هتلاسر 0

 https://bit.ly/2lB6Zo6 .2019 /�مت¨س 25 عالطالا
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 55

À.أ5 يذلا لشفلاو ناوخإلا راجفنا" :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
 نم 0

 https://bit.ly/2l1IJLv .2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،/�مت¨س 8 ،تسوب نون ،"طسولا
56 )2015(. lm

 خــــ&رات ،/�مت¨س 7 ،ةÆÇeعلا ~م ،اهئاضعأ8 اوعمتجا داشرإلا ءاضعأو ةeع?<لا ةئيهلا ناeب دمتعا نالزغ :لام� ،ةعامجلا تاداeقل هتلاسر 0
 https://bit.ly/2lB6Zo6 .2019 /�مت¨س 25 عالطالا

 25 عالطالا خــــ&رات ،ويام 27 ،د5دجلا جيلخلا ،ê0©سلا تاäاهتنال يدصتلا بوجوب نوتف&و »ةنانÐلا ءادن« نوردص5 ةلود 20 نم اًملاع150 )2015(57
  https://bit.ly/2mxiL2N .2019 /�مت¨س
lm رظنلا ةداعÓو دشرملا لامعأ8 اًمئاق �wنم ..~م )2015( 58

 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 8 ،د5دجلا 0/.رعلا ،"يروثلا جهنملا" 0
2019.https://bit.ly/2n97E0b  

 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،سطسغأ 9 ،ةÆÇeعلا ~م ،"يروثلا راسملا" بلغ5 ذوفنلا عاÍ .."ناوخإلا بالقنا" .)Ä0. )2015ع ،قيفوت
2019.https://bit.ly/2ncb5Dm  

 33:ص  ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 59
vwm lmملسملا ناوخإلا ةعامج8 يزكرملا بالطلا مسق8 يداeق ةداهش .)2015( 

À.أ5 يذلا لشفلاو ناوخإلا راجفنا" :ناونع تحت ةروش=م ~م 0
 نم 0

 https://bit.ly/2l1IJLv .2019 /�مت¨س 25 عالطالا خــــ&رات ،/�مت¨س 8 ،تسوب نون ،"طسولا
lm ناوخإلا لخاد يرج5 ام ةقeقح ،"ةعامجلا8 ةeبالطلا تاداeقلا دحأ" .)X. )2015 د�ع ،تزع 60

 خــــ&رات ،/�مفون 16 ،د5دجلا 0/.رعلا ،/�مفونو رÇ¡ت�أ 0
 https://bit.ly/2lAhRma .2019 /�مت¨س 25 عالطالا

 قباسلا ردصملا 61
 خــــ&رات ،/�مفون 18 ،21 0/.رع ،اهنع دeحن نلو انØباوث نم انØيملس :~م ناوخإ - اeك�Àب ةعامجلا ىروش سلجم عامتجا بقع .)2015( .رمع ،س�¡ع 62

 https://bit.ly/2mOtVQH .2019 /�مت¨س 26 عالطالا
 .2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،/�مفون 20 ،ةÆÇeعلا ~م ،ناوخإلا ةداeق ةمزأ قمع5 تزع ىروش ناeب .)2015( .دمحم ،معنملا د�ع 63

https://bit.ly/2lC5OEY 
 .2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،/�مس×د 4 ،ةÆÇeعلا ~م ،رياني 25 ل�ق عدصلا بأرل ناوخإلا لخاد ةعساو تا�رحت .)2015( .دمحم ،معنملا د�ع 64

https://bit.ly/2lN5fbk 
 19-18:ص ،/�مت¨س ،تاساردلل ي~ملا دهعملا ،ثلاثلا ءزجلا -رياني ةروثو نوملسملا ناوخإلا .)Ô. )2019ا5 ،0.تف 65
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lm ةد5دج ةنحاط ةمزأ :جراخلا ناوخ"ب تاداeق .)2015( 66

 2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،/�مفون 21 ،ةÆÇeعلا ~م ،ةعامجلا راظتنا 0
https://bit.ly/2leWSoM 

lm ةادأ ناوخإلا مالعإ ..قئاثولا8 .)2016( 67
 https://bit.ly/2JHmEeF .2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،ريا/�ف 9 ،تسوب نون ،ةمزألاو عا~لا 0

 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،ريا/�ف 3 ،ةÆÇeعلا ~م ،"ي~ملا يروثلا سلجملا" نم اًوضع 15 ةلاقتسا نلع5 جارد ورمع ،)m. )2016¿طصم ،0/.رغملا 68
2019. https://bit.ly/2xLcJit 

 2019 /�مت¨س 14 ،لوبنطسإ ،جراخلا بتكم8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم
 2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،/�مس×د 24 ،نيال نوأ جيلخلا ،ةعامجلا "لمش ِّمل"ـل ةردا�م نوحرط5 اeًناوخإ ا5ًداeق 44 .)2015( 69

https://bit.ly/2lZ24xb 
vwm lmملسملا ناوخإلا ةمزأ لوح يواضرقلا خيشلا ناeب .)2016( 70

 26 عالطالا خــــ&رات ،رياني 27 ،يواضرقلا فسوي خيشلل â0سرلا عقوملا ،~م 0
 https://www.al-qaradawi.net/node/4649 .2019 /�مت¨س
 عالطالا خــــ&رات ،رياني 26 ،"وفنإ" – نيال نوأ ناوخإ عقوم ،يواضرقلا فسوي .د ةمالعلا ةلeضف ةردا�م لوح نوملسملا ناوخإلا نم ناeب .)2016( 71

 https://bit.ly/2mSU2Gj .2019 /�مت¨س 26
lm يواضرقلا "مeكحت" لeصافت فشك5 جارد .)2016( 72

 .2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،رياني 27 ،21 0/.رع ،ناوخإلا تافالخ 0
https://bit.ly/2nnpXij 

lm .)2016( .رمع ،س�¡ع 73
0 Ùجسeوص ل.À

 عالطالا خــــ&رات ،ويام 10 ،21 0/.رع ،ةعامجلا8 ه�صنم نم لام� دمحم ~م ناوخ"ب يداeقلا ةلاقتسا ..هل 0
 https://bit.ly/2m0j06q .2019 /�مت¨س 26

 2019 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،ويام 15 ،أ�نلا ،ةمزأ لحل تاداeقلل ناوخإلا دارفأ نم ةد5دج ةقeثو ..ة�wصÄ 8ع .)2016( .قلاخلا د�ع ،نارد8 74
https://www.elnabaa.net/560503 

 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،ويام 16 ،عباسلا مويلا ،داشرإلا بتكمل تا8اختنا8 بلاطت "ناوخإلل å0ودلا مeظنتلا"ــ8 تاداeقل ةقeثو .)2016( .دمحأ ،ةفرع
2019. https://bit.ly/2nwi36v 

 عالطالا خــــ&رات ،ويام 18 ،عباسلا مويلا ،دماحو جارد مهزربأ تاداeق 8 ة&¡ضع دمجت ناوخإلا ..عباسلا مويلا دارفنال اًد�eأت .)2016( .دمحأ ،ةفرع 75
 https://bit.ly/2nwi36v .2019 /�مت¨س 26

 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،ويام 18 ،ةÆÇeعلا ~م ،ناوخإلا لخاد ماظع �wسكت برح ..تاداeق 8 ة&¡ضع دeمجت دع8 .)2016( .دمحم ،معنملا د�ع 76
2019. https://bit.ly/2m0Q66a 

lm ”ةeعونلا تاeلمعلا“ سدنهمل ة5اهنلا لصف بتكت ةeلخادلا .)2016( .دمحم ،ةمامح 77
 /�مت¨س 26 عالطالا خــــ&رات ،رÇ¡ت�أ 4 ،~م ىدم ،ناوخإلا 0

2019. https://bit.ly/2mUXYq2 
lm ةeساeسلا لولحلاو ةحلاصملا دأول ةلاسر ..هقافرو »نمحرلا د�ع دمحم« لاقتعا .)2017( 78

 26 عالطالا خــــ&رات ،ريا/�ف 24 ،د5دجلا جيلخلا ،~م 0
 https://thenewkhalij.news/article/60261 .2019 /�مت¨س
lm تمت تالمحلا ەذه رخآ 79

 2018 /�مفون نم لوألا 0
 https://bit.ly/2ESZhOH .2019 رÇ¡ت�أ 19 عالطالا خــــ&رات ،د5دجلا 0/.رعلا ،نهلزانم ماحتقا دع8 تادeس 8 لقتع5 ي~ملا نمألا  

 2019 /�مت¨س 14 ،لوبنطسإ ،جراخلا بتكم8 ة8اشلا تاداeقلا دحأ عم ثحا�لل ةل8اقم 80
Ô?ب ام .)2015( .رامع ،فvwm "خ&راتلاeإ :"ةد5دجلا"و "ةå قلا ةمزأ هجتت نيأeةدا lm

 خــــ&رات ،/�مت¨س 27 ،ةÆÇeعلا ~م عقوم ،)2-2( ؟ناوخإلا ةكرح 0
 https://bit.ly/2mXLxtO .2019 /�مت¨س 26 عالطالا

lm ةد5دج ةنحاط ةمزأ :جراخلا ناوخ"ب تاداeق .)2015( 81
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