
 

 

 

 

 

 

 
 

 بتكملل عامتجا لوأ ،2022 ر=وتكأ 2و 1 ـل قفاوملا 1444 لوألا عي=ر 5و 4  دحألاو ت7سلا يموي ،هدمحو هللا لضفب دقع"ا

 اhiف أنde، fغصلا لداع خألا STطولا بتا^لل ةمل^ب حتتفا ،عZاسلا STطولا رمتؤملا دعZ ةيمنتلاو ةلادعلا ةبWبشل STطولا

 وyzا لضفب مث ،الوأ tuاعs هللا لضفب ،STطولا رمتؤملا حاجنب ةيمنتلاو ةلادعلا ةبWبش noضانمو تالضانم مومع

 عبط يذلا toاعلا يركفلاو T{|ايسلا شاقنلاو ،ةيقارلا ةيمحا�eلاو ة�وخألا ءاوجألاو ،ةيلاعلا ةيلاضنلا حورلاو T{|ام}yا

 ،ھيلإ �Tت�ت يذلا �oالصإلا عورشملا عمو ةبWبشلا عم نdفطاعتملاو نdلضانملا ل^ل ةdeبك لمأ ةراش7ب ثعZ ام ،رمتؤملا

 �o 8 او�جو دق م�iأ نونظي اونا� نم tuإ تلصو �Tلا كلت ا�مfأ ةديدع لئاسرب تثعZ ءاوجألا هذfو حورلا هذf نأ ادكؤم

 درجتلاو قدصلا مادام الي7س كلذ tuإ اوعيطتس¡ نل م�iأب ،ادبأ اfدعZ موقي ال ة=رض ةيمنتلاو ةلادعلا بز}�e yن�ش

 بابش لثم دماص بابش ھيف مادامو ،عورشملا اذnu fع بلاغلا وf لاضنلا حورو ةماعلا ة}§صملا ءالع¦و صالخإلاو

 .ةيمنتلاو ةلادعلا

 ةبWبشلل ماعلا عضولا صي»sª لوح STطولا بتكملا ءاضعأ نdب ضيفتسمو قيمع شاقن حتفل ةصرف عامتجالا نا� دقو

 اذ�o fو ،T{|ايسلاو toاضنلا وأ �STو^تلاو يوب�eلا وأ �Tيظنتلا ىوتسملا nuع ءاوس ،ةلبقملا ةلحرملا �o ا�لمع تا�ولوأ و

 تالضانملاو نdلضانملا ةفا� ايعاد ،toاz®ا ىوتسملا nuع ةبWبشلا ل�ايf ديدجت شرو قالطإ STطولا بتكملا ررق ددصلا

 نم اhiف ةيميلق¦و ة�و�ج تائيf باختنال ايعس ،toاz®ا ىوتسملا nuع ةيميظنتلا تاط}®ا حاجنإ nuع مزعلا ديدجت tuإ

 بسكو تايدحتلا عفرب ا�ل حمس¡ امو ،ناديملا �o اfدجاوتو ا�عقوم ة�وقت �o مfاس¡ ام ةيدنyzاو ةيلاضنلاو ة�وي}yا

 .صوص»yا ھجو nuع ةبWبشلا nuعو امومع �oالصإلا انعورشم nuع ةحورطملا ى�eكلا تاناfرلا

 ةلادعلا ةبMبش نلعI ،ھيلع ًءانDو ،تافلملاو اياضقلا نم ددع 81طولا بتكملا شقان 01/ايسلا ىوتسملا $#عو

 :P#ي ام ةيمنتلاو

 �Tلا ةينمألاو ةيميقلا تاتالفنالا ةيلوؤسم لصاوتلاو ةفاقثلاو بابشلا ةرازو ةصاخو  ةمو^}yا انليمحت §

 لالغتسا ءازإ ةجرفتم ا�فوقو اذكو ،ا³iم عيsªzو معدب ةمظنملا ةينفلا تاناجر�ملا ضعZ تقفار

 ةلادعلا ةبWبش ةكرعم نأ نيدكؤم ،ةنWشملا لاعفألاو تارد»®ا كالµiسال ج�و�eلل ةيمومعلا تاصنملا

 طامنألاب طبترملا كلذ ھنمو برغملا �o بولطملاو ظوف}®ا عونتلاو فالتخالا عم اموي نكت مل ةيمنتلاو



 

 ھ�وشs فدµiسs اندالبب بابشلا دض ة�جوم ةz«نمم ةسايس ھنأ ر�ظي ام عم نكل ،ةينفلا قاوذألاو

 .لاذتبالاو فافسإلا عيsªzو �Tيقلاو يsا�و�لا خالس"الا قطنمل سWسأتلاو نفلاو ةفاقثلا ةروص

 بابشلاو عمتz®ا deطأت �o اi½ايلوؤسم لمحت tuإ ةداyzا ةيمالعإلاو ةينفلاو ةيفاقثلا بخنلا انتوعد §

 قوذلا بيذ�o ½i ةلما^لا هراودأب موقيل �oاقثلاو STفلا جاتنإلا ر�وطتو عادبإلا ةيمنت nuع لمعلاو ةصاخ

 ءامتنالا ي"اعم ي�ذي امب ،ةعونتملاو ةليصألا ة�راض}yا اfداعZأ ل^ب نطولا ة�وf نع deبعتلا �oو ،ماعلا

 .هزومرو نطولاب طابترالاو

 نdنقتل ةينطولا ةلا�ولل ةباينلاب ماعلا ريدملل ةمو^}yا سWئر نdيعs ةبسانم=و قايسلا سفن �oو §

 nuع نم نdنانفلا دحأ اÀi ثدحت �Tلا ةأرyzا نأ ،ةبWبشلا �eتعs ،يدن�لا بنقلاب ةقلعتملا ةطش"ألا

 ةيعيبط ةجي�ن ،تارد»®ا ھيطاعs رخفب هرارق¦و ةفاقثلا ةرازو ميظنت نم لفح �oو ةميسر ةصنم

 ىرخأ ةرم ةدكؤم ،يدن�لا بنقلا نوناقب �Tس ام nuع ةقداصملا تقفار �Tلا تاروصتلاو ءاوجألل

fبدت م�س¡ نأ نم ا�فواخمو ا�سجاوde fفلملا اذ �o راش�نا sرغملا بابشلا طسو تارد»®ا يطاعÃي 

Zكأ ل^ش�e، ع ةرمدمو  ةميخو راثآ نم كلذل امو ،ةعورشملا ةيبطلا تالامعتسالا تاطفاي تحتnu 

 ةيمنتو مدقتو ةض�o �i البقتسمو الاح ھيلع ةدوقعملا لامآلا ل^لو ھتاردقل ةلتاقو ،يÃرغملا بابشلا

 .ھنطو رارقتساو

 ةكرش اµiمدقم �oو تاقور}®ا تا�رش ئطاوت صوصخب ھيأرل ةسفانملا سلجم رادصإ ةوطخب انÆiونت §

 ةطلسلاب لاملا جاوز ةروطخ ىرخأ ةرم دكؤي ام  ،ةيئارشلا مi½ردقو ة=راغملا بويج nuع ةمو^}yا سWئر

 هراودأو ھتايحالص ةسراممو ھتيلوؤسم لمحت tuإ ةسفانملا سلجم ةبسانملاب نdيعاد ،دابعلاو دالبلا nuع

 دعاوقل ةيفانملا تاسرامملا نم ددع نأش �o ة�رورضلا تارارقلا رادصإ tuإ ةردابملا لالخ نم ةيساسألا

 امك ،عيمyzا نم عمسمو ىأرم nuع مويلا ة�راyzا يداصتقالا dÈك�eلا تايلمع ةبقارمو ةر}yا ةسفانملا

 دامرلا رذل ةلواحم درجم tuإ ھيأر لوحتي ال �Éح ،ىرخألا ةيداصتقالا تالاجملل ةبس�لاب رمألا ھيلع نا�

�o ع ةيطغتلا لا^شأ نم الكشو ة=راغملا نويعnu fةينطواللا تاسرامملا هذ. 

 nuع ةمو^}yا سWئر رارصإ nuع ادر ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ا�مظن �Tلا ةيف}Êلا ةودنلا حاجنب انتداشإ §

sع ھتمو^ح لشفو ھلشف قيلعnu ا ةعامشy{^لا ةقباسلا تامو�T ف كراشhiا fھ=زحو و �o تاعاطق 

 يذلا ةودنلا لالخ مدقملا ضرعلاب نfdونم ،ةنس 14 ةليط اfربد �Tلا ةحالفلا ةرازو ا�سأر nuعو ةرثؤم

 زاجن¦و نطولا رارقتسا �o ةيمنتلاو ةلادعلا بزح امfداق �Tلا ناتمو^}yا ةمfاسم ىدم عيمz§ل ت7ثأ

 .toاz®ا وأ Ìoامتجالا وأ يداصتقالا ىوتسملا nuع ءاوس ةيمنتلا قيقحتو تاحالصإلا



 

 nuع اi½ردق لطعsو ا�لخاد لمتع�T sلا حباو^لاو تالا^شإلا لح nuع لمعلا tuإ ةمو^}yا بازحأ انتوعد §

 nuع ةصا»yا ة}§صملا بيلغsو yÎاصملا براضتب اساسأ ةطبترملاو ،اi½اما�Èلا نم ى"دألا د}yاب ءافولا

 تامو^}yا nuع ةرات ا�لشفو اfزÏz قيلعtu sإ ةرم ل� �o ءوz§لا لدب ،اi½ارارق �o ةماعلا ة}§صملا

 تامو^}yا نوبخت�ي سانلا نأ كلذ ،برغملا nuع ترثأ �Tلا ةيلودلا ةمزألا nuع ىرخأ ةراتو ،ةقباسلا

 .هافرلاو ةحارلا تالاح deبدت ال اfءازإ م�لاطمل ةباجتسالا nuع لمعلاو م�ل�اشمو مi½امزأ deبدتل

 نع يروفلا عجا�eلل ،ميلعتلا عاطق �o فيظوتلا تايارابم نع نالعإلل دعتسÑo sو ةمو^}yا انتوعد §

 �deظ �o دد}®ا نسلا ضقاني يذلا فيظوتلل Ö}Éقأ دحك ةنس 30 نس ديدحتب يفسعتلا اÔiارجإ

 يØدبم سكاع×و ،لغشلا �o ھقح نم يÃرغملا بابشلا نم ةعساو تائف Ö}Tق�و ،ةيمومعلا ةفيظولا

 لظ �oو ،دfاوشلا noماح بابشلا ةلاطب بس" عافترا لظ �o ةصاخ ،قاقحتسالاو صرفلا �Ùا^ت

 بصنم نويلم deفوتب اfدوعو ققحت ليغش�لا فلم �o ةقيقح ةيمانيد قالطإ nuع ةرداق Ño ال ةمو^}yا

 ام ةوÛeلا دراوم nuع ةنمي�لاو يداصتقالا dÈك�eلاو را^تحالا لا^شأ ة=راحم �o ةبغار Ño الو ،راق لغش

 بتكملا ررق ددصلا اذRP Sو ،صا»yا عاطقلاو يsاذلا ليغش�لا ة=رجت لوخد نع يÃرغملا بابشلا STثي

 ePوألا ميلعتلاو ةينطولا ةيبa`لا ر_زو ديسلاو ةموك[\ا سMئر ديسلا ةلسارم ةبMبشلل 81طولا

 .عوضوملا RP ةضا_رلاو

 نم تايميدا�ألا ضعZ اi½ذختا �Tلا ةيئاوشعلا تارارقلا نع عجا�eلا tuإ ةينطولا ةيب�eلا ةرازو انتوعد §

 ميلعتلا �o ءاوسلا دح nuع ذيمالتلاو ةذتاسألا nuع س×ردتلل ةغل� ةيس"رفلا ةغلل يرسقلا ضرفلا لالخ

 عامجإب عيمz§ل ةيداب تحبصأ ةسايسلا هذ�ل ةيبلسلا جئاتنلا نأ ةدكؤم ،noيfأتلاو يدادعإلا يوناثلا

 ةم�م لعجو ،�eكأ ل^شZ ن�و^تلاو ةيب�eلا ةموظنم كا=رإ �o مfاس ام ،عاطقلا �o نdصت»®او نdلماعلا

 سركو ،ة�ج نم ةطسوتملاو ةdeقفلا تاقبطلا ءانبأ نم ذيمالتلا nuع ةليحتسم ھبش �Tلعلا ليصحتلا

 عقاوملا tuإ لوصولل بعشلا ءانبأ مامأ ةديدج زجاوح عضو لالخ نم يقبطلا ميلعتلا قطنم

 تاسسؤملا nuع Ý}T"رفلا لالتحالا ةغل ةنميf نم د�زملل سسأ امك ،ةقئاللا ةين�ملاو ةيعامتجالا

  .ةيمسرلا اi½اغلو ةي=رغملا ةمألا ة�وf باسح nuع ةماعلا ةاي}yاو ةيميلعتلا

 ةلالج رارق ا�معدو ،برغملل ةينطولاو ةيبا�eلا ةدحولل معادلا ةيمنتلاو ةلادعلا ةبWبش فقوم انديكأت §

 ة�ررحتلا اندالب ةيكرحب ا�hiنوتو ،ةيبا�eلا انتدحو ةيضق نم ÞÎاولا فقوملاب اندالب تا�ارش ط=ر كلملا

 �o اßiناج tuإ فوقولاو اندالب نع عافدلل مئادلا اfدنجت ديكأت عم ،فلملا اذ�o f ةفلت»®ا تايعبتلا نم

 .ايلعلا ا�}yاصمو اfرارقتساو ةيبا�eلاو ةينطولا اi½دحو ددÆi نأ نكمي ام ل� ھجو



 

§ àzا ي"وي�صلا لالتحالا ناعطق رارمتسال ان�ناد¦و انب®zمر �o ملا تاحاب ماحتقاázقألا دÖ}É كرابملا 

 ةددجم ،ةينعملا ةي=رعلاو ةيمالسإلاو ةيلودلا تاسسؤملا ل� فرط نم تمصو ةكرابم مامأ ،ھسWندتو

 دض ھمئارج ري�eتل ةلواحم ل^لو بصاغلا لالتحالا عم عيبطتلل ضفارلا يØدبملا ا�فقوم اfديكأت

 تالاضن معد نم ةبWبشلا فقوم تابث nuع انديدشs عم ،نdطسلف �o ةلت}®ا ضرألاو مولظملا بعشلا

 �oو ،ا³iم ر�T âzلا ھيضارأ لما� tuإ ةدوعلا �o ھقحو ھضرأ نع عافدلا ST �oيطسلفلا بعشلا

 قوق}yا ةداعتسال الاعفو امساح ارايخ اfرابتعاب ،ةلسابلا ةي�يطسلفلا ةمواقملا بناج tuإ فافطصالا

 ديكأتو ،ي"وي�صلا لالتحالا نم ةسدقملا ã}Tارألا ر�رحتلو STيطسلفلا بعشلل ةتباثلا ةيخ�راتلا

 عيبطتلل ةضفارلاو STيطسلفلا بعشلا قوق}y ةمعادلا ةيلاضنلا لا^شألاو تاردابملا ل� �o انطارخنا

 .ي"وي�صلا نايكلا عم
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