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ٔخٞ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ ٧٤ ح٘لخظَ حألٔزَ ٫ٌ ٘ز١خٞ هالٖ حٍ٘ظَس ح٘ٝخظ٭ش ٘ظشٕٗ ح٘لَد ٫ٌ ٦ؿ٣٥ 

ح٥٘ٛ حأل٤ٛ ٘ي٨ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٦ح٘ٔٙؽش ٦ح٘ل٧ٕٜش ح٘ظ٫ رخطض طظوٌ حالؿَحءحص طصخلي٬خ ل٩ٙ أٜٗ أٞ 

٬ش٥ي حألٓز٧ق حأل٦ٖ ٜٟ ح٘ش٥َ حّ٘ٝزٗ ظزؽخ ٧ٜل٧ىح ال٠ظشخٍ ح٧٘رخء ٔٝخ طش٭َ أ٦ٓخغ َّٜرش ٜٟ 

 .٬ُ٦َ ح٘صلش كٝي كٟٔ

ل٩ٙ أٞ ح٧٘رخء ح٘وز٭غ ٬زي٦ ٫ٌ ٜٔخٍ طصخلي٪ هؽ٭َ ل٩ٙ حٜظيحى حَٕ٘س حألٍظ٭ش ٦ٜٟ ظ٥١ٝخ 

ٞ ح٘ٝوظزَحص ح٘ؽز٭ش ح٘مخ٘ٝ٭ش ٌشٙض ٫ٌ ا٬ـخى ح٘مالؽ ٔٝخ حّ٘ٙخف ح٧٘ح٫ِ ٣١ٜ أ٘ز١خٞ ؼزمخ، ؼخ٘ٝخ 

ّٝخ ؿخػٝخ ل٩ٙ صي٦ٍ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٍ٘ظَس ٘٭ٔض رّص٭َس ٦ٓ٭٧ٕٞ ٦ل٫ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ . كظ٩ حٮٞ ٦ٓ٭ز٩ّ ٤

٧٤ ح٘ٔالف حأل٤ٛ ٘ٝـخر٥ظ٣ ٫ٌ ح٧ِ٘ض ح٘لخ٫٘ ٫ٕ٘ ال ٬صزل٧ح ٜشخ٬ٍك ظلخ٬خ أٜخٚ ٤ٌح حالؿظ٭خف 

 .ح٧٘رخث٫ ح٫٠٧ٕ٘

لالٞ ح٘ظمزجش ح٘مخٜش ٦ٜٟ رمي٤خ كخ٘ش إٟ٘ ٔخ٠ض حإلؿَحءحص ح٘ل٧ٕٜ٭ش ؿ٭يس ٫ٌ شٕٗ لخٚ ٜك 

ح٘ؽ٧ح٨ٍء حٌ٘حط٭ش ٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٦ح٘ظ٫ ٬ـذ أٞ ال طظؤػَ رخٍطٍخق ٠ٔزش حإلصخرخص ٧ٔٞ ٠ظ٭ـش ٤ٌح ح٘مٝٗ 

ٌ٘ح، ٬ـذ ح٘ظٔـ٭ٗ أٞ ليى . ٞ ٢ٌ٤ حإلؿَحءحص ٘٭ٔض ٜلي٦ىس ١ُٜ٭خأٟ٘ طف٥َ حٮٞ، لٙٝخ 

ٔؼَ ٧٘ال ح٘ظيحر٭َ ح٘ظ٫ ٠ٌٍط٥خ ٦كيحص ح٘ـ٭ش ٦ٓخثَ ح٨٧ّ٘ حأل١ٜ٭ش، ٦ٌٔ٘ٓ أح٘ٝصخر٭ٟ ٔخٞ ٘٭َطٍك 

ح٘زٙي٬خص ٦ح٘ٝئٓٔخص حالؿظٝخل٭ش ح٘ٝي٠٭ش، ٫ٌ ٔٗ ح١ٝ٘خؼُ ح٘ٙز١خ٠٭ش، إلِ٘حٚ ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ رخ٘ظّ٭ي رٕٗ 

٠٦ظ٭ـش ٢ٌ٤ ح٘ظيحر٭َ ٔخ٠ض ٧ٜٝٙٓش لزَ . ٜخ ٬لٍؿ ٓالٜظ٥ٛ ٬٦زّ٭٥ٛ ر١ٝؤ٨ لٟ حإلصخرش ر٥ٌح ح٧٘رخء

حإل٘ظِحٚ شز٣ حٕ٘خٜٗ ٜٟ ِزٗ ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ ح٬ٌٟ٘ ٬م٧ٞ رىخ٘ز٭ظ٥ٛ ح٘وؽَ، ٕٟ٘ ٫ٌ حّ٘ٝخرٗ ـ٥َص 

أليحى ٜٟ ح٘ٝٔظ٥ظ٬َٟ ٫ٌ ١ٜخؼُ ٫ٌ حألؼَحي هَِض ح٘لفَ حٌ٘حط٫ ٘ٙظـ٧حٖ ٦ٌ٘٘ٓ أٓزخر٣ 

٩٘ طلص٭ٗ ٧ِص احالؿظٝخل٭ش ٫ٌ حّ٘ٝخٚ حأل٦ٖ ٠ظ٭ـش حٍَّ٘ ح٘ٝيِك حّ٘خثٛ ح٘٭٧ٚ ٦حٌ٘٪ ٬يٌك ٔؼ٭٬َٟ 

 .٥ٜ٧٬ٛ رىط ح١٘فَ لٟ هؽَ ح٧٘رخء لٙ٭٥ٛ ٦ل٩ٙ لخثالط٥ٛ ٦و٭٤َٛ ٜٟ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ

٩٘ كخ٘ش اؿَحءص ح٘ل٧ٕٜش ح٘ظ٫ ٧٘كض رخال٠ظّخٖ اٞ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٫ٌ ح٠ظفخٍ ٠ظ٭ـش ح٘ظِح٥ٜٛ أ٦ح٧٘حِك 

ؼ٧حٍة شخٜٙش ١ٜ٦ك ح٘ظـ٧ٖ ٫ٌ ح١ٝ٘خؼُ ٔخٌش ٫ٌ كخٖ حٓظشَحء ح٧٘رخء ٫ٌ شٕٗ هؽ٭َ لٙٝخ أٞ 

 .٩٘ ليى حٕ٘ٔخٞ ٫ٌ ح٘زٙياليى حالصخرخص ٘٭ْ ٔز٭َح رخ١٘ٔزش 

َّٔ ٥٘خ ٜٟ  ٜٕخ٠خص، ا٫٤ ٥ٜٝش رخ٘ىش حأل٤ٝ٭ش طّك ل٩ٙ ى٦٘ش ظم٭ٍش ٦و٭َ ٜـ٥ِس طٕخٌق رٝخ ط٭

٦ٌجخص ح٘شمذ ٔخٌش ح٘ظ٫ رّلض ك١خؿَ ح٘ٝٔئ٦٘٭ٟ ٦ٜٟ ر٭٥١ٛ ٬ُ٦َ ح٘صلش كٝي كٟٔ ٫ٌ ٓز٭ٗ 

ط٧ل٭ظ٥ٛ رؤٞ حال٘ظِحٚ رخ٘لـَ ح٫ِ٘١ٝ٘ ح٘ظخٚ أظل٩ ٜٔئ٦٘٭ش أهالِ٭ش ٌَى٬ش ٦ٜـظٝم٭ش ٦حؿزش ل٩ٙ 

٩٘ ح٘ظل٬ٌَ ٜٟ أٞ أ٪ ط٥خ٦ٞ ٫ٌ طؽز٭ُ أٗ ٧ٜحؼٟ ٠خ٤٭ٓ لٟ ح٘ٝٔئ٦٘٭ش ح٘ي١٬٭ش، ٘٭٤ٌذ ح٘زمط 

َّض صخكز٥خ   .٩٘ ح٘ٝالكّش حّ٘خ٠٧٠٭ش ٦ح٘ـِحث٭شاحإلؿَحءحص ٓ٭م
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٦لٙٛ أٞ ح٘ل٧ٕٜش ٦٦ُحٍس ح٘صلش ط٧ّٜخٞ ر٬ِخىس ح٘ظو٬٧ً ٘ي٨ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٫ٌ ٓز٭ٗ حال٘ظِحٚ 

٦ح٧ُ٘حٍس طظخرك . رخ٘ظمٙ٭ٝخص ٜٟ ى٦ٞ أٞ ٬م٫١ ٤ٌح أٞ حأل٧ٍٜ رٙىض َٜكٙش ح٘وؽ٧ٍس ٢ٌ٤ حأل٬خٚ

ح٘ىخ٘ز٭ش ح٘مف٩ٝ ٜٟ ح٘لخالص ح٘ٝٔـٙش ٬٦لظٍؿ كٟٔ رب٬ـخر٭ش ٬ف٥َ رمع٥خ أٜخٚ ٦ٓخثٗ حإللالٚ، 

 .رؤٞ حأل٧ٍٜ طلض ح٘ٔ٭ؽَس

لزَ ح٘ظّ٭ي حٕ٘خٜٗ  ٦ٓظ٧ٕٞ ح٥ٝ٘ٝش ٫ٌ حأل٬خٚ حّ٘ٝزٙش ٫٤ ٘ظع٭٭ُ ٜٔخكش ح٠ظشخٍ ٤ٌح ح٧٘رخء

ال ١ٌلٟ أٜخٚ َٜكٙش حال٠ظشخٍ ح٧٘رخث٫ ح٬َٔ٘ك ٠٦لٟ ٜخ ١ُ٘خ ٫ٌ ارخإلؿَحءحص ٦رخ٘ظِحٚ ح١ٝ٘خ٥ُ٘ٛ، ٦

ٞ ٬ّّيٍ ح٘ٝي٨ حٌ٘٪ ٓ٭زٙى٣ هخصش أحَ٘ٝكٙش ح٘ؼخ٘ؼش ٜٟ ح٠ظشخٍ ح٧٘رخء حٌ٘٪ ٟ٘ ٧ٕ٬ٞ ٫ٌ ّٜي٦ٍ أكي 

 .ٞ ال كٗ ؼز٫ ٬َِذ ٘ٙٝٔؤ٘شأ٦

٩٘ ح٘ل٧ٕٜش ٬ُ٦٦َ ح٘صلش، ا٫ٌ٦ حأل٬خٚ حأله٭َس هٍظض ِٙ٭ال حال٠ظّخىحص ح٘ٔ٭خٓ٭ش ح٘ظ٫ ٦ؿ٥ض 

ٜخٚ ٤ٌح ح٧٘رخء، ٌٕ٭ً أٞ ى٦ٖ ح٘مخ٘ٛ، ٦هص٧صخ ح٘ي٦ٖ ح٘ى١٭ش ٦ح٘ٝظؽ٧ٍس، طًّ لخؿِس أهخصش ٦

٩٘ ٘ز١خٞ ر٧ظم٣ ح٥ٝ٘ظَة حِظصخى٬خ ٦ٜخ٘٭خ، ٦ح٥ٝ٘يى ريٌك ٍٔٙش رخ٤فش ؿيح، ٓ٭يٌم٥خ ارخ١٘ٔزش 

 .ح٘ٙز١خ٠٭٧ٞ ٫ٌ شٕٗ لخٚ ٜٟ صلظ٥ٛ ٦أ٦ٍحك٥ٛ ٦ٜٟ حٍ٘ظخص ح٘زخ٫ِ ٥٘ٛ ٜٟ ٧ٍٜى ٥ٍُِٛ

٘٭٣ ا٬ؽخ٘٭خ ٦و٭٤َخ اح٥ٝ٘ٝش ٔز٭َس ؿيح ل٩ٙ لخطُ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ح٬ٌٟ٘ ٬وش٧ٞ ٜص٭َح ٜشخر٥خ ٘ٝخ آ٘ض 

ٔبٓزخ٠٭خ ٦ػٝش هش٭ش ٜٟ حٔظفخؾ ح٘ٝٔظشٍ٭خص ٦ليٚ حٓظ٭مخر٥خ كظ٩ َ٘ٙٝظ٩ ٫ٌ شٕٗ لخٚ ٦٘٭ْ 

 .ح٘ٝصخر٭ٟ ر٠٦ٍ٧ٕخ ٌّػ

ٞ ٤ٌح حألَٜ ٔخٞ ٜلٗ أ٫ٌ ٤ٌح ح٧ِ٘ض، كعَص ٦ؿ٥ش ٠فَ طٙق ل٩ٙ ٌَض كخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة، لٙٝخ 

٩٘ اح٘ش٥َ ح٘لخ٫٘، ٦ىل٧ط٣ 21ؼال٘ش ٍث٭ْ ح٘ل٧ٕٜش ٫ٌ اطشخ٦ٍ ل٩ٙ ح٘ٝٔظ٨٧ ح٫َٝٓ٘، ِزٗ 

. طشيى ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش ٦حأل١ٜ٭ش ٫ٌ حِ٘حٚ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ حإل٘ظِحٚ ربؿَحءحص ح٘ظمزجش ح٘مخٜش ح٘صل٭ش

٦طيح٦ٖ ٍث٭ْ ح٘ٝـْٙ ح١٘٭خر٫ ٠ز٭٣ رَ٪ ٫ٌ شٕٗ ٜزخشَ ٜك ٍث٭ْ ح٘ل٧ٕٜش ٫ٌ ٧ٜظ٧ق الالٞ 

ٞ ى٬خد ٦لي٢ أكخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة، ٦ٔشً ح٣٠ ؼٙذ ٜٟ ى٬خد ِزٗ ح٘وؽخد الالٞ كخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة، ٦

رمي ح٘لي٦ى أ٩٘ ا٦٦ؿ٥ش ٠فَ رَ٪ طظٝؼٗ ٫ٌ أٞ ح٘ٝؽ٧ٙد ح٘ظشيى ٦ح٘صَحٜش . رٌ٘ٓ، ٣١ٕ٘ ٘ٛ ٬ٍمٗ

٧ٓس رٝخ ٧٤ ٜم٧ٖٝ ر٣ ٫ٌ ى٦ٖ ح٘مخ٘ٛ، ٦ل٩ٙ حألِٗ ٘ـ٥ش أ٫ٌ اِ٘حٚ ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ رخ٘ظّ٭ي رخإلؿَحءحص 

٘٭٣ رمط ح٘ي٦ٖ ح٬َّ٘زش ٜٟ ٘ز١خٞ ا٣٠ أَٜ ٘ـؤص أٌَض كفَ ح٘ظـ٧ٖ ظٟٝ ٌظَحص ٜم٭١ش، لٙٝخ 

 . ٠خ٤٭ٓ لٟ ى٦ٖ أ٦ٍ٦ر٭ش

٩٘ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ ٘ال٘ظِحٚ رخ٘لفَ حٌ٘حط٫ ٘ٙظـ٧ٖ، ٫ٌ ح٧ِ٘ض حٌ٘٪ ا٦٘شيس ط٧ّؿْ رَ٪ ٘ألَٜ ٦ؿ٣ ٠يحء 

٦طوٍ٭ط ٧ٔ١ٜد ح٘ليس رخص ٌ٭٣ ٜٟ ح٘ع٦ٍَ٪ ٦ظك ح٘ٔـخالص ح٘ٔ٭خٓ٭ش و٭َ ح٘ع٬ٍ٦َش ؿخ٠زخ 

 .٫ٌ ح٘وؽخد ٧ٔٞ ح٘وؽَ ٬ل٭ُ رخ٘ـٝ٭ك ٬٦ـذ ط٬ََٝ حَ٘ٝكٙش رؤِٗ ح٘ؤخثَ ٥٠٧ٔخ كخصٙش كظٝخ
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لالٞ كخ٘ش ا٦ أٜٔئ٦٘٭ش ح٘ٔٙؽش أرمي ٜٟ الالٞ ح٘ظمزجش ح٘مخٜش ح٘صل٭ش  ٧ٜ٦حٔزش ٌ٘٘ٓ، طزي٦

ٞ ط٧ّٚ ربؿَحءحص ل٩ٙ أ٫ٌ٦ ى٦٘ش ط٧ٌَ حألٜٟ حالؿظٝخل٫ ٧ٝ٘حؼ١٭٥خ، ل٩ٙ ح٘ٔٙؽش . ح٘ؽ٧ح٨ٍء

حألٍض ٫ٌ ٧ٜحُحس هؽظ٥خ حالٓظشٍخث٭ش ٦ط٧ٌ٭َ ح٘ٝٔظِٜٙخص ح٧ِ٘خث٭ش ٕ٘ٗ ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ لزَ حالٓظميحى 

٦طؤٜ٭ٟ حأل١ِمش . ٜخٟٔ ؿي٬يس ٘ٙلـَ ح٘صل٫، ٘ظوٍ٭ً ح٘عىػ لٟ ح٘ٝٔظشٍ٭خصأ٘أل٧ٓأ، ٦طلي٬ي 

٦ط٧ٌ٭َ حألٜٟ ح٘ىٌحث٫ . ح٧٘حِ٭ش ٦حٍ٘مخ٘ش، ٦ح٘ٝؽ٥َحص و٭َ ح٘ٝىش٧شش ح٘ظ٫ ٜألص حأل٧ٓحَ

٧ٝٙ٘حؼ١٭ٟ ٜك ١ٜك حالكظٕخٍ ٦ح٘ظاللذ رخألٓمخٍ ٦طلّ٭ُ حَ٘رق حٓظىالال ٘لخؿش ح١٘خّ ٦ح٘عخثّش 

 .ح٘صمزش ح٘ظ٫ ٦َٝ٬ٞ ر٥خ ل٩ٙ ٔٗ ح٘ٝٔظ٬٧خص

٩٘ ١ٜك طـ٧ٖ ح١٘خّ لٙ٭٥خ حإلَٓحق ٫ٌ طؤٜ٭ٟ ح٘ٝٔخليحص ٘ٙٝلظخؿ٭ٟ ٫ٌ كخٖ ا٦حًح ٜخ حظؽَص 

 .ر٫ّ ٔؼ٭٦َٞ رال ىهٗ ٧٬ٌَ ٥٘ٛ ِيٍس حالٓظَٝحٍ

٤ٗ ٠لٟ : ٕٟ٘ ٫ٌ ٧ٜحُحس ٦ؿ٥ش ح١٘فَ ح٘ظ٫ ط٧ّٖ ربلالٞ كخ٘ش ح٘ؽ٧ح٨ٍء، ٬زي٦ ح٘ٔئحٖ ٜخػال

 ِخى٦ٍٞ ل٩ٙ طلٝٗ طزمخص ٢ٌ٤ ح٘لخ٘ش ٫ٌ ٥ٜ٧٥ٍٜخ حّ٘خ٫٠٧٠ ح٘مخٚ؟

ٞ كخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة أٞ ٬ظوٌ حَّ٘حٍ ٫ٌ ٜـْٙ ح٧ٍُ٘حء رؤٔؼ٬َش ح٘ؼٙؼ٭ٟ، لٙٝخ أ٢ٌ٤٦ ح٘لخ٘ش طم٫١ أ٦ال 

طٍَض أػ١خء ح٧ٕ٘حٍع، أ٦ كخالص ح٘مص٭خٞ ح٘ٝي٫٠، أ٦ ح٘صَحلخص ٦ح١ِ٘حلخص ح٘ٝٔٙلش رل٭غ 

لالٞ ا٦ألٞ ٦رخء ح٠٦ٍ٧ٕ٘خ ٬مي ٫ٌ هخ٠ش ح٧ٕ٘حٍع ٌبٞ . ط١ز٣ ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ ا٩٘ طى٭٭َ ٥ٔ٧ٙٓٛ ح٘ؽز٭م٫

. كخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة طصزق ٜزٍَس ِخ٠٧٠٭خ

٬٦ًٕٙ ح٘ـ٭ش ٦ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش اىحٍس شئ٦ٞ ح٘زٙي ٦ط٧ظك ٔٗ حإلىحٍحص ٫ٌ طص٣ٌَ ٔٝخ 

٦ٜٟ ػٛ ١ٝ٬ك ح٘ظـ٧ٖ ١ٜمخ رخطخ ٜك رمط حالٓظؼ١خءحص ٘ٙع٦ٍَس . حألكِحد ٦٦ٓخثٗ حاللالٚ

٦ر٧ٝؿذ طصخ٬ٍق ٜٟ ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش ح٘ظ٫ ٬لُ ٥٘خ ح٘ظصَي ٫ٌ ٔٗ ٜخ طَح٢ ٜوال رلخ٘ش 

 .ح٘ؽ٧حٍة، أ١ٜ٭خ ٦ٓ٭خٓ٭خ ٦حِظصخى٬خ ٦حلالٜ٭خ

٩٘ ٥ٜٗ ؼ٬٧ٙش ٬ٔظظزك ط٬٦ِي ح٧ٝ٘حؼ١٭ٟ رٕٗ حكظ٭خؿخط٥ٛ ا٬٦ـذ ح٘ظٔـ٭ٗ أٞ ١ٜك ح٘ظـ٧ٖ حٕ٘خٜٗ 

ح٘ظ١٬٧ٝ٭ش ٦ح٘ؽز٭ش ل٩ٙ حألِٗ، ٌٟٝ ٓ٭٧ّٚ ر٢ٌ٥ ح٥ٝ٘ٝش، ٤٦ٗ ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش ِخىٍس ل٩ٙ ً٘ٓ؟ 

لٙٝخ أٞ ِ٭خىس ح٘ـ٭ش ح٘ٙز١خ٫٠ طٍعٗ ارّخء ح٧٘ظك ل٩ٙ ٜخ ٧٤ لٙ٭٣ حٮٞ ٦أٞ ط٧ٕٞ كخ٘ش 

 .ح٘ؽ٧ح٨ٍء صل٭ش ربىحٍس ٦ُحٍس ح٘صلش ٜك طشي٬ي اؿَحءحص ح٨٧ّ٘ حأل١ٜ٭ش

. ٔٝخ ٬ـذ ح٧ّٖ٘ أٞ طمؽ٭ٗ ألٝخٖ ح١٘خّ ٬ٍظَض ٜي٤ٛ رخأل٧ٜحٖ ٦ح٘ٝٔخليحص ح٘الُٜش ٔٝخ أ١ٍٙٓخ

٥ٌٗ ٘ز١خٞ شز٣ حٍْ٘ٝٙ ِخىٍ ل٩ٙ ح٘ظصَي رٝٙ٭خٍحص ح٘ي٦الٍحص ٫ٌ ٢ٌ٤ حَ٘ٝكٙش ٜٟ أؿٗ طلّ٭ُ 

 ٤ٌح ح٘ىَض؟

ػٛ أٞ طمؽ٭ٗ حالِظصخى رخٕ٘خٜٗ ٬لظٛ حّ٘٭خٚ روؽ٧حص ٔز٭َس ٔخ٘ظ٫ ط٧ّٚ ر٥خ ى٦ٖ ح٘ىَد ح٘ظ٫ 
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هصصض ٜجخص ح٘ٝٙ٭خٍحص ٜٟ ح٘مٝالص ح٘صمزش إل٠ّخً ح٘ٝئٓٔخص ٦ح٘شَٔخص ح٘ظ٫ ط٧ٍِض ألٝخ٥٘خ 

ٌٝخ ٫٤ ح٘ٝزخ٘ه ح٘ظ٫ ٬ٔظؽ٭ك ٘ز١خٞ طوص٭ص٥خ ّ٘ٙؽخلخص حإل٠ظخؿ٭ش ٫ٌ كخ٘ظ٣ . ٦ح٠ظخؿ٥خ رخٕ٘خٜٗ

 ح٘ٝخ٘٭ش حَ٘ح١٤ش؟

٩٘ كخ٘ش ٜٟ ح٘ظٍٙض ٦ح٧ٍ٘ظ٩ ٟ٘ ط٧ٕٞ ا٬٦وش٩ ١٤خ ٫ٌ كخٖ ليٚ طٙز٭ش كخؿخص ح١٘خّ أٞ ٠صٗ 

. ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش ِخىٍس ل٩ٙ ظزؽ٥خ، هخصش ٫ٌ حألؼَحي ٦ح٘ؼى٧ٍ ح٘ٝوظٍٙش، رَح ٦رلَح ٦ؿ٧ح

 .لٙٝخ أٞ كخالص ح٘ظَٝى ح٘شمز٭ش ح٘ظ٫ كصٙض ل٩ٙ اؿَحءحص ح٘ل٧ٕٜش ٔخ٠ض ٦حظلش ٘ٙم٭خٞ

٤ٌح ٌعال لٟ أٞ الالٞ كخ٘ش ح٘ؽ٧حٍة رٕخٜٗ ليط٥خ ٓظٍَض ألزخء ٜظمّٙش رخ٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش 

 .حٌ٘٪ ٬ٍَض ٜعخلٍش ٦ٍحطذ ح٨٧ّ٘ ح٘م٬َٕٔش ٦حأل١ٜ٭ش3ٜؼٗ ح٘ظير٭َ ٍِٛ 

ٜٟ ١٤خ ح٧ّٖ٘ أٞ هؽش ح٘ل٧ٕٜش كظ٩ حٮٞ ٘٭ٔض ٓ٭جش،٦ل٩ٙ حَ٘وٛ ٜٟ حالكظ٭خؼخص ح٘ظ٫ طٍَظ٥خ 

ح٘ي٦٘ش، ال ٬ِحٖ ح٧٘ظك ح١٘خؿٛ لٟ ٤ٌح ح٧٘رخء ِ٭ي حإلكخؼش حّ٘ص٨٧، اً أٞ ليى ح٘ٝصخر٭ٟ ٫ٌ 

٠٦فَح ألٞ . ٘ز١خٞ ٠ٔزش ح٩٘ ى٦ٖ أ٦ٍ٦رخ ٦أٜ٭َٔخ ٜخ ٬ِحٖ ّٜز٧ال اًح ١ِٔخ حألَٜ ل٩ٙ ليى حٕ٘ٔخٞ

ح١٘خّ طٙظِٚ ر١ٔزش ٔز٭َس ؿيح ح٘ظمٙ٭ٝخص، ٦ح٬ٍَُ٘ ح٘ؽز٫ ٦ح٘صل٫ ٧ّ٬ٚ ر٧حؿزخط٣ ل٩ٙ أٔٝٗ ٦ؿ٣، 

. ٌخألٜٗ ٔز٭َ رخال٠ظصخٍ ل٩ٙ ٤ٌح ح٧٘رخء ل٩ٙ ح٘ٝي٬٭ٟ ح٘ٝظ٧ٓػ ٦ح٘ؽ٬٧ٗ

 

 انكابيتال كونتزول

٫ٌ ٢ٌ٤ حألػ١خء ٦ل٩ٙ ح٘وػ حالِظصخى٪ ٦ل٩ٙ صم٭ي ٧ٜظ٧ق حطوٌ ك٭ِح ٔز٭َح ٜٟ ح١ّ٘خشخص،  

٬زي٦ ٜش٦َق حٕ٘خر٭ظخٖ ٠٧ٔظ٦َٖ ٧ٜحؿ٥خ ٘صم٧رخص إلَِح٢ٍ ٔٝخ ٧٤ ٍَّٜ ٫ٌ ٠ٔوظ٣ ح٘ظ٫ طَٔرض 

 .٩٘ حإللالٚا

٬٦زي٦ ٜٔظزميح اَِح٢ٍ ر٢ٌ٥ حَ٘ٔلش ٧ٔٞ ح٘ٝيحهالص ٦ح٘ٝالكفخص ح٘ظ٫ أري٬ض ٜٟ ح٘ٝٔظشخ٬ٍٟ 

٦ٜٟ ٜصَي ٘ز١خٞ ٦ؿٝم٭ش ح٘ٝصخٍي، أىص ح٩٘ طمي٬الص ٔؼ٭َس طٛ اىهخ٥٘خ ل٩ٙ ٜش٦َق ٬ُ٦َ 

ظخٌ٭ش طٛ اٞ ٜالكفخص أح٘ٝخ٘٭ش وخُ٪ ٠ُ٦ش، ٦ل٩ٙ ٠ل٧ ش٢٧ّ ٜع٣٠٧ٝ ٦ح٥٘يي ٣١ٜ، لٙٝخ 

 .٦ظم٥خ ٜٟ ِزٗ رمط ح٧ٍُ٘حء كظ٩ ريح ٜش٦َلخ ٜوظٍٙخ لٟ حٌ٘٪ طٛ طّي٣ٝ٬

ٕٟ٘ حأل٤ٛ ٫٤ حاللظَحظخص ح٘شي٬يس ل٩ٙ ٤ٌح ح٘ٝش٦َق، ٦هص٧صخ ٜٟ ِزٗ ٍث٭ْ ح٘ٝـْٙ 

ٞ ٜش٦َق حٕ٘خر٭ظخٖ ٠٧ٔظ٦َٖ و٭َ ٦حٍى رخ١٘ٔزش ا٘٭٣ ٠فَح ٘ٝخ أح١٘٭خر٫ ٠ز٭٣ رَ٪، حٌ٘٪ ٬ئٔي 

٩٘ ح٧ٝ٘ىل٭ٟ ٬٦مظي٪ ل٩ٙ ا٬ش٣ٕٙ ٜٟ ٜوخٍ٘ش ص٬َلش ٦ٌخِمش ٘ٙيٓظ٧ٍ، ٌعال لٟ أ٣٠ ٫ٔ٬ء 

 . ٩٘ ح٘ٔل٧رخص رخ٘ي٦الٍاك٥ِ٧ّٛ، ٦ال ٬مؽ٭٥ٛ ك٥ِ٧ّٛ رشٕٗ ٔخٜٗ، هص٧صخ رخ١٘ٔزش 
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٩٘ أٞ ح٘ٝش٦َق ال ٬صذ ل٩ٙ حإلؼالَ ٫ٌ ٜصٙلش ح٧ٝ٘ىل٭ٟ، رٗ ا٬٦ش٭َ ٜظخرم٧ٞ ٧ًِٝ٘ رَ٪ 

٩٘ ح٘ٝصخٍي ح٘ظ٫ طمخؼض رؽ٬َّش و٭َ ٜٔئ٦٘ش ٜك ا٧٤ ٫ٌ ؿ٢َ٤٧ ٬ّيٚ ؿخثِس طَظ٭ش 

 !ر٧حر٥خأ٩٘ كي ؿمٙظ٥ٛ ٜظ٧ٔ٘٭ٟ ٘ل٥ِ٧ّٛ ل٩ٙ اح٧ٝ٘ىل٭ٟ ١ٌٜ ريء حألُٜش، ٦طاللزض رل٥ِ٧ّٛ 

٬٦زي٦ ٜالكفخ حٍطٍخق كيس هؽخد رَ٪ طـخ٢ ح٘ٝصخٍي ح٘ظ٫ ٬مظزَ ٍث٭ْ ٜـْٙ ح٧١٘حد ٦ٔؼ٭َ 

٥٠خ ٫٤ ح٘ظ٫ ٓخ٤ٝض رشٕٗ ٦حظق ٦أٔ٭ي ٫ٌ ٍٜخِٝش أُٜش ح٧٘ىحثك، لزَ ط٬َ٥ذ أٜٟ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ 

٩٘ طؽز٭ُ حٕ٘خر٭ظخٖ ٠٧ٔظ٦َٖ ل٩ٙ ٦ىحثك ا٩٘ ح٘وخٍؽ، ١ٜ٦ٌ ريح٬ش حألُٜش، رخىٍص ٫٤ احأل٧ٜحٖ 

ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ، ٜٟ ى٦ٞ حالطٍخَ ٜم٥ٛ ٦رى٭َ ٍظخ٤ٛ، ٧ٓحء ل٩ٙ حصلخد ح٧٘ىحثك رخ٘ٙ٭َس ح٘ٙز١خ٠٭ش ٜٟ 

٦ ل٩ٙ حصلخد ح٧٘ىحثك رخ٘ي٦الٍ ٦ح٘مٝالص حألؿ١ز٭ش، رل٭غ أهالٖ ٦ظك ٧ّٓي ٘ٙي٧ٌلخص، 

٦ِزٗ . ى٦الٍ ٫ٌ ريح٬ش حأل٦1000َٜ ٧ّٜٔن ِخ٫٠٧٠، ٜٟ أ٪ ٜزٍَ أطيٍؿض ىٌمخط٥خ ٥٘ٛ ٦ٜٟ ى٦ٞ 

٩٘ اى٦الٍ أٓز٧ل٭خ، ػٛ ٫ٌ َٜكٙش الكّش ٩٘500 اح٧ٝ٘ىل٧ٞ ر٥ٌح حألَٜ ٍوٝخ ل٥١ٛ، ػٛ 

٤٦ٌح حألَٜ ٓزُ َ٘ث٭ْ ح٘ٝـْٙ أٞ ؼَك٣ ! ى٦الٍح ٦ٜخ ى٩٘150ٞ٦ اى٦الٍ ٦ص٧ال 300

ٜزخشَس ٜك ٍث٭ْ ؿٝم٭ش ح٘ٝصخٍي ٓٙ٭ٛ ٠صخٍ، ٦أٔي ل٩ٙ ٜٔئ٦٘٭ش ح٘ٝصخٍي ٫ٌ حٌظمخٖ ٢ٌ٤ 

 .حال٧ٍٜ، ٦ك٥ٙخ ٦كي٤خ، ٦٘٭ْ ل٩ٙ كٔخد ح٧ٝ٘ىل٭ٟ

ٌ٘ح، ٬زي٦ ٜٟ ح٘ٝٔظزمي ح٘ٔ٭َ ر٥ٌح ح٘ٝش٦َق ٔٝخ ٧٤، لٙٝخ أٞ رَ٪ ٬ئٔي ٜوخٍ٘ش ح٘ٝش٦َق ٍَّ٘ٙس 

٦رخ٘ظخ٫٘، ال ٬ٕٟٝ ح٘ٔ٭َ رؤ٪ ٜش٦َق ٌ٭٣ . ٜٟ ّٜيٜش ح٘يٓظ٧ٍ، ح٘ظ٫ ٫٤ ؿِء ال ٬ظـِأ ٣١ٜ" ٦"

ّْ رخ٘يٓظ٧ٍ ٜ. 

 

 دياب وانفزصة انذهبية

٩٘ ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ، طزي٦ ك٧ٕٜش حَ٘ث٭ْ كٔخٞ ى٬خد أٜخٚ ٌَصش ٤ًز٭ش ارَوٛ ٓٙز٭ش ح٧٘ظك رخ١٘ٔزش 

ال٘ظّخغ حأل٠ٍخّ ٦ح٘مٝٗ كؼ٭ؼخ ٜٟ ى٦ٞ ٜمخٍظش شَٓش ٥٘خ ٜٟ ِزٗ ٜـ٧ٝلخص ح٘شخٍق ٔٝخ 

ح٘ٝمخٍظش ح٘ٔ٭خٓ٭ش ح٘ظ٫ ٔخ٠ض ٫ٌ ؼ٧ٍ ح٘ظز٧ٍٙ، ٜك و٦ِ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ حٌ٘٪ حكظٗ حأل٬٧٘٦ش 

 .رخ١٘ٔزش ح٩٘ ح١٘خّ

٦ح٧٘حِك أٞ ح٧٘رخء ٌخؿؤ ح٘ل٧ٕٜش ح٘ظ٫ طمخؼض ٜم٣ رخٍطزخْ ٦رزمط حَ٘ل٠٧ش رخىة حألَٜ ٜظّٙ٭ش 

٦رىط ح١٘فَ لٟ ص٧حد طٙٓ حال٠ظّخىحص أ٦ ليٚ أكّّ٭ظ٥خ ٦طلٝ٭٥ٙخ . ح٠ظّخىحص الًلش ل٩ٙ أىحث٥خ

ح٘ل٧ٕٜش ٦ح٘زٙي أٔؼَ ٜٝخ ٬ظلٝال٣٠، ٌبٞ ح٧ِ٘ض ٬زي٦ ١ٜخٓزخ ٘ظَٔ٭ِ ى٬خد ٦ح٧ٍُ٘حء ل٩ٙ ح٘وؽَ 

ح٘يح٤ٛ ٧٤٦ ٜخ كصٗ ٌمال ٫ٌ حٓظ١ٍخٍ شز٣ شخٜٗ ألؿ٥ِس ح٘ي٦٘ش ٧ٝ٘حؿ٥ش ٜخ ٬زي٦ أ٣٠ ؼخل٧ٞ ٤ٌح 

 .حَّ٘ٞ
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٦اًح ٔخٞ ٜٟ ٧ٓء كؿ ٘ز١خٞ ٧٘٦ؽ ٤ٌح ح٘صَحق ٫ٌ ـٗ ح٤ظَحء ٫ٌ أؿ٥ِط٣ ٦ِٙش ٦ل٫ ٦ٜٔئ٦٘٭ش 

٘ي٨ شمز٣، ٌبٞ حألَٜ ِي ٧ٕ٬ٞ ٜئحط٭خ ٘ٙل٧ٕٜش ٫ٕ٘ ط٧حٔذ ح٧ٝ٘ظ٧ق ٫ٌ ـٗ ٥ٜٙش ٘م٥ٙٝخ اِظَرض 

 .ٜٟ ح١ٍ٘خً ٜخ ٔخٞ ٓ٭عك ى٬خد ٦ح٧٘ؿ٢٧ ح٘ل٧ٕٜ٭ش كي٬ؼش ح٘م٥ي ٫ٌ ٧ٜظك كَؽ

٩٘ أٞ ٤ٌح ح٘وؽَ ِي ىح٤ٛ ح٘ل٧ٕٜش رمي َِحٍحص حطوٌط٥خ ٔخٞ أ٥ٝ٤خ ليٚ ىٌك ا٬٦ش٭َ ح٘زمط 

١ٓيحص ح٘٭٦ٍ٧ر٠٧ي رمي طؤٜ٭ٟ ح٘ىؽخء ح٘ي٫٘٦ ٌ٘٘ٓ، ٧٤٦ ٜخ حٜظص رمط ٠ّٝش ح٘شخٍق ٧ٔٞ أٍٔخٞ 

٦ِي حلظزَ ِخىس ٫ٌ ح٘لَحْ ح٘شمز٫ أٞ ى٬خد، ٫ٌ . ح٘ل٧ٕٜش حهظخ٦ٍح ٜخ ر٭ٟ ح٘ٔ٭ت ٦حأل٧ٓأ

٦ل٧ى٢، ِي ىوين أٌجيط٥ٛ، ٦ٕٟ٘ حال٠ظٍخظش َٓلخٞ ٜخ أل١ٙض لٟ ٜؽخ٘زظ٥خ ح٘ل٧ٕٜش رظل٬٧ٗ 

١٤خ، ٦رمي طصخلي حال٠ظّخىحص ح٘شمز٭ش ٦ٜؼ٥ٙخ ٜٟ ِزٗ ٜمخٍظ٫ ح٘ل٧ٕٜش ٦ح٘ظ٫ . ٩٘ أٌمخٖاح٧٘ل٧ى 

ؼخ٘زض رَّحٍحص اصالك٭ش لخؿٙش ٧ٜ٦حؿ٥ش حٍ٘ٔخى ٜك طٔخٍق ٦ٍَٜ ح٥ٝ٘ٙش ح٘ٝمؽخس ٥٘خ، ؿخء 

حٓظلّخَ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ ٘٭ٍَض ٤ي٠ش ؼ٧ل٭ش ٫ٌ ح٘شخٍق ٦أه٨َ اؿزخ٬ٍش ٍرٝخ ٜٟ ِزٗ رمط 

 .أٍٔخٞ ح٘ٝمخٍظش ح٘ٔ٭خٓ٭ش ٘ٙل٧ٕٜش، ٦ٌَصش ؿي٬يس ل٩ٙ ى٬خد ا٘ظّخؼ٥خ

ٞ ٫ٌ اٜٕخٞ ك٧ٕٜش ى٬خد ط٬ََٝ رمط حَّ٘حٍحص و٭َ أ٩٘ حلظزخٍ اال رٗ اٞ ح٘زمط ٤ٌ٬ذ 

ح٘شمز٭ش ٦ح٘ٝظمّٙش رٔمَ صَي ح٘ي٦الٍ ٦حلظٝخى ٓ٭خٓش حٕ٘خر٭ظخٖ ٠٧ٔظ٦َٖ ٦ٍرٝخ ح٥٘٭َٔخص ل٩ٙ 

ؼزمخ ً٘ٓ ٫ٌ ٜخ ٧٘ ٔخٞ ٘ٙل٧ٕٜش ٠٭ش ٫ٌ .ح٧٘ىحثك ٧ٔٞ ح٧ٝ٘حؼٟ ٓ٭٧ٕٞ ٥ٜظٝخ رصلظ٣ ٦ك٭خط٣

اصيحٍ َِحٍحص صمزش ل٩ٙ شمز٥خ ٧٤٦ أَٜ ٜٔظزمي ٧ٔٞ ح٘ٝٔؤ٘ش ٘٭ٔض ٫ٌ ٢ٌ٤ ح٘زٔخؼش ٧ٔٞ 

٩٘ أ٬ش حؿَحءحص ٜٟ ٤ٌح اح٘لَحْ ح٘شمز٫ ال ٬زي٦ ٫ٌ ٦حٍى ط٬ََٝ حَ٘ٝكٙش اًح ٘ـؤص ح٘ل٧ٕٜش 

لٙٝخ أٞ . ح٧١٘ق ٜؼٙٝخ أٞ رمط حألكِحد ح٘ٝمخٍظش ٟ٘ ٬ٔٝق ٘ٙل٧ٕٜش ٫ٌ ح٘ظٝخى٪ رَّحٍحص ٢ٌ٥ٔ

رمط ح٘ؼ١خء ٜٟ ِزٗ ح٘لَحْ ٦ح٘ٝمخٍظ٭ٟ ٘ٙل٧ٕٜش ِي هَؽ ٘صخ٘ل٥خ ٜك حألهٌ ل٩ٙ ح٘ل٧ٕٜش 

أ٥٠خ صخوض رمط حَّ٘حٍحص رؽ٬َّش الالٜ٭ش ٦٘٭ْ ٜئٓٔخط٭ش ٍوٛ ظ٦ٍَط٥خ ٫ٌ ٢ٌ٤ حَ٘ٝكٙش 

 .  ح٘صمزش

٦كٔذ . ٫ٌ ح٘شخٍق، طٛ حطوخً حَّ٘حٍ ر٧ًِ ح١٘شخؼخص حٕ٘ز٨َ ٦كظ٩ حٕ٘ؼ٭َ ٜٟ طٙٓ ح٘صى٨َ

ِ٭خىحص ح٘لَحْ، ٘٭ْ ر٭٥١خ ٜٟ ٬َ٬ي طصٍ٭ش ح٘لٔخد ح٘مٔ٭َ ٜك ح٘ٔٙؽش ٫ٌ ٤ٌح ح٧٘ظك ح٘صمذ، 

٩٘ أٞ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ ؿخء ٘٭ئٔي ٬٦ٕشً ٦حِك حإل٤ٝخٖ حِٜٟ٘ٝ ٦ح٘ٝظ٧حٍع ٫ٌ إٟ٘ ١٤خْ ٜٟ ٬ٍٙض 

لٙٝخ . ح٘ز١٭ش ح٘صل٭ش ٦حإلؿظٝخل٭ش ٦ح٘ويٜخط٭ش ٦ح٘ٝم٭ش٭ش، ٦ؼزمخ ح٘ٔ٭خٓ٭ش ٦حالِظصخى٬ش ٫ٌ ح٘زالى

أٞ ح٘لَحْ ال ُحٖ ١٬شػ لزَ حؿظٝخلخص ظ٭ّش ٦ٜلي٦ىس ٔٝخ ١٬ُٔ ح٘ـ٧٥ى ل٩ٙ ٦ٓخثٗ ح٘ظ٧حصٗ 

 .حالؿظٝخل٫، ٜخ ٬م٫١ أ٣٠ ٘٭ْ ٫ٌ ٦حٍى حإلًلخٞ أل٬ش اٜالءحص لٙ٭٣

٩٘ أٞ ح٘وخٍؽ حٌ٘٪ طم٧ٖ لٙ٭٣ ح٘ل٧ٕٜش ِي ال ٧ٕ٬ٞ ٜٔظميح ٘ٙٝٔخليس ٫ٌ ـٗ ا٬٦ش٭َ ح٘زمط 

حألُٜش ح٘مخ٘ٝ٭ش ٫ٌ ٧ٜحؿ٥ش ح٧٘رخء ٜك أ٬٧٘٦خص ٜوظٍٙش لٟ ح٘ٔخرُ، ٫٤٦ ح٘ظ٫ رخطض طؽخٖ ى٦٘ش 
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ٌ٘٘ٓ، ٌم٩ٙ . ٍث٭ٔ٭ش رخ١٘ٔزش ح٩٘ ٘ز١خٞ ٫٤٦ ٠ٌَٔخ ٠خ٤٭ٓ لٟ ح٘ي٦ٖ ح٘ىَر٭ش حأله٨َ ٔٝخ ح٘مَر٭ش

ح٘ل٧ٕٜش طف٥٭َ ص٧ٍس ا٬ـخر٭ش لٟ حٓظميحى٤خ حٕ٘خٜٗ ٘ظ٫ّٙ طٙٓ ح٘ٝٔخليحص ٦طَِذ ح٧ًِٝ٘ 

 .ح٘وخٍؿ٫ ٜٟ ٤ٌح حألَٜ

ٌٟٝ ٠خك٭ش لٙ٭٥خ ح٘ش٦َق ٫ٌ اصالكخص طؽٝجٟ ح٘وخٍؽ، . ٌ٘ح، طزي٦ ٥ٜٝش ك٧ٕٜش ى٬خد ِٜى٦ؿش

 .٦ٜٟ ٠خك٭ش ػخ٠٭ش ح٘ش٦َق ٫ٌ ٜمَٔش ٬ؤٜٗ ح٘ـٝ٭ك أٞ ط٧ٕٞ َٜكٙ٭ش ٜك ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ

ٜٟ ١٤خ، ٫٤ ٌَصش ٘ٙل٧ٕٜش ٦٘ي٬خد ٘ٙمٝٗ، رَوٛ ح٘لؿ ح٘مخػَ ٥٘ٝخ ٜك طٍش٫ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ ٜٟ 

رم٭ي، ٕٟ٘ ٜك ارمخى ح٘ٝمخٍظش ح٘شمز٭ش ٦ح٘ٔ٭خٓ٭ش ٘ٙل٧ٕٜش، ٓ٭٧ٕٞ ٫ٌ ّٜي٤ٍ٦خ ح٘ظَٔ٭ِ ل٩ٙ 

 . ل٥ٙٝخ ٜٟ ى٦ٞ ظىػ ٔز٭َ ٔٝخ ٜٟ ى٦ٞ ٥ٜٗ ١ُٜ٭ش

 

 قضية انفاخوري ومقتم انحايك

اؼالَ َٓحف ح٘مٝ٭ٗ ٘ٙمي٦ حإلَٓحث٭٫ٙ لخَٜ ٌخه٧ٍ٪ لزَ اهَحؽ ِخ٫٠٧٠ لّ٭ٛ ٠خٌٔض ِع٭ش 

٬ش٫ ر٥شخشخس ح٘ي٦٘ش ح٘ٙز١خ٠٭ش ال رٗ ح٤ظَحء٤خ، ٫ٌ حال٤ظٝخٚ ٦رخء ٠٦ٍ٧ٔخ ٘ي٨ ٌجش ٔز٭َس ٜٟ 

 . ح٘ٙز١خ٠٭٭ٟ

ٜخ ُح٘ض ٌع٭لش حإلؼالَ وخٜعش ٦ٍرٝخ طٔظَٝ ٌٔ٘ٓ، ٫ٌ ـٗ ٜخٌ٭خ ِعخث٭ش ٦ٓ٭خٓ٭ش ٦أ١ٜ٭ش، 

٦حٮٞ، ٓ٭٧ٕٞ ح٘ي٦ٍ ٘ٝالكّش ح٘مٝ٭ٗ ٫ٌ ح٧٘ال٬خص . ُط٧ؿ٣ ا٘٭٥خ أصخرك حالط٥خٚ ٫ٌ طىؽ٭ش ح٘مٝٙ٭ش

ٔٗ ٜٟ ٬ف٢َ٥ ح٘ظلّ٭ُ ٜٟ ح٘ٔ٭خٓ٭٭ٟ ح٘ٝظليس حالٜ٭َٔ٭ش، ٫ٌ ٧ٜحُحس ش٨٧ٕ ىحهٙ٭ش ٌٍمض ظي 

٦ِعخس ح٘ٝلٕٝش ح٘م٬َٕٔش ٦حّ٘خىس حأل١ٜ٭٭ٟ رـَحثٛ حْ٘ٝ ر٥٭زش ٦َٔحٜش ح٘ي٦٘ش ح٘ٙز١خ٠٭ش ٦ح٘ظآَٜ ٜك 

ى٦٘ش أؿ١ز٭ش ٦هََ ٬َٓش حٌ٘ٝحَٔس ٦ٜوخٍ٘ش َِحٍ ِعخث٫ ر١ٝك حٍَ٘ٔ ٦ٜوخٍ٘ش َِحٍ ٜـْٙ 

 . ح٧ٍُ٘حء ربٍِخٖ ح٘ٝـخٖ ح٘ـ٧٪ ح٘ٙز١خ٫٠

ػٝش أٓجٙش ٔؼ٭َس ك٧ٖ آّخغ ىل٨٧ ح٘لُ ح٘مخٚ لٟ ح٘مٝ٭ٗ حإلَٓحث٭٫ٙ حٌ٘٪ ٬مخ٫٠ ٜٟ َٜض 

٦ح٧٘حِك أٞ َِحٍ ٍث٭ْ ح٘ٝلٕٝش ح٘م٬َٕٔش ح٘مٝ٭ي . لعخٖ، ٦ط٬َ٥ز٣ رؽ٧حٌش ل٬َٕٔش أٜ٭َٔ٭ش

 .كٔ٭ٟ لزي حهلل رظ١ل٭٣ لٟ ١ٜصز٣، ٘ٛ ٬وًٍ ح٘ىعذ

٩٘ ػىَحص ٔز٭َس شخرظ٥خ ارؽخٖ ح٘ظمّزخص ٫ٌ كُ حٍ٘خه٧ٍ٪ ٦ٜٟ ػٛ ا٩٘ حّ٘ع٭ش ا٬٦ٔظ١ي ح٘ٝظخرم٧ٞ 

١ٜ٦ٌ أٞ ٦ؼؤ حٍ٘خه٧ٍ٪ حألٍحظ٫ . ط٬َ٥ز٣ لزَ حٍ٘ٔخٍس حألٜ٭َٔ٭ش ٫ٌ هََ ٌخؿَ ٘ٙٔ٭خىس ح٘ٙز١خ٠٭ش

ح٘ٙز١خ٠٭ش ٫ٌ أ٧ٙ٬ٖ ح٘ٝخظ٫ ٫ٌ طلي ٓخٌَ ٘ٙز١خٞ، شَق أ٨َٓ ٜل٦ٍَٞ ٫ٌ ٜلخ٦٘ش طؽ٣ّ٬٧ 
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رظلَٔخص ٫ٌ ح٘شخٍق ٘ٙعىػ ٫ٌ ٓز٭ٗ حطوخً ح٘ميح٘ش ٜـَح٤خ، ٦رٌَك ىل٨٧ ٜي٠٭ش ٫ٌ ك٣ّ 

 .ط٧حٔذ ح٘يل٨٧ ح٘م٬َٕٔش ح٘ظ٫ أ٦ًِ رٔزز٥خ

٦اًح ٔخ٠ض ـ٦َي ىه٧ٖ ٤ٌح ح٘مٝ٭ٗ ح٩٘ حألٍحظ٫ ح٘ٙز١خ٠٭ش ٦ٜٟ ػٛ ط٧ِ٭٣ٍ، ِي رخطض ٜم٦ٌَش 

 .ٕ٘ؼ٭٬َٟ، ٌبٞ َِحٍ ارؽخٖ ح٘ظ٧ِ٭ٍخص ِي ٌخؿؤ ح٘ٝم١٭٭ٟ رخّ٘ع٭ش ح٩٘ كي ح٘صيٜش

ل٩ٙ أٞ َِحٍ حإلؼالَ ؿخء ر١خء ل٩ٙ حٓظ١ٍخى ٥ٜٙش ح٘ظ٧ِ٭ً أ٦ ٜخ ٬مَي رخ١ٔ٘ش ح٘مش٬َش ٦ح٘ظ٫ طٛ 

حالٓظ١خى ا٘٭٥خ ٧ّٖٙ٘ رؤٞ ٥ٜٙش ٜلخٔٝش حٍ٘خه٧ٍ٪ ِي رؽٙض رٍمٗ حِٜٟ٘، رمي أٞ صيٍ َِحٍ 

٦ٜعض لٙ٭٣ ح٧١ٔ٘حص ح٘مشَ لٙٝخ أ٣٠ ِ٭ٗ رظ٣َٔ ٜمظّٗ ح٘و٭خٚ ك٭غ 2006ح٘ظ٧ِ٭ً ٫ٌ ح٘مخٚ 

 . 1996هيٚ، ٫ٌ ح٘مخٚ 

، رٗ ٫ٌ 1996ل٩ٙ أٞ حأل٨َٓ ٬ئٔي٦ٞ أٞ حٍ٘خه٧ٍ٪ ٘ٛ ١٬ظ٣ ل٣ٙٝ ٫ٌ ٓـٟ ح٘و٭خٚ ٫ٌ ح٘مخٚ 

ٜيلٝ٭ٟ رش٧٥ى ل٭خٞ ٔؼَ، لٙٝخ حٞ حٍ٘خه٧ٍ٪ ٜظ٧ٍغ ر٣ٍٔ١ ٫ٌ ِع٭ش أه٨َ ٫٤ 1998ح٘مخٚ 

ٕٟ٘ حأل٤ٛ أٞ . اهٍخء حألٓ٭َ ل٫ٙ لزي حهلل كِٝس كٔذ ٔٗ ح٘ش٥خىحص، ٦حأله٭َ ٜخ ٬ِحٖ ٜوظٍ٭خ

ح٘مٝ٭ٗ ٘ٛ ٬وظٛ ل٣ٙٝ ٜك حالكظالٖ حالَٓحث٭٫ٙ ٫ٌ٦ ـٗ ؿ٭ش ح٠ؽ٧حٞ ٘لي، رٗ ٧٤ ح٠ظّٗ ح٩٘ اَٜس 

أ٬خٍ، أ٪ ِزٗ ٧٬ٜ٭ٟ ٜٟ ٦23طٛ ارالو٣ رخ٠ٔلخد ؿ٭ش حالكظالٖ ٫ٌ 2000كظ٩ ح٘مخٚ 504ح٘ـ٥خُ 

٦ِي طخرك ل٣ٙٝ حأل٫١ٜ ٫ٌ حألٍحظ٫ . ط١ٍ٭ٌ ٤ٌح حَّ٘حٍ ٧٤٦ ٜخ ٬ش٭َ ح٩٘ أ٤ٝ٭ظ٣ ٘ي٨ حإلَٓحث٭ٙ٭٭ٟ

، ك٭ٟ وخىٍ ح٩٘ ح٧٘ال٬خص ح٘ٝظليس حألٜ٭َٔ٭ش ٫ٌ ح٘ظخٓك 2001ح٘ٝلظٙش كظ٩ ش٥َ ط٧ُٝ ٜٟ ح٘مخٚ 

 . ٣١ٜ رـ٧حُ ٍَٓ آَحث٭٫ٙ ٣٠٧ٔ كخصٗ ل٩ٙ ح٘ـ١ٔ٭ش حالَٓحث٭ٙ٭ش

٦ح٘لخٖ أٞ حألَٜ ٜؼزض ربلظَحٌخص حٍ٘خه٧ٍ٪ ٦ح٘ش٥خىحص ٦طؤٔ٭يحص ٜٟ حألٜٟ ح٘ٙز١خ٫٠ ك٧ٖ 

٫ٌ٦ ٧ٜحُحس ً٘ٓ، ٔخٞ حأل٨َٓ ح٘ٝل٦ٍَٞ . حَ٘ٝحكٗ ح٘ظ٫ َٜ ٌ٭٥خ حٍ٘خه٧ٍ٪ ٫ٌ هيٜش حالكظالٖ

٦ٜك اٍِخٖ ح٘ٝلٕٝش ح٘م٬َٕٔش ً٘ٙٝٙ رمي أٞ . ِي ٌٍم٧ح ىل٨٧ ظي حٍ٘خه٧ٍ٪ أٜخٚ حّ٘عخء ح٘ٝي٫٠

أى٬ٟ رظ٥ٛ ٦صٙض اكيح٤خ ح٩٘ حإلليحٚ، ٦رٝخ أٞ ح٘ظٝ٭٭ِ ٌ٭٣ ال ١ٝ٬ك اؼالَ َٓحف ح٘ٝظ٥ٛ ح٩٘ ك٭ٟ 

ِخظ٫ حأل٧ٍٜ ح٘ٝٔظمـٙش ٫ٌ ح٘زض رخ٘ظٝ٭٭ِ، آظلصٗ حأل٨َٓ ح٘ٝل٦ٍَٞ ل٩ٙ َِحٍ ٜٟ ِزٗ 

 .ح١٘زؽ٭ش حّ٘خظ٫ أكٝي ٤َِٜ ر١ٝك حٍَ٘ٔ لٟ حٍ٘خه٧ٍ٪

ّٕٗ ً٘ٓ ٜلخ٦٘ش أه٭َس ٘ظؽ٬٧ُ ح٘مٝ٭ٗ ٦ح٘لئ٦ٖ ى٦ٞ ط٬َ٥ز٣ ٧ٔٞ ٦حش١ؽٟ طوش٩ ىلخ٨٦ ٢ٌ٥ٔ  ش

 .أل٥٠خ طلٝٗ ٧ِس حٕ٘ٝخٞ ك٭غ حٍطٕذ ح٘ـَٚ

٦ِي لٝٛ حألٜٟ ح٘مخٚ ح٘ٙز١خ٫٠ حَّ٘حٍ ٦أٍِٗ ح٘لي٦ى ح٘ٙز١خ٠٭ش رَح ٦ؿ٧ح ٦رلَح، ٕٟ٘ ً٘ٓ ٘ٛ ١ٝ٬ك 

ؼ٧حٌش أٜ٭َٔ٭ش ٜٟ ح٘ظٔٙٗ ح٩٘ َّٜ ٍٓخٍس رالى٤خ طلض ل٧١حٞ طمزجش ح٧ِ٧٘ى، لٙٝخ حٞ حٍ٘خه٧ٍ٪ 

٘٭ْ ى٬ز٧ٜٙخٓ٭خ ٫ٌ٦ ك٣ّ َِحٍح ِعخث٭خ، ٦لٝٙ٭ش ٣ّٙ٠ ٔٝخ ؿَص ِزٗ ٧٬ٜ٭ٟ طشٕٗ ا٤خ٠ش ّ٘ٙعخء 
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ح٘ٙز١خ٫٠ ٦طؽمٟ رٝصيحِ٭ظ٣، لٙٝخ حٞ ح٘ٔٙؽخص ح٘ٝم١٭ش ٔخٞ ٫ٌ حٜٕخ٥٠خ ١ٜك ح٘ؽ٧حٌش ٜٟ ح٘ظلٙ٭ُ 

 .٫ٌ ٓٝخء ٘ز١خٞ

٦ح٘لخٖ أٞ ح٘ٝٔؤ٘ش ٘٭ٔض ٌّػ شوص٭ش ٜك حٍ٘خه٧ٍ٪، ٧٤ ٬وظصَ ِع٭ش ح٘ظمخٜٗ ٜك ح٘مي٦، 

ً٘ٓ . ٦ٜظخرمظ٥خ ظ٬ٍ٦َش ١ٝ٘ك ل٧ىس ٤ٌح ح٧١٘ق ٜٟ ح٘ٝظمخٜٙ٭ٟ ح٩٘ ح٘زالى ٦طم٬َط أ٥١ٜخ ٘ٙوؽَ

أٞ طزَثش حٍ٘خه٧ٍ٪ ر٦ٍَٝ حِٜٟ٘ ٓظشٕٗ ٓخرّش ٘ظزَثش ٜٟ ط٧ٍغ رـَحثٛ حٍطٕزظ٥خ آَحث٭ٗ ٫ٌ 

 .ح٘ٝخظ٫

ٔٗ ٜٟ شخٍْ "٦ِي رٙىض ح١ّ٘ٝش ل١ي ٤٭جش ٜٝؼ٫ٙ حأل٨َٓ ح٘ٝل٬ٍَٟ ح٩٘ ح٘ٝؽخ٘زش ربِخ٘ش ٦ٜلخٔٝش 

٫ٌ ٢ٌ٤ ح٘و٭خ٠ش حٕ٘ز٨َ ٦أ٥٘٦ٛ حّ٘خظ٫ كٔ٭ٟ لزي حهلل ٦ٜٟ ػٛ حّ٘خظ٫ شخى٪ ٠لٙش، حّ٘خظ٫ ٤٭ؼٛ 

، كٔذ "ح٘شمخٍ، حّ٘خظ٫ ح٘٭خّ أر٧ ٍؿ٭٫ٙ ،حّ٘خظ٭ش ٘٭٩ٙ ٍو٭ي٪، ٦ِخثي ح٘ـ٭ش ؿ٬ُ٧ً ل٧ٞ

٦ط٧ؿ٥ض ح٩٘ حَ٘ث٭ْ ٜ٭شخٖ ل٧ٞ ٦ٍث٭ْ . ر٭خٞ أصيٍط٣ رمي ِٙ٭ٗ ٜٟ الالٞ لزي حهلل ط١ل٭٣

ح٘ل٧ٕٜش كٔخٞ ى٬خد ٬ُ٦٦َ ح٘وخٍؿ٭ش ح٘ٔخرُ ؿزَحٞ رخٓ٭ٗ، ٓخثٙش لٟ ح٘ٔ٭خىس ح٧٘ؼ١٭ش 

 . ح١ٝ٘ظ٥ٕش

رمي أ٬خٚ ِٙ٭ٙش ل٩ٙ لٝٙ٭ش ط٬َ٥ذ حٍ٘خه٧ٍ٪، ّٓػ أكي ٜٔخلي٣٬ هالٖ اكي٨ ٌظَحص ط٧ّ٘٭٣ ٦ .. 

٩٘ حَ٘رػ ا١ٜصز٣ ٫ٌ ٓـٟ ح٘و٭خٚ، أ٠ؽ٧حٞ ح٘لخ٬ٓ، ص٬َمخ ٫ٌ رٙيس ح٘ٝ٭ش ٦ٜ٭ش، ٜخ ىٌك ٔؼ٭٬َٟ 

 . ر٭ٟ حوظ٭خٖ حأله٭َ ٦اؼالَ حأل٦ٖ

َّٟ أ٬ش ؿ٥ش ِظٗ ح٘لخ٬ٓ حٌ٘٪ طزمظ٣ ٍى٦ى َٜكزش ٫ٌ ح٘ز٭جش ح٘ٔخهؽش ل٩ٙ اؼالَ حٍ٘خه٧ٍ٪  ٘ٛ طظز

٦ح٘ظ٫ كٝٙض ح٘ي٦٘ش ٜٔئ٦٘٭ش ّٜظ٣ٙ ٥٠٧ٔخ ٘ٛ طّظص ٜٟ حَ٘إ٦ّ حٕ٘ز٭َس ٫ٌ ٜخ ٩ٝٔ٬ رـ٭ش ٘ز١خٞ 

ح٘ـ٧١ر٫ ح٘ٝظمخٜٗ ٜك ؿ٭ش حإلكظالٖ، ر٭١ٝخ ٍأص ٦ؿ٥ش ٠فَ أه٨َ أٞ ٜخ كيع ٬مي ٓخرّش ٫ٌ 

َٜكٙش ح٘ٔٙٛ حأل٫ٙ٤، ٦ريص ح٘ي٦٘ش ٜظ٥ٝش أ٬عخ ٜٟ ِزٗ ٤ئالء ح٬ٌٟ٘ طٔخء٧٘ح لٟ ٤٭زظ٥خ ح٧ٍّٝ٘ىس 

 .٧٤٦ ٜخ حطوٌ صٍش ح٘ٔـخٖ ح٘ؽخث٫ٍ ٘ألًٓ

ا٠عٛ ح٩٘ ؿ٭ش ح٘مٝ٭ٗ آَٜ ٜمظّٗ ح٘و٭خٚ،  حٌ٘٪ ٔخٞ ري٢ٍ٦ ح٘لخ٬ٓ ٜٔخليح ٍ٘ٙخه٧ٍ٪ّ٘ي ٔخٞ 

٦َ٬٦٪ . أ٠ؽ٧حٞ ٘لي شَؼ٭خ ٫ٌ أ٦حٓػ ح٘ؼٝخ٠٭١خص ٦حٓظَٝ ٧١ٓحص ٫ٌ ل٣ٙٝ طلض اَٜس حٍ٘خه٧ٍ٪

اً ٔخٞ ٬ٔظٝظك رعَد ٍأّ حألٓ٭َ رٍّٗ ل٩ٙ " أر٧ ٍِٗ"ح٘ٝٔـ٧٠٧ٞ ٫ٌ ل٥ي٢ أ٣٠ ٔخٞ ٬ّٙذ رـ

 ! ٍأ٣ٓ ٔٗ ٜخ ٔخٞ ٥٬ٛ ربهَحؿ٣ ٜٟ ٠ُِحط٣

٫ٌ ٔٗ حألك٧حٖ، صيٍ رلُ ح٘لخ٬ٓ كٕٛ اىح٠ش ٜٟ ِزٗ ح٘ٝلٕٝش ح٘م٬َٕٔش ح٘يحثٝش رَثخٓش ح٘مٝ٭ي 

٫ٌ ؿ٬َٝش ِظٗ ح٘ٝمظّٙ٭ٟ ارَح٤٭ٛ أر٧ لِس ٦رالٖ ح٘ٔٙٝخٞ، رمي ٌِي 2001ٜخ٤َ ص٫ٍ ح٘ي٬ٟ ح٘مخٚ 

 . 1989طش٬َٟ ح٘ؼخ٫٠ ٜٟ ح٘مخٚ ١ِ27زٙش ىهخ٠٭ش ٓخٜش ىحهٗ ٠ُِح٠ظ٥ٝخ ٫ٌ 
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٦اًح ٔخٞ ح٘لٕٛ ك٭٥١خ ِع٩ ربّٓخغ ل٧ّرش حإلليحٚ لٟ حٌ٘٪ شٕٗ أكي أٍٔخٞ ِٝك ح٠ظٍخظش 

حأل٨َٓ، ر٦ٍَٝ حِٜٟ٘ ح٘مشَ٪ ٧٤٦ ٜخ حلظَظض لٙ٭٣ لخثٙش ح٘ٔٙٝخٞ، اال أ٣٠ طٛ ا٠ِحٖ ل٧ّرش 

ٕٟ٘ كٕٝخ لٟ ٜلٕٝش ح٘ظٝ٭٭ِ ح٘م٬َٕٔش رَثخٓش حّ٘خظ٫ ؼَر٭٣ . حألشىخٖ ح٘شخِش ر٣ ٧١ٔ٘حص لشَ

 ..   ، ربّٓخغ ح٘يل٨٧ ح٘مخٜش ل٣١ ٦اؼالَ َٓحك2003٣ٔخ٧٠ٞ ح٘ؼخ٫٠ ٜٟ ح٘مخٚ 30ٍكٝش، ِع٩ ٫ٌ 

٫ٌ٦ ل٧ىس لزَ لّخٍد حِٜٟ٘، طظعخٍد ح٘ٝم٧ٜٙخص ك٧ٖ ط٧ِ٭ض طَْ ح٘لخ٬ٓ ٘م٣ٙٝ، ٥١ٜٛ ٜٟ 

٦ر٭٥١ٛ أؿ٥ِس ٫ٌ ح٘ي٦٘ش ح٘ٙز١خ٠٭ش، ر٭١ٝخ ٬ئٔي أ٨َٓ ٓخر٧ّٞ ٫ٌ ٜمظّٗ ٬1989ش٭َ ح٩٘ ح٘مخٚ 

٦ٕٟ٘ . ٬٦م٭ي ح٘زمط حألَٜ ح٩٘ أ٦حثٗ ح٘ظٔم٭١٭خص.. 1994ح٘و٭خٚ أ٣٠ حٓظَٝ ٫ٌ ل٣ٙٝ كظ٩ ح٘مخٚ 

ٍّحؽ  ٫ٌ أ٪ كخٖ ٜٟ حألك٧حٖ، ٌبٞ حَ٘ٝؿق أٞ ح٘لخ٬ٓ ِي ىهٗ ٫ٌ ص٧ٍي ٨٧ِ حألٜٟ ح٘يحه٫ٙ ٔي

 .، ٦رخص رمي٤خ رَطزش ل٫ٌ1992ً٬َ ح٘مخٚ 

٦ر٭١ٝخ طؼخٍ حألٓجٙش ك٧ٖ ٧٥ٓ٘ش ط٫٘٧ ٤ٌح ح٘مٝ٭ٗ ٦ـ٭ٍش ٍٓٝ٭ش لٙٝخ أٞ لّي ح٘ظٔم٭١٭خص حطٔٛ 

ر٥٭١ٝش ح٨٧ّ٘ ح٘ٝمخى٬ش ٘ي٦٘ش حالكظالٖ حالَٓحث٭٫ٙ، آظَٝ ح٘لخ٬ٓ ٫ٌ ل٣ٙٝ ٜٟ ى٦ٞ ظ٧ظخء 

ػٝش ٜٟ ٬ش٭َ ح٩٘ أٞ ٔشً أ٢َٜ طٛ لزَ ٜمظّٙش ٓخرّش ٫ٌ ح٘و٭خٚ ٦ً٘ٓ ٫ٌ . كظ٩ حٔظشً صيٌش

ٍّحؿخ2000ح٘مخٚ  ٦طَىى أ٣٠ ٔخٞ . ، لٟ ؼ٬َُ كخىع لَظ٫ ٫ٌ ١ٜؽّش ص٭يح ل١يٜخ ٧ٌؿجض ر٣ ى

 ! ٫ٌ صيى طل٬ََ ٜلعَ ظزػ ٫ٌ ك٥ّخ

ٌظق ً٘ٓ ح٘ٝـخٖ ٠ل٧ طلَْ شمز٫ ٜٟ ِزٗ حأل٨َٓ ح٘ٝل٬ٍَٟ ظي٢ ٔٝخ ظي ٜٟ لٝٗ ٜم٣ 

٦أ٥ٝ٤ٛ ؿ٥خى ؼ٧١ّ حٌ٘٪ ط٫٘٧ ح٘ٝٔئ٦٘٭ش حأل١ٜ٭ش ٫ٌ ٜمظّٗ ح٘و٭خٚ ٬٦م٭ش كخ٘٭خ ٫ٌ حألٍحظ٫ 

٬٦م٭ي ح٘زمط حٮهَ أَٜ ح٠ٕشخي ح٘لخ٬ٓ ح٩٘ ح٘ٝمظّٗ ح٘ٔخرُ ٧٤٦ ل٬ًَ ٫ٌ ٨٧ِ حألٜٟ . ح٘ٝلظٙش

 .٬يل٩ رالٖ حَ٘ٝ حٌ٘٪ ُأ٦ًِ ح٘لخ٬ٓ لزَ ش٨٧ٕ ٣١ٜ

ٜك ٦ٍَٜ حأل٬خٚ ٦رمي أٞ هَؽ ح٘لخ٬ٓ ٜٟ ل٣ٙٝ ٜظّخليح، اهظخٍ أٞ ٬مٝٗ ٫ٌ اؼخٍ ٜلٗ ٘ٙٔٝخ٠ش 

 .ا٩٘ أٞ رخوظ٣ ِخط٢٧ٙ أْٜ حأل٦ٖ.. ٫ٌ ح٘ٝ٭ش ٦ٜ٭ش، ر٥ي٦ء ٦رم٭يح لٟ حأل٠فخٍ

٬شيى ٥ٜخؿ٧ٝ لٝٙ٭ش ط٬َ٥ذ حٍ٘خه٧ٍ٪ . ٬٦ؽَف حوظ٭خٖ ح٘لخ٬ٓ أٓجٙش ٜش٦َلش طشٝٗ ح٘ـٝ٭ك

ل٩ٙ أٞ ٜخ كصٗ ٘ٙلخ٬ٓ ٬مي ٠ظ٭ـش ؼز٭م٭ش ١ٝٙ٘خم ح٘ٝظٔخ٤ٗ ٜك ح٘مٝالء حٌ٘٪ ؿخء اؼالَ 

 .حٍ٘خه٧ٍ٪ ٘٭ٍـَ ح٘ٝمخٍظش ٣٘

٦ح٘لخٖ أ٣٠ ٜٟ و٭َ ح٘ٝم٦َي ٜٟ ِخٚ رّظٗ ح٘لخ٬ٓ، ٦ٜٟ حَ٘ٝؿق أٞ ٬شخر٣ و٧ٝض ٜٟ ِخٚ 

ربليح٣ٜ ً٘ٓ حٌ٘٪ شخد لٝٙ٭خص حإلوظ٭خٖ حٕ٘ؼ٭َس ح٘ظ٫ ال طلص٩ ٫ٌ طخ٬ٍن ح٘زالى ٧ٓحء هالٖ 

 .ح٘لَد حال٤ٙ٭ش أ٦ ٜخ رمي٤خ كظ٩ ح٘ٝخظ٫ ح٬َّ٘ذ



 
30/03/2020  

(ملف لبنان)التقدير النصف شهري   

(  87)                رقم   
       
 

13 
 

أٔخ٠ض لٝٙ٭ش ٌَى٬ش أٚ . ٦٘ي٨ ٓئحٖ ٜم١٭٭ٟ رًٝٙ ح٘مٝخ٘ش لٟ ح٘ـخ٫٠، ٬زي٦ ح٘ٔئحٖ طٍص٭ال

 .ؿٝخل٭ش ٜوؽػ ٥٘خ، ٬ؤط٫ ح٘ـ٧حد رؤٞ حألَٜ ٠ظؾ لٟ ح٘ـَف حٌ٘٪ طٔزذ ر٣ اؼالَ حٍ٘خه٧ٍ٪

٬٦زي٦ ٜٟ . ٕٟ٘ حألَٜ ٘٭ْ طٍص٭ال ٘ي٨ شَحثق ّٜخرٙش أؼّٙض ٬َٓمخ ٧ٜحًِ ١ٜيىس رٝخ كصٗ

ح٘ؽز٭م٫ أٞ ٬ئى٪ كخىػخ ٥ٌٔح ا٩٘ اػخٍس ٜوخ٦ي ٔؼ٭َ ٥١ٜخ ؼخث٫ٍ لزَ ٧ٜحًِ هَؿض ٜٟ ِزٗ 

ِ٭خىحص ٜخ٠٦ٍ٭ش ٦و٭٤َخ ط٥خؿٛ ٜخ كصٗ، ٤ٌ٬٦ذ ح٘زمط ح٩٘ ح٘ظل٬ٌَ ٜٟ ٜعخٍ ٤ٌح ح٘لخىع 

 . ٦ٜخ ِي ٬ظزم٣ ل٩ٙ ح٘ٔٙٛ حأل٫ٙ٤ ٫ٌ ح٘زالى

٦طعك ٦ؿ٥ش ح١٘فَ ٢ٌ٤ ٜخ كصٗ ٫ٌ ل٥يس ح٘ي٦٘ش ٜٟ ؿ٭ش ٨٧ِ٦ أٜٟ ىحه٫ٙ، ال رٗ ٫ٌ ل٥يس 

ٍث٭ْ ح٘ـ٬ٍ٧٥ٝش ٜ٭شخٖ ل٧ٞ ٜلٌٍس ا٬خ٢ ٜٟ ل٧ىس ١ٜخم ح٘لَد ٦حٓظ٥يحي ح٘ٝٔ٭ل٭٭ٟ ٫ٌ 

 . ح٘ـ٧١د

٫ٕ٘٦ طظـ١ذ ح٘زالى أ٪ هعش ٜٔظّزٙ٭ش ل٩ٙ ٤ٌح ح٘صم٭ي، طزي٦ ح٘ٝٔئ٦٘٭ش حأل٩٘٦ ّٜٙخس ل٩ٙ ح٘ي٦٘ش 

ح٘ٙز١خ٠٭ش ٦ح٘ـ٥خُ حّ٘عخث٫ ٫ٌ ط١ٍ٭ْ حإلكظّخٞ حٌ٘٪ لزَ لٟ ٣ٍٔ٠ رَٝحٍس ٜك اؼالَ حٍ٘خه٧ٍ٪ 

 .لزَ ؼَف ًٜٙ ح٘مٝخ٘ش ٘ي٦٘ش لي٦س ل٩ٙ رٔخغ ح٘زلغ

٦ل٩ٙ ح٘ـ٥خُ حّ٘عخث٫ ح٘ظلَْ ٬َٓمخ ١ٝ٘ك طٍخِٛ حأل٦ظخق لزَ الخىس ح٘ٝلخٔٝش ّ٘٭خى٬٭ٟ لٝالء 

ط٧ٍؼ٧ح ٫ٌ طم٬ٌذ ٦ِظٗ أ٨َٓ، ٦حّ٘ع٭ش ١٤خ طزي٦ ّٜٙخس ل٩ٙ لخطُ ح١٘٭خرش ح٘مخٜش ٘ظؽز٭ُ حّ٘خ٧٠ٞ 

 .ح٘مي٫٘ ٫ٕ٘ ال طظؽ٧ٍ حأل٧ٍٜ ٓٙزًخ ٦طظوٌ ١ٜل٩ ؼخثٍ٭خ


