
 

  

ثلا /.ثأت لوح زجوم ر%رقت
ّ

8لا 67ع رأ
ّ

 نكراش ا%روس قرش نم ءاس8ل تاداLش نّمضتي ثيح روزلا ريد ةظفاحم => ءاس

ظنم نم معدب تاّيلحم تاطشان اS]داق ةردابم نمض ةصاTUا نRSراجت
ّ

 ةفاgf دLعمو ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةم

 .مالسلاو برTfا

ثلا تا%$ثأت
ّ

0لا /.ع رأ
ّ

 روزلا ريد ةظفاحم 45 ءاس

 

  m/  2021متlس لوليأ



 

توتملا روزلا ريد مايأ ىدحإ =>
ّ

ظنم ترطضا ،ةر
ّ

 ةّ%راوح ةسلج ءاS{إل ي}رغلا ةظفاyfا ف%ر => ةطشان ةّيلحم يvدم عمتجم ةم

 قارح�و ةمجاLمب ةّي�fلا ل�أ ماق ثيح ،ص�U لتقم ةجي�ن ةقطنملا نم ن.تلئاع ن.ب عازن بوشv دع� ا�رقم => ةدقعنم تنا~

 ءاس8لا م�Sف نمب ةلئاع )25( نم /�كأ حوزن �7إ �7وألا ھمايأ => عا��لا ىّدأ ،ةقطنملا => عزفلا راثأ ام اذ�و يvا�Tا ل�أ كالمأو لزانم

 .لافطألاو

كمت ن.Tf مايأ ةّدعل رتوتلا رمتس  ،ىرخألاو ةنيفلا ن.ب روزلا ريد => ثداوTfا هذ� لثم رّركتت
ّ

خدتلا نم ءاطسولا ن
ّ

 ،ةئدS¡لاو ل

 .ةقطنملا نم مSّ¡ملا =�ا�أ جورخ ةداع كلذ نمضتي

�لا بابسأ دّدعتت
ّ

ثلاب ذخألا => ةبغرلا /.ثتو صا�Uأ لتقم �7إ يدؤتو حالّسلا ا�Sف مدختس  ¦¥لا تاعا�
ّ

 ن%رأثلاب ذخألا ¦¬ع  ،رأ

 نم مS{و~ طقف ثداTfاب ةقالع يأ مLل نو±ي ال تاقوألا ضع�- ھراقأ دحأ وأ يvا�Tا لتقب )ةّي�fلا ءارقأ( مّدلا ءايلوأ موقي

نأل كلذب مايقلا بجاولا نم نو±%و ،ماقتنالا لا±شأ نم ل±شك -يvا�Tا براقأ
ّ

لعتم ھ
ّ

 ذخأي نم رعش  ،ةّي�fلا ل�أ ةماركب ق

لخي ¦¥لا ة/.بكلا تايعادتلا نابسTfاب عضوي ال امك مدّنلا روعش ھبات8ي الو -ةداع- رخفلاب رأثلاب
ّ

ثلا اLف
ّ

 .رأ

لض 
ّ

 اS]ّدح تتوافت ن�و 2011 ماعلا ذنم ةّينمألا ·¶µوفلا نم ةلاح => ةكسTfا ةظفاحم تادلب نم ددعو ةقرلاو روزلا ريد ت

كمتت ملو ة/�كب مدختس«و حالسلا رش�ني فورظلا هذ� لظ =>و ،رخآ �7إ تقو نم
ّ

 ةثالثلا تاظفاyfا 67ع تلاتت ¦¥لا ىوقلا ن

±ش فورظلا هذ� ،ا�Sطاع¼و تاردyUاب راجتالا كلذ �7إ فاضي ،كلذ 67ع ةرطيسلا نم
ّ

 تاعا��لا ةدا%ز بابسأ م�أ دحأ تل

ثلاب ةبلاطملا ةبسv عافترا =�اتلاو
ّ

الضف ،رأ
ً

 .اS]راثإ اLفارطأ داعأ ¦¥لاو 2011 ماعلا 67ع ةقباسلا ةميدقلا تاعا��لا ضع� نع 

 

اقباس ةلوذبملا تالواyfا مغر
ً

اّيلاحو 
ً

 دوLج وأ ةّيلyfا تاطلسلا لبق نم ةّينوناقلاو ةّينمألا ن.تيحانلا نم ةر�اظلا ق%وطتل 

ثؤملل
ّ

الإ ،ن.عامتجالا ن%ر
ّ

احاجن ققحت مل تالواyfا هذ� نأ 
ً

ثلا تالاح نم ضفTUا هاجتاب 
ّ

 ةعّ�¾ملا تاLجوتلا => /.يغتلا وأ رأ

تا 67ع
ّ

ثلا ثداوح عقوت .رأثلاب ذخألا À¿ن عاب
ّ

 يفني ال اذ� .لTfا =Áاسم دّقع  ام و�و ايا�fلا تارشع تالاTfا نم ديدعلا => رأ

ثؤملا ا�دوقي ¦¥لا كلت ةصاخ ةّيلyfا دوT�Lا ةردق
ّ

 فنعلل دح عضوو ايا�fلا ددع نم ليلقتلا => نوّيعامتجالا ءاLجولاو نور

تا لالخ نم
ّ

 ةقرو جئاتن قفو .رأثلا ةر�اظل دح عضو 67ع ةردقلا كلتمت ال دوT�Lا هذ� ىقبت نكلو ،ÃÄصلل ةّيفرع دعاوق عاب

اب%رق ردصت ةّيثحب
ً

ظنم نع 
ّ

 67ع اËSمو اياÊf طوقس �7إ يدؤت ¦¥لا =È ةدّقعملا تاعا��لا زربأ ّنإف ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةم

 .فرشلا اياضقو لتقلاو فطTUاو ثا/.ملا تاعازن :لاثملا ليlس

 عفدو ةّينمز ة/Íفل ةقطنملا نم جورTUا~ ا�Sلع فراعتم ةدّدحم تاوطخب يvا�Tا يوذ مايق دع� وفعلا ايا�fلا لئاوع ضع� لبقت

 ايا�fلا نم د%زملا طوقس لامتحا نم ليلقتلاو ةئدS¡لا �7إ فدS] ¦¥لاو ةيساسألا تاوطTUا نم دحاو جورTUا /mتع«و ،=�ام غلبم



الإ ،مÏSضغ جوأ => ةّي�fلا براقأ نو±ي ثيح ثداTfا عوقو 67ع �7وألا مايألاو تاعاسلا => ةصاخ
ّ

ابلاغ جورTUا اذ� ّنأ 
ً

 ال 

 ةّيعامتجالاو ةّيداملا مS¡لاحو مËSمأ 67ع سكعني ھتاذ دحب اذ�و ھراقأ نم لئاوعلا تارشع �7إ دتمي لب ،يvا�Tا رصتقي

  .ةّيسفنلاو

 

ثلا ثداوح بlس� نLلئاوع عم نجرخي ي¼اوللا ءاس8لا
ّ

ارثأت /�كألا ةئفلا ّن� رأ
ً

 )8( عم ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تثدحت ،

vلاطم تالئاعل ن.مت8ي ءاس
َ

اّيلاح نوميقي رأثلاب ةَب
ً

 نع ةدحاوو روزلا ريد => ثداوح نع نثدحت نËSم )6( ،روزلا ريد ف%ر => 

 ررضلاو يداملا ىوتسملا 67ع رئاسخ نم ھل نضرع¼ ام ليصافت نع ءاس8لا تثدحت .ةقرلا ف%ر => ىرخأو ةكسTfا ف%ر => ةثداح

 ،لتق ةيلمع => تطروت تالئاع نم مS{أل نLعم لماعتلا ةفيضملا تاعمت�yا ضع� ضفرت ،¦¶Õفّنلاو =Áامتجالا ن.%وتسملا 67ع

 ةيحانلا نم اّمأ ،رو~ذلا نم ةلئاعلا دارفأ =Öابل وأ نLل لمعلا صرف رفاوتو نS¡كرح 67ع ةّيعمت�yا ةمصولا هذ� رثؤت امك

 اوراصف لافطألا امأ ةّيlصع /�كأ اوحبصأ جاوزألاف ،جاوزألاو لافطألا كولس => /.بك /ّ.غ¼ نع نثدحت ءاس8لا ضعبف ةيسفنلا

امئاد نوليم%و ن.لزعنم
ً

اضيأ مLف ءا±بلل 
ً

امالك نوعمس  
ً

احراج 
ً

 هذ� /.ثأت �7إ تادّيسلا نم ددع تراشأ .ةسردملاو عراشلا => 

انايحأ ةقّيض دودح => حبصتو ةقالعلا عجا/Íت ثيح اËSم اوجرخ ¦¥لا ةّيلصألا مLقطانم => براقألا عم تاقالعلا 67ع ثداوTfا
ً

. 

لبقتي ال ةان�Tا ضع� ّنإ تلاق ءاس8لا ىدحإ
ّ

 يرئاشعلا معدلا 67ع نيدمتعم ةتباثلا ةّيفرعلا دعاوقلل نوعاصني الو لولTfا نو

اصوصخ
ً

�لا نم رخآلا فرطلا نا~ لاح => 
ّ

 .معّدلا اذ� سفنب عّتمتي ال عا�

 

 

 

 

 

 

 

 



ثأتو تا2لتمملاو حاورألا )' رئاسخ
ّ

 ةّيعامتجالا تاقالعلا ر

 ص�U لتق =Úوز قيقش ".اLجوز ةلئاع عم لصح امع ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل تثدحت )راعتسم مسا( ءامسأ ةدّيسلا

 :ءامسأ تلاق ةثداTfا ليصافت نعو ."ةثداTfا هذ� بlس� انراقأ نم ةلئاع )40( =�اوح عم ليحرلل انررطضاو ،ة%رقلا نم

 ىقتلا روزلا ريد �7إ امS]دوع دع}و ،نانبل => امLلمع لالخ ص�U عم ةنس )28( رمعلا نم غلابلاو =Úوز قيقش فلتخا“

ق ،ارجاش¼و ىرخأ ةرم ناصU¾لا
ُ

 ةّيلوألا تافاعسإلا ءارجإ مت ." ة/.طخ ةباصإ =Úوز قيقش بÞصأو را�¾لا لالخ ص�U لت

أ ةLج نم ھجالع لامكتسالو ةLج نم ھتيامTf ىرخأ ةقطنم �7إ اËSمو ةكسTfا �7إ ھجارخ�و =Úوز قيقشل
ُ

 .ىرخ

اضيأ قرُح يßاسv /.فاو~ لحم يدل نا~ ،ة%راجتلا انلاحمو انلزانم ةّي�fلا ل�أ قرح "
ً

 ال نأو جورTUا ةّي�fلا ووذ اّنم بلط ،

 روزلا ريد ف%ر => /mكلاو ةوعصلا ¦¥%رق �7إ ن%رخآو ةكسTfا �7إ =�6أ نم ضعبلا ھجوت ،¦¶àاوملاو ةعتمألا ضع� ىوس لمحن

ال��م انرجأتساو روزلا ريد ف%ر => ةّيشومرLلا ة%رق �7إ انLجوت ھتاوخأو =Úوزو انأ ،ي}رغلا
ً

 ."كان� 

 

 ةبعص ةايح شÞع¼ ،ةّصاTUا تاجايتحالا يوذ نم ن.لفط اáSدل روزلا ريد =Öرش جينارغ ة%رق نم ةدّيس )راعتسم مسا( ةّيحبص 

 اياقب عمجب لمعأ انأو لمع  ال =Úوز ":ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةّمظنم ةثحابل ةّيحبص تلاق .اLجوز لتقب ا�وخأ ماق نأ دع�

 لصو ،نئازلا دحأ ن.و ¦¬يب لادج ثدح  m/ 2017متlس/لوليأ رLش => ،ل��ملا تاجايتحا ن.مأتل اLعيو كاوشألاو ليصاyfا

نأل لافطألا لام��و =�ام�إب =Úوز مSّ]او انل��م �7إ ھجوت يذلا =åأ �7إ /TUmا
ّ

 ضرع¼أو يدرفمب لمعأ ¦¬عد%و لمع  ال ھ

اليتق هادرأو =Úوز 67ع رانلا =åأ قلطأ ،تاقياضملل
ً

".  

ظنم ةثحاب اRS تقتلا -جينارغ- ة%رقلا سفن نم ىرخأ ةأرما
ّ

 ترطضا نأ دع� =�اTfا اS¡ماقإ نا±م => ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةم

 => =åأ نبا بÞصأ ":ةمطاف تلاق .ة%رقلا نم ص�U لتقب ا�وخأ ماق نأ دع� ي}رغلا روزلا ريد ف%ر �7إ لاقتنالا �7إ اS¡لئاعو

نأ انغلبأ ثيح ھتgf 67ع اننأمطو ھل ةّيلوألا تافاعسإلا ضع� ءارجإب ةراملا دحأ ماق ،2020 ماع فصتنم => /.س ثداح
ّ

 ھ

 بكترا يذلا قئاسلا نم بلط امك ،نانئمطالل ىفش�سملا �7إ =åأ نبا لقن ضرمملا اّنم بلط ،=�ّوألا فاعسإلا ديج%و ضرمم

نأل ضرمملا باشلاو -باصملا لفطلا دلاو ھسفن و� - ةمطاف قيقش ن.ب را�� بشv ."ةرداغملا ثداTfا
ّ

 ةرداغملاب قئاسلل حمس ھ

 مجا�و ةقطنملا ةمطاف قيقش رداغ ."كان� =>وت ثيح ن.�ç ةدلب ىفش�سم �7إ ھلقن متو باشلا باصأو رانلا =åأ قلطأ "

 => ةل±شم ھل بlّس يذلا رمألا ھمدق => هوباصأو ا�دلاو 67ع راّنلا اوقلطأو ةمطاف ةلئاع ل��م ةّي�fلا براقأ نم ةعومجم

 .ةداLشلا ذخأ خ%رات ·¥ح اËSم يvاع  لازال ¦¶èملا

 انرجأتسا ةدعاسملا انراقأ ضفر ،=åأ ھلعف ام بlس� انليحرت ة%رقلا ل�أ رّرقي نأ لبق ةقطنملا كرت ھتباصإ دع� يدلاو رّرق" 

 ."ي}رغلا ف%رلا ىرق ىدحإ => ل��م



ق ةكسTfا ةظفاyf ةع�اتلا ةضماح وبأ ة%رق نم )راعتسم مسا( /.بع
ُ

 ةيادب =>".ام�Sلع رشابم ران قالطإب ھت8باو اLّمع لت

 ىفش�سم �7إ ام�انلقن ،ن.باصم ھت8باو ¦êّع اندجوو نا±ملا �7إ انLّجوت ،¦êّع ل��م => ران قالطإ تعمس 2014 وينوي/نار%زح

نأ /.بع لوقت ."ىفش�سملا => ةايTfا تقراف ھت8باو ق%رطلا 67ع =>وت ¦êّع ةكسTfا
ّ

لدألا ضع� لالخ نمو ھ
ّ

 بlس انتلئاع تفرع ة

Ãسملا دحأ قرس ةثداTfا دع�" ¦¶µارأ 67ع ميدق فالخ و�و رانلا قالطإ
ّ

f.ع حالس نêّ¦ رانلا قالطإ لالخ ھمدختسا يذلا 

شكتت تأدب ان� نمو ،ىرقلا ىدحإ => حالسلا عيب صU¾لا اذ� لواح ،ھسفن نع عافدلل
ّ

  ."ةم%ر�Tا طويخ ضع� انل ف

 نم ¦êّع نبا بر� ،¦êّع لتق => كراش ھنأ انملع يذلا صU¾لا لتقو قوسلا �7إ ¦êع نبا ھجوت رLشأ ةثالث دع� ":/.بع تلاق

اّيلحم ·êّس  امك وأ ةرداغملا اّنم اوبلط اëSاLجوو ةقطنملا ل�أو ةقطنملا
ً

 نبا لعف ةّدر ّنأل يمامعأ ن.ب تافالخ تlشv .ليحّرلا 

 ."ھجوتن نيأ �7إ ملعv الو انÞضارأو انقازرأ كرت 67ع انت/mجأ ¦êّع

 

 

 اáSدلو اLّمع نبا نم ةجو�Íم ةنس )25( ا�رمع  ،ي}رغلا روزلا ريد ف%ر => بشخ وبأ ة%رق نم  )راعتسم مسا( لانم ةديسلا

 ن.ب ميدق فالخ" :لصح ام ةفصاو لانم تثّدحت .مëSانبأو اLمامعأ ھفارطأ را�� ثدح m/ 2019متlس/لوليأ رLش => ،ن.لفط

 �7إ اذ� ىّدأو اوقفّتي مل ضرألا صوصخب مËSيب ةسلج لالخ ،مëSانبأ �7إ دتماو فالTUا اذ� ّلظ ،ةّيعارز ضرأ 67ع يمامعأ

vعلا ھيف مدختسا را�� بوشí¶¦ ا ر%زانجوTfصأ ،ديدÞس ھسأر => يمامعأ دحأ ءانبأ نم باش بlّنو ف%زن ھل ب
ُ

 �7إ لق

اددع نأل باشلا برضب ماق نم فرعُ  مل ." لافطا )5( ھيدلو )30( هرمع باش 7>وتملا ،كان� =>وتو ةقرلا => ىفش�سم
ً

ا/.بك 
ً

 

 انلواح" لانم ل�أ م� نيذلاو ن.يساسألا ةل±شملا فارطأ دحأ لئاوع ليحرت ةقطنملا ءاLجو رّرق كلذل ،ةرجاشملا => كراش

اناذآ َقلت مل =Áاسملا ل~ نكلو قرطلا ل±ب ةTfاصملا
ً

 لتقلاب بlس�لاب ¦êّع ءانبأ دحأ مSُّ]ا ةثداTfا نم رLش =�اوح دع� ،ةيغاص 

 رفاوت مدع بlس� ھنع جرفأو رLشأ )6( ةّدمل ن�ðلا => يقو ةّيلyfا تاطلسلل ةع�اتلا ةّينمألا ةزLجألا لبق نم ھيلع ضبقو

لدألا
ّ

لدأ ال نأل ن�ðلا نم ھجورخ دع� ¦êّع نبا لتق نم =>وتملا ل�أ ان�%رق ءاLجو عنمو ة
ّ

  ."ةم%ر�Tا => ھعولض تlثت ةعطاق ة

اّيلاح نكس¼ ةقرلا نم )راعتسم مسا( ةنمآ ةد�اشلا
ً

 ةد�اشلا لوقت .2019 ملع اLقيقش اÏSكترا لتق ةثداح بlس� روزلا ريد => 

 لفط برضب مËSم )3( ماق ،ةنس )12(و تاونس )9( ن.ب م�رامعأ حوا/Íت لافطألا نم ددع ن.ب طيس� لا±شإب تأدب ةثداTfا نإ

خدت " .راو�Tا ءانبأ نم
ّ

 ملو مS{ا/.ج نبا برض ةداعإ 67ع مLضّرح لافطألا دحأل ب%رق ص�U ،لا±شإلا لحب اوماقو ءابآلا ل

 نع لافطالا داع�إ لواح ماع )19( رمعلا نم غلبي )راعتسم مسا( دبع ھمساو يقيقش ةرجاشملا لالخ ،كلذ لعف => اودّد/Íي

لخدت ،لا±شإلا لحو مLضع�
ّ

 مLحارس تقلطأو ،رخآ ص�Uو =åأ لاقتعاب تماقو رطيسملا يركسعلا ليصفلل ةع�ات ة%رود ت

اليل
ً

".   



 ءالؤ� ماق“ .ة%ران تاجارد 67ع صا�Uأ )5( ھق%رط ض/Íعا ھئاقدصأ دحأ عم ةد�اشلا قيقش ھجوت لالخو =�اتلا مويلا =>

 ددع باصأ ،ةداع ھعم ھلمحي ن.كس مادختساب ھسفن نع =åأ عفاد ،ر%زان�Tاو ¦¶íعلاب حّ/mم ل±ش� =åأ برضب صا�Uألا

خدت ."ھتافو �7إ ىّدأ ام ةنس )15( هرمع ھتبقر => م�دحأ حورجب صا�Uألا نم
ّ

 ردا~ نم اوبلطو ةّيعمتجم تاّيص�U تل

 عوقو لامتحا نم اËSع مجني دق امو لاعفألا دودر بنجتل ةقطنملا ن.مأت متي ·¥ح ةافولا ةلاح نالعإ مدع =yf6ا ىفش�سملا

Êfلا هذ� ،ايا¾Uسفن تايصLاب ¦¥لئاع => لاجرلا اوبلاط اTUأ ماق " .طقف ءاس8لا يقو جورå= ديكأت متو ھسفن ميلس�ب 

لد ةمالع دوجو �7إ ةفاضإ هدسج نم ةفلتخم قطانم => تامدكب ھتباصإ
ّ

  ."ري��جب ھقنخ ةلواحم 67ع ت

 �7وألا مايألا تنا~ .مايأ ةّدع دع� ةلئاعلا دارفأ =Öاب مLعبتو روزلا ريد => ةوعصلا ة%رق �7إ اولقتناو ةقطنملا ةد�اشلا ةوخأ كرت

 .ايا�fلا نم د%زملا �7إ يدؤي دق يذلا لعفلا ةدر نم فوTUا ثيح ةد�اشلا لوق قفو مايألا بعصأ نم ةثداÃfل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعاتملاو فوHIاب ةئيلم ةديدج ةايح

 �7إ مLحوزن نم �7وألا ة/Íفلا زايتجا 67ع تارخدملا ضع� مS]دعاس ،ةثداTfا لبق ةدّيج تنا~ اS¡لئاعو ءامسأل ةيداملا لاوحألا

 .لاملا نم غلبم ضارقتسا �7إ ةفاضإ ةّيشومرLلا ةقطنم

نأل ¦¥لئاع ادع ام مLلزانم �7إ انراقأ مظعم داع" 
ّ

ثأ اذ�و ةلئاعلا دارفأ =Öاب عمو =ñم =Úوز فرصت /ّ.غ¼ ،يvا�Ãل برقألا ان
ّ

 67ع ر

اّيلاح =Úوز ،انلافطأ كولس
ً

 ،=Úوز قيقش ھلعف ام بlس� سانلا ةطلاخم مدعل ñ7سv انأو =Úوز ،ميلع¼ الب =�افطأو لمع  ال 

نأل انعم اوفطاع¼و اندوجو اولّبقت ا�Sلإ انحزن ¦¥لا ة%رقلا =�ا�أ نم ضعبلا
ّ

انايحأ عمسv انّنكلو ،انل بنذ ال ھ
ً

 اننأب تاماSّ]الا ضع� 

 ."نامألاب ھيف رعشv نا±م يأ �7إ يدالوأو =Úوز عم جورTUا د%رأ ،ا%روس => ءاقبلا لمتحأ دعأ مل ،نومرجمو ةلتق

 

 مايق ةيشخ ةرسكلا ةدلب �7إ اولقتناو ةقطنملا ةّيحبص ل�أ كرت ،اLجوز يوذ دنع اوقب نيذلا ا�دالوأو اLجوز ةّيحبص ترسخ

ا/.ثك اوطلتخي ملو ةميخ => اونكس ،مLل��م ةمجاLمب ةي�fلا ل�أ
ً

 مل راو�Tا نم ديدعلا ّنإف ةّيحبص بسحو ،ةقطنملا ل�أب 

  .ا�وخأ ھبكترا ام بlس� اS¡لئاع عمو اLعم اولصاوتي

كمتأ ال =�اتلاو ي¼املا±م 67ع نوبيجي ال جينارغ => يvا/.ج ءانبأو يßاقدصأ "
ّ

 اوحمس  ال =�6أ ،يßانبأ نع /mخ يأ ليصحت نم ن

خأتم ُتملع ،يدالوأ راضحإب =�
ّ

 =�6أ =� حمس  ملو ،حو��لا دع� ء¦¶ó يداصتقالا انعضو ،لام�إلا بlس� يßانبأ دحأ ةافوب ةر

 ."لمعلا وأ جورTUاب حو��لا دع�

 

كس ¦¥لئاعو انأ " ايكرتو روزلا ريد ف%رو ةكسTfا => ةقرفتم قطانم �7إ اLمامعأو /.بع ةلئاع تLجوت
ّ

 ريد => ةرسكلا ةقطنم => ان

ترتو دحأ اندعاس  مل ،روزلا
ّ

لخت ،ةّيلاملا نويّدلا نم /.ثكلا انيلع ب
ّ

 ةقالع يأ اLل سÞل ¦¥لئاع نأ نم مغّرلا 67ع ء¦¶à ل~ نع اني

أ انّنكلو ،لصح امب
ُ

 اّنكسف ل��م راجئ�سال الو ¦êّع لتقم ةّيضق صوصخب يماحم ليكوتل لاملا انيدل نكي مل ،ليحرلا 67ع ان/mج

 ن.مرجمك مLعم لماع¼ رخآلا ضعبلاو اS¡لئاعو /.بع عم فطاع¼ ةديد�Tا ةقطنملا نا±س ضع� ."ن.حزاّنلل ةصّصخم ةسردم =>

اّرقتسم سÞل ةسردملا => اندوجو"
ً

 ."ميلعتلل ةبلطلا ةداعإ ليLس�ل ةسردملا => ن.حزاّنلا ءالخإب ة/Íف ل~ => نوبلاطي ةبلطلا يوذ ،

 لمع نع ثحبلا 67ع اS]اوخأو /.بع /mجأ ام اذ�و ةّيgf بابسأل لمعلا عيطتس  ال /.بع دلاو

ادج بعتم لمع و�و بتا±ملا فيظنت �7إ ةفاضإ ةطايTUا => نآلا لمعأ " 
ً

امئاد ضّرع¼أ ةقطنملا نع ةب%رغ يvو~و لمعلا لالخ ،
ً

 

نأل =� ôÀزم لاؤسلا اذ� نا~ ،ةرسكلا => يدوجو بlس نع لاؤسلل
ّ

كذي ھ
ّ

امئاد يvر
ً

 ."ان�يب نم انتجرخأ ¦¥لا ةعشlلا ةثداTfاب 



 

الإ م�Sضارأ نم ءزج �7إ لانم ةلئاع ةدوع� حامسلا مغر
ّ

 لذب .لتاقلا نع نوثحبي ةّي�fلا ل�أف مLقرافي مل فوTUا روعش ّنأ 

 ال نأ 67ع انÞضارأ �7إ ةدوعلا انيلع رخآلا فرطلا ط/Íشا " اS¡عيبط �7إ تاقالعلا ةداع�و ÃÄصلل ة/.بك دوLج براقألاو ءاLجولا

 ةلئاع ةدوعلا نم ¦¬ث�سا ،ءارغلا~ انتلماعم متت نأو مLكالمأ �7إ برقألا ¦¶µارألا نم ب/Íقن ال نأو مËSيو ان8يب لصاوتلا متي

نأ دقتعا ،طقف ھب ھب�شملا باشلا
ّ

نأل نوبنذم ان
ّ

ق ،انل~اشم لTf ةق%رطلا هذ� �7إ انأ�T ان
ُ

 نمزلا نم ة/Íفل اندرش¼و باش لت

 اوراصو انلّبقتي دع  مل ةقطنملا ل�أ نم /.ثكلاو انراقأ م� نيذلا رخآلا فرطلا عم انتقالع انرسخ ،ت�ّتش¼ ھب ھب�شملا ةلئاعو

ألا لئاوعلا ءاسvو انتلئاع ءاسv ن.ب تاقالعلا ·¥ح انعم ثيدTfا نوبّنجتي
ُ

 ضفر تاّرملا دحأ => ،ھيلع تنا~ ام �7إ دع¼ مل ىرخ

اّيئاñ= }Sم لماعتلا ضفرو تاّيجاTfا ضع� =ñيب ةقطنملا راّجت دحأ
ً

".  

ثأ ةثداTfا هذ�
ّ

ثأت تاجّو�Íملا ءاس8لا ،جاوز تاقالع ان8يب " ن.فرطلا ن.ب ةقالعلا 67ع تر
ّ

ا/.ثك نر
ً

 نضّرع¼ نLضع}و لصح امب 

 ماق اS¡لئاع� لاصتالا ءاس8لا ىدحإ تلواح ،نRSراقأ ةرا%ز نم نعنُمو ،لصح ام 67ع لعف ةّدرك نLجاوزأ نم برضلاو ةنا�إلل

 براقأ نم ص�U نم ةجو�Íملا ھب ھب�شملا ةقيقش =È رّرضت نم /�كأ ،ھضّرحي نا~ ھلوح نم ل~و اLمتشو ةّدش� اRSرضب اLجوز

  ."مS¡%ؤرب اLل حمس  ال ن.لفط ا�ءارو تكرتو اLل��م نم تدرطو تانا�إلا نم /.ثكلل تضّرع¼ ثيح ،ةّي�fلا

 

ثلا تالاح" .رأثلاب ذخألل م�دحأ فادS¡سال ةلواحم يأ نم ا�ووذو لانم ·¶èخت 
ّ

ثؤت رأ
ّ

 نوعمس  انلافطأ ،ةمداقلا لايجألا 67ع ر

امالك
ً

اّيبلس 
ً

نأب عراشلا => وأ ةسردملا => مëSالمز نم اّنع 
ّ

 ،انلافطأ عم طالتخالا وأ لماعتلا نم لافطألا ةّيقب نورذح%و ةلتق ان

ا/.ثك نو±بي =�افطأ راص
ً

أ ةLج نم ،
ُ

اّيlصع راص =Úوز ىرخ
ً

 ."ةّيسفنلا انتلاح ن.سحتو /.يغ¼ لواحن نحنو ةبعص انتايح تراصو 

 

 =>" ةّيمويلا تافورصملاو لاقتنالا تاقفن ةيطغتل مS]ا±لتمم نم ضع� عيبل اS¡لئاعو ترطضاو لاملا نم /.ثكلا لانم ترسخ

 دع¼ مل نكلو ،ضرألا => لمعلل =Úوز داع ان�%رق �7إ انتدوع دع� ،انعم ثدح ام بlس� =Úوز ليغش¼ دحأ لبقي مل حو��لا ةيادب

 ."تنا~ امك ةيداملا ةلاTfا

 

 ةثداح بكترا ا�Sخأ نأ ةصاخ روزلا ريد => ھيف شÞعتس يذلا ديد�Tا عمت�yا لعف ةّدر نم قلقلاو فوTUاب رعش¼ تنا~ ةنمآ

 يوني نكي مل =åأ ّنأل انعم اوفطاع¼ كلذ نم /�كأ لب ،اندوجو =�ا�ألا بعوتسا ،تاقياضم يأل ضرعتن مل نآلا ·¥ح ".لتق

 ،ةقرلا => يرLشلا م�دروم ردصم او~رت مS{أ ةصاخ ةّيداملا بعاصملا ضع� ةيادب اS¡لئاعو ةنمآ تLجاو ."لتقلا ةم%رج با±ترا

 نوفرع  مSّ{أل مLعم لصاوت 67ع انيقب ،ةقرلا => انراقأ عم انتقالع /.غتت مل " مLلاوحأ ت8ّسحتو لمعلاب اوأدب ة/Íف دع� اS]وخأ



 ل�أ ھب موقي نأ øّÄري ام يأ بنجتلو ،ةرطيسملا ىوقلا ھتردصأ وفع دع� ن�ðلا نم ةنمآ قيقش جرخ  ."ثدح ام ليصافت

 .لحارم 67عو ةي�fلا ل�أ نم طورش قفو لصح ام اذ�و TÄاصتلاو راوTfاب ن.فرطلا عانقإل ءاLجولا نم ددع لخدت ةّي�fلا

ادوصقم نكي مل انعم ثدح ام "لوقلاب اúSيدح ةنمآ ¦ùنت
ً

كمتي مل اذ�و ،رخآ �7إ ليج نم لقت8ت دقTfاو ةنيغضلا ،
ّ

 ءالقعلا ن

أ تاعا��ل بlس نو±تو روطتت اSّ{إف �.جو تقو => تاعا��لا زواجت نم
ُ

  ."ىرخ

 

 ّنإف موللا مغر " ةمطاف فيضت .ديدشلا موللا مLل اوLّجو ةمطاف ةلئاع ا�Sلإ تلقتنا ¦¥لا ةقطنملا =�ا�أ ّنإف ةنمآ سكع 67ع

 عم انتقالع اّمأ ،ةدعاسملا انل اومّدقو ثدح امب بنذ يأ انل سÞل ھنأو ةصقلا ليصافت مLل انحرش نأ دع� انعم اوفطاع¼ =�ا�ألا

ادج ةئÞس ةيلصألا انتقطنم =�ا�أ
ً

نأ نم مغرلا 67ع انعم اوفطاعتي ملو 
ّ

 يذلا يدلاو ىوس دجوي الو ةدعاسملل جاتحنو ءاسv ان

  ."انعم نولصاوتي الو ةدعاسملا انل اومّدقي مل انراقأ ،ةباصإلا دع� ةبعص ھتكرح تحبصأ

 لماع¼ فلتخا ةقطنملا =åأ رداغو انل��م انكرت نأ دع�" /.بك ل±ش� ت/ّ.غ¼ اSّ{أب لوقت ةمطاف نإف ةلئاعلا لخاد ةقالعلا نع

كفي أدو ل��ملا نم جورTUا نم انعنمي راصو ي¼اوخأ عمو =ñم يدلاو
ّ

 ىدحأ مرحو ةلئاعلا 67ع ءبعلا نم فيفختلل انج%و�Íب ر

كبم رمع => تجّوزت ي¼اوخأ ىدحإ ،جاّوزلا 67ع ا�/mجأو اLميلع¼ لامكتسا نم ي¼اوخأ
ّ

ثأ اذ�و ر
ّ

 رغصألا ي¼اوخأ ةّيسفن 67ع ر

ارمع
ً

". 

 

ادج قاش اLفصو قفو اLلمع نا~و تادايعلا ىدحإ => لمعلاب ةمطاف تأدب ةّيداملا فيلا±تلا /.فوت => ةدعاسملل 
ً

 دعاس امك ،

 ىدحإ => لمع¼ ةثلاث تخأو ،ةّيداملا مS]اجايتحا ن.مأت => /�كأ م�اس ام اذ�و لمع ن.مأت => ةمطاف ةقيقش نا/.�Tا ضع�

  .تاّيلديصلا

 => رارقتسالا انرّرق ،لصح ام 67ع قفاون ال ،يمأو ي}أو ي¼اوخأ نع فيفختلل /.ثكلا لازأ الو ُتلّمحت ،ھتلعفب انتايح رّمد =åأ"

انامأ /�كأ اSّ{أل ا�Sلإ انحزن ¦¥لا ة%رقلا
ً

 ."انل 

 

ارا�� رثأ فيك ةايTfا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل تور )راعتسم مسا( ايلع ةد�اشلا
ً

  .اS¡لئاع 67ع اRSراقأ نم ن.نثا ن.ب 

ط "
ُ

 ."لصح امب ةقالع يأ اLل سÞل =Èو ةّي�fلا ةوخأ لبق نم اS¡عاضب قارحإ ّمتو ھب لمع¼ يذلا قوسلا نم ¦¥مع تدر

 



 ءاسVلا TUع رأثلا تايعادت نم ليلقتلل ةOّرورض تاوطخ

 ،ةّيلyfا فارعألا قفو نكسلا نا±م /.يغ¼ دع� ةصاخ /mكألا ءبعلا نلّمحت%و بنذ يأ نLل سÞل ءاس8لا نإف تاداLشلا قفو

 ،رخآ نا±م �7إ =6صألا نا±ملا نم لاقتنالا اLفلخي ¦¥لا ءابعألاو ةّقشملا هذ� ل~ لّمحت انيلع بعصلا نم“ :لوقت /.بع ةد�اشلا

 67ع ضّرحي ام زربأ ىدحإ =È لاملل ةجاTfا ّنإ لوقتو ،حالسلا لمح 67ع مëSانبأ عي�¾¼ مدع 67ع اوصرحي نأب =�ا�ألا ¦¶ûوأ

 ."لتقلا

ثلاب ةبلاطملا =�اتلاو لتقلا تالاح ةدا%ز => بlّسلا =È ¦¬مألا راتS¡سالاو ·¶µوفلا
ّ

 ةباقر دوجو مدع" لوقلاب كلذ ايلع ÊÄوت .رأ

ذنم ،رّركتي لتقلا عوضوم لعج امم ةلتاقلا ةÃfسألا لمح 67ع ةّينمأ
ُ

 لتق مئارج تبكترا اذ� انموي ·¥ح 2021 ماعلا ءدب 

 ."ةر�اظلا هذLل دح عضول ةّداج تالواحم دوجو نود ةميق الب اLضع� ةديدع بابسأل

 

لخ ¦¥لا طوغضلا نم فيفختلا لواحت ¦ùف ةلئاعلا => /mكألا ةنبالا اS{و~و )راعتسم مسا( ةلS{ ةد�اشلل ةبس8لاب
ّ

 ةايTfا اS¡ف

ا/.ثك لواحأ " اLل�أ 67ع  ةديد�Tا
ً

ثلا عوضومب /.كفتلاب لغش8ي ھعدأ ال ي~ ةفلتخم رومأ => ثّدحتلاو يدلاو عم سول�Tا 
ّ

 اّمأ ،رأ

افوخ ليللا فصتنم ظقي�س¼ اLلعجي يذلاو دودTfا ىطخت يذلا اLفوخو مئادلا اLعل� عم لماعتلا لواحأ يمأ
ً

 كلذكو ،انيلع 

  ."فوTUاو بعرلا اذ� ل~ اوشÞع  نأ بنذ يأ مáSدل سÞل نيذلا راغصلا ي¼وخأ ةيلوؤسم

 

اضيأ انأ " ةلS{ لمكًت 
ً

 ل�ألا لبق نم /�كأ ل±ش� ءانبألا ةبقارم بجي ،بعص ھب تررم يذلا نأل يvدناس«و =ñم فقي نمل ةجاحب 

 ."ن.بنذملا صا�Uألا وأ ¦¬عملا صU¾لا طقف اLل~ ةلئاعلا ليحرت مدع ء¦¶èلا اذ� لثم ثودح دنع كلذكو

 

 

 

 

 



 ةمتاHIا

ثلاب ةبلاطملا تالاح تايعادت عم لماعتلا ّنإ
ّ

8لا 67ع رأ
ّ

لطتي ءاس
ّ

 با±تراب مSّ¡ملا فرطلا عم لماعتلا ةّيفيكب رظّنلا ةداعإ ب

انايحأو ةرشابم ةبارق ةلص ھطرت نم ل~ لمش�ل ةّي�fلا يوذ لبق نم ن.قحالملا ةرئاد عيسوت .ةم%ر�Tا
ً

 يvا�Tاب ةرشابم /.غ 

ألاو دارفألا 67ع ةّيبلس جئاتن �7إ يدؤت
ُ

 تاقالعلا �7إ ا�ادعتت لب ،ةّيداملا ةراسTUا 67ع رصتقت ال ¦ùف ،ÃÄصلاب ·ّ¥ح ¦ùت8ت ال رس

 .ا�زواجت ةلوLسلاب سÞل ¦¥لا ةرسألا دارفأ ن.ب ةقالعلاو ةّيسفنلا راثآلاو طيyfا عمت�yا عم ةّيعامتجالا

�لا => فنعلا ةرئاد قيÞضت 67ع لمعلا ةّيلyfا تاطلّسلا بجاو نم
ّ

 ةدايس ضرفب ا�ءادأ ن.سحتو مكاyfا ليعفتب تاعا�

�لا لح �7إ ةفداLلا ةّيلyfا دوT�Lا معدو ،ة/mخو ملع يوذ ةاضقل ةلادعلا ميلس¼و نوناقلا
ّ

 .تاعا�

�لا فارطأ 67ع طغضلاب ن.بلاطم ن.يعامتجالا ن%رثؤملا نإ
ّ

 )ليحرلا( جورTUاب اS¡بلاطم متي ¦¥لا لئاوعلا ددع نم ليلقتلل تاعا�

�لا ة/.تو عافترا .ن%ررضتملا نم ليلقتلا =�اتلاو لتقلا ثداوح دع�
ّ

 �7إ ةجاTfا دكؤت ةديدع بابسأل ا%روس قرش لامش => تاعا�

±سلا 67ع ا�راثآ نم فّفخت ةديدج قرط
ّ

 .نا

 رداق وLف ،جئاتنلا ةرصانمو اياضقلا هذ� لثم => شاقّنلاو ةرثؤملا فارطألا عمج 67ع ھتردق لالخ نم ما� رود يvدملا عمتجملل

 ./.ثأتلا تاذ ىوقلا عم ھتاقالعو ةّيلاملاو ةّ%رشlلا هدراوم مادختسا 67ع

 


