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 يىفك دعثىلكهًح انذكتىر 
 عثىد انسراجيف حفم استمثال انذكتىر 

 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 رئ٘س ٌجٍؽ اىيغث اىؿرة٘ث، اىص٘د األشخاذ اىدنخٔر ٌروان اىٍحاشِٖ

 اىصادة اىزٌالء أؾضاء اىٍجٍؽ

 اىصادة اىحضٔرو اىص٘دات

 ةؿد،و ةرناحّو رحٍث اهللو اىصالم ؾي٘هً

ٚإ٩ٰ عم١ؿ ٥١٣  ٬ذ٧ة٥١٦ ث٭ؾق  ٧٣٪ةقجح، ٦٪ةقجح  قػذٞجةؿ ٌٔػٮ صؽٱػؽ 

 ٬ٮ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ جوو ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ

إ٩ٰ عم١ؿ  ٣كػٲؽ راػٲف  ٧٣ض٧ػٓ ٹػذٲػةرم ٣ذٞػؽٱ٥  ٣ٌٕػٮ  ٣ضؽٱػؽ ك

 إف ٠٪ػخك إ٩ضةز د٫وو عٔػٌؿ٥١ٚ ثػ٫،ك دأ٤ٔ٫ٞ٣ٯ مؼىٲذ٫ كد٧ٲـق ك إ٣ٲ٥١، ع٦ؿُّ 

رث٧ػة ك عٔذٞؽ عف  ٣عةًؿٱ٨ عك ٤ٔٯ  ٵ٢ٝ ص٤ٌ٭٥، ٱٕؿٚٮف  ٣ػؽ٠ذٮر  ٣كػؿ ج،

 ٱٕؿ٫ٚ ثٌٕ٭٥ ع٠سؿ ٧٦ة عٔؿؼ، ٕٚؾر ن ٣٭ؤٹلووو

إ٩ٰ عرصٮ عف عد٨١٧ ٨٦ دك٤ٲٍ  ٣ٌٮل ٤ٔٯ  ٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ قٲؿد٫، آ٦ػٺن عف ك

 ٌٞ  ٫وعكٌٚٲ٫ ثٕي ظ

٢ٌٕ٣ ث٥١ٌٕ ٱذكةلؿ ٧٣ػةذ   ػذػةر٩ٰ راػٲف  ٧٣ض٧ػٓ ٵٝػٌؽـ  ٣ػؽ٠ذٮرى ك

كؿ ج، إذ إٌف  ػذىةوػٰ  ٧٤ٕ٣ػٰ ٬ػٮ ٚػٰ عظػؽ  ٤ٕ٣ػٮـ  ٣جعذػح، ٚػٰ ظػٲ٨  ٣
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 ػذىةص  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج ٬ٮ ٰٚ  ٣عٞٮؽوو ٬ؾ  وػعٲط، ٗٲػؿ ع٩٪ػة ٩نػذؿؾ 

ٌٚٺن ٤ٔٯ ذ٣ٟ،  ٣ذٮ و٢ ٚٲ٧ة ثٲ٪٪ة، ٱ٧ذػؽ كثأ٦ؿ ٬ةـ ٬ٮ ٔنٜ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲحو 

 ٣ٕػة٣ٰو  إ٣ٯ ٦ة ٱـٱؽ ٨ٔ زٺزٲ٨ ق٪حوو ٠٪ة ٦ٕةن عٌٔةل ٰٚ ثٕي ٣ضةف  ٣ذ٤ٕػٲ٥

 ٣٪نػؿ ٚػٰ ٦ض٤ػح ك ك٠٪خ عرق٢ إ٣ٲ٫  ٣جعٮث  ٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ  ٣عٞػٮؽ ٤٣ذع١ػٲ٥

صة٦ٕح د٦نٜ ٤٣جعر  ٧٤ٕ٣ٰ، إذ ٠٪خ كٝذ٭ة راٲف دعؿٱؿ ٬ؾق  ٧٣ض٤ػحوو زػ٥ 

إ٩ٌة ٦ٕةن ٌٔػٮ ف كٰٚ ٦ض٤ف صة٦ٕح د٦نٜ ظٲر ٠ةف ٧ٔٲؽ ن ٤١٣ٲح  ٣عٞٮؽوو 

 ٰٚ ٦ض٤ف ع٦٪ةل ٦ؤقكح  ٣ٞؽسووو

إ٣ٯ ٣ٞػةل ت ث٧٪ةقػجةت ك إ٣ٯ زٱةر ت ٦ذجةد٣ح ٦ذؽت  ٣ى٤ح ثٲ٪٪ة ٣ذى٢ ك

٨ٔ عٚػؿ د ك ٔؽ ، ٚأدةظخ ٣ٰ ٬ؾق  ٣ـٱةر ت  ٧٣ـٱؽ ٨٦  ٧٣ٕؿٚح ٨ٔ مؼىٲذ٫

  ٣ؽ٠ذٮر  ق٤ٮل  ٣نٲغوو ػةوحن زكصذ٫  ٵقذةذ   ٣ٞؽٱؿ ك عقؿد٫،

إ٩ػػٰ ع٩ذ٭ػػـ  ٧٣٪ةقػػجح  ٳف ٵظػػٌؽز٥١ ٔػػ٨  ٧٣ٺ٦ػػط  ٣٭ة٦ػػح ٣نؼىػػٲح ك

  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ جوو

ق  ٣نؼىٲح ٬ٮ  ٣٭ؽكل ك ٣سٞػح ثة٣ػؾ ت، كإذ  ٦ػة دعػؽث، إف عكؿ ٦ٺ٦ط ٬ؾ

ك٧ٌ٤ٝػة  ،ٚإف ٔجةر د٫ ك ًعحه ك٦ؽركقح، كع١ٚػةرق ٦كػذ٪ؽ  إ٣ػٯ رمٱػح ٦ٮًػٮٔٲح

 ٱٌ٘ت ثة٩ٕٛةؿ، ث٢ ٱٞذىؿ  ٵ٦ؿ ٤ٔٯ  ردٛةع ثكٲٍ ٰٚ وٮد٫و

ٔ٪ػؽ٦ة ٱ١ػٮف ٬٪ػةؾ ك ثٕٲػؽ، ٬ٮ ظك٨  ٣ذٮ و٢ ٦ٓ  ٳػؿٱ٨ إ٣ػٯ ظػؽٍّ ك

٩ؼذ٤ٙ ثٕػي  ٣نػٰل،  ػذٺٚػةن ٹ ٱٛكػؽ ٤٣ػٮدٌ  ظٮ ر ظٮؿ ١ٚؿ  ٦ة، ٚإ٩٪ة ٝؽ

٥٠ ٱ١ػٮف ٬ػؾ   ٹػػذٺؼ ٦ٛٲػؽ ن ك ٌٝٲح، كٹ ٱى٢ عثؽ ن إ٣ٯ درصح  ٣ؼٺؼو

 ٰٚ دٞؽٱ٥ ٦ـٱؽ ٨٦  ٷٱٌةح ١ٛ٤٣ؿ   ٧٣ُؿكظحوو

ع٦ة ٨ٔ ٔٺٝذ٫ ثـكصذ٫ ٚ٭ٰ ٔٺٝح د١ة٤٦ٲح، ٣ٲف ٚٲ٭ة دك٤ٍ ٦ػ٨ َػؿؼ ك

 و٤ٔٯ آػؿوو

٨ٔ  ٳػؿ، ثػ٢ ٝػؽ ٱعىػ٢  ػػذٺؼ ٦٪٭٧ة ٩كؼح  ٬ؾ  ٹ ٱٕ٪ٰ عف ٠ٺ  ك

 ٱكةٔؽ ٤ٔٯ  ٣ٮوٮؿ إ٣ٯ رمٱح ك ظؽ و
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 قػػ٧عٮ  ٣ػػٰ  ٳف عف عثػػؽع  ٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ظٲػػة   ٣ػػؽ٠ذٮر  ٣كػػؿ ج، ٝجػػ٢ 

ٱىٲ٨ٍ  ٣ٕؿثٰك  ٣عؽٱر ٨ٔ إ٩ضةز د٫  ٧٤ٕ٣ٲح   ٣ؽُّك٣ٰووك ٩نةَةد٫ ٤ٔٯ  ٧٣كذٮى

٣ؽ  ٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح دٱؿ  ٣ـكر عك ػؿ ٔةـ   و1936كي

٨٦ صة٦ٕح د٦نٜ، ز٥ ٤ٔػٯ  1966ةز  ٰٚ  ٣عٞٮؽ ٔةـ ظى٢ ٤ٔٯ  ٷص

 ٦ػ٨ صة٦ٕػح ثػةرٱف، 1968دث٤ٮـ  ٣ؽر قةت  ٤ٕ٣ٲة ٰٚ  ٤ٕ٣ٮـ  ٣ض٪ةاٲػح ٔػةـ 

٤ٔػػٯ ك ،٤ٕ٣1969ٲػػة ٚػػٰ  ٣ٞػػة٩ٮف  ٣ؼػػةص ٔػػةـ ٤ٔػػٯ دث٤ػػٮـ  ٣ؽر قػػةت  ك

 و«ٮرثٮفك ٣»٨٦ صة٦ٕح ثةرٱف  1971د٠ذٮر ق ٰٚ  ٣عٞٮؽ ٔةـ 

عوػجط ك ،1971ة٦ٕح د٦نػٜ ٔػةـ  ٣ذعٜ ثة٣ذؽرٱف ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ثض

 و1999ٔةـ  ظذٯ 1973راٲكةن ٣ٞك٥  ٣ٞة٩ٮف  ٣ضـ اٰ ٔةـ 

 و دػٮ٣ٯ ٦٪ىػت ٧ٔٲػؽ ٤٠ٲػح1981ز٥ عقذةذ ن ٰٚ ٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ ٦٪ؾ ٔػةـ 

 و2663-1999 ٣عٞٮؽ ثضة٦ٕح د٦نٜ ٨٦ ٔةـ 

 صة٦ٕةت عرد٩ٲحوك كصؿل  ػذٲةرق عقذةذ ن ٰٚ  ٣ضة٦ٕح  ٤٣ج٪ة٩ٲح

-1976ق٪ٮ ت عقذةذ ن ٦كةٔؽ ن ٦ػ٨ ٔػةـ  ٌٝٯ ٰٚ صة٦ٕح  ١٣ٮٱخ عرثٓ

 و1986

 ٷد رٱح  ٧٤ٕ٣ٲح ٚػٰ  ٣ضة٦ٕػةت، ٱ٧ػةرس ك ثٕٲؽ ن ٨ٔ  ٣ٮّةاٙ  ٧٤ٕ٣ٲحك

 و1966 ٹقذنةر ت  ٣ٞة٩ٮ٩ٲح ٦٪ؾ ٔةـ ك  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج  ٧٣عة٦ة 

إ٣ػٯ ٔػةـ  ٧٠1962ة م٢٘ ٦٪ىت ٝةضو ٚػٰ ٦ض٤ػف  ٣ؽك٣ػح ٦ػ٨ ٔػةـ 

 و1964

ثؽرصػح ٚػةرس ٦ػ٨ « ٣كٕٛح  ٵ٠ةدٱ٧ٲح »ٱع٢٧  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ ج كقةـ 

ـه صػػةاـ  عٌٚػػ٢ عَؿكظػػح د٠ذػػٮر ق ٚػػٰ  ٣ٞػػة٩ٮف   ٣ع١ٮ٦ػػح  ٣ٛؿ٩كػػٲح، ك٬ػػٮ ظػػةا

 ٮرثٮفوك٤٠ٲح  ٣عٞٮؽ، ٨٦ صة٦ٕح  ٣ - 1971 ٣ضـ اٰ ك ٤ٕ٣ٮـ  ٣ض٪ةاٲح ٣ٕةـ 

مةرؾ  ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج ٰٚ ٣ضةف ٔؽٱؽ  ٦٪٭ة ٣ض٪ح إٔػؽ د ٦نػؿكع ٝػة٩ٮف 
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رٱٓ ٝػػٮ ٩ٲ٨  ٣ٕٞٮثػػةت ٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػة٣ضك  ٣ٕٞٮثػػةت  ٣ٕكػػ١ؿم  ٣كػػٮرم،

ٚػػٰ دك٣ػػح   ٧٣ؼة٣ٛػػةتك  ٵظػػؽ ثك  ٣ض٪ةاٲػػح ك ٧٣ؼػػؽر تك ٷصػػؿ ل ت 

عوػػٮؿ ك ،٠ػػةف ٌٔػػٮ ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د دٕػػؽٱ٢ ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةتك  ١٣ٮٱػػخ،

ٌٔػٮ ٣ض٪ػح إٔػؽ د ٦نػؿكع ك 1981 ٧٣عة٧٠ةت  ٣ضـ اٲح  ٣كٮرٱح ٦٪ؾ ٔةـ 

 و1983ٔةـ   ٧٣ع٧١ح  ٣ضـ اٲح  ٣ؽك٣ٲحك  ٣ٞة٩ٮف  ٣ضـ اٰ  ٣ؽك٣ٰ

   و2669-٣1975ض٧ٕٲح  ٣ؽك٣ٲح ٣ٞة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت ٌٔٮ 

  ػػؽ راػػٲف ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػؿكع  ٣ٞػػة٩ٮف  ٣ٕؿثػػٰ  ٣٪٧ػػٮذصٰ  ٧٣ٮظَّ

 و1986-٧٤٣1983ؼؽر ت، ٦ض٤ف كزر ل  ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

  راػػٲف ٣ض٪ػػح إٔػػؽ د ٦نػػؿكع  ٹقػػذؿ دٲضٲح  ٣ٕؿثٲػػح ١٧٣ةٚعػػح

٦ض٤ف  -٤ٲح  ٧٣ؤزؿ ت  ٣ٕٞك  ٹقذ٧ٕةؿ ٗٲؿ  ٧٣نؿكع ٧٤٣ؼؽر ت

 و1987-1983كزر ل  ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

 ٝػة٩ٮف  ٧٣ؼػؽر ت  ٣ضؽٱػؽ ٚػٰ قػٮرٱح ٦ٞؿر ٣ض٪ػح إٔػؽ د ك ٌٔٮ

 و1992-1993

  و2669-1995ٌٔٮ ٣ض٪ح دٕؽٱ٢  ٣ٞٮ ٩ٲ٨  ٣ضـ اٲح ٰٚ قٮرٱح 

   ٦ض٤ػف كزر ل  -ٌٔٮ  ٤٣ض٪ح  ٧٣ذؼىىح ٰٚ  ٣ضؿ ا٥  ٧٣كػذضؽ

 و1994-1993 ٵ٦ة٩ح  ٣ٕة٦ح،  - ٣ؽ ػ٤ٲح  ٣ٕؿ. 

  1996ٌٔٮ ٦ض٤ف إد ر  ع٠ةدٱ٧ٲح ٩ةٱٙ  ٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ػٮـ  ٵ٦٪ٲػح-

 و1998

  راٲف  ٣ٮٚؽ  ٣كٮرم إ٣ٯ  ٤٣ض٪ح  ٧٣ؼىىػح ٣ٮًػٓ  دٛةٝٲػح  ٵ٦ػ٥

 ٣جؿكدٮ٠ػٮٹت ك  ٧٣ذعؽ  ١٧٣ةٚعح  ٣ضؿٱ٧ح  ٧٣٪٧ْح ٔجػؿ  ٣ٮَ٪ٲػح

 ٣ذٰ ك ،2661-2666-1999 ٤٧٣عٞح ث٭ة ٰٚ ٚٲٲ٪ة ػٺؿ  ٵٔٮ ـ 

 ٣ذٮٝٲٓ ٤ٔٲ٭ة ك ح ك ٣جؿكدٮ٠ٮٹت  ٣سٺزح، ٩ذ٭خ ثٮًٓ ٬ؾق  ٹدٛةٝٲ
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هيي نا دد24-21فييمديرة ييلدريي بإسيادراة  بإيي ددفييمد ب يير دييي د

 .1222دةط بسد ألول/

 رئإصد بافرد بطاريدإبىد بلج لد ب ذصصيلدباعياد اق لإيلد أليي د

 ب تحر دب و فحلد بقط ددد بتمد نعمرتدجلط اه دفيمدفإإ ي دددي لد

دنتهييبدراعيياد قاق لإييل بتييمد ودد1222-1221-1222 ألعييا  د

د21-8فمدجشةس ديإسةر دفيمد ب وطيإنددفيمد ب ير ديي دواالإعه د

د.1222دةط بسده نا د ألول/

 ي د ألي د ب تحر دبل شي رهلدفيمدبجي  دا ياةسدديعت رددوبم دددبإس

 لتيييس شديشييي رةادود بتشيييسةع تد باة إيييلدفيييمد بيييرولد ألع ييي  

لددي ييزدعيي  د إلللإ إييلدو با  ئإييود ب ع هيير تدو قاق لإيي تد بروبإييل

دحتىدهز د بت رةخ.2884

 رئإصدبج لدوعادل نا د بعمار تد بجرةردفيمد بج هارةيلد بعسرإيلد

د.1224-1222 بطارةلد

 بم نانإلدي يزدودرئإصداحسةسديجللدج يعلدديشكدبلعلا د قلتص دةل 

 .1222ع  د

يئلدرحي دودس دهتبأي ديؤبق اهد بعل إلدفللرهتارد بطس جدي دةشةردع دعش د

 إلنولإشةييلدفييمديجيي تدعل إييلدفييمدود بقسنطييإلودلغيي تد بعسرإييلي شييار در ب

د:أه دهزهد بوتبي دوديا عإادشتى.

و بم نا د بطياريدد بتشسةاد بجش ئمد ب م ر دفمد بقمهد إلض يم -

 صقحل(.د423)ج يعلدديشكد

 صقحل(.د114لا عرد ب ع دفمد ألحو  د بجش ئإلد)ج يعلدديشكد -

 صقحل(.د457بدعل د بعم بد)ج يعلد بواةودعل د إلجس   -
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َجٕػح ك ،وػٛعح 413)َجٕح عك٣ٯ ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٣ٞك٥  ٣ٕةـ  -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  524زة٩ٲح 

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  256 ٣ضؿ ا٥  ٹٝذىةدٱح ) -

 -وػػٛعح  ٤ٔ276ػػ٥  ٣ٕٞٮثػػةت )ك  ٣ػػٮصٲـ ٚػػٰ ٤ٔػػ٥  ٷصػػؿ ـ -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و

صة٦ٕػح  -وػٛعح  527 ٣٪ْؿٱح  ٣ٕة٦ح ) -مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  -

 د٦نٜ(و

 مػػؿح ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٹٝذىػػةدم ٚػػٰ  ٣ذنػػؿٱٓ  ٣كػػٮرم -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  276 ٧٣ٞةرف )ك

 266 ٧٣جػػةدن  ٣ٕة٦ػػح ٚػػٰ ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت ٩ْؿٱػػح  ٣ضؿٱ٧ػػح ) -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح 

وػٛعح  241)  ٧٣جةدن  ٣ٕةـ ٰٚ ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت ٩ْؿٱح  ٣ٕٞٮثػح -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -

 وػٛعح ٥٤ٔ254  ٣ٕٞة. )ك صؿ ـ ٣٪ْؿٱةت  ١٣جؿل ٰٚ ٥٤ٔ  ٷ -

 صة٦ٕح د٦نٜ( ثةٹمذؿ ؾ ٦ٓ دو وٛةل عكدة٩ٰو -

 ٣ضػػؿ ا٥ ك  ٣ضػػؿ ا٥  ٹٝذىػػةدٱح -ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٣ؼػػةص  -

نٜ( ثةٹمػذؿ ؾ صة٦ٕح د٦ -وٛعح  355 ٣ٮ ٕٝح ٤ٔٯ  ٵ٦ٮ ؿ )

 و٦ٓ دو وٛةل عكدة٩ٰ

 -وػٛعح  815 ٣ٞكػ٥  ٣ٕػةـ ) -مؿح ٝػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػةت  ٣ٕػةـ  -

 (وصة٦ٕح د٦نٜ

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  456مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٹٝذىةدم ) -

 مػػؿح ٝػػة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػػةت  ٹٝذىػػةدم ٚػػٰ  ٣ذنػػؿٱٓ  ٣كػػٮرم -

 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  635 ٧٣ٞةرف )ك
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 صة٦ٕح د٦نٜ(و -وٛعح  827مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٣ٕةـ ) -

 ك٬٪ةؾ ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦  ٣جعٮث ثة٤٣٘ةت  ٣ٕؿثٲح ك ٷ٤١٩ٲـٱح ك ٣ٛؿ٩كٲحو -

ثعػػٮث، ٩ٺظػػِ ك ٝػػؿ ل  ٦ؤ٣ٛػػةت ) ٣ػػؽ٠ذٮر  ٣كػؿ ج( ٦ػػ٨ ٠ذػػت٦ػ٨ ك

 ٷ٩كػة٩ٲح ٤ٔػٯ ص٧ٲػٓ ٬ػؾق ك  ٹصذ٧ةٔٲػحك ثٮًٮح دػةـ  ٧٣كػعح  ٤ٛ٣كػٛٲح

  ٧٣ؤ٣ٛةت، ك ٣ذٰ عًٛخ ٤ٔٯ ٚ٭٫٧  ٧ٕ٣ٲٜ ٤٣ٞة٩ٮف ١٩٭ح ػةوحو

 ٣ذنػؿٱٓ  ٣ضـ اػٰ »ٚإذ  عػػؾ٩ة عكؿ ٠ذػة. ع٣ٌٛػ٫ دعػخ ٔ٪ػٮ ف :  -1

،  ٣ػؾم ٝػٌؽـ ٣ػ٫ «ف  ٣كػٮرم ٣ٞة٩ٮك  ٧٣ٞةرف ٰٚ  ٫ٞٛ٣  ٷقٺ٦ٰ

 ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ  ٣ٛة٢ً، كوؽر ٨ٔ صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ 

ٱيؽرَّس ٚٲ٭ة ظذٯ ٬ؾ   ٣ذةرٱغ، ٩ٺظِ عف  ٣ػؽ٠ذٮر ك ،1976ٔةـ 

 ٣كؿ ج ٱؿل ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٬ؾ   ١٣ذة. عف  ٣ضؿ ا٥ ٰٚ  ٷقٺـ ٬ػٰ 

صؿ ا٥ عػٺٝٲح، ٵف  ٣نؿٱٕح ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة دػؿدجٍ  ردجةَػةن ٠ػة٦ٺن 

٤ٜ  ٣ض٧ةٔح،ك ة٣ٯ،ثة: دٕ  ٵػػٺؽ ك  ٧ٌ٣ٲؿك ث٧ٌٲؿ  ٣ٛؿد كػي

 ثة٧٣ٛ٭ٮـ  ٷقٺ٦ٰ ٱٞٮ٦ةف ٤ٔٯ ٝٮ ٔؽ عقةقػٲح ظػٌؽد٬ة  ٣ٞػؿآف

٪ح،ك ٬ػٰ ٚػٰ ٦ض٤٧٭ػة دؿ٦ػٰ إ٣ػٯ ث٪ػةل ٦ضذ٧ػٓ إقػٺ٦ٰ، ك  ٣كُّ

ٲ٨ٍ ث٧ٛ٭ٮ٦٭٧ة  ٣ٮ قٓوك ٧ٌ٦ٮ٫٩  ٣ؿظ٧ح ٕى   ٣ٕؽؿ، ٦ضذ٧

 ٥٤ٔ  ٷصػؿ ـ»ع٦ة  ٧٣كعح  ٷ٩كة٩ٲح ك ٹصذ٧ةٔٲح ٚذْ٭ؿ ٰٚ ٠ذةث٫  -2

و 1986،  ٣ؾم وؽر ٨ٔ صة٦ٕح  ١٣ٮٱخ ٰٚ ٔةـ «ك٥٤ٔ  ٣ٕٞة.

)ٚة٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج( ٱ٪ْؿ إ٣ٯ  ٣ضؿٱ٧ح ثٮوٛ٭ة ّة٬ؿ   صذ٧ةٔٲح، 

 ٣ٮٝةٱػح ك ٱجػٲ٨ٌ عقػجةث٫ك ،ٱذ٧ٕٜ ٰٚ در قح  ٣ك٤ٮؾ  ٷصؿ ٦ٰ ز٥

  ٵ٤٬ٲح ٰٚ ٔٺص٫وك  ٧٣ؤقكةت  ٣ع١ٮ٦ٲحك دكر  ٣ٞة٩ٮفك ٦٪٫،

ح عقػجة. ؿ  ٣٭ة دٹ٣ذ٭ة ٔ٪ؽ٦ة ٱنػؿٱنٲؿ  ٧٣ؤ٣ٙ إ٣ٯ ١ٚك

  ٣ضؿٱ٧ح كٱع٤ٌ٤٭ة ٚٲٞٮؿ:
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كثٕؽ ٦بح ٔػةـ ٦ػ٨  ٣جعػر ٔػ٨ عقػجة.  ٣ضؿٱ٧ػح ٱٞػٙ »

 ٧٤ٕ٣ةل ٦ذكةا٤ٲ٨: إذ  ٠٪ة ٩ًىٙ  ٣نؼه  ٣ؾم ٱٞذ٢ إ٩كػة٩ةن ٚػٰ 

٩ع٥١ ٤ٔٲ٫ ثةٷٔؽ ـ، ٚج٧ةذ  ٩ىٙ راٲف دك٣ح ك ٗةثح ثأ٫٩ ٦ضؿـ

 ٣سة٩ٲػح ثإ٣ٞػةل  ٧ْٔٯ، ٱىؽر ع٦ؿق ٔ٪ؽ ٩٭ةٱةت  ٣عػؿ.  ٣ٕة٧٣ٲػح

٬ػٮ ٱ٤ٕػ٥ ثأ٩٭٧ػة ك ٝ٪ج٤ذٲ٨ ذرٱذٲ٨ ٤ٔٯ ٦٪ةَٜ ٦أ٬ٮ٣ح ثة٣كػ١ةف،

ٲ٭ة ٤ٔػٯ  ٣٪ك٢ ٚك  ٣ـرعك قٮؼ دٌٞٲةف ٤ٔٯ  ٷ٩كةف ك ٣عؿث

 «و؟٦ؽل ٔٞٮد َٮٱ٤ح ٨٦  ٣ـ٨٦

مػؿح »: كػؿ ج( ٦كػٲؿد٫  ٷ٩كػة٩ٲح ٚػٰ ٠ذةثػ٫ٱذةثٓ ) ٣ؽ٠ذٮر  ٣ك -3

ٔػ٨   ٣ػؾم وػؽر ٚػٰ َجٕذػ٫  ٣ؼة٦كػح «ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثػةت  ٣ٕػةـ

 و ٚجٕػؽ عف ٱنػؿح عر٠ػةف  ٣ضؿٱ٧ػح2614صة٦ٕح د٦نٜ ٰٚ ٔػةـ 

٦جػؽع »ٱع٤ٌ٤٭ػة، ٱؤ٠ػؽ ع٧٬ٲػح إ٧ٔػةؿ ك ٝٮ ٔؽ  ٣ٕٞة. كٱ٪ةٝن٭ةك

 ٔح ظٞٮؽ  ٷ٩كػةفوؿٍ  ٣ؾم ٩ٮدمى ث٫ ٦ٓ إٔٺف مً  «دٛؿٱؽ  ٣ٕٞة.

ٷٔػةد   دأ٬ٲ٢  ٧٣ضؿـ  صذ٧ةٔٲ ة»ٱ٭ؽؼ ٬ؾ   ٧٣جؽع إ٣ٯ ًؿكر  ك

ف  ٣ضؿٱ٧ػػح ٧٠ػػة ٱٞػػٮؿ  ٧٣ضذ٧ػػٓ ٦ػػ٨ صؽٱػػؽ، ٵٚػػٰ إد٦ةصػػ٫ 

د٧س٢  ٧٣ةًٰ، ع٦ة  ٧٣ضؿـ ٚٲ٧س٢  ٧٣كذٞج٢، عك ٧٠ػة  )٣ٮ٦جؿكزك(

إف »: (عكٗكػخ ٠ٮ٩ػخ)٤ٔػٯ رعقػ٭٥ ك ٱٞٮؿ ٧٤ٔةل  ٹصذ٧ػةع،

 و« ٣ك٤ٮؾ  ٷصؿ ٦ٰ ٬ٮ ق٤ٮؾ إ٩كة٩ٰ

ز٥ ٱض٧ٓ ) ٣ؽ٠ذٮر  ٣كؿ ج(  ٣ٞة٩ٮف ك ٹٝذىةد ك ٣كٲةقح ٰٚ ٠ذةثػ٫   -4

ؾم وؽر ٰٚ َجٕذ٫  ٵػٲػؿ   ٣« مؿح ٝة٩ٮف  ٣ٕٞٮثةت  ٹٝذىةدم»

و ك٩ٞذُػٙ ٦ػ٨ ٬ػؾ   ١٣ذػػة. 2616ٔػ٨ صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ ٔػةـ 

دع٤ٲػػ٢  ٧٣ؤ٣ػػٙ ٣ٶز٦ػػةت  ٹٝذىػػةدٱح  ٣ٕة٧٣ٲػػح، ك ١ٕ٩ةقػػةد٭ة 

 ٣كٲةقٲح ك ٹصذ٧ةٔٲح ٤ٔٯ  ٷ٩كةف ك ٧٣ضذ٧ٓ ك ٣ؽك٣حو ٚ٭ٮ ٱٞػٮؿ 
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٣ٞػؽ  قػذُةٔخ  ٣ػؽكؿ  ٣ؿعقػ٧ة٣ٲح عف دذضػةكز »ٰٚ ٦ٞؽ٦ػح ٠ذةثػ٫: 

ٍٰ 1929ةدٱح  ١٣جػؿل، ك٦٪٭ػة عز٦ػح ٔػةـ  ٵز٦ػةت  ٹٝذىػ ، كعز٦ذػ

 ٣عؿثٲ٨  ٣ٕػة٧٣ٲذٲ٨  ٵك٣ػٯ ك ٣سة٩ٲػح، ثإٔػةد  دٮزٱػٓ  ٧٣كػذ٧ٕؿ ت 

ك ٵقػػٮ ؽ  ٧٣ة٣ٲػػح  ٣ٕة٧٣ٲػػح، ك ٣ٞٲػػةـ ثة٦ذػػؽ د ت ص٘ؿ ٚٲػػح ث٘ٲػػح 

 ٹقذٲٺل ٤ٔٯ  ٣سػؿك ت  ٹقػذؿ دٲضٲح ك٤ٔػٯ رعقػ٭ة  ٣ػ٪ٍٛو كٝػؽ 

٨  ٣ٕػة٥٣، ٦٪٭ػة د٤ٌُت ذ٣ٟ  ٚذٕةؿ ظػؿك. ٚػٰ ع٦ػة٨٠ ٦ؼذ٤ٛػح ٦ػ

ظؿ.  ٣ؼ٤ٲش  ٵك٣ٯ ك ٣سة٩ٲح، كظؿك. قؿِّٱح ٚػٰ ٔػؽد ٗٲػؿ ٤ٝٲػ٢ 

، 2661عٱ٤ػٮؿ ٔػةـ  ٨٦11 دكؿ  ٣ٕة٥٣و إ٣ٯ عف صػةلت ٬ض٧ػةت 

 ٣ذٰ دجٕذ٭ة  ٣عؿ. ٤ٔٯ عٚ٘ة٩كذةف ز٥  ٣ٕؿ ؽ ك ظذٺ٣٭٧ػة ٔكػ١ؿٱ ة 

 «وثعضح ٦ٞةك٦ح  ٷر٬ة. ك٦٪ٓ  ٦ذٺؾ عق٤عح  ٣ؽ٦ةر  ٣نة٢٦

 ٣كؿ ج( ثةٷمػةر  إ٣ػٯ  ٵز٦ػح  ٧٣ة٣ٲػح  ٣ٕة٧٣ٲػح ٣ٕػةـ ٱ١ذٰٛ ) ٣ؽ٠ذٮر ك

 ٦ضؿد إمةر  قؿٱٕح ٵف ٩ذةاض٭ة ٥٣ د٨١ ٦ٕؿكٚح ثٕؽو 2668

٣ٞؽ وؽر ٠ذةث٫ ٦ٓ ثؽ ٱح عظؽ ث ٦ة ق٧ٰ ثة٣ؿثٲٓ  ٣ٕؿثٰ، ٚ٭ػ٢ ٚػٰ ٩ٲٌذػ٫ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱيىؽر َجٕح صؽٱؽ  ٨٦ ٠ذةث٫ ٰٚ  ٧٣كذٞج٢ عف ٱٞٮؿ إف عظػؽ  ٵقػجة. 

دضـاػح ك دٞكٲ٥ك د٦ةرك ظة٣ٲةن ٰٚ دكؿ ٔؿثٲح ٨٦ ٝذ٢ٱضؿم ك  ٣٭ة٦ح ٧٣ة صؿل

 ؟2668ز٦ح  ٧٣ة٣ٲح  ٣ٕة٧٣ٲح ٣ٕةـ ٬ضؿ  ٬ٮ ٩ذٲضح ٣ٶك كد٧ـٱٜ

٠ػةف  ٣عػ٢ ك ،٣2668ٞؽ ٚؿٗخ ػـ ا٨  ٧٣ىةرؼ  ٵ٦ؿٱ١ٲػح ٚػٰ ٔػةـ 

١٬ؾ  دؽٜٚ  ٣كػٺح  ٧٣ىػ٪ٌٓ ٚػٰ ك ٣٭ؾق  ٵز٦ح ٰٚ إٔةد  ٦ى٢ٍل ٬ؾق  ٣ؼـ ا٨و

 ٧٣٪ُٞح  ٣ٕؿثٲح ٠ة٣ُٮٚػةف، زػ٥ دجٕػ٫ ثة٧٣ٞةثػ٢   ٣ؽكؿ  ٣ؿعق٧ة٣ٲح  ١٣جؿل إ٣ٯ

 دؽٜٚ  ٵ٦ٮ ؿ  ٣ٕؿثٲح ٠ة٣ُٮٚةف إ٣ٯ ػـ ا٨  ٣ؽكؿ  ٣ذٰ دةصؿت ثة٣كٺحو

 أٗٓا اىحضٔر اىهرام:

٬ؾ  ٬ٮ  ٵقذةذ  ١٣جٲؿ  ٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد  ٣كؿ ج  ٣ؾم  ٥ٌ٩ إ٣ٯ ز٦ٺا٫ عٌٔػةل 
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ٚػٰ ٦كػٲؿد٫ ٵد ل ة ٣٭ؾ   ٧٣ض٧ٓ ٱنػةر٫٠  ٧٣ض٧ٓو كإ٩ٰ آ٢٦ عف ٱ١ٮف رٚؽ ن ٬ة٦  

دكرق  ٣٭ةـ ٰٚ مأف ٨٦ ع٥٬ مؤكف ث٪ةل  ٵ٦ح، ظٛةّةن ٤ٔٯ ٣٘ذ٭ةوو ك٬ػٰ  ٣ٕ٪ىػؿ 

 ٵ٥٬ ٰٚ ث٪ةل ٬ػؾق  ٵ٦ػحوو كٹ ػٲػؿ ٚػٰ ع٦ػح ٹ دعػةِٚ ٤ٔػٯ ٣٘ذ٭ػة ٦كػذضٲجح 

 ٤٣عةصةت  ٧٣ذـ ٱؽ  ٣ض٢ٕ ٬ؾق  ٤٣٘ح ٦ذٺا٧ح ٦ٓ  ٣ذُٮر  ٣عٌةرمووو

ي٬٪ٌئ  ٣ىؽٱٜ  ٣ٕـٱـ  ٵقذةذ  ٣ؽ٠ذ ٮر ٔجٮد  ٣كػؿ ج ثة٩ٌػ٧ة٫٦ ٣٭ػؾ  إ٩ٰ ع

عػةـ ٱ٪ٕذػ٫ ث٧ض٧ػٓ  ٧٣ض٧ٓ ) ٣ؾم ٠ةف  ٵقػذةذ  ٣ؿ ظػ٢  ٣ػؽ٠ذٮر مػة٠ؿ  ٣ٛ

ي٬٪ٌئ  ٧٣ض٧ٓ ث٭ؾ   ٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽو ٣ؼة٣ؽٱ٨(، ك  ع

 

 رظ٧ح  :٤ٔٲ٥١ ك ٣كٺـ عم١ؿ ٥١٣ ظك٨ إو٘ةا٥١ ك

*   *   * 


