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تنعقددا دودداالث دوة وةددش ادوعلددلا  ووطنوددل دودداينب دوموودديرنب اعددا طددلال  ددل    طدد  طدد  دو مدد   

ش دودداينب دوطتاد دد  ولددعان   طت ددار  وا ددا اومددال  دوطلدد اب ي اع ةددل طدد  ودداعر    طدد    ودد  دون ادد 

لددهد دوا ددا دودده  رلدد   ي  ددو ا ددا تلدطددؤ دوطلدد اب ش  دوتددب نعددرر ه لدلدد  دوردداب  ودد  ادألورطدد 

وددرعاو   دوتددب  وطلددلات تدد طل   ودد  عقدداب لددعان  اوددط   ددمقش دوع ددل  ي لدده  دو ددمقش ادندد    ن

لدددعان  ا دددطاا  اةا تدددا انتددد وا دوطودددتطل   دددمعش  تلتدددا  وددد   ددد  طددد  علدا دوطوددد ل اةاداتنددد  

 . دواينرش

ي فددب  ددد  تعددار ي نطدددش ور ودددر   .س"طي ةسننقةةطلس،سي مافةةةيسنن ةة عفيسسنن الةةة ف فيس"س..  تدديتب 

اإ ددلدل اةقددش ي اتنعقددا ل  ددب  دد  دوط دد  ؤ ادوعقادد ي اااينردد   ي فوودديرنر   د ورطردد   اااوردد   .... 

عاطدددااث اددداط م ات  دولددد ادم اطلددد ي ات   دتودددل  ا دونلعددد   انتددد تي  ادددي  طودددرلث لدددعؤ ط 

ا ن  ددش   اإرط ندد   ندد م ااندد ي لددعان   ودد  دتددتل  فلدد ت ب ودد  تتا دد  افدد م  و دد  دوتتددعر ي ي   فددش عا

نتادلة دد  نددرل  اعددا نردد  عتدد  تعقردد  دون ددل اددإه   ي   ن  ددش  لض ادوقتددرشاعقدداب ع ددع ؤ دأل

 هللا .

ارقدد  طنووددن  دوردداب عطدد ب تعددا  دتلتقدد م اطوددتا  تعطدد   لدده  دألط نددش ادوطودد اورش ي توددت ط     

طوددرلث ي ادوعمدد    ودد  دوةاداددي دواينرددش  ي ادوت ددا   و  فددش دوطدد دطلدي ي  اطق اطددش دنددلدمدي دو

تيددارل طدد  رتيواددا هودد  طدد  ي  ا دد  دأللض افددب   فددش دوطع فدد  دوااورددش دتعددتل  راطدد   اردداب   ودد  

   اتمعر   ب.ي.  اعيلل  الر  و   .
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طلدلندد     ودد  دوطنوددل ادنعقدد ا   فعرددا  اعفلدداث  دد  لددعان  تتيوددو إورندد  دوردداب ي  ارقدد  دودداعض 

طاد ددوش  م عندد  انتدد ون  ا لدلدتددا  ... إت عنندد   وندد  ةقددش اقددالتن  طدد  تددل   لدلدتندد  دوطنلددااث 

  .ا   ددطت   دوقددال دولددل رش  اتددط   عدد  دوعددااث ولنلددر  طوددتقوشدوعدد ا  ا  طددش ااوددش فوودديرنرش 

ينرددش اتعزرزلدد  ادد الداث دو ددواش دألطددل دودده  روددتا ب ادده   دد  دون دداا ووعمدد    ودد  اعدداتن  دوا

دنيل دد  طدد   ي  اددل طنوودد   دودداينبا . ان دد م دتنقودد ب اتددط   دن دد  ل دو دد  فددب إيدد ل ب.ي. 

  .ع  ب.ي. . دوططة  دولل ب ادواعرا وولعؤ دوموويرنب ا ط ب عط   دوقلدل دواينب دوطوتق 

  إه دد م نددهاثطلث فددب إ  نطدد لرل لددعان  دوتددب تعددب عنددب  دوطتدد يل دوتددب تادنددا  تددرتن  ي طوددت

 لددعان   رقددابا.  نتدد ون  دودداينب  اطق اطتندد  دولددعارش  دوطت دد  اث  اددل ع ةددل طدد  طعيددش الدد   

طعددااا  فددب طادن ددش دتعددتل  فددب دوطددا  ادوقددل  ت يدد م نتدد ورش عرارددش ا  نطدد ه راطدد   اعددا ردداب 

 اعوددقي ييي ... عه  دتعددتل  اطوددتاينرا فددب   ددل  اعتادت دد  فددب دودداي  ادولددت ي  ادوطترطدد ي 

ييي ارتعددا  دتوددتري   ااندداا  فددب  وددؤ  دوقددال دواادادد ي دتو تلانرددش  عددا  دت  دد  افددب  وددؤ 

 وددد  دطتدددادا دلض دوددداي  ييي  ارتنددد از دوعدددادنز ادت ل ددد ي  فدددب  ددد  ط ددد   ييي  ا دوتورددد  

ش دونا دد ي فددب  يدد ت  ددزث ييي ات لدد   عل تددا اراددا دودده ل اطوددرلث دوعددااث دووددوطرش  ودد    فدد 

 وطق يعش دولدلر   اات لع   ادوتةط لدت   طعور   اااور     وق   و  رتا   ي وط  دوتطل دتعتل .

   ... طق اطدددش لدددعارش ... تندددا  دددادل  دودددااوب ... اتعزردددز ع ودددش دوتتددد ط  دودددااوب لدددعار   الودددطر

اورددش  دوت  ددش اعقا ندد  دوطلددلا ش فددب علتددن  دوا  ات عرددا توددوري دوتددام  ودد   ددلدلدي دولددل رش

 اطع اتي دوقمز    ةاداتن   دواينرش . شلدوطلااااينن  ... اتانا  معش  ارش و   دوطل لرو 

  

سنالخيةسينألخينتس:

 ودد   تدد ر  دوطددلعث  نل ددزدوموودديرنرش ارمتددلض فددب  ددلا    ارددا ع    دوطددلعثل  ددب عنندد  ططددةلي 

اعقا  دد   اط  نت دد  ادوعمدد    ودد  دوط توددا ي دوتدد  عققت دد   طعوردد   ا لاردد    اااوردد     ادوتددب نعرددا 

لندد  دوتي رددا  ور دد  ي إت عنندد  فددب لدده  دوطلعوددا دوا رقددش ادوتددب ت زد  فر دد  دو ددب دودداينب رت ددال   

ألتددل   ودد  علطرت دد  ي األ  دوطلدد ا اري دد   ودد  دو طدداب دتنتط  رددش ادت ت دد ارش ادوعقا رددش د

مدد   دوطددلعث دوموودديرنرش   نددي ات زدوددي ط ددا  عو وددر   فددب دوددتن  ض دوعل ددش دونط لرلرددش ادوع

ي اع لودددش نددد ل ةالتدددا دوطودددتطلث  فدددب طادن دددش   وددد  دوطدددالاا دونتددد وب ادوةقددد فب دومووددديرنب

  ودد ت   طدد   تدد  دتعددتل  ادو وددب ادو ددلب ا  تا للدد  دت ةددل تتددللد  طدد  نلدلطددا دوطوددتطلث ادنع

وا ددرض ي  ن نددؤ دتنع  ودد ي  دووددوارش ولنقودد ب  د  دودد ياد تقدد   ادوددتري   اتلددلرا  ودد  اد ع دد   

فإ  ةةاسبالةةمسس...دوموودديرنرش دواينرددش فددب لوددب دوور وددش اداوددتلدترنرش  اا ددمت   دولددلر  دو  طدد 

عمةةةة سفةةةةيسنال  ةةةةاطسننعةةةةامسنامةةةة أةسنن الةةةة  ف فيسسننمةةةة أةسنن الةةةة ف فيسي وةةةة س قةةةةا سينلةةةةلسيم 

 ةةاسننلفالةةيسيم انببميق  ةةاس ةةةانس م ةةاسسننةةي  يسيسيننمؤللةةاتسيننم ن ةةزسنن لةةيفيسس  قةةطمسن ةةمس

سنل  قاقاًسي  فاًسي  ميفاًس.سنن ليفيسنن قيقفيسنن يس ع ب 
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سيي  فاًسسلفالفانيالًس:س

... دوططةددد  دولدددل ب ادواعردددا وولدددعؤ دومووددديرنب  ...دوتطوددد  اطن طدددش دوتعلردددل دومووددديرنرش .1

تمعردد   اندد م ارتندد  دوددادتوب . إه رنددؤ دوعطدد   ودد  إ دد اث  اا وةاداددي دواينرددش ي اداوددلدت اإ دد اث

ا  فدددش عهيللدد   اط ووددد ت   ي طددد  تددل  تمعرددد  اال دوطنوددل دوددداينب دومووددديرنب اال دوطن طددش  

 ونوارش فب دواي  ادولت ي درنط  عط    هو  .اإنلدم دنتت ا ي ارطقلديرش  و  علترش دوقادلب د

. اتددو  دتنددلدمدي ادتوردد ي  دو مروددش اددإتلد   ددلدلدي دوطنوددل دوطل ددز  فددب االترددا  دد ب 2

 إو  عر  دوتنمره . 2017ا 2015

. طاد ددوش علددا دوتيررددا دوددااوب ول تددلد  اااوددش فووددير    طوددش دووددر اث   ودد  عددااا دتلدتددب 3

اع  ددطت   دوقددال ي اتياردد   ددلدلدي دولددل رش دوااورددش  1967زرددلد  فددب دولداددو طدد  ع دوطعتوددش 

ادد وعااث وددار للب دوتددب لنددلاد طن دد   ولنلددر  د لددعان  فددب تقلرددل  ط ددرلث اعدد  دوت  ددش اعدد 

  ولد  .

. دوددا اث وعقددا طدد تطل ااوددب ال  رددش دتطددب دوطتعدداث  ي الفددض إ ددل  دوددللرل دتطلر ددب تلدطددؤ 4

 ددلدلدي دولددل رش  دوااورددش دوت  ددش   طدد     اوددرل ه   ددوش اددي   ألنددا د ددل  ا يدد ي الددي   دوقددال 

اتلددد ر  دولنلدددر   ددداا ا  ودددش اعددد  دولنلدددر  ااطادن دددش إنلدمدتدددا  . دومووددديرنرش  اقتدددرتن 

 . ر دوموويرن

. ا ددب طادد الث دووددلب دوموودديرنرش دوتددب يلع دد  دأل  دوددللرل عاددا طدد ز  فددب طنوددل دألطدد  لددا ي 5

ان ددد م دتعدددتل   اإ  طدددش دوااودددش  ي 2018نروددد   دو  دددلد    - افدددب دوقطدددش دوعلاردددشي  2018

 دوموويرنرش دوطوتقوش ا   طت   دوقال.

زب دوددلدلر  ادد وا ا  دوتدد ب وددب توتدد  .  دوتطودد  اطا دد  دتنطدد ت دودداينب اددلفض عرددش طم اتدد ي طدد 6

دولددل رش دوااورددش   دي ونطرددو دتنلدديش دتوددتري نرش  اطدد فب هودد  دوقددال دولددل رش ي ادتوتددزدب  اقددلدل

 هدي دو وش .

ا  وتنوددرا  طورددش . طاد ددوش دوعطدد  ان دد م دوع دد ل دوندد لل  ودد   يدد ت  ددزث ي ادوعطدد  ا دد  دو7 ودد 

تت وب  و  لع إ  اث دت ط ل  ان  اعلتن  .وط  توما دوعااد  دوط 

. ت ددعرا دوطق اطددش دولددعارش تددا دتعددتل  ادتوددتري   ادونددادل اتاوددرو ادللت دد   عدد  طلددلات  8

 اط ما  ا وق نا  دوااوب .

. تعزردددز دوعطودددش دوااوردددش وطق يعدددش دودددلدلر  اودددعؤ دودددتةط لدت    افدددلض دوعقااددد ي  ور ددد  9

هودد   اددل تمعردد  فتددا  تلدد    توددتطلدل دعتلو دد   اطدد  تلت اددا طدد  نددلدلب اعدد  عاندد م لددعان   ا

 وتا  . اتقلرل ناوا 

اتعقرددد   ين ددد م دتنقوددد ب اتدددط   دواعددداث  دون لدفردددش ون  طنددد  دوور ودددب ا. دودددتطلدل دوعطددد  10

دوطتطةوددش  ادعتددلدب دوطلنعردد ي ي دواعدداث دواينرددش دوموودديرنرش  ودد     دداث  اةرقددش دوافدد ب  دودداينب 
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وتعاارددش ادوعلردد ي دوع طددش اعلرددش دعتددلدب دا ي يرنب دوموودد  اةرقددش دتوددتقل   ادوقدد نا  دتو وددبا

 . دوتعارل    دولع 

ا ددب دتتعدد ادي دولددعارش  اطدد  رتددط  تمعردد  اتعزرددز االلدد  دودداينب وت ددا  ادنددا دوعطدد  فددب  . 11

دوطق اطدددش دولدددعارش ي ادوعطددد  وتدددافرل   فدددش داط  نرددد ي وتدددط   دنت ددد ب  طو ددد  دوط ووددد تب ا قدددا 

 ط تطلدت   .

س

سننم أةسقضافاسعاىسصعفطوا فاً:سس

سننم ا  يسننلفالفيسنام أةس.س1

تددل  دت ددادا دوندد ل  وون دد ب دتنتتدد اب ووطنوددل دودداينب دوموودديرنبي فقددا يطعندد  ات زوندد  نيطدد  

ت  روعدد  لددهد دون دد ب د تطدد ا  اتدد  ووطددلعث ع ةددل تقدداط  ططدد  نددل  د تطدد ا  فددب ط وودد ي ن  طندد  

فددل رتمدد   ودد  دعددا اال دوطددلعث دوموودديرنرش فددب  يادواوددار ي  فددب  دوتلددلرعب دوور وددب دتتددل 

طوددرلث تيوددرل ب.ي. .  ادنعقدد ا طنوودد   دودداينب دتا   ي اااللدد  دوم  دد   اددل   فددش دوطعيدد ي 

اودددهو  نتيودددو وطوددد نات ب اتاندددب طاددداع طق  دددا طتدددطانا وونوددد م فدددب دوطنودددل دوددداينب   يدواينردددش 

ت  ووطن  دددمش ... دنيل ددد   طددد  % ا دددا30ا  فدددش ط ووددد ي الرلددد ي  دوطن طدددش انوددداش ت تقددد   

إودد  دتم  رددش طن لتددش نطرددو علدد     دوتدد لرتب وطودد ادث دو  طوددش اا توددتن ا إودد  دنتددط طن  ا إرط نندد 

ادتنتط  رددش ادوور وددرش  دوتطررددز تددا دوطددلعث ادوتا رددو  ودد  دوع ددار  دوددااورر  ووعقدداب دت ت دد ارش

 .ي اتلالدي تعزرز دوطل ل ا دوور ورش ووطلعث  ادوطانرش

سننقين فلسينن   فعاتس.س2

وددب تعددا  دد الث  ودد  توارددش ع ندد ي  فددب فووددير    طدد  نعوددب نطرعدد ي د  دوطن اطددش دوق نانرددش دوطياقددش

دتفدددلدا ادوطنتطدددو دومووددديرنب دوددده  رودددع  دوددد  ااودددش فووددديرنرش تتط لددد  طدددو لا  دوع دددل 

فقددا لدد ا دوطنتطددو تيددالد طوعا دد   ودد  نعددا ع ددا  طتتومدد   طدد   دد    ورددا  .ادوتعدداتي دون لرددش

اطدد  عقاادد ي. وددا  اتددو دوقددادنر  هدي دو ددوش دوطا لددلث ووطددلعث  قدد نانب دتعدداد  دولت ددرش ادو

لندد  فإنندد  ني وددؤ إ دد اث  ددلدمث نطرددو دوقددادنر  طدد  طن ددال عقددا ب روددتنا  ودد  طادداع دوطودد ادث فددب 

تنودددراد  وطنيوقددد ي دواةرقدددش دوعقا ردددش دوطدددلعث ... يلرددد  طادمطت ددد   وددد ادوادناددد ي   دوعقددداب

وع ددار  دوموودديرنرش ادتتم  ردد ي دوااورددش هدي دو ددوش اعقدداب دتنودد   اعقدداب دوطددلعث ا ودد  لعودد   د

دوددااورر  دوت  ددر  ادد وعقاب دت ت دد ارش ادوور وددرش ادتنتط  رددش ادوطانرددش ادتم  رددش دوقتدد م  ودد  

 .نطرو عل    دوتطررز تا دوطلعث

س...سينإلخيةخينتسنأل

    ا وتةنرددش ددهو  دتنتط  رددش دوعقا رددش ا ل رتندد   دوور وددرش ادواينرددش  دنندد  نيطدد  اننت ددل د  تع دد 

ااطددد  رط ننددد  نطرعددد   طددد  دتودددتطلدل رددداد  اردددا وتع دددر  طلدددلا ن  دوددداينب  ي   ور ددد  اد تط الددد  

اتنوددرا   ودد  دأللض ييي اا  دتنتقدد أ  طدد  علطرددش دوقددلدلدي دوت  ددش ادد وطلعث عرددا د تط الدد  

لت دددزد  ل طددد   وومعددد  دونطددد  ب  ردددل دوطنقددداأ  ااطددد  روددد  ا دتتعددد ا دوعددد ب ووطدددلعث  يور لددد   ط 
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ادودد  تاعرددا دون ددا دوطنتطعددب دوعدد ب ي ادوطلد ددز دونوددارش وواندد م  ور دد  ادوط وودد ي  دوموودديرنرش

ا تندد   دوت ررددل دتنتطدد  ب دوطنلدداا ااندد م دوااوددش دوموودديرنرش دوطوددتقوشي ااوددش دوقدد نا  دوتددب تتددط  

  .دوعادوش ادوطو ادث ار  طادينر   اا  تطررز  و  دو ل دوار  ادوعلب دا دوننل

علر ددا   ودد  تعزرددز  اددين ب. اةقتندد   ارددلث .لددل  م فددب طوددرلتن  دونتدد ورش دوادعدداث. ينندد اةقتندد  

ط  نددش دوطددلعث ا ودد  دتلتقدد م ادداالل  فددب   فددش دوطندد تيي دتطددل دودده  نيطدد  د  ت وعدد  دنع  ودد تا 

دوتددب طدد  لددين   ت ددلرل هودد   ودد  دو ددعرا دوقدد نانب  ادانددلدمدي  ودد   ددعرا دوقددادنر  ادوددن ب 

  ط ودددا  ووطدددلعث فقددديي اددد  دندددا ط ودددؤ وقادنددد  اوطنتطعنددد  اون  طنددد  دوور ودددب دوددده  ت رلددد 

 .دوارطقلديب دوه  نلراي طنتطو دوطو ادث ادوعقاب ادوعادوش دتنتط  رش
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