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 اإل٘ذاء

  

إ٨ىىٹ ٬ىىٯ ي٬ىىذٰٻ  ىىل٨ٕض٪ ٶإل١٨ىىٷإ ٶإلالىىشإلس إ٨ىىٹ إل٨٭٩ٕىى٫ إل٨ٝلوىى٧ ٶإل   إل٨ضٱىىٷٮ إ٨ىىٹ     

 ٶإل٨ذٺ يٌل٦ إلهلل ٜٻ ٔ٭شٲ .

تشلس٤ٱٻ ٴىزٲ إل٩٨ضّىلو ٶ٥٨ىٯ إل١٨ىذس ٤ىلٮ إلكىشْ  ٥خٽىش إ٨ىٹ سٶس         إ٨ٹ ٬ٯ ت٭ٱٽت يٮ 

 ٶإل٨ذتٻ إل٨ٍلٴشإ يك٥ٱٵل إلهلل ٜسٽش رٱلٰٳ .

كىىٱذٺ ٶ٠ىىٷتٻ إ٨ىىٹ ي ىى١ل ٻ  إلإ٨ىىٹ ٬ىىٯ ٠لكىى٭ٷٰٻ إل٨ضٽىىلإ  ض٩ٷٴىىل ٶ٬شٴىىل إ٨ىىٹ ٬ىىٯ ٤ىىلٰٷ

 ٶ ١ٽ١لتٻ .

إ٨ٹ سٜٽ١ة دس ٻ ٶص٬ٽ٩تٻ إل٨تٻ  زٕتٱٻ ٶٰلو٩ت ٶكىٵشو إل٩٨ٽىل٨ٻ ٜىٻ كىتٽ٧ تض١ٽىٟ      

 ٌ٭ٷصلتٻ ٶيصال٬ٻ إ٨ٹ صٶرتٻ .

 إ٨ٹ إلصتل ٻ إل ٱتٻ صٽلإ ٶ إل ٱٻ يلٽ٧ .    

 إ٨ٹ ٧٤ ٬ٯ ٨ٳ ٜى٧ ٩ٔٻ ٜٻ إلٔذإلد ٴزٲ إل٨شكل٨ة .

 يٴذٺ ٴزإل إل٨زٵذ إل٨٭تٷإلوٓ
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 اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش 

إل٨ض٭ذ هلل س  إل٨ٕل٨٭ٽٯ ٶإل٨مالإ ٶإل٨سال٪ ٩ٔٹ ي٤ش٪ إل٨٭شك٩ٽٯ كىٽذٰل ٬ض٭ىذ لى٩ٹ إلهلل ٩ٔٽىٳ ٶ ٨ىٳ      

ٶلضتٳ ير٭ٕٽٯ , ٜل٨ش٥ش هلل ٔض ٶر٧ إل٨زٺ سص٠ٱل ٬ٯ إل٫٩ٕ٨ ٬ىل ٨ى٫ ٥ٰىٯ ٩ٰٕى٫ ٶٶٴتٱىل ٬ىٯ إل١٨ىٷإ        

 ٶإل٨متش ٬ل ٰضتلرٳ ٩٨ٷلٷ٦ إ٨ٹ ٴزإل إل٨٭ستٷٸ ٰٕٝٱل إلهلل  ٳ ٶإټل٫٤ .

 ٶإل٨ٕشٜلٮ إ٨ٹ إل٨٭ششٚ  ٤٭ل إلت١ذ٪  ل٨ش٥ش إل٨زضټ٧

 األسزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌخبٌك ِطٍه اٌشاٚٞ

٩ٔٹ ت٥ش٬ٳ  لا شإلٚ ٩ٔٹ ٴزٲ إل٨شكل٨ة ٶإصىلٌتٻ  ل٨شٔلټىة إل٨مىلد٠ة ٶ٩ٔىٹ ٬ىل ٠ذ٬ىٳ ٬ىٯ ٥ٜىش         

ٶإس لد ٶتٷرٽٳ , ٶ٩ٔٹ ٬ل إلٍٔلٲ ٬ٯ ٶ٠ت ٶرٵذ ٶ٫٩ٔ ٌٽ٩ة ٜتشإ إلا شإلٚ ٩ٔٹ إل٨تضىج رىضإلٲ   

 ٭لء .إلهلل خٽش إل٨زضإلء ٶٰٝٓ  ٳ إل٫٩ٕ٨ ٶإل٩ٕ٨

ٶي٠ىذ٪ خىىل٨ك  ىى٥شٺ ٶت١ىىذټشٺ ٨اكىىلتزإ إل٥٨ىىشإل٪ ئىىىلء ٨زٱىىة إل٨٭ٱل٠شىىة إل٨٭ىىٷ٠شإ ٩ٔىىٹ تٝىىى٩ٵ٫  

 ١تٷ٦ ٬ٱل٠شة ٴزٲ إل٨شكل٨ة ٩ٜٵ٫ ر٭ٽًٕل ٧٤ إل٨ش٥ش ٶإل٨ت١ذټش . ٤ز٣٨ إلت١ذ٪  خل٨ك إل٨شى٥ش ٶإل٨ت١ىذټش   

إ٨ىىٹ ٔ٭ٽىىذ ٶيكىىلتزإ ٩٤ٽىىة إل ٔ٭ىىل٦ ٜىىٻ رل٬ٕىىة إلاكىىشإلء ٶيخىىك  ل٨شىى٥ش س ىىٽ  ٠سىى٫ إل٨٭ضلكىىتة      

ٷس ٴٽخ٫ إلدسټ  إل٨٭تٽىٽٯ ٶيكلتزإ ٠س٫ إل٨٭ضلكتة ٩ٔٹ ٬ل ٠ذ٬ٷٲ ٬ىٯ ٥ٜىش ٶ٩ٔى٫ ٌٽ٩ىة ٜتىشإ      إل٨ذ٤ت

إل٨ذسإلكة ٜٻ إل٩٥٨ٽة . ٤٭ل ال يٰسٹ رضټ٧ إل٨ش٥ش ٶإل٨ت١ذټش ادإلسإ إل٨تٱ٣ إل ٴ٩ٻ إل سدٰىٻ ٨٭ىل ٠ىذ٬ٷٲ    

 ٨ٻ ٬ٯ ٔٷٮ ٜٻ ر٭ٓ إل٨٭٩ٕٷ٬لو ٶإل٨تٽلٰلو إل٨الص٬ة ٶإل٨٭ت١٩ٕة  لاٌلس إل٨ٕ٭٩ٻ ٩٨ذسإلكة .    
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 اٌٍّخص

فٟ اٌجٕٛن اٌزدبس٠خ األسد١ٔخ ثبسزخذاَ ّٔٛرج ش١شٚسد  االئزّبْرم١١ُ لشاساد 

(Sherrord)  ٌٌٍٟزٕجإ ثبٌفشً اٌّب 

 فٟ اٌجٕه األٍٟ٘ األسدٟٔ خدساسخ حبٌ

 إلٔذإلد إل٨ٍل٨ب : سإلٜٓ ٘سلٮ خ٩ٛ إل٨٭تٽىٽٯ

 إل٨٭ششٚ : إل كتلر إل٨ذ٤تٷس ٔتذ إل٨خل٨ٟ ٣٩ٍ٬ إل٨شإلٶٺ 

ة ٬ىٓ  إل سدٰٽى ٩٨تٱىٷ٢ إل٨تزلسټىة    إلال ت٭لٰٽىة إل٨تٕشٚ ٩ٔٹ ٬ذٸ تٷإلٜٟ إل١٨شإلسإلو ٴذٜت إل٨ذسإلكة إ٨ٹ 

٬ىىٯ خىىال٦ دسإلكىىة ٶتض٩ٽىى٧ إل١٨ىىٷإل ٫ ٶإل٨تٽلٰىىلو إل٨٭ل٨ٽىىة       ,رد  ىىٽشٶسد ٩٨تٱتىىؤ  ل٨ٝشىى٧ إل٨٭ىىل٨ٻ   ٰ٭ىىٷ

( إل٨ىىٛ دټٱىىلس ٜىى ٤خش  ٨100٭ز٭ٷٔىىة ٬ىىٯ إل٨شىىش٤لو ) ٔٽٱىىة إل٨ذسإلكىىة ( ٶإل٨٭٭ٱٷصىىة تسىىٵٽالو )    

د  ٽشٶسد . ٶت٥ٷٮ ٬زت٭ٓ ٜٻ إل٨تٱ٣ إلالٴ٩ٻ إل سدٰٻ  لكتخذإل٪ ٰ٭ٷر 2015ٶ  ٩٨2014ٝتشتٽٯ 

(  ىش٤ة صىشا إل٨تلصىج ٩ٔىٹ إلٮ     30(  ىش٤ة ٶت٥ٷٰىت ٔٽٱىة إل٨ذسإلكىة ٬ىٯ )     130إل٨ذسإلكة ٬ٯ )

(  ىىش٤ة ٥٨ىى٧ ٬ىىٯ  15ټ٥ىىٷٮ ٠سىى٫ ٬ٱٵىىل تٕىىشن ٨خسىىل ش ٶإل١٨سىى٫ إلپخىىش ص١ىىٟ إلس لصىىًل ٶ ضىىذٶد )   

إل٨ضل٨تٽٯ ٩٨ٷلٷ٦ إ٨ٹ إلكتٱتلد إل٤خش ٶإل٠ٕٽة. ٶإلكتخذ٪ إل٨تلصىج إل٨٭ىٱٵذ إل٨ٷلىٝٻ إل٨ىزٺ ټ١ىٷ٪ ٩ٔىٹ       

إلكىىتخذإل٪ إل٨٭ىىٱٵذ إل٨تض٩ٽ٩ىىٻ ٜىىٻ إل٨تٍتٽىىٟ   , ٤٭ىىلكىىلط ٬سىىش ٶإلكىىتٕشإلن إلد ٽىىلو إل٨تض٩ٽىى٧ إل٨٭ىىل٨ٻ  إل

إل٨ٕ٭٩ٻ ٶإرشإلء إلالختتلسإلو إل٨الص٬ة ٬ٯ خال٦ دسإلكة  ٽلٮ إل٨٭ش٤ض إل٨٭ل٨ٻ ٶ ٽلٮ إل٨ذخ٧ ٨٭ز٭ٷٔة 

إلٮ إلكىتخذإل٪  ٬ٯ إل٨شش٤لو ) ٔٽٱة إل٨ذسإلكة (  لكتخذإل٪ ٰ٭ٷرد  ٽشٶسد . ٶتٷل٩ت إل٨ذسإلكىة إ٨ىٹ   

ٶسد ٩٨تٱتىؤ  ل٨ٝشى٧ إل٨٭ىل٨ٻ ٜىٻ إل٨تٱىٷ٢ إل٨تزلسټىة ټسىلٔذ ٩ٔىٹ ٤شىٛ ٠ىذسإ إل٨شىش٤لو            ٰ٭ٷرد  ىٽش 

إلدإلسإ إل٨تٱى٣ ٩ٔىٹ    سىذټذ إل٨تضإل٬لتٵىل  ل٨شى٧٥ إل٨٭٩ٍىٷ  , ٶټسىلٔذ     ٨تسىٵٽالو ٩ٔىٹ ت  ت٣٩ إلإل٨٭٭ٱٷصة 

إلٶ ت٩١ٽ٩ٵىىل إلٶ إلال٬تٱىىلْ ٔىىٯ ٬ٱضٵىىل ٶ١ٜىىًل  إلال ت٭لٰٽىىةإلتخىىلر إل١٨ىىشإلسإلو إل٨سىى٩ٽ٭ة ٜىىٻ ٬ىىٱش إل٨تسىىٵٽالو 

 إلال ت٭لٰٽةتٷإلٜٟ  ١٩٨شإلسإلو ة إل٨٭خلٌش إل٨تٻ تمٱٛ  ٵل إل٨شش٤ة. ٶ ٽٱت إل٨ذسإلكة ٔذ٪ ٶرٷد ٨ذسر

٩٨تٱىىٷ٢ إل٨تزلسټىىة ٬ىىٓ ٬ت٩ٍتىىلو ٰ٭ىىٷرد  ىىٽشٶسد ٩٨تٱتىىؤ  ل٨ٝشىى٧ إل٨٭ىىل٨ٻ ٔٱىىذ ٬ٱضٵىىل إل٨تسىىٵٽالو       

ىىشٶسإ إلٔت٭ىلد ٰ٭ىٷرد    ٶيٶلىت إل٨ذسإلكىة     % ٬ٯ إل٨شش٤لو )ٔٽٱىة إل٨ذسإلكىة(   70 ـ٨ إلال ت٭لٰٽة

 ل٨ٝشى٧ إل٨٭ىل٨ٻ ٔٱىذ ٬ىٱش إل٨تسىٵٽالو ٜىٻ إل٨تٱىٷ٢ إل٨تزلسټىة إل سدٰٽىة ٶر٨ى٣ ٨ت٩١ٽى٧             ٽشٶسد ٩٨تٱتؤ 

 ش ٔذ٪ ٠ذسإ إل٨شش٤لو ٩ٔٹ إل٨سذإلد.٬خلٌ
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