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 سادتي،  ،سيداتي

ئَّ نًٍ دٔاػٙ سشٔس٘ أٌ أسزمجهكى انٕٛو ثبنًؼٓذ انًهكٙ نهذساسبد اإلسزشارٛدٛخ فٙ ئؿبس أشغبل ْزِ انُذٔح انًخظظخ 

 . "خ اإلطالزبد ثبنًغشةكٛدٔس انفبػهٍٛ فٙ دُٚبيٛ"نًٕػٕع 

ٔااللزظبدٚخ  ٚخؼغ ْزا انًٕػٕع نذساسخ يؼًمخ ثبنًؼٓذ رٓذف ئنٗ اإلزبؿخ ثزؼمذ انزفبػالد ثٍٛ انًزغٛشاد انسٛبسٛخ

ٔاالخزًبػٛخ ٔانًإسسبرٛخ فٙ يدبل سٛش اإلطالزبد، كًب رٓذف ئنٗ رسذٚذ انؼٕايم انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رؼٛك فؼبنٛخ 

رزٕاخذ فٙ َمـخ رمبؿغ خًٛغ انمؼبٚب انزٙ رى رسهٛهٓب  ألَٓبرًزبص ْزِ انذساسخ ثكَٕٓب يٕػٕػب يٕزذا َظشا ٔ. اإلطالزبد

 .ذ انًهكٙ نهذساسبد اإلسزشارٛدٛخنهًؼٓ فٙ ئؿبس انجشَبيح انؼهًٙ

 سادتي،  ،سيداتي

يًب ال شك فّٛ أٌ اإلطالزبد انزٙ ٚمٕو ثٓب انًغشة لذ يكُذ يٍ انشفغ يٍ ٔرٛشح انًُٕ االلزظبد٘ ٔرسسٍٛ انظشٔف 

ئال أَّ ٔثبنشغى يٍ ٔفشح اإلطالزبد  ،االخزًبػٛخ ٔرمٕٚخ انزمذو انز٘ زممّ انجهذ فٙ يدبل زمٕق اإلَسبٌ ٔانسشٚبد انؼبيخ

 .رأثٛشْب خٛذانى ٚكٍ يُز يب ٚمبسة ثالثخ ػمٕد، 

ٚزًثم انزًبسك  بي فٙ: سٛشٔسح اإلطالزبد ثبنًغشة: "نمذ رى رأكٛذ ْزا االسزُزبج ثًُبسجخ أٔل َذٔح نهًؼٓذ رسذ ػُٕاٌ

ٔنهززكٛش، ًٚكٍ رهخٛض اسزُزبخبد ْزِ انُذٔح فٙ . 0202، َظًذ فٙ ََٕجش "انؼبو ٔأٚخ آثبس ػهٗ انزُبفسٛخ انشبيهخ نهجالد؟

 :يب ٚهٙ

  ال رًزثم اإلطالزبد فٙ انًغشة نًؼبٚٛش انزضايٍ ٔانزشاثؾ ثٍٛ انًدبالد انسٛبسٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ

 .ف خالل انفزشح األخٛشحخئال أٌ ْزا انٕػغ لذ  ،ٔانًإسسبرٛخ

  االَخشاؽ  ،(انجشنًبٌ، األزضاة انسٛبسٛخ، انُمبثبد) انزبثؼخرهك انثمخ فٙ انًإسسبد، السًٛب  ػؼفٚفسش

ثًٕلف انسزس انز٘ رزخزِ  انًإسسبد ٚزؼبػف ز انسزس ردبِأخف. اإلطالزبد يسهسمانؼؼٛف نهفبػهٍٛ فٙ 

 .زٛث ٚأثش ْزا انٕػغ ػهٗ انزشاثؾ االخزًبػٙ ٔانسٛبسٙ ،ثؼغ انًإسسبد انؼًٕيٛخ ردبِ انًٕاؿٍُٛ

 انزُسٛك ثٍٛ انفبػهٍٛ ٔٚؼبَٙ يٍ لظٕس انُظبو انسبطهخ خ، ػهٗ انشغى يٍ ثؼغ انزمذيبدال ٚسفض َظبو انسكبي ،

 .انمؼبئٙ ٔانًسزٕٖ انًمهك نهفسبد

 ثسجت انمظٕس انًسدم خبطخ ػهٗ انًسزٕٖ  ٔرنك ٛٛى انسٛبسبد انؼًٕيٛخ شجّ غبئجخرؼزجش آنٛبد رزجغ ٔرم

 .انًسهٙ، فٙ يدبل انزخـٛؾ ٔثمبفخ انزمٛٛى ٔئنضاو رمذٚى انسسبثبد

 ٚزى ئػذاد اإلسزشارٛدٛبد انمـبػٛخ ٔانجشايح انؼًٕيٛخ زست يمبسثخ ػًٕدٚخ ال رسفض االرسبق فٙ يب ثُٛٓب . ْٙٔ

ٔسبئم رظسٛر االخزالفبد االلزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ رزًٛض أٚؼب ثزجبٍٚ ئلهًٛٙ يسذٔد، ٚمهض رأثٛشْب ثبػزجبسْب 

 .ثٍٛ انًُبؿك

  رؼخى)نى ٚزى ثؼذ اكزسبة انشؤٚخ ػهٗ انًذٖ انجؼٛذ فٙ يدبل رًٕٚم انجشايح انؼًٕيٛخ َظشا نهزمهجبد انخبسخٛخ 

ٔانًزفبلى اسرفبع ألسبؽ انزأيٍٛ ػذ يخبؿش انجهذ ثبسرجبؽ يغ األصيخ انؼبنًٛخ سؼش فبرٕسح انجزشٔل ٔانسجٕة، 

لهخ انؼبئذاد انؼشٚجٛخ، )، ٔانذاخهٛخ ...(ثسجت رأثٛشاد انشثٛغ انؼشثٙ ٔرمهت رذفمبد ثٛئخ انزـٕس انًزكبيهخ

  ...(.  ٛخ االسزثًبس انٕؿُٙ انزٙ ٚؼًُٓب انمـبع انؼًٕيٙٛكدُٚبي

 سادتي،  ،سيداتي

. اإلطالزبد ثجؼذ شًٕنٙ ٔيؼًٌٕ يدبنٙ ثًشاخؼخ انذسزٕس ٔرُفٛز اندٕٓٚخ انًزمذيخ، ٚششع انًغشة فٙ خٛم خذٚذ يٍ

 : ٔفٙ ْزا انظذد، يٍ انسكٛى انزسبؤل زٕل انُمؾ انزبنٛخ

فٙ يب رزًثم سؤٚخ انزًُٛخ ػهٗ انًذٖ انجؼٛذ انٕاخت ركُٕٚٓب ثـشٚمخ ردؼم اإلطالزبد رزسك ٔرزًسٕس زٕل ػمذ 

 ؟...(انشأسًبل انجشش٘، انسكبيخ، انزًُٛخ انًدبنٛخ)انًسزمجم 



س االرسبق انٕاخت رشسٛخّ يٍ أخم ػًبٌ رُسٛك انسٛبسبد انؼًٕيٛخ ٔرزجؼٓب ٔكزا رمًٛٛٓب؟ ْم سٛكٌٕ ْزا يب ْٕ ئؿب

اإلؿبس يُبسجب نٕػغ انُظبو انؼًٕيٙ انًسفض ػهٗ ػًهٛبد انزسكٛى انًٕػٕػٙ ٔرسسٍٛ اٜثبس االلزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ 

 نإلطالزبد؟

طالزبد؟  يب ْٙ دسخخ اَخشاؽ انفبػهٍٛ انزٙ ٚدت رؼضٚضْب يٍ أخم كٛف ًٚكٍ دػى انًهكٛخ اندًبػٛخ ألكجش أٔساش اإل

رخفٛف أٚخ يمبٔيخ يسزًهخ نهزغٛشاد انزٙ رسذثٓب اإلطالزبد؟ كٛف ٚدت انزظشف ندؼم آنٛبد انزفبٔع ٔانزشبٔس 

 ؟...(األزضاة انسٛبسٛخ، انًدزًغ انًذَٙ، انُمبثبد، اندًؼٛبد انًُٓٛخ)انًزٕفشح أكثش فؼبنٛخ 

رـٕٚش انٕػٕذ انًبنٙ نهجشايح انؼًٕيٛخ ٔاإلسزشارٛدٛبد انمـبػٛخ؟ يب ْٕ انزٕاصٌ انز٘ ٚدت يُسّ نهًٕاسد  كٛف ًٚكٍ

 انًزٕفشح فٙ ئؿبس انزؼبٌٔ انثُبئٙ ٔانًزؼذد األلـبة؟

 سادتي،  ،سيداتي

ٔيًثهٙ انًدزًغ ًشبسكخ ثشنًبٍَٛٛ ٔيمشسٍٚ ػبيٍٛ ٔفبػهٍٛ خٕاص ث ؿش َمبشُب انٕٛوأثؼغ انُمؾ انزٙ ٚدت أٌ ر رهك

خ اإلطالزبد ثبنًغشة ٔدٔس يخزهف انفبػهٍٛ فٙ ْزا كٛنزؼًٛك فًُٓب نهدٕاَت انٓبيخ انًشرجـخ ثذُٚبيٛ انًذَٙ ٔخبيؼٍٛٛ

 . انًدبل

أٔد انزؼجٛش ػٍ خبنض شكش٘ نكبفخ انًشبسكٍٛ نزهجٛزٓى دػٕرُب، ٔنٙ انٛمٍٛ انزبو فٙ أٌ َمبشُب سٛكٌٕ را يسزٕٖ ػبنٙ، 

 .  فٙ انًؼٓذ انًهكٙ نهذساسبد اإلسزشارٛدٛخكًب ػٓذَب رنك 

 

   


