
 ةمدقم

 -سلدنألا خيرات - ريعلاب ةلفاحملا « ةيجشملا ةريسلاكلت ةباتك ىلع تلوع اهيح

 رمت فوس ماوعألا نأو « اهرسأب ةايح ىضتقت ةمهملا نأ « ىرطاخم لوحي نكي مل
 نم لوألا مسقلا تردصأ ذم نآلا ىضم دقو . اهتياغ ىلإ لصت نأ نود « اغابت

 « اهالخ تسرك « اماع نورشع « 1447 ةنس ىف « سلدنألا ىف مالسإلا ةلود »

 بئاد انأو « « اماع رشع ىتنثا ذنمو . ةمهملا هذه مامتإل « ىدوهجو قاقوأ عم

 « امهتاظوفحم رودو « امهتابتكم ىف رارمتساب بقنأ «برغملاو اينابسا ىلع ددرتلا
 . ةطوطخم ريغو « ةطوطخم قئاثوو « رداصم نم ةريسلا هذهم قلعتي ام لك نع

 اهقيقحت ىف رخدأ ال « قايح ةمهم « ةمهملا هذه تحضأ ىتح : ةيلاتشقوأ ةيبرع
 . ًادهجالو ةليسو

 ذنم سلدنألا خيرات بتكأ نأ « ةليوطلا ةبقحلا هذه لالخ تعطتسا دقو

 تقولا سفن ىف بتكأ نأو « تادلجم ةثالثف ٠ فئاوطلا لود ةيابن ىلإ حتفلا
 ةطان رغ ةكلمم خيرات ىنعأ « سلدنألا ىف مالسإلا ةلود نم ةريخألا ةلحرملا خيرات

 اهتنحمو « ىسؤوملا اهداهشتساو ةبولغملا ةيسلدنألا ةمألا خيرات مث « « اهطوقس ىح

 وه « ريبك دلجم ىف كلذو « ةميدقلا اهمناطوأ نم ةرصنتملا اهاياقب جارخإب « ةريخألا

 . © نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةيابن»

 « ةطانرغ ةكلمم مايقو ٠ فئاوطلا دهع ةيابن نيب تيقب ىلا ةرغثلا تناكو

 نيسمخو ةئام وحن نمزلا نم قرغتست ةرغث ىهو « نيدحوملاو نيطبارملا رصع ىهو
 . برغملاب ًاصوصخو « اهقافآ بعشتو « اهادم لوطب ًامئاد ىنعورت تناك اماع

 خيرات ريطست ىهو « قايح ةيقب ال تسرك ىلا ةمهملا مامتإل دبال ناك ؛نكلو

 ىلع فكعأ نأو « رعولا ناديملا اذه محتقأ نأ « ةياهلا ىلإ حتفلا ذنم سلدنألا
 رجن ىح« ضومخو باعص نم هفنتكي املك نم مغرلاب « رصعلا اذه خيرات ةباتك
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 « هلك « ةيسلدنألا ةمألاو « سلدنألا خيرات ودغيو « لحارملا لصتتو « ةرغكلا

 . هتيابن ىلإ هتيادب ذنم « هتاقلح تلكتسا دقو

 هذه ممتأ نأ « هللا نوعب تعطتسا دق ىننأ « ةطبغ مويلا ىسفن المل هنأو

 « سلدنألاو برغملا ىف ؛ نيدحوملاو نيطبارملا رصع خيرات بتكأ نأو « ةمهملا
 بتاكم ىف « رمتسملا بيقنتلاو ؛لصاوتملا دهحلاو « قاشلا لمعلا نم ماوعأ دعب

 « دروفسكأو « ندنلو « ةرهاقلاو « سافو « طابرلاو « لايروكسإلاو« ديردم

 نطاوملا ةسارد ىلع «قئاثولاو رداصملا ىصقت نع الضف تص رح دقو . ناكيتاقلاو

 « ةيخيراتلا همصاوع رئاس برغملاب ترزف « ةيلمع ةسارد ةيجيتا رتسإلاو ةيفارغحلا
 تركو «ترتموت نبا ىدهملا ةكم « لّدمنيت ةئيدمو سلطألالابج ةقطنم ترَزو

 ترزو « ةينابسإلا ةريزحلا هبش ىلإ « ةيدحوملاو ةيطبارملا شويحلا ريسم قيرط
 ةنيدموأ ةدعاق كرتأ مل ىنإفسلدنألاب امأو . قيضملا ىناج نم اهلإ روبعلا عقاوم
 ةيقابلا ةيسلدنألا اهراثآو « ةعدقلا اهملاعم تسردو « اهترز ىح ةعيدق ةيسلدنأ

 قيعلا للا ةميظعلا كراعملا عقاوم سردأ نأ ىلع صاخ عونب يسب
 « كرألا مث « بلش ىو « نيرتئش ىف « ةينارصنلا اينابسا نيبو نيدحوملا نيب

 نةتميظعلا رام نيتاه عقاوم ةسارد ىف مايأ ةدع تيضق دقو . باقفلا: قو

 لبسب اف تفط « ةصاخ ةلحرب كلذل تمقو - باقعلاو كرآلا  نيتمساحلا

 لصفت ىلا اني زوما ميس لابج ىلإ تدصق مث . ةعدقلا حابر ةعلق عقاومو « كرألا

 تفطو« اهءاضه ىف تلوجتو « اهماكآ ىلإ تدعصو ةلاتشق نيبو سلدنألا نبي

 ىهو « لبس نمو رعو نم « باقعلا ةكرعم اهف تعقو ىلا نكامألا رئاسي

 « نيدحوملا ناطلس لالحناب تهتناو « ةيدّحوملا شويحلا ابف تقع ىلا ةكرعملا
 0و ا يس ع « سلدنألا لالحناو

 أ نم رثكب ىندمت « ةيفارغوبطلاو « ةيفارغحلا تاساردلا هذه تناكو

 نواعتو اهلإ تبتنا ىلا جئاتتلاو « عقاوملا هذه فورظل كاردإلاو حاضيإلا

 ء كيو اهلحارم فصو ىف ةقدلا ىلع
 نيطبارملا رصع خيرات ةباتك نأ ىهو « هيونتلاب ةريدج ىرخأ ةلأسم ةمثو

 خيرات هيف لغشيالو «٠ برغملا خيراتل ًاررطست ءىش لك لبق ريتعت « نيدحوملاو
 اذهى « ةيسلدنألا ةريزحلا هبش وأ سلدنألا تناكدقف «ريسي زيح ىوسسلدنإلا

 ةيروطاريمإلا لخاد « ةيبرغم ةيالو ء« ضضنو نرق ءاهز لاطتسا ىذلا رصعلا



 ته

 نيدحوملا مث « ناطبارملا مكح نأ ديب . ةيدحوملا مث « ةيطبارملا « ىربكلا ةيبرغملا

 تطاحأ ىلا « ةيعامجالاو « ةيرادإلاو « ةيركسعلا فورظلاو « سلدنألا ةيالول

 ىلعالإ مهفت نأ نكمم ال « ةيسلدنألا ةمألل نيتميظعلا نيتلودلا نيتاه نم لك مكحب

 دقف مث نمو . . ىربكلا ةيبرغملا ةيروطا ريمالل امهم لك مكه ةلفاكلا ليصافتلا ءوُض

 « الماك برغملاب نيدحوملاو نيطبا رمل رصع خيرات بتكأ نأ ىلع ًامازل ناك

 ةيفا رخح ا جانا نم فاو ءامل هامل باعس قمرةموملا هالي ىيعب امن يعرلاب

 ىلإ تقفو دق نوكأ نأ وجرأل ىنإو . ىخئراتلا باعيتسالا ةيحانوأ « ةيلبقلا وأ

 ةيروطا ريمإلا خي راثنم ةماهلا ةريفلا هذه خيرات ضرع نم « هيلإ تحمط ام ضعب
 ياسا يرس وت بال هع ناتعمو

 ىذلا وهو « «شئاوطلا لود » ىلاتك ىف تضرعتسا دق أب ملعلا عم

 « نيطبارملا ةأشن « « سلدنألا ىف مالسإلا ةلود ١» باتك نم ماا
 مظعلا اهلهاع دي ىلع 2 ,ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا مايقو 3 يول ى مهحوتفو

 ىف فئاوطلا ءارمأ داجنإل « سلدنألا ىلإ نيطبارملا روبع مث « نيفشات نب فسوي

 مهتاليتساو « فئاوطلا لودل نطبارملا حتف نم كلذ التامو « ةقاالزلا ةقوم

 نأ قبس ام راركتل ًاعضوم دجأ مل ىنإف مث نمو « ةيسلدنألا ةريزحلا هبش ىلع
 دهع ةمتاخ نع ثدحتلاب « اذه ىلاتك تأدب دقف اذهلو . نأشلا اذه ىف تبتك

 ٠ نيفشات نب فسوي

 ريغو ةطوطخملا رداصملا مأ « صاخ لصف ىف ضرعتسأ نأ تيأر دقو

 هذه نأ ققحملا نمو . سردلاو ثحبلا ىف ىدامع« اهربغلبق تناك ىلا « ةطوطخملا

 اهتيمهأ ىف كشال « ةرصاعمو ةليصأ داوم نم ًنايحأ انيلإ همدقت امم ,غرلاب + رداصملا
 « ىرتكلا لئاسملا ىحاون ضعب الإ جلاعتالو «ليلقلا ىوس انيلإ مدقت ال « اهسافنو

 ىرخأ ةهج نم اهنأ ديب « ةيدحوملاو ةيطبارملا نيب خبرات انل اهضرعي ىلا

 « نيدحوملاو نيطبارملا مكحل ةيرادإلاو ةيسايسلا ىحاونلا ىلع ةريثك ءاوضأ ىل#

 « سلدنألا مكح ىف نيتلودلا نم لكل ناخد.« يملك ةربز دقت ايسالو

 . ةصاخ ءىدابمو عاضوأ

 « نيطبارملا رصع خيرات ةباتك ىف تيرج دق ىنأ ىلإ انه ريشأ نأ دوأو
 ىلع «  سلدنألا ىف مالسإلا ةلود » باتك نم ثلاثلا رصعلا وهو « نيدحوملاو
 عبارلا مث « ىناثلاو لوألا نيرصعلا ةباتك ىف هيلع تيرج ىذلا بولسألا سفن
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 ةيسايسلا عاضوألاو مكحلا مظن : ضرعتسأ نأ ىلع تصرحو « ( سلدنألا ةياهن )

 ةئركفلا ةكرحلا مين هايف ةيطبارملا « نيتلودلا نم لكل « ةينيدلاو

 رداصملاهب اندمت ام وع كلذو « امهنملك لظ ىف ةيعامجالا لاوحألاو « ةيسلدنألا

 « داتعملا اهناكم ةينارصنلا اينابسا خيراتل تصصخ امك . انيديأ نيب ىلا قئاثولاو

 ' . ىرخألا روصعلا ىف هيلع تيرج امل ًاقفو
 موسرلاو « ةيخيراتلا طئارخلاب باتكلا ديوزتب ةصاخ ةيانع تينع كلذكو

 3 مدقت انك ىسفنب ارز دقو « ىربكلا كراغملا عقاوم نيبت ىلا ؛ ةيفارغوبطلا

 هذه عاضوأ مهف ىف « ثحابلاو ئراقلا ةمهم لبسي ام كلذ ىف نوكي نأ وجرأو

 . اماروطتو اهفورظو كراعملا
 « ةيدحوملاو ةيطبارملا ةماهلا قئاثولا نم ةفئاط باتكلا ةياهنب تقحلأ دقو

 كلذو« دعب رشني مل طوطخم لازبال ام اهنمو « اهلإ تعجر ىلا ىرخألا قئاثولاو

 تاعوضوملا نع ىفوأ تامولعمت دوزتلا ىف « ناديملا اذه ىف نيشحابلا ةمهمل اليهست

 1 ' .  اهوان# قلا
 تائيهلا رئاسل نافرعلاو ركشلا ليزج مدقأ نأ الإ « ماتحلا ىف ىعسي ال هنإو

 ريوصتلاو « ةعجا رملاو ثحبلا ىف « ىتمهم ليهست ىف تمهاس ىلا « ةيبتكملاو ةيملعلا

 « لايروكسإلا ةبتكمو « ديردع ةيمالسإلا تاساردلا دهعم اهتمدقم ىو « لقنلاو

 « سافب نيورقلا عماج ةنازخو « طابرلا ةنازخو « ةينطولا ديردم ةبتكمو

 رادو « دروفسكأب ةيلدوبلا ةبتكملاو « ىناطيريلا فحتنملاب تاطوطخملا مسقو
 ريخ « ةليلحلا تابتكملاو « تائيملا هذه رئاخذ نم ىل ناكدقف « ةيرصملا بتكلا

 ١ ١ . باتكلا اذه فيلأت ىف « ىل نيعم ريخو « لهنم

 ائع رشا #١8 ةنس بجر ىف ةرهاقلا
 نويكسب #»5«١ ةئس ريفوت قئاوملا


