
 

 

  ة1عوبسألا جيلخلا ة#"!
  لوألا ن?#"< = ر;:ت8أ ٢٥-٢٠

  افولاIوز الوك1ن دادعا
  ساس دمحأ ةمجرت

 
 

  ن?UحSلا ةRلمم
 "#

$ كلذو  نا,+طلاو  يرح.لا  نمألل  وسراو  لمع  ةشرو  ،ادنلو=و  ةدحتملا  تاDالولا  عم   HلاIJاKة ،نLMح.لا  ةOلمم  ةفاضتسا  ر=TتKأ –  #,Xنثالا ٢١ 
راشZنا  مدع  قافتا  لثم  ةaلودلا  ةaنمألا  تا  ردا.ملا لaعفت  ةداMز  لثم  تاعوضوملا  نم  ددع  روضحلا  شقان  ثaح  .ر=TتKأ  نم  $mوي ٢١ و ٢٢ 
نولثمم  عامتجالا  #pح   . ةلصلا تاذ  داوملاو  لماشلا  رامدلا  ةحلسأ  راشZنا  فقول  تالوكوتوs+لاو  تارارقلا  مهأ  yإ  ةفاضإ  ،ةMوونلا  ةحلسألا 

yوألا  ةaمaلقإلا  ةM{aردتلا  ةرودلا  اهتفاضتسا  نع  نالعإلل  ة.سانملا  ەذه   "#
$ نLMح.لا  تنلعأ  ثaح  ،ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  لودل  تاIJع ا نع 

 ." ٢٠٢٠ "#
$ نمألا   �IJ ةردا.م"  ةامسملا  اهعون  نم   

 
$��لا  ملاعلا   "#

$ تاداصتقا  لضفأ ١٠  نم  $yودلا  كنبلا  ل.ق  نم  نافنصت  ةDدوعسلا  ةL=aعلا  ةOلمملاو  تOTMلاو  نLMح.لا  ر=TتKأ -  س�مخلا ٢٤ 
قوسلا   "#

$ #,Xكمتلا  تاءارج�و  ةماقملا  تاحالصإلا  ساسأ  �ع  ةأش�ملا  لود  نم  ةرادملا  ةaجراخلا  تارامثZسالل  تالaهس�  اه,+غ  نم  �+Kأ  مدقت 
ساaقم�  $yودلا  كنبلا  اهذختي  $��لا  ةIJعلا  تالاجملا  نم  ةعس�   "#

$ ةDدوعسلا  ةL=aعلا  ةOلمملاو  نLMح.لا  نم  ل�  ت  �سحت ثaح    . ةaلحملا
نLMح.لا  نأ   Dع�#$ امم  ،تارامإلا   Hدع اaقLMفإ  لامشو  طسوألا  قIJلا  ةقطنم   "#

$ ةaناثلاو  ملاعلا  ىوتسم  �ع  ة.ترملا ٤٣  نLMح.لا  تلتحا  .ماع و
لامشو  طسوألا  قIJلا  ةقطنم   "#

$ ةلود  #,Xب ٢٠  نم  كلذو  ،ةئشانلا  تا�IJلا  لaغش�و  ءد.ل  لامعألل  ةمئالم  ةaمaظنت  ةئ¥ب  �+Kأ  #¦اث 
$ اهيدل 

.اaلاطDإ  وأ   Hجلa§ا كلذ   "#
$  Hام ،ةa=وروألا  لودلا  نم  دDدعلا  نم  اaملاع  

¨
لضفألا  ة.ترملا   "#

$ كلذكو  ،اaقLMفإ   
 

ت?:Rلا  ةلود   
$©قرلا  لوحتلاو  ةaمقرلا  ةم�وحلاو  #¦اs+يسلا 

$ نمألا  لاجم   "#
$ نواعتلا  زªMعتل  مهاف  ةركذم ت اaنوتس�و  تOTMلا  تعقو  ر=TتKأ -  دحألا ٢٠ 

ماع   Hلولح ةمادتسملا  ةaمنتلل  ةدحتملا  ممألا  فادهأ  قيقحتو  $yام  زكرم  yإ  لوحتلا   "#
$ ةلثمتملا  اهفادهأ  قيقحت   "#

$ تOTMلا  ةدعاسمل 
 .٢٠٣٥ 

 
لمأ  ة,+فسلا  ت̄ح  ثaح  تOTMلا ٢٠٣٥.  ةMؤر  ذaفنتل  كلذو  ةa=وروألا  ةaجراخلا  تارامثZسالا  بذجل  ²س�  تOTMلا  ر=TتKأ -  ،ءاع=رألا ٢٣ 

$#�طولا   Hمويلا لافتحالا   "#
$ اT´Iس  عم  ةDداصتقالاو  ةMراجتلا  تاقالعلا  زªMعتل  ططخت  تOTMلا  نإ  ،ةaجراخلا  رMزو  ةدعاسم  ،دمحلا 

ىدتنملا   "#
$ اسمنلا  عم  يراجتلا  لدا.تلا  ةداMز   "#

$ هتبغر  نع  ،مناغلا  $�ع  ،ةOTMZaلا  ةعانصلاو  ةراجتلا  ةفرغ  س�ئر  s+ع  امن¥ب   ، يT´Iسلا
 . $s¦رعلا يواسمنلا  يداصتقالا   

 
نامع  ةنطلس   

نوؤشلا  رMزوو  د.ع ·  نب  يولع  نب  فسوي  #¦امعلا 
$ ةaجراخلا  رMزو  روضح   "#

$ كلذو  طقسم   "#
$ اهت  رافس حتتفت  اMراغنه   - ر=TتKأ ،#,Xنثالا ٢١ 

رMزولا  ىرجأ  حاتتفالا  دع=و  .ةقاطلا  نمأ   Hحلاصم قلعتي  امaف  ةصاخ  رجملل  ةمهم  نامع  ةنطلس  .وتراجMز  �+يب  ،يرجملا  ةراجتلاو  ةaجراخلا 
دمحم  س�ق  ،نامع  ةعانصو  ةراجت  ةفرغ  س�ئر  ،يد�aسلا  دوعسم  نب  $�ع  روتكدلا  #¦امعلا 

$، ةعانصلاو  ةراجتلا  رMزو  عم  تاثحا.م  يراغنهلا 
 . يدaعسوبلا ةMوار  ةروتكدلا  $yاعلا  مaلعتلا  رMزوو  $©شجلا  $�ع  نب  س�مه  نب  ¯ان  ةaلاملا ،  ةرازول  ماعلا  #,Xمألا  ،فسويلا   

 
رطق  ةلود   

#¦اث 
$، لآ  نمحرلاد.ع  نب  دمحم  يرطقلا  ةaجراخلا  رMزوو  ءارزولا  س�ئر  بئان  ناغودرأ  بaط  بجر  $½�+لا  س�ئرلا  ل.قتسا   - ر=TتKأ ،ت¿سلا ١٩ 

،اMروس  لامش   "#
$ عضولا  كلذ   "#

$  Hام ،ك�+شملا  مامتهالا  تاذ  اDاضقلا   "#
$ نواعتلا  زªMعتو  ةaئانثلا  تاقالعلا  نافرطلا  شقان  ثaح  .لوبنطسإ   "#

$
.$½�+لا  يركسعلا  موجهلا  رطق  معدت  ثaح   

 
نوؤشلا  رMزو  عم  تاثداحم  #LMÁملا 

$، دعس  نب  ناطلس  ،ةaجراخلا  نوؤشلل  رطق  ةلود  ناطلس  ىرجأ  لوألا -   �IJMن  Â أKتT=ر ،ءاثالثلا ٢٢ 
مامتهالا  تاذ  اDاضقلاو  Ã¦انثلا 

$ نواعتلا  نافرطلا  ضرعتساو  .ةحودلا  ةLMطقلا  ةمصاعلا   "#
$ وتراجMز ،  �+يب  ،يرجملا  ةراجتلاو  ةaجراخلا 

.ةصاخلاو  ةaسامولHدلا  رفسلا  تازاوج  $�ماحل  ة,+شأتلا  تا.لطتم  ءاغلإل  ةaقافتا  اوعقوو  ،ك�+شملا   
 

نسح  نب  دمحأ  روتكدلا  ةLMطقلا  ةaجراخلا  ةرازو  ةسائرب  ةحودلا   "#
$ ةaك�+لا  ةLMطقلا  اaلعلا  ةaجaتا�+سالا  ةنجللا  تعمتجا  ر=TتKأ -  س�مخلا ٢٤ 

نإ  ولغوأ ،  لaعامسإ  ،ةaك�+لا  ةaجراخلا  ةرازوب  طسوألا  قIJلا  ةرادإل  ماعلا  ريدملا  بئان  لاقو  .ةaئانثلا  ةaجaتا�+سالا   ÅJاKامهت زªMعتل  يدامحلا 
رطق  سكDدنإ  رمتؤم  شماه  �ع  ،رطق   "#

$ اaكرت  ,+فس  رMزوأ  تركف  لاقو  .ةaمaلقإلا  اDاضقلا  نم  دDدعلا  لوح  رظنلا  تاهجو  نالدا.Zي  نيدل.لا 
.رطق  yإ  تارداصلا  ةداMز  yإ  اًضDأ  ²س�  ةرقنأ  نإ   ،٢٠١٩ 

 
 

ة[دوعسلا  ةU;1علا  ةRلمملا   
دوعس  لآ  زªMعلا  د.ع  نب  ناملس   Hكلملا �Çتلا  ثaح  ،ةDدوعسلا  ةL=aعلا  ةOلمملا  yإ  s+سإ  كرام  $LMÈمألا  عافدلا  رMزو  لصو  ر=TتKأ -  #,Xنثالا ٢١ 

 Éنأش ةDدوعسلا  ةL=aعلا  ةOلمملا  ةنأمطو  ةaئانثلا  تاقالعلا  ةشقانمل  ،عافدلا  رMزوو  ءارزولا  س�ئر  بئان  ،ناملس  نب  دمحم  ,+مألا  دهعلا  $yوو 



 

 

ةدحتملا  تاDالولا  #,Xب  ةدعاصتملا  تارتوتلا  ةaفلخ  �ع  ةراªMلا  تءاجو  .ةقطنملا   "#
$  L=aة علا جيلخلا  لودل  $©aلقإلا   Hنمألا مئادلا  ما#�+لالا 

 . ةOلمملل ةaعافد  تادعمو  ةaفاضإ  ةaكLMمأ  تاوق  �IJو  طسوألا  قIJلا   "#
$ دDا#�+ملا  اaسور  ذوفنو  ،ناري�و  . 

 
نم  #,LMXكسعلا  #,Xلوؤسملا  را.ك   Hةكراشم  " نا�رألا ءاسؤرل  عافدلاو  نمألا  رمتؤم   " ةDدوعسلا ةL=aعلا  ةOلمملا  تفاضتسا  ر=TتKأ -  ءاثالثلا ٢٢ 
ناتسKا=و  ادنلوهو  ندرألاو  اaلاطDإ  ،نانويلاو  اaناملأو  اس�رفو  pم  اهنمو  ىرخألا -  لودلا  نم  دDدعلاو  $aÁsلخلا  نواعتلا  سلجم  لود  عيمج 

ةحالملا  ةDامحل  $Ëافدلاو  يركسعلا  نواعتلا  زªMعت  قرط  نع  روضحلا  ثحا.تو  .ةدحتملا  تاDالولاو  ةدحتملا  ةOلمملاو  ةT=aنجلا  اMروكو 
.ة  aناريإلا تامجهلا  نم  $s¦رعلا  جيلخلا   "#

$ ةTMيحلا  قفارملاو  ةLMح.لاو  ةTMجلا   
 
غلا.لا  ،دوعس  لآ  ناحرف  نب  لصaف  ,+مألا  ،دوعس  لآ   ªMز علا د.ع  نب  ناملس  كلملا  يدوعسلا  لهاعلا  #ّ,Xع  لوألا -   �IJMن  Â أKتT=ر ،ءاع=رألا ٢٣ 

اماع 
¨

#,Xع.س  رمعلا  نم  غلا.لا  فاسعلا  مaهاربإ  روتكدلا  لحم   aلح ةaجراخلل ل ̈ارMزو  ،اaناملأ   "#
$ ةOلمملا  ,+فس  نا�  يذلاو  ،اًماع  رمعلا ٤٥  نم 

̈ارMزو  Åاجلا  $�ع  نب  ¯ان  نب  حلاص  سدنهملا  ى  رخألا ةدDدجلا  تان¥يعتلا  تلمشو  .ءارزولا  سلجم  وضعو  ةلودلا  رMزو   Hەرود #,Xع  يذلا  و
روتكدلاو  رMزو ،  ة.ترب  $Ëانطصالا  ءا�ذلاو  تاناaبلل  ةDدوعسلا  ةئيهلل  اس�ئر 

¨
يدماغلا  ناعمج  نب   ÅJف نب  د.ع ·  روتكدلاو  ،تالصاوملل 

 . ةaلخادلا ةرازوب  تامولعملل  $#�طولا  زكرملل  ̈اريدم  تaقولا  فلخ  نب  د.ع ·  نب  ماصع  . 
 
،ناMرد  ول  فDإ  ناج  ةaجراخلا  رMزو  امaس  الو  ،#,Xيس�رفلا  #,Xلوؤسملا  عم  ثدحتي  ,+بجلا  لداع  يدوعسلا  ةaجراخلا  رMزو  ر=TتKأ -  س ٢٤  �مخلا

نارهط  ەاجت  ءاض�+سالا  ةساaس  نإ  ,+بجلا  لاق  .ناري�و  ةدحتملا  تاDالولا  #,Xب  تارتوتلا  لaتف  عªن  yإ  اس�رف  هaف  ²س�  يذلا  تقولا   "#
$  Hس́را  "#

$
مهنأ  نومعزي  نيذلا  ةموكحلا  دارفا  امن¥ب  ،ضوافتلا  نوضفري  #¦اريإلا – 

$ يروثلا  سرحلا  ناريإ –   "#
$ #,Xقaقحلا  رارقلا  باحصأ  نأل   ، عفنت لن 

.ةلودلا   "#
$ ةaقaقحلا  ةوقلل   Dنورقتف ضوافتلا  نودLMي   

 
ةطاسو  لالخ  نم  ةطلسلا  مساقتل  عوIJم  �ع  اقفتا  امهنأ  $s¦ونجلا  $yاقتنالا  سلجملاو  ةaنمaلا  ةموكحلا  تركذ  ر=TتKأ -  ةعمجلا ٢٥ 

نمضتو  اموي 
¨. لالخ ٤٥  كلذو  بونجلا  نم  لامشلا و١٢  نم  ،رMزو ١٢  نم ٢٤  فلأتت  ةدDدج  ة  aنطو ةموكح  نافرطلا  نّوكaسو   . ةDدوعس

ةنجل  فZIJس  .ةT=aنجلا  ةaنمألاو  ةLMكسعلا  تاوقلا  ةل§aه  ةداع�و   ، ةتقؤملا ةمصاعلا  yإ  #,Xيلاحلا  #,Xيموكحلا  #,Xلوؤسملا  ةدوع  اضDا 
¨

قافتالا 
.قافتالا   aذ فنت �ع  ةDدوعسلا  ەدوقت  يذلا  فلاحتلا  ةسائرب  ةك�+شم   

 
ةدحتملا ةU;1علا  تارامالا   

صئاصخلا  نم  طاقن  نم ١٠  ةمئاق  ،موتكم  لآ  دشار  نب  دمحم  ،$s¦د  مÑاحو  تارامإلا  ءارزو  س�ئر  ردصأ  لوألا -   �IJMن  Â أKتT=ر ،ءاع=رألا ٢٣ 
ةMروتسدلا  #,Xمaلا  ءادأ  نع  عانتمالا  �ع   Òمهعجش امم  ،$Ëامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  �ع  اهب  ما#�+لالا  ةaتارامإلا  تاaصخشلا  �ع   Dبج $��لا 

.قطنملاو  ججحلا   Hمادختسا كلذ  نم  الد=و  تاثداحملا   "#
$ مهتاناه�و   

 
لودلا  ةعماجل  مئادلا  لثمملاو  pم  ىدل  ةدحتملا  ةL=aعلا  تارامإلا  ةلود  ,+فس  $�sينجلا ،  كرا.م  ةعمج  لوألا -   �IJMن  Â أKتT=ر ،س�مخلا ٢٤ 
اذه  #"و 

$ .ةرهاقلا   "#
$ ةئ¥بلا  نع  #,Xلوؤسملا  ةL=aعلا  لودلا  ةعماج  ءارزو  سلجمل  #,Xثالثلاو  ةDداحلا  ةرودلا   "#

$ تارامإلا  ةلود  دفو  سأ�+ي  ،ةL=aعلا 
 . ةTMلوأ ةaعaبطلا  دراوملا  ةمادتساو  ةئ¥بلا  لعجت  نأ  ةL=aعلا  دال.لا  عيمج  ظaغلا  وبأ  دمحأ  ةL=aعلا  لودلا  ةعماجل  ماعلا  #,Xمألا  دشا  ثدحلا ن

س�وتو  ندرألاو  pم  بناج  yإ  #,Xل.قملا  #,Xماعلل  سلجملل  يذaفنتلا  بتكملا   "#
$ وضعك  ةدحتملا  ةL=aعلا  تارامإلا  ةلود  باختنا  مت  هنأ   Dركذ

.اa}يلو  نLMح.لا  ةسائرب  ،ةDدوعسلا  ةL=aعل  ةOلمملاو ا  
 
 "#

$ ناشقاني  ونا�  ورات  #¦اHاaلا 
$ عافدلا  رMزوو  يدراوبلا  دمحأ  نب  دمحم  �¦ارامإلا 

$ عافدلا  نوؤشل  ةلودلا  رMزو  لوألا -   �IJMن  Â أKتT=ر س�مخلا ٢٤ 
اوزربأو  ،ك�+شملا  مامتهالا  تاذ  ةaمaلقإلا  اDاضقلا  لوح  رظنلا  تاهجو  نافرطلا  لدا.ت  ثaح  .يركسعلا  نواعتلاو  عافدلا  ةaفتاه  ةملا§م 

 . #,Xيلودلا رارقتسالاو  نمألا  �ع  ظافحلل  باهرإلاو  فرطتلا  ةحفا§م  yإ  ةجاحلا   
 
 
 
 


