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 مصثطئال
 

، تاعصش ق الحعثاء صعاشض طازالئ الغعم وتاى 2011 آذار / طارس شغ درسا طتاشزئ شغ السعرغئ بعرةلا اظثقع طظث
 .أطه طرت شغ الةظغظ تاى وذالئ سسضري، أو طثظغ طظعا غسطط لط الصاض طظ طثاطفئ وأجالغإ الحعثاء طظ آقف
 حعثاء تعبغص سطى وسمض السعرغئ البعرة ظتع الاام اظتغازه أسطظ درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ تأجغج طظث

 درسا، حعثاء بئغاظات اقتافاظ جئغض شغ المضاإ به غصعم ضئغر وجعث غعطغ سمضظ. وطثظغغ سسضرغغظ طظ البعرة
، ورغط واظصساطات تتجبات طظ البعرة ذال طا ضض رغط وا�ظسان لطبعرة تغادغاه سطى المتاشزئ المضاإ شاجاطاع

المتسعبئ سطى البعرة شغ درسا، وارتضاب بسدعا لمةازر السسضرغئ وافذراف المسطتئ اظتراف سثد طظ الفخائض 
الحعثاء شغ درسا طظ بتص المثظغغظ والاعرط شغ سمطغات الصخش السحعائغ، إق أن ذلك لط غمظع طضاإ تعبغص 

باجاحعادعط، با�ضاشئ لاعجغه  السسضرغئ وافذراف المسطتئ لحعثاء طمظ تاسئإ عثه الفخائضاقجامرار باعبغص ا
 اقتعاطات لعا طئاحرة والمطالئئ بمتاجئاعط.

 
 بالسغطرة سطغه،سطى ضاطض جظعب جعرغا واظاعئ  تمطئ سسضرغئ حظئ صعات الظزام 2018شغ الظخش الباظغ طظ سام 

تفاصغئ واجاسادة صعات الظزام عثه اق رغطعغئ" شغ أضبر طظ طظطصئ، بسث سصث طةمعسئ طظ اتفاصغات "الاس
لسغطرتعا المئاحرة وغغر المئاحرة سطى ضاطض طتاشزئ درسا، لط تعصش اقظاعاضات بتص المثظغغظ وطظ اظدط إلى 

غثة تفاصغئ تعبغص ارتضاب طثاطش افذراف قظاعاضات سثعثه اقتفاصغئ، تغث حعث السام افول طظ سمر عثه اق
طسام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ" ضسظعان لاصرغر اتخائغ وتعبغصغ ل" اتَِّفاُق اِقظِاَعاَضاتِ شاخاار المضاإ " وطاظعسئ،

 الفارة الجطظغئ.طتاشزئ درسا، لما له طظ إحارة لاطك  شغ
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 اتفاصغئ "الاسعغئ" 1
، دخطئ طسزط شخائض 2018اظغ طظ السام الاغ حظاعا صعات الظزام سطى طتاشزئ درسا، شغ الظخش البمسرضئ البسث 

شغ جعرغا" وتط الاعخض لسثة  طرضج المخالتئ الروجغ بغظ افذراف الماتاربئات تتئ إحراف "المسارضئ شغ طفاوض
لطرأي السام. غغرت عثه اقتفاصغئ طظ واصع  اتفاصغات لـ "الاسعغئ" طةععلئ الئظعد شغ طسزمعا ولط تصثم تفاخغطعا

، اجامرت سطى سثة أجابغع، درسا وبثأت سطى إبرعا سمطغات تعةغر لطراشدغظ إلى حمال جعرغا السغطرة شغ طتاشزئ
ضما اجامرت صعات الظزام طثسعطئ بفخائض المسارضئ الاغ اظدمئ لعا، بات غططص سطغعا طخططح "شخائض الاسعغئ"، 

 سضرغئ شغ طظطصئ تعض الغرطعك شغ رغش درسا الشربغ.شغ سمطغاتعا الس
 

، لُغسائر الاارغت الثي 2018تمعز/غعلغع  31إظعاء ضاشئ المسارك شغ طتاشزئ درسا باارغت ات الظزام اجاطاسئ صع
غطغه عع تارغت تطئغص اقتفاصغئ بضاشئ تفاخغطعا، وسطى إبرعا اخاطفئ السغطرة السسضرغئ سطى افرض بغظ سثة 

شغ بسخ طظاذصعا بحضض طئاحر وشغ بحضض سام شإن صعات الظزام اجاسادت السغطرة سطى طتاشزئ درسا، طظاذص. 
 طظ خقل صعات تابسئ لعا تحضطعا "شخائض الاسعغئ". طظاذص أخرى بحضض غغر طئاحر أو

 
لئظعدعا، لثلك اجامرت سمطغئ غغاب الافاخغض الضاططئ قتفاصغئ "الاسعغئ" جسض طظ الخسإ تتثغث الثروصات المراشصئ 

غ طتاشزئ درسا، بما شغ ذلك سمطغات اقساصال وا�خفاء الصسري الرخث والاعبغص لضاشئ اظاعاضات تصعق ا�ظسان ش
 غاغاقت، بمسجل سظ بظعد اقتفاصغئ.والاشغغإ واق

 

 خقل اقتفاصغئ الحعثاء 2
، تعبغص 2019تمعز/غعلغع  31لشاغئ  2018أغسطج آب/ 01حعث السام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ" والمماث طظ 

حعغث  36، با�ضاشئ لاعبغص وتتئ الاسثغإ شغ جةعن صعات الظزام درسا حعغث داخض طتاشزئ 103اجاحعاد 

طصاتض اجاحعث السثد افضئر طظعط خقل اقحائاضات ضث صعات  33، بغظعط حمال جعرغا شغطظ أبظاء المتاشزئ 
 الظزام.

 
تغث وبص المضاإ حضطئ تعادث اظفةار افلشام وطثطفات الصخش غغر المافةرة، الظسئئ افضئر طظ أسثاد الحعثاء، 

جع لفجسام ذفض، ظاغةئ عثه الظعسغئ طظ التعادث. وغسعد السئإ إلى اقظاحار العا 15حعغث، بغظعط  46اجاحعاد 
 غغر المافةرة وغغاب الثور الفاسض والتصغصغ لصعات الظزام شغ تفضغك وإزالئ عثه افجسام.

 

طظعط تط  5جةعن صعات الظزام،  الاسثغإ شغحعغث تتئ  21اجاطاع المضاإ خقل ذات الفارة تعبغص اجاحعاد 

سطى حعادات وشاة رجمغئ خادرة سظ دوائر  ئ سائقتعططظ عآقء الحعثاء تخط 10اساصالعط بسث اقتفاصغئ، 
 السةض المثظغ، رغط تراجع وتغرة إخثار الظزام لعثه الحعادات طآخًرا.
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اف السسضرغئ اظغ ظفثتعا صعات الظزام وافذرحعغث، ظاغةئ سمطغات إسثام طغث 11بغظما وبص المضاإ اجاحعاد 

حعغث ظاغةئ سمطغات اقغاغال بإذقق الرخاص بحضض طئاحر،  20غظما اجاحعث المعالغئ لعا وطةععلعن، ب
 وجغساسرض المضاإ عثه الظعسغئ طظ السمطغات بحضض أوجع شغ جغاق عثا الاصرغر.

 لسام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ":ل ا، خقغزعر الةثول الاالغ تعزع الحعثاء داخض طتاشزئ درسا
 

 حعغث 84: المثظغعن حعغث 19: السسضرغعن

 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث الاسعغئ ضث صعات الظزام

6 13 20 21 39 4 0 
 

، خقل السام افول طظ اتفاصغئ عرغاغزعر الةثول الاالغ تعزع الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا شغ حمال ج
 "الاسعغئ":

 
 اءحعث 3: المثظغعن السسضرغعن

33 
 الثضعر الئالشعن افذفال

1 2 
 

 17ضاظئ طتاشزئ إدلإ افضبر سثًدا طظ الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا شغ حمال جعرغا، تغث اجاحعث شغعا 
 حعغث شغ طتاشزئ تماة. 16عث حعثاء شغ طتاشزئ تطإ، ضما اجاح 3حعغث، بغظما اجاحعث 

 

 ا�تخائغ لطحعثاء داخض طظطصئ "الاسعغئ"الاعزع  2.1
حضطئ تعادث اظفةار افلشام وطثطفات الصخش غغر المافةرة، الظسئئ افضئر طظ 

طظ % 56 حعغث، طا ظسئاه 46أسثاد الحعثاء، تغث وبص المضاإ اجاحعاد 
الحعثاء تتئ  اجابظاءإجمالغ أسثاد الحعثاء داخض طظطصئ "الاسعغئ"، ب

. بغظما حضطئ سمطغات اقجاعثاف صعات الظزامالاسثغإ شغ جةعن 

إجمالغ أسثاد الحعثاء داخض  طظ% 23.1 المئاحر بالرخاص طا ظسئاه
 طظطصئ "الاسعغئ".

 
تعزع الحعثاء داخض طتاشزئ درسا، خقل غزعر الحضض الئغاظغ المةاور 

  تخظغفعط لتزئ اجاحعادعط: السام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ"، بتسإ
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تعزع الحعثاء داخض طتاشزئ درسا، خقل السام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ"، بتسإ الاالغ غزعر الحضض الئغاظغ 
 التعادث الاغ أدت إلى اجاحعادعط:

 

 

 اقساصالسمطغات  3
أبرز "الاسعغئ"، أتث  تفاصغئلئ المثظغغظ والمصاتطغظ السابصغظ طمظ اظدط إلى اسمطغات اقساصال الاغ ذاحضطئ 

اقظاعاضات الاغ طارجاعا صعات الظزام خقل عثا السام، تغث وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا اساصال صعات 

طظعط  9بغظما صاض ، طظعط شغ وصئ قتص 166، تتئ تخظغفات طثاطفئ، تط إذقق جراتعط طساصض 634الظزام لـ 
 .الاسثغإ شغ جةعن صعات الظزامتتئ 

 
، ضمظ طصاتطغ شخائض المسارضئ جابصاغظ وثظغ�قف طظ الم، سمطئ صعات الظزام سطى تةظغث ااقتفاصغئ إتمامبسث 

، رغط اظدماطعط عطشرع أطظ الظزام سطى اساصال سثد طظأا أصثطئ قتص. وأشرسعا افطظغئ ئتحضغقتعا السسضرغ
 سسضرغئ وأطظغئ.مغا وتغازتعط لئطاصات رج الخفعشع

 
، تغث واجه المضاإ رشخ عغ أسطى طما تط تعبغصه السامأن افسثاد التصغصغئ لطمساصطغظ خقل عثا إ ظعه المضاغ
تتفر السثغث طظ سائقت المساصطغظ سظ تعبغص بئغاظات ذوغعط ظاغةئ طثاوشعط طظ العضع افطظغ الةثغث داخض و

إ الزروف افطظغئ الاغ شرضاعا شغ السمض والاعاخض طع افعالغ بسئه المضاإ خسعبات ضما واج .طتاشزئ درسا
 درسا.سطى طتاشزئ  سادة صعات الظزام لسغطرتعا المئاحرة وغغر المئاحرةاجا

 

 اساصال صادة وسظاخر شخائض المسارضئ جابصا 3.1
طمظ  ضئالمسارسظاخر شخائض طصاتض طظ صادة و 245لحعثاء شغ درسا، اساصال صعات الظزام وبص طضاإ تعبغص ا

طظ  .صغادي 45عط ، بغظه المثظغئحئوتتعل إلى التغاة المثظغئ أو  تص بصعات الظزامولط غطا اظدط إلى اقتفاصغئ

الاسثغإ شغ جةعن صعات طظعط تتئ  1 صاضبغظما ، شغ وصئ قتص 54 تط إذقق جراح ضاطض إجمالغ المساصطغظ
 ظ صئض حسئئ المثابرات السسضرغئ.، تط اساصاله طالظزام
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 60 إدارة المثابرات الةعغئئ ظعط، بغظما اساصطط 88اساصطئ  ثابرات السسضرغئالم حسئئتسإ تعبغص المضاإ شإن ب

واساصض شرع افطظ الةظائغ  طظعط، 6اساصطئ إدارة أطظ الثولئ و طظعط، 13غاجغ واساصطئ حسئئ افطظ الس طظعط،

 .طظعط 47طع المضاإ تتثغث الةعئ المسآولئ سظ اساصال طظعط، بغظما لط غسا 39
 

رضئ طظ طصاتطغظ جابصغظ شغ شخائض المسا 3بص المضاإ اساصال شخائض المسارضئ شغ حمال جعرغا لـ وشصث ضثلك 
 ث اتفاصغئ "الاسعغئ".درسا، طمظ اظاصض إلى حمال جعرغا بسطتاشزئ 

 

 اساصال صادة وسظاخر شخائض "الاسعغئ" 3.2
سظاخر شخائض "الاسعغئ" طمظ طصاتض طظ صادة و 40لحعثاء شغ درسا، اساصال صعات الظزام وبص طضاإ تعبغص ا

، شغ وصئ قتص 3 تط إذقق جراح ضاطض إجمالغ المساصطغظطظ . صغادي 12عط الاتص بخفعف الظزام رجمغا، بغظ

حسئئ المثابرات أشرع  تط اساصالعط طظ صئض، جمغسعط الاسثغإ شغ جةعن صعات الظزامطظعط تتئ  4بغظما صاض 
 .السسضرغئ

 

 2 إدارة المثابرات الةعغئئ ظعط، بغظما اساصطط 23اساصطئ  حسئئ المثابرات السسضرغئلمضاإ شإن تسإ تعبغص اب
 .طظعط 8طع المضاإ تتثغث الةعئ المسآولئ سظ اساصال طظعط، بغظما لط غسا 9طظعط، واساصض شرع افطظ الةظائغ 

 

 المثظغغظاساصال  3.3
طظ . جغثة 27 با�ضاشئ لـأذفال  6عط ، بغظطثظغ 349زام لحعثاء شغ درسا، اساصال صعات الظوبص طضاإ تعبغص ا

الاسثغإ شغ جةعن صعات طظعط تتئ  4، بغظما صاض شغ وصئ قتص 118 تط إذقق جراح ضاطض إجمالغ المساصطغظ
 .إدارة المثابرات الةعغئ، جمغسعط داخض أشرع الظزام

 

 إدارة المثابرات الةعغئئ عط، بغظما اساصطظط 116اساصطئ  حسئئ المثابرات السسضرغئتسإ تعبغص المضاإ شإن ب

 طظعط، 83المثابرات الةعغئ دارة حسئئ المثابرات السسضرغئ وإضما اساصطئ دورغات طحارضئ طظ  طظعط، 50

طظعط،  32واساصض شرع افطظ الةظائغ  طظعط، 5اساصطئ إدارة أطظ الثولئ و طظعط، 1غاجغ واساصطئ حسئئ افطظ الس

صطئ طا غسمى اسا، وطظعط 1صعات الفغطص الثاطج ئ اساصطو ،طظعط 1ت الثشاع العذظغ ى بصعامسواساصطئ طا غ

 .طظعط 18طع المضاإ تتثغث الةعئ المسآولئ سظ اساصال بغظما لط غسا ،طظعط 32صعات الظمر ب
 

درسا، طمظ اظاصض إلى طظ طتاشزئ  طثظغ 1بص المضاإ اساصال شخائض المسارضئ شغ حمال جعرغا لـ شصث وضثلك 
 ث اتفاصغئ "الاسعغئ".مال جعرغا بسح
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 اقخاطاف داخض طتاشزئ السعغثاء 3.4
طثظغ طظ أبظاء طتاشزئ درسا داخض صاتض وط 23 ظ طةععلغظ لـف طسطتغاخاطالحعثاء شغ درسا، وبص طضاإ تعبغص ا

ضاطض طظ . ئطظ أجض التخعل سطى شثغئ طالغسام، طسزط سمطغات اقخاطاف ضاظئ تاط طتاشزئ السعغثاء، خقل عثا ال

لطفثغئ المالغئ أو تئادل غالئغاعط بسث إتمام سمطغات دشع  ،شغ وصئ قتص 9 تط إذقق جراح المثاطفغظإجمالغ 
 .اإ طسطعطات سظ طخغر طا تئصى طظ المثاطفغظالمضبغظما ق غمطك  .ثاطفغظلطم

 
صغئ ت المساصطغظ ضمظ طرتطئ اتفا، ضمظ صعائط وتعبغصاغظعه المضاإ أظه ق ُغثرج المثاطفغظ داخض طتاشزئ السعغثاء

 شغ تعبغصعط سطى صاسثة بغاظات طظفخطئ.وغسامث "الاسعغئ"، 
 

 وا�سثام المغثاظغ اقغاغالسمطغات  4
صعات الظزام غط طظ جغطرة شغ طتاشزئ درسا، سطى الرالمغثاظغ اقغاغال وا�سثام  طتاوقتو سمطغاتاجامرت 

خغرة طظ اجامرار لتالئ الفعضى افطظغئ الاغ ترجثئ خقل افسعام اف وغغر طئاحر سطى المتاشزئ، شغ طئاحربحضض 
 جغطرة شخائض المسارضئ.

 
وقت اقغاغال وا�سثام وطتاشغ سثد سمطغات واظثفاض  ءحعثت افحعر افربسئ افولى طظ اتفاصغئ "الاسعغئ" عثو

السام افول طظ اتفاصغئ افحعر افربسئ افخغرة طظ جغما خقل ، قوتغرتعا باقرتفاع والاسارعلئبئ أن بثأت  ، طاالمغثاظغ
 "الاسعغئ".

 

، خقل السام افول طظ اتفاصغئ إسثام طغثاظغغاغال وسمطغئ وطتاولئ ا 125 وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا

 طتاولئ اقغاغال.حثص طظ  14ظةى ما آخرغظ، بغظ 38حثص وإخابئ  73"الاسعغئ"، أدت لمصاض 
 

الظار المئاحر طظ افجطتئ الظارغئ الثفغفئ،  إذققطظ إخقل سمطغئ وطتاولئ  92مضاإ سمطغات، وبص الضمظ تفاخغض ال

سمطغئ تط خقلعا  13خقلعا اجاثثام السئعات وافجسام المافةرة، با�ضاشئ لـ تط سمطغات  10المضاإ  ضما وبص

لصظابض الغثوغئ طع إذقق الظار المئاحر طظ تجاطظ شغعا اجاثثام اسمطغئ  2ابض الغثوغئ، طظ ضمظعا اجاثثام الصظ

غات تط تعبغص آبار سمط 6، طظ ضمظعا طغثاظغإسثام سمطغات  9وبص المضاإ  ظارغئ الثفغفئ. ضثلك شصثافجطتئ ال

 سمطغئ صاض تتئ الاسثغإ شصط. 1اغض. أخغرا، وبص المضاإ غإ سطى جسث الصلطاسث
 
والتعاجج افطظغئ لمعاصع اوافرتال عا تسرضئ لت السسضرغئ الاغ العةماتخائغئ ق تحمض أن عثه ا�ظعه المضاإ غ

أظه غعبص عثه الظعسغئ طظ التعادث ضمظ صاسثة مضاإ ، ضما غظعه الوالسسضرغئ لصعات الظزام شغ طتاشزئ درسا
طظفخطئ سظ صاسثة بغاظات صسط طظفخطئ سظ صاسثة بغاظات الحعثاء والةرائط وبغاظات طثخخئ شغ صسط الةظاغات و

الةرائط المثخخئ لطفارة الجطظغئ طا صئض جغطرة صعات الظزام سطى طتاشزئ درسا شغ حعر آب / أغسطج لةظاغات وا
  عبص ظسثئ سظ الحعثاء الشغر طرتئطغظ بصعات الظزام ظعائغا ضمظ صاسثة بغاظات الحعثاء، ضما غ2018
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 اغاغال صادة وسظاخر شخائض المسارضئ جابصا 4.1
 المسارضئ طمظ صادة وسظاخر شخائضعا مطغئ وطتاولئ اغاغال تسرض لس 14، ء شغ درساوبص طضاإ تعبغص الحعثا

دت عثه السمطغات إلى . أه المثظغئحئوتتعل إلى التغاة المثظغئ أو  تص بصعات الظزاماظدط إلى اقتفاصغئ ولط غطا

 صغادي جابص شغ شخائض المسارضئ. 4، طظ بغظعط طظعط 12 طصاض
 

 ر شخائض "الاسعغئ"اغاغال صادة وسظاخ 4.2
صادة وسظاخر شخائض "الاسعغئ" طمظ عا مطغئ وطتاولئ اغاغال تسرض لس 77، وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا

صغادي  13حثص، طظ بغظعط  45دت عثه السمطغات إلى طصاض وأشرسه افطظغئ بسث اقتفاصغئ. أم صعات الظزاالاتص ب
 جابص شغ شخائض المسارضئ.

 

 ظغغظاغاغال المث 4.3
جعاء بحضض طئاحر أو خثف غعن، طثظعا مطغئ وطتاولئ اغاغال تسرض لس 34، وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا

. دة أو السظاخر طظ شخائض المسارضئ جابصا أو شخائض "الاسعغئ"تث الصاغاغال فزطان سمطغئ اط شغ طضان وتعاجثع

 .حثص 16دت عثه السمطغات إلى طصاض أ
 

 غ لسمطغات اقغاغالالاعزع الةشراش 4.4
طغات وطتاوقت اقغاغال، تغث ترضجت طسزط شغ لسمحعثت طتاشزئ درسا تئاغظ واضح لطشاغئ شغ الاعزع الةشرا

درسا ئ وطتاولئ اغاغال شغ رغش سمطغ 90ء شغ درسا طضاإ تعبغص الحعثا . تغث وبصسا الشربغالسمطغات شغ رغش در

طتاولئ سمطغئ و 13لئ اغاغال شغ رغش درسا الحرصغ، با�ضاشئ لاعبغص سمطغئ وطتاو 22الشربغ شصط، بغظما تط تعبغص 
 اغاغال شغ طثغظئ درسا.

 
داخض  تعزع سمطغات وطتاوقت اقغاغال المةاورغزعر الحضض الئغاظغ 

المظطصئ طتاشزئ درسا، خقل السام افول طظ اتفاصغئ "الاسعغئ"، بتسإ 
 :تادبئوصسئ شغعا الالةشراشغئ الاغ 
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 "الاسعغئ"شخائض سظاخر الصاطى طظ  5
، سطى طساعى الاةظغث ا�لجاطغ طرتطئ طا بسث اتفاصغئ "الاسعغئ" الاغ اتثثتعا صعات الظزام شغ لقجراءاتضان 

إلى  طتاشزئ درسا الثغظ غحارضعن أبظاءارتفاع سثد ا، اتطغ شخائض المسارضئ جابصوتطعغع وتظسغإ ا�قف طظ طص
 جغما شغ حمال جعرغا.قجاظإ صعات الظزام شغ طسارضعا، 

 

"الاسعغئ" طمظ الاتص بخفعف صعات ئض ر شخاطصاتض طظ سظاخ 37وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، طصاض 

طتاشزئ صاطى السابصغظ، صاطعا شغ طظ ال 3بتسإ تعبغص المضاإ شإن  ه.محارضئ شغ المسارك إلى جاظئأبظاء الالظزام، 

 دطحص.تاشزئ رغش شغ ط 6غص صاغض شغ طتاشزئ تماة، وتعب 28القذصغئ، بغظما تط تعبغص 
 

رضاعط شغ احائاضات طتطغئ ضث تحضغقت طحا، بسث سظخر 2با�ضاشئ لعثه التعادث، شصث وبص المضاإ طصاض 
 سسضرغئ أو أطظغئ تابسئ لصعات الظزام، رغط اظدماطعط إلى خفعشه شغ وصئ جابص.

 

 "الاسعغئ"بغان المضاإ تعل اتفاصغئ  6
إن المضاإ غثسط أي تض جطمغ غساعط شغ تصظ دطاء المثظغغظ وتةظغإ طتاشزئ درسا وسمعم جعرغا وغقت اجامرار 

وتأطغظ سعدة القجؤغظ والظازتغظ داخطًغا إلى المسارك، ضما غثسط المضاإ ضاشئ التطعل الاغ تدمظ إتصاق التصعق 
زلعط. لضظ اتفاصغئ "الاسعغئ" الاغ تمئ شغ طتاشزئ درسا، ورغط أظعا جاعمئ شغ الاثفغش طظ تثة سمطغات طظا

عا طتاشزئ درسا سطى طثار أضبر طظ عب والشارات الةعغئ الاغ تسرضئ ل، وإغصاف ضاطض سمطغات الصخش الممظالصاض
أظعا لط تضئح صعات الظزام سظ جغاجاته شغ ارتضاب اقظاعاضات، ق جغما باجامرار سمطغات اقساصال إق  جئسئ جظعات،

ات الظزام طازالئ تاضاط سطى طخغر ا�قف والاشغغإ الصسري لطمساصطغظ وتةإ المسطعطات سظ ذوغعط، ضما أن صع
 طظ المساصطغظ خقل السظعات افولى طظ البعرة السعرغئ.

 
ارضئ وصادتعا الثغظ حارضعا شغ خغاغئ عثه اقتفاصغئ، غاتمطعن ججء طظ طسآولغئ إذقع الرأي السام ن شخائض المسإ

طازالئ الضبغر وعع افطر الثي لط غتثث، تغث  ،وتتثغثا ا�لغات الماسطصئ بالمراصئئ وطظع اقظاعاك سطى ضاشئ بظعدعا،
 طظ تفاخغض عثه اقتفاصغئ طةععلئ وغغر واضتئ.

 
ام وطظ تتالش طسعا، اجاشض عثه اقتفاصغئ لارجغت تالئ طظ سثم اقجاصرار والسغطرة غغر المئاحرة إن صعات الظز

لاغ سطى طتاشزئ درسا، وإظحاء تالئ طظ الفعضى المافاصمئ تثرغةغا، طا اظسضج شغ جطسطئ طظ سمطغات اقغاغال ا
 ق تاعصش.

 
العسعد الاغ تخض سطغعا افعالغ، وتتثغًثا  السثغث طظلصث اجاشطئ صعات الظزام اتفاصغئ "الاسعغئ" والافئ سطى 

 شؤئ الحئاب، لاعجسئ سمطغات الاةظغث الصسري وإلتاق الحئاب شغ خفعف صعات الظزام وأشرسه افطظغئ.
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"الاسعغئ" جاعمئ بحضض ضئغر جًثا شغ شرض تالئ سثم إن طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا غسائر أن اتفاصغئ 
تضعن عثه التالئ طفاسطئ وتمعث لتمقت أطظغئ وسسضرغئ طساصئًق، ضما غسائر  ، وصثاقجاصرار شغ طتاشزئ درسا

المضاإ أن تشغغإ الرأي السام سظ ضاشئ بظعد وتفاخغض عثه اقتفاصغئ وسثم العضعح شغ آلغئ الاظفغث والمتاجئئ 
الباظغ أي صثرة  عط شغ جسطعا اتفاصغئ طظ ذرف واتث شصط، وعع الظزام وداسمغه، بغظما ق غمطك الطرفشغعا، جا

سطى الدشط أو الماابسئ أو التخعل سطى الدماظات لاظفغث طا تط اقتفاق سطغه وطظع الظزام طظ خرصه. إن المضاإ غرى 
لمئاحرة والشغر طئاحرة سطى طتاشزئ درسا، تجاطظ أن اظثفاض طساعى السظش ظاغةئ اجاسادة صعات الظزام لسغطرتعا ا

 ظاعاضات افخرى، وتتثغًثا شغما غاسطص بالمساصطغظ وسمطغات الاةظغث الصسري.طع ارتفاع شغ طساعى طةمعسئ طظ اق
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 الثاتمئ
 

غعضح و ،جعئ في إدارغا أو تظزغمغا تائع ق طساصطئ تعبغصغئ تصعصغئ جعئ عع درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ إن
والاغ  خاص بحضض درسا ئوطتاشز سام بحضض السعرغئ البعرة حعثتعا الاغ الاسصغثات ضاشئ رغط أظه المضاإ

باعبغص الحعثاء والدتاغا  واجامرارغاه تاشر سطى سمطه المضاإ أن إقجغطرت سطغعا صعات الظزام بحضض ضاطض، 
ضما أن  وإخثار الاصارغر التصعصغئ بثلك،صعات الظزام وضاشئ افذراف المعالغئ لعا واقظاعاضات الاغ تصعم بعا 

 واضتئ بعابئ ضمظ عرةبال طضعظات جمغع طظ واتثة طساشئ سطى والئصاء ادغاهتغ سطى التفاظ اعثً اج تاول المضاإ
 .تحضغطه طظث بعا والاجم طغباصه ضمظ أسطظعا

 
 شغ المضاإ طع الماساوظغظ المغثاظغغظ لظاحطغظوا اقسقطغئ المآجسات لةمغع بالحضر غاعجه أنإ المضا غعد خااًطا

 .سمطه شغ بصاعا وضسئ الاغ وا�سقطغئ غئالتصعص المآجسات جمغع غحضر نأ غعد ضما سمطه،
 
 
 

 لسطعانوا الخئر ذوغعط ألعطو برتماه تشمثعطو السعرغئ البعرة حعثاء ا� تصئض

 السالمغظ رب � التمث

 1440ذي التةئ  02لـ  المعاشص 2019 آب 03

 

 

 درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ
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