
 2222يب٘  11نمبء انُمبثبد انزؼهًٛٛخ انخًظ يغ انٕصاسح األسثؼبء  رمشٚش دٕل
 )انزٕجّ انذًٚمشاهٙ( FNEاإلدسٚغٙ ػجذ انشصاق انكبرت انؼبو انٕهُٙ نهجبيؼخ انٕهُٛخ نهزؼهٛى 

ٔصاسح نجُخ انُظبو االعبعٙ نًٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ ثٍٛ اجزًبع  2222يب٘  11كًب كبٌ يمشسا اَؼمذ ٕٚو األسثؼبء 

ٔثثالثخ يًثهٍٛ ػٍ كم َمبثخ رؼهًٛٛخ  ،ٔنٍٛ يٍ ٔصاسح انزشثٛخ يٍ جٓخؤزشثٛخ يًثَّهخ ثًغزؾبس٘ ٔصٚش انزشثٛخ ٔثأسثؼخ يغان

ذ د  فٙ ثذاٚخ االجزًبع هش   يشح أخشٖٔد، 32ٔ 11فجبدب ٔاَزٓٗ دٕال  11ثذأ االجزًبع انغبػخ يٍ انُمبثبد انخًظ، 

ٔانزغٕٚبد انًبنٛخ انخبفخ ثبنزشلٛخ ٔانزؼٕٚل  ،ػى انًفشٔك ػهٛٓى انزؼبلذاألعبرزح ٔأهش انذ بدانجبيؼخ انٕهُٛخ نهزؼهٛى يهف

 ..ٔدم انًؾبكم انؼبنمخ ٔانًزشاكًخ نُغبء ٔسجبل انزؼهٛى ،هبس ثؼذ انزكٍٕٚػٍ انًُطمخ ٔرغٛٛش اإل

عت كًب سكضد ػهٗ انُظبو األعبعٙ نًٕظفٙ ٔصاسح انزشثٛخ فٙ إهبس انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ يغ انذفبظ ػهٗ جًٛغ انًكب

  ً أؽغبل انهجُخ ُٚزظشْب ػًم يٓى أٌ  كًب ، ٔرؼٓذ يًثم انٕصاسح ثزنك،ذدَّ ٕ  ٔرذمٛك يكبعت جذٚذح خذيخ نهزؼهٛى انؼًٕيٙ ان

ثبإلمبفخ إنٗ  2223نكٙ َزًكٍ يٍ إخشاج انُظبو األعبعٙ انًشرمت ٔانز٘ ٚٓى جًٛغ انفئبد انزؼهًٛٛخ ٔفك انُظبو األعبعٙ 

ش  فٙ انُظبو األعبع "انجذٚذح"انفئبد   ً سثًب ٔاألعبرزح انجبدثٍٛ ٔ ،اإلداسٍٚٛانًغبػذٍٚ كبنًغبػذٍٚ انزمٍُٛٛ ٔ :رمتٙ ان

 .(ٔغٛشْب..)انُطك ٍ فٙ رمٕٚى رؼثشاد انزاليٛز ٛاألخقبئٛ

فٙ إهبس انًذطخ انثبَٛخ انًزؼهمخ ثبنٕظبئف ٔانٓٛئبد ٔانًٓبو،  ،االجزًبع ُبلؼٔاعزًشاسا نالجزًبػبد انغبثمخ فمذ ر

أٔ ْٛئخ  ،يغ اخزالفبد هفٛفخ فٙ رجًٛغ انٓٛئبد: ْٛئخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛىٔكهٓب رنى َفظ انفئبد  ،ْٕٚبدأسثؼخ عُٛبسدٕل 

 ْٔٛئخ االخزقبفٍٛٛ. ،ْٔٛئخ اإلداسح ٔانزذثٛش ،انزذسٚظ ٔانًٕاكجخ

ٚٛش لٛبط ٔرى إسجبء انذغى فٙ انغُبسْٕٚبد األسثغ إنٗ اجزًبع يمجم نٛغزًش انُمبػ فٙ يٕمٕع انًذطخ انثبنثخ: يؼب

 .األداء انًُٓٙ ٔانز٘ يٍ انًفشٔك أٌ ٚزطهت أسثؼخ اجزًبػبد

ٔرى هشح  2223ٔفك انُظبو األعبعٙ  رؾخٛـ انُظبو انذبنٙ نزمٛٛى األداء انًُٓٙثذاٚخ هشح رى فٙ فٙ ْزا انًذٕس 

انًؼشٔفخ  ،ؼ انزشثٕ٘ انًؤهشفبنًذسط يثال، أًَب كبٌ ٚؾزغم.. ٚ مٛ ِّى ػًهّ ٔكفبءارّ ٔ...: انًفزمٛى؟ يٍ؟ انغؤال: يٍ ٚ  

 ظشٔف اؽزغبنّ غٛش انالئمخ َظشا نهخقبؿ انكجٛش.. ٔانًذٚش انزشثٕ٘ انشئٛظ انًجبؽش ٔانًذٚش اإللهًٛٙ! ٔيذٚش األكبدًٚٛخ!.

 رمٛٛى األداء انًُٓٙيٍ خالل أَظًزٓب األعبعٛخ فٙ يجبل رجبسة رؼهًٛٛخ دٔنٛخ  ذ انٕصاسح، نالعزئُبط،ٔثؼذ رنك هشد

 ٔعٛغزًش انُمبػ فٙ انًٕمٕع. اعزشانٛب"، األسدٌ، انؾٛهٙ، فشَغب، أيشٚكباإليبساد، عُغبفٕسح، ٔل: "كُذا، د 8ٔرخـ  

 يؾبسٚغ لشاساد ٔيؾشٔع يزكشح ْٔٙ كبنزبنٙ: خنُمبثبد أسثؼايذد انٕصاسح أٔلذ 

اسح انزشثٕٚخ يؾشٔع يزكشح ٔصاسٚخ لبمٛخ ثزغٛٛش اإلهبس إنٗ يزقشف رشثٕ٘ نهًٕظفٍٛ انًضأنٍٛ نًٓبو اإلد -1

ثبإلعُبد، ثُبء ػهٗ ههت يُٓى ٔػهٗ أٌ ٚكٌٕ نذٚٓى رؼٍٛٛ أٔ ركهٛف إثش ػًهٛخ إعُبد أٔ دشكٛخ إداسٚخ ٔأٌ ٚكٌٕ دبفال 

ػهٗ األلم فٙ إهبسِ األفهٙ، ٔرمذو ههجبد اإلديبج، ٔفك ًَٕرج  11ػهٗ اإللشاس فٙ انًُقت، ٔأٌ ٚكٌٕ يشرجب فٙ انغهى 

 ؛2223فجشاٚش  25 ِأجم ألقبيشفك ثبنًزكشح، فٙ 

 ْٛئخ انزذسٚظ فٙ ٔجّٔرفزخ يجبساح انذخٕل إنٗ عهك ركٍٕٚ أهش اإلداسح انزشثٕٚخ  دٕليؾشٔع لشاس نٕصٚش انزشثٛخ  -2

يٍ انخذيخ انفؼهٛخ ثمطبع انزشثٛخ،  !!عُخ 15ٍ انزٍٚ لنٕا ػهٗ األلم ًٍٛ ػهٗ اإلجبصح أٔ يب ٚؼبدنٓب، انًشعَّ ٛانذبفهيٍ 

 انغهى!!..ُفظ نهزخشج ثأٔ خبسج انغهى  11انغهى  فٍٙ ٛٔانًشرج

يؾشٔع لشاس ٔصٚش انزشثٛخ انمبمٙ دٕل يجبساح انذخٕل إنٗ عهك يغزؾبس٘ انزٕجّٛ ٔانزخطٛو يٍ هشف ْٛئخ  -3

يٍ انخذيخ انفؼهٛخ ثمطبع  !!عُخ 15ٍ انزٍٚ لنٕا ػهٗ األلم ًٍٛ ػهٗ اإلجبصح أٔ يب ٚؼبدنٓب، انًشعَّ ٛانذبفهانزذسٚظ 

 انغهى!!..ُفظ نهزخشج ثأٔ خبسج انغهى  11انغهى  فٍٙ ٛانزشثٛخ، ٔانًشرج

ً   ،خالل االجزًبعيشح أخشٖ،  ،جذَّدد انجبيؼخلذ ٔ  !؟انٓذف خيؼشٔفمُؼخ ٔغٛش سفنٓب نٓبرّ انؾشٔه انزشاجؼٛخ ٔغٛش ان

 ؛غهك اإلداسح()انزٕجّٛ ٔانزخطٛو ٔيانًجبسارٍٛ  برٍٛٔانزٙ عزؤد٘ ال يذبنخ إنٗ انُفٕس يٍ ْ

يؾشٔع لشاس نٕصٚش انزشثٛخ ٚذذد كٛفٛبد ٔمغ نٕائخ األْهٛخ نؾغم يٓبو اإلداسح انزشثٕٚخ ثًؤعغبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى  -4

 هًزقشفٍٛ انزشثٍٕٚٛ: يذٚش، دبسط ػبو نهخبسجٛخ، دبسط ػبو نهذاخهٛخ، َبظش، يذٚش انذساعخ، سئٛظ األؽغبل.نانؼًٕيٙ 

  أؽٓش( انخبؿ ثأعبرزح االثزذائٙ 6ٕصٚش انزشثٛخ انمبمٙ ثزذذٚذ ؽشٔه ٔكٛفٛبد إجشاء انزكٍٕٚ )نيؾشٔع لشاس  -5

ٍ، ٛٔانذبفهيززبنٛخ ال رمم ػٍ أسثغ عُٕاد نًذح  ثبنزأْٛهٙانًضأنٍٛ  اإلػذاد٘أعبرزح ٔانًضأنٍٛ ثبإلػذاد٘ أٔ ثبنزأْٛهٙ 

َٓبٚخ انزكٍٕٚ اليزذبٌ َٓبئٙ، ثبخزجبساد كزبثٛخ فٙ يجضٔءاد ػهٗ األلم، ػهٗ اإلجبصح أٔ يب ٚؼبدنٓب؛ ٔٚخنغ األعبرزح ػُذ 

 انزكٍٕٚ.
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