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 انعمال يخىضىن معركة جديدة نضمان حقىقهم
 

ػّجٌٟ -ٔظُ ثٌؼّجي فٟ أٚ٘ج٠ٛ ِؤمًٌث ؽٙٛهُ٘ إلد٢جي ثٌمجْٔٛ ثٌٞو

دوأ ثٌؼّجي (. 5BS) 5ّؼٌٚف دٌّٖٚع لجْٔٛ ِؾٍِ ث١ٌٖٛك ًلُ ثٌ

صقٌوُٙ ث١ٌْجّٟ ػٍٝ إعٌ صٕظُّٙ فٟ وجفز ِمج١ؼجس ثٌٛال٠ز صؼذ١ًٌث 

ػٓ ًفُٞٙ ٌّقجٚالس ثٌٛال٠ز ّقك ثٌٕمجدجس ثٌؼّج١ٌز ٚإٔىجً فمٛق 

صًّٖ ٘يٖ ثٌقٌوز ثٌضٕظ١ّ١ز أ٠ًٞج ػّجي ثٌذ٠ٌو ًهًث ػٍٝ . ثٌؼّجي

ًث١ٌز صو١ٌِ ثٌنوِز ثٌذ٠ٌو٠ز ٚص٠ٌْـ أػوثه وذ١ٌر ِْجػٟ ثٌقىِٛز ثٌفو

صٙوف . ِٓ ثٌؼّجي ٚإغالق ثٌؼو٠و ِٓ ِىجصخ ثٌذ٠ٌو ٚثٌٌّثفك ثٌذ٠ٌو٠ز

ِٖج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صضُ ِٕجلٖضٙج فج١ًٌج فٟ ثٌىٛٔغٌُ ػٍٝ ِج٠ٙوف 

إ١ٌٗ لجْٔٛ ٚال٠ز أٚ٘ج٠ٛ إٌٝ فٌٛ إِالءثس ث٢ٌٍْجس ثٌضٕف١ي٠ز ٚدٖىً 

ثد١ٌ ثٌّٛؽٛهر د١ٓ ثٌؼّجي ٚثٌٕمجدجس ٚأًدجح ثٌؼًّ، أفجهٞ إلٌغجء ثٌضو

. أٞ ثٌقىِٛز ثٌفوًث١ٌز ٚفىِٛجس ثٌٛال٠جس فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز  

٠ٛثؽٗ ػّجي ثٌم٢جع ثٌؼجَ ٚػّجي دم١ز ثٌم٢جػجس ثإللضٚجه٠ز ٔم٢ز 

ًٍ أّجّٟ ٠ضّغً . صقٛي صج٠ًن١ز إى ٢٠ٍخ ُِٕٙ ًٚغًّج ػُٕٙ ٌؼخ هٚ

ؼ٠ََ فمٛلُٙ دّج ٠ىفٍٙج ٚصؼ١ُّ ٘يث دفُٙ و١ف١ز ثٌوفغ لوًِج دٕٞجٌُٙ ٌض

صضّغً ِؼٌوز ثٌؼّجي ِغ ث٢ٌٍْجس ثٌقى١ِٛز . دجٌْٕذز ٌقمٛق ثٌؾ١ّغ

٠مغ فٟ . ثٌّنضٍفز فٟ أٔقجء ثٌذاله دضٍِّ آ١ٌجس ِقجّذز ٘يٖ ثٌؾٙجس

ون٢ٛر هفجػ١ز فٟ ( 5BS)٘يث ثإل١جً ٔؾجؿ ػّجي أٚ٘ج٠ٛ دئد٢جي ثٌـ 

خ ِٓ ػّجي ّٚىْٕٓ ِغٍُٙ إال أٔٗ ٢٠ٍُ. ٚؽٗ ثإلػضوثء ػٍٝ ثٌؼّجي

ِغً ػّجي ثٌذ٠ٌو ثٌضنٍٟ ػٓ فك ثٌضٕظُ ١ّج١ًّج موِز ٌّٚجٌقُٙ 

ٚص١ٍُْ أًُِٛ٘ ٌٍو٠ّمٌث١١١ٓ ومٛر ١ّج١ّز دٙوف صّى١ٓ فٍُٛ٘ 

ٚدّٛؽذٗ ُصمََ ثٌٕمجدجس إٌٝ هًٚ ثٌّفجٚٝز . 2102دئٔضنجدجس ثٌؼجَ 

يث ثٌؾّجػ١ز ٌضق١ًٚ ثٌقمٛق ثٌّؼج١ٕز ٌٍؼّجي، إْ ٌُ ٠ضُ إلٚجء ٘

       .إ٠ًٞج، ٚصٍََ دضمو٠ُ ثٌوػُ ٌٍو٠ّمٌث١١١ٓ

٠ض٢ٍخ ثٌٛٝغ ػًٛٝج ثٌٕٞجي ٌفضـ أفٍك ؽو٠و فٟ ّذ١ً دٕجء ٔمجدجٍس 

٠ضؼٍك . ػٍٝ أِّ ؽو٠ور ِٚٓ أؽً أْ ٠غوٚثٌؼّجي ١ّج١ّٓ ػّجي

        . ثألٌِ إىًث دىُٛٔٙ ١ّج١١ّٓ ٚدضم٠ٌٌ أًُِٛ٘ دؤٔفُْٙ

َ دٗ ػّجي ّٚىْٕٓ صؼذٌ فٌوز ثٌؼّجي فٟ أٚ٘ج٠ٛ ِٚغٍٙج ِٓ لذً ِجلج

فال دو إىًث ِٓ . فٟ ٚلش ّجدك ِٓ ٘يث ثٌؼجَ ػٓ دٖجةٌ ٘يث ثألفك ثٌؾو٠و

فّج٠ز ٚصؼ٠ََ ٘يث ثٌٕذٜ ثٌؾو٠و ٚثٌيٞ ٠ضٌؽّٗ ثٌضٕظُ ١ّج١ًّج 

ػّج١ٌز -ٌٍّٚقز ثٌؼّجي ٚصؼ٠ًََث ٌٕمجدجصُٙ فٟ ِٛثؽٙز ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٞو

١ؼز ٘يٖ ٠ّىٓ ٌٍؼّجي فُٙ ١ذ. ٚفٟ ّذ١ً أْ ٠ٚذقٛث ٕٙجع ثٌمٌثً

ثٌّٖىالس ِٓ مالي ِٕجلٖز إّضٌثص١ؾ١ز ٚآ١ٌجس ػٌلٍز ِْؼٝ 

ثإلفضىج٠ًجس فٌٛ إًثهصٙج ِوػِٛز فٟ ٘يث ِٓ لذً ثٌقىِٛز 

ثٌضموَ ٠ّىٓ صقم١مٗ ِٓ . ثٌفوًث١ٌز ٚفىِٛجس ثٌٛال٠جس ٚأؽَٙر ث١ٌٌٖز

مالي صّْه ثٌؼّجي دّْجًُ٘ ثٌؾو٠و ثٌّْضمً ٚدٛٝغ أؽٕوثصُٙ 

. دؤٔفُْٙ  

ٌىغ٠ٌ١ٓ ثٌوًٚ ثٌٙوثَ ثٌيٞ صٍؼذٗ ثٌقىِٛجس ِٓ مالي ال ٠نفٝ ػٍٝ ث

ِْؼج٘ج دٖىً أفجهٞ إٌٝ صق٠ًٛ ثٌٕمجدجس ِٓ ِٕظّجس صوثفغ ػٓ 

ثٌؼّجي إٌٝ ِٕظّجس صوثفغ ػّج ص١ّْٗ ثٌقىِٛز دجإللضٚجه ٚثألِٓ أٞ 

ٚ٘ٛ ِج١ّْ٠ٗ ثٌٌة١ِ . فم١مز ثٌّٚجٌـ ث١ٌٞمز ٌإلفضىج٠ًجس ثٌىذ١ٌر

ٚثإلٌٙثً أْ ٠ضقٍك " ػٍٝ ثٌقَحٍِٚقز ثٌذاله "أٚدجِج دضمو٠ُ 

ثٌؾ١ّغ فٛي ٌِٖٚع دٕجء ثإلِذٌث٠ًٛ١ز ثإل٠ٌِى١ز، ٚؽَء ِٕٗ ٘ٛ 

ثٌؼْىٌر ثٌّضَث٠ور ٌإللضٚجه ٚثٌض٠ًّٛ ثٌٙجةً ٌٍقٌٚح ثٌّضٌثفك ِغ 

٠ٞجف إٌٝ . صم١ٍٚجس وذ١ٌر فٟ ثٌّٛثٍٔجس ِٚغ ثإلػضوثء ػٍٝ ثٌقمٛق

صق٠ًٛ ثٌمٛر  ٘يث ِقجٚالس ثٌقىِٛز ثٌفوًث١ٌز ٚفىِٛجس ثٌٛال٠جس

ثٌؼجٍِز إٌٝ ػّجٌز ِْضؼذور فٟ موِز فٌٚح ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚإػجهر 

صم١ُْ ِٕج١ك ثٌٕفٛى ثإلّضٌثص١ؾ١ز ٚثٌّٛثه ثٌنجَ ٚث١ٌو ثٌؼجٍِز ثٌٌم١ٚز 

       . ٚثألِجوٓ ثٌضٟ صٛفٌ أػٍٝ ثٌؼجةوثس ٌٌٍأّّجي ثٌّٚوً

ق صقجٚي ثٌقىِٛجس ثٌضٟ صنوَ ثإلفضىج٠ًجس إػجلز لوًر ثٌؼّجي ٚ إٌقج

ثًٌٌٞ دجإللضٚجه، ٚىٌه دئّضنوثَ لٛث١ٔٓ صمُْ ثٌٕمجدجس ٚصضٕىٌ ٌقك 

إْ . ثإلٌٝثح ٚصؼٍَ ِٓ صٛؽٗ فٌٛ إِالءثس ث٢ٌٍْز ثٌضٕف١ي٠ز

لٛث١ٔٓ أٚ٘ج٠ٛ ّٚٚىْٕٓ ِجٟ٘ إال إؽٌثءثس ِٓ أؽً صٌو١َ ثٌمٛر فٟ 

أ٠وٞ ث٢ٌٍْز ثٌضٕف١ي٠ز أٚ فٟ أ٠وٞ ث١ٌٙتجس ثٌّؼ١ٕز ٚثٌّضٌثفك ِغ 

صفٌٛ ثٌقىِٛجس إؽٌثءثس ص٠َو . ٌؼّجي ػٍٝ ثٌٕٞجيصم٠ٜٛ ِموًر ث

ِٓ ػْىٌر ثإللضٚجه ِٕٚـ ثإلفضىج٠ًجس ف٠ٌز ثٌضن٠ٌخ ثإللضٚجهٞ 

             .ثٌيٞ ٠ٍقك دجٌؼّجي ٚدجٌّؾضّغ ٚدجٌذاله وىً

صمٛٛ ِقجٚالس ثٌقىِٛز ثٌفوًث١ٌز ٚفىِٛجس ثٌٛال٠جس صغ١١ٌ لٛث١ٔٓ 

ثٌٕمجدجس دّج ثٌؼًّ دٖىً ٠ؼ١و صؼ٠ٌف فمٛق ثٌؼّجي ٚٚثؽذجصُٙ ٚهًٚ 

٠ٕجّخ ِٚجٌـ ثإلفضىج٠ًجس، صمٛٛ ثٌّذجها ثٌو٠ّمٌث١١ز ٚصؾٌَ 

ٟ٘ إػضوثءثس م١٢ٌر ػٍٝ فك ثٌؼّجي صقو٠و هًٚ . ِمجِٚز ثٌؼّجي

ٌٓ ٠مذً ثٌؼّجي دؤْ صمَٛ ثٌقىِٛجس . ثٌّٕظّجس ثٌضٟ صوثفغ ػٓ فمٛلُٙ

ثٌضٟ صنوَ ِٚجٌـ ثإلفضىج٠ًجس دضقو٠و ثٌوًٚ ثٌيٞ صٍؼذٗ ِٕظّجصُٙ 

           .ز هفجػُٙ ػٓ ِٚجٌقُٙٚو١ف١

٠ؼٛه ٌٍؼّجي ٚفوُ٘ ثٌضؤو١و ػٍٝ فك ٚٝغ أؽٕوثصُٙ ِٕٚٙج فمُٙ 

دّٕجلٖز ٚصقو٠و أؽًُٛ٘ ٚظٌٚف ػٍُّٙ ٚفمُٙ دجٌّٖجًوز ثٌىجٍِز 

دجٌّٖٙو ثإلٔضنجدٟ ِٕٚٗ إٔضنجدُٙ ٌَِالةُٙ ثٌؼّجي ٚل١جَ ٘ؤالء 

ٟ ٚلش إْ ثٌضٕظ١ُ ثٌّضؾوه ٌفُٙ و١ف١ز إٔفجى ٘يٖ ثٌقمٛق ف. دئٔضنجدُٙ

٠ُؾٌَ ف١ٗ فك ثٌؼّجي دجٌّمجِٚز ٌٙٛ ِٖىٍز ػ١ٍّز صضٛؽخ إ٠ؾجه 

                                                                           . ثٌقٍٛي

                                                                        ددــــــــــــــــــــــذا العفي ه
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عماني-عمال أوهايى يتمكىىن مه إبطال قاوىن ضد  
 

ز ٚثٌو١ٕ٠ز صّىٓ ثٌّؾٙٛه ثٌؾّجػٟ ٌٍؼّجي ٚٔمجدجصُٙ ٚلٛثُ٘ ثٌّؾضّؼ١

ػّجٌٟ فٟ أٚ٘ج٠ٛ ث١ٌْب ثٌيوٌ ٚثٌّؼٌٚف دـ -ِٓ إد٢جي ثٌمجْٔٛ ثٌٞو

(5BS .) ُإهًػ ثٌمجْٔٛ ػٍٝ لٛثةُ ثٌض٠ٛٚش صقش دٕو ثٌّْؤٌز ثٌغج١ٔز

ٌٚجٌـ % 93دجٌّتز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٛال٠ز ِمجدً  10ٚصُ إفذج١ٗ دؤغٍذ١ز 

ٚدّؼَي ٚٙٛس ثٌؼّجي، ِٓ ثٌّٕظ١ّٓ أٚ غ١ٌ ثٌّٕظ١ّٓ ٔمجد١ًج . إدمجةٗ

. ٔٛفّذٌ 8ػٓ إٔضّجءثصُٙ ث١ٌْج١ّز، ٌٚجٌـ إد٢جي ٌِٖٚع ثٌمجْٔٛ ٠َٛ 

ِمج١ؼز فٟ ثٌٛال٠ز إلد٢جي  88ِمج١ؼز ِٓ ِؾّٛع  82ٚٙٛصش 

             .ثٌٌّٖٚع أ٠ًٞج

فمٛق ثٌؼّجي ِذجٌٕر ِٕٚٙج فك ثإلٌٝثح ٚ ( 5BS)إّضٙوف ثٌـ 

إى وجْ ٠ؾذٌ ثٌؼّجي . ثٌضفجٚٛ ثٌؾّجػٟ ػٍٝ ثألؽًٛ ٚظٌٚف ثٌؼًّ

ِٓ ِؼجٕجصُٙ ثٌضمجػو٠ز  % 01ِٓ صغ١٢ضُٙ ثٌٚق١ز ٚ% 05ٝ هفغ ػٍ

وّج صّٞٓ إٌغجء . ٚثٌضفجٚٛ ػٍٝ إٌغجء ثٌضؤ١ِٓ ثٌٚقٟ ثٌٛظ١فٟ

ٍُ ٌٌٍثصخ"فمٛق ثأللو١ِز ِمجدً صؤ١ِّ  ٟٚ٘ آ١ٌز " ثألهثء وؤّج

ِؼٌٚفز صؼ٢ٟ أًدجح ثٌؼًّ إِىج١ٔز إصنجى إؽٌثءثس إػضذج١١ز ٝو 

ًٍ ِٓ ثٌ ( 5BS)ًّٕ صؤع١ٌ ثٌـ . ّْجةٍز ٚثٌّقجّذزثٌؼّجي ثٌّىجفق١ٓ دق

ِٛظف فىِٟٛ دّج ف١ُٙ ِو١ًّٓ  911،111ػٍٝ ٔقٛ ِذجٌٕ ٔقٛ 

ٌؼخ ثإلصقجه ثأل٠ٌِىٟ ٌّٛظفٟ . ٌِّٚٝجس ٚإ١فجة١١ٓ ّٚٛثُ٘

ثٌذٍو٠جس ٚثٌٛال٠جس ٚثٌّمج١ؼجس هًًٚث صٕظ١ّ١ًج ًة١ْ١ًج فٟ ػ١ٍّز ثإلد٢جي 

وّج ٕجًوش ٔمجدجس  .دجٌّٖجًوز ِغ ٔمجدجس ثألّجصير ٚثإل١فجة١١ٓ

         .ثٌّْضؤؽ٠ٌٓ ١٘ٚتجس ِؾضّؼ١ز ٚه١ٕ٠ز

٠ٕظٌ إٌٝ ثٌمجْٔٛ ِٚغٍٗ لجْٔٛ ّٚىْٕٓ ثٌّٖجدٗ ػٍٝ أٔٗ ّٔٛىػ 

ػّج١ٌز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٛال٠جس ٚثٌّْضٜٛ -ٌّٖج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٞو

صُ إلضٌثؿ ٘ي٠ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ، ٚثٌٍي٠ٓ ٠َ٠وثْ ِٓ ٙالف١جس . ث١ٌٕٟٛ

ففٟ أٚ٘ج٠ٛ صَػُ فجوُ . وّٟ ثٌٛال٠ض١ٓث٢ٌٍْجس ثٌضٕف١ي٠ز، ِٓ لذً فج

ٌٚجٌـ " ٔؼُ"ثٌٛال٠ز ؽْٛ وج١ّضٔ ٕن١ًٚج فٍّز ثٌض٠ٛٚش دـ

إال أْ ْٔذز . ٚىٌه دوػُ ِٓ ّىٛس ٚٚثٌىٌ فجوُ ّٚىْٕٓ( 5BS)ثٌـ

ثٌّٚٛص١ٓ إلد٢جي ٌِٖٚع ثٌمجْٔٛ صؾجٍٚ ػوه ِٓ أٍٚٙٛث وج١ّضٔ 

            .دؤٙٛثصُٙ ٌٍقجو١ّز

ٟ ثٌٛال٠ض١ٓ ًغُ ثٌّظجٌ٘ثس ػّج١١ٌٓ ف-صُ فٌٛ ثٌمج١ٔٛٔٓ ثٌٞو

. ٚثٌضقٌوجس ثٌؼو٠ور ثألمٌٜ  ثٌّٕج٘ٞز ِٓ لذً ثٌؼّجي ٚثٌٖذجْ

فٞقش ثٌّؼٌوز ث٢ٌذ١ؼز ثٌغ١ٌ ه٠ّمٌث١١ز ٌٍؼ١ٍّز ثإلٔضنجد١ز ثٌقج١ٌز 

ف١ظ الٍْٚ ٌٍّٛثلف ثٌٛثٝقز ثٌّّغٍز ٌألغٍذ١ز ػٕو صؼٍك ثألٌِ 

٘يٖ ثإلػضوثءثس  إال أْ ثٌؼّجي ًفٞٛث. دجٌمٛث١ٔٓ ٚثٌّٛثٍثٔجس ثًٌٌّّر

             .ػٍٝ فمٛلُٙ

فٟ أٚ٘ج٠ٛ، ػذٌ ثٌؾٙو ثٌضٕظ١ّٟ ثٌالٍَ ٌض١ّٞٓ ثٌض٠ٛٚش ػٍٝ 

ٌِٖٚع ثٌمجْٔٛ فٟ ٌٛثةـ ثٌض٠ٛٚش ػٓ لوًر ثٌؼّجي ػٍٝ ثٌؼًّ 

صٛل١غ مالي ػٌٖر  0111إى صٛؽخ ؽّغ . ثٌؾّجػٟ فٟ ثٌقمً ث١ٌْجّٟ

ٌٍٚضٚو٠ك ف١َ ثٌمجْٔٛ ٌٍضموَ دؼ٠ٌٞز إد٢جٌٗ ( 5BS)أ٠جَ دؼو همٛي ثٌـ

. ػٍٝ ٌغضٙج ِٓ لذً ثٌّقجِٟ ثٌؼجَ ٠ٌٍٚٚ هثم١ٍز ثٌٛال٠ز  

فٟ ( 5BS)صٛل١غ ِٓ أؽً ص١ّٞٓ ثٌـ 290,111عُ وجٔش ثٌقجؽز ٌؾّغ 

لجِش ثٌّٕظّجس ثٌٕمجد١ز ٚثٌّؾضّؼ١ز دئًّجي . ٌٛثةـ ثٌض٠ٛٚش إلد٢جٌٗ

ٌٛٝغ أوٖجن أِجَ ثٌّضجؽٌ  88ِض٢ٛػ١ُٙ إٌٝ ِمج١ؼجس ثٌٛال٠ز ثٌـ 

ٚفٟ ظٌف دٞؼز أّجد١غ صُ . غ ثٌٕجُ دّٛٝٛع ثٌمجٌٍْٔٛٚضٕجلٔ ِ

. ١ٍِْٛ صٛل١غ أٞ أوغٌ دْش ٌِثس ِٓ ثٌٌلُ ث٢ٌٍّٛح 0.9ؽّغ ٔقٛ 

صٛل١غ، ٚ٘ٛ ًلُ ل١جّٟ أمٌ، ٚأ١ٝف  305,551ٙجهلش ثٌٛال٠ز ػٍٝ 

              .ثٌٌّٖٚع إٌٝ ٌٛثةـ ثٌض٠ٛٚش

ِٚغ إلضٌثح ِٛػو ثإلٔضنجدجس، لجَ ِض٢ٛػٛ ثٌٕمجدجس         

ثٌّؾضّؼ١ز د٢ٌق ثألدٛثح ٚإؽٌثء ثإلصٚجالس ثٌٙجصف١ز  ٚث١ٌٙتجس

ٚدٍغ ػوه ثٌّٕجٍي ثٌضٟ ٍثً٘ج . ٚص٠ٍٛغ ثٌّٕج١ٌٕ فٟ أٔقجء ثٌٛال٠ز

. 551,111ث٢ٌٖٕجء فٟ ػ٢ٍز ٔٙج٠ز ثألّذٛع ثٌضٟ ّذمش ثٌض٠ٛٚش ثٌـ 

ُأٔؾَ ٘يث دّؾٙٛه ص٢ٛػٟ ًّٕ آالف ثٌؼّجي ٚأمٌْٚ ِٓ ثٌم٢جع 

           .ٖضٌوز وؼّجيثٌنجٗ هفجػًج ػٓ ِٚجٌقُٙ ثٌّ

١ٍِْٛ هٚالً ِٕٙج ِْجّ٘جس وذ١ٌر  91" ٔقٓ أٚ٘ج٠ٛ"ٌٙف إةضالف 

وّج لجِش ٔمجدجس ثألّجصير دؾذج٠ز . ِٓ ثٌٕمجدجس ث١ٕ١ٌٛز ٌٚجٌـ ثٌقٍّز

       . ًَّٛ إٝجف١ز ِٓ ثألػٞجء ٌٍّْجػور ػٍٝ ص٠ًّٛ ثٌقٍّز

ٚدٖىً ٠ٖجدٗ ثٌقجًٙ فٟ ٚال٠جس أمٌٜ، صُ ص٠ٌٌّ ص٠ٌٖغ ٠مٍ٘ 

فجٚي لجْٔٛ أٚ٘ج٠ٛ إٌغجء ػ١ٍّز ثٌض٠ٛٚش ثٌّذىٌ ِج . فمٛق ثٌض٠ٛٚش

وّج أًثه ٌِٖٚع ثٌمجْٔٛ . أعٌ مجٙز ػٍٝ وذجً ثٌْٓ ٚػٍٝ ثألل١ٍجس

صم١ًٍ ّجػجس ثٌض٠ٛٚش ٚ إٌغجةٗ ٔٙجة١ًج ٠ِٟٛ ثٌْذش ٚثألفو، ِّج وجْ 

١ّقٛي هْٚ صّىٓ ثٌىٕجةِ ِٓ إًّجي فجفالس صمً أػٞجةٙج إٌٝ 

٠ُؼٌف دؤْ ثٌىٕجةِ ثألف٠ٌم١ز . ثألفوٌِثوَ ثٌض٠ٛٚش دؼ١و لوثه٠ِ 

ثأل٠ٌِى١ز ٢ٌجٌّج ٔظّش ٖٔج١ٙج ػٍٝ ٘يث ثٌّٕٛثي ٌضٖؾ١غ ثٌٕجُ ػٍٝ 

. ثٌض٠ٛٚش  

ٚػ١ٍٗ هػش ث١ٌٙتجس ثألف٠ٌم١ز ثأل٠ٌِى١ز ثٌٕمجدجس دجإلّٔٞجَ إ١ٌٙج ٌٛلف 

. ثإلػضوثء ثٌيٞ ِغٍٗ ص٠ٌٌّ ثٌض٠ٌٖغ ثٌيٞ ٠مٍ٘ فمٛق ثٌض٠ٛٚش

، ٌُ صضٌهه ثٌٕمجدجس فٟ (5BS)جي ثٌـٚدٌغُ إٖٔغجٌٙج دقٍّز إد٢

صٛل١غ ٌٍق١ٌٍٛز هْٚ صم١ٍ٘ فمٛق  290,111ثٌّْجػور ٚلجِش دؾّغ 

ٚ٘ٛ ِج ّجػو ػٍٝ ػوَ همٛي ثألفىجَ ف١َ ثٌمجْٔٛ . ثإللضٌثع

٠ٚضُ ثٌؼًّ فج١ًٌج ػٍٝ إهًثػ ثٌّْؤٌز ػٍٝ . 2100إلٔضنجدجس ثٌؼجَ 

. 2102ٌٛثةـ ثٌض٠ٛٚش ِٓ أؽً إد٢جٌٙج فٟ إٔضنجدجس ثٌؼجَ   

ػٍٝ ثٌؼّجي ث٢ْ ثٌضؼجًِ ِغ و١ف١ز صؼ٠ََ صٕظُّٙ ١ّج١ًّج دؼو أْ ٔؾقٛث 

ٚثٌضؤ١ِّ ٌٛؽٛه لٛر ِٕظّز فٟ ِؼظُ ِٕج١ك ( 5BS)فٟ إد٢جي ثٌـ

٠ٖؼٌ وغ١ٌْٚ دؼذب ثٌٞغٟٛ ثٌّّجًّز وٟ ٠ضقٛي ثٌؼّجي إٌٝ . ثٌٛال٠ز

ِجو١ٕز إٔضنجد١ز ٌٍقَح ثٌو٠ّمٌث١ٟ، ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٚٝٛؿ فم١مز 

. د١ٓ ثٌقَد١ٓ ثٌو٠ّمٌث١ٟ ٚثٌؾًّٙٛٞ وّٛٔٙج فَدٟ ثألغ١ٕجء ثٌٖذٗ

٠ٚضُ ثٌٞغ٠ دئصؾجٖ ثٌنٞٛع إلًثهر ثألغ١ٕجء ٚثٌضٞق١ز دّٚجٌقُٙ ِٓ 

ِج ٔقضجؽٗ ث٢ْ ٘ٛ ثٌٕمجٓ . أؽً ثٌضٕظُ إل٠ٚجي ثٌو٠ّمٌث١١١ٓ ٌٍقىُ

آْ ث٢ٚثْ . دٖؤْ أؽٕور ثٌؼّجي وٟ ٠غوْٚ ١ّج١ّٓ ػّجي ٕٚٙجع لٌثً

ثٌٞغ٠ ػٍٝ ِٓ فٟ ثٌقىُ ٌٚجٌـ ثٌض١٢ُٕ ِٓ أؽً  وٟ ٌٔفٜ ِّجًّز

ِٓ ثًٌٌٞٚٞ صّى١ٓ ثٌؼّجي ِٓ ثإلّضٌّثً . إ٠ٚجي ثٌٕجُ ٌٍقىُ

دجٌضم٠ٌٌ فٟ ثألًِٛ ث١ٌْج١ّز ٚدجإلّضٌّثً فٟ دٕجء ص١٢ُٕ ١ّجّٟ ػّجهٖ 

                                                         . ثٌؼّجي ِٚآٌٗ ِٚجٌقُٙ
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صٌصىخ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٌِر عج١ٔز ؽ٠ٌّز ثٌوػج٠ز ثٌٛثّؼز ٌٍقٌح ٝو 

ثٌوػج٠ز إْ ثٌضق١ٌٞ ٌٍقٌح ٌٙٛ ؽ٠ٌّز فٌح، ٚويٌه . إ٠ٌثْ ٠ًّٛٚج

ٌٍقٌح ٚإٙوثً صٙو٠وثس دجٌم١جَ دؤػّجي ػوٚث١ٔز ٚصق٠ٌه لٛثس ّٚفٓ 

هْٚ ١١جً ّٚٛث٘ج ِّج ٠ض٢ٍذٗ ثٌم١جَ  ػْى٠ٌز ٚإّضنوثَ ث٢ٌجةٌثس ِٓ

ٚدوْٚ ٘يٖ ثٌضق١ٌٞثس، الُصنجٛ ثٌقٌح . دجٌقٌح ثٌؼوٚث١ٔز

صُ ثٌضؤ١ِّ ٌٙيث ثٌّذوأ دجٌمٛر ِٓ مالي ثٌٕٞجي ثٌذ٢ٌٟٛ ٝو . ثٌؼوٚث١ٔز

وًٌ . ثٌفج١ٕز ٚثٌٌٕٚ ثٌيٞ فممضٗ ثٌٖؼٛح فٟ ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز

ًث دؤْ م١جً ثٌقٌح ث٠ٌٕٚٛز ػٍٝ ثٌٌة١ِ أٚدجِج ٠ٌٍٚٚ هفجػٗ دج١ٔضج ٌِثً

٠ضُ ٌٖٔ ثٌٚٛث٠ًل فٟ أًٚٚدج صقش ٕؼجً ." ١ٌِ ِْضذؼو و١ًٍج"إ٠ٌثْ 

ِْؤٌٚٛ  ويٌه ٠ٚمَٛ. ثٌقٌح ػٍٝ أ٠ٌثْ فٟ ف١ٓ أٔٙج صْضٙوف ١ًّٚج

جٌض٠ٌٚؼ ٌمٚز ِفذٌوز دجٌىجًِ د ثٌقىِٛز ّٚٚجةً ثإلػالَ ثإلفضىج٠ًز

ٌضٙو٠و ثٌيٞ صّغٍٗ صق١ٌٞثس ثٌقٌح ثأل٠ٌِى١ز دٖؤْ ثٚ٘ٛ ؽَء ِٓ 

إى ٍػُ دج١ٔضج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي فٟ ِٕضوٜ ٌٚجٔؼٟ . ٠ًّٛج ٚإ٠ٌثْ

ثٌٕظجَ فٟ ١ٌٙثْ ٘ٛ صٙو٠و "ث١ٌْجّجس ثأل٠ٌِى١١ٓ ٚثإلٌّثة١١ٍٓ دؤْ 

ٚفٟ ١ّجق ثٌوػج٠ز ثٌقٌد١ز أٝجف دؤْ ثٌن١جً ." ؽوٞ ٌٕج ؽ١ّؼًج

" ثٌٌه"وّج ػذٌ ػٓ ثٌمٍك ِٓ إفضّجي ." ثٌّالى ثألم١ٌ"ثٌؼْىٌٞ ٠ذمٝ 

          .فٟ فجي ِٙجؽّز ثٌٛال٠جس ثٌّضقور إ٠ٌثْ

ٌُ صموَ إ٠ٌثْ فٟ صج٠ًنٙج ػٍٝ إؽض١جؿ ثٞ هٌٚز أٚ ٕؼخ أمٌ، ػٍٝ 

٠مَٛ صج٠ًنٙج دؤوٍّٗ ػٍٝ ثٌؼوٚثْ ػىِ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚثٌضٟ 

ٚثٌّؾجًٍ ٝو ثٌٖؼٛح ثأل١ٍٙز ٌٚفٌٛ ثٌؼذٛه٠ز ٚإلفضالي دًٛصٛ 

فجٌقٌٚح ثٌؼوٚث١ٔز . ٠ًىٛ ٌّٚلز أًثٟٝ ثٌّى١ْه ٚغ١ٌ٘ج ثٌىغ١ٌ

ثٌٛف١ٖز ػٍٝ ثٌؼٌثق ٚأفغجْٔضجْ ٚف١٢ٍْٓ ١ٌٚذ١ج ٚ ثٌؼوٚثْ ثٌّْضٌّ 

جس ثٌّضقور فٟ ٠ؾخ ِقجّذز ثٌٛال٠. ػٍٝ ثٌذجوْضجْ ٟ٘ وٍٙج ؽٌثةُ

صْؼٝ ثٌٛال٠جس . ثألُِ ثٌّضقور، ال أ٠ٌثْ أٚ ٠ًّٛج، ػٍٝ ؽٌثةّٙج

. ثٌّضقور إٌٝ إّضنوثَ ِْؤٌز ثٌْالؿ ثٌٕٛٚٞ ٌضذ٠ٌٌ أفؼجٌٙج ثإلؽٌث١ِز

فجٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚإٌّثة١ً ٌو٠ّٙج : إال أْ ثٌٛلجةغ صذ١ٓ ٠ٍف ٘يث

دئّضؼّجٌٗ ثٍّقز ٠ٚٛٔز، ٚلجِش أ١ٌِوج دئّضنوثَ ٘يث ثٌْالؿ ٚصٙوه 

ٚصٙوه إٌّثة١ً . عج١ٔز دّج ف١ٙج ػٍٝ ٕىً ٌٝدز فؾجة١ز أٌٚٝ ٝو إ٠ٌثْ

وال ثٌوٌٚضجْ ِؼضو٠ضجْ ٌّٚٙج صج٠ًل ٠ٛ١ً فٟ ثٌؼوٚثْ . دجٌم١جَ دجٌّغً

ال صّضٍه إ٠ٌثْ ّالفًج ٠ًٚٛٔج ٚال صمَٛ دضٙو٠و أفو ١ٌِٚ فٟ . ٚثٌّؾجًٍ

٠جس ثٌّضقور ٠ٕذغٟ َٔع ّالؿ ثٌٛال. صج٠ًنٙج فجالس ػوٚثْ ٝو أم٠ٌٓ

ٚ٘يث ِج ١ّْجُ٘ فٟ ّالَ ٚأِٓ . ٚإػجهر لٛثصٙج إٌٝ ث١ٌٛٓ فًًٛث

ػٍٝ ثٌؾ١ّغ ًفٜ . ثٌٖؼٛح فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚفٟ أٔقجء ثٌؼجٌُ

ؽٌثةُ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دّج ف١ٙج ؽ٠ٌّز ثٌضق١ٌٞ ٚثٌوػٛر ٌٍقٌح 

!ال دو ِٓ ػٛهر وجفز ثٌمٛثس ثأل٠ٌِى١ز إٌٝ ث١ٌٛٓ ث٢ْ. ثٌؼوٚث١ٔز  

دجٌؼمٛدجس ثٌّضَث٠ور ٝو إ٠ٌثْ ِٕٚٙج ثٌؼمٛدجس  ثٌغًٛر ٙٛسّج صٕوه و

صْضٙوف ثٌؼمٛدجس : "ٚلجي. ثٌضٟ فٌٝٙج ثٌٌة١ِ أٚدجِج دمٌثً صٕف١يٞ

ثٌؾو٠ور ٌٌٍّٚر ثألٌٚٝ ل٢جع ثٌٕٚجػجس ثٌذضٌٚو١ّج٠ٚز ثإل٠ٌثٟٔ دّج 

٠قٌَ ص٠َٚو ثٌذٞجةغ ٚثٌنوِجس ٚثٌضم١ٕجس ٌٙيث ثٌم٢جع دجإلٝجفز إٌٝ 

٠ٜ دفٌٛ ػمٛدجس دقك أٞ أفٌثه أٚ ؽٙجس صمَٛ دّغً ٘يٖ ثٌضفٛ

صّٛغ ٘يٖ ثٌؼمٛدجس ِٓ صٍه ثٌّفٌٚٝز ػٍٝ ل٢جع ث٢ٌجلز . ثٌٕٖج١جس

." ِّج ٠ٚؼخ ػٍٝ ث٠ٌثْ صٖغ١ً ١ٙٚجٔز ٚصقو٠ظ ل٢جػٟ ثٌغجٍ ٚثٌٕف٠

ثٌم٢جع "ٚأٝجف دؤْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور صّىٕش ٌٌٍّٚر ثألٌٚٝ ِٓ صقو٠و 

ّٕٝٗ ثٌٌّٚف ثٌٌّوَٞ ثإل٠ٌثٟٔ، وضٙو٠و ثٌٌّٚفٟ ثإل٠ٌثٟٔ، ِٚٓ 

وّج صُ ." ٌٍوٚي ٌٍّٚؤّْجس ثٌّج١ٌز ثٌّضؼجٍِز ِغ ثٌّٚجًف ثإل٠ٌث١ٔز

. ث٢ٌجلز ٚث٢ٌخإّضٙوثف دٌٔجِؼ إ٠ٌثْ ثٌٕٛٚٞ ٚثٌّْضنوَ ألغٌثٛ 

وّج ّٝٓ ِؾٍِ ث١ٌٖٛك ثأل٠ٌِىٟ ٚوؾَء ِٓ ٌِٖٚع ص٠ًّٛ 

١ّٕٙج فٟ لجْٔٛ إ٠ٌثْ، ِٚؾٌه صٞ ٝثٌذٕضجغْٛ ثٌٞنُ ػمٛدجس إٔو ػٍ

ص٠ًّٛ ثٌذٕضجغْٛ ٠فٞـ وٛٔٙج ؽَء ِٓ ثإلّضؼوثهثس ثٌقٌد١ز 

ثٌٙوف ِٓ ثٌؼمٛدجس ١ٌْش ثألٍّقز ث٠ٌٕٚٛز دً صٌو١غ إ٠ٌثْ . ثأل٠ٌِى١ز

ٔمٛي إًفؼٛث أ٠و٠ىُ ػٓ . ٌٌفٞٙج ثٌنٞٛع ٌإلِالءثس ثأل٠ٌِى١ز

           !فجٌؾٌثةُ ثأل٠ٌِى١ز ٟ٘ ثٌضٙو٠و ثٌقم١مٟ! إ٠ٌثْ

َ ثٌّٕجٜ٘ ٌٍقٌح ثٌؼوٚث١ٔز ٠ضذغ ثٌضىض١ه إْ صن٠ٌخ ثٌٌأٞ ثٌؼج

فٟ ػجٌّٕج ثٌٌث٘ٓ ف١ظ . ثٌى١ٌٔٛٛجٌٟ ثٌمجةُ ػٍٝ لجػور فٌق صْو

ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٟ٘ ثٌمٛر ثٌؼظّٝ ثٌٛف١ور ٠ؼٕٟ ٘يث ص٠ًّٛ ٚص١ٍْـ 

ِؾّٛػجس ِؼجًٝز هثمً دٍو ِْضٙوف ٌذوء ِٛثؽٙز ِغ ٔظجَ ٘يث ثٌذٍو 

ؼجًٝز ػٍٝ مالفجس لذ١ٍز أٚ ٠ّىٓ أْ صمَٛ ثٌّ. وّج فوط فٟ ١ٌذ١ج

أٚ دذْج١ز دوثفغ ث٢١ٌٌْر ػٍٝ ثٌقىُ دوػُ ِٓ  ه١ٕ٠ز أٚ ل١ِٛز

ثإلِذ٠ٌج١ٌز ثأل٠ٌِى١ز، ٠مَٛ ػٍٝ إعٌ٘ج ثٌٕظجَ دجٌوفجع ػٓ ٔفْٗ 

دئّضنوثَ ثٌمٛر فضضٚؼو ثألًِٛ ٚصض٢ًٛ إٌٝ فٌح أ١ٍ٘ز ًؽؼ١ز 

         .ٚهػٛثس ِضَث٠ور دجٌضومً ثألؽٕذٟ

ؽوًث ِٓ هْٚ ػوٚثْ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور  ِنضٌٍفٌىجْ ثٌٛٝغ فٟ ١ٌذ١ج 

." ٌٍغٛثً"ٚفٍف ث١ٌٕضٛ ٚلٚفّٙج ٚص١ٍْقّٙج ٚفّج٠ضّٙج ٚص٠ٍّّٛٙج 

ٚث١ٌَٛ وّج فٟ ثٌؼٌثق، ٌُ ٠ؤهٞ ِج ٠ّْٝ دٕٙج٠ز ثٌقٌح إٌٝ ثإلص١جْ 

دقىِٛز ٌٕػ١ز، ٠ٚضضجدغ لضً ثٌّو١١ٔٓ ػٍٝ أٔمجٛ دٕٝ صقض١ز ِو١ٔز 

ٙز ث١ٌَٛ ٝو ٠ًّٛج دجٌٍؾٛء إٌٝ ٠ضُ ثٌضق١ٌٞ ٌؾٌثةُ ِٖجد. ِوٌِر

ِٕظ١ّٓ ١ٌِّٛٚٓ أ٠ٌِىًج صضَػُّٙ ل١جهثس  "عٛثً"ث٠ٌ٢ٌمز ػ١ٕٙج دنٍك 

٠ًّٛج ٍِه . فٟ ثٌّٕفٝ ٚىٌه ٝو ِٚجٌـ ٕؼٛح ٠ًّٛج ٚثٌؼجٌُ

١ٌِ ِٓ ِؾجٍي ٌوػُ ٌٍٚض٠ْٛز . ١٠ًٌٍْٛٓ ١ٌِٚ ٕ٘جن ِج ٠ذًٌ ثٌضومً

ز فؼً ثٌّغً ِغ ِغ ثٌؾٌثةُ ثأل٠ٌِى١ز وّج ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جن ِٓ إِىج١ٔ

إْ صمذً ثٌضذ٠ٌٌثس ثأل٠ٌِى١ز ٌٍؼوٚثْ ٘ٛ لذٛي دّْجً ثٌقٌح . ثٌٕج١٠ٍٓ

            .ٚثٌفج١ٕز ثأل٠ٌِىٟ

ال دو أال ٠ْٕٝ أفٌو دؤْ ِذجها ثإلّضمالي ٚث١ٌْجهر ٌألُِ ٚفك ثٌقّج٠ز 

صٛثٍْ  ٚثٌقجؽز إٌِٝٓ ثٌؼوٚثْ ِٓ لذً ثٌمٜٛ ثإلِذ٠ٌج١ٌز ثٌىذٌٜ 

" ثٌمٛر صٕٚغ ثٌقك"ذجهٌز ال ػٍٝ ِفَٙٛ ػجٌّٟ لجةُ ػٍٝ ثٌّٕفؼز ثٌّض

ٟ٘ إًط ع١ّٓ ِٓ ٌٔٚ ثٌمٜٛ ثٌّٕجٚةز ٌٍفج١ٕز فٟ ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز 

ال ٠ٕذغٟ ثٌضنٍٟ ػٓ ٘يٖ ثٌّىجّخ ػٕٛر ِغ ػٛهر دٌٍٚ ثٌفج١ٕز . ثٌغج١ٔز

ثٌٕظجَ ثإلِذ٠ٌجٌٟ ثٌيٞ صمٛهٖ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دجٌؼٛهر  ِٕقٝٚفٟ ظً 

ػ١ٍٕج . ْٛ ٚإِالء ٚصٚؼ١و ثٌقٌٚحإٌٝ ثٌفٛٝٝ ثٌنجًؽز ػٓ ثٌمجٔ

ػًٛٝج ثٌٕٞجي ِٓ أؽً فىِٛز ِٕجٚةز ٌٍقٌح ٌٚضٕظ١ُ ٚص٠ٛ٢ٌ 

١ّج١ّٕج ِٓ ث٢ٌذمز ثٌؼجٍِز ثٌّوثفؼ١ٓ ػٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌّٕجٚا ٌٍقٌح 

صضؾٍٝ ِْؤ١ٌٚز ! ٚثٌيٞ ٠ذوأ دئػجهر ثٌمٛثس ثأل٠ٌِى١ز إٌٝ ث١ٌٛٓ ث٢ْ

ّضقور دىجفز إٔىجٌٗ ٝو ػوٚثْ ثٌٛال٠جس ثٌثأل٠ٌِى١١ٓ دجٌٛلٛف دقََ 

ٚصضّغً أ٠ًٞج . ثٌنجًؽ١ز ٚدجٌوفجع ػٓ فك ٕؼخ وً دٍو دضم٠ٌٌ ٕؤٚٔٗ

 2102صٖىً إٔضنجدجس ثٌؼجَ . دجٌؼًّ ِٓ أؽً فىِٛز ِٕجٚةز ٌٍقٌح

فٌٙز ٌٍضّٛغ فٟ فُٙ ٚصق١ًٍ دو٠ً إْٔجٟٔ ٌٍو٠ّمٌث١١ز ػٍٝ ثٌٖجوٍز 

ثٌؼوٚث١ٔز  ثأل٠ٌِى١ز، دّج ف١ٙج ثإلص١جْ دوّضًٛ ؽو٠و ٠ّٕغ ٕٓ ثٌقٌٚح

      .٠ّٚٞٓ فمٛق ثٌٕجُ ٠ٚىفً ِؼجلذز ِؾٌِٟ ثٌقٌح

 


