
 
 

ا���ارات ا���� وا�
	�اض ا���ا�� 

ز: ا������ ��� 

  

 

                 � ا���ارات ا��و��� ا���ث ا�ــ� �ــ�رت ����ـ
 وهـ��اض إ�� ا!�� ا�����ة ���
ه/. ا��ـ�ارات ا��ــ         1803و 1747و 1737  '���& إ%�ان �  ،
  
���1� ��6 �2ــه                    �4دت 2�

��1ــ
 ا�:ــ9وي وا�7ــ;�7�%�ــ= �> 
� إ%ـ�ان و? سـ��
 �2�ـ�
د%� �@�A?ت ا
�ا;ــ ا�ـ/ي       . �6 ا��9�7%Cاض ا�ا?�ـ�

 وراء. أD:�ة                       GH% ا������ 2 I��Jوان ه/ا ا�� ،�ا;%Cا�:9وي ا K�
ر��D %���ث �9LM 6رة 'I��J ا��Hه وزارة ا����ى '��GHـ
      أرسMأ
�ا;ـ ا�ـ/ي %>ــ�و واQــ�
 إ�ـ� أن Mــ>�اء 2ـ ا��ــ
;9ن ا�ـ�و� Aـ�                          . ا��ول ا!ورو��� وا�9?%
ت ا�����ة ا!���آ��       %Cد ا�� ا��R% ق
�Jه/ا ا� و2

1�ــI ا!�ــ6 وا��7
�ــT �7ــه '�ــ&               . س
ه�9ا 2 إ��اد.   � �
Aــ� ا�/ر%ـ� إ�ـL�وأول 9LMات ا��I��J آ
;& ا;��
ل ا���K �6 ا�9آ
�� ا��و��ـ� �

 ���D 6 ذات ا��UJو��� �6 ا���K إ�� ��D �����ــ
 إ�ـ�اد                       �� T��;ا�/ر%� وا �A
L�
�Y، ا!�� ا�/ي ح�1ّ �6 دور ا�9آ
�� ا��و��� �Jا� T@Gا�

�ا;%Cا�:9وي ا K�
ر%� دور%� �9L' 6رات ا���'. 


د%�                  %���ث@�Aت ا
�ا; �6 أن ه/ا ا��I��J و�
 '>7ه � 6���9%Cاض ا��ان، وهــ9 ا!�ــ� ا�ــ/ي ســ��Y2                ا?��%C ��Zا�@>]� ا��7ا I\7% 
إ;�
�ا;%Cاض ا�
 ورد 2 ا?��� ]Jح ��Jا� Y�
L��1 ا�:9وي ذي ا��
;�� ���ار ��C6 ا� �%^� ��ا;��6 إ�%Cا. 

�ا; ه9 أ;ه        %Cاض ا�2 ه/ا ا?�� �M_ا ��ا; �ـ6 هــ/. ا��9�7ــ
ت، �/�ــ`              ا!�%Cد ا
@�A?
� &��� �ار ا��Q?ا �� إ��R% �4
<� ��a T\Rو�
]�
L' 
;�ــ
                              ا��ول ا!ورو���   �2L%�
ت ��7
�1ـ� س�
سـ��� Qــ� إ%ــ�ان، وAـ� أ4ـ
ر ا?�ــ��اض إ�ـ� ا�9?%ــ
ت ا����ــ�ة و�b%97' ان�%C Y2�' أن


د%ــ� ��ــ� إ%ـ�ان، وان �:ـ�و� هـ/.                        @�A?ت ا

R� �aــ
ر%Y ا��9�7ـ�� ����� 
ر أن ه/. ا��ول آ
;& ا���[ ا!س
س 2<��
� 
J;�
 و2�;
وأ��
          Y%ر
R�9دة ه/. ا�J� 97نb% ا������� ه� ا�/ي � �7ـd ا�J7\ـ�%�6              . ا��ول آ
;9ا 2�� �eا�� ��fJ� ��ا; آ/�` إ�%Cاض ا�� ا?���R%  


�g ا�:9وي، و�7%>� إ%�ان              ا�/6%;�<�
�'>9Lن �� ��;f� ت
�ارات ا��9�7A ���Gون ا�ــ�ول،                  و�U4ـ أن ه/ا ا!�� %T\R س
��� LMـ��ة و'ـ��M 2ـ

��%
2
ع �:�
 وح���
م إ? �e:ا� Y2�% 6� ا�/ي �
م 2 إ%�ان، وه9 ا!�e:ا� TDت �6 ا
��b' 6� �%�\J7ا� �JسU�ه ا����A 
� ��ا إ��R� . 

�ى إ%�ان أن ا��
دة  '25 Y�
Jا� T@Gان     �6 ا���ا;��، ? س��
 وان إ%%Cا ��
� ا���� =<L:' ?          

��1ـ;�� ����� سـ��A أآ�ت ��9آ
�� ا��و��� �

ق إ%�ان �Y ا�9آ
�ـ� ا��و��ـ� 2ـ أ%�ــ9ل                              ا�:9وي،G'ا �
�A ا�/ر%� 2 إ4
رة إ�L�7
و;& و'�7
ون �Y ا�9آ
�� ا��و��� �' 
ا��ـ
دة   . 2007س��
 وإ;�

25        /�G:�� ء
b�!م ا��ول ا^�' Y�
Jا� T@Gا!�6         �6 ا� I��ارات �1� 6A 6� ر�@% 
�    T@Gه/ا ا� ]D9��.   ق
�Jه/ا ا� 4
رة     و2Cم ا^�%

د%ـ� ا��ــ                          أن@�A?ح ا�
1�I ا!�6، وذ�` �J>ــ[ ا��@ـ� 
�� ]�
L% ه:
ك '�ددا �6 آ��� �6 ا��ول 2 ':�G/ ا���ارات ا��و��� �
�\���G ا��

2 ا��T�9 إ�� '9J%� ��6 إ%�ان وا!ورو���ـ6 حـ9ل                       T�!ا d7� ك
��Gــ
 ا�:ـ9وي، وهـ9 ا!�ـ� ا�ـ/ي Aــ�            '��ط �d7 ا��ول �Y إ%�ان، آ�
 أن ه:�
�ج '�` ا��ول o;/اك�%. 

                Y� ان�
 إ%�R�7' 
 �6 ا��9ا��D ا��<;
D KR\% �ا;%Cاض ا�� ا!���آ   إن ا?��\J7�وا�/ي %>�و ا��9م أن    -ا� ،ا����T ا!ورو�ـ      ا!ورو�
   
، ا�9b7 ا!ورو�J;�2 
��Gــ
 ��7ـ
 2ـ ا��7ــ�                             ه�' ��I ا!�ـ6، وا�ــ/ي 'ــ�اه6 وا4ــ:6L آ�ــ��ا ��ــ 1� 
;�ـ
 2ـL%� ا�ـ�ا�Z �7ـ� �;
ا��


رآ9زيJا�. 

    Tأو� �A �ا;%Cاض ا��ا، إن ا?���Mرة                   أ

ء 2 ه/. ا��ــ�ارات، وهـ إ4ــD 
� آT ه/. ا���ارات و�H@ه �fن إ%�ان �6 '��^م ���� �ا;%Cد ا�ا�
�6                       وا��Q إ�� وH' KA@�[ ا��9را;�9م ا��9Q9ع         �آ
 وا!ورو���6، وه9 ا!�� ا�/ي �6 %^%� إ? ��! �<J:�
� �ا;%Cا�:9وي ا K�ا!س
س 2 ا��

�اف ا�@�اع 2 ه/ا ا���K  ح�ة ا��@��7s6 أ��. 
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