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)~يالرله>ابان1~)المجذ._~_ةالر»_وثيصطا.حةو
هةاخاااجدوىاهةاردةجها~رðمجا`ولتالتذ_-~مةالمال~راكزلموا

ال~مبةانالمدلباببن~_.و_8ر__لتجاات،1~و_مدوو_8نئبد~8نفنناما
oة.رد..وتالرðربالتا8لت~-_،_ال~~را)~ن__و~ا__ندو~دLالاو
ا.ءءتنا1متباش_ث..ة~مهيمتمة_~»اعلهوه»اامذعن~.لو_إ
..i.:.1نب..ه~.ااود،1ة_طامنلديوا1ء~تد1و~1ه.»اطأل>8الىضااا~ا

~_1«لال~او8~~ا~تا_وولاوالليةاد،ب.الحا._صلنءت1ليو_
Iهزر9،~جا~ااور،_ةلت.~اس1هلوه__.ه1.__ىالنت__اوب»او
آل_تذ_سر.ال~ه_را)..ز~رايد~هنارس~مةاه__ز.كاو.نا_~أ
ذههىر._ااودود1ممقد~حةسزتهجدوا4-ادرداعد«__ðر1«_لت.ا
ع1بت~~الرلو~ة~امةالدرامنننىة...0L..iنا•1ء،.دL...iال-ت.ب~_اا

ع1جت_ه..2اIمذولال~•8اا.خب،وامسمت_وومى_قتة8_ووJت_هاا_~وءة
-1الءهالدولاردودولوهخرتابمسبحر-را

ةه_شاا.دا~ة1دان._1~1ءة~لمجسرامت~طحب.انلنضاااصذو~ر

ت~ارودخالل•)_الحت))_وو~ء~(~ولوجرنلت.)او«او.رJ.اونا~ه1ا_

ت>ومذوماة_ننب)81نسزا<_مه~ةللتسز_ميةال~و~ا~لىالت._ة1لثا

81العذالدوزابينفيها

جنةللا~»ا<1Jال~.اجدولمسن-علت~اا~لمبد~ت~وفو-ا8

uا J8رلت«_ا9لتزهدرالمالهاكزلصرالومثالقده«ر~_رتة~رب

هنتة..رلةا•9ظردا~واطL..L.-'.Jا~.اآل91-ا<_~آل1لدا..~غ•ال..ذوا

_9ت.»اردt....Jا_طت~~)~اه_ون1ب~<س<~مةلتاا~ذمن)الما(و)ا1(



/~وذ_و<ا-8«سز8اللت_الر1ء1اجت_ت~-والداطضاألالدول

ه-وهر-مآلجرموان>الو~ره.لحرمنجة_0مد«هلحرا98الحزيران

ااثأالذهاال~مسد~8جارالت_صرضامت.ضالةالت~رحت>ربيةاله

.1988االولتذرين/و.راكتفنهرلراالامتهالوزمن

الذىر1اا~ودت~و«~والتذ_ص)ارد_~~9اا~،~ه~(

)وطالتجالتنهيةاال~مرالهركنلحمه

ðونةامر)زمندو..<همالء.والاجدولمنا.المبند1وولة-ا.,
.~)»ة_هبالت.فنطةاالءو.مما~االدرءتلط.فومر~_عنا~عريو

»كترا.صمنننااوتدب)~اه~واءار~مةلو~اا8اجذ.تنتاو.لمر)_زا
ونا..هلتاذ.باجو391كلحى~_وو8فننطاننتنىلحر3-دا~~وا
ءآل1ا~او5رلتجاار9الواو،~اد،افيالد،مجا~رود~ةالهت~اا
..«.،~لنةاونلننفثاولماقةاو_،،اد~_واولذ_~_اوعةارلزاو
1__»دهولتاآلهاادران1._ى1رتيد_1••~ة1د_ا~.1وىطت،1~او
وألت__هدلا5ه~سر1-درء_اسلتاد،ارالة_التلف~كز~_را
•81ال~ت_اعلىو-)سز.>اقدد_ةالة~ا...i:.~وضرعاا~ندال~ء~را

و.رتبر89لث1أل-ارد.هادوالرو~ملكارءر-.ته-و~~او
).ن~ه.>انا~غا«~ا~لتة~»1~طت<~اا1~و_.ا98ال~ولا/

ة_لنJ..الولاومالوزاوماالجتازرت،هاالدراه_.ناعدد~___ض
.ه~ك8لةلثة1لثاðلدوراىه1مذا(مذاد~مهلذىا~ت،اامواو

منسة_.مهلا~~ر~را~رء_انى\0رة_ا~وهالالم»ت_و_
.)ðنقوامر)ز

لجذ_ة_اتلحةاو•JالءهداIجدولو_ءننردىلحاادلمب~1وف~_و-)<
ونلننندالولاروازاهاع1لالجت-ىامك~راJالىمااولجسدوعو~ى~ر

.~~ةد<أمديةJدفاابمد~~اوهلاولنقلا
ا.~ءملا1Jالء~اجدولوومننر,1رد_م~_.وهالا~ت~(

ةلب_«1._•~ت،او_لاوقللذالنشونالولاروازلدواع1سر_داجت
)المجذطااءلميهلقت،اولت~ا

االمجذ_ةوافة.~•االءو_لجدولمنئو_0الث_للبذهوولال_ا)
•لك_وه~._لالث.الثدلالبت__اعااو_ت_ىءه_ل2اجدوله~وع~..
ء~»مةطليهتمدية«،ادخالبعد

تالثالت5الدوراعمالجدولوئرعالامرفمرلةاليتزه_(
.)8.«1المتا.جذةمنتنقيحهدبهلوميل



عن1لحيهاءو<.>8فتاو~)سرما~اودم~ا~ا/~هالرالة~-الال
ساق.لم~رلمت_بتسرقلمالترط8البر~للتوصياتاوتيا~ه

وومسررال:~جو~ر-~~،~8ووو8دال-~-طرانننناذ~منالجاو،~
زيارةلم~وزلمرى~هلم_ال.املهعناعرببانكلهت»وافتتم

.8االعضاالدولبينلحيهاوزرالتاترثيال
/هالولمتاوه~الفا~«لمو_~_18رلحمموحألاليقنصن(

)اودمتايا

و~ابه)ال_لمجذ_الوا~ىا~عبازرماعه3اللجفوافعلت-لمه

•1188ءامء01هوشنهفالل1توكهال.~مة

هالمغهمرالنفوبواللجنةا~•واخبرا•ء6







،ه.._~~_.._ا

.مة1امتا8جذ1د...لثالثاعالعبتهاارفيلهننتوكينا8ممها1•
روربالمتاوادوالفتاون1المت»ثمةااداابنةJ..اعنةنةامغبا

الهة~~اور،8وه1اال.~.8الءضاالدولابين

)J,...,...a-Iر»لابالم-.المI198الن~ان(
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1... - J_ألا__

وكيةلتالجههوريةاوثسر<..زرينان1كذ»ارشر-./اوةلحخا
رىلتجااودوالقتااونا(لمتهثوةالدادذ~1لاورثيص

0Íد-~~
_اكومعمل.«ةالهتاااجذةاث،الثادهاالجتا

)147النيسان/ابريلاال-ال0مرا~ول





الرينزركنماااوثيص/خامة9وهالة

اللجنةوو~.التركية6وو»الجصهوثيسر
روجاالةودواالفتاللتدونمةالداث

الرثيص8د1سه
•اهمةاامتلدجنةاعزاألحضرا~

المجنةا1ت~حة~لتامومة1~ارشلنتر_اةو_حظءصمعذ.ر

ةاصنبشها._هة1امتاولجذ~رىلت~اوت~«ىعةاون1لمت_«اثمةالدا
ألالعضاالدولابيندوالذ~اونلت_اا>_ز»،ر~~وذلل~~ا
مالورالاتهر8اووا.منظهة

..ïIJIJ..l.J1.:..الالهةالخامصاال~و_الة_~ال~_ر8ه~ايةرة~د

راودIوالتجارواطقت~دىالت_صاونالدا~طا~_تبنتماالتي
التدو-للحىالكبيأ_1السهامها~اب~لجذ~ا_،النننكواوجهان
اكلنحت_تحقظتالتىىالنتأثالى





لمب.ةدالت..االه

ألااوزراله.مبوثيمسJاوزاأورجوت</سر»ادة
و.<_مذاالرثيسراولترك»اا.رموور،ةارفي

ررا_تجاوالفت~دواون1للتمةثالداااجذة
ال~و.اورت8امواوةاوذظ

لالومسرل.»ةاامتا~جنةالث،لثاعجذا.ما2اا،ا

()9ال/ناسان/ابدويلالم-<لمم(ا~نبرل





لاوزاورجو~تðد1ممهلةرمما

كيةولتايةاجههورالحر8ارلوزاوجلممرر~مه.
8هثالداللجذةو~1مذ1ادرثيسرمىاو

~~ا
8.»1لمتاااجنة~ثالث<ا.1Eالجتا

و~_متهار~_تلثمعب،لنمةلباا
عنسةلمنبا6م_لهتااداجأ.ة

المالمىادمر8اموالمنظر(رولتجااو



زال.~دو9االالتعاونالت-هدجاه~الهاماا>~جالاهةهسر.9~~
ا~~ضلحيكبرىالاهصيدلمهداوالهيا~تدا~~هرت~~تان

.8االعضاالدولبينوا~لحدالجار~الت.)امالقات

مومتصرالرالنجاىكلا~وة_رينالمتابعةلجذ~8العضاواتهنى

اتهنى)مااال~مىت~و8ا~5و~~لحر8االعضاالدولفحو~اجلو~

ولاممطذبفراالقامة~ب~



3.0باال_~:اال-ل

5-ا.ال(ست_اال._اه..LJا

1و~ت8اوزررثيا.نائبردما1،_99/االته~ه

طثةاونبابمةاتامال).،ةءااثاثاى1هالجتا~و

وىجالتاو~دو8الاون1دا::_ه«؟مةا_داااأنةامن

وبالسالادور8اوواوةامذظ

)199الاننيمه/ر،لاباال-.ال,اسرطذ_بولل





5~اوا

lJiدمسر.__ال5«»اندت2ا / äرذهاب.ا

1كب.«ر:80اروروثيسر«)سرد)0

ةنه_ونبI»-ة1لدمتداندةللبر..:.;,J..الذاواهتالبادر

ر(.ادلدIودو.1الة:ا-اون1ا_لمتههةثادلا9«د1.1اهر

ال~و.امرت8_وواة>،8لدى

هد1اد.سها،..10مه.ا

8ارالناا_وذ.اöدIا_سرا

مم)..،)_أالمة_«ةا.أ،.اuاد«<.سرهشىذر.ماöومدرم.ا)مرشد._،.ارأودأ

05.»1ا~<0)ا.ا_»،او.ا«م»ال.بأاا5.91هوالمه_._».،،د،،در.د1.<9 jءة،1<«<اا

-1ثد».ةالدا~آلأ،لداهاشى_ء>«»_<<>.ن~_آلا . :iLJءد_»،طرء1لد_اومدق1-د.«هذ3اون

I_.«_ر-)..)<ا-<>ءرال7مك_i«~مابالو-صن_د~،iام.الدساله...را_ر~ء>.8واه..ا

د.ق1...،_.-الداورلددد»اا،هداط__سراد،.ب_ر..ةةه~،د)ءو._.ونسرذ..~وا-.،.~د»الدا

•السالتا(-0«ا8لدوامنظمةذ._81الء.اا_د.ولا،.«رنر،اباا

äدL.........Jا,،_1ه-ا

,ونو9~«ءطاء9وال~ا

ال8مد،ارا~مه،و1ل-ا،ال-اله«ا5_نف_..ا-(.ء_نه<..وهو-_ىIد..ة.لد.

•،دا.«د«آلءثاا_دا5دن_1ل.ار1مهارءه.ذ...:.;،«ا..،ادو.~الف_د._اور1»_.،.-'ا

مىةدفيندا.~_،باو._ر-.رلا~وö~.رفيةرفيبفي.او._وسةوبرث1_ن.~_ىا

6.ااoدهرا .:.iاد1هالداراول~>..ذسرمه»>ءلادرر><._متسرذ.ة.،،.ات-ال،ا.<،.ارو،<

ه)،«رفيد15سرتااصهدنستغب،سروف8الءمسااور_دا



جلاو_~_را~ةابدلرفذكلت،لت.را._مة_وت_ا_ةاجذناو
دىهاالد..تاون1للتهمةثالداجنة11ات،اراة_ر~فيذ~سر_ة1ت~~
لدولا~ينونا~ماااهزد_«زيزلحرثر8موردوب،_قومروامت~او
نبنناoرافرلراخاو~اال~مرا~_ةاو_رت8م.ووعبوة~.8المناا
املهاوالمدور6~امتاا~_8الننفناحهرت»_اعن•)_~~_كةذمنطا
Jلهجااامذرفي.هوم:نةلذوا

•لسعادألا~1~ا

لت.مويل~~ألتمء~._هع8-اخااتاءاالجرات_متدلقد

ظفت_رالر_ةالمت~الهال~رال~افى~طا•9الجلاو،_ةطةر4ا~_ا

دمةاة_الننهورافاللملفظاابهذه~لاابد_وسر.والد.ة~~<،__ر

~هتوا1والتزايذتأط8ال»ضااادولالتالممندوا



ونلموكراءهقاالهاولممدو.ونا

ر»ةادجاا،،لدو~وماننب..)ةو_1ة_اناا~هون،_رفند.ما
ءالءضاالدولا._~~و~رةالتجاد_و~رر9اماهارهذ_ه»_~_و

وف.لنهاعلى«~وللترالنظما89)_ةلنب_كامذهمث.ست_سراعدو-وأل.
و~وت._ز~د8الءضاالدولا~~روالت~ودو1كة_~-اونلت~ا1ء_

_مر).~زا~التىاووالجدهةادوةجهاه~د__وتوفد1~~_81)،.ف_

/كتو.وار9امذمألدا-الفبراعجت.ه~الفةةرالتجا~«.ةلتذالهال~.ا
I«ه6ولاتنننرين

<ألاالعزادهيوذ<ا

<نملصر~مالمندوبونا

/~وفوبفبىلهاعبت~اولا~د~).و~~ناونتذ)_ر
1)و,عة1لذ~األاروزع1ه،جتاه.ىسرهازلت1.<ا98اني1لثانضرين

درعةاJلزا8اروزع1جت.و_اوعمنالت.ز1~ذدر1لثاعهابتهاا~دد،0
اد18رافيا/رمس1و



ذ.ت.فرواال،<وبفيونلت_ماا~0ازرد_._-او._»__ة
..لتاك>امالورالاافمةا~ر8مو1و~عتا_رلتاا»~لامطةاهءاب
ةر~دوانذاحةلسر_ااو~«>الو.واو_للذ~اال»>~~اف.ر،«اا._1و.__

~ولا/مبرسبت\>ا_اuمنöلفت~ار3~مة_)_ومسر~لJةلت_الثا
مة~ااو~،.ا_وواولننلا8ارورعاجتماعهمنازلت.ا5Iالم

نا5..01شرمنهون1دلمت_~_ه_جالفت.ى~_اذا..لىوسر.~_ألدى
لدولا«.ن•ريبدالتاوالألت_هادواون_.-االتلت_و~ر(_ط.،~اه..د_ه..~
êدمتو~هذمهامننقاوسز...رjاو81الء-ا Lرص9لريب.اللهمتقبالر

امجالااهزر9لناالىاومرلمثاونللت»اومه«ةبدبدق

<ندو.و:هلاäدl....Jا

I>ألاال»ماأفيوفI>

ده.افيعىا~جدم_ك.،العر~ةلهأ_ااذهه~.صر0اناودا
دذة11لث>1لثاع1والجتاافيه،منننامالا~_ةاوت~مهاو_سامند_و

ش_ه..ر8لم..وا.ةوومظفيءالنمضاالدولالجصبن_فعلذا.__ء~ة1..ا_م<_~ا

رالسالها

1- uدمرا

ةارزدواوميسثب>1«

د___و__.~~از~_~وو

******



»<_._.Lن

ةدارمبدردينJانذر«.ذ.سر،د1اارأهو

بأو.الدامةIور«8ا«واوةم»،_ظ1مl....Jاال_را

ةمها«.ااةبهمذالاااد»ة_ذ،ث_لارا»دال..ا

1ا، I1.:ا~«و>ر1هالقاااون1هلمذ:ا،:رةالدا5بذ)û

)ا98النب..،.ار;'ا.ريدلا)•.)•(اءهذ.ول





ادةنمرالدمنشرمفممدالسهدمالي~ن

محساالممال~تصرالموأل~العام«المين
-

ا~~الصا~للجنهالثالثاالجتحا

والتجارىاالقتادىللتحدونالدا~باللجئت

الصا~لجنةرئيس».ردمكاياالسيد/الممالي~حمب

االكارموبينوالصنةالصمادةالمعالي/.فحاب

وبركا~اللهورحةعلبكمالسالم

انهياالصالالموأل~~ر~سمالكلحتهذهمستهلىفىلمىيطيب

ا~ريةومثيسءامريينكنحانمثيسالرلخا~االمتنانفاثنعنا~

الهتما~والتجارىاالفتقادىللتحدونالدا~ا~ورثيسن.ا~كيت

التعاونلتحزيناالسالفيتمرالصرأمنظمةعملىخطبمنفيزا~التخصي

واالفتمادىاالجتماعيهيتاالسالالد«لىتفدمفىبمتالثنألتزامةالهاالفتقادى

ا~لفىلرالالوهأل»مبينفميماون«التحاا~المتنمتاالتاالنحاللىمن

<االقتصادى

االجناعهذالحقدهاالتر~الجمهور~لحكومةهمتنومزونحن

ركينللصنماقدمته«لماانحقااه)جلومنانحدتهاالتىالممتازةو~تيبامت

السخيةالتحليبد~الضافكرممن~

~عملخطتتتنيذصينتعلىمتناطاتها(كومسيك)متتهركنلفد

و~هاالمحضاأالدو~بسيناالقتصادىالتحدونلتقو~االعالمينصرالصرأ



l'l'^وهارصلم9)/~~فى(كوهسيك)تهاعقةاللتانالد.~تا:ا~.ت

وصثمار~بواهجالىللخطا~بضةالخطوكاتو~مثمجما´~نجاحا

اال~اأاتاتخاذالىاالمحضاأ.لرالدرولدفمتاا~كللتدونرا~

~0هتا.~انلمحا-رالتجاد~االقتاد~كامتالتبالدعملةالالزمة

ه´´,اهألهفىحيوىبدررساهمتقدهلم)لمعامتشكلةالتىكوعصيك

الكويمتفىالصحةالخامساالسالميا~موأل~تبنىلعال

لدفعفوةتحطيامنيتوقحلحا~~ارات~ا~مهذامنينا~فى

تاالتااليادةلنا~اأاتمحالةعلنوافقالذ«ا~ا~ا~لحاتلنتا

دوكياكاآالعناأانالبلالبينالتجار~

ميعالموامنعدداييتتضصالمتا~لجنةاجتماعا~لرجدو~ان

اال~ميالف~~اتادا~مدىعلىالتجارةتو~خطة~ا`لحامة

االسالميالبنكيباشرهاالتنىا~دراتا~ن~ناكا~ا~و~ا~ال

~~ةتب«~ميقتامحالشبكتواقامتالتجاد_~7اونظام~

امال~ضنالفنييقتالمساعداتمجالفىالمنسقةالجهود~

هاالسالميمصرالوة

~متنميزمجالىفىا~~اهميةلهاجممايعا~س5و~

ارتياحمحنالخامساال~ه~ا~~أ~~~9`~~~~~

افا~فسللتنبميتاالسالمىالبنكيبذلهاالتىالف~للجهود~~

الصادراتتسجييحالىتهد~ابعدمدىعلىالتجارةفمويلىحط

والحطاالسالميتمرالموأل~االمحضاأالدولىميبنفيماالنحليد~

االعماقالدولالقمتموة~حمذكماالحطلهذهالبعكافامتبارصياح

ود~~-الخطمحذهفىكمتهاممشارا~الالزمه´اناال~اةلىاسنكماعلى

5بدوراليام~ليتصنبى~االسالميالبنكوأاسمالىمحىالساهمتالى

هألاالعنالىالالومصالحخد~فى

اثمنمادمماناال~ا~رحطالمتعالداالسالميالمقاصةاتحادانوكما

االطارلتوسيعلهادف6الجمودمجالىفىكيعبرها~يكتسبانالصاث«ات

التجار~اال~بنظامالخاصالعملىفريقمنيموفعوبالمنثلىرىالمنجا

ازانبالىالموصلىيهلىان«االمالقيممرالموألبمنظمةعضاألاالالبلدانميبن

~عضاألاالولىالةمينااممماونهالتجاريةمذاالتااللتوسيعهائلى

«االسالميالموى~



الىيا~فعالبشكلوتشغيلهاالتجار~الملومات~هيمرر~تان

هاحهدفهألاتحقيقفىبحيالحة

ا~~~ديةاالقتا_االجتاعيةللتنميةعنهالعنبيالننيونالتةان

البنكالحينذلكفسدرسهاعملورقتكومسيكتنسيقمكتبأعةوقد-االفالمى

هللتنصينا.الهالهى

ا~ا~حولي~توصياتتبنىهناالجتماعهألايتمكعذانارجو

ور«الالقبليصنداسرالدمنيدالمنا~اةالجلواالعماللرجدرعلىربالمال

فىانعادهاالموروالتجادىاالقتادىللتعاونا~الة~الشالث

«rl'lAYسبتمبر

»رالتو~النجاحلمساعييكموارجوا~كم





Jاءه__ا._دولد

منمأ.مةثا_رمنباة.ه1اوتاابذة11ا.ذ،1لثاى1هالتا

ربى__لتاو،رالقت-ااون1ااتهوةثاء.لاةاا.ذا

رال،مالهاورت8ووا.اةهو،_ظا

/198السراننبIر«لاب\1-<كامولنب8اسرل





ل1ءماجدول

عرآل~ذ.ثةا9»•اامتاللجنةاثالثاع1والجتا

رىجالتاودىحاالفتاونهاالمتةهثاد1ا5ادذاا

ال~ه.اورت8اموامةلدمذظ

ة-1.الفتتا5.~سراا_ا

1ا- LJ1د1اسر«د،ة1تالفتاآلهJI ö،ردماا

،_1~لمأل~وتالماله..ات.م_ر8ا.و..واو_~امذ_ظم1لهاالو~I«..آل1)__-

لوذودا8اسر8ورت>1ر1)•

لlالءه_اد.دولرا.رةا_)

مةد».ااةن1الواصدموةور-»ىر،رتة-2

وصب.لu.ع1لتالت.~ميةاكتب.همندمةه.ار0رهر،.رتة._ء

~انلمتذميدأللصاالمةنلزالبمنمممةمر_لمررءرتة-ه

الجلا51و.طöردااتاJو..م<~<:ا.ال>،مه.ت-

ف،ارالطا»ددمترهالسالا-آلامأاادت.اا-

-1ان�اشتاناا.ذمم1نظ- jارد_:



نبور1لت«ازت._»ر>م12~-.لخااèاالأل~_راولمت..ذ~تلمء8ورة_-,

.ة~مو:اوال4-0-رفي~ال~»ات_م.ر8)و_واوذ_ه.ةالر81-0كاا__دولا

ا)~ة

I)-_ان.ظ_ه_هسز..اهو_ةلماذ_يد_.قوث.«..سر.ة_.ر~رتf'ت،1لميد.هالفا

ال~ه.اموالتاووامةظمذالر8الءماالدولاميبنر،طجألتا

<.:;1_وو1_~»ا.ن~)..ة_»د._.و1او~و.ةلار»~فير~سد._.،..رة...ت_-8

Iروالمطارهوألت.ه1امةمذظالرأل1الء-اادولابين1هلر،_لتجا

بارةالتلتذ~ةرهاالمةركزااهمندممةوملرهتترير•,

د..ة1ت._-الةاوةث1ال~اث،.د(ال...I)_زو_ومنو~_مو~رحاررر،_ت.ش•,<

ميةالصةا(لمدولهأريبلتاوعيةماالجتاو

..للذ~ا..الت«_جاذ_الولIريازال.واع1.-.الجت_ا1Jىسرامالولبوعو.~.ر-اا

~ت،اامواو

ونااد_ماو_ثالدا~دذ_اث._الت_ةاö_دوراء_و_..الاجدولىوور.ث~و-ا)

.رال~ها(0ألدامواةهامذظرو~ئحااودو1ألقت-ا

ادهدالمنوايسجد•0م

ريرالتةوادهتI-,ل

راالدتماماقذتا-\0



بة0ال:.دلمبباالا

رفيالثاع1والجتامذذهل1لوامد«تةهرمة1~ا.آلjالواا

وناالمتصةثاادااابذآلامنةثةومنبلا.»آل1~تاالمجذآل

رربالتاودوال~اا

''')flUنيسان/ابر«لالم-م.كاول(آمطنب

اوآللهاذأل1الوا

ىالسالهاورألتاوواوآل~مذظ

98Iالملر،با-.بد._دظ





رىلمجااودىالسماا

~ارا_منحيدميالحافلالمنعدمالصاسر~أمتمر~)-

اال~~دىللساورالدا~للجنهوالمانيهاالولىا~ورمين
•والجارى

المحد~والسلطا~المركز~الموكمحاعظىدعوةا)

~رس31-3>ا~هحاللالسامععمماجتمالممد

•التركينبالجمموريت•نبولاستافى•مم5ءم

وا~اهالءا~~لاالولالوراوىاالجمنماععقدب)

موبالمراص'lAY'مبتعبرمىمركيافىوالسياه

در1اال~للناورالدا~للحنتالسالمتالدوره

>والتجارى

المألا`االمىحوللمتا~1لجمتاجمماععمددلم

م~~~58ال(د~)لحى~كيافىرا~النوالنسميه



سرالمتا~النامىاالجمصاىمعويرالركبأالحكو~ور~_3

علىوالجارىاإلفسادىللمقاورالداهمتاللجئتعىا~

هالمعبالوكاال~وحصيوعصاأاالالدول

الخامساالسالمىالقمتتصرمه~ارات

محىالكسريةفيالصعحلدالخامساالسالميالغمةمكل~نبنى

J(فى«~)~صا/~.رمحمضاماللحرارا»ام9ال/

~جاأ``والتجارىاالعتادىللتعاونالدا~ا~ا~ رةاد`´ا

للتعاوناثمتالدا~عضو~نطافىتوسيع~يوافق1-"

منظمةفىاالمحضاأالدولىجميعلتمكمنوذلكوالتجارىاالقتصادى

•الدا~ا~عملىميالصثماركمناال~مىالصرني

f-~اأالدا~محىآالعناألالدهمميلى

عىا~ولينالوزراأخالليهنوالتجارىادىمنهاالةللمعاون

ماموألمحس«ذلكاالقتاد~~ونالمنا~االدارة

هألامحزيرالساالعدأالدولويحثا~هذهالىالمو~

هالعما~مذدرجاأعلىلكفا~الفليأ



المسوىعلىمحمد

0سمتالدااللجنه

النابعهوالوكاال~السرعيةالوكاالتمنقةادعلىيوافي_9

االهمنصادىالمجالىهىاالحرىواجهرامنهااالسالميا~~لمنطمه

ممىلنحكيمهاالدا~اللبسزالسمتفالحاتهاعن~~مفار~

المجاال~هد»فىاالعالميالمكل~~فوارا-صا~همسيق

هاال~مىالصر~لمنطمهالحا~االما~معبالمعاون

والمنجارىاالهدمصالدىللتعاوناللدا~ا~~اد~يبد~

النطمعىبعلدمناصو/.وموفحلممالتياالعماألالدولىيحثالذى

امحمرا«هااالسالميالال~~سبصالتىواالتتعافياتاالساسيه

الحما~االما~``وبحا~-التجارىاالقتادىونالمنعا~ر

مستماراناالممادهحا~هتثمحيبعاتفا~``ر``العنىللتعاون

»لذلك~اسعلى´`االعدألىالالوبيبن

والجارىاالد~دىالندوسلنفو~العل~تمذفيذاطارومىه_

~اروفعاهسالحااال~صالغمقمالتمرطلبIاالعضا«الدولميين

-.وط)م•1_ال/ه.رفم

T-ا~اال~الجارهلتمويليا~جطاطولونطام~حب~ضح

المماركعكسممماأاالالدولىجصحويحمت»للمتمتممالهياالاحبنك

ااالسعاد«~ممكىولحتا~علحياحنظامهألالحي

»منها



فىاالولو_نواحيصوالكنولوحيباالعلومالرمطراال_

~محاأاالا~انميبرفنمادىاالالمقاورلعوبالممل

-~)0أو(رال/~رفم(محراراالخامساالسالميا~مكل~

اورللسحاالالا~ا~بسرر_االكمماد~ورالسكل

~جاأ،واالمكمو~جي

للمقاورالالا~ا~عو~نطاقموميععلىيوافى",-

منرالمكل~اعماألالدولىجميعلمكينييوالكنولوالسلمي

•اعمالهافىالصتما~كمىاالسالمي

سبكا~محيماانشاأهيعماأااللىالالهبححىرعبعلىيممى_2

نعولىانعلى>النا~ا~لجاال~1محىاالصال~ارالبلدبيى

.لحيماستساركالتىالدولىهبلىمذهىالسنبك~«

~كيافسالعنبكمفرويكور،ا~نمذدراساا/

~محىالسبكال~ويكور<الحيويةالنكنولوحيمبا/7

Irما~يامحىالنبك~ويكور،االستوا~الصالحيلحمب

االردعمىالنبكمعد~رو<الما~الواردع/

محروميكور>ومطميحا~ا~أابحا~منكنولوحيبا10

هباكمسارمحررالنبك



T'-اثهالدا~ميبىممارنبحيامالخاصباال~احيرحب

~ا~الالواللجسروالتكمولوجيالملصب~ور

للدولىالمسركاال~ا~فيالميادينحىوالمنجارىفنادىاال

ا~را~دعماجلوصالخاهىسالنعاوراال~احعلىيوافق~

ومصرااالملاالسال~للبلدانلوحمينوالتكنوا~

محد~وا~والنكنولوحيباللعلومميتاالهالسسرالصرأصر

ارللبلدحبوالتكنولوا~مجانالحامسحمحى~1الحو~

لهدهالصاعد»نعديم~رمنمررراعداأنصرااالفلىاالصالمية

االصراكفىالراغبا~فىاالمحضاأالدولىعلىبرصا~ار

~امىالمحاو~العاماالمينيطلب~كصادالشروعهى

•مرالبرنا

مر~انمنعاأ~ا~الى~االسالفيالبنكيالعو1-

اال~ابالدولهساصاربطاربطهمع»بجدةمذللمحلومااسالمي

هطرفيةمحطات~االسالمينمرالمكل~محى

v-ادحالمىالنطررحبالحا•لوروااالسالصممرالمالصيطلب

جباوالكولوللعلوممبهاالسالسستالمالميعاقعلىماسبمحديال~

الحملبهوالمحاجا~المكسبالحمرا~فبمامراعىوالممميه

~فيماوالمدريبحباوالكولوالعلوممحا(«فى~رللمعا
•االسالميها،البلد



االرحمىمحاأاالالدولىباسهمنههاامىاذ~عى~ب_5

دوالر~رTo~صىامريكيدوال«مليورالرلمعوريمجاال

الىاال~أالدولىمبدعو،الرابحاالسالميا~مصرمكلمحررها

الحلىللمقاورالدا~ا~لنمكينمهاباسهاماالمدم

هبمهامهااالهطالحمىوالكنولوجي

طلبانمحبلىالموا~~اال~ميالبنكايماويأعوا_ه

بموجبللئروكاالصسومحاةوالمندريمبالبحونصنمروعامذتمويلى

المنىللبلدانمعد~»الخاهرويسجلرالحسابمنالصر~كواكال

ll-التنيذ~اللبسزالىتمدمانعماأاال»لدولومنيطلب

الصر~~والىوالتكنولوجيالعلميللمعاوءاثمتالد~

معنو~مساعدةكلروالتنميتوالتكنولوجيياللعلوماال~مية

~منيدبخطىالتعحيبلرمنلنمكينهاوذلك•~وماد~

•الدا~اللجئت



اطوللمدىالجارهمصريلحطةا)

T(`االطرادالعدداالسالميالعمامةامحاد

r(~االدرا~ا~رلماناال~ا•

-oالبند

المخططا-بومحا~اال~احا-~درهاالمنامجد،كما

صمليهاوالصرا~~صافتممهافداعالهالمدكورة

االهاالىورللمنعاالالا~~االولىورةالال``هبلهنالمبد~ا

~1درا-امحداد~~االسالفيالبنلث~وفد``النجارىه

هوالبرامحالخططبهذهالخامةوىالجال

افسا-´´موهرعنحدييوسكلو،الحا~اال~صينا~ال~

~االسالميالبعكامنرا~~´´اطوللمدوالجارةممويل~

العر~وحطوطهاا~فواعدعلى~اال~مي´البنكوموافف

االسالمىا~حدصرنصر<)1ه(قأق/~4.رقمالحراروبمفنضر

سنمكنهاالمىالالزمةالصكليامذاكمالعلىاالعدأالدولىالخامس

ساركوانمبقوفد>و~مبكرفىلمذكورهاا~هىالستاركمن

االسالمىالبنكفىالخوصا~لهداالصدوقفأسيسفى

•عشرهوهواالمحصاأارالبلدمنا~ب~ددنساالا~منا~



ا~~فاملكوعصيكالما~الدور«لراروفحااللم__vالبما

االعال~النبكحولىالحملى~يصاجمساحبحعدالنجاره~االسالمين<

هسىوذلكمياالمطا~أمصرمنطمهفىاالعناقالدولىميبىفيماالمجاريه

لرامسكااجلىمىملم9لم9اكوبرالالالىTlمنالتركيةبالجمهو~~ارصبر

هالنجاره~االسالميالصركناعدهاالنىوىالجالأراسر

ا~الحريمهوالخطوطللمبادىأالمملفريقمدارسوحالل

النكوعا،يجبالمعا~الصكبا،المذكورالحريقأوصالدراسزبسراسر

اخصالىاالسمعااهاجلصوذلكالمملوما~وبممالتجميعبالسبمركر~

الموأممر~~مىا(عماأالدوللدىالموجودهالطافا.<منممكىمد



~ا~~الدورهعنالصادر~اروفماولم_«لم_البند

االودا~زارىبتماعاالينعقدسو~والتجارىاالقنصااىورللمنحااثمتالد

لم9اللمثنهسرأل~محاللينبولىامسافى´´والسيا~واالمماالنالنعلو`´~~

هالثنالث´´كومسيك´`دورهمعامنبالتنوذلك



محىكومسيكمنا~للجنةالثنا~االجماع~مبوربما

•لوروا،االجتماعالهدالمرقتاالعمالىجدولمسروعببنودالمو~

محلىكوميكمنعيقمكنبيعمموسو~•والسياحتواال~ال~النحلو

ه~ور~معاالعمالىجدولي~حزعاالجنماع

ا~عيسةاالجهزه~مهو~السابقتالتطورا.جانبالىاللم_

يرهامقارمرفر•حدهعلىكلاالسالمىتمرالموءمظمتعنالمنبنحت

>بحتالمتاالما~~االجتماعالر.



5،_..لمبالأ1•:ال-ا

ر«ابيهلايررلذةا

>هتدتىادوالهتااونلتماافنننطةالة1دمن
عنآلةشلهنبا.»ة1امتاابذآلل،ر1لثاtاالجتأادة)نهامذذ

رىلتجااودىالتتحااون1هلمتا.وةثالداة0اادا
ال~ورا_مودمراذ~ةلم

ارادممةلا
)كوعميل(~ةبهالهتاااجدةلث.الثاعاهالبتا

))93كان1~سر/ردلاب(ال->)ماسطنإولل

لتسيةاب،وك
Jرىالتباوإلقتادواونإدا،ه،مكالدالمبنة

االم«ننيأ)I.ريلا-öرة0ا





وو~رتقرير
تهت،لت.رادىالقتااونمااةانسرةادةحاعن

مندمنبثنةا.مة1)متا8جذ1دذ.1لثاوصاالجتادذهالاامنذ

روجالتاودىمالهتااونمااللمتةهشالد,ة0_لمبرا

ال~و.اوواموتاوةدمذظ

ىوهعنه_جزعرض~.مهوء_ر~راافيهمنر-.~فانا

مةشالداجذ~ة1ا.ابهاو.ت،L..Jlلت.رادوالقتااونلت...ماات1ط.1~

..مةلهذا.ااة0_لمبرذ.رL.:i.Jا.1__االجتا~ذريجالتاودوت~الةاونءاللت

الرلفوهةا1منحهف~ب,98,معامب~رر9__~_تات~ر1ا

-ةافااتماهت9~اغة1و~_ت،_حها_ولتة~_،،ملث..1لت.اع1الجت_و_ا

...lلهمعقب.لاال..هتلو-لذوال~ه

لالهبا

_ه~،زحرالذىات~لمتال._حاا»_ر_ت__ة__ر1اول.~~~«__ء..

-0--1الدا ......:.L.لمتا~ألمجذ_في1لث..اعLىيدو-1لت.راالت،ا-جاالرب.»ة

:وص~لمجنةلث،1لثاfالبتوااJاءماجدولف،لةمستبندنهابشرا

االقتا«والتعاونمجالفراحرازهتما~وا~ه
.عى1اد~اونهالنتجمالهكىاحرزالذواأل:قدم-



.عرارامزاون1لث»اJمجالرزحرالنوالتقدما-
~.__.._ولانط._1~_~~سر1~~اعالجت~._ااعثوف_سا-

-هاطهالدولادرة~ات،~اطااوكرمةراها

ال~ه~الأل~~آلالو_تهرعلمولحهاا_~وحدلمياالت،~_ريد~ر.1ثالث

لحيلخامصىا~مةاموتو_ر~~ةو~ظا~متهةات»اراالقروالخامص

دوالنحتااون1لتهامجال

ور_آللجههار~_~•رين9اكذ~نلرثيه.اخاو_فيف~

دى1ال~اوزرللتماثمةالدا5جذ.11رث~~~~د~.ركد__~ا

لة~ةات~ر8مولرا~لجنةاءه..لعن~ر~اات~ريروو<_ت.~)و

•ا98ال»ماه~و1،~ننهرر9~و،~،االرامنمة~اسىهالفاالهالمىا

نجزتالت~ارىلتجااودى1ال~اون1لت»ات.،طا~سناعرض~_آل

ه~.درىلتجااوهادىالقتاونللتما8وثلدااللجنةIوىايةت~حت

تداطلنننااو•,9))معانر~~ركر~نمقداالولاعه_اجت~~ا

ومودههبلمنليهاااو~ةااامهمةاتذ~~لللمتقب8طلهفا
الثلثامالورالالقهةا

احرزت_.الذىالت.أل_مم•اخر~للحي•الت.~__ويننذسرى

<~لالتأك~ه.ى<والتجارىاطة~~دوماونألتهمةأ~داث3~1اأ
اما.~ومةن~ثرستحة~الت~اومحةالو.حةا~جزات.علىفاهى

موجزلر~<~هطة•كدوراامطت~ر،_التمناالخيرالة~ل
حت.~منطيد_ذهاباثهةالةا_~طصتة_مالت~الااه..خططلك~طات<

1.9هعاهرال،االدصاال~ميطهالطمرموتد1آدمةتار،ئ



لحخامةدلىا•مصلخااال~مىا_ة_.~(ا~ة_~و~ول7وف

حرلن1.~_.•~ةالدا)~ةاوث~tلحوينان1~»ا.رث~~ا
وتب~.•دلمسز_ةار16الحرتهتلت_.ادواهال~تاون1لت_ا~طاا~ف
.دوهاالقتإونلتقااوجالد~لية1لتاتاراولةالقهةاوتمره

ارالقر

المت~رنالداثو~اللجذ~8عذويد_~اق~_و-~~ء_لد.~-ا
و~~الالر8االعضاالدولجهد..علت~كدسلنونوالت~رودى1اال~~_

.الداثهةاللجنةعملفيا_منناركةمناالعالميتدصر8الصر

í-~ألتمر_لممر~رارت_اغ._بةالدا~.ةادلمجذ_ةبقوار

.مذاسهاء»الا،آلالتخاذخارجدآلاللوزرا~راالمده

لت،اتالجتهاءااعحدبتقد~هرثهةالةاللجنةات»1تر~~قد-م
6.ا~1ا....iءا1~ه_او.ىخلاسةتلتياورىااوزاا~ىا~_ت~

1Jءم_اJمجالحىتعاالجت_هااهذهوهلشعن~ىادر1وب.مدطثا__ا
.ثهةالةاالمجزالا



~»ةلت_االت1اوكاولفوى~االت1لو)~Iتطلمناىلمر~-1

الة.متادىالهجالالحىالفرىا1جهزت~اومالو_الا~وت_ء_را~_~~مة

من~و~و~ثالداالمسرةا،1ا1ت~1طذ~عنمدوحل~ر~و1~،´

5هذلحرال~مرات_~ر8و_لاه.آلمنظ~ارارفي.~ةوو_.ت~تذ_~ية

المالمياورت8.مو1امةامفظمة1لهاة0طهااوىونلتقا1••التاوجاا

u-_~~«لمجنةلالتابعااتذ~بو__ت~ه،~عالذو~الدوو

1تو1نشاطلتسهيل8والداث

راالقر

I-اب،اللالزمةا7عد_~مماالمحد~هت8كلعضاا_~ولامن<~~لمب_

ونالمت~اثو~الداالمجذ~او>رى~جااودو1الأل~اونا~ما~.اا_دا
از»زهتلمملا9في؟~محد~لتبريلىاجلامنرجي1~).نواوا~~.ا

~العضاالدولابينلفنياوال~دياون1المته

ءاننواف~حتالت~جارةلت~»~لاالجلطوى_،ظام0~_ضع~-)

ءلمى8اال»ضاالدولجميعو،~•لملت~~~االسال~ر~_~.ل1ا

االمتر.لحادطلت_ممعر~و.كنوقتاهرعفرالذ~امذاهفرا__ضاركة

.1منهر1ااعث



8لال~ه~الالزه~ألاساكجرال1~-8ا~~د81االء-الدوليت-)
.ممبةوعدهالرالنظامهذاالو

روالتباالت«اونر0مبىهيرمالهمير



دىالفتوااونلتمااالد<~جاد~ز~م__~رالت_~_ممارىدا
لث،الثاع1هالجتال1ه8اجدولدر~ل._~ة-حتهسادذاطامسذكررا

:ةبه1_متالدد«ة

I-زلت_«ر~_ة1_ه.«ابد~.رالتدا~I81النعفالدولابينف_ه_ةر~با

ال~مىا-ررتاهامذ~آلرفي

منهز0اعر<(ر«سر1دت»_ةلمت_ا_سز_ل.ات.أل.همومموف
جدولهر1<و>~~البسنردا..متتالتا_جااذههوه.~_دم

.لالءواا
.سرة1لة،ا»«~ماااوواتوحيد-4
ر:.~ادوالر>رل~~اودوالة._،_ااون_لمت_ماشو_ا~اذ_لل.باو-تا

ر9لمطبقةاآل~1~~ا«»1~الهواتو~دعلىاه~لاببدأل<الراوا
0..المدوL•~_اوبهعلىماله_صااه.ع,8المذاا__ونا u•رلتا

1ك_.ألال~ا~ولا.~~ه_ðرجالتاذسطافىت<و~~عوند~مسرول
.~م-راا~6~~1~اوهلاوحيدلتىمنواو-عءلمىلقت.او



ت<1~ا~ه~ابتوحيدا-~ةا~~الب«_وءت_.دت

1~ Iريقلهنرلثااع1الجت_واصدومنالتز1~أل.الثا1عه1~_امية

I98الط1لنب/يرالحبر)لحر-،مالةالة-وحبر._1ب~،ا8الذبرIفي

•سطنبرلا

•سي1لة~اوميدلتا8ا.رفبريةلف،.ر1لث.اع1ه~الجتالوفة

لمتو-دامةمذ_ظ8،~1••رهف1اىات~الةا~مةحااىوفت.آلاد_وا..توت

I~لم~ش~ةا،_ة.ا~مت_ادذ.آلللىاال~ه.،~ا~ولافرسر~ة~

IلدوزةIلدIروجالمتاودو1هالتتاونعادلمتمةثJليه~و

العناء.ءاونالتمجالفيلههالسير

ون1_»لتاحوللثة1لثا_~ارjلواطروا.مسثاال~~ادولبىوو~)ا

بىءلناا

..تIرحاال«تثIعنيبنوت)ألاصتتنوات»1و»امشرا).»



ت،وءااه~1»._ه_ذتصاب1._1افر~ه_~_لا~آل)~تا

ا.االولويةا81_اةمسر_ها~1ء«.او1ال___~او~ى)_ة~.و._.1ا

فروهاوف•8العذاالدولىا.من~~ما~آلسرلمننفتاتوعالهنذراد.ننجيع

ت»وفده~لت~،~اوðولتجااوءة1_.1اوءآلار~زاو3ال~_االتامب

_.~التداى..ونءوتا1)__•~~1ال-.ادءا..~ذ~~.،ااوث،ال..~_ا

.)آلرامننفتات،1و»)امننرلتنليذ6لالزوالثاوسااو

ون1لت_»احولريةاز_واألوراامذا_ر_دااه__-.ل_شاوط~ب

لىاتموناال~وراد~وت..وراا~.~ةةد»او.ا~ةهماامنءر1~.1ا
بذ._8ا~ر1لث_اد1الجت~ارفيمتخذلاراالمة_روفة_و1جت_~اءت~._

الفت.-ادياون1للتهمةثالمدا8ااجذ_اعنةتاون~شابد«ة.Lو~.1ا
.ف_ة•لد.ةاحااة،ا8االبرافر~~رJاةدء_اجلاو__رى_~.جااو

ةكرسزم1L....__1د«ركثاتا8اجراوو-عس1وء.لهنذواوءو-~_~~د
لتدو،ب،اوعيةالجتهااود~ةت~الفاوث~الحااش>ال._حاا)_زهرمع
•لوطذ.~اشية1~الذ_اJ-و.و،لتات،~.وألمصادد_حااو•المالو~ةادول1.1
_فرالقاو•_لمتذ~ال~و_رالب_.لىاو•ريةالت~اسرلهيئاادد~او
مءدءماته_و~رو4ور،ىلسااادلوتبةء1اهذ_اوةرجاالمتةالمالو~ا
ر9عة~ر_مأل_اةلثلثاار»~ازاواðروامسراال.ا•ليهاللت..وها

لمت~_~ةJالمط~،ا~.لامنلمب<ط1ه~ك.ا98الناحزء~ر/_ويوأ._
ا«جالااهزالررد»لخباتلد»رء،طا1لنننذاهذهتنعمين

رالهتت.ماا،>1)_وننره.»ثالحاااممتقنى)_اد.،1وءا.مشروارهامرمتا-~
ال~و.الموذهرامةمنظ81~الدولاميبن1لحيدهنثمثتارلتا



Jجاههركياترالبفب_رهةلخاا«ةالدراد~.)_«.لناونذ).~ا
زك~ربها،~مسةادرروهو_ةلو.تاوðا-فيرI_01ء1لصد_ا~_ز،..ز

د.لدوللتدريب،اوعيد_الد~و_او.ةد،1ال~اوث~.»1ال~_اش،ال.__حاا
ميةل~اا~ميةلمتحدةااله_مإسز~~همعون._التماالمده~ا

ونلت_ماامول_لثش_اJ.ارء_~اH-ااðرو1~ه~_~.اا_األ__م_0وسروف

ا98النامز،رIو~و،الرعىامناا

MOالرولهالميردمااJ4-oاعيالزرونماالت

تبارلزا~»اوثراافزااالمنلذ»لث.ااواراوزاوووتاا)
منراب.قرنننثت.التيا9.~ه1لمت~ا9~1ت~هة~دنار_وة_راو_
5~ارازالت~~»اوشىالفذIسنهلةن«رمالثاروالموزااموت_مرا

5Iهلمالولانونكا/د~مبرا)-6لحيولمطنبافي1عهاهجتا

ة9الممتضاءرضاال~~_ةان1كسد_1؟..ريةوجمه9حك<و-<دمت<وف
ءيةاJازالتذ~ةاوثرا_فذامنلةلث>لثااروالوزا~وتورا



ث»حاالباكزاامرثب~النشمااو.،9اارا~دريبازكا~وتحديدأ)ب

.عيهارلدزا

ر9ار،~~النننثوناوت.~الفااوعةارا_زاألراوزال_نلى»__ذا)

ى_ماوكدهتلحيثلال~حاكسرزاه~و8هر..احلدت»5لتر~.ا.آل~ه.ه~ور،ا

الجلاة~~ر••لتدر»ا8االجوة~´´الرا~لمت_ر«ب>)~.زا--(´´و~أ~ا

8العناالدولاالر~آلاازرا5لتنيدوال1مبر9ر)._امننفتاث،البحااو

~~ارلزا1Qلو~اءا-Jمجافسلمت~دو».ب.ل.'rالة~..ها)_زلو_را)ب_
السال~طالدولااخلمة

احب.و..دا5ءهذا)د

وةl...Jا60ال~اا~ىلت_ءسرال1~لت_ر).~يةالحكره_اهلا~و
9ء~.ماJمجار3~1-الدراألاجرا•ال~ه>راسر_.ود~ر1او__ة__،_ظ_

حولرتدريبمو1بر~ا98المءار9مياك~0الر»ن~وسرو~.~._با
.ألالءضااادولامنمر-حونلادار9الا4فيرلينفناو~احباءةهذا



وكيةالتالجههوريةلحرا~ماءا8بسراالفلحريةه_مقد1ك~
لجذةالىماعآالجتهذاعنتة_،_واويأل~ده<دا8الJL-;!I/و_ا_ودر

.الزراعىاونه.التو~»الالهتابعة

لزالممواايدوصا)ه_

زر~ار،~النذشوناو.~ت1ا___واء~را.زاةراوز~~
Jامجااافيهر9ون1لت»ا><~نيا1و~احول»ةارد؟.~_ةرلتIاجو~ريةا

.ال~صاألدمرامهاوةمنظ8عذاالدولابين~ما

ر0ااحب.واىال:ساا)و

~0في~رء.فب~.آلاونلنفثاوة..~>اL.L..Jاوء~ارا_زاةواوز__د_
رفي1كدترر3نلننااافيهفر-~.ةادو~آللمألسد~لتر)ااجههوو،.ةا
و_.مظو...ةمعونلت.ما._~ادةرالرزاممت«~)__~_.,58لمم1ء.

الدددرالذرفىالدول1.~0~ر>بجاه1•.<رنه1I.»1اهزعةارازاو3الف_~ا
د>1•_-ااونيدءا_حدواöولثرامو-وومول

~،_ز3ا~وا~ولئاظيفيا~حامعبلسمااعال~~اادأل~1._و~.1~1....

-العضاالدولافييداللفقةاتلصلطااو



الهحافظينانفي•واعاالبتلوفة

لدولار9د~ة1هالقتا...i.:1سر1~اوت_~~ون1»ا_ا_اöور~وا~ظو

و،فت_لمف،عب_ونالتها.وىو~~رف_ىةورضر••1ء_اووننذ_دد•81العذ~ا

د،ة1هالقتا1،اذضدافرلدوسرآلاذل~حاا

ا»__و_ااقالة-وو_الش)__ا،محليراتت-اجراةرو-رءمنامربدوءاو
لووضوعاافيهحولت،ساالدرارامت.»واةرو.ضراو-واو

ألاجوا•9راالت_و~ا~.ت~~.ة1~اله_ه~الب_~لرااوحث~
دد..حااItوItلت~د،سا~1ذ_1ثت__ان1ه_~ةطاافن1~~سLء_اا_درا
ه.رJله«االت_ند~_اراطار9"سرارهطاو_د._هددمرالمطا-_ة1~و.ت،_ا
8العضاادوللار9لنقد،مةات،1لسراطاوة)ز.امرالبذوكا

*ال****



دألL~'0..االه

حدردورار•ردمكا

بى6ا91و،طöردبالتاJو.ه،امأ.ناان1.نذ

ا~اأرمقدما

9هها~ا9ا.~هامىةةثامنبا.»ة1متم1اذة1.الذادثا»1الجت.ما

l......Jl.Jررد،اتلإوالة،-ادواون

)اءدأ:.<ان/ا.ردد>)->),ولنب(ادمه

_لمتذمب~باالسالهنلالب

ا98الأمأسرار/لا.رب-»ة«..«





ا.ورحلرا،رر~ا

الدلاو.اةطةر1لت.اوءلتدم1،طنا.نز

Iآل-مماا»>وامهر

~دووالىاا.االهللحو~اةتهت~ر8ات-صو~<لىخطةجذورت__جع-1Iا

Iا.•.الودlمآلهثاا_دا5~<..جذJ<>رودا-.ت1اودورالة..ت_هااون»)ت

فو._..ر(د_وو_\».هرف5~رلفةسطذ.ب_ولاذ.را~_،_هة._ةا

5مهاردا.~ا~«ارارة_حداا..1E.مز.الد_تا1دىو~،د..)5Iم)

1وكةالدلا).ةهو>.ةرلتجااللت<~و،.خطةو.ةLJiا_.ةi...1و_)._ا

ن1.لذو.وب__،1ذ_اخمةلنهوك9~~سالو.الا8دى1رر_ب__~~

I.1ث_ت._هL....i،،ت_»ددهمالو_رامة1و.ة_دحاتاو،_لت.هد»ا

ف.ارالطا

Iجت__دا>ت._دوة._د-لملLوالسهالب__..لاو.ة_.روفي~االمخب..رىr'.

ا.و.«اقسزآل)987I.~1(«.-9ا)0oن1مبنففننهرف.ا_ك__~و__ة

الساله_راسزسلباوو.وطفهد~اااة-و~سرد~~.ةاش،قا.وث__اا

ألأاحب.«رار»..قفيوه،او.~~النرىاافيهحول.سة>ى_--.~ت__.ا_.

د~ت~الجلاة1و.طرةت.مجااات_ه-و»-لخطةو-عف.8لب..د..ا،_

ة9ذ<1امب_.ةالهارو،._.ظ.مذ~<ب.-آلالمتال~~رالبذ.لا.._ة1رء

ن~_لاتاو~~عزء_ت~)ادرöور-رريقافاوارف_ذ.._د

ءإ،1.»رضو1ة1هو_نب«دووسرآلادرداء~ا_للب_~المب<وط

_)ومسيلرنااثاوIم<البتا

ث.م،اجدوراد»آلاردءلمىكالن_ءصدك)دمومميد..أل_ذا.،فياوو~د-3/\

رفي_،.م~_آلالمتأالسالو_را~-~كارفظه.«اوجلسمى»~ا1ندفقاو

درالردنL"ن1ءو_•فيال.هذ~مداننعر1_1السذ~وا5ءب~__و...اا

4--)•6ر~.<نذ~_.ر I--سر.1و«..ب...ور~..),98,ر-ر1(ه»

ف._ذ..~~~ذ~ا.-ر،.~0~مدالسر>لهد.ب)_ن.لظيد~فيحا_و.1ا

درهاوة~.شحوااوا.وة~ذطات~ء~رند.داوة._د1_و_<تا



561)84(406/158/BED]اه_<ق1دةاد_ة..هأو\6رفيوذا_ل

ادفعلةىاشاوQاث.ثث._~هة_.راال_أى)\986اء__«__رفي())

1ت.شرفدلمه،مسردعاو



1الدظفيكة)امشا-)

فرت~~رغبالنIمتىلب.نلاةولدمذرسرب_عة.غت،1.-<اا.ة...د
I5>وة.-سر-لدولاهذه8س_اا~ر1و~.مظان.1ارفيك_مألرا_و~ا

ال~ورارالدبذ1•ووةمةمهتوامسا

~
1دركد_
~ر_)
ر<.نهااه•3
4•7 Iن)<

ن1كتبا-و

IJ-اونندا

n-اJ1~هJ
سوود،هلاببكدمرادووا)ألا-5

.وندباا-\<
I Iماليزيار
(I-لذ»جرا
اللسأها-Iال
بالد.بشرب-\»
نالدودا-ام
رثاابزا•,1
لسالمار(دوا0وبر-\ال

.وءحجو>~<.1ا

الفظا7بد•أل

عدادلةداخليةومدةن_و~ةالمتسالو_.االالبنلرفيا،.سثت،-اام3

1جوانبهجميععنممهولة،)ونو،وفإم(لذظلتنيذ

.نكالبدفاترف~لمنطامللممتفحسراسرذثعثم1)ر>-ام)3



و.الزلالالمب<طاا~حت<...,"ابلساارىاخاا._5ذ_تحت،)_~__-/الال
دالعلتدسهب.لوذلل_للمت«.دو،J.ب_لمة~ااارثيمير.ةااءومال~1._
)_رمنننااالدولا....1iمهوسامنالول_اطماالفا

ةت_لفات..ف.مه1__لمذ~_ره__ادا7<_0زا«.سروءسد«.<اوة..ال-3/4

ه.,<للماية:.هارتهمتدقهلا

3/ð-سالو..الاسلب..ناف~.و_حا_،ا.سر.ت._)ومملاوة_دJ.J;.:عى.ذو.ة

ا،،1و6فيمليهاهاظLLJف«ر)_ماامثالدولا

ف..وو0ا.سد،>هو_1و_.-_~_الود_.اد_دذ~ادا.د...-

tUم1ظ•

و.عل~الالسم_ر،~ر).ط´´وطأ_..آل`´جصة_د0ت~دمد-ب

ت،افية.~د،_ةلتاد~رد<ارداه.ا1._م_ةث1ة_ر1سر..تفيI-ى

Iم1ا:_ظاوويل.ترمظتناراليرنمبونرلتا>>1و<.الول

لوط...يهاابوةاومد~لذمل._ا1)_،_،_رجو_ور~ةبت،«ااوة__
وذد.م1_ظ.....Jا_«~_و..~>،~.مزارفيب>.م0رلتا~وامو_ة1-وة

لو~ةاا.لوطيهأبوةابتد،د)زالúالسوداةر،جمهربت>4ا

ولدهمرد..مسدائ~~ه>.1ءه.ل.م1أل،_ظا،ر1يب،و-_د،-/1)
له،.فوام.1<_~..ا1ه_،و_الود.ا«ف__ةااالة.._لا)..<_

_ة~«ود،اواوئ_ا»رولد>_.ال_،ة~_رالزا._._اذد_ل

الذرىاء-رةالر~هالدولا«عالمد~ااو،___رى•زادسر_وداو
و~،<فر1ه__ه_،ماهمنالو_األ0اا.اد(~د،__وم.،__



J~رثمندلءت1ممثبد1ن،ا.__ت..ظ..ريذ3/8 Iظر1زر~لو~\و•0ل

.د´جئمنهثد´ئمشر´رد´ئدور~ع

/،وا.بواهف.ةءرل~اJدملة~ابنكا~ة_رفىمت_مة_د-و»<م

ا.ر_مذ.~ةا.وهذ.ب.~1Iة.9الو.~اط~مه<ركت~أ´ا9811ز__و،_

هذهو._أغرضاو.ء_ةرI~ه--ارالب..لمداوسر،__«._در__د_ىIو

،داىا.ر21_•_،_ةدوطا.»أل.L:i.~و<ار-~»5»~-و-5.مة~ة1~..اا

Iمب..-آل•1ء1مد،_1~.سروأل~م18~هان..رة..._..ء__~د_و.>

Iر1مررقمI..،1يت~~~..راات.ودويلاI1ليهIزرو،درا.وه

~1وزهة-ة~_رو-وذ،.د~مةه.~ر«.ة_ة،_الدو.ا Iةرهلفاةة

حولت1و_1دم~Iون_ور8اة»وجوابادللت~~_.«ر،..و1ا~

.اآلهدةلدها5ر.لتجاا<،فقاهلا

******





،._1،0حدالنبا.ال-ا

~ىلوراربرلتةا

9الطراد6~مط»را~آل1مةبدتحاا81نو:انبننذا I»

ليالهقدها

11_>اعواالجتا .. >1Lةهباهت~اجنة

عنآلةلمنبثا

Iدوالة.~اون1»ااتهآلثا.د1الدلجذآل/Iرو~دا

ووم/لنيسان/ريلاباال-.لم•(اسطنبول

التذودآلمالو.االالبذل

ا98النيسان/ابريل-جدة





نثاب،رلتتروا
ءفياالطرامت»ددورمالامدآل1مةدتحا8Iذشاا

ذمصيد-واللم

وة.،مننة81الء-االمدول_سة0_يد._ا.ارةجالتات_~_~مت.~و,-,

قت.وش_«م1~ااطر،~اه~~لتعلة1ذةا«االمالو_رات~ر8اا..و_و
رر1_،.__ادلى_)المت..مث1لة.ا_وضراو.ضامنw:..اوت~-ز،_ون_~~»اا

فيا~رض_.ر_ال~و.رات._ر8ا_وا6.._~~~81الءنالدولا.~~~
~ن%I»حدودر3لدولاذهله~ن~~اةرلت_جاا~ممبةوىات.تر

روددالتادل1ت.».1ا9مت~ند~1الذ~أذههناو.ا.~0رتجار~الا
طامنا..نملا،)ا،االترجعالمال~را،._~ر8ا~وان~و_هدول._ين

دمب)ور1.و_وء.ةكث__ر~~اال1~_ب.لفحمعب<لدوىا~ذهاىالنتا
هذه.ب~روجالتادل1لت..~ا~ء~هد~تنننير..طفر~_1ى1_فيافي
ت_حب_د.لمثمسد،ة8اه_ات>1لتو~ب.ا.~-_مL~~ا~ولا
للت.و_~لمال~ال،~_،،سو__فسر~لة~اا.تاهفا~~_وا
سر.l...اءلمىامتب_ادلا~ل1لمت_»اوكذالىةر~جا0ااه_«الرفيا.-ه.اناو
ف<ارالطاةمت»ددءتيبارتتوو-عر~ةجالتا،،الكذ~اا

..it»_هاا..دادذ.~1،ااهةوفاه.رالمطااه_-~و.راةو~~ذ.~ظوت،1ة....)•,
لفة•ممنوا~._هةا)كوه~(روات.دااودو1الة~اونلت_»اا
Iا~<_ذ_.و:.i..ذه•دمت.~ةات.1،.1اله_كاأة)_بب_دش،ةفيدرالا_
.81الء-ا_لمدوللبيسرةاةرلتجاالدعم•i.:._أرتيباا

3 - I.و~جاوفJ،_،_ث<لب_-اجرو•ال،ارالطاددومت..ها_ذعا،.،1_ب
ةهاونةلمفمختلفيوحارفيتاوتيدبلتالت.لملهب_ةه_ذ.ا~دءباعن

ةة~بلذ.ا،،لسلطااوز،~كا.مرالب~لار»ظهاهت<1ءجت..ه_ا8مناشا



öلدورا..محلةاوقد.المال~رالهوألت،_را._.م__~مةألالى~اا_دول1~

).وو~~الكروا~جااودوهامتالةIونالمت_ماو_ةثالداا.ا~_ةالولوا

)م\98ل(فوههبره_\)<9_و•9سطذ~ولاال.ر~.دت<0اآت_.ا

لت~و~~ات._ت•لذللونتيجة.ودا.جها_ت_~c..Sف_رادفه.«ة

~ه~.ظو_ألالمذاالدولامن8اافبراو~ر،بق_فع~~.اا~_~

لارفننتوبامةن_هللت.مالو_.الا~0لب_اف.انذرات~ه_ىالسطاد_رت8لم_وا

.ةر،و~ظ1ا.ةبهالتاتلهيثاوالخروIةسالو_،.الالت-.و،_لات،سساو~ة

لهسرارالطامتمدد_.مالوا-ةمأل_دت~ا8ننزاان.».ةوبحااسرآلالدروذلل

المال~ةاةلننمريها~م1هلت1وهة

I. - Iدتذ.ميةلو~المالالبأ~ا.~_ذس8ا_فب_راتء(في__عبتا_وة

،_1/،_و1و_\1-\الال~\o•1ن1ءممب)1ر)3ةلفت_رااللفي._..جدة Iر

ب0اجوهاوحةدد_راء.لو_و-وءاا_~ء.نلغر»تان.ة.وء__)م)98ه

افيهوفىفياالطرا~مدوةال»الو~اصة1و~دت_حااألالننفنا_ذةاو_ختا

تو~:لمىأل~ا•ىاموضياعنلبذ~اعمااسةاردت،..هة.1fالجترا

8الرادرا،فىرلفالوتوه.ثرةالدااجذقاا Iة1لتا~

انظرمفيدءت.رت_بهوساله_.اصة_ة_ودحاتا81.شد0انا-ا

ةرجا_تاتمز،.زءلمىت»لقدر

لدولام~مظوا~~ع<_-مJ-oمننامع__0._ر•81~.0انا-.،
ارا.حاالوقت،الحر~_مث_لالماله_.ا~مو8ا«.سراةه.ظ~.~__81ال.__ا
Iاكثيدروالنهحةاوفيةارجه.،1المبوذللسزلتنفاه__ن_ة،~_ةاست_ر
هةاو~ا،>فا1تها~_ء_هدف_رل1ت~81الء.__اسرولدا~_
و.ننها8الخبراىر،_او~رلظامذه8-وو~لمر.ال~~،~__.__ةا
لدولامنوا_ةدا)_ل~_)._..سرثدو~رىمملو~اع1ت~االنسب،ا
هة1مة.1_~ةا،0رتيباتء~ازر.~،سنت.رللمرلتا8العذاا
سر،1~هة1~دتحاا8ذ~ايت.منارظا:__Iرفيذدل~~لنا

..فياالطواددمته

-ة1_و.ة~~رت~._لرا_و-ولا.مجدوى8ارلخبام،~~وو_..ع
رالمالها،ور8اه_اه~._ه~ظ8الءماالدولا>سر~1•فيد.هف<ارالطامت»دد



،.ن_و_._أل1_اال~~رطالب~هاعدهادزىموء_رالت_ةهدأا~دال<1•ا
دعةالذد~و1ا~.~1وهامتد.._ة1اامتاجذ~طلبءلمرأل1؟~_
.ومومورا_لمرمب،ب-,ممنامطذ.ولفبى

..ة<._لساافىاالورا~~~اند~رلت~I،ى~لذازا..را~سا

و-وولماامذحوللبنلاممسماا~.ا

المالمأ_ا~لصة-اا~-طت~رتحولر_.لتاجااسةالدرا~سرد.~

~ارالطاðهددومتشردآل~ثناا



تدومالهةا-انبات

«ة.ا-.L!دوات<1~_~هنهوردارزلو_وءواةا.._>و1مهلاحددمت..ة(•)
د.ءمءا_ل._سز)تمنتهلوصفيIورهIاه~ر،.1وهلم~اريقطعن
سر.اردر>مالت1و_اا_مضااق~و.رقد1.~ود)~ر،~ات_جاا_تو1ده~ا
ريقطعنا.لت_و~ة5~.وأل~Iو_ال-.1_~ءI،_و_ر«_ء_).ونوف.دJ~..ا

مياازداوا1ر،1فتا~1امةاز1ب



ف،ارهطامنحدهألمأادحاالتارئبممبةاياا_مزا-لذا1ذ

ءلىتترتبزا._ى9~مت1اه~~«ا1~اامزا«مار،~ف_ه_,-ال
.فيارالطامددمتهةنحادتحاا81ننذا

_وت~لمة_ا~تدءو_.م_مداات»~_أل_ا0في_~_ذ~~را-\
8~0._.اوذلدلحداو1اطة~._هاخلىادزر.:;..1._مد~ف.وء.11__م0

لدولاذ.رءاللت.جاالب~لا~ن•~فننر1ومب.u...او.رت.مةءالة
8الءضاا

ز»آلك_ورالبأولابينلنقددأونالتهاعرىوثيقت-ب

._1~~از~_مهلالاالر-~تهاخف_ض-ى J-o8ا،.1ام..ة_اا-وات
حويلللت

و_ةمه_حااð_~_زإص)الىةالفيد.راة_ميد~ا،~ب_رو_الب_ف_)-3
زاةحظمةو__دال.•زالوو_.~مرا-ة1و__دالت~لذ_سب_ة..ا._

-5لمةات1د_رتيب Lبعهالتظ1نالحتالراجةمالامنهالت.~لملuة~
~1لت~رتيباهذهالنرت<1وءمنهاانI._ميزتت_لمقضاالذرJ-مو>_،.11
،،لمدفوءااو~اداالء_1._لو.تملقالت_ة~،اءا~"ف~ث_..ر8_..و«
ث.ر8ال،وودكنهاهة1هةااألهت..ر81~ثالمت_حو،_.لا_اة1~امالد،ها1_.
ðلفت_ا~ةا<__،.1وء.ه.دفأو..:;.ادالالء_رلحى1د_ا__ره_._ا_.1ء_

ولة.ذ~امد،~ازوامركالبذ.لات.خدهõ-(او_اه~هنا__عةا~واو
شنالدانلللبلذسبة.اانللðرورهلباليست،

ن1)_وازن.ةاو_ت.سننب._»._الف_ل_و_اةرا،:.جااذ~،1)....افيا3-3
شناد»_•اكثيد_ر>_ت.~لمب8العضاا_)_ز»او.رالب.ن..ولاميدرف.ه_ا

ðاو~_ا~و،~~ون6-اموت_ااد_حاتا81ءذا.عد«~ن1ف.وو~د،~
4بةلساا



ف،رامت.ور1•.»_)ونناة.عت..ه»رىلطااه_).~زىا_،~ل.1-.0ا..جد،ة_د»-3

لمدعرةا9-«ت~دت~اذ.لاال~رالها.م_ف_او~4_0اشناد)،زو،ر

:1هه1ا.)~واليين1لتالسببيناالحد

ةمقو_هفت._ووةانماالشتاليف<1د)نت.1)افيا•

.~لة.._اأ،_وهمالت11قتد8او_ا)_-الت~انامب_رعتاافيا
لدولةا~اردإهلت~_ى~مقر_ةآل~)_لمف~و_~~~~و،،.ل

الف~ةالمسوفىل

«-\I8اافبدرا..»~فيف_،•.ت~و_ة_لت.سا4سرال،درا«ت..ه_رضت

-ةL..JLدوادال>~8االداط1~.اارثيميةااو_.._ة_ه1ات<1_و~_ا_مةا

سر_اف~لناو.»_ةالدولااتهضاi..الت_~ا.لمنةم_ذ،لا_~.م._~~1ال~_ا

لالتينب.ةا1ريكواو1ذريةاو

ناة3ا.وذ.:.ااال~~و~_ةاااو~_-الت،L~ر~،ب:_جر<_ةتو-ىال-»
ا-رأدا~هنناو_د~ف_ا،د1ر-_وسر~ارفيممق1لت~او_رجةدو~ود

»~،Jزالوه_ى.-_1~1اتحاداء_~ل•uلى1~ا~ه،ا~ن_.(
ت،اسبرتت8الذهنننا1_الزوانذرطلد~-«ه~ت>لها.-رفعداوة_و~_و~رفا

وطبمننرة.ره.JL...61العالة_اللت_رتدب،اافيهنالحأل_~اروف.هة1وت.
_.تاا~االافراوحياةا5_~او.9لب~ن.».اةرلت_جاا،،1ءو_~.

8ز،اوو)اوللب:ابينت،1لباوعالانسو،ةه.بذالنثرتتا



د<1و~.._....Hحتذلواهديث_ألامةبلت.دراو<_..مته.إ•4
الو_ما;-،_د8_وومL.Ji~لتاو,مية~ااادولاذ...~1.~ه__دف.وءاو

مر•اووألفر1ضوامرمت1•)دL.:L.LJا(2_و_...فيلتاوðر.با>1ا.5ددا.مت.ا

.و،،يناهبىقتمت

ءفيارطاصلتىا•و~.طLلذالدولابد~ةرلت~ات،ت.رات_-

•ماا»اا1بمو،مالت~ماد.ة.تاالألاالزو.ةب<ه__ا-ة

ةرجات8ادامنفذلانL).ت1.وء~وجم_لب~__اةر..بالتا8اداو_)~
öرل~باإذ.تدL)مد.فأل_ماامادور~.»وه..ه.وءاا.~ال•1••0

1اتهننمuلتاöلمنذرالدآللحاا~1بلترتاو.سزن..،...آل1ث_ه.في9ء.ن_يد.لبا

خوىاولىدو..ع1رذ:.ىت_جاو~ت»1الزه_ا5دوامدومرفيسر)..ا1._ه::~.ركا)اإ

:;...1ت_رت_«~نا،ب_دووذال.8اندهاف~_.ر

ت>الوزIمنةاهيبذ.<ا1ورت1دت،ة1دهىرءال.عذاا

ولهاد>دتا...ةهاو_~.اا

.يةرهاخا(

«.._ألء)ر1~اةال-._را_أللدولباد~ةال~~اازو.ةا_ن1)_..-د.>
دم0مته.-.ر1ال،ا5ذه_وو.ةه.)ةدوا..:ا1..._>..>:ا._ر:ا8ادا•1ءومملب_..ه

ت<.ال«_L....ا>~ا

<دل0.لت-حالJ_األ•1)ظ_.ا

.هب..وذلل..<.أل0الدات>و.الاه1.•لو_~نا_سرويةi.:..بةووهه

_ه._..ةاال>.1_روف.>والد0داهذهو_.واالاسر.ارفي~د._داره_.ة01ا

أل_مة.اهت.ادت_حاا.،رفها•_ن._>._تلها1،_)_ه._.رارفي-_آلذ_و

د،ا.ت.~ماخرااهالن1و.i.:.1_،1ىو..ف.1_~_،_ا

))(.اتنيتهكىيموالوانلالشتال~را
احدار1اوصلت.>-.»)اتدرادها

ت.1ء_،_ب_>.»م_ل5وهذ)ا(

لنألد.آلا..i.:.ادحاالتاو

v/لماتأر_ر-داالذ،،ا))( í•م,9مهو.ركتا.

5نباالمذ:ك.ما



هنااراوالوف-,

مةمنظ8عناادمر~._طا

ن1ءو..~_ن1لحر.~ا

ال.له~ء.طا-أللوخاا

و~ظو_ةألءضاا5ال~ر~الدولIو~ثذ__~االزر•ذلك~~و

•1ندونيسرا(ددخااواهر«_مدرلاد_~لت_اال~~.ا.~ر09لدو.وا

افيه.هقاوألد~اا~نترآل~ال~وولددفاتاùساتنت~ه)ليسرز_-اLه..

Iمجالحرتفا~ت_~ادالتسر.~اا J~01وءلهلهاورى>جا~اونلت••

ن1ال»ألت_و_باهةخاالفروا»9ر~4لتIد.1ال~هل_1._فا~ةl~~~ا

ناهشت..اد~»_~.اðدرالفدI«_ةةال،_ألااوو،_مه)Swap(دلب_الهتا

ت_.اا8العضاا02سر)>ز~هادلمب~وكئرامتةا.صدالوطو_~ر~._و

8لميو_الحركد8مو~،مننراته



ه.و~اكت~ر1~ء_~ما.د_بو0المر..~ةاادولالنراوذ_ظ,-ه
الان•االسالمىاا_وة_و.رو__ظو.مةاءضاألالدولمن1نمد_ره~ى~~جر0

خامةمة.اهةد_د~يب8ف~-.ك.الدوللهذه1قو».1دافههناك
•المال8الو1الهاالذ~آلمناىال،واماالذهمن.دال1بو

وداىوبرندو~~اا،رغب،كة_د•ال~ويةا6_لمونطك_بالذ~~ال-ر
ا~ةاوت_اهةا«_حاداال،لاالننت.واذ.1~_ز~.1وو.~~ا_هيف،ااو
ةرمجالمتلمش1لة.اا~اانحظ7~نهاالاالقت_مادواون1_ء.لتا

ةو~ظالرألعفااف_ردولو.ىلت~دلاخالعلى1~1وود~_د..و
1ذدوسرسراوا~زياهبينرىسالتاب.ادلالته_ثلال~و_.ا.~و.و8~و1ا
~1عذو،~<ه.ةذور1سذ~._،__و. I،حادتا«9»~ثI،،8ه1او~ا
لهذ.لخهههة1__وتارفةفيو1ذر~ة__اغر~و~-ةرلة(فال)ر»أل~ء_الا

و~-ةمقاوغرفة1~..تلحر،اوبذ_و~9ننرفرر~ةالت~د،_-ل~9الا
)رية»افيا

د،_حاا8ئاi...اء.لىعد~~الت...او_لالمواهمان~ا,ا~راو8-م
حجمدازدI)_امافيا.لسرواðرتجاQتجااوم~هه~و-.ةو~~_
،.،ب_ا_ر،ت8ضاالفجةلحاادت>از•رء_دت._جااال~و1_و.«اةفياو)_ث

ر9لمت~ال_و1وذالث~ة1ف_..1jسردسر~تارام1•ال_-ماوا•جد،مدةع3د
_~_~1..J..لمة1_._المو_تلهت_ملت.ةا،_لمل-ةوفاوعدد،~»اا_.

.لت_،لا



9مالمدا9-1مأل•تارتيب>زى1و0•1«سر،سا

_واذى0و~)ب~.رعددو،،رطت..،-_)اواه._ا-6

..تار1~_.ا~زىر»~طمروذال•9ارالطا_»هدظ_~_

آله1_وة.ازجو)-رعنامنعأ-ر

-آل1لهةا<د1<رتيب
J-ا>)حة1مت.ااه

اذ~.وذىاأآل.ا_دىلز.~.رك___.تا»_~_ب»~«..رألJاا~ذوف.رلم-,

::_طو،..ر•ااى1.ت_د،لت_.ا-_1_امهادت_حاا-رLهزا.ء».~و.1..و.__ط.1ا

لنذر».،«ةامهة_.ااه_ى1ت_«~.وت~-_8ه..؟..ت_)_ر_ول1~.د1~دال»_

ناoالشذاا191öمك.،.~_،_ف__هملة..ةاهIره-ر1•لمذاذهوهة.«المالوا

)..ل~،ان~ف~اوست~_االر-دةا5و._ت_سرو~•،وألة..ت.ل»اا،فيا~دا

دبةااوه»•أهدألاما~عبالو_واال.لت.و~.._ات،ا:_..1وضو~5-_ا1!و9~رفت

رذ،_هار1سر»اطر_فاون.اوضو81_وفاوعدمت..افرL-.ت_~وا»~~1~.ة.

انهزرر،_ةجوهآل11وست<ف8لو_واالثت._انا:.«1-أل191_)~هJ-..و«أ..،وت

5-اوةد~ا8Iالننزابد»اةزى1ذ.ر_ت~و».رت.•_»_ء»_).ا_و«للده_جاا

ةامت»لمةااة1~<1اردةامقتا~ولالمال،حتهوعسب،1تتذمالورا

قت،8ا.ءوانالشتدااة1الا.مك

لةدمساو_و_)..،ة~ول_ش_شعوهة.ةl...د.دةو_رر9،_وة_ال-6
رة_ةدوا~9وا_.و~ب~،_-م_~وبروقثد8و_واان1الثت_و..ا>ااب_ذ،_)._

1وننة..ةان..ه.~مدوذلكألااذ..راة0و~_ورا_م_د>اا،ا،0_ة،دهت._.J.ا
هةلذا-1مLtمنء.هدعهمألبته

ةاف،)._النالئت.__ا_و_وذىi....الولالسزو_وذىاتد~ء_ةمن__ود(-6
ءارخوىار،ند1~-،.<ةاوا).دIوفي_.د.د.سسب،ال:..ة11ا.~ا.ذهه.وذ.ر

،~_1-بذ)ة_م،_ذواة__،8.واوان1الثت_و_ا Jلمةاة»فتلفةثرIة-
ولنا،اا~اثرالدا_ز)ه.رJاحب،1-ه-وJا).زو~راا.للب~ذا_لة_.من
مدينةلاكزازاما،_.افيءاالدها)ز،ةءرلا



،ةبنهااول.الاللو~اتسو>~المتتاهIفيااطوية.ةIوبذمفسر،
وبدونطوعيا10شتهااريعتبت_ب_وتا8لجزانذاةهاوت_اافت_ة

uافيهوء_مت._..ر8ثدIواتو،ةثت_و_.انا•1»ننت~~لىا8اممو،لذ_و_ذى

ش~ثيةرة~جا1بينه~ونكةلدولت»سزو~والث)~رارالماوا
زنةاومت

تحو»_لðذ)_سراسىا•1ءية_ومفهونىلثاالذ_موذىاو~أوو-1
ةلحترخاللر)_ةسزنالوا8امر)_ز~البد_ولا._سز~ة~اIمالت،1ا~«ا
للبذ.._ول._«ةت_ا«<صدا8~و~~ريةتجاد،ا.~ا_ا~ةل~.ت_اا
.~وى~_ل~ر،جالتاء»~ت1لو_»ا5هذمت~فذوت.1ذ~ا~ر).ز،.ةا

فواو_ع8االدافى1ست~_او~وعديتفق~ث.._د»لفو~~ة8~و._حةا~ر
_و•1مت_~،_متب_وال»او.،اافيهناوموهة1•و_ة1اةلهت_ررفي~وم
1Jالحت~_ءو___ا~)_ونالقد_»0االاال~~_اةلمننريها_إ،1_~_»
8ااوو)ز،لمبذول81~حا1ا،1)ااوظاو،>1ره1دو1ا»لفت«خا

.نل•)_نامسسرااعلىية~ومفهوءلث1.لثان_و~ذىا~_ها1-,
ءدولتد،ا-ادر.لمقا_~_ووةركامنناا~ز<~).راهالب~ولامن
~._دهلمتوردةا)_و_منذاالدولةاخلادر~~~~_~مسراف_~
نااحلااه(اللو،_كهة1ا~اðأل__و،~1ذ_وحت_،المتحو~ل(1~1ة.

ةرلحت،._ةبذ~الالتحو»_لا61ء_ف_ا<،7ولهالتحقجةلحااال»~ر
،~)~ود،_ةلراا~وألال~ان1الثت~»~ا~حول_ناو_ط5u-1_ا~.مةا

اهزتذليذلمبويقط•لخر»~ا~م1د_«و~ى»سفر1.-_1د_افي~)_
لدولاو_دواةJ'-د.كلة.لا•1ءحداولب__ل«~~ىناا___و__وذىا
.8ر.1مذت1•حصابتعركة_صنناا

لدمسنلباألفااوðالفد.راذ>اطورلتا-1.ه-



/رسى1_3ا-3<(ه_Iل>الن1نننمب_)-Iو~ةد_رلها_4سر___ولسرطا
لذواقدملتJ.ضااممت_را_رس_لت.فازالتذو.نو~د.)ا98الرافيا

سالو..~اهةوأل._اد،~ا-1نسزن1~لمةمت_هداد،مساIلددرارفيoزاحرات_م
.وزيدملقيداانو.،_ة_لمتالمده_.البنلالذسرىاوف،االطراهده~ه
ةد.ة.LJ..اتاطالمهاوزيةكاو_والبنولاو._عونسراالمتد،IولفIو~
81الءهالدولار9

u-(االجت_امن_ويرهمءةدر).زء_ة__را.،_وللباوفظو~وه،ا_f.
عو._راااهز•.5ءولمهدلمت~~ةالسالو_رالب_:_لا-لا~ون1ب_ولمداا

.«الدلمهاو)_«__و_را_وللب_،ا~ى،.نمهسر)_ل•ذلكدروناو_ت_ما
81الء-الدولازرد.(لفة.ا

3 - uزى،ماطوءرتجلامن_مو_لاالمت__وسةال~مىالبذسلالها~ويد
وعمسزةمت،_كونف،ارالطامدةووت~.ة1ث_،صة1وتد<_رتد~إ

اهزذبىمة.مدملتاد،مضزاحراتموة_دسر_.ةال~هاآلل~ريهام1~)_ا

ةاا،ن..ددبالمده..را~~~انت_ىا~وةعالهاب~سزووه1و.ك~ا
لذياءا_فب_.راالر،_،،1.و~_~،ذللف.امسد_نند«ر»~جرلتاال~و.،ا

1ء.•ا0و)اد8~ر~_ا/،_و(و_ه_,>)رن1مب_نففننهرزر1ء1~~اعة._
م.<_ظا•ةها_فا-ةالدراداالعدة_ووسر_ةهما_.ب~اولىال_ا~
افيهدLعذا._واJ.4.1اونبهد_م_دوة.البلاطو،~ةألرجالتاJ-،__مو،

ة_ل،تا~دفةاولوذ.لت~،_ذاو_ر~ة•1الووهرسرو»_اوع~-._..نذرا
ن1.و.:_اام1ذ_داعداووهذ_.1•لثاوولو_ها~.Iالناا_،_.رك~__زا

ا.بدودا»مةادره~8ال،ت_اا»ت..منا)~ه،ت.وة_او~~•د،ار«_ا_..ها
1uء،ءرموانانذلالمبسر:ى،تو_وعدهروو~وهاا.~ة~..«لمأل1ا
رء_بالتاودوالة_ت.-ااون1_لمت_ءشو_الدا_اجذ_ة__ة_ش1ا،ش__اة__ورا
اول..ا/السر.»._م~ر~\ل،nم1ءو.نلو_حرمارفيءت._هد_و__،__ا
)\ورم

•J.ا.،1ثت_و_ان-و.انا._اددوىاسةادرزرلمم_لانا_)اولدو_.

لدد.عاةوl!حولتتناوقعا.متاذهنيت»1ذ_و~النايقت..ر..،لت.-د،.را
ذللف._~مت<و_د،ه،هةL_صةازىء_و_ا-ةا._در-._خااو._ل_.هاد_.ا

لدولارفيلذ~~د،~اد،1~طاو)_ز،.ةا_رالب~ولامعون1لت_»ا•1ء
8العضاا



<ة0حلياال:1•الها

ر1~ردارير8لتا

لتصديرا،>1uوشتانإلذهمإنظنبنغا
دمامكا

ةذهالت•والمطالابامن
)كو~ل(ل_.»ة1_متالجنةل_ش،الث.اعماالجتاا_ا

)ا98لمانيسان/ا.ر،لا)->)•(اسرطأ.ول

لمتأ~أللاالمالو~الينل

198النيسان/ا،~ر،ل-«.دظ





اوو~،ار،رلتها

0لتد،ات1ذاهتثانلذمامانظنابشر

81ااف.ر~نا~ر،.فىوذاللتسزر__ةمالو،.االاا..~،~ا-.تددضساف-)
مقرهرفيواءااجت~.»ة~االسال~.~الدول.~لت~رظ1>.،اا~~مين

مذمب..ان)9-)3ا~رةدر•السرود،_ةا_»ر~~الو_ه_اك_ة،_-~دة
اء..رادذ8ال8وهطرىوأل~)\ه8هI~JL/>_..و1~.16-13(~5ا409

ايضا~،وىالذوا~رحلرالتة«~رهذاف.،سررههاة~~د<1ة~ه-<
االنهتىالمسده(ار9البذل1ادخذهر0اادا~اة.االجرو88



في~ناا..جب<اولهزر،~لت~ا~..ر0ا~91ا••دسا_ة.~ر،.ا_طة~~_0~.1..•.
و._عن.ت..و0،>سسرا8و_~ة1ة.اوءتا8اجراىب_اتباه..ىت.~ت.اط_.وفي

9ال~~،I~ه~1ا

ð-د1_ا_مانا8الخب_.وا.ذ)_سز_ا•~االحلواو~مددا._ه_مت.وواء~روö
اهلهبتارالمت_ثهاان1و_وه.ة،1و~~ع~نذد،.ة~.1~0اه_رمننذر_سةه1ذ1ا

i•رت..هت._روالمطات،و.ر8ا.ه_وا~~مذ.أل1الء.-اا~ولا.~ب~ L..81_ننذ
_رالمالوال0لب_اخاللو~وذللرLالت~وان1لذو_سر.امد_اسر__8و~و

ث،._د،«صمة8._و1اذههشف«وظا.ومير.ىبتألاراخباو-راو.»~_ة.فيا__ت
8دواوب_ااو،_ت.خقلذوالذمحوا•1ءت،ارد~ااند.~وهه~_نتا~._نذ~~ل

8الممال_إ

ðوت._مددوهى~ا~ظم~اى._ونت.-لمق»~.ما•8ا_ف.«.،رJ.ارار-1

.لنابانا،.رالمالوIرو..ألتاموا8ه.و_.ظر819العذاا_لمدولف<االط.را

.لر»1ونف،ذتفروناءهنا«متطبعذمية~تورالسالا

u....Jا>.افي~سااا«راداعداوو-لت،ة_~ا1Jء_1•.م1،>~.ة.1ا
•عدةاصاادالعدااJءمااصونسررءا

.Lا-.،0 ~0..u...امةظ•0ادهرهار،هادور1،..هL......:LJ،.ة0و1لت،»اسو~_

_ة8الاة~ر،هامامهاوفقيتدءواأشدل1•

ودارهر..رتت

v-اسسر8و_ورا...:i._ا8االجراو•~ة~االت~،_رات،1~01ثت..ه_ان1-ه;.:....

و»._ذة)ل.شراو•8ا.رلخبالحر،~ذ).ر1).م•.ت_.رت•ا~مذ~ص0آت_.ا



ت<1فدهنازال:5ال~~ا8دوامباامعت~~__وا._~دى0،ت_لمال1~_و..
ممسرالممتت_)و~)..1_0و_جات~ممنا».جب.دلذ.واافيهو_سدة8موء_ا

..ىر..ق.>،.حة•1ادر8_.و>لنالساو.>اافيهلكن.ةلننريهام1حك_ام_.ع
..4.ءا»..دأل.1ات_»اجررة_،.).ونن1-و.s..اوط.فننر•8ا~وف،~~ر•9ه_

،.>1«>._ارضفيا.اعلذ.واافيهو~ن1~سرةوألمهو_.~ات<اجا~و~..ود~_
اله،وألر،1فياتنننف~لمهر»_فو~ا8ر~Iالدات~_اة.فنلت_~.»ى.)_فت

ن1ه«ىاعرنذ؟ال1لذ_.ا1وتماا~زبا8ااارذر9تكو_اا_الردا~وزالى
.9منحتقدمسر~8وو1اذههت)ون

n-في1،_اى1ا,~دداامذهر•~هى1.مت_~اسزواا_وة__تاوذ_ر
نlلذ_م1~لذ..مةمبl~وىفي.ه_ا:...رو>طتسردا_د._لرفيم1الو.~اا.10...>اه_،ءو

.د،لدانافي،ةميدالسطادىءاامباوع1ة.متفء_)_وند،_،._ه،.i..._11ث،..و..ا

•و:ا»لذااميى1لتIوةنظاوهموكذااىحا1إ،ا.وقذاافردوبباذىا

'Iة،ا«ود.ت_ة..«اصو_الممبمااونالثاللب_دنف).ل._سر_ط•اناوء__.~.ور_

«اءارق...L9.الت1•.•رو4-.توعو~رلى)ب~ل~ننت.را«االفراه._و_«و~_وء»
رأود.ا>اافيهط.زو.ن.لحومإو_ه.ن~1ت..رفيءراجرلبضكاون_وا»_~«

ر8.و_خااا_.د.._0،_9اراحراادست_ر)._.ونI،.~ىنIىراجد_.~مسر._ط1ا
ات_رو،_لIةر،تط•وذء.لجم_.ااو.«._لت_)ا1،_ف،_نافيون«.رنبلت.را
_اة_را..،.ال_.سدلد.1~.•ذإلوك)و~._-)._ل.لمها__د_حرلت.راطالف_~سرمااوا(
لسرهترارفي.رغب.ون،وة.د.ملذ~الت.،لحيد_ذ9ر»._وراهات،1..لمب.طاوتا
دهمد.رالذا1Jمذ)_او~ل)سك~ا_ت~-«»ات،1ذ،.1__الشت1ذ..~ام1اذ_ظا
رطاو.دااورء.ةلت_داا~رطرإو_فاا).لو-در»_ال1._ت._بااطر~__فJا
ادهJث_«،.عون._ن.اتناو._لائو.حت_امنلت_را91ا.منننك«او.سر.»1لسر.ا
لةات.اتة_«رط_نااوا«اه..ون.._مالتاو~~L..:.;lJلب~_ا_وذى~م»ا

1ذسب>ل..ة1.ءى~«ف_د،.،1._و.للهالب._،1ت_~~ن19ر.11_«_1و._دمند.وءا
8االءهاءلمرلميالفيءمهاء.ىتقدوو،للتان،1لمبوه،ط

ا.ذواور1.-_لمت1ت~_ء)_ث_رانذ._لووهفراJ-_د،...وذىنرل1_0وه-ا<
)_1.--»_سر Jدء_1_ه_.،الةاسنط~0الاوا/ورولت~جاا_~_لا«ان_وا»في

ه~_وءقاه~بl>ن~ت..~.ز،~~._وذىلذااهزو.ث_لنlالزال_1وء
حجممتزف1و1)يىك_ننت_راواءددداز1و)~_.اسز_وءت)..ث_رارط_فاولا



•ملفظاا1ط_ميه•لت_ار6او._خااق_طافيتصرا1و).~...i.:.1•و_لاها
Iهت_ه~اداز1)_و_ Jلتا~__نL.L.كونرمنفتلا1لمه.حرسرتلت~اليه

نسسرإلةا

،_او~_نمء_ظاوالت.نذ»~ل~_~وبةا«_)~.ة1ارداد_وامجمنا-\,
و__مبنوخاللمنQ،:،د.~ر،.جرووا/و،~1~0ا_~وذ1~__

5ا~يذارط.لمو~1وفة~،،)_االفنة~ا_.حد،_1و.ولها~_ا~-االسر~وا
).لدرجبى،1و.حول،.م«ا•1،~ط~نام~.ظاا•1ء،.ت.~.ن«.رذ،_ت_.ا
•1ءءت_ملذىافوو_.i...لث_اIلذ_ىاو_اا.م1>-،_دوقلىاسز_،__رلو._

بب.ش،رلمنت)ل~ةتة_ريراىارها،_مث1سلف1.ءلميوو~__غ
ت>وفا.ا1<_اجل~،~).ننوا)•ورولفاسد..._0ااجبةاو.)__ون~
د<1_0افيا1و_حالةزرفة_ط~ستة~ل1اف.فرىات1مب.1و_.وامود2
اههوف<ر_ظاهذهو~)وناب..للتاافيهوث_لتمسرفه.مة~ة.مةوف،رظ

1وطه،نروامينL.:LJاة،ةتفاايهتفه

اط5́ادواد

مالواال<و8ا_«ألهبييه8ا~إالدمل>.هبوا

(I-د.و_اداò ä\ة~و_ز1~_ار1::الت._را-Jر.فيلت~و._راافيهزر_
نء...اهزردلمت_._«__ةالسالو_~ا._لز0لب_اوت_رف..رجت_هالذوا8ا_ز._را

ر1•ما~1ءه.ت)\9مهر>االمو.والمه_ا<)~



•المالوارمت8اموام_..ظ0و_ت~ألنا•1»9ف__1_ال.Iذههو~-.-,ال

«-واوا«تتلهبمة~ا~8و_رللت~~_مالو_«الالب~الفةهن

ذ.öورثهتا.مات،L!1او..متاعليو~1لت_.ا8ب_ف،وذال•..i.:.ارالممت~__اا

هذهو~نف)ء~.8و.ن_•سر.آلةالتفااف.).ةراو.«نذ)ا81ال>-اادولا

زمت_لمت_«واك.مب~1..لتا81أطت_وسروه_ر~د،_~ظ1ا-~ة8و-و__ا

_.،.هات..عومدنذرة.ورخذ1_تناهال.__ة»المالو8Iدو1اصب_ب_اسرسة8.ه«وJ..ا

.'rو_0و1ته

..•ال~وان~لبا_ر9هرفيجتو_ىالذوا8الخب..رار»_فية_ت.__رىاو-اا

،آلإدرداءدا),987ر~اا/~و1ال~ه_I<»9نننمب_انذ.__و.سر._.آل.~~Lا

فرد)مهعضااىرارمطالعالسترلال«منت،المدو.رادالت._اا«1ء1وى.رضه_ةول..~ا

،ةامنذر_هاو،عه_~،ت.و~ر1لت_»ا.مزومد1الت.منزرود.ر59ر).l~م.~.نذا

•~ر،لجاات1-الدراه~ة.و~..0للت_المدو~.ااا.ن.لن.ت_.0،_.وحاام_ا

195 ....iا1ون~.~ة~،،سر<3سروJ•د،ا.الالسره~<مالو_.الادالت.حاا.،.

،_.ةاوحو.سرهذبت~_1ت.ف1•._للموا..مد»_._اولم.~و-وواا~ذ

ت..د..ر8.و..و1او_،آل~ظنو-1هذالدولا.سر..~1.~فيت،ارالسأ.سد.«»~إاه_انون_

سال~هان~لبا_،وا.،طهة_6ت._افي.ت،ا_وف._ا_روف:)ا(السر_الو..را

ال.وىاء_ننمرالحيز_:i.:_ة1.ء-~ت~.سر<ر)ل0و«.اءفيسد.)هنناا5~~...ت.1•ا

ل_مممتقبا

8_،-~..رI..ق_ر«.فيو-_.او-ا7 Iو.رالمالالى).نات_رهالر.عجت.ماذولا

J..طب~-)أد89ر1،_.ا/و_،1و.(ه_اا<9~1نذهب._ر(5.__.مبلمأl_درو1ا

نمانمسرآل8-وممرامöرثادى_ومهتنا-ت..ر،.راتاافيهر9ب_لJiو~o).رفي

Iفيوأ(ت>ار1ء...._المتLالحكlلذ)واةلهساسد_ةانالتا~وارألد1~اام(

.وامو-واابهزلقيتد1وال،هلت-د،رات،افيات.هثار1وهنتننم..ديث.

و~,نباالماله_.ات~ر8و..ولا_~~_ونو_ة1».1ا..ة0ا.الوا،د:.افياإا(

وهدة:ا.،5.،ه1ذ.-ال>اوة.مذاالماله..«او.وألت_و.رJام._ةظو_:...الر8الءه.)اادولا

•ون_.ت•~ر1ال•ن)_متر~ا1._،ت،ا)_و،ا:وصالناحت.«،._اا.:

ولدلنو~ا!.-رو•ود،_مةلسها،)لا-وو.ا•1.سب.._،دو:•0ا•.ر1J..و

ور،_ةجههلا•نالسودا•>.<فر_ها:وهيوالدء.-_دقتوا.ه_ت،وة..«

•وت-،•5~~ا_ا»وبا



ن1ووهآل،اوده.م.تنذنبف~~ت_ذاا•1ءهحنتلت_.ات<ا_~ه.اان1ال

تذهلبحيث.شياتلقاقهاذطاوميرتتنبلابمرت،ارماالستثا

يتكلن•وذ1ت»سنوLتعوو.ضروطااف~هيرلتان1و،شتا..:.;1_~ا

رمتاووة(مةومفظسر.هر).وهى1_ت_»ت1.~_روالمالو.~ةا8دى_مبااو

Iلةا.مسااهذهى.،-امتاا_اال~مى

»_و_8وى1ا.ةو.ظ_فو81عذالدولاههنءر.~ةدواة)\هذ._الل-~
ن1ه»_ةننذر)«~هناا.ارتاوةاف~د<1خده__ال~.1_د~_السر_ه~را
رهامةلذر)ةاوهذه•د»ر~ةالدولا.__1ف،~.،،ار1الست.ث~ا
ر1ث.-.المتات<_ا1هر.ر،~ف<~ا1فدو_هب~د،او~د,ا~..و،سر<ا

(~رةسر..اسر~اا_فاطراو•اتده_ا~اتثت_و_اا>د1~0وه~_
ا.»ة._ودا<._و._جب_•8السوا•1ءر~ةجالتارطا«~Iو)ة-ر،ا....~داا
د~ا1ء_1ءو.لراو،.~فدمهلذر)_ةا..ت_،ر،_االت_رإةهافاا

~ما،ïادراهااو،،ار1ث__السزاإسوىال~لء~.تل:ا_اذههواكن
عزودواةه~~االدراالسوالت~ت~•4ر)_و.نذالانالب.لمدا__•

ةه.ظ0ه.رفي~1الء-ار>~:ةلهاى_رلدولامن1ند_ها.اةرك1~ن
ورالسالا»ور8و_ها

5..ذ.~هو8نضاا..»~5ءر.~.ف«_رولةد).lل~_نامذى_تاوهك~
6_)و~.رسرمة8و.وة_«او.نت.فد~ا1لوت.وذرالتالسط_.ات_مر8ا..و__وا
ا«ولا،مخد-لت~راا)_و«ت،اال.ة~_جوداسمدال8_او._و9ث~ا--~_مف_رىا
4في1;.4»لأل~و..المال~رااووألتو~راو~~و_الرفي8ضاالءا.الر._«اها
ومةظ.ونفى81الءهانالب~اجر_،.عJ»سننر.و«و_سز_رو-_و_~_~اافيا
19هالمطاو_.ر_ت8اه._وا • f.r1ا_بانJات>ااا«و_ل.سعت،،9سرو:i..Jود0،_ر

_~1L..L.J1.•.1ء_ث_ة_. .~ I»_نالمدلب«ان19_دث.ذونمذ•ف.1)_81الء_-_انا

وسرىاو_اةو_حتاا.ال.ر،لت_جااتدو_~~هJ_و_دا..._»منتمموف>_ة،،امر.ا
،افيا~0هار1اتلت~تيباا4ت_ت.حةلذىار1احااJاو_جاامن_)مث.~ر•

1مفبت.،ارماالمتثان1ضونغر)..»._ينون1المت.»البناو.._ى،_>._،،9سروزال

وسرىاسدةو_وةت«او-ويت_كاو~~رها-~ال_~~.الدولا.~_~
.رالها،~1نم•ال1وأل~نفنناا،مكن1JI.طا0



رن.هتمث-آلاا~دراذههه.ث..لمنأل_تواالأا،_._منارو__ر)اومن

ميىاتتl...iا-و•_و.مذ.»سنا8اانبد_را~0.ا•1ا•».-مىجت.ماا•1ء

نو.د1يمت~وسروالء.لننذر،_ممةا81_اء.•ءتارد~.اا.اوت،ار1و._ث_.__السرتا

-ةالدرا9في1-«_رفي1A،ه1لهاو8الف._را8هوالتدومة..ت_رحاتLت_~_ف

زووت/،.و~وفننهرال..زال~ت~نامت_.وة_ع1اوو_.ن.أل.1~راا.~_لمه

)ومسيل5ذماا•1اشرالنهالت~_ر».راو.ن~ئ0ت_رممل<وسروف.J-'""'-_وتا

_ل__.ا._وهLسرزالده-و..ر.المالهارت_و.8ام.واو_ة..ظو_ا.ا_زال-6و

عاالجتماعلى_رة.ز»لتاافيه._»ر-.•للها81نذنا•ة_و__للت.ن_السالوا

افيهه_ول~اا/م~رتسبال.مت~ده_عزواو_ا~.لوها..لكلث.،1~1ا

)"1......1ا

~14>لماه«انشكاا

م199لمار،لاب\1





J--مورف_و

81د-اا.دولا..نو)لدون1هلتاا_،»ز..زم1>.ظىارفتان1،»<~
لفذ،ةاة0.وهو1اJوجا•9ورالسالا،ور8اووامنظوة

ر_.اا~همامةا
ءرةة.ش0ولاة.هالمتاااجذةادث،اثاع1الحتا
رىدالتاود،1الة~اون1ءiLl'مةثا_دا.أدة0ا.>~اا

)19اللم~سران/ريالاب\\ر،لم•ولاسرطنبل

تأسبالانامكتب،

رىلتجااودوتداالفاون1للت»ر»آلثالداجندآل8_

ا98النفيدما/بر،لا-ة:.ة.را





J----oءور~_ه

8اعفالدولابينفيواون1ءلتااء«زيزم1نظىارقتابمذان
اه_ةااءعونةاJوجازرو.السةااووهد.ورامذظمة

الذظا´´1~_1ا~ش

عوبونننر_الاوشيةامذهفرألرداولات.لت_~~.حااوت~-لمق-\"
السالم_راسز..للبالدىللنيةا~0او_-وا~ى.سرنارطاا•ذ.ىر_.ه..~__ت

.Jفرريةالهت~اتاكلنننراه1-_ار~.لفا،_زيدنانه1نفو~_د~_»__لت
اممون~ات،1وءمننربتنطد~تفسز~ل1._ا~وز8العضااناا~لمدا



،.،1وو_.1هو..ء_ور،._حت_0امنذ~•~~او~ودةلو_ماف__دا
لبلالدو~ةاةلمووذا.وذاور~)،لدىءا.م.لمقهت

iا1مه1و_جذ_.ارفي_وه~_لuايمة1وت.ةاجذ...تحث•-ل L..w.ر

rالفذ__.ةا..ة0_~_»وJ.اء__.سز_به_ةاt~وه_و .:U',ءامذالدولا1بوع1،_ضه

ىه1:لب.رè،..11رت.1،_~جذ_ةاطت<سااوة_،ال~ه..ر)ء.رت8ولر_اةو،_ظ~:

ةلفسراوذة~هالجاهفر_لمتأ~ةمرالممالIنلللبروجالا

o-الث_ءها1و_جتاذ..._مة1.مت.1ا5اجذ_لمب~طوقد.._.~

ةنبالمتمالو.الاالب_لمعونسره.االت•-~عد،ران_سيقلتا~)ت~.،

ال.اءد_ه1رضه،._هراو~_و-وعIهذافىس_آل»ماIت<1و__~و_.وث~،_...ة__ة

آل.اجذر»هظنا•1ء«..ضداق1ال،~او~م.ث،.الا__.ا1ء~.1ر__د_ت._ما

IمذوIدرا_.5الثألث1Iعه1جت.و..ا_فيب.سرة1.و_~،ا_ا Iأدولف.دو_وضوو

ا.كومسرلرلث.الثةاöلدوراالءرما

1«اذ.ت._راس.ل_)_ووا_د.~فىتب.،توكعدا4.«ندل8و.ن_ا-6

-اال.دةو.،~ا.ات~_المال~.الىن.لباا_ا.4رد،ااوا_-.و-و«ان.._شرا1و.~«ث_.

وارالة..تاالهزه.و_لمف_ردو«•4ف،__)را_سزااد-هىد.ت..حد،_ولoSا_.را

.•1اد.تI،المذواحت<،ارمب.دثلا

مسلاا)..تذسرتبكه،حألتا~ةالذظاملفه-االتث

v-.:1نهفبتألمرء.ة.وملف~~اءوذ.»او.اى~ا.<رو._ددءل1_ه
•__a.ىها_«رن•ناالا،ا~و،8العضاالدولاتلارفي81الءمذاا_ولأ_ه_
..4.و._.كتم_ا<__ء~_للت_:..رالعالهاسذ_للبا•-5«~~لطذا9_و:_-هJا

ةمذطمدر1~وء»وسز_و~_دا»~1»_واد1ب~ء.رفاو_«،اتها8اجرو._
1دفيرل~ننتوعو_نذر•1ءم1لة~ا51ريتيمهىاناالمالو.رارت_و8وو.1ا

4السال~انالمدلبابيى

n-ر.__ا.رىت_:__هام1لند_ا~ا»ملالمو.،سرالفهماوت~ر

~تااو~نةااهسامههاز،~اباذ~ىناسه>lاهز.او~ونك-<
ويةنالمتورالسالالبنكاايقدمهلترا



رطاالرةلهمات1~«وذنهية_لتال~~البنلا~دمية-9
~وعالمنننياغة1~_1_ومة_ههتف.ضاالغرلذسر~اونةا~ه_جه1_رذ.

رهاامعدهمسذ~ليةلهاالهمونةاو~ل.و~«ف~هنماشيةالنو،اا
و~1ا~اعويللتاوزتجاافياو•وىمنننر_~مال~رارد،~را>ر>>،

آل_لمحكره1سر-ةوقلفايمتب_ولحعنسذلهنحةاهذهفىوسهسرمللبامن

ويقضر~لاذ،بها«و_لاواوطلنننراوم1لة~يخزىاممت~،دةا
بطلبلمضرالدودةاليها»سة~بانلبنلافرلمت~عاملفظاا
لتذلميذيينااو~،.وينامجلصفأل~ةا~و~مدو.لنسر~»ه~وذمةءلىاحمرلا

•تها8اجرإوت_»..1Lا~1ولحة_•لب~ارد~اا~لمب،ا~.
ا.راالضافة1•ا»هيهلتراث_ةللهاذ.لهدرجينا..سنمنر~سزستمنناا
تهاالدربا_لمقداملمتفيدةا8لدوااتقت_رحهملذيناريد~سنناالمتا
ةا«اداال_وءل_»وولأللذواوعامضرالتنيذةاهرور~اما._مهااو

شدةا_راتوعا_مننرالبنلاو~لو~~_ةار»~سز.االمةات،1لخد~اتننو~ل
~ا81ل»طا-وتقيدت~)1لوسز_ارثة1ووثت،1لتو~و_اداعداحيث،0ه~
فةالهرا8،سزااو،___خيذها8Lش~اد،وعا_.ه~~را.،1ء.قااله~راو

.1ودءمه



و_،_منJ-.~ابين)~ةلو~_ا>،1وءإلمممنروا~~أل1ال~المدول_
_0ة~1لب_امة_طة9•~او__~رIء1_ا~_رولدو~_ء1ى~اولىد

مد،رلدىاوصيهاو_لمو__ةا>0دووءهالا1.~منفروا>،ا(العتبا
•لهاعم_ا(بق1و،لمنركةاةوخب_ر•مهفي~_لمينز1._داووء~«__.را

_1مواداوسجلر،_المتضااد___ه_ة<__الضطالوافى1بو1وو__.~.
ذلللىاومالمت0أمواا<0وعامأرلاووفلظرا

هت1ك.لنذوار1ال~.لبذ~ارفي9ر~لساات<األالالجرووف~-\\
فيعزولدواتت_و_..أل_مذا)._ةلسننراسماىاردانفار_.~1مسرالصتا
)لوة~_لوالا~)لننراذههسماون~كنايأل~هرامسرحدودألاث»~1~ا

>ت.Lاخمو._لنفانااهزلحرنةالمتصااو»ن-ل.لابذالدىسسمجةه8~.
نالب.لمدارفير،~~المتنناا8اافب_رادذ~اItو~حة1•امتIلت~_ت،أو
اخر8مو8نسز.الذبيا"ميةالسةا

اامفتذحةالفظا0.و••

ال~~رالب_~او~حةدم_تا(Jاالو_واع،_جمفه_ىانا-\)
أدمودنIال.مد.حة01~اللدفىامنحةالوتاJاوال_اه__.لمت~و__ة

ن_لباوصالا•~~ث_7لثافياالط_اعلىث_ة1ف~.~_..ا>.__
نحةاماالدولةاو8امستفيداادردةاو

3I-االة_~راويد_وèدمذبو_كتو_قدملواال-لمرا~~
8العناالدولافيد»رلتننناالمبذ.لى_1~هذ_دوق81ننذIا.امسرلى)~وه1ا
ءهتخدمناءلمر•خروا8عضااولد_.افذ_ء،ة_ة0و..موتب_ت__مت،..J.ا

ا.1لتالذحرا•1ءوقاهندااهز

ر3ةر)ده_اازرةغباارالبلارفي8العضاالدولا~«~__

ðمددماغ1.ب5فيةههدمسا1•اصدوقا



~وة1افىمننناركةلدولة~_ااجدوىدراسةاجواألعلىو_~_نا
يصدأانعلىمنههوآلالو.ةاا~حةمرتسداله~_تكاليففان

اا~وقمن1ءليوالحول،منالت«اهروالمنوقفياو

ت~ةىفيرل1.نذو.~بها،~لت_،اJاال~واد~م-10
لمب،ط،د.لمندرو.التامما...Lاةأوحلا~مك~•اه_~رتب_ةا~_،1لت_).ا

رامتنظاومنالجنبيالذ.ة_باف~عتفناةكر_منذاانالب_لدامن
~كامنا~ةاامسزحةامن•كلجذب_اللنقدىحت>~اىايسزط~نا
دءجا~ااوزد،ت~افياو~و_رارديذ_اط.ر>•.<اوم~~فهالسال~.ا
_أبذلامن~ةدو__ا~مةاو~~غهجذ_~_ةاة1ولها_ووىاهمننىا
_فره.االهزفرىاتوو»لرد1.وهنةماالممتIءد).نمندثذفي

ومنآلفيالههطت~(ات،اجراقت~ه~ل.~ت~دلم-\1

والتحميأات،للمفتذرحات،aJ......IJiههرذم

مالنظااحهيتلت.ا1ءIلهزاره.هر1•~ا•الا

لكدفطدمةوهة9دلهمقفباالمبأل،~م1لذ~اا«ذ_ا
هةاردداعدا~.4لو~رتبالت~~ال<ام~_ء~وأ
جدوولا
فر-أل8فمضاالدولافرريةسذاالهتات.1كللننر«__ت~_ى-)
احبدورات»هاا~«رالهاخاات>ا81_-~ط11~~_وز1~)_._~را
.LI~Jللتذميةال~مرانللباولها»هرلتاءتوعا.



وا~،االة~ادواونبالتها~صر-.،1ءعدتسرا-ال
.للتذميةاال~و.البذلال.اععضا-لمدانالببين

اكو..والاسكهال•1ءا_و.قت_رىنظامالعد1~سر..-.رذ»-18

.ا~ةالدولالىالمتذمد.الراال~هالبذليطحههاالتى

Jابها

له_وممميلات~نميألو_كتبينبرت،ادرلتاد.اورلهننناا~مد
لبذلاقترىاهعةاو_ضر1ام1الذ~بننفان8المت_~الماله«.Iلب_~لIو
ءا.~ر)__لحقت>اوو~جويب.سىI....اعلرلو~_ازالجهاة_او_ةا

اامبداميثمنزال

حدوامننيد~لها~مود.آلاطلبا.ءلب_نلا5فة_ا»~~د-)
1محاه_~ةلطاالدواالا~~لا-~~اذ~و._والف._لا-الء~الدولا

..1اه_افوا..تو Jلمفةتكر9صرةكماتقحمنا~مكنلت«)~ا4و_اله
>«ار>••ل_ا~حة•1الة1اله1~لوذار__حةه1ره1~1~ووا_منننوا

ءا.ذ،اال-راد1~.انغرء~ء•لبذ_ا1ة~_ءلتسامالرسارد~_._
~م_اةارامة~وز_جا0افياو.لاالتراريد~الت~احداا،اوىامنترا



ة_و.»ون،ا،ء1وءوسزرن~_ذلتنذر~~الممتاارفت_»_ااءت._-3
ن~ةالمتالسالو.رالبذ_لالدىدة1ءطمت~ه1ات<ا8احرلة1وذ~~ةلفأا

.ءتوعا_منذراهذهونلفى

ناكن،~_1_)~ت._هي»~آلفيا-الاو_ارفيا~ونفالددااهزوف~•لم•

ازفيحالميننكوعاصننراتنفيذ_»~واخدالمتر.او._.حةا~~ا.ءت~~م

_،خد_:..LJ_ة»).ت_ر،_ةرست~اIة)_ننذررخت~_ا•1ء.دةممت_فلاة1ل~و

ة~ااةلومو:ا..>1وءمنننر

I(-،~~_،ت.1)_لننراسرد«_لىت~دداهذافر.جريبيلتااهظ01او
~.)_ونوذالا~~_ةالمالو_راسز_للبIلور)~_تلا9ر<_السرت__ناا
ايذمهىلتاو_«دوداللالة_اثو_ةافىت.درى_)_.ك.،رارهةفيو..او_اا
.ويينلالستنناره1حتامندلبنلا

عوست».ه...)نه،uمهن~جريب_.لتام1لذ.ظاذههت،بتثاافيا-لملم

»_ال،ة)_ر1امنذافى..رنمبدتلت.راالخرق8Iالءضاالدولا~~لة_ه1ط~.

رفيوو-ىلالندحرا،1ءا)روست1~1_ظ0ليب_هلفظاا»ت_رى.~سر.

اوشيقةاذههمنالولالنسرما





التقويرنى
يامننىينننار/اليدمنالهقحم

8التجاوداال)-~تبنظاها~ممنرالهرمةلحريالاجتهاووثيص
اال~ورو-تهرااهمذظمةاعضاألالدول.بينلحيوا

•اا
به(الهتهللجنةالثالثاهجتمثاو

)كومعمل(عنالةاامنبث

)االههبيازر/ل0ابوالم->لم:ا~لى(

مالتنيظمكتبر.
والتجاوىاعقتاديلنتعاونالدائمةللجنة

ا98ال~_ن/ابو،_لى-ا~_ة







،وونامه8االتاة~وسنورع8الت~و~~طا~مرالمر~زمن
تلل~موضلىيسمعمولحه،لحراعدلمالرلت1و~حظات،الهال~~ه
.اااجذطهذهءاءالوثاثال

«~الفورللتطعمموجزاعرهااقحماناودلحاننى•ذللو~_
مةالمهلحويألراجتهاعمنةااموضوعاهةبنتاناحوازه



اال~و_.زالهوكالىاوهلت•198لهاران/ه~رص4و.~_ريسغ

8ابدالحيها،طلبو~ورد~ة~1~كءلمرودىم8التجارلة~~.ة
اهت.رحتوقد•لحافيةاالةلهننووعاالولىالمودةبنناننذوىوجهة



Itر1ب~رذك1Jذ_فيااللحضلامن.»~ا ðلرملةنات1ت~ه
رهاب_اعت1بقيةالألحااوىوسنذلحرردةا_وا"6)_~~را6~»ويها
~ظوةانامينفى•ت>وضالو~ااة1~اال~جه1نت:_ا~مكنهلو._ا
تجمل8العناالدولللجو_)_~ا_ت~»ريلةاورجد~~فااةر_~اا

.و.ةههعا~~وىارهاالمعلو.،اافيهمثلىنتراا

التجارظ6لت~_اال~و.رمو)،زال~»ء_كفاازىاالوف~«،وفر
د~~~مة~،ه1ة~،رالحال~ة1االتهو~وعالرا~لىل،
ناعة´´وضروءعذ~واف_عاماراط8اتا~و_روعباعدادومسيل)الك

81اعذالدول~س2ت~ر~ت1اال-~م1ذ~ألانمننان1بنفا~~_ول
هوذللمنالتنسالهولحتب~وكان.مى´´االمطالو_أل«~~ر9منظ~
ذاهلوث~ط8مالمدىحولالصوة_ةاجنت~و~~رارمدور،~
اال~وبا



،.أل0اال:حلب،:ال-لإ

بذ~_نء._الناوومندول
رد~1بلتا~1فذ~لةما~.81~_ا
المالصاموألتامرامةمذظ.•811الء-الدولابين

وا<امقدهلا
)الكو~ل_1.»ة1اهتIالمجزةلث،1لثاعالجت.ماا

لم)99الن1نيه/ريالاباال•<المرلاسرتبل

ا.تنميناب.مكت

روجالتاودوالة،هااونt.....:il.Jوةثالدالمجذةل

~1ونةا • ðا9الء.ر،لا/ن





وا___.ا~~_

نبذ_~ء__ناوعراوش

8نث~ا L1ضل_االذمذظ._اï..ر.1اتبر.ا_.

ال~ه.ارهت8وملاةممذظف.8الءه.ااادولا~ن

,المالو~اورت8وارما9ممدظ~9-االءناامدولىانا

مةمنظرفي-االندنااءولىا،_مى)م_.ذ،.دىالة.ت_-ااونا.هلت.انا••~~ذ

دlالعت.و_ا8ت~_ب،_ارمت.ارفيL~سااالو1ءJننك-ب«.ال~هار.د.«وألتا...ه.ا

ان._را.وت).ث.را_ىi...ا~ا.~و-ل1~يد~~ثرةا«او•فيالدذاءلمىءر1_ءمب.J.ا

:ها1«1اف.ةدبألت.ها3ا5ه،.ا.تدذايترحةا«اددالو

ف..وات_ادء.الةاه.<.ادت_ءا0«_،0.»،لت.._ا_«ماةفه>1_<.ال:،ااد.ذد.1،..فياه ~-~~J«.«-«-
لت>1اش_اال.مالو.~اةأل._ماا_ر..ووأل<و1مدهمت.الت_را-الءخااادولا.~.~

ادولا.~يسروابلتاولف،_.اودوالة.ت.-ااونt.....:..LJه_ةادهاة.اق_.فيال<او
:81الء-ا

»،..1.»ا.ا.لمت.ةءشادداالمب.،_ةا.ذذتما،الت_.ا~ا،اا...ة...ا،_._<__ذ)،فياه ~~~.«0 .. ... J~«
ة...ءiأا>،.اوuالواا1و>ور::دزر)لز.._مب)..وو(رراءا.،اودر1-.__،الةا
،>اءاالجراوءد.الة_واو8د،1«_دماو-ر>ا~»ر_لداذ.،_ا،.لمب_،ط.'r.:;ل.او
».ه!.أل.اuااة_واارا<،وها1ر.ال.ا.ارال~_ع,)_وا~ر.:ءا..زا«.ول.•.ااو
...i.ةذ._وهزىء1الءفاادولا._.ن1_ذ.،_در__ة4-لتا،،ا_.1_.الذ_فء..اها.
:اال.مالور..ر:8،.زاا



واوهت..~اف«~_مجاريةالتلالفذل~~نظاماة~و_علىا~~~
م1ا~واهارهم1للنهاالماميةدىأل1الو~،~هوسات~~ط.__اعداد

•1ءالنفامو،متمدف_هالهغة_كينمز8~وة~ومنهاجه
المه-.ةكريةابت_و_اءمويرمة0لحووردتالتىواالمصالمب..ادوأل

و)فىاز~_ر~عه_دالذوالت~ر__اال~_اتبنظاما~منى

دا89االولتضرين/وبراكتاللم

ب_ماالهذ_لحعتبر_ادلا-اسىعلىو~مسلالفظاههذا_~وه-)
عاددةبصررقفيهركينالهنننااجميعبهع1االنتهينص

ت_د~.منويجوو•.~ة8فرالنناماههحرلاوضنالتميت•ال

:دوريا4رابتهوى8~1متتمراحلءارالنطاقوتو_و

هادىاعقتالنهو~1منئو~اهمت~ب~اوفراأل~مء__اخذ•»

لاة.~نناهةقواعد،-~ضمند،-وومن•8االعنااددولد~8الم_خت_لمه

:نهرا81االعذالدول



o-دار،ةالتد،1سبالت._رتمنالو._،_الذ.ظاهم1~.سر_راليمت

:لهداوكهالونيهبلمةاثالةةا~ل

دول11ةنرذ_.لقاات1~ازاللتار1العتب~اال.م1_ظلذافال1~-6

5لثثالار8ا5دجا81ال~ا

u-9السلعذلللر~و_•الو~بات<بو_عاأل_ظامء.صهل،
الذظر،مكن)_وا،.اده~~شهاو1منهادو_~.هةاوالخام1لمهمك
اماألفهذانطارهىالخعماة>ادراىفر





،.أل0هلبماالذب.إإل

ا)9ال/فيسران/اب.ر»_لاال•>الرا~بولل

لتذ-~>_يألاو)~.

رىلتجااودو1القت-اونماا.لمتمةثااداااجذة

,58الن1~سر_/.ريلا-öرنةا





لتقر~راد~حى
ف.نف.ا»ر1ينذ_لميدامنامة~دها

ريأللذجاات.1وو1امهاتفننبكنبننذاهةامهافريق.Eماجتاوثيسر

~L~ملوه.امبه~ةنبفاامهو_ادريم.tبتو_12ر~~.و_ر
.ة_ىلو_األ~ااهزء).مبت~و_الراة_مازبالمف،،)~ر_~~د~>_._اا

لت.ر_~_ةاخوطا(ودوءامب_ا-وءزرمد،،التراا.~سروىاه_ةاا~ر
)افرسر0زهارفيعة_هلذواوالبت_و_اىفي.ةودمهار،تفيا~رهارلتا

ا_.يسمرعوهذ.لست،و~،.•5Iم1الولىا،س،سزلمكتو._را))
ذ.وت_وة_عف.رخر__ب،مب•وذدلرمذ)_و1ا.رلت_.ر_ا.__..ت_د،.م

~.ر0ذاذا.لو_و•ةدو_و(در،.س1لمبو1رلتا><ساالدراءس~.~ا
_ءةه~نلساااهزدرjمرا~ذوا._~.دم~>.دا__.م1~ف-رازاودا
ووةاهازريقو1وبتا

و_ه.ةريألفي8~ننا._،__ة1_ثا1رتهودف.)_وو_سر~،وتاسرلة

مذ_ظاو-ى~فيةلجدوىاسةارد~~~0جلا~ولمذو._ةا~~~وى
د،اوماامهامنووكنقدركب_راسر0وجو_علء.)ب~ااوه.امهاعداا~و
._رال~واد_مر8امواظو_ةمذ.81مذا.~1ه.~~ررا~هاادل1ب_لتامن

خاللو_شو~لة.ااتالت._ء~.راف،)_ةرو~ا1ادة1،_اوىاوالزدارود__ف
-1_ذ<1:ال،ةاجنب،لت1ذ1-وامالثوةا~ة1.و1I_تعديال~ا Iلدة

ريةبالتاد،لو_لموماامنب)~ن..سذاما1بتو..ا.ةلد_هاقزر«وعة..د
أل__»رصد•\986الولا.زتسر،/كت_و،_را)3-)\رذ.زو__~_وارفي

سةالدراذ~~رلتزمةلالالت_وء.~.ةاوطاذطاودى~لوب~اا_-_~الد__
-ةاردناوالعظ,öرلت.جاا.ه_..ة0لتال_~را)_زا_را1.»_دهارلت_ا
~د«لمة)_لهيا_~ة7ثضنتتقبلمن).زJ-~اعدهاIلت_أووبلا

،،و»اووا1اجو_ز،~~.و)_ممت_وىسر_،و_وا.__«•Lف_و..و،اتته

نال.اىااراءسو~ا6~لو_تااة...الدراو.~مد.1~.»ره0و،.ةرلت_باا
.«)ا_را1عدهاات.ىاآمبدوىاسةاردف.وىو_راا).زوا.ال~را_.._~وذىاا



و~لههاالر»_رعجت_صاالحسوتدادلت._Jت~31لهندا8رال_ر~ضي
:الالتها9دى.ااهباعلىال~اكلاتم

ذ~~.ب~-8االءضالهالةبد~1لحه_هد.النتبك~~1ا~
لحىوالراغب._االالقادرالب_لمداناالولىملةالهرلحى»~_ل~~دوى

ولىالةاا.يهتة2الفهاث،الو~حلةرال~االنننبكةلحىا~صنتاوكة
•كافة8اطضا

القسينازجهابةبهثالتجاو~لتذ~اال~مرا~_كزنمهية
ذاد>د،1الهيثمنوغيوصا8االءضاالدول_را~وط~لت~ون1~

1...t.....J1الدوليةما~والهفاال~صتهو8الهو6ن~هعنذبثة_اام
.1و~الننبكة8انننناواحلهال«االخوى



ولحتر_8االءهاالدول~ىالىاالت~ان~اذىاوهلتو~_
لتذ~.الاال~مىاا_وكزيتلزملم•~مصرة1ذوه_قوره1د.__
هذاوهتفاحتىفحبدولتينمناالردا8التجار

علىودودايت~لمةلموطالتجا~~~طاالمال~.زا~_وكانورغم
لحروومالجدلدواهةمححافيه~اعدالان~الدول6ال1)_مناالمتب~ن

لحريةاجتو_اى_صا2االت~3الترجيهسرواا_خطرطا~_~دوأل8وفي

الهههة.

ال~مياز8لرامنت~~الت.مىاتلمد_-لموو_افرا~.81و~
بنما<~~»~ادر•1ءكة»ءا)~لدمرانافير«لتجاا~~~~لت
لدولالحىساحةلمتاتنالسبيااعةالألمر~عىارءرلك-هIلت~~~-ا
لتىاتنالب~اعدالحوه~الدال~اءلمىو>~الحةوومسى8الء~ا

•~لمةاة»افيوليةلةات»~ااوالخروعالدولالدى

الدول~ث~ا~المنت~وإكو~جحيدو~راعب)ن~.ويطيب
ألمدو-~ة.،«~وفيوها~جارط~مد_آلاال~مر~ركز1وا81االء~_

اهتراممنابدوه_مااال~صا~.و-ة..صوو_لومنظاهمةالتالم_منية
انواتهنر8اامه~الرينسصاعاجةفساا.الاللهالصننناركةذ~ليتهث
االهتماممذايتوا-ل





5نصباذL....الها

___ر_~~_مراءر.رة__لتا
دسة...__ما

ةرجالتالتأ~ةصالمطا)زادرامن

ر-~~ا
))ومميل(ا_6به1لهتا~جذةلثاثااءواالجتا

)'!,nvفيسران/ر».لا>اال-،لمما»مطنب.ولل

ألرجالتادتأ_ةال~و.ادر)زل(
\هالم..و،لا8هالباراا.دا





__ر1ورد1إ_تة___.ر،را

مة.__ملا

9لتباةلتذهبرالمالهIاور)زامن J
u._---رر

~و~ل8I~امت5اجذJاث،1لث.Iع1وجت2ا

ازوبها)-الذ.دم،ر.ءوةه1ااجم.عااهزهLوات~دتانارف،_ر«ث

2رلتباا5_ألتال،مالورا)زاوراذ.،اطلنشر.ا

JL.J__دالدتاافيهخاللالذ..~آلا_.لملزت._مذ.<1ءلاله._ام.ط.ا»تاLع

ة._ال،،د(وا«اد1لب_ا._~•.1م~،م..ةر>...جالتا..1iالال.هل..امأ.سظا،:ااالذ1>و..

ر-ه>؟مدمةاناذ~ه..عودا~و~رسر..ةلت_جاا،،1_او_لماوسز.ب_)..ة

ر،ةجالتات.>1الال-ل..اهةلفاا~آل1التهاوعمننرن1.سز:>>1د.ال.بذاا

öر1لذا..ان_و~ةلتسال-الها_ز)~راندIزو.».راعجت..و_ااش.را~1>-ا
.د~.روألت.اداو_ة~.ظسذهل5ه1لها~ةال~ااا<ا1وقدم_ةف~ت.ذااوعرن~
tiاه..ر)_ز_.اوك_ووس_لر_.اوالمال.و.«.ا ;- JL...iوسىالسالامذملاباو...J.مذ.صدةلمت

.علساادل1و،_..9ءu....Jاوةرجالمتاالسال~.ةارأةلهاو



مننحا~اواعدوةانةوه.ركزكوه~و~ردوداالو>و~ز،.لمة~-)
5االرااورودانت~راالودودذههفره_._اجا-االءمت.~__رذ..،«__اخذ

.كومسلالىالذ-رذاهواحال>االفور

ه.~الأل.>ا.~»~از~_راال.جسرصرالذوما8ا~ر~خباذ~«~وهرا-ال
نو)ما.وىلهة.تام1~اسةهلخاات~~ل1نسهننامن~مةت-ماابدر

ومتة..،..«~-جهعا-لوومهد_ة)اههذ~ال.ملب.اله1؟~د~سد)~ا~~ر
1نهننناو~لت.ا~لالموامسرىوبثأل1لرثاوت»هاالدراودءو~ا1~»1ا
Iحلااو~احديدوتر»_لت،جااءتذ-لميد~لةم_ظا80_نننا0ا•1ءء_د،.~ن
منL....و)_للفلللالز~طاريةاالداوميةللذا~.الالهاا»01~1اب.~او
ةالعضاالدولابهتتروهماذىالمهلاتيعيرن»نزا

هةاردونع،عاðرجالتالت~~_ةال~~~ا)__راا~مل•اف~او-»
وءوكن.م_ماارصا18اورمةلصقتا9~~االتفا8دى1»سر.ولن~مت0ء.»عا
وممبرلزلهاأل)الحب8الدوراد.الدارسكذههيلسران

~ايرةربلتا9_و~.0ته.ال~~ا)سزلهران1فيممتدأل_1ءم.و~

.~و~ىلت~او~در،باوتاهملوه.ماIوت»1-الدراالته~ال_ء~لمه
بينJالت_هااو،ضجيدىال~-ميةالدولاتمنتجابولت-ريه،بايسم.ى

،..د~مت.ماI،_الدريت»لمال1و~و_.81الء~ا~دولا~رد»~و)~)ا
نننجه..~ىوت.ال~و_.ةالدولاذ.ةرلت~اعنو~ال1ندت-_ا._د.رل.و~مرك~ا
يت.«لمأل1ولحير~.8كله~السدولا•ال_ت1_~و)_ابينJال~.-.اا

~ولافرðرجالتاعنعاو.ةد<~ابدر)سزلهراية__ومت1»_ا_.در،~
-1»1..الثلثا~وىاoسر~رتسةضرلحااا.وأتارفي~»ووه8المط~ا
ف.صالطهارجالت~تعسر.~اقسطة-هااردذ.)_للىيننيو~و.,5م,
ا.ا8ااجوادونالفننر1~مبات1~~_ا-ا.~امن81ال»~_ال.دولا

6 Iو~لحدار



)اموكزويواهل.ميةاكلهبالندورالالعالمالاناالحدمدوهى
خاللمناو8اكمذاالدولمنننو~مبهبورقمموا~ا~انات~مع

ا~اوماته(هبننننريقرمووه.والدوليةاال_ميةت،1اا~
الة~ااتجاويصرا´مجلةطويألعناومححد~لمب~_،8~~8~وا

وينفنهكل8ره1..هدره

التالية:اال~ا~انيواناورومالتجاالتووييمجالودر

:6اا~ءوربال.التجاراارتقسمرالت)افواسر-ا

الخاويجةجاوةبالتبالمنتتفليندليلو-ى-)

كلو.ت__نهايةالسها~~~وهوعينعنا~ثارجدة،~_د
،_وير8اجهزعنالمثولين_لمتقروهاد_وهوعينه(ينواولهذه~
فراهنب~لكر~داالولو.اىاهجتان~»رفونوامه)_•دواة>1ا~_





5•.0ماالنحلداكا

لشرلثااوالجتحاااوارظنةامر)زمندمسرا
6لهنبثةا.»اللمتاا6داجذ

رىبالتIومادوالقتاونللتمامة0الداللجنةاعن

)198لةذيسران/ريلاباال-مدلمولاسطنبل

طعبلحجذمااودبةالفذهاIوشبةالحاا>دالبحاا(زوو

ال~مد~ا~لمدولىءبباذدراو

,1nuبر.لا-ðونها





الخامةالمتابعةللجنتالثالثلالجتماعانقرةمركنتقرير
والتجارياالقتعاديللتعاوناثمتالدللجذةبا

العملسيرحول

I~J•لم.-Tlروومميسانمابريل

االقتعاديللتعاونالداسراللجنةنشاطاتفيامقرآمرهزساعدلقد
االولاالجتماعاعدادمراحلمنلفعالبثكلبنشاطاتوشارالمكثبعنوالتجاري

•ام)معامنوفمبرفياتعقدتالتيوالتجارياالقتصاديللتعاونالدامعةللجنت
تشجيعفياالمامألىيصدفمتاعكجمارالبدايةفيمدمرتاقدالمرهنانوبما

وألتنميةموالمعلومات•واالجتماعيةاالقتاديتاالحمامياتمجاالتفيالتعاون
بمانالمرهنراىفقدموالتدريبالفنيوالتعاونمجتماعية2وااالقتماديت
تقمحالذيوللمدىراالسمامعليهرتأرهمحاتتعلىتقعالتياالمماسيتالمولية

~تقومياللالفنيالمملفي•واختصاماتهوخبراتالبحدودةموارد»به
اسندتالتيآلمرمتتمحيذقدوالتجارياالقتاديللتعاونالداهمتاللجئت
علىالصماهمآتهل»تقتصرولمالثا~.االسطميالقمةموأتصرقبلمناليسا

لمختلفتعدتمارسلفحسبوالتجارياالقتاديللتعاونالدائمةاللجئتمشاطات
اولملايضا.رعايمتا~تحتاممقاتالتيالمختمةالوزاريةا(جتماعات

هذالغايةالمرهناحرز»الذيالتقدمالىسينئييالتقريرمذافانرآلبب
الداهمتاللجنةاطارممناليهاسندتالتيالنشاطاتمختلففرالتأرين
والتجاري.االقتصادي~نللتقا

القتعادياونلتماا

خالصهاعدادهيالمجالاهلفيللمرهناسندتالتيالرثيسرآالصمةان
كورةالملالتعاونمجاالتمحتلففيا.سالميتصرالموأمنظمةلمقرراتوافيأ

الدولميناالقتاديالتحدونزيزلتاالسالميتصرالموأمنظمةعملخطةفي
فيالطائففيالمنعقدالثا~أالسالميالقمةموأتصرقبلمنالمعتمدةا(عماأ
منوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجذةرتشعهوقد•ومممعام،نا«ر
مالنطاقامعتالوبعتالمتامهمملتنفيذبرنامحلمياعتهولتالمبذردماجرحالل
الىادىالذياالملياالهصرالقمةموأتصرقرارفيالصمةمذ»تحديدتو.ما

في~السابقةبالقراراتقائمةموفربضرورة•اثمتالداللجاناحدا:
هالوحيةالطريقههيهز»والنممنمامالصسوألوالتجارياالقتعاديالتعاونمجال
االسطعيالموأ~رمنطمهفندرةاالاالراأوتقد«رجرد.وا~يمكنالتي
بشرنما.المتحدةالالحقةاتالحراكرا

شاملةدراسزخراأبالقائمأهز»مثلاداعدعرمة~انبمدالزالمروهام
الدولحيأخاروزراأتصرات2وموالقمذأتصراتموعنالصادرةالفرارات«ول

االفتقاديونللتعهالدائمأللجذةالثانيلالجتحاىمفر«رهوقدماالسأميأ
قرر»المذكورمسرالتقرتقديمراثتمتالتياوالةالمدضرأوتحتوالتجاري.

علىلتشتملالدرا~مدىسوسيعوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمأاللجذة
المعقودةاالعالميقمرالموأمنظمآلومحافلرااالخبمجموعاتوتومياتصرارات

الثمآمألالحامدةالدراسةزا~رك«قدمانءلمى•ايضاالفنىالمترى»لر



فيسينعقدا~يوالتجارياالقتاديللتاهىالدائمة~الثالثلالجتماع
•15المعامسبتمبر

االجتماعاتحولثاملتدراهةجراأبهالمركزقامالجديدمالقرارعلىو~أ
كافةعلىتمتالساالسطميتمرالموأمنشمتنطاقننالمعقودةديةاالقته

مو)تمرقبلمنالمعتمدةالعملخطةفياالولية(امتهالمجاالتحولالبصسوماته

فيقتما~عاتفي~كافآللمختلفةلوثائقويرللتقا~التنيف~لمبدئىاجر
قدإلكبيرةا~باتآنمنلرغمبهاهةمالرميصتالمجاالتمنمجالكل

التومياتتصيفتمميةشهوكخطوة•القديمةالتقاريربه~جمعخالل«رزت
كلفيالرئيعيةمواهيهماحمبالقراراتفيكورةآلمةالعمليةوالفقرات

الجوقريتالتومياتتصيفتملثتالثاالخطوةوفيالقطاعات.منقطاع
الرئيسيةهيرالمواحسباهقراراتفيكورةالملللتطبيقالقابلهوالفقرات

مسبالروابطضربهمرتاسرتمواخيرأالقطاعات.منتطاعكلنطاقنن
يلتسماجلمنالمحددةوالقراراتاالفكارمينفيماوالزهنيالمنطقيالتسلعل
فكرةلكلالنمائيالمصرعلىوالوقوفالمعتقلةالتطوراتواقتفاأاالحالة
منميصحمالعمليةهل»0اكتمالوعندالزمن.خاللتصرراواقتراحاورئييت
~بطريقتوالشاريعوالمقترحات~اأالوافيتهتالخالا~ادالعول

•ووطيفية

االفكارعلىالتعرففرهترستالدرامنالنمامينالمرحلهوسير
خاللعلققدمنممايماوبالكاملمنغدلمالتياوتنغلالتيمتهوالمقترحا

مااهياأمنوالتجارىدياالقتهللتعاونآلداممتا~تتمكنحتىمالزمن
المرحلةفيوتبنيماللتنفيأقابلةعمليأبمقترحاتمنمااحيأوأ»يمكن

ايالقادمالصففصراوامطفيالدوامةمل»تنتميانالمتوقىومنفماميت.
مغترةوالتجارياالقتاديللتعاونالدائمهللجنأالثالثاالجتماعامعقادقبل

التيالنتائرضرأتحتالمالسةالخطواتاتحا(منتمكنهامعتولتزمنية
اليها.توهلت

عيالمناالنعافى

مجالفيا(مطميتصرالموأمنظمةاعمالفيكثبعنانقرةمرهزشاركلقد
مألفنيةطاقاتهحسبمفامةبصفةوساهم•تاسيممهمنلالمناعيالتعاون

فيالمعقودةالصاعيالتعاونحولالوزاريةالمستديرةالمائدةباستشارات
بالتزامنرةأالفعاتاالجتحهمحقدمتهوقد•ومممعامونوفمبرومممعاموايرفب
فريقاعمالفيفعالبثكلالمركزشارككما•الدائمةللجنةاالولاالجتماعمو

وخصرماالوزارعيناالجتماعينبينجداقيصتسنشاطاتقامياللالصاعيالممل
بصظمتاالمحضاأالدولبينالمثتركتيسرالمشاررو~هبتشجيعمنمايتعلقما

سالمي.2اتمرالموأ

البعيدة~لخطتالمتمم~منكجزأزمالمرهقامملكنالىوباالضافة
والمعلوماتالساعيةاالحصائياتوتوزيعبجمر•العنويتعملهو.رامجاالجل

فيالمبتالرةالدرا-تسرلي•االمحضاأالدولكافةعلىبمها~ات(
الفنيوالتعاونالتدريبنشاطاتومنسيقبالموهحعالملتالوشرقتالمجاالت
قامر.5(لماوباالفانأ•ارةواالدوالتقييمالمشاويراختيارمجالفيوخصوما

لعامدالحرةالمناطقوحو~لالعضاالدولفيلتدريب~و~بحاوطاقا



االجنبيةباال~راتالخامةوالتشريعاتاال~ا~ولهي~~
•آالعناأالدولفيالمفعولا~ريت

لجنةافادة~مالمعينةلمسامبالمتعلقةالحديثللتطوراتونطرا
يلي.بمابعهالت

والمصرقبة

النيرةالتحويليةالمناعاتكاتيشرالخاهررالتقريرالمركياكمللقال((
ا~~للتنميهالمتحدةمو2امنظمهمحلتعاونباعدا~يالحجرو)لمتوسطه

طلب~~كصا

T(الصاعاتعنوانتحملالتيالدراهةم5»معاميونيوفيالمرهناكملكما~
المركزمجلةفيذلكمعدوسثرتوم~ومو_مهم•عثاأاالالدولفيالتحويلية
النطاق.واسعمثكلتوزيعسامغيألكولالفليأ

T'(المثتركتالمشاريعحولالمركزيعد»ياللالبحثلمثرمنوامتمراوا
قبلومنمعماأاالالدولفيالموأسسةالمثتركتمتثمارات2اوشركاتالحالية

مسرزيقهاوبجديدامتبيانمتطوييالمرهنقامفقدزامتهباللاالمحضاأولالة
اتمهيبوتصيفماالمشاريعهة»حولالمعلوماتمحمعرغبة•االمحضاأالدول~

فيفماثلتبجرودالقيامفيالراغبةللجعاتكمرجعوتوزيعما~عتما
القادمة.القنوات

f(الخامهبعتالمتا~الثانياالجتماعخاللالمقدمهالتوميةصيفوفيما
موأ~تواتحادرانقرةمركز~اجتماعالىترميوالتي0المناعةلوزراأ

مللتنميهاالسطميللينالالتابعاالمحضاأالدولفيالوطنيةاانمائمتالتويل
وتحديم~صالحامتاتاالجراأاستعراضالعاد»مالمستشارهنواتحاد
البنكتحاربمنالعطصواالستفادةفعاليةاالكثراتاالجراأوتطويرسرالثار
خاللومفاهيميهعملينمثاكلالمركزواجهفقدالمجال~~افيللتنميأاال~
التمويلموأسساتاتحادمنكالانهياالولىفالمشكألالتوميت~هد»~

التشكيلينهذينانايالتاسرمىرطورفيكاناالمعتثاريئمواتحادرا(~ممين
و~امثتركه.بصرر»الفنيالنشاطومنفيدلمعالجهالقدرهعنبعيأيئكا~

والهىالمونحعلمعالجةالرامينالنشاطاتفيوحيداالمركزظلا~م
ا~~>الاتالجساتهامتوفكامتالتيالضروريأالمساهماتمناالستفادة

فعالكعضرللتنيناالسالميالينالتسميتبضرووهالصرهنثرمذلكالىضافت2و~
متثكلالتيميللتنميةاالسمرالبنكراتفيالننظراهذامالدراسةفريترفي

العامة.الممارسزهز»فيالعرينةالخطوط

معتوىعلىالمحافظةالمرهنلخاوالفني.والتمارنالتدريبمجالوفي)0
منماعانىالتيالخرجتالماليةالمشاكلمنبالرغمالمجال.املفينشرطات

التخفيفاتاجراأ.الىمالوضعهذاازاأمالمركنافطروقدألعافي.المامخالل
منالمرهنتمكنفقدمالعراقيلهد»منوبالرغمالمختلفة.ففقبامتهفيالكبيرة
.اكاديميةعقدتماالتيالتدريبيةالدورةفىدول,منمثتركينتسرمعيين
عاماكتو~رسبتمبر_فيالباكستانفي~طربيال`´فيوالطاقةالميا»تنميةملت

التدريبر~بأرهالخافتوممملمامالمنو_ةا~ر)زفثمرةجانبالىهذام.5مم
تضموالترقبيرااقباالتمتلقىالتياال~مي`´ممرالموأبصظمةعفاأاالالدولفي

التيالمرافيعمختألحولودورةو_وهتدر~برنامجاTVo~قاست
النشرةهل»طبعتوقدالعام.طيلتالحامتاالمحضاأالدولموأساتمتنسقها
االسطميالعالمفيالمختمةاالتصالراهنهعلى»اومعامنمايتفيوورعت

ل.العب~افيكمرجوستخدامآ2



حولا~الندالئلفانا~~رلتعاوربالملة~اتالمطبوعاتمجالوفىه)
والتحديثالتنقيحقيدطياال~االستثماراتو~يعاتا~ةالمنا`طق
زالصركمقةللدرلننمفوفالنهائي.الشكلاكتاعبهاحالوتوزيعهالطبعها
بصظمةاالمحضاأالدولفيا~كقانوندليلمنوالثانيراالولالجن~بنشر

علىاالوسطوالشرقا~فىراالمحضاأولالةعلىيشتلىراللاال~المو~تي
تمريداآالعناأاال~يقية~لالولالخاصأالجناعدادحالياويتمالتوالي.

ونصر».~

ريالتجالتعاونا

ننمبكروقتمندللتجارةمنحتالتيايدقالمتناالهميةعلىواستنادا
انقرةمرهزاد~فقداالسهميمتمرألموأمنعلمةفياالقتاديالتعاوننشاطات

الدراساتمختلفوانجزايتالبة~عملهبرنامجفيالمامالمجالهدا
المليئةحياتهمناالولىالقنواتخاللاالخرىتلوالواحدةاالمامية

لتميأاال~ز3~المجالاهلفيالتخمميالعملواعيدلفعاليات.ب
طىثثتلالصرهنهدانشاطاتانمنوبالترغمو~.تاميعهبعدالتجارة

االهتماممجاالتفيدلتالمتباالتجارةحولوسرزيماالشاملةالبياناتجمع
فياالولىالمكانةالخارجيةالتجارةمصرامتمرامقرةمرهزاناالمالحيوية

اعماله.جدول

الداهمهاللجنةقبلمنمتوقورهوكمازمالمرهدعيفقدملكلالىوباالخافت
التجارةتنصيهبرنامرخي•هةفيوبصررقمطعملوالتباريقتادي2اللتعاون
للتعاونالدامعةللجنةاألولاالجتماعخاللا~رةوزراأقبلمنالمعتمد
تعاونالمدارهذاوفي•191)عامنوفمبرفيالمنعقدوالتجارىاالقتصادي
المواضيعمختلففيالتجارةلتنيةاالسالميالمرهنمعوثيقتوبعورةالمركن
تحليقاتوارس~منالمنسقةاالجتماعاتمختلففيفمالمشكلواثترك
ور.المذىالمرىزقبلمنالصادرةالوثامقمختلفحول»مرهزةومالحشات

العملفريىمنكلاجتماعاتفوفاالمثاركاالمركزكانفقدمادقوبصررأ
الخاصالعملوفريقأالسالميهولللةالتجاريةالمعلوماتشبكةبتاسر«رالخا~
شررفيازهيرفيالمنعقديناال~أالدولبينرمةالتجااالفضليات~م

ذريترقبلمنالموأ،.ررا~هاالتصاالتريقفيفيوكمضر•llIA1عاماكتوسر
وتقديممتطوييالمركنقامنتد•التجاريةالمعلوماتبثبتتمالممالعمل
المعلوماتجصرالىتدفالتجارة~ةمطميتاالرفةللفاستبيانات~~
امتخدامطرقب)اال~.الحالمفيدالليةالحاسبات~تا)حول.

واالسالميتصرالموأبمنظمهاال~أالدولفيواحتيا~تماالتجاريةالمعلومات
شطامتا_سيذصوفيمااالهطمي~المالمفيباالتصاالتالحامتالتسسيالتمج

قاممتفداالسطمي~تصرألموأ~أالكضاأالدولبينفيماالتجاريةاالفضليات
ا~ردزقبلمناليماالمشاراالتفاقيةمثمرصععلىثاملتمالحظاتموضعالمرهن.
االجتماعينمنكالالمرهنافادكماالسياق~أللكننالتجارة~ةاال_مي

الحاسباتالتوتسم.~لمرىزالخاصالمعلوماتمنكماناعالهالمذكوريى
والعالمخامأتمتالمرالجهاتفأمةهيجميهماستكونا(حرىساملالو>أأآللية
التجارةومعتحبعتطو_رالى،و´ديهد<لتي:~:ريعمحهيوا.!رمنما~اال~
االسطمي>تمرالموأبمنظمأ´األعضاةا_ول0ممدف~



عداالزرالتعاون

علىحازاخرامجاالالريفيةوالتنيهراعأالنمجالفيالتعاونكانلقد
وفي•سيمستمناالولى)العواممنألفعلينهبصورةالمركناهتماممنكبيرجزأ
)لمنعقدينراعأالنحولوزارييناجتماعيناعدادفيزالركاشتوالالمددمهزأ
التيالمداوالتفيكيرقبصرر»وامممم•لم»م9عامومارسم)ومعاماكتوبرفي
وتوزيحجمرنشاطاتدراجبالزالرقام(لك.الىوباالهافتفيمما.جرت

فيالمجالهذافمواحيمختلفحولرةالعبتكالبحثاوراقواعدادالبيانات
التنصيأمثاريحمتقبيمهلتذاتريبيةتبرامجونسقرالسنومينعمله_وامج
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