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9اجهنانLbممنان،منا
الميسر2انمراموأا

<ههدنااورعبدفا

ورألدنماا~ادااا~1رانجاا•اوزر..tجناامربعرن.بماحنل1-
رنانجااودبىفنماال1

ا~ادمدىفممر.ومامجتفيزحولمرار~وع
الميأتصرااهااموء~فيعضا:2ااادول-منراا~تب

ااتعاونااتما~آريالاالوزنورااامتاممالاجدول
7عيااصما

درز•-ومروند«ركا•الهيا/ا«بداليممانربو
مينما،ماكه1Jىاصاا

ونانمماان«فسا~انماار~اوزJا1ورهسناJاحولرافمر
عياصاا

اال-ممتالمي«7اتحاد2ان،تمارامر

رنما،~انماارب1اوز11ورمناJامىمىركممناJانمهحا.1
عيا~اورنماJا



رناادجاودبىمنما2ارءاانقاا~اادااحذا



ااداادد_0: و..ور..و_ر

،~نااارننحااان-'ادقهفت7او~اامذهاا_~اادااحز)اوا_ااادورا_هدء
مئمر«مىتنو«صدرمم1-,ألمى.مذركياوريةجمر,ولا«ط~هيال-الميامرتاموأا
1روم

(مىهد2امذمراامونأ~فيعضانأ2ااادولحصر_ومد)

يهطIاد~مر0ريهاثاجرIوريهااجمر

ممر،~1اا~كداا.حوميىJI»ررر

(م-دارادزروما•1:طد-

رمث1ددا6منحدJاميروعLSJاجمررر~

)-6امر~دJاJمدوماJاجمررر.ط

حا_.Iدديومر0ر0و>-د0جمم.وريه

\ور.-Jااه~،~ا1بمررر_Jا

اءندرامحدوريأ

ااممذمحد)ااه~.~_ارما2ا1دوا

.ء_~__J<1..6اهر_..د1ا._مر.1ا1~م.رر_و«._ألJا1و_د



1_1)دااه _ر

í_هىممناورحضرماك

دد:«~المي•7ادمنكا

اا«احوذمادلعةاامناور~اازجاالعبة«2اطرفااف

ألسر´أل~´اى`للللوااذدر~مأااومذمة-'ممذماد~7وااالحمأن~محاناالزمرك

Iودمني0بب>درادثالميال<1الزدمرLr"Ý"..JIوثد«ه0و

ذ_~Jا-'وجامذ~واJاوومااماامعة»2ا1--موأJا

1رجافيJامذن~Jالمي-2امركادرJا

-ال~2ا)امنوكاادوارذحاد2ا

عنممثاونمراعبممف~وحضر_ء

(بو>«._و)~اامنان~اات1حداامتمم2ا~

)االتانك(ن~ااتو1رجااات1حداامتد.ه2امرتموأ

تدن~1ا9حداامتمم2ا~رنامج

o_~1~حنى5همنادمنارمانمهارد



ها~5ووااحاماناا-احذدنى1ر~د9اه~أ1)اورروء_-«اا-مدامروو
15ااماروااما~اال.اسر~اا~وذ-.سرمىاامذ~إراطمىااذمومل.نامكانا

ما~ا~داك-'.ء~ااحماالدجرودذههفىه«ااحاح1_11.باهذ~ره11«»ما1ا
اامنة1عداامدما1اهعبداكوك•ميااا~روعيااهناذ»_ورالمىمدمن~1اااحاجه

ذذمافو.اال-المىزهرااموا~مىذهدمااالملعماااالزهدمذ~1ا~1ما1او
2هاممذهماورال)اسرمد L...جمذ~2ااهزدرمواامرمىاماهعىا~عرéاا.اامام
.ماسروهسرالمى2ام1«ما911~«1ماامجا،~مذمذاءع

)rهما«وJIاوزو_ذورفمدااه_1~ب1حطمىنصدفارد~

ا~ك)امدالمىمذمرااموأا«~ااه_مامىاااسط«سر~هاا-مدهىااو_^
همذمادن2اورL....:-JJا_~ااد1الدسز1ال«مسااالسرال~ااادوا،ماحارذعىمهاهعر~1
مىمر~را•مازركمررو_هر«_«ررمناهء-_ركاار__سر«حا~ه9«ر~-حارناات-'

~رنبىاازجاراد~اممذهااامذ-_ورمذ«ن~مىا_~ااد)ااحمذألذ-مرمانمىاماه
إالدمذهداد~انماو،منهاط6مذ_1اادانمامدرر~مذطمىرذذهكظىااعماااادول

.1نماما1امذما~7اوحرودها
عما7ااادوا.،مىاممذمادزااامذ-_ورمناذمنااهمل9فيماا~مها-مذهذالرر
اذ-دنهااامذ~_واااخطامروواا~امذ.اماالميا~اازمرموا_مها~دهاات_

~--ماااهوأ-دررماامذ~منامضا»ااادولمحررماامز-_مامذهفياذناما~61_الماا
.«المى6ازمر'r-J1.امنطمألااذمأ،مةه()امخت

اا.مدا~ر
في6فاهالمي_7ا
9فمرورعا_داكو
.6اد_~هالا

I1جذ1اا~ره~متعىعرب
نو«مااات•اامدما.مادرا
ئمسره«توعا«.9ال~سر2ااادول

1مذاسر،1اااحاولا~مادومار.
Iمألماه.»مااماا`ممى(

ماذمنالمامموةمي•ا_مهااد
ورذ-_اامائمد•1ر.1اجلمى

اامذ__ماهاامهواامنالال_
.لها

'I_سطتهك1•وءمرور~اا-»-د~اامر~1اامماالمىكالردره9-طرو«مى11نم
د~Iعر،وا•اه~اا~رناذمجموعامىذ~«(ناماكء~وحمرور~(مةال_ا

~0ونهومالو~اامماو~اار«_.روا_~ااد6اااجذار~-«مأدمرهوترهمنمثمى
.مارثتجمررر~

9مماذ1امىا.ظ
.1مررهاردنا

1I-6_روأر~اه.._~5ادر~ه،حال~سلا.ن1~سردد«ر(د.اادهر~نم
<)امنساره(اددولودوف

9~رئاهعملهااااجذ~تامزفا«تتم_,م
ر~_.«•عا«محمددمداسر~1اا.مامه
مد_م.تاا،مذلذامرااتمارمماهد3ا
JJ_«رقه_اا«:ود«.ءادق6ار~ت.

هىJI~(1اامدرمىاا~مار~اار~-~
.حمذمااالءفىألالمه.ااذمذ~المىالسرااا،نك
J5امذ~ااد1اااحمذاعول.9وسررمور



-1íدومهLJ5فومحاتاامومحعثفيماحتاالبامد.ن~ا~تميللاالسركاا»نمد،رئب
ممال.2اجدولممنهاترا~ت
اهضو~ماخاممانتمتفداادول~5ممدودمجموعةاراوزالاا،مدكارنوامدت_

اادولجميعأعوألرحاقثاذاكوااة~ري.االقت~دقاات~وناء~ااداا(جندط
J)J.JIمينجاريوادثمادياالقثا~ت~ونامانظراما~ااد6اااسزهياركاطااعث

علىماعاالجثورافق.مشاركاطل1تدرباقصفصانو_فرررط•اهمةمىاالمحضاأ
مدفيق.ما_تراحفت6ااهز

فرببر`ثواقعتحتثمتدوضمتهماعااليدةعا~وافقعمال.2اجدولمحثومحد(»_
و)لحنكاهااعمالجدولهنتسرفةفتارف(بن``اامسررذولىكامارماحاجتس~رثب

oاوزامبوسف/اسيداا~معاموقا_مJ•ر~سر«بتمكفييطخطلتارشاممت
ركماقربىت~ف_•ولينامدوألاركماéماجتاسر_ورشب•رهياتور~اجمم•ا_وزرا
<و~بنامسروأا

6اا~لوااوسراثرقااطمشانواين)اممدوأه،ارتفثامنامر~ا_ثوامرز
ايضاقربىااتضمنوث.مضاأاالا_دولمبنجاوروااتصاديآاقتفاونااتهز~ات

ك~رماراجثقلمنادهاعدمتجارتي.ااتفاونالتاامدىفصبرمرناهج~وح
مجموعةقلمنادهاعدمت•عيااهناا~ت~ون~رنامجفيزنتومثروحرو_ين)امسروأ
J....-..JI,ممشاناالءرلىا~وزاريةاامثاورألها~مثياان)امرماتريقلفمامحأاات
<اأااعفا_دولمهاقامتث~)التهدبتجانمب_11وذاكعياامندافاونا_ت

ر~ا7قرييث~~قشهافيامو~ق•~~اl..1ا~ابسر«افررتقدوا_,1
اجذأل11ا~ارثجاااثونفااثاجهمرنامشورعلدطحاا)اماحق(ولينلمسروأا
2ورامشاا_1اميامنااونفااثامجمرنامنشروعحيلا~ما•رألجاتالربةاوزJا
.عيامنااونفاتJJب)ناثاار~ا_وزا

-1 yمناعددر»جاالتر~اوز1األ_ابسراتوءفد
فةjا_مواو.امدىاقصرررجات1اونفاتJامجمدرنانمشا
هب)كماحقريجااتاومرفااثامجومرناشريرهات

lA-وما~•تريرهاتماروعي1اامد_~ت~ونثا~~1اربةاا~ورورطامشاافتافو
مملمرضتامدتار..هد•)ب(ماحنىميناااهورهاااتمج_رنمامذنفتمشانارفر
تاامشروعاوعيناااهونفامهااتسثاافترحا)اموهتو»حسزت:م)امرماريقفي

خا~ط1ا8و~ااتما.رثا~ط1ار~ااارزورط)امشاامضااف~وو.رك)اامشت
مند_.االسرالمىاسراحادت7ا,مانشر

رىرثذمه0اددا_اسذه
االء.ه_لدجدولمن>

ذ-ت5رامزجاااوزرعسذماار~«رفر~في

11Jسرهي-،هن1_ا_د_ا_ءطا_ل«_ط,u.lآرمةا_ور_عاماالد»»ا
ا_و~ف»مرندرث»_فد´ر9ال-«-«ط7ا»ر_ألمذ«نااا.،ىمأا.».ومو__

Iمرى»ال
J I~تى



متاندرارىر.,اامندحتتا~مهااداااجذهواءهز.)_
.»)الماحقا~فرارمنفدسرذه(مرفقء.~:امرة

~مأموحرJا

ربااهنما~اوخنطااماهااحاجةعا.ااوفود~ف«اكدث"اامندحتوتء»~
ا~رمنااحرباعذهاماف-«هفيمهاالثسار(خاللمنون_كا_هراقبه8االيران_

ومعمل.ااشرالمياالسرضامنااتعا~ذاكوكجاريوااتاالقة~ديهاوناات~~سرا~
عارنمبتاءمةاادااا~»ماماتافتانااراشررقداامناوبسر~ا_رثبار
ربااه1عاجانها~وضواهمية~~اهدا~71مجارثوااتصادياالقتفاوراات
عنميما~امحتفياوزالا_وزراأر~سر«واعرب.ينسرالميت2ايناادولت~
محضاأ2امثعانهالفيختاات~_قضا~1حاولا~سرو~ااتقر~ميتانفياماه
واجبمنا_هك1ذ5واضافالمي.ااسرا~~~م0ارجاجميعفيالمااسريسرواوان
ماحاجتانفاثالواضاف•ه~قأأا~االمنيةهذهرجم-ةاناالمحضاأ(ادولىجميع
انامشاكوامنا~افويجوفيقاأآالاتاخرىهرهفياناماحاتقدومسريكااك

.65ر)امثتناوغاياتاهدافنا~ت-قيقااوسائلانجععنواامحث
)v~حق7اا~نهذاارفن(

-Ta-_6جاسر1اهذهمحشتوافد.ا~اادااابس»رثيدسررما~ااخثااجامد»راس
وفدمجغا~.1ايجةنثر_فياالفااسولدول~ههرن«ثثااذثيرا_خطاامو~
ممراامو»تمنظمةلمثالذيمحدرااصدماالدهاماالمينما~زماناشرفاا-يدمعاا~
•م)كاملحتى(مرفقااسول1مشالاعنمبراقرث•اا~ماالمينمخبابأثناأميلملااسر
~1اواشأرلااسرمشعبموالمياالسرضامنااثلد~هت6نشا«~فرنه«اسرث
مرموءثافامم_الث~1سز011االعضااادولمنالمديدمهاقدمثادث.مدوماتا_ت

هر~1األاامماكاناامسراعأ~م1امين21واعانااثمااث.سرالمي2ااافمأ»
ضامىااث~ة1اا~دوالرملبونالهقبمثماماخثجديد»مساهمثفدمتااسرهود~
10<«لغدتت~1اااسرما~~مساهشهااا~ألفافماالوذالثملمااهشعبمع)امدالمي
ر.2دومامون

ااهمر»مة95الممأقديرهتعنا~اادبسز)1ا~ر~سر«واعرب)_6
قبعتهاامنيالغذممعونهسرممتسررفركاياةانرا~نخيرهالهرعهات1

ااجذة4ممون0اقديماتااعضاأاادولكافودعىممر~.1امجامرنادوار
ااسم~.شعبمعالميااسر

fV-في)اسراشدااخط~ااموفقازاأااما_ع~فهاعناث~ااد~»1ا_واعرمت
.االذ~طندوا_ااسرخاللا~~بماحاجثااذشمر~ت1اااجفافمسرعبلااسرمدول
فثمعبرههالميااسرفامناات~ا~)فدمتااث~مرعاتااشقابرمادثالحظتواذ

اورد.ءخأمرعانثفديمتعا~االمحضاأاادولحثتاث~اادااا~»فانملااسرم
فصىتتموعثطنهاامههذهقد~تاارااحابعا~آادترااثا~وفودء~نهءا~
رث_سر_رانثرلااسرمدولب_نباانوذالثادر~فبافيااخرقالمةاالسراادولآلداك

•JI~Jاامت،.رعأاادولفلىمى)اموفوحانه»حثسمالنهمانمأاثااداااسزط
وددمدفدمتافت.راحعا~و~ةمالثانابطاا~_قدمعند~باامالتمث)هفي
هد~تفدانماكاسرةمانماماماحادجتاحاطآاذتي•ا~سرالمبةنطماكد-تورمةحمر
هرارار._صدمةاثااداااجذطفامتدوالرممامونرلمههشهااث~فيفيهون،مه

.)9كاصاحى(مرفقااموموعاهز،ئدار

1)اا_مذدت~هررتافأل_2/
•ااعضاأاادولطكافمناركا«.ه
اادولىممساورماآتانمأااد

اادوراذ«_فدار
موعدممذ-لمددن1و
.,عصاال1

رط~ثفياث.«طاادمذ(اابهادمة11
ااسرطارث._«ردسلمىéالسرهاا

واندjارIراههلحالحذ~الرأحمذJJا



اا~اطااهانjا~6ااثواامرامحماحااجثاهزهواراترحمةثما~مة-لل2ا
6ااناهمانطشهاانجاحافاال-مامدرااشرطشاللثهامثمثذالثوكماموسر~مممل

_دمرهامأدوراهبلمدثاث~ااد1اااجمذانمنهفثثعنواعرب«ا_ث«ماور.
ا_فاهاادث_ءفا_ااثانجازعا~مر~هأخامثدواك.مضاأ6ااادول1عدوممدا
ا(~اراادمرموأثفهماثءا~

المىااسرمرتااموأا~الدماماالمىرهمئكعىامضااار~»«مر~وا
واممااساماحااحتان_فادخاللواماطاامتمحما~وااجرودهاااعاهة6واامان

سرامنطمذرمذفااتواامالمرالمياالسرنصبهاات~كمد«رئبعارائنىو.اات~ر~
ا~اامت~»رء~وااهواالجررامدو)(مون~اامنان~اات1حداامتمم2ا

.)>لم(ماحىماحآالجتميسها~2«المي2امرتااموأ

مرتااموأامنظمأعدJI~Lااهامالمىاااومارانسر~اا«مدممه~ليوهذهلى_7.
ر~سر«1اما~اننىو.اارئأ،_مةاامامانة6ارماا~من2ارنكممقمدالمى2ا

مموناامجتواار~_سر_اكد-'.ا_~ااد-:...,..\JJIصرمهما~اهتوااحال~هار«_سرت
~و«مماوتا~ارهرمدمذفتميءدطااممدااامرودءمدلمىهامة111مان2اارممرا«ت
وطااحماوهااضاهرماكمأااهااماعذأانالرمىا~:مر~ا-'ا_~ااد1~11ا

.ط_.ول_امههىاجدهوت1ر«تحاللالميااسرمرتااموأمنعلمةوفدمماحطىراات

وجا~~و،ف_الد_ن«ااهر،~اامارا_1دوامىJ-Sودوه-اأروأواننى\"-1
اعمالر__-~1امماءمربىااتآاحالمةما_فا~ط7امجموعاتهمعىمما~ءماان
JJI\>.--.مىمر~واوااامناوب.الدر__سر«»هاأركنة«طعارامضأواممذوا
جصرمما~بىاات6ضما«1ارماكرهمات1جمرور_و~و~احكمفانمامت

.ماحآالجتن~هاد2مازاااعمتار~وااداا~~ممانرتوااتواامئارهسودااوف
اا-هود~اافر~~5ااممادوهت،ناهائمالرا~5ميعراامئةهذه.جدتواهد

ااحار.مممىماآتماحادجتمابهاووامى
.)11كامدحناامئالرالا~صى~فاره~(

n-مر~ماا.مأادداددسزاامدر_اامسربهوفى.



ادر~ه7اوراا»»_اء~ااد.-:.,.\JJاوارIاادورا

مى,مماالااددول«مىر~)امذجاو

المى«7ا»مرااهوة



ركا»رممناJانمةفا

مادنفف2اوناازفاامذ~ااد1ا~1اوارااادورا

مراامو:تمنظمافيبحضا~2ااادولر.بجاورواات

~_9ا9ءطافرادءه11ر»ثااجرااجمرور_ألا J

خافامن_زاىدمأدبدادرمما
رأتجهداوز،ر

~ال.نادهريمىدم>أ__دليو~
ر.ف

فيفيار~
~رمد
ط~فJاعاامناا8راوز

رفاطر~دjlىد
رمسر~
1ر~_خاارناشوأارمةاوز

رد~Iمحمةخاءفى
رثشامسر
رءاشربا1راوز

رجاللسرصامو
6رجااتاوز_رمالتب_رمد

ماهبا،رمارا~ما،رماامدءدارمما
سر~ر
وبسرألاخااورااشوأ1اروز

ربا_تافرءمامومود
راسرهااوراا:_.وبف)امرمد_ر
ىاا_زرور)اات~ار)وز

ر_«_1ا~درتياءناىد
مبحا_رمد
نارد1اهاونارداو11ءأنااوط1امتتركدا



ااحن~وبماد_يدمعال_
ركباتددىال_فيرر

رونفا.م.ك.ا
)'مامد«ر
رسر)اخااوناشوأIرألIوز

اارحمنعن-ز
خا~~)1اااموارد1اث~l..س«برثناثمب

6ااماا_1ا0 -رو~

ا~مر،ا-'،اممبحد
1رمذجاJااور_ره«خا1Jاسرالرن_را

Iنرو~<_د.:. ..Jمد.0ر»

ط_«.اارءمىعدداندوl....م_رماامدءدا_ه«ما_
ذن~)11ور_ر

I،الرو«
J IماJ-\

ا«-ما-رحى.طارحصىاسرد
ر~مرIل17را_رمدونااارال_.ااحد
اامذ_~)1ا



رماد-ودماما
ولار_«ر5•
1حد.رونمبدكااراما_

1امر.ءامصرطوربممم

~زورتيJاJماكتورادكاا__دJاا«محا
وليIJ..ايدقتما7اونحاتJاو~_~

زرحجا0وفامحمد»أءبدمممالي
مذفرط0فيمور_ف،ر

زهويزباهن1ىد
ولياداديصاقت7اوناقماا1راوزولاوكب~

دد_.زر>رو_:.<.ب
مه<دمماور:ر:د~-ل

هنبها..كسررومومودور/تادكااسرمداا_ما
1عبامناا~Jاويدقتما7اف_طاتاوردر

نحوم.م
الدذحط«ط
9راانجاو1ابااما



ت7د1ت.1اوااتمذ~مة
1ر~ااخا6ر)اتجا

رتورته~م.رأمسدااليدليمعا
عهادمماوزبر

ياسر2امأمسبدادرمعا
تركيا1جمرور_لدىرد_فا

و_و_روتوبنتبونب0
_Lمه~0بردوزمرفيمد

دنجوررهارتوهانو/خااسبداليمعا
~ل~اودادامح9د«قتماالاتااحالقاقدممد_ر
رسرطاخااونائسر~11راوز

سا«مرىاد_
معاوتيرسك
ر~اخا1Iرلتجا11ا~د

6ء)اتجارةاوز

تكارمخاه،
1«دالمنامي.الملحق

J.......ملىلمحا
تاثرمااطامةامنانسرونورث6-«موأ•.رمد



ال~مداحمد

ال-~ناحيمنتاتماد

جروتاحسر1مجت«ما«_داليمعما
را)اتجاوز_رثبنا

امالني~ر7اداه/اا-مالر1مما
1ااماامدو1مثماد_7اورااشوأوز~رنائب

تجمانجبدوسر•مم)اسرمالدرمعا

9ا~فر(درنارابرسرفب

افيبسرمنمدور
1رمبااخاورااشوذ1رارز.ماحق

رنو.امطمىعز_ز
مرهزيJاا،نكافظمحارتتاممد

ميسراححاcا_را
_1فتصا7اوراتوأا1راور•يلهافتاخد~ر ..Jرطوااتاو

.~رى0نرضا.م
:اخارجسون0:اسروز:ر~،.1:ورسرر3د



~كىرما.م
مندن

Iمدا ~مرمجدا~«
9_Iرطااناحا9هر

~««.م0حهاعا
حاراادمذدل`ل~

فىااهراحمرررءط

عاقحمدن/دا-باا«محا
رطجاااتور«ر

ادماد_رااهادكىدادد_دممعالي
اجةفياقادمر_فسرر

`ااورىاارحمنىدادخا

«~`~أل~ر~`ور•معامد_ر

حداداحمال
1ااسر_ه_عااامنا1ءرار•كامما_~

عالارامنعماىد
دىفذمااربفي

9ر~حادا

ومى~Jا,.1...~ر
ور~مرJابنمك_رمد
رطحانJا1را~ز



ميمماداحوموركاتلىJااسريداا_مما
أله،~اسراو6رمحااتاوعالامنااوزير

.فدقود_د/ا«يدالىمعا
1امذفرفي~اردار«ف

رار،داهيمر،اتورمااده
6-اسر._اورماا~اوىاسناا1را،وزفيLhJامدير

..lاكاو~اولة

دده:سر<<.>،.><سر،. و>.~.،:<،>_.
ناورJاعلي
عةامنااورمةاتجاارألارزوالبل

بداازااحمد
)ءإاامنا(عةوالمنا1تجار1اوزاراوكبل

•JJاىد
معايرمد

.ا1د.ا.مبير/دد.داابىمما_~
.ف.ر
رسر~أقاJاو~_و:ا..ارءاوق



اال_ألراستا6_.د..1ا1ا.~<..ار_)~~Jا

اكماJاسردمحمد/.د-Jاابىمما
تمة«بىJابمالتJا~نا

ميادامحااحمدا
1رجاااتمعامدير

هامانمحمد
واافني)افتصاديفاونااة1راثدمديرنا~

دحو:~0ممدي
>:ى<...ر..ر>جىلIرنب_ر

حد~ااأيىورن
)افامراامدكدرثبنماءب

ااصناكة6اادءحا1ا0 ورد.ررر



~~امل>ماااتوكد
ألباترجمرور_ءددىدرزياماسرفر.ر

جار-رورتت
ريتتسا-اوزمر

ام،زماLeاهته

.ر~مامحمد«وح
اولىاعدامسرعا1`~~~

_~ن7 IIمماامناار1رجافيل

احمد«~ااما
مهاامناو1رجاااتاوزمرول2اه«ااخاوتسرااسرك

مارومابىتمرنو)اسرمدمماا~

تركباادىفمرااسر

ا~-~ا12امماا

اادممىمرخصره«)اسرمد/معدار
1اا»ما-وىاامنار1ر)اتجاوزمر

احمدعاود.ر)اسرمد/ممدار
نركماجمرور~_دىفمراامد

محمد،افامات
اارءاط•طعمااصناااتنعمهتبمك,عاممدمر

محمدعامرا

كامد م.مر
ارىاالى

مرالوJا

وربهجمر

اهومرا~درىاممدما
ر~خاJارطامزحاامرمد



د.مدادرمما
ن~7•07هتصا7اط•ف«طJا\1حالرننما~

ما~Jاد»نL".ان
~دممزها7اطمحطافIورانوارlطJسر،ا1جالارنمافيمسرمالف_ررمد

مىااامراا~ه-مما
ىاامنامااماراامدمثمبنا
1ىاامناو1رجاااثرطاور

اامجدا،ربار-مددمحمد
المىامدامرفياامونأ~1نسر.»ر~-«
6رجد.ااخارراانسرنارطا«رز

نحافىسرحااعالم/ا،رداا«معا
وسرمافا-'1راانجار6ارااماوزمر

كنامحمدارجاام

6مادمالمنداادنمنو~امذراد•مىسرر-الرف

سر،ىماممحمدمحنى
1مرانمىسرنار.اكسرمحرر

حهJارطهاا
1رنجا1Jر~´وز

نىهاممناادمحمى
J."1ما1ااوزرراولاديمنما7ارناامدفا

~موالفردجا
-ط~و~1.اامام~لاا

حارسرارمامندر
ر_)ااحاورااضرنا1ارررر.مدم



صاا~~ان1
ا»المياثامرااموأ~ادىاثراادمنفا.طممل

ومحارسربى
-هراامي1نممطدفا«اة~رردامظمهو~

رزانصاااحمدمليماا«مدلي~
عمهجنما6اون)امئو»واا~وزمر

امقنعابىمحمد
6مر~2اونوااتسر»اا~وزمرمالت~مدمر

ءادف~نعار
7ونااتمو«امرادمدمر I_رابىادةرمادانتاارا،وزتتصاد

اااهاا~دعلياااهىد
مةااازرومهاامنا1ار.وز~ااهناونأاشو»1راثJ..مدمر

نانالسرعود«ن•JJl.معددا_نخ
1راانجاوافنماأا1ار،وز1ا~منجاررونااسوأاءراادعد)اممدماا_مدمر

ااخارفىمااحماجد
رقطاممراا-موماحب،مكتتباقتتصادتقمرفي

اا-هوه~ااهرممط93امماا

املاازاامزمزىدماد.مدد_مما
6•ااكررومهاامناوزمر

سد»في~اسرماماسرمداابىمما
شىادمااواردJاو~ند~111ر1امااوررر~نا



6مادبفتالا

)ر~الد~

ر_>(زJIرأنجال0

نثد0ر،و0ز~د
:اوزيرمكتتبىممدير
0ردتب0ره0وز

اافا.اا~دحمدا
,6»ااكرروعهاامنا1راوز•قتتصادياف~

وثسردJااحما
نيرطJ.اJ..قتما7اوا~اماا«(اوز،ثJ..ماقثارمسرششا

راسيالشر~م
ااهناىوثشجبوحما~اثسر(دمد~

يهطاموقرادالومااهاوربهجمر

بهةطا~فراداناا-وداجمرور~

5اااعدد~مبنمحمد/امددتاليمعا
1راوزوكابلى
رجراحاJاوراثوناا1راوز



ممرعارمحمر
رألاورJاوكيلئمب~
رموبتJاو1رجاةJاوو~فاتJا6راوز

ألوربامداافر،بةابةلجمرورا

..ر-بهامJ«اورمادكتا«يدJاارمما
ألرجبحاJا1رجاتJاهl..فتصا7اوزءر

«اونااااهعدد
ىاامناوزبرناثمب

را«بهطفى8~
تامنظمااوالو~لاتاهالقاامدمر
ر~~خاا9رااتبودقتما7ا6راوز

ضورمينفي
اسمومهاوافر~ا•فاااهال5اءردر~سر.

مطاانخطو~لحةا1~ا

.نيلعوعثمانمدسد0لي~
تركباددىتو:.ر«فر

ا_توصسرني
تتمادال9Iر1موزرياتجااوتتصاديالاونالتهامدير

زنيديمنذر
ر(ااتبااندبوممامدمبر

حالشرعاراحمد

~مالد-طا. .م



ممءداماكا/امدمداليمعا
•الوزراونرمد.نمبرنا1ادو_اءن~

ارزد~عملىا-مامد/السرمعالي_
در~وزمر

ملماز/~مودالسهدمعالي_
الوااون~

اوغاوخلفوحمدااسمدمحالي_
اخار~1التو~ونمررن

ماكد~ليرماك_
ربسرااخا1رالتجاوا~الخنوكملو

رمكاوهونا/لصداليمعا
الميالمهانصرا~و~~ادى~كمامندوب•«فمر

>رنند0ورمهجمد

رهعماا~ء•م•/جالمسدليمحا
6راانجار،~

I.تر_كه.ب
تم0دمكوتمر
عهدمنا0وز«ر«

-I 0Iوكمادر
9راانجا~~
1رالنجار~Iدذ



.لذدا
رنمد-ر

9د`دذ

كمرونىسرو.وماسر«امكا/1اسرمدا
ألرجمخاJارناشوأا1راوز

6اامنحدااهر._تاراماا

مارممسرومحمداامدمدم~ابى
توال_ادىاامتحداالعر،_االمارات1دوا-فمر

مثعق~درحمنىدمثرق
القثماد0ر«0وز.عدL-..JIر«0~ز0وكمل

تمجانيملياحمد
اامسامأاآخار~1تجار1امدمر

دممنمه0دمر._0لجمرورمه0

.ركهكمداحمداا-مدممعدار
ىاامنارفنصاد6اوزمر

االرومحمد
مط)امذخطمعامدمر

رمةاجمروا



أذادا

عليسرمفاانرمو
ماد~فتارمد~

ءجمةااخاومناانسرأ9ر1وز

ار1ا~•ا
مدمتسرع
هر~انمنمجررمامدفارط

رجوسامااح/ااسررتليمعا
1ااماا_-'افثماأاوز~

ووأل~1وزمرادوأفيما«~1لي~
ىامنااو6د)اتجارر«ن

كافعالونا1
1ر1وزوكمطى
ىامنااو1راتجاIر~اوز

ل.دما.-رحمدا
1راوزوكمل
وممهحالJاطمامفا1--مو:



مارمممداحمدااده.ورماد.مدمعادر
اد.مك•, •رمب.ر

حماديمملاسرما
االهنصاداأخركداراحد

(ىو~ولمممهادمالد~ممهادمحدااممامأمظ

نخاارحصاىد_دهتررما،~Jال~و~
مفمذرادتبرمدلا

الركمااكاسرت
8ألتنصرامر~نانترمفلتاماتة•5~،7ماتموثرسرء

فورنمحمد
رم~الفا9اوحدا•سر«رنب

راهردوممرا
سرمد

~مه11الدمتحةا~~`~->ر~

حمدا.فادنا
ءمبىاد~اراد_اد.يىمنصادى3اوراا~-رعرنب.ر

ء(مراسرااا،موكودراددد«حا6ا

ميمنا/لحداسربا_



ن~دزمار~دI~د..د
ونأدتو»مدأدمد_)'ادما
~دتمو.لو

فمماد.ء7ا

حمدمرنعيم
فتماديةالاونااتموأ•1،النما،)مد«ر

قانسراانجبن
الميالمهاتمرااموأمنظمةادىاثمl..قمبا~•محدمسرامد_ر

1حداامتالمماادىاا،فث)

مازني:أدمن:وو
:اماماالممنادىمحفي_حق

ن.هورهام~.
مادهاالممنامالتب•مدهق

متماماداما
)افاماالممنمكتبمماحق

الميااسرمرتاامونهامنظمهتا،همةومتخصه)وعمةفيوهعاالت

ال-ال~الاادوببرامتداوةىماالجتاوقتصادبهماالاوحصامئمر)2ا،~ت7امرالو

I_ندI•،ور.ا.
<•<s<.011ر••ر ,I:ه_<



االال«<دمم
متصاد7ا~دهه»ر<مد

ر~اارحىسرد
~راظ،اراور

ولرركا~~حاا
ىدماسمذهاه«رر

Jالا رمجمررمو
امنعادى~رر

،دكات،حا2اوامهنياوامنيارمبتدJJالمىامداالرامرا

1حد•اذن~1-'امنكنواومسااووم..L.JJال~سر6ا1سرسرامو:ا

1رجان1اطصرانفالميسر2ارامركا

حوكى«دمنااهارمن
مد1مسرمدمر
~1مالاادمى«در
~مر



J J1سر

)2(ماحى

éاجنماا
ور،~ال-«~از~دال

الرلا
ربى)امذجاودنممذما7ا

91ء0oفره)_ال)01ا.-~ول

مم9/ألأممدرا_ه6_,أل.اهمىاامو



ولاوفا,مضاااد1د.ا

وااتجارتيقتمادر2اهاون.ااتاشمةااد.1~ابسرول2ااالجت~ححففتتونحناود
وانا،هاشعراازي)امتنارمنامةاا،دفيا~رانسرالصي2اتمرإاموأآمنظمة

التي)افسمةعمال،2ا.ماناممانيعنا~وانواودرتسر~في»منذاكاوارا
ومامفمورراومتطسرالمي2ا)افاامضامناتامجا«.ماد~سرثالونمماسرت.فومون
بب،اطوواحسهك.اديفيم7،مر~اجمحااكماقولاا~عرهنمماامتعاور.

منب_ت.اات

ااقتصادتنفاونااتمب_لفياثماادورااتطعظمصةا~ركماتآواتوقد
ماحوءمةنتائجاانمهاولوا~وهالمياالسرتمرااهوة~فيعضاألاالاادولمبن
فاونا_اتاث_ااد6اااسزونكاا.رننتفاننامارط21اهزوفيان.اامبداهزهي
ا~هملاامهاو_ل~~مرحاطامنهاعا.نشاطهااتمدقدوااتجار،قتمادي2ا

اا»المي.الدموألتصراخلداالقتعادياامجالرفياارومحتىاسرتميياان)امثسترك

وداوفا•عضااءl..1د«ا

منظمةونتكالر5اراامدفيامتجمكانالتخالمد~ان•جمهمار،نتذكهما
انانااتندمورجمن)مدألفاللا~غمر•.حتا-ماسرعاتثكمالسالمي2ا)اموأتمر

االعتمامخاللمن~هومارزا»~_رماانسرالمي2االعدامفيمحنىذافوماهاونات
1مختأفتنشا«اجاهاالتاهزفياتفد•واالجتصاعمهاال~ل_،ساامسرماثلا~~م

ورطمهتدفقالفهماهزخاللومى.فامة،مفااصعمنماتمنااثانياا~في
حخطوتااقتمادءرااتعاورنومرتطاجلاا~مسصااهونهمانااك0انشاواسر~
المفاهرماغابحولاانظروجهاتفيراتفاقاا.ااوصولسمملفيهامشورط

ت-ر~رضعمة_منواجهحمابممفاننا•وااموم~دي.7التعاونمااامتماقة
فتحماد_االااروا.مطمدتوطاعمالمجالفي6ماموسر~ثجعنرمسرفانممكنهجامد
مشتركتفا~7وصاناالتيتصاد_االذ)امفاهمموهمافسر(ممة2ااناا.ادممى
المضموناتناالعمالهذهمنا~ن1•اومنواننيممق.ااتطحن~ولماه

مهاااأخوا»ثمقراراتشاللفيوهماغتهامامرسةشبرنتالىأدقتوالتي)اواسرو
ااإ~__ماتقعابر1اامافا6ااخاهاماتااممونهمنهورممقااتطحمناا.
واا~<رراالفتقاديلد~وزاثمأااد

)امتاحماتاالمكامذافمبةاااو1،نظرتذممذوطفثصادي2ات~ون1اوبهرطتاء
تضمنااشي1رثااهوةاافسلمناهجة»ولعا~ادف»ما_مو-افيلمر.جةنت_ومنوط

)افاامدولانونرى.مااامااومدولرامكااتي1ا~كا1اتارفرااسط.مت
7كاللماناولمتامالميااذحارنااتتنب_امكامىالهاثادمرهماكتالمىامدا
اره_اتمدتااموجودااناا_روو)امنهر_فةماااط1ناحر.مىكار'Iوسرو.اتورب

_فتصادم~اكارمر،اسرتدمةابزاامتماملااتالتفااهموناحبهسىارماو«وهم
ااسررم.عورطاات1امالهانمردرهتحا._)امار~)شاللمممدداكفاء,«)1)امخت
تمالانا6افر»ط_فدرامر_'Jرامطااذو.ا_ما.ادمر.ماد«ا_مادقافاوراات



ا__ااومدولفىنمه.و،نا1ءد.مسردممبررارسرر.مال~دن_ه_و1ر~»مااتا6متاد1ا
ال«_ااسر)افاامميااثتدفامىدمم~_وااه«ام.6ناحرمنااهافيا_رقاهد.طتوىمسر

واالراحرق.6حد.نكمنرواهتمنثراكا~»اد»ءمرا_روا»طمدوطت1)اوسراثلوثوقمر
ااهمرورقمى،ماتاومنفانسيامزاامر~دادهفيياحااناارمولااوهمقتثمالمقكي
__ررماهر1مه0،ادم_1حره~اث«»ر~رااثقاطااتا_~6قامد،«وراااث~»_تا

ااروا.«»وار.نمتىسامدممىبتالورJS.ده»بعت»مصادقااحتمحاورااتان
~ا_رلمكتااسوورنمىجعل،ت6اده-تافأاذه_ارءن7~جا.من:امرجودمة)افرممه

د.ا.ااعسرتمىا~هوممامم_ار..حبا«تىفةواادفبهو.ءهمأودرأمستم.دفةخاا.
9واا~هواسر~الفاونااتمدمرممادجصبوفى_واحدانفي_فدمت!حرار

.نافاتماوهمسراعبنا.تشترتفرلاكااهد«مثلراسحقبوار.اما~:اموجودا
~..راااامدىاندااوارباتامراعا-فهفبااداامسر»~فارااسر،باولهذ

ا~مةرااحناه،شاللادما.)اوامعب(خسرمارا~7ارووهوسر.وااطواامتوسرط
)ابسرءو_6ااالجتماع.ماامذ«،)_رو»ر«فد.اافهمأنوءماا~ح.أارءومدوانا

،نئمة~صادرواالفتواامناعيجاريااتفاورأاتموضو.عاننتنأو~ار_امثمةد1<
اانواستالونار_زئكارءتراذت6ادا~ئمأ~افي_»«في6ااو~هملشه

.واادراسةاا»حثموضوعااال~دتيأا.ئنمأرنمجأ~فينرءر2ا:لهامة

ممالن`´ماعا.اعمداناتركبنهو«هاالهتماممحامنابجبيا~ناوا~د
همناJ.5نصر~انممكننااا~وراهزومحا~´´.ننشده´`ما~~و_ءسر«`´انجازه

فالتن2اتضمنادتيا_فراراتونتحذماموسرط~ثجمنتسرفيااتياامجداتاا~
فاوتبمافباامدماسرمبةااراد)انو»مااامجال.اهزفياا«رمعااتحركاا~

ائمةl.J1..1ااأسزمنمنتظرالفيأو:`.،هذرشاالقد_~نحاودز´،(تاأفا~ا...´امف_اهمبم
)اماموسر«ونااتحااونىجدسرمامدرافومتو:نصاامعصبم:،مفهز«هفياا.»نثنمدتهاز

فا~ااسر،باولرنميق.8اذت~~اد~اامفاهسم،سذذثل،:نتبجضا~:اانزي
فيفشته~تممانحو»ناههتتاانيمرأمجأدئ~6خنهأمدورط،هإ_:_كبيرننت~

ال0 جمد،ان.ا.ا0ه.

71لنافدراواذ•خامد،اهميديبحوار:ئصاد.ر»اافر:ر:نتد_:.ممبئتنذ~ان
ا_ومولطنمم،امكاJ.,.,...JIاجد)امدتبمنونمبالعندئذذ(كم.تأتبقمنذاهالن

اخلداا~درئاافراراتو~،برذ»منفان»0شرو:`ل.1،اتشذا،~´:اارند.اادتعاه
هوأمئد~ا~د1الدد~ارأطاخلىداا~ءمبناهداجراأنحندتنسرمبتىه!`اال~´أاا.دورلن
اهدألتادباثناأ_،دوالءصو.ده«ءلثمأتقناسرءقعىمه:جب،ءمدثاءء

مانمرمكه)فياامتالممهاالسرتسرسرن0ا«مواأحاثىمسهت.طسرىكتان._رإ-بدا_م
5هذدمحمفهيجصرفاكدا~~عا_فوت:أتيادسرعةامأ.امعدزيرا_قسمه«ءسمداء،ر~ا

ا_صدق،أللىفوأمنوأننا.ا´.ماأمةهاات.فنبةهارب.اادالنواحيمن-'أسرساالصر
مث«ومرطاتالهاماافونفدمتانممكنهاامضا~ى7ااافالد~ا_موأ«سرماتان
ااهون~اهزفدمتازوماملىفاونااتاهز



وفعاناثماl..اعمننا~بنضوانااممهدمنا~~1اهنااسمراناحب
ا،ماداتفي1~مدمحاوااهيانمارافاالطمدداامتاالفتقاديتعاون11موزجن
منانا3مشااجممرحلوقوتان•شيلك~لرسنكن1ومجب.1و~اخاادمت
هورافااطهدداامتهاونت11اال»ما-~والمدف.وافعمامافمام-«اكهزموزجن
ااتعاونماراطتحدودمن_1ماموسر1ااامشروعاتمجالمينعملونحن_رمكنتان

جاهاتوتحدمدنا~من1وااحاه~~1افاتااهالرمنطعنماواهنممكاازي
الحااندار«~ااتعاوناهزمنهدفناان)اموأهدر~~مناسرى.نا~ارمناالطاهز
انممالنالهمت2اامجاJ.5في´`اتياازتفاأ521`´رمقطعنااخارجي)اماامعن

اا~مادلااتكال~مترامداازي)امااميفتماد2اعا~اهزمثلمفروم~حب
اادول1،ااند،-اه_2اوالمد~اادول.منمجموى،مناوواخرى6دوا«من

فعال«شاللورطتانااتقدمرمقطعارااتيااخرىاادولمنغمرهالهثسرال~2ا
.)افتصاد_تنممتمارمقطفيلهامشمترك»اأمن2اتدفنان~نمتي11ز~جم71

~ماتااكثر1مكانلنحتسروفL...:....:.Iشكالفياهزنوفقانمنااسرتطواذا
)اماامي.)امتصاداخلدرمةوامدتمرا

وفوالدا•مناارل~ر<

ماحداا.ااماأ_تماتاامكاعا_مدمعتالهد~هدالمثمنجاعتتدفعناق
احبر6ط2اهداالاخلومياامتر،ادل.ااتتفاهمعا~،هتتمامااكثرهدمعتوا~

اما~راسر~وامكانماتركامشتامماتاممالثاادياال-المىم1اا~انا،منان
لهد~>1هذااتتدفعن1مرك1رهفي

ءمالني.شاللادمنااامتا~االمكانماتوا«تحدمناامالمناتهتكاتاذاا~
ومرث«.نغدهمثنالممااسرمحااماااوجودحمراا_فخدحارااصعمبمنونمكفان
اك.ر.6رفاهرفي



)7مدحوا

Jاررا.ورءر«._د-Jا

11...Iوا.2اورط

ااذجارنوالمنمادنبىاورااذماان~ااد~1ا

اال.امبممر0ادمود~

•><<o.مر<<><_:>.>_>.
افقاموا



سدممعدمد_د<.ه
دد».دد«ودررررررءر

اد<ددرألمه<أمدر~
وا»مدو.6.<«همدى_
هى»د_»مممدىم.ر،رى

ركمىعساJا)l..»سر11»ركا~)تJا»كاو~Jامس)-مم«ر«~امرا
ا.شر_د_ها-'.رشحاث1ا-'بىl..صاخث7اومزت«_ا11مةهاثادا
فيره.ئحث.ذثيرااعاحثماااهدوا.ط_«»>اهي~اف~سرثت
uا.~فةد«اصااشئامئر_ثعنعربارا)دسراJا.مأ:ار
Jارماطا J(اجذ...lJمدامعاهجتاطد.1دث-ار1ا~ا~_»)كالل.ا.

ااموهرورااو«ردااسراأ)
طور«_طلهي~فد7اشمةاا«ااحذااالوا_راادوراارجمم«<ندرلثاننما

اادواءممظم.مرفينحوما_رر~تصرموافد.أوانامىاكاثمر،اانسر،)مالث~
,نمرطن2اااسر،نواتخالارامااهاسرادااز-»مادااكسرمره.االمنعرافعزر•سر(~6ا

مايرااثأا،«ااهاممامنمكثمرهرنتاح6ااحمداره«اخفاناا.ادشمما
ءو~ااظنااتI~..JLتعرف_تمدىابىاا~ااد_~هذهنوتنثواار.اات

.ااهدااممةاالقتصاد._
هىحمدربن.2اااها~رحاللشرورفااالنت6هاامحماادائلىمىالرغموعا_

سر،ب.فيفامحاثنوفهاا«ا،مةاملااهومدر~را5اءددار71•قدمتااه
وكاد«اكالميماالسرمصرااموأمنظوط´مضاقاا~6هدهاامتاء...Ll-JIمناانمو

حرقد2اااناعمة

~مد~ا>
J-تت<
ل,ددا

ااموفرونااو«ود6ااسراد
االمتمادرطا»شرهانا~«رلاا_روملااتباهتوا_ااحطانمنءهمناها_امذني

رءامففناننامادر.االهتفاونناتءرتمناا~•مضىوفتايمىااثربر.تحتا
ااموقفاامت،ارفياخذناLaااذذاكحيتارم،تحدقونواجهرن.ااطمفترق

،ه~ر~اامسرت.هدلفيمواانمرمفاهانواحتماا_ااراهن.اادواراالقتصادي
1همدءرطفتمادم2امشاهاناادلاالو_و_رنمطاناماو،امكا~ااعافيم.اا_فد
رعامنحاولاناوااخرى.اناا،ادمىوهواانش«هادانتانتخال~وانااجل.
رمقااطه،وصفااثانيرمقااطاخت.رنااواذاث.حد6امسراونرجهانجماعربرنحو
JI.~الدناتوا«هااتياامحرفان،وفوحنحادالر،حاجمافانناعندمئذ،•).ul
ور~~ن.السرم~سر_االراداد~وتمادقاالفتوصعناره~عجمامي.هملهومن

.ما،الدناهىوااتحولهادىاافتموااناجلمىهاهماا)ادورمكارااهملىالرذ
.هدماامتم1«_ا1.انامالهاتمىا~رهر~

ورااموفرااو«رد9ااسرماد
فررامامناوحةاامفتءااممالن:´_اامحاكا«طرلده.ااتامدأانهنااودال
اهزفيحدمذتارومالرااتىا_اامرانأحصوهدرتتلذالذاارد7ر•اات«_ورمجال

.اامذمد.)1ااخاه~7اا_فياا_فاط.«_ه.مما.كاداونااناودواكرااشان.
.اهمانا

هورامىاحد)رلثنتمذناتفندءادا)موكرنادبارحد.متا.7او
ء)م،ما_مممد~_بكاممذ_ا~ثا_دبحدهمد«ب.رت__رااحالمةه«ب8و«._دمناا_تي
محدااا_ماثرامد-_ما>را_~،اد«مررااثمطباثا_سرفو)JIوشمسرتانحمث

l.....JLaJI1سرنااسرمه~_رتر1«_~قا6«م.مذءومى.هوماسرا»ب_اء~رمنثماللت
)افاا«_ا_سروو«_ت.مذ»ه_ذ.-ن61امسر«1،ر)اترهااهءر.را_طرو~،ارمراسرتو

~-فومأدا
)Jد` سرم
1ممددخاا
)منه.»«Jا

عمر.:دد



ااه.ااوهولمر،د2•طااسرا.مرو~ااطهدهطلوهى.نسأمادراتامامدرد~1ا
وركباراارحتىءد.هناهامامالروبفاور.ااتاجلمىناتانمشط..(lhlمى«اول

ار،ااعظا_)امامي)امدفالبر«»تا~ت~«افدل.فياامماتفوبىسر«اسرما،متا.ط
ااممدذ«در:مىاسروحنحوما~.ب~مادبىواالدتجاريااتحاورااتاومذطرو.رهت

وهىاحرى.اا~طدولمى1واسر-فاوتأنتا،رزفدااتحدواهزان-ر)افاامي.
مذطمافىاال~ىاادولموجأرتماتحجممىرادتفدماب2تراناعا~اا~داهز

.19^1منذ>ه.عا.دربم،ما-امى2امرتااهوة

مالمنفاونااتاقنطومدمعتتاحمف«_رواذاك
6فطن،~،مةفت.رتااتي•اامنظمةفيعضاأ2ااادول

وااندماتااسر»عقتدففيا_زمادءهذهانشك
ااصناعي.ااتعاونمجالفيسرسماودخرى.2ات2مجاال

وااسر_لبب)اوساشلى~حانساعبنااافا._هذهو_تدفبق
.فعفنانسواطمنومتعومبصنا)افاثمةالحواجزمحاسر

فضا_1«اه«ماءا

ا(تموملاا~)افتقارفي9ا(رئسسربموفاتا(هاحدىتستمثلااحالومط«مرحة
منادعممحا~ادفا~ااما~وااتسهمالتالتجاري.اا~ادل6ازمادفيااك
لكوهنا~قروف،متسامعنفنثمروعفانااصدد:هزوفي.االضافر»ا_تر~مات1خالار

الدولمنهاا«تفادتا(تيالمشروعات»مماثلنحوعا~رااجل~رملتقوبلتوفرو
موجداالسر.(ميا_موأتمرمننئمةماراطيففماانظر.مراجدسرعاتمثمرهي•ااصناعممة

اددولدصااحتوجبههاو«اامكان•ااحاجماعا.زبدبماموملااتنهاتامكامن
ااخاه~êLhLJIمنسرواأائمموامنمخدمانشا~منورااتطا_«وان.مدالمبة6ا

هذه~لمنعمل«جعوىألاقاه3كمرمدر~تحسنالصدفمىاذ(ك.إاحدماو
ا(فصوىاهعمتهاعا~قونتتفانكممن(متاثأواميضوى.الموادواءمأا(درر)
وا(تجاري.صاد_آاقتونالتعماا~l.J1..ااقرئاتجدب«9،_لند.

سر«ولدبعاجل.نحوملىاتتجدبأاا~سرمةااساا~~حتاجتاخرى>فاحمبألومن
دونتربدهااذواامستوىاا_اامنظمهدول»بنااتجارينشاطابمزتحن،_~مكان

والمري.والجوقاامحررقلالن11فافيت7و~اتصالوسائل_دمهاونمكان
اادرجاتمأقصىالمستحسنمنا(حبوي.ااموضوعامهكمتصلفرماثانمهومر»
اخمرى.~مجموعةانشرنة

اهمتعاماراكثمالرنأناامناعيهاوناات~وانااساربعا~ر~في.ثانها
وااموقعا~ثرمةوا~قوءا_مواردمتلا_هناصر«ب_ف~رااخاه«ا~تكاملى
اامدروسةامااامنماراالعتبفيماخذانامضاومسرفيلدك.ناا~وماااجغرافي

منعددانتاج6دو_ايرز«مامكاكانااذا~«محنى•االعضا»ائدولمنعضوللك
هذهامستفالل~فيعندثكاقل.فار«اسرمدخالتهااو•وادمنا~عمةاازرااد_اع
ل.ككاالسرالمبةااههاحاصأزطالدمم

وانا~زراعي.لنمو.مامامهت2امنمدامنفددشانعارنامتعسى.ثا_ثا
اان•نحذ~7امن1ااخاهه،ماحتماجاتا(وفاأ~~)افدر)أد_الميااسر)افاام

اامنا«ب.ااوقتفي6اامنا-.اتاال~اأاتخانخاللمناكونرخدشت1(مدمنات
ثنراو»اامكان)اسراع.مناكثمر6«،اانسرمهاحتر_طونسآتمخناسشاةو«اامكان

7»د6ماشرمهجا_منتمنافلطهافمت3بجمتراتاالسر)افاموااموادساه~6االدسر_ع
فا~و.مااط.ع،1مناممدواةتالونمامادطوهي,اأااوسرطربقطعنمئهاشرامن

وار.اا~اشرنان»«فىااسي1ب.موءلااتت1آ.8.اامتوثم.فاماط1ار~~ت،ط
حرى.6اااموضوعا~عىاهسبةفلب6ماكيد«ااتاهز

.متدفأ.ر:و:خب
د<~ ورهفىمي-.
.:...0.~هدن:ت

ء.مدد«ول0.مل
«فدهىذدكء..ر•0



7فدحمممم~اامانيهذها~
وذا_1~ءامدسرا~،~

JL.UJIمضا6اا_دول«منفرما

اهدممنامححرونتترالث2اوا_متاىااعمالمرحالمىمبمرسةارمالحطتوار،مأ
-و~ااخاه_éLh.JJIمشاركا~ارمنفةثا~~واتي.فشاسنهامناامتا«فةااجتتماح

اررحافتفاتيثمومى.اميا«_~ا_ر،جرواناا_ومولهيكا«مر»شاللتسرعم
ماعاديثاحضورمحضاأ2اا_درليصرمنااخا~امانزاانطمن~منامضاندعر

را_تتحاربى.فتمادبىاالفاورا_تا~اادا_~)ااحادم

ورااموفرااو«ود1اا«ماد
ااهملدطااحدموطااخطهذها~احفروراعا~جمرنافنافياتاادصا1حااومي
سرمةاالسرا1وااخطنتخذانمامنسامتعمىعندئذ.اامتدصادر.ماانامشاكعارااتعاب
اوفالااالر~-ماسر~1ا1راد7انسرتجموا~فدورنا،همالورراراالوا~ر

اتدمسرررممالوجمدكل~ذلواناالجتماعاهزهىصامانعانمااتىراما_ات71،
bJ....مذهوه«انهانناذاكفيمنااخفاواذ.L.:...:.I،ادهىاامشترك،ااهملاافمام

5-مماحااحتالمذاامعنوياامداولمى Jااهتصادبىمتعاونناسر«طاهفوه«سرناكن
.المىاالسرمىااتمصاما~اا~مى

اموفروعارداوهااداسرماا
افلدر_5اا..راحالو~انا
فيورماهلدتا.تمزررالفماا

اهزوفي.1ااموجودتها.:..L~ا
تLbنشاJامنمتعنجلىامن~حمثا
ن.ااذاعا ~.

«ماسراتوتنفذتحدسروفاالمحضاأا_درلانمنهمةث
عتدار6افياخذا1رشمالررف،طا)~ار:ه

هيسرمام2ارمةفيتتهحاالدا~اا~~فانااصدد
مررااجمااالعتمادوتدقمقاامنظمهاالفتماد~

االجتماعاهألموأدي،انتمنعاتيعىامربحدمثيواختةارلمىوف
ا~قراراتتنفالوان•ماسروهمياالسرطماامااه9،ماانسر»امجا~فسائح

اانجاحامضاماكوأتمنى.وامالىحصرجان~مى.صدرهناحلذهاذت
.فا~2اط~اكا«وارجوااحمو~



مدحن(:)

ا~«1اا~مبمدااهليمعا
رمم7_2اثمراامو»آمنظمةrLooJ1~2ا

ا~اادااجذاالولىا9ادور1ممالامناحاممذ

ءي)اتجاومتماديالاءمئ(اتها

<هء.o~وء_»»1._ه_ول0

م911ءنو~ر11-1ألمىااموا



رحمJارحمىJ>دد_ا

~ما7اسرفا•JJ.ارسر.رلمار«(م1اوأمالءاو

،فسىاا~وو~د1اومارناموسراماذموفا

•رهبهدتا_جمم،ورمها،ررمم.مدربىارهنها،رأرممامهخادفامبما
••اوزر1ادردمماابمحاا
خوأ2ا~ا

سرومركاددهاورحمهمدمالمالم~ا

ووالبركاشانآاعتزازدواعيمن
ر_قهاطتشقهربىهمنظمتناتشهدهاقتصادي
.6سرالمر7اامتنسار~اجلىمناعضا~

علتدفىاعمفيااحافلااجمعهذافي
،مبنوااتضامنااتحاىنتوقبتىنة»ر

اا~ي)افرمقI..LJI...اهزاعجاد.صفحاتفيبولمسسرالحدث)هزانفيشك7و
مد)فياإمومرحتما~اثار«المتنمامهحيطحفاري،دوراامتارمخفياعاضط
فيا(هثمانمبةااخالفذقتهاهااتياامكانهعا_تمشهداثاروهي•اسرا(ممما»الد

فيسر~تهماوعا~•هةفي،هورااالممالصيالمداموفيااعوموجهعلىo.J.,5اا~ام
كانماضلمفاالسرالممةواامالداوروما،منتجار~ت7~مادمنآاقتصادين1ا_ممد
والاك.انزااتجارهاازدهارفيموضوعمتاسم6ورمتطوسا~منادمهارمتوف
ا~«اهزمحتمن<انفي65مارمبصدوطالبومبشهدسرالمي6اواافالمم3ذرا،

ا~~ااسعيفيعامةمحولاا»´يااا.قاةاكهزتوىااممهعالياقاق)امووف_ااناه
هذهمنها~7معسدمشرقنمدضمانواا.9الممااسر_دولنا)امساملزدهار2اقمنهت

متكامل.سلسماقتصاد،فضل•آامة

رمنابفكنعاناارئمرسر«لفخامالمحرب2ر~اافهذهواغتنم
ااقمطموأتمرفادانعدخاللا.مواذقتمبرالتقدعرمشاءنر~اات
1رثاسراسرناأما~ااسر~هذهع1~في)اممبضاأار...LJIفي
L..II..~هحامتفياا~وااتدجاريصادهاالذتت~ون1ااث.

ورمبةم_جممار~سر«
،عI~رااسر.الميا
(فسبمااسرااا~ا

5سرماصر.1اااهرمةلمذ»خامتتهفياخشمارانا«يناق~_اا~سر،)هممتواحره~
انجارانذعنماموسرهاا~رما~~~تياختمارا~»ل.دف)ااهدو_م~بالنام

ا_تثماورهومسرثمد•ا_هرمما_»_داهتفيط6ا_سر_و_بىثمسذدهفتامثقماةهه»رر
وار_رومير.طوااتصبةنا_تمضمارفيوهرطا_ثااجمروررطه»_فتيااتالاا»فب
اا_فااا.نخاللدتسرمتةااروالميااسرأمااها8فادبحمدار1هالد~ل1وانمر~ا

.~ام«oJJI»اسرما_مبومات»دا_شيطهاثا~د1ااا~6،رثاسرا_ثار_قى

اموءاامما

9د.ااسرن<ر...«0<.ا..ا(سرس»«.راردوو
110.ء>._.،ا«د«_,.رداا..مو_.:.«._،...(1 JJI



1Jسرماه(

ء~موأJا

حةداحماا
,ر(ممالسرا

مة«مث1محااهفيند_مود،.د<«~رلذJاا؟.ما1

الرم«~~~امره،ه1عثثةL....~~~5رااتااحال»رمةاا_رر،مااشطوجهاثر
اا<ت~ر_ه«)ل~--ألاارة~ف_~اامثاقدانثوطا_ثي1ااحطادمت6نمامرو)1وحف
رد_ه_هJI~uمااثمتطم1احثاثما»تا_ثيود.ااحرسرهتفااوهتفرراتشد.و.~ر~1ا

رم..دررهدةهمث.فىادمدواطتمرشا-'ث،رتب،ا~راصدتاهه_~ااقحنلا_ر~
.اادور)هذدمصالاجاحات

طسرماسرماامافضباJا_بمماا~امتجمامنافتمااجلرنكاافيا
،فاماطوره،دسربمالتامقتركاقدمافت6ا~هملانفا•اسرالمبا
92امرحاا I~~1_تسر،،ا-'~وفد.امشقركاسر~اسربااااهملىوiن
.امقتركا-~مااسرااهملىJطسربسرما2ا_ركبن(اهومشترك1ا

المتزنرىاكدا
ره1مت،1،روما~م

<قنماددالألحمل)

مدادنيزاافتفاو~ا.،ت:مئصة`ااد6ا`_اسزاممالل.ممسرتفيورماابءمةنبكنااان•
موأتصرأذ~:انن_ك.امز!´_عب.اعذفيراخفيمنانننطالفاننا.ءاموا_.تب
اا~اتهجرت`امنورفيأاثأنيسرال؟_2اا~1موأتمرا~فادمنذاالسالمي

.ااعضاأاادولممنالخصوه«موبمحا~•فتصادمةاال)افالفاتوبرتطعا~التوكز
ا~فتصادقاا~ون)افامةافمةتف2ارفعت-بن1قد-م'IVV'6سر~فرروخط.ت

أاامضاولاانموح8جسردءتاسرامدمبةنب0~م_8عشر~~شر.تملتاا،_ر..:'جاروااتواافني
~فىمأ:`حقر~زر(وسراوجن~ئسة»ر1ىم(جماودجمخالارمدنااجديا`~اا_~
.إرماااب)امشرما_مبادمنالدهرفب

اا_~من;جزءمامنمل5تملام9خصهء،ت1عا..ماقت»»رأسر«ماتىءطتامذشثمم
واافتعسادمهماا،نصأثمةحد:،7:مرهزان`_ع6ا_طءنبه.نو~~<~ه~فيااذو
منالممه´أسر1وكا__أول_إن3ا_قرط:ر)امدالعبةأادولادتتد«رمب•جتتدما~7وا

راثأ،مملأامومرقرمز3صر~«»راا~ف~.ااسذتانشثراات1)امتتخمهالوكا_اات
6اال~دبو:امحئومدتا~مد~توتتوفمر)افتصاد_اامحوثوضعمضمارفي

.ااعضاأاادول1مبوااجتما

الالمدازامرثا.مامنمنفكا`.مت~(المر.إ>«7اتسرمدهاااهوة0،فتت،تماو
ر)اا~جاألمب»`سرلث5Iافرنمد:و•ا»ثادذ.را،حوثا-'امرنياواذ~ارب~دا_ت
راادافن1راتجا:6ا~السر:(هىاامركا_زاو:تشرمر5زراسراحاوتدمادلى_مدنااو
.,ا،مضاا

د~)أ-المب.)ألما~م6موأسرسراهمب-ت،رن~1ا(9~مر11سرالمي6ااا»ئكع1واضط
دملوذ~أااعف:ادولنءباما_ممرفااعمال-ذلمىفيورءنثك،دورسرمئظوتاق_ط
,JIوما9اراات.بتا~يأموب(.وتترعامشرهحدورافياتءد1~من..قدمما
JJ,j.~



0االعضااادولىمحاوال_ردماد6حماارنمامنااماا~1«المر7اااهمةمر،~وا
مىذاكفيأمااالمتصاد~انهانمئاطن«ومرو~ر4امذءاادفدراتماما~االعتماد
ووافى.تنصد~احنساجاتتا._فيوا-مامنها.ماالقتصاديماووااتفمزمر
متممادي6احاورالدث.دمما(حا~ااهمل1~متا~اهورنهالمااامنالورمرالدموأت
.ااذنعرنموفرومعهااا~ودما•االمماأاادول.مى«رما

1~د~معا~اامواه~اكدمدهاارا«والمىاالسراا~مرسوأتاما
واوماناالمدهتتارماراامصاأاادول،مىاالفتقاديمارنااتاتعزرر

~اااط-اازرا~6ااتسمد-ائىاافذاال~.وهي-فوات-ت~
.فيماااط_واامواهالتملاان_مجار~ااتت7اا~ماد-نواو~واامتك

اهمليا
امطنماJا

اهاماو

~ذاك~هرر
ىر>~ال<ولددا

اماهاامىاند~امحد.رنما~ررعا.ره~ااامو
.محا.رناامىنهامامااهعى~2ا

وا~اامتتساامكاناضمى.دورهامامتفدفيااما~االمانة1اء_
مارن،ماآتطآاخةففمذتعا~اا~»لفيااما~فا~11اا-نواتخالل

رورمك.نامتامنطتا،~1اطحمهاامتت1مواسرمد11مو،ااتندمنااعضاا
متصادقاالااتعاوء~2محاميهدمااتمىمختأفL__ءذمتاا~

6-امناا
ولادامو
نامولJا

فيا~مدشاانااررارقمرااموأترمح.اثياامدواامنااورامهانممالمي
ا~1اامما_اامتوهمانمىمجموىم/هلم1و،رت3الم)و)0»منفسر~9هران
امتماممىااتفدمان71ار.مدااهاهزمياامتعاونعما،.ونامججا~
فا~مىمثلتتمعوها~.-.برثا،طكاءاامر-«الرد6الد~لدو«درا~ت1ا

.ر~وافاامتاامقاومان9رفاااماا~ااموارد

•ما~ممممارسرطمي6ااتجارات~المىاالسرألراامرشرح9تجار1اان~ومي
وقامااشجاري.انااممدفيدرا«ما_وضرما~مثتمل.عملى.وسرمجرضووفد

او6ااحر6ااتجار~~انشر»موموححولاوا_1درامدد1عد.ا1اندقرمرهز
ا-~درمدهنفااو~هيو~ر.65مئسررا«ال~،سرور~~.رانرماممك
اممامط.رفاتاسرراشرلماط~،هماااخاهالمىاالمدمرااموأتصراراتط.مقت
سر~سر_7ا،وضوااسراحوسرادلىواامناجار~ااتاالسر(~اافر~مومن.منما
ا.الممةجار_تمماره~8افاهاالطر~

~ا~ورول،2اتشررتيااله)اوراري)اموأتمرانه.مد,ااصناىانمسدوفي
اهزعا_ومسا_تعدطواتخذمم5)م~رامرشرراللنا،اداد(ممىاامناعي

JI~J.~حول)اورار_)امشاوران~مدارعا~ااماىورواةوافنو
<ا~ااداا~~1و2اورطاادا~مادادىاامناعياات«ماور

تحاد2ا•انساااالر~_وفمماااتاسرمتالما~امال~ااموواا.ملىارممدوفى
المىاسرا-«اامجااسرا-بىااانطاما~حو.1جدفياا»واخرا~اكي-المر،2ا
وسرمعره«.عا_اامصادمةو,امماااادولو_حات1جاهزاامدمي•0اءا~مر1

اماالمىاتمر'y-"JIعا.ااال~االر--'6سراالء1ا~2االتماماسر.االسراانطاممسروح
.مرها،مطر9ر.مااحا'Iاوزرمرااساه««



هيهدنياانوااما(~وزااتمانومئأ«محد_اانو1ااماارورمئوأالدارممدومى
ااخرط~مهنكالميمد_اانناااسراطرز_اامركاا،نوك~مطىتمااجتما

اسر~ادر،حمثمجموعتيمطرساامحاااحاه««اجتصاحاماللومد.امدتا~ولو
ااتمد»ردنامادمتاافو~رخط)ووفر´`اسرماا_ا~رارالسروا``

ماوم911«المد2ا6ااهوأسر«مئر~واانالنواوحماوااماوو~LbJIارممدوفي
و~وفد.مممتمااأادمى_~و~هوLoS_6وااننصروااتالنولدوحما

مسر~نمىعررمااجتو«~مدفواوحماواانك~وم1وامهLbJIحولعمل،ونامح
وتومذ<~.رهماتمنل.3فى)مم5وم(ذ،ااااه<~11حاللراأااف

اا~لىسرمالحول>ااحدراامنا~مئهاحاجتىمال1ال~ها........(JI.امىممالوفي
ما»مىم19لمر1مومدرتك1ئمرءمى6اند~مال~مىاال-ال~امناا،ادمحرء6ااماما
وءتعضاا71اادولىمدمىمممااحاما~61االموت»مادلىمحماتاتحا،_محا

l...l..La...JI6االسرالمرامناا.ادمن6ااما-ااالمدامتخااسرمي9فصرارالت.

~--~..,...,'JI-,حا~الاالما~متوالمافيواا~كارااسرانممدمياما
اامخما~اهاتاادراوفرا~لحز~اا~ااخدرااارمحرمتت6اامت~
انمى.ااممدهدمىهىاامرور~

مرحارنااتامتفاقمات1عداال-المياامو»تصر~ومحت•ا~ىناحرطرمى
ام9مواموا/رشحاللقدوانة.اامتحدااالممااتا.~6اامت~)اوكاالنمنعدد
تر~اتا_وفواامتحد(اامموجهازا~1،منمرفيتنسراجتماعجنمففي

6االسرالمرواامنظماتاا~.مىفاثم-ماثليمتعاونوهناك..منرما)اتمعاون
.اا~.~رلاادمالجا~راالفا~

0»احو,01

همامر.مهنكاماعهنعا_~باادور(هذهاعمالحدرلارتعا~رن
اامناعةاحوفط9جارااتامخط

فيا«امد.ركا~ااتجارااراامعرو~ومن
سر«ا،اعانفامتشهمهر~تورماامدراطانرمحاات
فضيتتوكاداامتوسرطاال،رف«اا.حركاملىعا«زهاونف

رناو~ن.امجنساا1حمها
منداانياج1فدكا_ك1راذجاا

.ونهانوبروماى.ر

سر_سرماوحداطمخطوفوفياامر،_اورو،طدولرتفكحممنا~ضر1عر~ومي
~وقد•ااتجارقاا~ادلاسراسها•~اقتمادمةوحد(.افا~اتامتد
.لا(ممادرن.لكفيالدحثمررو._االواادرار»منااحالمحاتوثوكاأتتاافالر~هذه
اا.طفاف-ماال•ما،منموجمومششرك،راماناقا~د~بالىو~تا_دولتاكان

عا.ر1ا~~مسرثوشعا.دور_اجتماعاتال-قدااوحداىاسءحوماتارماا
موموىت~ب)امختمهنااوزراأمن-راهمارااخار~رزواامستتوى
مات.االحتما

حدتااتاامجالحمت7و•ند«هرمىااط1راامعاه)امجتمحا_،~مت<وات
.اا~~ماهزنى•1اا~،راال~المهاامجموعاتعن

ااتى6أالمحتدمادرجمماتاات.د-ر~فغرااحا~رنااهأح`´ر
.6حارااتسرمااسرما



9حو2اامما

مىااهمةهيار،عر~مىءهر~~ااسومحتنتالمىاالسر)افاامر1~1،ار
ااصئمةهيومحثرم~اامنحنررمىاا~طفيو،.همناواحدوتنتج•ااخاماا،ترول

اا~نمامنظمةفياالعضاءاا.دولزصادراتت~لاو،نااط.محيومدفاتاافمن
ا_ااوارداما.اا»_اصدطااهادرانمجملمن_~\JIهيعثسراثنياا~ام
ط~فسر(مي2اامااهااخلl...راتاامال1سسر،سرالوما.اا~فيثصا~~ل

اات.ادلمذشرطءتن،رماااهاا.الدصىتمراداالسرمنااحدممالنا~حمنفي•اجد
.االسرال~اراا،لد،منالدتجارق

ومن
مهامناا
ا~ا

فياl..رياهتجاا~~سحانا_~bJا
l....lزماعار~فتالممهاسراا.الدافي
.مال_اامواوقلن1ا95ثسرومرتةوعار

~سر(ميام1دخا>
l..´~~1جنناا

منجعار
ادامواو

وامي
اهزفي

مهادف

اامومكمراامشار1ربااتوزراأاراامعاامحابارمنثمنمافار
فقهتلفيمةمما1اكافر1اامنا_)اموفوحامالأعنرامتوانن1ااافاق
.A.--J..JI»حول5االمرجو

التعاونعا~منصبا_ذتيوهوراالعمالجدولفي.ااثمانياعاانطاما
منذقدماتمنظمتناانسطفيهقهكااعفا~0عضا7ااادولممناامناعي

~رامرثسهرفيسرتاآتياا~عيااتعاونحولاالولى)اوزار_ا_مشاورات
ممنرامد~1والمن1ااممرموب~«اامالحظومناشرت.انمسقحد»مام5اللم

ن7ووور«هدمومااتساعاتمن«ادوهيالنا~رl...LJ1..01.(المصفحةدانالمل
تحال_ما،فضلمماحتمتتااتياامتمازاتعنااتخليترمدالاا~ا~لمدان

و«فضلتعمارها.اسر~تقرسمبعهالاا~ترزحتكانااتينا~1اا_دولفي
فيقملااهراتضوالمصنعةاادول~ناو_نط.ااحدمثااتقنمةممدان~تفوقا

اعتماداامصنعةاادوىفدتفالاكيا_سرمسراا«اداناا~ا_تكنو_وجماقلنرمقط
~داد.~وفواغنىا_ممنعةدان1ا~دادتنانوهةمحاممام1اانامرالدول
وضمفا.قرافينامي11)افاام

9متعددمحاوالت~و~مهوLo.5•ااما~ا_فاماطااسرنواتخاللى،ذاترفد
اموااجنوبااشمالممنالحواراناال•جامددوا_اقتصادينظامافا~اجلمى

ولاالفمامهواامأزقاهألمنا~خرومحاروارى.كاامجا،ممبنتعىوتمذ««
ءفوفهات_ممنادلمنومنسرفىموحدود.مجم6خاهاامدالمممةانواا.ادما~اانامسة

.االفتقادم)

«_ف«هيواحداب_)ت~ااسر~اادولمه0روءفا)امئجوومن
اادوا~.االفتقادوضاتممافينواا-،فممااسر.~كامجمومةااقتمادمةدماناا~ت

ل،كوداامجماهزهىتسهمانا(~و-،وبعارالمسةااسراناا«ادمحطسرتوت
اا-_امهيااهتمادزفاوناات1مماءاخذتوفدن.2ات~هماوهوامجا،مبما

منعلمةهىتمرواامسر)اوبوههدداامت8اانئساخالل1ردمطورء.ههدمتتالمىاالسر
ار1ركامئمت1امدالمرمدووافا~اارااممالراامدرفىرميماادراال«الميمرت0اامو
ااررسهدنت~د)افررر-ال-رفرالاا~ك1جالا1دعوفاراولهز.•JJi.-شاء

اماامواهنامتمرمشددنارمئأنهامىمرمهدهوط)اسروقهدهافا~وجو~
.امادماهتالمىاالمدماامااهو«مالتاحلىمىاا~.مافووتااسىاامحاوالت



دطاارئمب،اارئا»طشر~تااتياثمهاادااا~طهذهامحمالاهتتاحانه
م»سرددببمحهدامبة.دهورك_ا_ت6ورر.مااحمموثمبر_.رهبىمامبقكانحدراا«مدحاسةفيل

فىمضىمو~اقمنراكث•باد(6وخطنط_ااموفا_مكلرنحم•منظمتنا.امز
~!1مذامتماطحبميجارتيااتهصاد~االفتارا_ممبدامالأنحواامعاصرتارمحنا

سر~همىااعضاأاادول،منحافيهنفاهتا.~وخهباتواهتمامعنا_مىتدفهمبسر
.اركانهدومرطاالسر(مررضامنااتمبعززا~

اخوهاابما

غنيمتفدامااطامت«دد:ن!اخمرارفياوة1<رد7امتسر»رم1عاالميسر6اامناعانا
ا~ا,:لخراشهناابمنناذاك.اءشرعةاه،~وتوغني._ط~اثاءثرو

.امتخصصنالافمااورمنا-قتدا•ا~مااونمهمL:.Jاامفالرمبناو

مامنازافرا6روثااممتاحةااماا~مواردهمنالمياالسروافاامنا
وفيا.نائناهامموتقواتناوتعزمنمجتمما~ر~تهفيتثمارهااد

.نالعده

نسرن:ن
<0%ث.:

.ددرت0



_حق(هأ

اااولااجنماحعمالاجدول

ريانجااوديفنصا7اونالنهاثمها_دا~1ا



اولاéالرنماافمالاحاول

6هذناحرف2ا1بماسر1ا_,
_~1ااد1ااا~~حامدامت_)
وا_ر)امسروهكه_رماحاحتوئرسر«فرمرت_ال
عمال21جدول~رفياامواف_د
o-اامملومنظمما~ااد_اه~~درزار_1ت1~~1ملثمكت
،مىوااتجارتي~الي2ااا~ون.~ا~1ا)اونه»~ناامملسرمرفر~ت_1

Iهدمرومتعنت~منعاراامملجدمدطسجاات~واا_~)امضا»اادول
اامتعاون

y_اتمجارياامتعاون(

مئمل•مضا21ولاال.منرياهتجاارنالتها~مج»رناوسرنيادعدا
مورا6جمافي

ر~)اتجات)امعاوماك~س
Iبى~ااحمدااتو-مذرسرد~2اا~وط-

1ر)اتجا~تاطنسر
1~)اتجاا~ا_ما111جرز2ا
اامذمنما~ر_اامتبتا•ااجرا

مياأمناااتعاور-^

عيدمنا0وندثعا0حول~»د~ر_Iدوز0ور«دمث0

:>أننب~رن0<-•

I(ااتجارااعفطمياافنياا~ون
،~لتر~1~عىاامنسااا~ورمجالفياافنيااتعاوناناطب)

-تمسار~2واالمند-~وااخد~ترمباامتاجهزاعا.خامة
.قد~واامتعا

«،مهموأفضاماا_>

فواعد)ا
اجهن~ب)

2 Iاجر•I•1جذال
،~امناا

ا~ااد

اسرىفضاما1-1
امعةادداحذالااهادمماعجت2اا~فادومكانرمحت'11-
Ií-ادتفرميعارفهادمواف
..امراادحتجاسر~1اا_ء



)6~حق(

منا.فمامنانلرامر

ريجاااتور~دي0الاورط~لدتةاء~ااداااحمذط:«ا._تاط



رنينء_تJاو.تبزl..دمذحا7اورLت.6JJهثاl..ا.احز)JJا_،L6طمث

فى2اامنسرفد-اات.جار.رتقحادافتافاونالدث6ءاثا_د_اجذماوا~7اا_دور)ار
>ام9^ألفوفمدر1l-1(~ا_فتتر)فىوامبةاات~جمرور~1»اسمت~ول

رفما~فرارهنالتسرتان
مالمافياا~فدا_~اث
،سان19لمم1محاماا~ني

.وا_تجاري

ال.المياادمماممر0مومنادهادر).ق.ا(:و-T;)ا
كامو~مام.رممفياددمرد_ءادمرسبا،دد~ى(رمهادمال

~فصادرادد_متاوناءممااددادامهامشاةوجوب

منعلمةفرارانفيوتنخبمتا،فةمةمممهاانحبالنفد1ا__~انت(«ظواذ
--

لىدهالممنفاورااتمنفنات1ااممكذلاا»مدماثجمبع1~دراسر.ءدمي´<.0ر..0اامو
مااالممدالمباادواء6فدر8زباداا~دفممتموحاتفتهقدمموت،وامجادوامداا_المرمأ

.6جارروااتطاالقتصادماامجاالتفي

عا~توافق
ء_فرهاثمةااد1اجذ1اسرررثب~م_1
اتخاذاادولمن1دواكالسر.رثب~را~1ا

توصاااتوتاارا~~
.مانم،تا_الزم'1حبر2ا

.ماونوصبانمانماارفرعا~اسرالمبةا)االولماببااخاراذوزرمنصرموزالعاط-م

í_1عبماواالجتفاهسبةوادثاالهتصادمطورااشوأسرالمسة2ا1اااسزا~.ب1ا_ط
)امنطمأوااتا،حةاادرمبةااوكاالتوهذاك•المياالسر)اموأتمر_منظمة
،شر~ااهملسرمرمىفارمرتدفدممت~دي7اJI.-:>-.JIفياالخرىزتساواحم
ردتزفتنسرمبقمنا_ممةااداال~نمكتكيوااتجار_دسراالقتصاماتهانشرط

.ومتا،هتهاالتااعبهذهفياا~قرارات

1عد_مسراا_وزاريا_مسرشوى~_ا_حةمت8_~اقا~-ء
ماهبثاعضاءمن~11اتدثا_فامز~ر)افامااممن
في1اا~اتنماتأسرمهاامومعااونثر.فىت~ون1»ماتتعملوسروف

ااهتتصادر»مااتتد~ونمت~قما1اا_قضامث6كافطب1محا1
.االمحضاأ





I1ور,ورءو-مذد_يدJوررر~-ر

~_جاااندمنهادنالاومىاامذماا_~االمحا6حذ11~ااحنا1احاسر1

.امامنا)امعروه«االعمالجدول.نودامأتحراه«مانااسرتكمدورنكاوهالد
«ير_ااتير_~ااطازاارتياح2.مامارئمعرورةجمياانكممى_~اما.واني
ات.منجنمنومديكااكاالواراادور~هءحتاماو،ماامحراواتنامدمما

•عضااو•ساورداار~)اوزاااجفتينار~««ااعميى،ااشكرا~هدمانيو
.جادعملىمى.ه1موحاواماو~طنمسراهمامنمدموهاماااموفرينماوفوديم

تو~فية.كفامدراساااذ.~éاجتماامكتب6~اعضاهايما.ااسالراتوب-'
1اامماكونمدتاو.اكنميناوفود•اهرواميمزااموقراا-اداوهما_مكتمبمملى

الرد~اوااء~.~امانو.ومعممااما«ط~ااتحريرو~اا.مود~اا~.~
.اءهرر،وصف

مرتااموأ~ماماميناا-يدابىامعاااجزيلى.ااشالراتوبارايما
اماالمىااا.نكر~««اا«يدوامحالي•اا~اتا،~1ال:)اوكا-'

اا~~ط1اامثحدامماا~اا~يذتياامديراامديدوامماا.
امدموتيمزاان6اامثارالحرى2اااماا~تاامنظماواممثلي(يونيدو)
.اا~~رتقمفيحاللمنايحا،~

l..ا وو
مندنكمسرا

ااننطبعى
1ا~دراا

حاللمىاامسر~لميسرتمىتانفياما~عناعربار6امناسر.1مهده
ومعماظلميويونيدومدالمياالاامو«تمر~،ين1اممتار1اامالمحات
اا~ااجموداا«يرجوااعالفاتتاكو~تطميواافضلىااجديد.

خار.ورتاادكجانبمن

واعداLI.دو~راالعجابتأعوومسريكااكاالوا«اادورااناعتدقددامي
.ااماد~ااءنواتخالل»ال~2ا)الدول.ينوااتجاريمتصادثى2اونااتحااتعزين

ل،ك~رمالتوىصمدملى1واامشاركاالجتماعاهزفي1اافشاركااوفودعددران
وهواامدت~ل،النسر~اا~يرواامتشجيييا_رفاما«تدمثا~تياالعورمىتاكيد

مجالفيجماعيانجازتدفينفي6ا~اار~نظيراهيسر.قام،شالليو»الدما
.وااتجاريةاالفتماد~عالقاتنا

و~نيومنامهنوحاان«ءفدورناكانااماط~1ااجتماح
الناعيدالعنالثد•مدالمياالوااتضامناالمدال~اا-قيدا
المي.االدامااهاورخاا)امثرقاامسر~ل

دوالر.مايو~دءه.نمومدال~7ااادولتجاراحجم~مدرااحاليااو~معي
اارمماهد~اافا~متوافر.نميمبتعظىاالمدال~اادول.~ااتجارااناال

مىءيدتا«.نا~امدال~1دوامها.وه•ياترك~توافدالكا..نحو_مد«
اامو«.اا.نوا_حاللكا«هاا.الكامىاالحرىاالسرال~أادولر-هتجارتهاحبم

.يداطالمثرحتتانهامحداعتولرذا.ااما~



)ااماءاءسودااوه«ءرااا.:._ر«.)J',JI.د_ا،اااادمرا_>->ا،د.«1
حه.روداتمة1ممذد1اأدل،مر´ر0اا..ر0«:.».دااات_وداا»موا،اسر.ما
~~اIءا_مورالدممرااحرهادهاداا»راتىأالذنم،لده«_>ارماهاا
«ار.و~í»هدرها1ءدرده_ا«.مةأده._>ودراااسرهرمةااه~.طثماتاها

ما.و~و1»_اامداهما«~اا~ا»رم،دادو«م\«ء--'111~ا«~_راام
ءذونارهىأورزامل«مأرادما.اا«م«.»و.<«~»~ااذ.سامىث«رطك_1ا .~

6ااء.و.راا~ت)ل.فهمرد)حدم11اا-،.:د.ر)»ده«در•محاالااادرام
:Lt.'-رماهان«__ه.رهر،ياو~اا.دزراارد_اu' " ,__JI.رمدر_JI'_.,ما».

....IJSJLد.5>:´´.ماددردد.ماد.رادرنداد)>مر»ان:ر

فاام1د ممر
»ألما1مناL».ء
~1،ر)1سر«1`

9اصاف،»دوار
جند)JJ(راو
~-رراردول

هىاا»ه-لدر)



ااز~نارنماأممدالليمحهصفدمه

المياسرانمرالموأا~عدJI~lااهاماممىا

Jا وردد<

يااناامااثاا«المياا~موأعتصران
عا~~وافقا9ا,اا~نسكانونمنامرم

)المجنه´`.اسرم1خاهوزار_ا~~أ1•
ا~متاا_مضاأاالمنااا~متاا~وة

ا-هود_اامر،_ا4مماالJا
~المرااجمرور_ا
LAارزما
رنطفاسر
...l1متتحد1اامر،_اتاراماا1وا
...lومتاكا1وا
1ااهاممئ2ا r~الءالمياتتصراموأا

اماعورهههدرها~مناا«مود~اا~«_1اامماكنامانا_اا،دوفي
.دوالر.«المأموراامتحداا_~«مةواالماراتر2الومامونO.و~5واادوار
---'--تأودااتيىاامجاونظرا.اخرواانشرتااتمي6االدسزا(~«فد~

ممو~مالارسرفيتمجملماااامتمرىاادولمتفيسرنوات.اهداااجفا~
ومااطحاولالىا(ومولموءمدسر~طاجمناحا~اهزسر»رماو.رمانا~فيفيالى

.ااممونةمشروماتخاللمنااجل
اهزفيماموسر،تمقدما~زوافد
•L.,,-..oJJا~.مبحدرمثل~وىت

.)اا»مئي(مالولدوجي2ا

اا~رعهاادول~وما>«><
عارظادحفاواد~~ لدجوفهةا

فاو~.ااتانسائما~نتمملااسولمئمربموااتصاصىسرال~6ا1ااسز1وار
مىهملتاسرىمااممهمنظما_موالذنوكاادول،مىمادمااا~طمحا_وئمق

ااحما«».6مكامواجلمناامحالاهد

انااناالميااسرااهمةمذمرموأاعنساهااانسراااحذطوفا~
ا~درا-ما~امرممدأحا_والدالذااراهىاامو~امذهمرم1الورر
ما11•اصذمامامرمذ~اال.المىزمرااهوةمنعلمةفدرالم.7رمرااحط

نكااحمذها.ء_حد

ددومعانمهمد<ل
<9ادمنالاره_



ا^(مدس

ا_.زمانارشردا_«مةمحاليمنءقدم

~المر1اتمر0ادموأمظمهمدادسراادحاماالسن



رااممدال~أل7ااادول،ببىجارتالدثاات.«ادلحيمزابيد.يتانفي~2او~الومبي
عا~ءدسراتءو~1زيياد1اهذهامىتشك7و.1فا~-نواتذتمضون~•20اراه
اال.المي.ا_ه__مفىروانذاانمهمبوتاارخاأمنييدمندفينىت

فىميتحت<رفييدأثة0دمد_عى>دميمومرألحتماح0:هزأ~ممأن0وأنى
~»رهي«هطالمااسر~ودوار.~تأروااتياملااهوكاد)ال~جل)افمريب

د~مأاا~~6اهذهرجمنتانجميعاناوابمىوارالمي.ااسرامااها0انحا
وامرجاح.ماانجروانايالالوارريقااطL-J~سررارت،فاارااا«ونسرلى.9ماموه
..اسروهامااهافى)امسراميىا~حو(مارهنممتيسر،»ر

فداونونالاراندمنىو
نا~مرط~ئالمJJاوانط

<اونمالر

نركا~فىمواجدكت1ر«تحالل~مااسرمذممذهمذم
.اهدمىاال،رماحاجذفياافادمااهامذ~



)همدحن(

ك~أل•7اا~اا.ادمعااذضامنءسانارفر



مةالمبالسرااراا»_دمعمنفياات،ثسانار~

فب«ا_رمافي~~1امى9فررمتJا

فىا~فدةارق)اتجاوفتصادق2اورهاااتائمةاادااجنةالوارااادورةار
.)'911(اأ~نيئسرمبنتنو~رم11-1(~رطاافتهيراماتور~مجمماسرط~ول

ا001 9)090(
15ا~1•

ا_سرل.نصعب

(مياسراخمةااثصرموأمنامادرا
_فضيااذوااسرهودمبةااعرصة

سرنوات،مسربااسولدولفياثدالمد,ا_مياامو~،ما~خ،.فاقمتالحظواذ
.رهممة«شرمبةمعاناطاا_ادىمصاتمراامسرالجفاف

فدمت)اتتيااسرخمبةتا_مسر_هماعممتى،ث.فدمرتالحظفياو
~لمنل_سرماشعوبمعمنضاااتسرال~2اال~ااتتا«ع

اامتتحدءا_~~تارما6اودو~طااكارمت6ودو~اسرهودمةا
ذ_لثفي«ماالسرالممةاالدولتدمثهاا_تتياامأدبةتاعد_مساا
.ممبةالسالا

سرالممة2ااا_~_»قومتا_ذقااهملقد~،ااتامضاتالحظوان ~..
ا~سرل.متصوب

ألماتسر(مهامتمفدا(سرل(مرناعبى6الجدسدالمساهماتانتمباحمارتحانواذ
الموضوع.شانب)افامةاال~~1منالرفيورد

عنمتعان_,
ضافمه60ااءفمة
ااسولتمعرب

ميدااسرفخامة~ا~نشااناا~رحمصبقمررقدو«تماماتمأخذكاما_)
دوارمايرن.اقيمتها~_واغذ~اتوفيرمتراياجمروريطر~سر«ايخوين
وفدفر_هي9ارلااسمفيسالجفافاا~رطسر(~7اان)اماداصا~ح
وااتجاري.ااقتصادثفاونااتاث~ااد~1اواسر2اا~جاسرطخاللاال~

i-ا«رنامرمد~ات.مسرامدايضاقدمتتاناالمحضاأاادولتحمث
رل.ااسمشعوبمعفامنااتاا_الميمااا~ااتامر

ا،_م0>

وثبر~د«ء
.ر<فردا

عالمIنط~ب
_منظمةمافاا

9ااوحدأمنظمار1دحا0
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