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!ةيقاب ...ةّيمزاحلا
تالؤاستلا ضعب راثأ اّمم ...ترشن ةديدع تارارقو ،تقلطأ ةريثك تاعاشا
 ... نكلو ؛نييمزاحلا دنع
ةيملاعلا ىلا ةقلطنم يدلبلا اهقاطن تّطخت دق ةيمزاحلا ّنا ضعبلا ىسانت
ديدعلاو لود ءارفسو ةيفاقث زكارمو ،تايروهمج ءاسؤر ةفاضتسا لالخ نم
.ةيسايسلاو ةينفلاو ةيمالعالاو ةيداصتقالا تايصخشلا نم
تامدخلاو قحلاو ةعيبطلا اهمسرت ةيفارغجلا دودحلا ّنا ضعبلا ىسانت
ىلا اهسيسأت ذنم ةبقاعتملا اهسلاجمب ةيمزاحلا ةيدلب تبأد دقو ،ةمّدقملا
قحلا لعفب دـّكؤملاوً ايلاح دمتعملا اهقاطن لماك ىلع تامدخلا ميدقت
 .ةقيقحلاو
؛ةياصولا ةطلس نم تردص ةّيمسر تارارق نع ىضاغت وا ضعبلا ىسانت
يتلاو اهب نوكّسمتيو اهيف نوــّنغتي يتلا ةطيرخلا ةقيقح نع اوضاغت امك
اهـّنأل (يضاملا نرقلا تانيتس طساوا) طالبنج لامك ريزولا يلاعم اهضقن
.4691 ماعلا يف رداصلا سيسأتلا موسرم صنو مءالتت ال
مهأل ةنيدم حبصتل اهوراتخا نمو اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ ّنا ضعبلا ىسانت
همّدقت ام ّلكو ،نامألاو ةحارلاو ،ةزّيمملا ةمدخلا اوراتخا امنا ،تارامثتسالا
 .بستكملا مهقح نع اولزانتي نل مهو ،ةيدلبلا
نحنو ً،اضرا نوكت نا لبق ،ركفو ،حورو ،نايك ةيمزاحلا ّنا عيمجلا ىسانتو
ةيطارقميدلا لئاسولا لك ىلا أجلنسو ،اهبارت نم ةبح نع ىلختن نل
 .ةيمزاحلا حاجن لاطت يتلا ءاوعشلا ةلمحلل يدصتلل
راص يذلا اهنايكب ،مويلا ةدمتعملا اهدودحب ،ةيقاب ةيمزاحلا ...معن
...حاجنلاو يقرلاب مستا يذلا اهئادأب ،ىذتحيً اجذومن
فوشتب ةنيدم» ىقبتل راهدزاو رّوطت ىلاو تناك امك ةيقاب ةيمزاحلا ...معن

!«اهيف كلاح
 يتّبحم

رمسألا سايلا ناج

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

ّنا ضعبلا ىسانت
ةيفارغجلا دودحلا
ةعيبطلا اهمسرت

تامدخلاو قحلاو
ةمّدقملا

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك

يسورلا يفاقثلا زكرملا

ةرافسلا عم نواعت عيقوت
ةينابايلا

تارايز
 يراغلبلا ريفسلا ةرايز
سلجم عم يلودلا كنبلا ةرايز
 رامعالاو ءامنالا

ةعماجلا فرتحم حاتتفا
ةينانبللا

ءامسلا ةداعس ةيعمج ديع
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

يسورلا يفاقثلا زكرملا
ةيدلب تفاضتسا ،يلاحلا ماعلا ةيادب ذنم زربألا وه ثدح يف
زكرملل ًاصقار ًايئانغ ًالفح9102/2/2 تبسلا ءاسم ةيمزاحلا
،يسورلا – ينانبللا تيبلا عم نواعتلاب توريب يف يسورلا يفاقثلا
ىقلأ يذلا نيكبساز ردنكسلأ ريفسلا ةداعس روضح ًاتفال ءاجو
سلجملا لبق نم هميركت روف ةيبرعلا ةغللاب ةيلاجترا ةملك
ايسور نيب ام يف يرضحلا نواعتلا ةيمهأ ىلع اهيف دّدش يدلبلا
 .نانبل ًاصوصخو ةيبرعلا دالبلاو

يور ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملل ةملكب لفحلا حتتفا
نيح3102 ماعلا يف يدلبلا رصقلا حاتتفا لفحب اهيفً ارّكذم برح
ىقتلم ةيمزاحلا حبصت نأب رمسألا سايلا ناج سيئرلا دعو
ينف ثدح لك دعب هيلع دهشن ام اذهو ،ةيملاعلا تاراضحلل
ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمل ةملك تءاج مث .يدلبلا حرصلا يف يفاقثو
نيب تطبرو ةيسورلا ةغللاب روضحلاب اهيف تبّحر يتلا ةيلحملا
 .ةيسورلاو ةينانبللا نيتراضحلا

يف ءاج ام اذه ،ةيملاعلل حمطت لب ةيفارغج دودحب ةيمزاحلا فرتعت ال
ىقلت يذلا ،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ةملك

9102 -1 لصفلا -74 ددعلا
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هسيئر صخشب يسورلا ينانبللا تيبلا نم ةيميركتً اعرد هرودب
 .يسورلا يفاقثلا زكرملا سيئر ميركت ّمت مك ،يودب الوقن روتكدلا
ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا حرسم ّجض ،ةيمسرلا تملكلا دعبو
ناك،evol htiw aissuR morF ناونعب صقار يئانغ ضرعب ةايحلاب

لفحلا ةياهن يفو ؛نانبل ونيزاك حرسم ةبشخ ىلع ضرع نأ قبس
ًاضرعم هالت يدلبلا رصقلا ةحاب يف ليتكوك لفح ىلا نيرضاحلا يعد
 .ةيسورلا ةيفرحلاو ةيوديلا لاغشألل
 ”!اهيف كلاح فوشتب“ ةنيدم اهنأ ةديدج ةرم ةيمزاحلا دكؤت كلذبو
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا6

 :رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك
 ...ةفاقثلا نانبل اسم ... نفلا اسم ...يخلا اسم
 ةدئارلا ةيسورلا ةلودلا اسم
ًاعيمج روضحلا – ءابحألا اسم
 ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا عوبر يفً اعيمج مكب الهأ
هتميق لب هل ةيدام ةميق ال ،ةنيمث ةيناسنإ ةلاسر نفلا
؛ةدام لك قوف ومست
،ةيقنلا ءمسلا هدودح لب هل ةيفارغج دودح الو
.ةيقارلا ناهذألاو ةيفاصلا بولقلاو
...ةيمزاحلا كلذك ،نفلا مك
ٍدودحب فرتعت ال ؛ةيساملا ةينانبللا ةعطقلا هذه
وه ام لك ىلعً امود حتفنت لب ،اهتايناكما صّلقت

ًاقلأتو ةبحم ضبانلا اهبلق يف ملاعلا عمجتل ،تافاقثلا لك ىلع ،ديدج
 .ًةدايرو
  ةرافسلا يلوؤسمو يسورلا يفسلا ةداعس
 يفاقثلا زكرملاو ،يسورلا ينانبللا تيبلاو
ةيوديلا اهلمعأو اهتاجوتنمو اهنفب ةيسورلا ةفاقثلا رشنن ،مويلا مكعم
نواعتلا نم ديزمل ،تارافسلا لكل مك ،اندي ّدمن مكلو ،انتنيدم يف
ًامارتحاو رّوطتلل انم ًةبكاوم ،تالاجملا فلتخم يف تاقالعلا ريوطتو
.ةيمويلا انتايح يفً امازل تاب يذلا ةملوعلا أدبمل
ىذتحيً اجذومن تراصف ،رصعلا بكاوت فيك تفرع يتلا ،ةيمزاحلا
ةيبرع عجارم نم ريدقت تاداهش ىلع تزاحو ،ةينانبللا ندملا نيب

ه

،

ٍد
و

،ةديدج تاراضح ىلع حاتفنالا نم ديزملا ىلا مويلا حمطت ،ةقيرع
.«اهيف انلاح فوشنم» ةنيدمً امود ىقبتل ةقيمع تافاقثو
ةقرفلا ىلا ،عيمجلا مسابو ،بلقلا نم لوألا ركشلا ىقبي
ةقث ىلع نحنو ً،ادرفً ادرف اهئاضعأو اهترادإ ىلاو ةعئارلا ةيضارعتسإلا
 .ليمجو ٍقار وه ام لكب اننوعتميس مهنأب
....تاعادبإلاو تاءاطعلا نم ديزم ىلاو
ًاركشو ،لفحلا اذه حاجنإ ىلع لمع يذلا لمعلا قيرف لكلً اركش
ةيلمع تلوت يتلا ربهلا نانح ةديسلا ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمل
.قيسنتلا

ً.اعيمج مكتكراشملً اركش
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...ةيناسنإلا مهعمجت نابايلاو ةيمزاحلا ةيدلب
ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر نيب تدقع تاعمتجا ةلسلس دعب

روضحب،ihcugamaY orihataM نانبل يف ينابايلا يفسلاو رمسألا سايلا ناج
لمع ةيلآ طابنتسا ىلا نوعمتجملا لّصوت ،يناتسب درف روتكد بئانلا ةداعس
لوكوتورب عيقوت نع ترمثأ ةرافسلا يلوؤسمو ةيلحملا ةيمنتلا بتكم نيب
اهترافسب ةلثمتم ةينابايلا ةلودلاو ةيدلبلا نيب9102/2/5 يف ءاثالثلا موي نواعت
ةيبطلا تادعملا عيمجب ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيحصلا ةياعرلا زكرم زيهجت ةيغب
نم تذـّــفـن دق زكرملا اذه ةسارد ّنا ىلا ةراشإلا ردجت.ةروطتملاو ةثيدحلا
،ةيملاع تافصاومبو ،رّوطتلاو يقرلا نم لاع ىوتسم ىلعPDNU لبق
ةطساوب اهفارشإبو ةيدلبلا ةقفن ىلع ينانبل دهعتم لبق نم لاغشألا تذّــفنو
ًازهاج ةيحصلا ةياعرلا زكرم راصف ،رقص ميلس سدنهملا يدلبلا سلجملا وضع
هباوبا حتفي نأ ىلع ،ةثادح اهرثكأو تاشورفملا عاونأ دوجأبً ازهجمو ءانبك
 .ةيبطلا تادعملاب ةقلعتملا ةينابايلا ةبهلا دورو روف
!يمتنن نحنف متهن اننأل
 :رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك
 يفسلا ةداعس
ءازعألا ءاقدصألا

،مكعم لوألا ءاقللا ناك ،عمجت ةيناسنإلا اياضقلا نألو ،يمتنن اننإف متهن اننأل
،يناتسب درف .د بئانلا زيزعلا قيدصلا عم ءادغلا ةدئام ىلع انعمتجا ثيح
ةديسلاو ةرافسلا يف صتخملا قيرفلا عم تاعمتجإلا هدعب نم تلاوتو
ىتح (ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم) ربهلا نانح
درف روتكدلا عالطإبً امئاد موقأ تنكو ،مويلا هيلع نحن ام ىلا انلصو
.تادجتسملا ىلع يناتسب
،تايقالخألاو ايجولونكتلا ضرأ ،ءاّرغلا مكترافس رقم يف ،مويلا نحن اهو
عقونل انيتأ ،ةيناسنإلا ميقلاو ناسنإلا مارتحا ضرأ ،رّوطتلاو لبـُـنلا ضرأ
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيحصلا ةياعرلا زكرم زيهجتل نواعت لوكوتورب مكعم
.ةروطتملاو ةثيدحلا ةيبطلا تادعملا عيمجب
يقرلا نم لاع ىوتسم ىلعPDNU لبق نم زكرملا اذه ةسارد تذفن
ينانبل دهعتم لبق نم لاغشألا تذــّفنو ،ةيملاع تافصاومبو ،رّوطتلاو
عاونأ دوجأبً ازهجمو ءانبكً ازهاج راصف ةيدلبلا فارشإبو ةقفن ىلع
 .ةثادح اهرثكأو تاشورفملا
حبصيف ،ةيبطلا تازيهجتلا لك لمكتستل يتأتس ةيخسلا مكتاميدقت نإ

نم يبط مقاط فارشإب ،تقو برقأ يف لمعلل ًالهؤم زكرملا اذه

ةيبطلا تامدخلا لضفأ يلاتلاب نمؤيل صاصتخإلا باحصأ
.ةيمزاحلا ةنيدم يف ةيولوألا هل ناسنإلا نأل ،اهدوجأو
ةحوللا نع ةراتسلا ةحازإو ،حاتتفإلا لفحل مكتياعر نإ
رخفت يتلا ،انتنيدملو انلً افرش نوكتس ،مكتاءاطع دّلخت يتلا
كيرش ،يناتسب درف .د اهيف ربكألاو لوألا رمثتسملاب
ريدقتلا لك ةميركلا هتلئاعلو هل ّنكن يذلا ،تاحاجنلا
.مارتحإلاو
 ،يفسلا ةداعس
،لمعلا قيرفو ةرافسلا ناكرألو مكتداعسل انركش دّدجن
،ةينفلا ،ةيداملا تاميدقتلا لك ميركلا مكدلبل رّدقنو
اندلب ىلاو ً،امومع ملاعلا ىلا اهرّدصي يتلا ةيملعلاو ةيفاقثلا
 .نانبل بيبحلا
 ،ماعلا يخلا هيف امل نواعتلا ماودب انتاينمت عم
تاءاطعلا نمً اديزم بيبحلا مكدلبلو مكتداعسل ىنمتن
 .تاحاجنلاو

رمسألا سايلا ناج
| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا8

ةينابايلا ةرافسلا عم نواعت عيقوت
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ينابايلا ريفسلاو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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 يراغلبلا ريفسلا ةرايز

رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر ىقتلا
ديسلا ايراغلب ةلود ريفس ةداعس يدلبلا رصقلاب هبتكم يف
موي فونايوتس لغنا يراجتلا قحلملا  هقفاري  فيليب نايوب
ريفسلا ةداعس سيئرلا أنه ثيح9102/3/81 يف نينثالا

ةيفاقث عيضاومب ثحابتلا ّمـتو ،ديدجلا هبصنم هيلوت ىلع
نم ريثك يف نواعتلا ةيناكما ىلا ةفاضا ،ةكرتشم ةيعامتجاو
ةيراضحلا ةروصلا زربت يتلا ةيفاقثلاو ةيومنتلا عيراشملا
ىنبم رمسألا سايلا ناج سيئرلا عضو ةياغللو ؛نيدلبلل

ةيروهمجلا سيئر فرصتب ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا
ةيلاجلا ءاقلل نانبل ىلا ةبقترملا هترايز دنع ةيراغلبلا
ريفسلل ةلوج تناك دقو ،ةحيسفلا هتاعاق يف ةيراغلبلا
ثيح يدلبلا رصقلا ءاجرا يف ةرايزلاب كراشملا دفولاو
متتخاو ،ةفشرألاو ةننكملاو لمعلا ريس ةيفيك ىلع اوعلطا
 .ةيراكذتلا ايادهلا لدابتب ءاقللا
 ةيملاعلا_وحن_ةيمزاحلا*
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا*

ءامنإلا سلجم يف نيلوؤسم عم يلودلا كنبلا نم دفو راز
ثيح ،ةيمزاحلا ةيدلب،نيدلا فرش ءافو .د مهسأر ىلعو رامعإلاو
سلجملا ءاضعأ نم ددعو ،رمسألا سايلا ناج سيئرلاب اوعمتجا
يدلبلا رصقلا ىنبم يف9102/1/03 يف ءاعبرألا موي يدلبلا
عيراشملا نم ضعب ليومت ىلا ةرايزلا هذه فدهتو ،ةيمزاحلاب
،عيراشملا هذه ةيرارمتسا نيمأتو رشابم لكشب ةيدلبلا ةيئيبلا
ماعلا نيعاطقلا نيب نواعتلا زيزعت يهف ليومتلا اذه ةيمهأ امأ
.بابشلل لمع صرف قلخو صاخلاو
ةيئيبلا عيراشملا تايولوأ نم ددعل ضرع عامتجإلا لّلخت

عمجملا  اهنمو ،اهريضحتب ةيمزاحلا ةيدلب موقت يتلا ةيئامنإلاو
،القت ترام جردو ،روسجلا تحت ةماعلا ةقيدحلاو ،يضايرلا
يدلبلا سلجملا عم دفولا ءاضعأ لاج ّمث نمو ،ةاشملا رممو
مهباجعا راثأ يذلا رمألا ،عيراشملل يناديملا عقاولا اودقفتو
ىلا ةيومنتلاو ةيتايحلا رومألاب مامتهإلاو ميظنتلا ةقد ةيحانل

 .ةيدلبلا اهب علطضت يتلا ةيمويلا لاغشألا بناج
،ةدايرلا ىلع ،ءاضعأوً اسيئر ،يدلبلا سلجملا دفولا ءاضعأ أـّنه
.نواعتلا نم ديزمل ةحوتفم تاعامتجإلا ءاقبإ ىلع اوقفاوتو
 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا *

 رامعالاو ءامنالا سلجم عم يلودلا كنبلا ةرايز

تارايز <<
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ةينانبللا ةعماجلا فرتحم حاتتفا

| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا10

يف ةرمعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك – ةينانبللا ةعماجلا تمّظن
ةيدلب هتنايص ةيلمع تمّدق يذلا فرتحملا حاتتفا يناثلا عرفلا
9102/1/41 هيف عقاولا نينثإلا موي كلذو ،ةيمزاحلا
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر عم رمحألا طيرشلا صقب لفحلا أدب

،جاحلا ينسح دمحم روتكدلا  ةيلكلا ديمعو رمسألا سايلا ناج
،ينومرع بوصغ اسلا ةروتكدلاو لبرش ناوطنا روتكدلا ديمعلاو
 .بالطلاو ةرتاكدلا نم دشحو
يف ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئرل ةلوج كلذ الت
اهيف دّدش رمسألا سايلا ناج سيئرلل ةملك اهدعب نمو ،فرتحملا
ةيرارمتسا ىلع دّكأو ،رظتنملا دغلا ءانب يف بابشلا رود ةيمهأ ىلع
،عدبملا بابشلل ةيفاضا صرف حنمو ةينانبللا ةعماجلا عم نواعتلا
ام يف نواعتلاب اهذيفنت نكمي يتلا عيراشملا ضعب ىلع علطا ّمث

 .ةيمزاحلا ةيدلبو ةينانبللا ةعماجلا نيب
:رمسألا سايلا ناج - ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر ةملك
...اـــــــنذـّــفنو اـندعو»
ًالمعأ مكنم رظتننو ،مكب قيليل فرتحملا اذه ريوطتب اندعو
 ...لقعلاو رصبلا لهذت ةـّـينف
يفً اينفً افرتحم مّمرتو ،ةيمزاحلا ةيدلب متهت اذامل ضعبلا لءاستي دق
 :لهس انباوج ...ةينانبللا ةعماجلا

 ...ءاقبلل اهعارص نمض ةيناسنإلا دي يف ةّيرحس ةادأ نفلا ّنأل
ضبنلا عضيل مهرصعيو هلقعو هبلق جزمي نانفلا ّنأب نمؤن انّنألو
،هلمع يف ةايحلاو
ةعماجلا رودب نمؤنو ،ييغتلا يف يلعفلا بابشلا رودب نمؤن اننألو
اهبالطو ،نيفقثملا ةيخ نم اهتذتاسأ نأ نودكأتمو ،يفاقثلا ةينانبللا
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مكضرعم يف مكتاعادبإ انسمل دقو !نيقوفتملا نيجرختملا ةيخ نم
8102/4/32 خيراتب ةيمزاحلا ةيدلب هتفاضتسا يذلا
!عادبإلل يساسأ عفاد وه لمعلا طيحم ّنأب نمؤن اــننألو
! مكفرتحم ليهأتو ريوطت ىلع لمعلا نم دب ال ناك بابسألا هذه ّلكل

 ءازعألا انبالط
يخ متنأو ،بابشلا ةيويحب انتربخ ميعطت لازي الو ناك ،انفده
ىلع نيفرشملا ةرتاكدلا عم يلمعلاو يملعلا كيبشتلا اذه ىلع لاثم
.مكتاسارد
لالخ نم يعماجلا بابشلا معدب ةقاــّبسلا ةيمزاحلا ةيدلب تناكو
اهيغو القت ترام جردو يضايرلا عمجملا ريوطتل مهتاحرتقم ينبت
نييراشتسا نييئاصخأ ىلا مهتاسارد ةلاحا تمّتو ،عيراشملا نم
.ءارجإلا ةيعرملا نيناوقللو تاجايتحاللً اقفو مزاللا ءارجا لمكتسال

 ،ةزيزعلا
 (ةيليكشتلا نونفلا مسق ةسيئر) ينومرع بوصغ اسلإ ةروتكدلا
ىرج مكتطساوبو ،عورشملا اذه قيقحت يف يساسألا كّرحملا متنأ
ريدقتلاو ءانثلا لك لقنن مكلالخ نمو ،رمتسيسو نواعتلا اذه لك
الو تناك يتلا ،ةينانبللا ةعماجلا يف ةذتاسألاو ةرتاكدلا عيمج ىلا
 !ةلاسرلاو ةفاقثلا نانبل ،ليمجلا نانبللً ازمر لازت
 ..ً.امئادوً ادغو مويلا مكعم نواعتلاب رخفن

...مـــتشع
...ةينانبللا ةعماجلا تشاع
...رّوطتلاو ةقارعلا ةنيدم ...ةيمزاحلا تشاع
«!نانبل شاع

11 | 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

     

،ءمسلا ةداعس ةيعمج سيسأتل رشع يداحلا ديعلا ةبسانمل
بئانو هسيئرب يدلبلا سلجملا لثمتو ةيمزاحلا تاديس تعادت
معطم ىلا ةدلبلا ءانبا نم ددعو ،ءاضعألا نم ةعومجمو سيئرلا

ًاسادق يوالع يدجم بألا ماقا ثيح9102/2/81 يف ةبحملا
تاعمتجملاً ايعاد ،اهضيفي يتلا همعن ىلع برلا هيف ركشً اّيلافتحا
.اهئانبأو ةيمزاحلا رارغ ىلع ةيناسنإلاب كّسمتلا ىلا ةيلحملا

سلجملا يفاص وبا ساطغ ديسلا اعد ،ساطغلا ديع ةبسانمل
،سكور رام ةيعر ينهاكو ،ءاضعأوً اسيئر ،ةيمزاحلا يف يدلبلا
ىلا تايلاعفلا نم ددعو راجتلا ةنجل سيئرو ،ةدلبلا يراتخمو

 .هتراد يف ءاشع لفح
نيرضاحلا عيمج ىنمتو ،ةبّبحم ةيلئاع ءاوجأب لفحلا زّيمت
.ةبحملاب ةرماعً ارادو ةديدمً انينس يفاص وبا ساطغ ديسلل

ءامسلا ةداعس ةيعمج ديع>>

يفاص وبا ساطغ ديسلا ةوعد>>

| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا12
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Eastwoodلافطأ ةرايزةّيمزاحلا ةّلجم

    لافطأ ةرايز
doowtsaE ةسردم ذيمالت نم دفو راز   

egelloCمهلبقتسا ثيح ،ةيمزاحلا ةيدلب
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر
نم فدهلا ءاجو .ةيدلبلا وفظومو رمسألا
ىلع رغصلا ذنم ذيمالتلا ةئشنت ةرايزلا
باعيتساو ماعلا نأشلا يف طارخنإلا ةيمهأ
اوذختا ةياغلا هذهلو ،ًاديدحت يدلبلا لمعلا
ىلع اوفرعتيل مهل ًارقم ةيدلبلا لخدم نم
ضوفم مهيلا مضنا ّمث ،تالماعملا ريس
ةيمهأ ىلع مهعلطيل يبنلا لبرش ةطرشلا

ةظفاحملاو تالماعملا زاجنإ يف زاهجلا اذه
،سارحلا زاهج عم قيسنتلاب نمألا ىلع
ماسقأ فلتخم ىلع ذيمالتلا لاج اهدعبو
بتكم يف ةرايزلا اومتتخاو ،يدلبلا رصقلا
ةفلتخملا ةلئسألا هل اوهجو ثيح سيئرلا
،مهرامعأ بسانت يتلا ةبوجألا مهل تناكف
.ةلبقملا تاونسلا يف ديدج ءاقلل ةوعدو

Eastwood college
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ءاقلةّيمزاحلا ةّلجم

زنويل- ةيرورملا ةمالسلا
،يندملا عمتجملا ىلع اهحاتفنا راطا نمض
رصقلا حرسم يف ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
ناونعب ةيرورملا ةمالسلا لوح ةودن يدلبلا
فزوج ديقعلا اهاقلأ ديدجلا ريسلا نوناق
موي كلذو ،زنويللا يدان نم ميظنتب ملسم
9102/2/82 يف ءاعبرألا

سلجملا ءاضعاو سيئر رضح ةبسانمللو
راجتلا ةنجلو ةدلبلا يراتخم ،يدلبلا
سرادملا يلثممو تايلاعفلا نم ددعو
153 ةقطنملا مكاح ىلا ةفاضإلاب ،ةّيلحملا
حتتفا يذلا نونيز يليا سدنهملا نويللا

ُتومي ،سورضلا ِبرحلا يف» :ًالئاق هتملك
راشتنإب ىتح .فورعم ببسلاو ُسانلا
ىلع ِتوملا ةفآ نأ الا .ضارمألاو ِةئبوألا
رثكألاو ىسقألا َبرحلا ُحبصت ُداكت تاقرطلا
يه .بابشلا دنع ًةصاخو بوعشلابً اكتف

،ىرخأل جاتحت ال ٌةظحل يه ،ٍلَخت ُةظحل
ِةراسخب ِببستلا وأ توملا َةمتع َلخدن يك
ىلا مّدق هتملك ءاهتنا روفو «.نيرخآلا ةايح
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر
زمر ىلا» اهيلع رفح ةيميركتً اعرد رمسألا

| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا14

رمسألا سايلا ناج سيئرلل ةيميركت ًاعرد نامدقي روبج لاحر نير ةديسلاو نونيز يليا سدنهملا

ملسم فزوج ديقعلل ةيميركت عردو ةيراكذت ةروص
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نيب قيسنتلا بايغ نع كيهان ،(ةيمزاحلا
يهتنت نأ ثبلت ال يتلا ةيتامدخلا تارازولا
اهديبعت ةداعاو قيرطلا رفح نم ةرازو
،لمعلا سفنب موقتل ىرخأ ةرازو يتأت ىتح
ىقبتو رورملا ةكرح ىلع سكعني ام اذهو
ةعيرس ةجلاعم نع ةزجاع ةيدلبلا
يدلبلا اهقاطن نمض ةيسيئرلا تاقرطلل
نطاوملا ميف .تارازولا صاصتخا نم اهنوك
ةعقاو اهنوك ةيلوؤسملا ةيدلبلا لّمحي

نأ ىنمتو ،«يفارغجلا اهقاطن نمض
ميظنت اهنع جتنيو ةرضاحملا هذه لمكتست
تاقوأ يفو لاع ىوتسم ىلع ةيبيردت ةرود
يلخادلا نمألا ىوق زاهج لبق نم ةبسانم

ىلا فدهت سارحلاو ةطرشلا يزاهجل
ةماعلا ةينوناقلا ءىدابملا ميهافم زيزعت
لوصألا نمض تايحالصلا لمعتساو
لمعلاو ةيرورملا ةمالسلا مئاعد قيقحتو
ةمزاللا تاراهملا اهرصانع باستكا ىلع
«.ةئراطلا تالاحلا ةجلاعمل
ملسم فزوج ديقعلا كلذ دعب ىلتعا
ةفاضا يسلا ثداوح بابسأ حرشو ،ةصنملا
ةيمهأو ةعرسلاو لوحكلا يثأت ىلا
ميق ىلا ةفاضإلاب نامألا مازح لمعتسا
نوناق يف تافلاخملا بسح طبضلا رضاحم
رضاحلا روهمجلاً اعلطم ،ديدجلا يسلا

.عوضوملا اذه يف تايئاصحإلا رخآ ىلع

لك ةمادتسملاو ةروطتملا ةيلحملا ةدايقلا
 .«ريدقتلاو ةبحملا
لوح ةيعوتلا ةنجل ةسيئرل ةملك تناك ّمث
نير نويللا ةيرورملا ةمالسلاو ةدايقلا
يف نييزنويللا رود تزربأ يتلا روبج لاحر
يف ءاج ثيح ،ةيرورملا ةمالسلا عوضوم
ذنم ةيسملا هذه اوداق مه» :اهتملك
ةدع مهل ناك ثيح لبق امو تانينمثلا
يسلا نوناق ىلع لمعلا نم ،تاطحم
ىلع تالوج ةلسلسب مايقلا ىلا ،ميدقلا
تاداشرإلا نيرشان كردلاو شيجلا زكارم
ىلع ظافحلا عوضوم يف ةمزاللا تاهيجوتلاو
تَجِوُت دقو .ةدايقلا لالخ نم ةمالسلا
نع ًاليصافت نيقئاسلل حرشي ٍباتكب مهلمعأ
ةياقوك قئاسلا هدمتعي ٌليلد ،ةدايقلا نف
.«عمتجملا دارفأ ةمالسو هتمالسل ةيمحو
يف حضوأف رمسألا سايلا ناج سيئرلا امأ
تاراشا عضن نأ يفكي ال» هّنأ هتملك

انتاقرطو ةيريذحت تاحولو ةيئوض
اهتجلاعم يف يبكلا رخأتلاو روجلا اهحاتجت
تاقرط سيل) اهريوطت ىلع لمعلا لب ال
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

لكلا بحتب ةيمزاحلا

 ةيبابشلا ناجللا تاطاشن

،«لكلا بحتب ةيمزاحلا» نألو ،بحلا ديع ةبسانمل
موي ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا دارفأ ضعب ىعادت
،رطاملا سقطلا اوّدحت ثيح9102/2/61 يف تبسلا
ةيسيئرلا ةيمزاحلا لخادم ىلع ةبحم زجاوح اوماقأو
رسج – القت ترام – لاغشألا ةرازو – رتنس يتيس)
رام – سايلا رام) ةيلخادلا اهعراوش يفو ،(اشابلا
يرباعو ةيمزاحلا ءانبأل اومّدقو ،(انحوي رام – سكور
ةيمزاحلا وغول لمحت يتلا الوكوشلاو دورولا اهتاقرط
«لكلا بحتب ةيمزاحلا» ةلمحلا راعشو
اهناكسو اهئانبأ بلق ىلا ،ةيمزاحلا بلق نم
ةنيدم ىقبت نأ دهعلاو ةبحملا لك اهيف نيرمثتسملاو
.«اهيف كلاح فوشتب»
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تاهمألا ميركت

ثيح ،ةصاخلا اهتقيرط ىلع تاهمألا ديعب ةيمزاحلا ةيدلب تلفتحا
ّنهنم ،تاهمألا نم ةعومجم ةرايزب ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا تماق
ّنهتمرح نم ّنهنمو ،ّنهئانبأ ندقف تاهمأ ّنهنمو ،ءادهش تاهمأ
 .ةمومألا ةمعن نم ةعيبطلا
تاديسلا لبق نمً اتفالً اممتها ةيناسنإلا ةردابملا هذه تقال دقو

مهتتفل ىلع ةيبابشلا ناجللاو يدلبلا سلجملا نركش يتاوللا ،تامّركملا
بابشل ركش ةلاسر هيجوت ىلا رمسألا ناج سيئرلاب عفد ام ،ةزّيمملا
ًاضبنو يدلبلا سلجملا لمعأ ىلع ةولحً احور نوفضي نيذلا ةيمزاحلا
أدبي لزنم ّلك عيبر ّنأ رمسألا سيئرلا ربتعا دقو ؛ىقيسوملا مغانت هبشي
!«اهيف كلاح فوشتب» ةنيدم ةيمزاحلا ىقبت نأً اينمتم ،هتدلاوو هتديسب
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زئاوجةّيمزاحلا ةّلجم

سوفن يف ةّيضايرلا حورلا ثب ةرورضب ةيمزاحلا ةيدلب نمً اناميا
يدان يف اهناّبش نم ةعومجم بيردت ىلع ةيدلبلا تبأد ،اهبابش
spmahcنم فلأتي يذلا نولتايرت قابس يف ةكراشملل صصختملا
كراش ةياغللو ،(ةيئاوه تاجارد – هحابس – ضكر) ثالث تاضاير
ةروقانلا قابسب9102/3/71 يف دحألا مويHEIMZAH-RBS قيرف
 .ةرهاب جئاتن اوققحو
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ةروقانلا نولتايرتيف ةكراشملا  

26181 Hazmieh season 1 2019.qxp_Layout 1  6/12/19  10:42 AM  Page 18



ةيبهذلا ةيلاديملاب زوفتقيرح اسيلا

 هرقش وبا لبرش
برعلا ةدحتملا ممألا ءاربخ ةنجل يف ًاوضع

.ةيبرعلا لودلل يسيدويجلا عجرملا راطإل برعلا ةدحتملا ممألا ءاربخ ةنجل يفً اوضع هنييعت هرقش وبا لبرش روتكدلا اهنبال كرابت ةيمزاحلا ةيدلب

تزاف يتلا ً(اماع52) قيرح اـسيلا اهتنباب ةيمزاحلا ةيدلب رخفت
باعلألا – صاخلا دايبملوألا يف ةحابسلا ةئف نع ةيبهذلا ةيلاديملاب
لك تلثم دق تناكو9102/3/81 خيراتب،9102 يبظ وبا– ةيملاعلا
نم يهو،nonabeL scipmylO laicepS وleboses ةسسؤم نم
.ةبعصلا ةدارإلا يوذ

يف ،تويب ىلا هتدوع دنع كراشملا يضايرلا دفولا لابقتسا يف ناكو
اهنيب نم ةيسايسلا تائيهلا نم دشح يلودلا يريرحلا قيفر راطم
دمعلا ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر ةماخف ًالثمم ايمر يبا نوميس بئانلا
 .لاحر وج هراشتسمب ًالثمم ليساب ناربج ريزولا يلاعمو نوع لاشيم
 اهئانبأب_رخفت_ةيمزاحلا*
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

«ضرألا ةعاس» ةلمحل ةيملاعلا تايلعافلاب ةيمزاحلا ةيدلب تكراش
يف ةماعلا ةرانإلا تئفطأ ثيح9102/3/03 هيف عقاولا تبسلا موي

ةنماثلا ةعاسلا نيب ،ةيملاع ندمو تادلبب ةوسأ ةدلبلا عراوش
 .ءاسم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلاو فصنلاو
ميظنَت نم يونَس يملاع ٌثدح يه «ضرألا ةعاس» نأ مولعمو
تاعمَتجملاو دارفألا عيجشت هلالخ متي ةعيبطلل يملاعلا قودنصلا

ةيرورضلا يغ ةينورتكلإلا ةزهجألاو ءاوضألا ءافطإ ىلع تاكَِرشلاو
.يخانملا يغتلا رطخب يعولا عفرل كلذو ةدحاو ٍةعاس ةدمل
ةلمحلا هذهب تأدب نم لوأ يه ةيلارتسألا ينديس ةَنيدم تناكو

نم رثكأ حِبصُيل ددعلا اذه امن ،نيحلا كلذ ذنمو،7002 ماعلا يف
.اهنم ةدحاو ةيمزاحلاو ،ملاعلا لوح ةيرقو ةنيدم0007
 اهئانبأب_رخفت_ةيمزاحلا*

ودناوكياتلا يف نانبل ةلوطب (تاونس عبس) ديبع جروج يداف لان
ريرفلا ةسردم يف تارابم لالخlegae kcalB يدان نع قرزألا مازحلا
يف هلّهؤي ّمم ،اًيدان35 يلاوح اهيف كراش ةداعس نيع لاس ال نوملا
لّثمي نانبل جراخ ةّيلودو ةّيبرع تايرابم يف كراشي نأ ةلبقم لحارم
.دوسألا مازحلا كلذدعبو رمحألا مازحلا لانيس وهو ،هدلب اهيف

،نيتنس ذنم ةضايرلا كلت ىلع بّردتلاب أدب دق يداف نأ هركذ ريدجلا
يدان يف نوع يتسان بّردملا ةضايرلا هذه ىلع هبيردتب ماق دقو
legae kcalB،اًّيقيقح اًرصن نانبل ةلوطبل هتزايح مك هراصتنا ربتعيو
برغلا قوس هتيرقو تراكلملا هتسردمو هتلئاعل اًرخفو يدانلا اذهل
.لالقتسالا ةدلب نوماشب هتدلاو ةدلبو
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ةزئاج ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

انرابك ةلمح

زربت اهنم ةوطخ يف «انرابك» ميركت ةلمح ةيمزاحلا ةيدلب لمكتست
بح لقنو ةليوطلا رمعلا ةيسم يف ةيمزاحلا ةلعش لمح نمل ءافولا
تربك مك ةيغصلا ةلئاعلا تربكف ،هدافحأو هئانبا بلق ىلا ةدلبلا
.«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم» مويلا تراص يتلا ةيمزاحلا
ةدلبلا يراتخمو ،ءاضعأوً اسيئر ،يدلبلا سلجملا هجوت ةبسانمللو
هتجوزلو هل اومدق ثيح ينورطعلا لصيف ديسلا ةراد ىلا اهتايلاعفو
 .دافحألاو ءانبألا روضحب ةفّرشملا مهتيسمل ةّيميركتً اعرد ناليا ةديسلا
،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرل ةملك تناكو
 :اهيف ءاج
تيب ،ةيمزاحلا تويب نم ديدج تيبب ،عمتجن مع ةديدج ةّرم»
مهرمع راوشم ىلع ناليا تسلاو لصيف معلا اوس مّركن ات ،ينورطعلا
 .حاجنلاو ةبحملاب لّلكملا
ماعل تاميركتلا ةيادبو ،«انرابك» ةلمح اوس فنأتسنم ،ةديدج ةّرم
صخش لك بلقبو يبلقب ةصاخ ةزعم لعفلاب هلإ يللا تيبلاهب9102

 .يتاخملاو ءاضعألا يئالمز نم
ءزج راص ىتح ةيمزاحلا عوبرل بحلا هلمح يللا ينورطعلا لصيف معلا
ّربكيو ربكي فيك فرع ،هتنيدمب هتمصب كرتي فيك فرع ،اهنم أزجتيب ام
 .لالقلا عم يكحيو راتكل عمسي فيك فرعو ،اهبحنم ةليع
 ،ناليا تسلا ،لصيف معلا
نع ةرابع اضيب عطق مكدنع ناك ،ونايبلا لتم مكدنع ةايحلا تقرم
سب ،داوسلاو نازحألا ضعب نم الختب ام ةايحلاً اعبطو ،ةداعسلاو لمألا
،انحن انلإلو ،ةيغصلا مكتليعل ةيده اومدقتو ولح نحل وفلأت وتفرع وتنا
 .ةيبكلا مكتليع
يللا مكلقنم ،تايلاعفلاو يتاخملا عم ،ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا نم
 :ةيميركتلا عردلا ىلع بوتكم
ينورطعلا نالياو لصيف نازيزعلا
ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا مكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
«!ريدقتلاو ةبحملا لك ...ّيحلا مكخيرات

ينورطعلا نالياو لصيفميركت

ميركتةّيمزاحلا ةّلجم
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 ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

بر لكل يندملا عمتجملا مساب ركش نوبرع وه ميركتلا نأل
ةحص ىلع رهس ،اهيلع ةظفاحملاو هتلئاع نيوكت يف بعت ةلئاع
ال ميركتلا ّنألو ،ىذتحي ًالاثم راصف صالخإو ّدجب لمع ،هئانبأ
،لمعألاو ةسايسلا لاجرو ءارعشلاو ءابدألا ىلع طقف رصتقي
.«انرابك» ميركت ةلمح ةيمزاحلا ةيدلب لمكتست ،كلذل
سايلا ديسلا لزنمب9102/2/02 يف ءاعبرألا موي دعوملا ناكو
ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا عمتجا ثيح هحمس فسوي
ةيميركتً اعرد ةحمس سايلا ديسلل اومدقو تايلاعفلا نم ضعبو
رمسألا سايلا ناج سيئرلل تناكو ،ةفّرشملا هتايح ةيسم ىلع
 :اهيف ءاج هتلئاع دارفا نم ددعو مّركملا روضحب ةملك
مهناميا ودّدجيب ،برلا عم ةمعنلا نمز وشيعيب رابكلا»
راجشألا لتم ينه .ةيساقلا نحملا ىلع بّلغتن فيك انومّلعيبو
تقرم يللا نينسلاو مايألا مغر رمث يطعت مع اهدعب يللا ةرمثملا
قلطنا تيبح هنمو سيسنرف ابابلل مالكلاه .اهرمو اهولحب
شاع يللا لاجرلاه ؛هحمس سايلا معلا نع يكحن ات ،مويلا

يبكلا دنسلا هدعبو ناك ،ناميالاو ىوقتلاب ،هللا فوخب هتايح
.نيبحملاو هنايج لكل اضيبلا ديإلاو ،هتيب لهأل
 ،سايلا مع
هللا ،ةبوجعأب توملا نم تصّلخو ،ةبعص ةلوفط تشع يللا تنا
كاج ،ديوسلاب هتليعو فزوج :سارلا وعفيب دالوأب كافاك
.كتيب يـّلمتب كعم اهتليعو لازيج كتنبو اكيمأب هتليعو
همعِن نم كداز انبر ،كلمعب بوبحملاو نيمألا لاجرلا تنا
كدنعل انيج كيه ناشنم ،كبحنم انلكو ،يتكلا ىلع نيمأ ترصو
ضعبو يتاخملاو ءاضعألا ءالمزلاو سيئرلا بئان عم ،مويلا
عردلا ىلع بهدلا فورحب هانبتك يللا كلقن ات ،ةبحألا
 :ةيميركتلا
 هحمس فسوي سايلا زيزعلا
 ...ءاطعملا مكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا مكخيرات ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم
«!ريدقتلاو ةبحملا لك

ةحامس سايلا ميركت
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مرك رولميركت

هجوت ةيمزاحلا رابك ميركت ةلسلسل يدلبلا سلجملا نم ةعباتم
رابكو ةدلبلا يراتخمو ءاضعألاو هبئانو يدلبلا سلجملا سيئر
يف ءاعبرألا ءاسم مرك راودا رول ةديسلا لزنم ىلا نيفظوملا
اهل اومدقو اهتلئاع دارفا عمو اهعم اولفتحا ثيح9102/2/31
 .ةزيمم ةيلئاع ءاوجأ طسو ةبسانملا بخن اوبرشو ،ةيميركتً اعرد
 :اهيف ءاج يدلبلا سلجملا سيئرل ةملك تناكو
اهلمعنم يللا ةيبكلا تازاجنإلا مهم شم» ازييت مألا لوقتب»
لمعن معو انحن هطحنم يللا بحلا رادقم وه مهألا ،ةايحلاب
 ...«ايشألا رغصأ

 ...تلمع رول تسلا كيه
اهجوز ،ةيغزلا اهتليعل صالخإو ينافتو ةبحم لكب تلغتشا
اهدالواو ،هضرم ةرتف ةليط هتمدخب تنافت يللا راودا موحرملا
.مهدالواو مهتاجوزو ينوطو يجانو ةاجن
تناك اهنا يصوصخ ،ةيمزاحلاب ةيبكلا اهتليعل يتكلا تيطعو
 .اهقرافتب ام ةالصلاو ،ةيوخا تنبو ةسينك تنب اهدعبو

مويلا اهلدقتفن مع انرص ،ةمودخلا ،ةبيطلا سانلا نم ةيعونلاه
نع يوش ديعب راصو ،سب ايجولونكتلاب رّوطتا يللا انعمتجمب
 .فسألل ةيناسنإلا ميقلا

 ،يجان ما - رول تس
رمع ةقفر مهاياو انحن يللا كدالوبو كتليعب رختفنم انحن
صاخلا هلمع ىلع عجري ات دعسا انيخل كعم يلصنمو ،ءاقدصاو
.ةيدلبلا ةحاسلا ىلعو
يتاخملاو يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمزو سيئرلا بيانو انأ ،مويلا
ات كدنعل انيج ،ةيدلبلاب نيفظوملا رابكو ةيرايتخإلا اضعألاو
عردلاه ىلع بوتكم يللا كلقنمو ،ةحصلاو رمعلا لوط كلانمتن
 :ةيميركتلا
 مرك رول ةلضافلا ةديسلا
ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا مكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا مكخيرات
«!ريدقتلاو ةبحملا لك
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 ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

لمحت ةيعمتجا ةتفل يف اهرابك ميركت ةيمزاحلا ةّيدلب عباــتت
ةطنحلا ةبح هيف تباذ رمع راوشملً اريدقت ةقيمع ةيناسنإ ٍناعم
هجوت ةياغللو .ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا يف ةّيخ لبانس تتبنأف
نم دفو عم يدلبلا سلجملا سيئر9102/3/72 يف ءاعبرألا موي
يف نيفظوملا رابكو نييرايتخإلا ءاضعألاو ةدلبلا يراتخمو ءاضعألا
لئاوا نم ناك يذلا ،انهم رساي نسح ديسلا ةراد ىلا ةيدلبلا
ةيدلبلا اهيف تسسأت يتلا ةنسلا يف ةيمزاحلا يف نيرمثتسملا
 :اهيف ءاج ةملك سيئرلا ىقلأو ةّيميركتلا عردلا هل اومّدقف،(4691)
تاحاجن ةلسلسب ،ةفّرشم ةايح ةيسمب فرتعن ات مويلا انعمتجا»
رختفنم» اـنهم رساي نسح يبكلل لوقنو توصلا دّحون ات ،ةزّيمم
!ةبيبحلا ةيمزاحلاب«!كتليعبو كيف
...لضانو ،لــّقنت لمعألاو ةسايسلا نيب
هعم لمحو بّرغت ملاعلاو ةيبرعلا لودلا ،رصم ،نانبلل قارعلا نم
الو مايألا هترسك الو ،بصانملا هتّرغ ام .لصألا ةماهشو نطولا بح
 ...تاطلسلا ييغت

نم تناكو ،اهيف نكسو ةيمزاحلاب هتيانب رّمع4691 ـلا ةنس
،ًالكشوً اعقوم لمجألا

نيميلا وديا يللخيب ام ،لوجخلا ءاطعلاو مركلاب ةيمزاحلا هتفرع
!يوش فرعب انأ ،سب ...لمشلا وديا تلمع وش فرعت
 ،ىده ةديسلا ةلضافلا هتجوزو ،نسح قيدصلاو خألا
نطولاب يللا مهدالوأل ةصاخ ةروصبو ،مهليعو كدالوأل لوقن اندب
،ةميركلا كتجوز عم كرمع راوشمب رختفنم انحن ونإ ،رجهملاو
سيئرلا بيان بايغب) يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمزو انأ ،مويلاو
نيفظوملا رابكو ةيرايتخإلا ءاضعألاو يتاخملا انعمو ،(رفاسملا
رمعلا لوط ،كتليعلو كلإ ،كلانمتن ات كدنعل انيج ،ةيدلبلاب
 :ةيميركتلا عردلاه ىلع بوتكم يللا كلقنمو ،ةحصلاو
 انهملا رساي نسح زيزعلا
ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا مكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا مكخيرات
«!ريدقتلاو ةبحملا لك
دفولاو هسيئر صخشب يدلبلا سلجملا انهم نسح ديسلا ركش
ىلا ءمتنإلا ةيمهأ ىلع دّدشو ةمّيقلا هتردابم ىلع قفارملا
اهروذج ىلا ةدوعلاب رخفيو اهيف نمآ يتلا ةنيدملا هذه ،ةيمزاحلا
.ملاعلا مصاوع فلتخم نيب هّلقنت مغر

انهم رساي نسح ميركت
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ردان يبا سويناط يرام ميركت

لب ،ةيلاثم ةلئاع الو ،يبك بيلص الو يغص بيلص كلانه سيل»
ّنإف كلذل ،مألا ةطساوب بحلاو ملألاب برلا عم ةمئاد ةكراشم كلانه
«!يناسنإ ال عمتجم وه مأ نودب عمتجم يأ
ةلوقملا هذهبً ادهشتسم هتملك رمسألا سايلا ناج سيئرلا حتتفا
موي سويناط ردان يبا يرام ةديسلل هميركت دنع سيسنرف ابابلل
،ةيمزاحلا ةدلب رابك ميركت ةلمح نمض نم،9102/3/6 يف ءاعبرألا

يراتخمو يدلبلا سلجملا ءاضعاو هبئان عم سيئرلا هّجوت ثيح
اهل ةيميركتلا عردلا ميدقتل اهلزنم ىلا تايلاعفلا نم ددعو ةدلبلا

 :ًالئاق سيئرلا عباتو ،ةفّرشملا اهتاءاطعو اهتايح ةيسم نع
 ...ملألا نم ةّصح اهلإ ناك يرام تسلا»
تابوعص تهجاو ،ةيتك بورح تشياع ليوطلا اهرمع راوشمب
 ...حراطملا نم يتكب لمأ تابيخ نكميو ،ةيتك
ربكيب ،ةّيحيسم ةليع سسأت ات اهدهج لك تلمعو تيقشو تبعت
لاثم اهدعبو تناكف ،ةسينكلا ةراج اهنإً اصوصخ ،عمتجملا اهيف

 .ءاطعلاو نانحلا عبنو مألا
 ...يرام تس
يئالمزو سيئرلا بيانو انأ ،مويلاو ،كرمع راوشمب رختفنم انحن
رابكو نييرايتخإلا ءاضعألاو يتاخملاو يدلبلا سلجملا ءاضعأ
،ةحصلاو رمعلا لوط كلانمتن ات كدنعل انيج ،ةيدلبلاب نيفظوملا
 :ةيميركتلا عردلاه ىلع بوتكم يللا كلقنمو
 سويناط ردان يبا يرام ةديسلا
ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا مكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا مكخيرات
«!ريدقتلاو ةبحملا لك
خيشلا سيئرلا بئانل ةملك تناك ةبسانملا بخن برش دنعو
ةنسحلا سيئرلا لاصخب هّونو ةمّركملاب اهيف داشأ شيبح فسوي
رمسألا سايلا ناج سيئرلا ّنإف ملاعلا يف ةلاسر نانبل ّنأ مك» لاقف

.«نانبل هدلبل ةلاسر وه
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

9102 لوألا لصفلا تافراصم
يلاملا ريرقتلا

لوألا لصفلاراذآطابشيناثلا نوناكتاليصفتلا
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا

ةمارغلاو ةيابجلا تادئاع
مزاوللا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن

تازيهجتلا
تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

 ةماعلا قرطلا ةنايص

 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
سوردلا تاقفن

نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم

تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,452,901
000,750,14
000,633,13
000,009
-  
000,634,1
000,005,1
-  
000,669,1
000,774,5
000,566,1
000,874,1
-  
000,088
000,843,5
000,055,1
000,896
000,598,31

000,005,31
000,616,6

000,005,2
-  

000,709,1
000,230,5
-  
-  
000,736,1
000,236,942

000,461,78
-   
-   
000,021
-   
-   
000,005,1
-   
000,45
000,598,2
000,574,2
-   

-   
-   
-   
-   
-   

-   
000,529,2

000,052,7
-   

000,836
-   
-   
-   
-   
000,120,501

000,661,111
000,202,43
000,124,52
000,443,2
000,007,13
000,577,1
000,236,2
- 
000,067,4
000,003,22
000,255,5
000,044,1
000,561,1
000,428,1
000,474,11
- 
- 
000,430,21

- 
000,146,6

000,935
000,000,1

000,589,2
000,087,8
000,007,1
000,827,8
000,155,11
000,317,113

000,485,703
000,952,57
000,757,65
000,463,3
000,007,13
000,112,3
000,236,5
- 
000,087,6
000,276,03
000,296,9
000,819,2
000,561,1
000,407,2
000,228,61
000,055,1
000,896
000,929,52

000,005,31
000,281,61

000,982,01
000,000,1

000,035,5
000,218,31
000,007,1
000,827,8
000,881,31
000,663,666
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|

لوألا لصفلاراذآطابشيناثلا نوناكتاليصفتلا

000,419,51
000,566,521
000,827,13
000,03

000,04
000,4
000,4
-
-
000,394
-
-
000,46
-
-
000,549,521

000,180,1
-
000,55
-
000,320,103

000,165,201
000,359,942
000,551,58
000,432
000,041
000,991,47
000,317,3
000,224,7
000,01
000,865,3
000,309,1
000,213,6
000,633,31
000,881
000,204,5

000,549,521

000,725,7
000,171,01
000,268
-
000,106,896

000,678,41
000,585,83
000,747,21
000,831
000,001
000,951,47
000,907,3
000,814,7
000,01
000,865,3
000,54
000,217,2
000,075,6
000,001
-

-

000,792,4
000,171,01
000,492
-
000,994,971

نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةّيدلب ديصر
9102/3/03يف درو مك
ل ل378.040.195.42 غلب

9102 لوألا لصفلا تادراو
يلاملا ريرقتلا

(س) ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس يغ ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
ةتقؤملاو ةمئادلا تانالعالل صيخرت مسر
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالماب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
 ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لمعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةنيوصت مسر
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
ةمئادلا تانالعالل رمثتسا مسر
ةتقؤملا تانالعالل رمثتسا مسر
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب رمثتسا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تاداقالا ءاطعال مسر
ةظوحلم يغ ةرشابم تادراو

فتاهلاب كارتشالا تالدبو ةيفتاهلا تارباخملا روجا ةميق ىلع ةوالع

يخأت ةمارغ
ةظوحلم يغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
 ةمارغلا عم يمعتلا مسر
أجلملا مسر
عومجملا

000,177,17
000,307,58
000,086,04
000,66
000,04
-
-
-
-
-
000,563,1
000,006,3
000,667,6
000,42
000,204,5

-

000,941,2
-
000,315
-
000,970,812
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

2/9102
2
71
9
81

63

3/9102
3
23
5
91

93

عومجملا
9
98
33
64

311

يدلب سلجم ةسلج رضحم
يدلب سلجم تارارق
ةّيرادإ تارارق
 ةّيمسرلا رئاودلا ىلإ ةرداص تالماعم
فلتخم
– ميماعت – ركش لئاسر – تاوعد – تابلط
تانالعإ – تالسارم – تاراذنإ

(1/9102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

1/9102
4
04
91
9

83

2/9102
86
-
1
1
17
59

501

3/9102
801
2
-
1
58
56

55

عومجملا
643
4
2
2
122
012

552

ةمّلسمو ةزجنم :نينطاوملا تالماعم
 زاجنإلا ديق :نينطاوملا تالماعم
ءانب صخر
 ناكسإ صخر

 ةّيعمتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هيغو ىواكش - تاضارتعا

(1/9102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

1/9102
071
2
1
-
56
05

59

ةلئاع54   ةّيعمتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.003.03ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.005.821  ةميقب ةدعاسم21اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

29 | 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا

ينس /4 -ينافنك لآ
ةيادب يف ةيمزاحلا ىلا7091 ماع دولوملا ينافنك فراع نسح ءاج
ىفطصم الجن ةديسلا نم جوزتم .ةرايبلا يح نكسو ،تانيثالثلا
.فيطللا دبع :دحاو دلو هلو ،رودنغلا
ةديسلا نم جوزتم8291 ماع دولوملا ينافنك نسح فيطللا دبع
.تانبو (اجر – رغأ – داؤف) ءانبا امهلو يعداربلا قازرلا دبع ةمطاف

كيلوثاك مور/6 -روبج لآ
ةديسلا نم جوزتم،3091 ماع دولوملا روبج ميهاربا بيجن
اونكس (يليا – نومير – راودا) دالوا ةثالث هلو ،يلزلا بايد هكلم
 .تاّيناوجلا يح
ينوج :نادلو هلو جوزتم9391 ماع ديلاوم روبج بيجن راودا

 .بيجن –
– يداف :نادلو هلو جوزتم1491 ماع ديلاوم روبج بيجن نومير
 .سولراك
– يناد :نادلو هلو جوزتم2491 ماع ديلاوم روبج بيجن يليا
 .يسكلأ

 .رخآو تقو نيب نانبل نوروزيو ،ادنك ىلا نورجاهم مهعيمج

 سكذوثرأ مور /92  -يروخلا لآ
ةديسلا نم جوزتم5981 ماع دولوملا ،يروخلا لياخم قيفوت
.سايلا – نومدا – ليمإ :دالوأ ةثالث هلو ليربغ بوقعي ايليم
.قيفوت :دحاو دلو هلو جوزتم ،يروخلا قيفوت ليما

ةنبا) يلاغفلا جروج ترب ةديسلا نم جوزتم ،يروخلا قيفوت نومدا
.يجان – يداف :نادلو امهلو (ةيمزاحلا
 .ميسو ،دامع ،دايز :دالوا ةثالث هلو جوزتم ،يروخلا قيفوت سايلا

ينورام /7 -راونلا لآ
ىلا (ليلخ وب ةريظن هتدلاو)5091 ماع دولوملا راونلا ميعن ةراشب ءاج
جوزتم ؛5291 ماع كلذ ناك ،ةرايبلا يح نكسو ،ةزيوللا نم ةيمزاحلا
وضع .تانبلا نم ددعو ،ميعن دحاو دلو هلو ودبع ةليمج ةديسلا نم
.0391 ماع عوسي بلق ةيوخا يف
:نادلو هلو ،رهاض وب ليما ناليا ةديسلا نم جوزتم راونلا هراشب ميعن
.ةجوزتم ،اتير ةروتكدلا ،ةديحو تنبو ،لبرشو ناوطنا
.بزاع ،راونلا ميعن ناوطنأ

 .دالوا هلو جوزتم ،راونلا ميعن لبرش

 ينورام /091 -ابابلا لآ
.5591 ماع توريب نم ةيمزاحلا ىلا ابابلا لاشيم ءاج
لايربك :نادلو امهلو ،اباب سجرج ديعس نيفزوج ةديسلا نم جوزتم
 .(ءابزع) اتيرو ،(دالوا هلو جوزتم)

 كيلوثاك مور /42 -ساحن لآ
ةديسلا نم جوزتم ،تانيسمخلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا ساحن لراش ءاج
 .سايلا :دحاو دلو هلو ،فولعملا قورحشلا ةيكز
.نيطنطسق يداحش زور يرام ةديسلا نم جوزتم ،ساحن لراش سايلا

5391 ةنس ردان لآ نم ذاتساو دارم بيد فسوي ةيعرلا نهاك عم ةيئاعرلا سكور رام ةسردم
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ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

| 9102 -1 لصفلا -74 ددعلا30

33/9102 رارق>>
موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا
- القت ترام يف فيصر ءاشنا
.رجهملاو نانبل كنب لباقم
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47/9102 رارق>>
ديدح نيزبارد بيكرتو عينصت
5x5هيلورفشلا - م051 لوط
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ةيمزاحلا يف نمألا <<

ةطرشلا زاهج
عراوشلا عيمج يف ريسلا نيمأت
 ةماعلا تاحاسلاو
ءانثأ سئانكلا لخادم مامأ ريسلا نيمأت
ًاصوصخو ،متآملاو حارفألاو سيدادقلا

.داـيعألا ةرتف لالخ
سرادملا لخادم مامأ ريسلا نيمأت
ةيتحتلا ىنبلا لامعأو لاغشأ ءانثأو
(.... فتاه – ءابرهك – هايم)
ىلع فشكلل ةلصاوتم تايرود ءارجإ

- ءانب – ريس) تافلاخملا عيمج
فشكلا ىلا ةفاضإ (.... ققشلا ميمرت
ريفوت مدع ةهجل شرولا تافلاخم ىلع
هفالخو صيخارت دوجو مدع وأ ةماعلا ةيامحلا

نينطاوملا تالماعم زاجنا مامتا ىلا ةفاضإلاب
.ةصتخملا تارازولاو ةيمسرلا رئاودلا ىدل

سارحلا زاهج
،هجو لمكأ ىلع هنم ةبولطملا ماهملاب سارحلا زاهج موقي
نمألاب ليللا تارتف يف ًاصوصخ ةيمزاحلا معنت يلاتلابو
لكشلا ىلع يهف ةينيتورلا ةسارحلا لامعأ اــّمأ ،رارقتسإلاو
:يلاتلا

ةعباسلا ةعاسلا نم ةدلبلا قاطن نمض تايرود نيمأت
بقارم دقعيوً احابص ةسداسلا ةعاسلا ةياغلو ءاسم
.سارحلا ءادأ ليعفتل ةيرود تاعامتجا سارحلا

تابسانملا عيمج نمؤيو تافلاخملا عمق
( ... متآم – حارفأ)
لبق نم ةدراولا تالاصتإلا ةيبلت
.نينطاوملا

،ةدلبلا نع ةبيرغلا ةيرانلا تاجاردلا عمق
تاسسؤملاو معاطملل طقف حامسلاو
نمض تاجاردلا رييستب اهل صخرملا
.ةدلبلا قاطن
مدع ءانبلا لامع عيمج نم بلطلا
.ءاسم ةعساتلا ةعاسلا دعب جورخلا

نيحزانللو لامعلل يئاصحا درج
.بناـجألا

ةيمحمو ةنمآ ةيمزاحلا ىقبت مكدوهجب
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ةّيمزاحلا

9102 -1 لصفلا -74 ددعلا

ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم

05 450 198/199  |         Hazmieh Municipality |                Hazmieh Municipality

www.hazmieh.gov.lb

cover hazmieh magazine n1 2019.qxp_Layout 1  6/17/19  11:39 AM  Page 2




