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...سيئرلا ةملك
...سيئرلا ةملك

ال نأ انسفنأ اندهاع
،باعصلا انرسكت

رايهنالا انيّدحتف
يداصتقالاو يحصلا
ةوقو ناميالا ةبالصب
ةبحملاو ةدارالا

انعضوو ،ةميزعلاو
،ةيدلبو ةدلب،ةيمزاحلا

روطتلا ةكس ىلع
.مادتسملا

12021 -1/2 لصفلا -45 ددعلا |

...ةيمزاحلا انه
...روطتلا انهو ...ةقارعلا انه
يداصتقالاو يحصلا رايهنالا انيّدحتف ،باعصلا انرسكت ال نأ انسفنأ اندهاع
،ةيدلبو ةدلب،ةيمزاحلا انعضوو ،ةميزعلاو ةبحملاو ةدارالا ةوقو ناميالا ةبالصب
.مادتسملا روطتلا ةكس ىلع
سوريفل ىلوألا ةحئاجلا ذنم أدهي مل ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ّنإ اهف
ىلا ةايحلا ديعيل نيجيسكوألاو ءاودلاو ةبابطلا مّدقيو هلمع مويلا عباتي ،انوروك
ةيمسرلا يناهتلا نم ليس ىلع ةياغلل لصحيو ،اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ ةئر
.ةيبعشلاو
ةينورتكلالا تامدخلا دامتعا لالخ نم يملاع رّوطت وحن وطخت ةيدلبلا يه اهو
يف تعضو يتلا ةيكذلا ةيلعافتلا ةشاشلاو ةيمزاحلا ةيدلبل يمسرلا عقوملا ربع
؛ةيملاعلا ةلسلسلا هذهل طسوألا قرشلا يف ربكألا ةلاصلا ،ةيمزاحلا – سنيبس
ةقاّبس ةوطخ يف تنرتنالا ربع مكتالماعم زاجنإ ،نانبل يف ىلوألا ةرمللو ،مكناكمإب راصف
.ينورتكلالا رصعلا ،انوروك دعب ام رصعل
،ةيدلبلا تاطاشن يف ةمهاسملاو ةيعوتلا رشن يف بابشلا رود ىسنن الو
،ةدلبلا يف ةلعافلا ناجللا ىلا مامضنالل ةيمزاحلا بابش وعدن ةياغللو
لمعلا يف ةيويحلاو بابشلا حور نوخضيو ،ةمّيقلا مهئارآب نومهاسيف
.يدلبلا
،عمسلا ىلع ًامود ةيمزاحلا ىقبتو
يف ةيدلبلا ىقبت ،ةيجراخلا تاقالعلاو ىربكلا عيراشملاو روطتلا لك مغر

لصاوتلا عقاوم ربع وأ يصخشلا لصاوتلاب اوددرتت الف ،اهئانبأ ةمدخ
.ينورتكلالا ديربلاب وا يعامتجالا

رمثم لصاوت ىلع ءاقبالا وه مهألا نكل اهنوراتخت دق يتلا ةقيرطلا مهت ال
،لقعلاو بلقلا ىلع بحألا ةنيدملا هذه ةمدخ يف ًاعم ىقبنل ،لاّعفو
.«اهيف كلاح فوشتب» ةنيدم ةيمزاحلا ىقبتلو

 يتّبحم
رمسألا سايلا ناج

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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سيئرلا ةملك

ًالوأ ناسنإلا :فلم
1202 ةيحصلا ةياعرلا زكرم تامدقت

81/2/1202 ةكربلا تيب ةيعمج

ءامسلا ةداعس معطم

ريوطتو زيمت :فلم
ةيكذلا ةشاشلل يئاهنلا مالتسالا

تامدخلا قالطا لفح
ةينورتكلالا
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ّدب ال ناك ىوصقلا ةّيباعيتسالا اهدودح تايفشتسملا غولب دعبو
ترتشا ةياغللو ،اهناّكسو اهئانبأل سَفنلا نيمأتل ةّيدلبلا لخدت نم
مدلا يف نيجيسكوألا ةبسن صحفل تانكام رشع ةيمزاحلا ةيدلب
اهتراعإل ةيكيجلب ةيعون لضفأب نيجيسكوألا ّخضل تانكام عبراو
ةفورعملا نيمأتلا ةكرش تمّدقو ،ةجاحب وه نم ّلك ىلا اًناجم
ACUةنيدملل ةبحم نوبرع ،ةيحصلا ةياعرلا زكرمل ةيده نيتلآ
يتنكام تمّدق يروخ ميلو ىده ةديسلا كلذك :اهتنضتحا يتلا
،82/2/1202 يف يهتنت نيرهش ةدمل ةراعإلا ليبس ىلع نيجيسكوأ
هذه تدقف امدعب صاخشألا نم ديدعلا شاعنا كلذب انعطتساف
 .ةينانبللا قاوسألا نم تالآلا
ةيناديم تارايزب مايقلل صتخم ضرمم عم ةيدلبلا تدقاعت ةياغللو
.تالآلا هذه مادختسا ةيفيك  ىلع مهداشراو انوروكلا ىضرمل
،ةيمزاحلا يف عاذ دق ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم تيص ناك اّملو

لكشبو ةدوج لضفأب تامدخلا ميدقت يف هزّيمتل اًرظن ،راوجلاو
تاّذب سمخ اهنيب نم تابهلا نم ديدعلا ىقلتي راص ،يناجم
EPPنم انوروك ةهجاوم يف ةيمامألا فوفصلا يضرممل ةصصخم
نم ةيويحلا ةيودألا نم ةمهم ةعومجموEPOH ةيعمج لبق
يتئم ميدقتب دعس سايلا خيشلا ماق امك ،ةكربلا تيب ةيعمج لبق
أدب امدعب زكرملا ىلاENITCEMREVI ءاود نم ةبح نيسمخو
.دجتسملا ءابولا ةجلاعمل هلامعتساب ءابطألا ضعب
ديدعلا ىقلت امدعبو ،ةيمزاحلا يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ّنإ
،تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو اهنيب نم ةيمسر تاهج نم يناهتلا نم
نم ًاليس مويلا ىقلتي ،نانبل لبج ةظفاحم يف ةحصلا ةحلصمو
هتاقاط عيمجب اًمود هسفن عضيو ،نينطاوملا لبق نم يناهتلا
ّلكل اًناجم ةيودألا نم ديدعلا نيمأتب موقي امك مكفرصتب ةيبطلا
.ةيولوأ ،ةيمزاحلا يف ناسنإلا ّنأل ؛ةجاحب وه نم

1202 ةيحصلا ةياعرلا زكرم تاميدقت

ةّيمزاحلا ةّلجم ًالوأ ناسنإلاةّيمزاحلا ةّلجم

دادعأ تدادزاف ،هفَلخ ىلع هراثآب0202 ماعلا ىقلأ
ديعأو ،ةديجملا دايعألا دعب ًاصوصخ انوروك ءابوب تاباصإلا
ةيحصلا ةياعرلا زكرم بعلف ،لّوجتلا رظحو دالبلا لافقإ
ةيمزاحلا يف نيباصملا ةبسن تغلب ثيح ،اًزراب اًرود ةّيلوألا

نم ّدب ال ناكو ،عيباسألا ضعب يف اًبيرقت صخش يتئم يلاوح
اهتلوت يتلا تالاصتالا لالخ نم ،اًعيمج مهتعباتم
رادم ىلع ،زكرملا ةسيئر فارشاب تاصصختملا تاضرمملا
.ةعاسلاو عوبسألا

1202 -1/2 لصفلا -45 ددعلا | 4
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ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ملتسا
تيب ةيعمج نم81/2/1202 خيراتب ةيمزاحلا
اهميدقتل ةيودألا نم ةزيمم ةعومجم ةكربلا
قاطن نمض ةجاحب مه نم لك ىلا اًناجم
يدلبلا سلجملا سيئر مّدقت ةياغللو ،ةدلبلا
همساب ةيعمجلا ىلا رمسالا سايلا ناج ديسلا
،ةيدلبو ةدلب ةيمزاحلا مسابو ،يصخشلا
ركشلاب ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم مسابو
نيب زّيمملا نواعتلاب داشأ ثيح ،ليزجلا
حاجن يحانج امهنأل صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
.يندملا عمتجملا

ةيعمج تاميدقت
ةكربلا تيب
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ًامود مكعم ةبحملا معطم>>

ةّيمزاحلا ةّلجم ًالوأ ناسنإلاةّيمزاحلا ةّلجم

ةلئاع تعمتجا ،ةيداليملا ةنسلا سأر ديع ةبسانمل
رهظ ةيمزاحلا يف ءامسلا ةداعس معطم يف ةبحملا
ءاضعأو سيئر دفاوت ثيح13/21/0202 سيمخلا
راجتلا ةنجل سيئرو ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا
دقو ،مجن وب لوراك ةديسلاو يوالع يدجم بألاو
تاداهش يوالع بألا مّدقو ،اًّيوس ءادغلا ماعط اولوانت
ايدان ةروتكدلاو رمسألا سايلا ناج سيئرلا ىلا ريدقتلا
تايلاعفو (ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر) رمسألا
ىلع اهيف دّدش سيئرلل ةملك تناك ةبسانمللو ؛ةنيدملا
يطختل يناسنإلا لمعلاو ةبحملاو نواعتلا ةيمهأ
حاجنا يف مهاس نم ّلكو لمعلا قيرف ركشو ،تامزألا
.ةفداهلا ةيناسنإلا معطملا ةلاسر

Hazmieh 54 (36p).qxp_Layout 1  12/14/21  12:05 PM  Page 6



12027 -1/2 لصفلا -45 ددعلا |

:رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك
نواعتلاب ةيمزاحلا يف ءامسلا ةداعس معطم قلطنا8102 طابش1
نم يثكلا تلمح ،تّرم تاونس ثالث ...يوالع يدجم بألاعم
اذه ناكف ،ةيعامتجإلاو ةيحصلاو ةيداصتقالا تاطوغضلاو تاّيغتلا
انلقتناف ،ةبحم لكب ةيئاذغلا تابجولا ميدقتل ًامئاد ًارضاح معطملا
نمز يف لزانملا ىلا عزوت ًايعوبسا ةبجو ةئامسمخ ىلا ةبجو نيثالث نم
.ةماعلا ةئبعتلاو انوروك
ةيدلب نيب نماضتلا ىلا ىلوألا ةجردلاب دوعي يناسنإلا لمعلا اذه
نيذلا نيّيخلا نم ددعو ءامسلا ةداعس ةيعمجو ةيمزاحلا
ىلا ركشلاب هجوتن ةبسانملابو ،مهطيحم يف ةّيناسنإلا نورشني
صخنو ،ديعلا رهش لالخ ةزيمم تابجو تمّدق يتلا معاطملا
.روهشملا ينم معطم ركشلاب

لصوو معطملا اذه رّوطت ىتح لقعو بلقب لمع نم لكل ًاركش
هذه يف ةقئاضب رمي نم ّلك نضتحي ،مويلا هيلع وه ام ىلا
هذه اّنع يلجنت نأ هللا وعدنو اهشيعن يتلا ةبعصلا فورظلا
.لجاعلا بيرقلا يف ءادوسلا ةباحسلا

ةيدلب سلجم ءاضعأ يئالمزلو يدجم بألل بلقلا نم ًاركش
،ةيمزاحلا

اميس ال اهعم نيلماعلا عيمجو مجن وب لوراك ةديسلل ًاركش
لبرش ديسلا ىلا ريدقتلاو ءانثلا هيجوت نم دب ال انهو.نيعوطتملا
...ةجاحلا دنع ةمئادلا ةدعاسملا ميدقت نع ىناوتي ال يذلا ديمك

لصتل ةنخاسلا تابجولا عيزوتب موقي يذلا لمعلا قيرفل ًاركش
رهنلا دوعي امك ،لوقأ مكيلاو ،اهباحصأ ىلإ ددحملا تقولا يف
رمتست نأ نيلمآ ...هيلإ ناسنإلا ءاطع دوعي اذكه ،رحبلا ىلا

.ماعلا يخلا هيف امل رّوطتتو مكدوهج
،روطتلاو ةيرارمتسالاو حاجنلا نانمؤي ةكارشلاو فتاكتلا ّنإ
مايألا هذه ىطختنو انعمتجم يمحنل يدايألا كبشن نحن اذكهو
.فاجعلا

شاع ،متشع ...يسآملا لك نع ةديعب اهانمتن ةديدج ةنس
!ةيمزاحلا تشاع ،ءاطعلا

رمسألا سايلا ناج
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ةيدلب يف يمالعالا بتكملاو ةيلحملا ةيمنتلا بتكم :ماعلا فارشالا
ىلعً اضيا ةرفوتم تراص تامدخلا هذه ّنأ اًملع ةيمزاحلا
.bl.vog.heimzah.www ةيمزاحلا ةيدلبل ةيمسرلا ةحفصلا

ةحفص ىلع ةرشابم هومتعبات ةينورتكلالا تامدخلا قالطا لفح
هتدهاشم ةداعا مكنكميو كوبسياف ىلع ةيمسرلا ةيمزاحلا ةيدلب
.نوؤاشت ىتم ةيدلبلا تاصنم ربع
مادتسملا_روطتلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

ةّيمزاحلا ةّلجم روطتتو زّيمتةّيمزاحلا ةّلجم

 ةمدقملا ةيكذلا ةشاشلل يئاهنلا مالتسالا
ةدحتملا ندملا ةكبش نم ةيمزاحلا ةيدلب ىلا

| 8

ةشاشلا12/5/1202 ةعمجلا موي ةيمزاحلا ةيدلب تملتسا
ةلاص يف ةدوجوم تراصو ةروطتملا اهجمارب عم ةيكذلا ةيلعافتلا

تامدخلا قالطاو يمسرلا حاتتفاللً اديهمت ةيمزاحلا سنيبس
.42/5/1202 نينثالا موي رصع ةينورتكلالا
رمسألا لاشيم سدنهملا دّدسو جماربلا عيمج ةبرجت تمّت دقو
.ةثدحتسملا ةمدخلا هذه ربع هموسر
نم ةجمربلا ةيملاعلاseitiC evitcennoC ةكبش ةمدقت ةشاشلا
.snoituloS kciuQ ةكرشوbeLruSgivaN ةكرش دادعا
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نواعتلاب ةينورتكلالا تامدخلا عورشم ةيمزاحلا ةيدلب تقلطأ
نينثالا مويSEITIC EVITCENNOC ةكبش عم قيسنتلاو
يجولونكتلا روطتلاو لصاوتلل يملاعلا مويلا ةبسانمل42/5/1202
نرف ةيدلب سيئر – يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا سيئر روضحب
سلجم سيئر ،سويراغ نومدا سيئرلاو ،ناعمس نومير كابشلا
ايراع ةيدلب سلجم سيئر ،يناجب رايب سيئرلاو حايشلا ةيدلب
ىلا ةفاضا ،ليفلا نس ةيدلب سلجم سيئر ،هلاحك ليبن سيئرلاو
ةيمزاحلا يراتخمو ءاضعألا ةداسلاو يدلبلا سلجملا سيئر بئان
.تايلاعفلا نم دشحو اهيف راجتلا ةنجل ءاضعاو سيئرو
تامدخلاو ةيلعافتلا ةشاشلا لمع ليصافت ضرعو حاتتفالا دعبو

تارادالا ريدمل ةملك تناك ةيمسرلا ةيدلبلا ةحفص ىلع ةينورتكلالا
ةيمزاحلا ةيدلب اهيف أّنه بجر دمحا سدنهملا ةيلحملا سلاجملاو
يف داشاو ،نانبل يف ةيعونلا ثيح نم لوألا يجولونكتلا زاجنالا ىلع
يتلا ةيمزاحلا ةرادا يف رمسألا سايلا ناج سيئرلا دوهجب هتملك
تراص» ةيوفعلا هتملك يف ءاج ام زربا نمو ؛هتدايقب مويلا قّلحت
سأر اهنأ ىلع اهيلا رظنن انرصو مكدهجب ةعيلطلا يف ةيمزاحلا ةيدلب

.«روطتلا يف ةبرح
قيرفلا اهيف ركش يدلبلا سلجملا سيئرل ةيماتخلا ةملكلا تناكو
ةيمزاحلا ىقبتل مدقتلا نم ديزمب دعوو ،ةيدلبلا ءاكرشو ذفنملا
.تايدحتلا لك مغرً اددجتموً اباش نانبل ىقبيلو مادتسم روطتب

 ةينورتكلالا تامدخلا قالطا لفح
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:رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك
ةقارعلا ُةنيدم ،ةيمزاحلا ُلاح وه اذهو ...مويلا أدبي دغلا ّنإ
.روطتلا نم ٍديزملو مامألا وحنً امود عَّلطتت يتلا روطتلاو
،نَنكمملا لمعلا ِليعفت ِةرورضب ةيمزاحلا ةيدلب يف اّنمآ املاطل
َّمهأ ُدمتعت يتلا تايدلبلا لئاوا نم ةيمزاحلا تناك ةياغللو
،ةيفارغجلاو ةيرادإلا اِهلامعأِ ِِريوطتل ةيملاعلا ةيتامولعملا ِةمظنألا
عراوشلا ميقرتوSIG ماظن لامعتساب ةقابسلا ةيمزاحلا تناك امك
.2102 ماعلا لئاوا ،ةلماشلا تايئاصحالا دادعاو ينابملاو
ِعيمجل ةينورتكلا ٍةفشرأب انمق لب ،رْدَقلا اذهب ِفتكن ملو
لمعلا اذه ُلازي الو ،ةيدلبلاِ سيسأت ذنم طئارخلاو تادنتسملا
.ثَّدحمو يموي ٍلكشبً ارمتسموً امئاق
ىلع نإ ،اهانهجاو يتلا تابوعصلا ِلك َمغر ...ٍدح دنع فقن ملو
.هاوسو يداصتقالا وا يلَمعلا وا يحصلا ِديعصلا
يف ةينورتكلالا ةيدلبلا َعورشم ُقلطُن مكعم ،مويلا نحن اهو
ةديدج قافآ وحن اًمدق يضملا ِةرورضب انمً اناميا ،ةقاّبس ٍةوطخ
.قرشملا دغلا ِسيسأتو عقاولا ِتاّيبلسل مالستسالا مدعو
ةيدلبلاب نطاوملا ةقالع ليهست ىقبي ربكألاو ىمسألا انفده ّلعلو
ةروثلا لوخدو ،مادتسمو ٍ روطتم يرصع ٍداصتقا َءانب ليعفتو
بابشلا انيعدبم ّنأو اميس ،اهِـباوبا عسوا نم ةعبارلا ةيعانصلا
.مهِدلبو مهِنئادم يف مهتَمصب مهل نكتلف ،ملاعلا لوح نيرشتنم

اذه ،نانبل يف ىلوألا يه ،ةيلعافت ًةحول عورشملا اذه لمشي
عم نواعتلابو،seitiC evitcennoC عم قيسنتلاب عورشملا
َجراخ اهّنأ مهألاو ،نانبل يف ىلوألا َنوكتل ،ةيمزاحلا ةيدلب
َمزتلي نأ نطاوملا ىلعً اماِزل دُعي مل يلاتلابو ،يدلبلا رصقلا
ىلع َلاصحتسالا هِناكمإب َراصف ،ةيدلبلل يمسرلا ماودلاب

ةّيمزاحلا ةّلجم روطتتو زّيمتةّيمزاحلا ةّلجم

| 1202 -1/2 لصفلا -45 ددعلا10
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،ةيدلبلا هِموسر ِديدستو ،ةيناجملا ةيراقعلا ريراقتلا
عون يا نم ،اهُجاتحي دق يتلا تامولعملا ِلك ىلع لوصحلاو
.ةيمزاحلا – سنيبسل هترايز لالخ ةّيناجم رز ةسبكب ،تناك
ِةرورضب ُنمؤن اننألف سنيبس يف ةشاشلا َنوكت نأ انرتخا اذامل اّم
ُرخفن انّنألو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب قيسنتلا ليعفت
اذه نألو ،اهريوطت ىلعً ايوس ُلمعنو انتنيدم يف نيرمثتسملاب
هّنألو ،ةيملاعلا سنيبس ةسسؤمل قرشلاو نانبل يف ربكألا وه زكرملا
نأ لمأ ىلع ،اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ نم ريثكلا رَيثكلا ُبطقتسي
لك يف تاشاشلا هذه نم ديزملا عرزل ًةيادب ةوطخلا هذه َنوكت
.يدلبلا قاطنلا نمض ةريبكلا ةيراجتلا زكارملا
ربكأ ىلا ةيناجمو ةلوهسب َلصت نأ بجي ةمولعملا نأب ُنمؤن اننألو

ثيحب ،ةينورتكلالا ةيدلبلا ةحفص ُثيدحت َّمت ،سانلا نم ةحيرش
ِفلتخم ىلع اوعلطت نأ ،نوؤاشت ةعاسو متنك امنيأ ،مكناكمإب راص
وا اهِتَعابطو تانايبلا ىلع اولصحتستو ةيراقعلا تامولعملا
موسرلا ِديدست ىلا ةفاضالاب ،ةفلتخم ٍتاقيبطت ىلع اهِتَكراشم
َلامعتسا مكِناكمإب َراصف ،يدقنلا ِلاملا ىلا ةجاحلا نود نم ةيدلبلا
انب فصعت يتلا ةيداصتقالا ةمزألا هذه لظ يف ةيفرصملا مكِتاقاطب
.ةلويسلا يف حشلاو
،ةداسلا اهيا
ملاعلا ىلا مامضنالا يف ،فورظلا ِببسب ،ًاليلق انرخأت نوكن دق

ً.ادبا يتأت الأ نم ًةرخأتم ُرومألا يَتأت نأ رٌيخ نكلو ،ينورتكلالا
نم ٍةكرابمب ،يدلبلا لمعلا يف ةديدجً اقافآ ُحتفن ذا مويلا نحنو
نأ ُلمأن ،تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازوب ةلثمتملا ةياصولا ةطلس
نَنكمملاو جِتنملا ُلمعلا ثيح ةينورتكلالا ةلودلا ىلاً اموي َلِصن
.انئانبأب ُقيلي ديدج ٍنانبلب ضهننل

نم لوألا ،يعونلا عورشملا اذه ِقيقحت يف مهاس نم لكلً اركش
ةلثمتملاseitiC evitcennoC نم ًةيادب ،نانبل يف هعون
بتكملاو يلحملا ةيمنتلا بتكمبً ارورم ،نالعش ىنم ةروتكدلاب
(ةعيرسلا لولحلا ةكرش) شايع ناسغ ديسلاو يمالعإلا
صخأو؛beLruSgivaN ةكرش ماع ريدم ناعنك لبرش سدنهملاو
ً،امود نيبكاوملا نيَراتخملاو يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز ركشلاب
.ةيمزاحلا يف عيراشملا ىربك قيقحتل ،مهِمعدو مهِتقثب
لصاوتلا تاحفص َربع ًةرشابم ثدحلا اذه دهاشي نَم ّلكلو
مكل ينانتماو يركشب ُمّدقتأ ةيمزاحلا ةيدلبل ةعباتلا يعامتجالا
ال ُمالحألاف ،اهيف ماركلا نيرمثتسملاو اهِناكسو ةدلبلا ءانبأ عيمجلو
.مكعم ىلحأً امئاد ةيمزاحلاو ،مكِتَرزاؤمو مكِمعدب الإ ققحتت

..ً.اعم مكتكراشمل ركش فلأ
 ةروطتمو ةددجتم ةيمزاحلا تشاع
تامزألا ىلعً ارصتنم ..ً.اباش ...ً اددجتم نانبل شاع
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نم لوألا يف سيمخلا موي شاقن ةقلح يف ةيمزاحلا ةيدلب تكراش
لماكتلا زكرم عموseitic evitcennoC ةكبش عم1202 ناسين
ةيلحملا تاطلسلا يلثمم ينورتكلالا رمتؤملا ّمض ثيح ،يطسوتملا
تاهجلاو ايكرتو ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم ةيزكرملاو
ةيئامنإلا تامظنملاو ةيلحملا تايعمجلاو صاخلا عاطقلا يف ةلعافلا
نيب ةكارشلل نانبل نمً ايرصح ًالاثم ةيمزاحلا ةيدلب تناكف ،ةيلودلا
روطتلل ةحجان ةيجيتارتسا» :ناونع تحت صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
.«نيرمثتسملاو نينطاوملا عم ةرمثم ةكارشو مادتسملا
ةدلبلا ،ةيمزاحلا زّيمت طاقن رمسألا سايلا ناج سيئرلا دّدعو
روطتلل ةدعصألا فلتخم ىلع ةدمتعملا ةيجيتارتسالاو ،ةيدلبلاو
ةنيدم ىلا ةيقرشلا توريب يحاوض يف ةيرق نم ةيمزاحلا لقتنتلو
.ةحجانلا تارامثتسالا مها

:رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك
:ةيمزاحلا
مادتسملا روطتلل ةحجان ةيجيتارتسا
نيرمثتسملاو نينطاوملا عم ةرمثم ةكارشو

ةمصاعلا نم برقلاب عقاولا يفارغجلا اهعقوملً ارظنو ةيمزاحلا نا
مهأ نم اهسفن لعج يف تحجنو ،اهلً اعساوً ادادتما تلّكش توريب
لبق نم اهدامتعا ىلا ًةفاضا نكسلاو ةراجتلل ةيرامثتسالا نكامألا
تامظنملا ىلا ًةفاضا اهئارفسو اهتارافسلً ارقم ملاعلا لود ضعب
.ةينانبللا تارازولاو ةيملاعلا
اهّومن ةيمزاحلا تعبات ،0991 ماعلا يف ةينانبللا برحلا ءاهتنا دعب
قّفدت نم داز ام ،اهيف مخفلا ينارمعلاً اصوصخبو يداصتقالا
ًارظن ،اهيلا نايدألا فلتخم نمو ةيقارلا ةيعامتجالا تاقبطلا
ةيدلبلا هتدمتعا يذلا يراضحلا حاتفنالا ةسايسو زّيمتملا اهعقومل
ةيمزاحلا تنّكمتف ،ًةماع نينطاوملا عم يطاعتلا يف اهتسايس يف
تارامثتسالاب ةمعفم ةنيدم حبصتل لاقتنالا ةزيجو ةرتف لالخو
ةيراجتلا ةباوبلاب فرعي ةنيدملل يقرشلا لخدملا راصف ،ةيراجتلا
عّمجم  :اهنيب نم تارامثتسالا مهأ هيف زكرتت ثيح ،ةمصاعلل

heimzaH – سنيبس – هل قصالملا معاطملا عمجمو – رتنس يتيس
egalliVبلق ناكف ،ةزّيمتملا ةيفاقثلاو ةيحايسلا تارامثتسالاو
يبرعلا تيصلا تاذ تاكرشلابو ،ينابملا مخفأب ضبانلا ةيمزاحلا
درايكاب معاطملا عمجمو – الوك يسبيب – دايصلا راد لثم يملاعلاو
.ةيملاعلا معاطملا عورف مها نمً اريبك اًددع مضي يذلا

ةيتحتلا ىنبلا نيمأتو ثادحتساب ةيدلبلا تماق دقف ،انه ّفقوتن مل
مهلعجو نيرمثتسملل بذج لماع لّكش امم ،ةنيدملل ةيقوفلاو
تالاكو فلتخم ةيمزاحلا تمضف اهتاراقع يف مهينابم نوئشني
ATOYOT – اهنيب نم نانبل يف ضرعلا تالاص مهأو تارايسلا
IHSIBUSTIM – AIK – SUXELاهريغو…

؟ةيمزاحلا ةيدلب يف ةدمتعملا روطتلا تايجيتارتسا يه امف
ةروطتم ةنيدملا حبصتل ًالوا ةيتحتلا ىنبلا ثيدحتو ريوطت -

.نيرمثتسملا لبق نم ةبوغرمو
حمسي امب ةصتخملا تاطلسلا عم نيرمثتسملا تالماعم ليهست -

.نوناقلا هب
ةمصاعلا نيب لصو ةطقن :ةنيدملل يجيتارتسالا عقوملا قيوست -

.ندملا فلتخمو
.اهتيبلتو مهتاجاح دنع فوقولاو نيرمثتسملا عم مئادلا لصاوتلا -
.سارحلاو ةطرشلا يزاهج ةطساوب ةنيدملا يف نمألا رشن -
نم اًقالطنا ةنيدملا يف مهتارامثتسا عيونت ىلع نيرمثتسملا زيفحت -

ءيش لك)foor eno rednu gnihtyrevE ةيقيوستلا ةدعاقلا
ةيمزاحلا جراخ بهذت نأ جاتحت ال تنأف،(دحاو فقس تحت
.كتامزلتسم نيمأتل
:مادتسملا يجولونكتلا روطتلا -
.ةيدلبلا تالماعم عيمج ةننكم -
ةيدلبلا سيسأت ذنم تادنتسملا عيمجل ةلماك ةينورتكلا ةفشرأ -

.هخيرات ىتحو
ةدعاق ىلعً ايملاع ةدمتعم ةثيدح ةقيرطب عراوشلا ميقرت -

edoCpIZ.
روصلا رخآ رهظي يذلاSIG يفارغجلا تامولعملا ماظن دامتعا -

ريراقتلاو ،تاطيطختلا ،عراوشلاو ةينبألاو ةنيدملل ةيوجلا
.ةلماشلا ةيراقعلا
.ةيقوفلاو ةيتحتلا ىنبلل ننكممو لماش ءاصحا -

،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةقث رسج ءانب ىلع نيصيرح انك امك
عاطقلا زّفحت يتلا ةيندملا صئاصخلا عابتا ،كلذ ىلع دعاس يذلاو
:صاخلا
:اهنم ركذأ
ةيمزاحلا نأ ذا رمثتسملل بذج لماع لكشي امم ناكسلا ددع -

ً.ابيرقت ةمسن000.05 مضت

<<SEITIC EVITCENNOC

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيملاعلا وحنةّيمزاحلا ةّلجم
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:ناسنالا وه حاجنلا قيقحتل قالطنالا ةطقن نا
ةنيدملا اهنا .ناسنالا لوح روحمتت يهو ،عيمجلل قح ًةيمزاحلا
تاعومجملاً اصوصخ مهتاناكماو ناكسلا ةايح رّدقت يتلا
ةيدئاقعلا تافالتخالاو يفاقثلا عّونتلا قنتعت اهنا امك ةمورحملا
تائفلا عيجشت لالخ نم يعامتجالا جامدنالا ىلع عجشتو
امك ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةايحلا يف ةكراشملا ىلع ةيبابشلا ةيرمعلا
.رارقلا ةعانص ةيلمع يف يأرلا نع ريبعتلا صرف مهئاطعاو

ةمادتسملاو ةلماشلا ةنيدملا ةزئاج انتنيدم تّقحتسا انه نم
–وTATIBAH NU– وكسنويلا نيب ةكرتشم ةردابم يهو
دمتعملا يعامتجالا جمدلا ةيفلخ ىلع ةيبرعلا توريب ةعماجو
.ايابصلاو بابشلا عم تاكارشلا ءانب لالخ نم ةيدلبلا نم
ينارمعلا راهدزالا قيقحت ىلا اهيعس ىلا ًةفاضا ةيمزاحلا ةيدلب نا -

عمتجملا ءانب ىلعً اضيأ بصني اهمه ّناف ،يحايسلاو يفاقثلاو
سلجملا ناكف ،رارقلا عنص يف ةيلاعفب ةأرملا كارشا ربع ،يناسنالا
ىلع يباجيا ريثأت اهل %52 ةبسنب ةيئاسن رصانع نمً افّلؤم يدلبلا
ةيفاقثلاو ،ةيئيبلا ،ةيعامتجالا دعصلا عيمج ىلعو يدلبلا لمعلا
.خلا ةيداصتقالاو

عومجم نم %53 براقت ءاسنلا نم نيرمثتسملا ةبسن نأ اًملع -
.ةيمزاحلا يف نيرمثتسملا
نم ًءدب ،ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا زّزعتو عّجشت انتنيدم نا -

بابشلا بيردتب موقتو تاكرشلا ىربك ىلا عيراشملا داور رغصأ
زيزعتو (بيردتلا يف ةردنجلا ريياعم مارتحا ىلع ددشأ انهو)
ماعلا نيعاطقلا عم ةكارشلاب كلذو ةيفيظوتلا تاسايسلا
.ةصصختملا تايعمجلاو صاخلاو
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رامثتسالل ةيولوألا يطعت يتلاو ومنلل ةديؤملا ةنيدملا ةدايق -
عم لماعتلاو اهليهستو يدلبلا قاطنلا نمض تالماعملا عيرستك
.ةيفرح لكب يلحملا عمتجملا
:تايروهمج ءاسؤر لابقتساك ةروطتملا ةيراضحلا ةروصلا زاربا -

.ءارزولا نم ديدعلاو ايراغلبو نانبل
ءارفسلا ةفاضتسا لالخ نم ىرخألا تافاقثلا ىلع حاتفنالا -

.مهتارافسو
عنصو طيطختلا يف صاخلا عاطقلاو يلحملا عمتجملا ةكراشم -

.رارقلا
حلاصملا باحصأل تاصنم ريفوتو صاخلا عاطقلا معد -

عامجإلاو ءارآلا قيفوتل مهلثمت ةنجل لالخ نم نيرمثتسملاو
كراشت يتلا ةيمزاحلا راجت ةنجل تناكف ،ةيدلبلا تاءارجإ لوح
عم لحلا نيمأتل اهلكاشمو اهتاطاشن فلتخم يف ةيدلبلا
.نيلوؤسملا
دصرلاو تامولعملا لدابت لالخ نم ةلءاسملاو ةيفافشلا ةدايز -

،seitiC evitcennoC عم ةيلعافتلا ةحوللا عورشمك مييقتلاو
.نانبل يف يداير عورشم وهو

عنص يف بابشلا كارشاو ،ةيملاع تارمتؤمو تاودن ةفاضتسا -
.يلحملا رارقلا
،ريوطتلا ةيلمع يف هكارشاو صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا ليعفت -

يناتسب درف روتكدلا بئانلا ةداعس عم نواعتلا لاثملا ليبس ىلع
نّمأ يذلا (atoyoT– suxeL ةكرش ةرادا سلجم سيئر)
ةميقب ةبه نيمأتو ةينابايلا ةرافسلا عم لصاوتلا ةيمزاحلل
هديوزت ّمت ثيح ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمل $/000.09/
.ةيبطلا تادعملا ثدحأب

Hazmieh 54 (36p).qxp_Layout 1  12/14/21  2:07 PM  Page 13



1202 -1/2 لصفلا -45 ددعلا | 14

PDNU-IRD

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيملاعلا وحنةّيمزاحلا ةّلجم

موي رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر كراش
ءاج ثيحPDNU _ IRD عم لمع ةشرو يف٥٢/١/١٢٠٢ نينثالا

تارادالل ةماعلا ةيريدملا لمع نيسحتو مييقت ءاقللا فده
نوديفتسملا مه نينطاوملاو تايدلبلا نا اميس ،نانبل يف ةيلحملا
.عورشملا اذه نم لئاوالا
تاحرتقمو تابوعصلا ضعبو تايباجيالا ىلا شاقنلا قّرطت
دمحا سدنهملا ريدملاب الوا هيونتلا :اهنمو ،ريوطتلاو رييغتلا
.لمعلا ريوطتل هتاقاط رّخسيو يدلبلا نأشلاب عيلض وهو بجرلا
:يلاتلا لكشلا ىلع تءاجف تدرو يتلا لكاشملا زربأ امأ
ةيمهاو نانبل يف ةيلحملا تارادالل ةماعلا ةيريدملاب ةقالعلا .1

تايدلبً اصوصخً اينقت تايدلبلا معدو ةيرادالا ةيزكرماللا
.بّردملا يرشبلا مقاطلا ىلا رقتفت يتلا فارطألا

نوعمتجملا اعدو ةقبسملا ةباقرلاو ةيرادالا ةيطارقوريبلاو نيتورلا .2
هتايلوؤسم بعشلا نم بختنملا يدلبلا سلجملا لمحتي نا
.ماهملل ًاليعفتوً اعيرست لمعلا ذيفنت دعب ةبساحملا متتلو

ًاعنم ةينعملا تارازولاو تايدلبلا نيب ةقالعلا ميظنت بلط.3
.لمعلا ةيجاودزال

:رمسالا سايلا ناج سيئرلا اهب ىلدأ يتلا تاحرتقملا ضعب
سلاجملل معدلا ميدقتل ةيريدملا يف يراشتسا بتكم صيصخت -
.ةيدلبلا
ةيبنجأ تايدلبو ةيملاع تامظنم عم لصاوت طوطخ ءاشنإ -
ةينانبللا تايدلبلل ةديدج راكفأ ميدقتو اهتاربخ نم ةدافتسالل
.هليعفتو لمعلا ريوطتل
سلاجملا ءاضعأو ءاسؤر فيرعتل تاودنو لمع شرو ةماقإ -

نم مداق مهمظعم ّنأو اميس مهتابجاوو مهقوقح ىلع ةيدلبلا
.صاخلا عاطقلا
ليهستل يراشتسا لكشب لماعتلا ىلع نيماعلا نيبقارملا بيردت -
.يدلبلا لمعلا
نم ةعقوملا ريتاوفلاو ةيدلبلا تارارقلا غلابمب رظنلا ةداعإ حارتقا -
.ةلمعلا رايهنا عمً اصوصخ ةسائرلا لبق
.ةجلاعملا لبق ةردابملا ةرورض ىلع ديدشتلا -
ديدجلا لمعلا نمز يفً اصوصخ ةينورتكلالا تامدخلا ليعفت -
.انوروك دعب
ةيدلب هتأشنأ يذلا ةيفارغجلا تامولعملا ماظن ىلا انه قرطتلا .1
.ةيمزاحلا
نيرمثتسملل ةيراقعلا تامولعملا ميدقتو ةيكذلا ةحوللا .2
enilnoةيدلبلا ىلاً ايصخش مودقلل ةجاحلا نود نم.
ةحفص ةطساوبو نامتئإلا تاقاطب ربع ةيدلبلا موسرلا ديدست .3
.ةينورتكلالا ةيدلبلا
:نيكراشملا نم تايصوتلا ضعب اهيلا تفيضا
ةصصختم ةرازو صيصختو تايدلبلا نع ةيلخادلا ةرازو لصف -
.ةريخالل
ىلع لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تاقحتسم باستحا -
.نيبخانلا ددع سيلو ناكسلا ددع ساسا
.تايدلبلل يونعملاو يلاملا لالقتسالا ىلع ديدشتلا -
ةلماعم يا بلط دنع صاخشالل ةيلاملا ةمذلا ةءاربب لمعلا -
.ةيدلبلا نم ةيمسر
.ةئراطلا تالاحلا يف اميس ال رطاخملا ةحفاكمل ةدحو ءاشنا -

ةبذاج ةيرامثتسا ةئيب ترّفو ةيمزاحلا نأ هيف كش ال امم
يداصتقالا خانملا ريفوت لالخ نم ةيعون تارامثتسا باطقتسال
ةيهش نم عفرت ةبذاجو ةلداع ةيسفانت ةئيب راطا يف كلذ قيقحتل
اباجيا سكعني يذلا رمألا ،ةيدلبلا يف رامثتسالل صاخلا عاطقلا

.اهيف ةايحلا ةدوج ىلع

كنبلا ةراداو ،يطسوتملا لماكتلا زكرم ىلا ركشلا لك ماتخلا يفو
.يلودلا
صخشبseitiC evitcennoC ةكبش ةرادا ىلا ريدقتو ركش ةيحتو
تمّدق ةيكذ ةحول نع نواعتلا رمثأ ثيح نالعش ىنم ةروتكدلا

ةيعونلا ثيح نم نانبل يف ىلوألا تءاجف ةيمزاحلا ةيدلب ىلا
ةلاص ربكأ يهو ،ةيمزاحلا – سنيبس يف اهعضو متيسو روطتلاو
.قرشلا يف ةيملاعلا ةكرشلا هذهل ضرع
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ىرخأ ىلإ ةيدلب نم تاربخلاو تاراهملاو ةفرعملا لقن راطإ يف
،(ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا قودنص)DFSE عم قيسنتلابو
يجولونكتلا روطتلاو اهتاسرامم لضفأ ةيمزاحلا ةيدلب تكراش
ةيناديم ةرايز لالخ ةريحبلا تايدلب داحتا عم اهلبق نم دمتعملا
سيئر عمتجا ثيح81/3/1202 سيمخلا موي يدلبلا رصقلل
يلثمم عم داحتالا يف ةينفلا ةدحولاو رهاض ىيحي ديسلا داحتالا
ةلوؤسمو رقص ميلس.م يدلبلا سلجملا وضع ةسائرب ةيمزاحلا
فرعتلاو عالطالا لجأ نم ربهلا نانح ةديسلا ةيلحملا ةيمنتلا بتكم
.ةيلمع ةقيرطب هدئاوفو ةيفارغجلا تامولعملا مظن مادختسا ىلع
مظن مسق سيئر) ناعنك لبرش سدنهملا ضرع ةيساردلا ةرايزلا لالخ
ةكرش ماع ريدم – ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيفارغجلا تامولعملا
gnippamuccA) معدلاو2102 ماع ذنم ماظنلا اذه دامتعا ّمت فيك
.ةيمويلا ةيدلبلا تايلمع ذيفنتو ةبقارمو طيطخت يف يجيتارتسالا
جئاتن ةيمزاحلا ةيدلب تققح ،ةيفارغجلا تامولعملا مظن لالخ نم
ةيداصتقالا وأ ةيلاملا ءاوس ،تايوتسملا عيمج ىلع ةسوملمو ةزيمم
تايلمعلا يف ءاوس ،ئراوطلل ةباجتسالا وأ ةديدجلا تارامثتسالا وأ
.دمألا ليوط طيطختلا وأ ةيمويلا
ربتعت يتلاsevitiC evitcennoC فادهأ نمض ةرايزلا هذه يتأت
عم ،يلحملا ىوتسملا ىلع رييغتلل يسيئرلا كرحملا يه تايدلبلا ّنأ
كراشتتو ةيعمجلا هذه يف طشان وضع ةيمزاحلا ةيدلب ّنأ ملعلا
ةليسو ىلإ اهتاربخ لقن يف مهاستو اهنيع روطتلا فادهأ اهعم
ريياعم عفرل ىرخألا ةيلحملا تاطلسلا عيمج اهنم ديفتست بيردت
يفSIG ماظن دامتعا ةيمزاحلا عجشت كلذلو ،اهيف ءادألاو ةدايقلا
ّنأل تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا نم هريغو ةريحبلا تايدلب داحتا
.ريوطتلل ةّيدج لمع ةدارإب أدبي رييغتلا

In the framework of transferring knowledge, skills and
experience from one municipality to others and in
coordination with ESFD, Hazmieh and Al Buhaira
UoMs shared their best practices during a peer
learning visit at Hazmieh premises in March 18, 2021. 
During this peer-exchange visit, Al Buhaira UoM
represented by its Mayor Mr. Yehya Daher with the
Union technical unit, traveled to meet Hazmieh
representatives headed by the municipal council’s
member Eng. Selim Sakr in order to see and to learn
about the GIS use and benefits in practical way to
the municipalities.
During the study visit, Eng. Charbel Kanann (Head
of GIS department – Hazmieh municipality)
presented how the established GIS since 2012
initiate a strategic support for the whole municipality
in «Planning, Monitoring and executing its daily
operations». Through GIS, Hazmieh produced very
good results in terms of achieving a major change in
the local governance at all levels, whether financial,
economic, new investments, emergency response,
whether in day-to-day operations or long-term
planning.
Building on CONNECTIVE Cities goals, which
Hazmieh is an active member, Municipalities are the
main driver of change at the local level, and their
best practice shall be transformed into a training
vehicle to benefit all other local authorities to raise
standards of leadership and performance in all
municipalities.
Hazmieh encourages the replication of GIS in Al
Buhaira UoM and will be always here for support.

ةريحبلا تايدلب داحتاوةيمزاحلا ةيدلب نيب تاربخ لدابت
Peer-learning Hazmieh – Al Buhairah Union of Municipalities
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،ةيمزاحلا ةيدلب يف اًّيئانثتسا ءاج لب ً،ايداع5102 ماعلا نكي مل
رمتؤم سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر قلطأ ثيح
ندملا ةمظنم عم نواعتلاب6/8/5102 يف لوألا بابشلا
ةعومجم رمتؤملا ةرادا يف كراش دقو ،ةدحتملا ةيلحملا تاموكحلاو
داصتقالاو عامتجالاو ةحصلا :ةفلتخم نيدايم يف نييئاصخألا نم
.ةيمزاحلا ءانبأ نم مهلك ،ةئيبلاو

يتلا ،ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا ،رمتؤملا اذه نع تقثبنا
ةيلخادلا اهتمظنأ تعضو ىتح لمع شرو يف تكراش
هسيئر صخشب يدلبلا سلجملا ىلا تعفرو اهفادهأ تدّدحو
ةسارد دعب ،ةيدلبلا تّنبتف ،ريوطتلل تاحرتقملاب ةحئال
ةّيلمع تاوطخ تذختاو ،مهمالحأو بابشلا ةرظن ،ةقّمعم
.هيلا نوبصي ام ذيفنتل

ةرماغملاو بابشلا ةنس،5102

1202 -1/2 لصفلا -45 ددعلا | 16

ةّيمزاحلا ةّلجم ًادغو مويلا ةّيمزاحلاةّيمزاحلا ةّلجم
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ةنانفلا ،بابشلا ةنوقيأ عم5102 ماعلا يف بابشلا ناجرهم ناكف
ةلحارلا ةنانفلا هشماه ىلع ةيمزاحلا تمّرك ثيح «دوحل نيلأ»
ةقارعلاو ،رضاحلاب سمألا جمدل ةردابم يف بيرطقلا ىولس
بهلم وبا لانم ةنانفلا عم ناجرهملا حاتتفا اًتفال ناكو .روطتلاب
ءانبا نم اهئاضعا عيمجب ةفلؤم تءاج يتلا ةّيقيسوملا ةقرفلاو
.ةيمزاحلا
«يطسوتملا بابشلا تاكبش» وكسنويلا عورشم راطإ يف ،كلذك
،يحلا توصلا ةيعمج عم قيسنتلاب يبوروألا داحتالا نم لّومملا
نيبردم عم ةيبيردت تارود ةيبابشلا ناجللا ءاضعا عبات

شرو لامعأل ًالامكتسا ،مهتالاجم يف ةيلاع ةربخ يوذ نيصصختم
،«يلحملا مكحلاو بابشلا» لوح بابشلا رمتؤم نع ةقثبنملا لمعلا
نفو تاراهم لوح ةّيبيردت ةرود ميظنت لمعلا شرو تلمش دقو
نوناقلا لوح ىرخأو،gnikaepS cilbuP ءاقلإلاو ةباطخلا
ّمهت يتلا عيضاوملا نم اهريغو ةيتاذلا ريسلا ةباتكو ،يدلبلا
.بابشلا
نم ريبك ددع يف ةيبابشلا ناجلل ةديدع تاكراشم تناك اهدعبو
،ةيلاتتم نينس ىلع عيبرلا تاناجرهم ءايحاب اوماق ثيح ،تابسانملا
،لافطألل ةّيهيفرت باعلأو ةيودي لاغشأل ضراعم تلمش دقو

17 | 1202 -1 لصفلا -45 ددعلا
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ةيونسلا ةيداليملا ةيدلبلا تاناجرهم ميظنت يف اوكراش كلذك
نوؤشلا يف يدلبلا سلجملا مهيلع دمتعاو ،«انراغص»و «انرابك»
تالئاعلا نم ددعل ةيرود تارايز مهل تراصف ةيعامتجالا

دقو .ايادهلاو ةبحملا مهل نومّدقي دايعألا مسوم يفً اصوصخ
رمحألا بيلصلل ةيبيردت ةرود يف يسارلا نيدان ةمجنلا تكراش
ةيمها ىلع ةيعوتلا لجا نم ةيبابشلا ناجللا اهتمظن ينانبللا
.ةحصلا ىلع ظافحلا
عمتجملا يف طارخنالل ًالاثم اونوكي نأ اودارأ ةيمزاحلا بابش ّنألو
ايادهلا اوعزوو يميرملا رهشلا لالخ تاريسم اويحأ يوعرلاو يندملا

تاهمألا ديع يفو ،ةيدرولا حباسم نع ةرابع يهو نيكراشملا ىلع
يتاولل وا ّنهءانبا ندقف يتاوللا تاهمألل مهتارايز ةتفال تناك
ةطحملا تناك داليملا يفو ،ةمومألا ةمعن نم ةعيبطلا ّنهتمرح

ناك يذلا يداليملا ضرعملا ميظنت لالخ نم ةرظتنملا ةيونسلا
.نييفرحلل ةحوتفمً اقوس ربتعي
نم ةيمزاحلل ثارتلا ةيمزاحلا بابش داعأ دقف بيلصلا ديع يف اّمأ

عباطلا ذختا زّيمم لفح يف «ةلوبقلا»و بيلصلا ةعفر ءايحا لالخ
،يه انارق يف ةرذجتملا ةلاصألا ّنأ اونمآ مهنأل ،يدلبلا يورقلا
روطتلل نمضألا ليبسلا يه اهريوطتو تاداعلاب كّسمتلاو
.مادتسملا
قيرف نولكشي ةيضايرلا ةنجللا بابش ناك رخآلا بلقملا يفو
RBSيف تاحاجنلا نم ةريبك ةلسلس ضاخ يذلا يضايرلا
فلتخم يف تايلاديملاو زكارملا مهأ نيققحم نولتايرتلاو نولتايدلا
.ةينانبللا يضارألا ىلع تايرابملا

ةّيمزاحلا ةّلجم ًادغو مويلا ةّيمزاحلاةّيمزاحلا ةّلجم
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ناجللا تمظن ةيحصلا تاعمتجملا ساسأ ةيضايرلا حورلا ّنألو
نوتراملاو لدبلا نوتارامو توريب نوتارام يف تاكراشم ةيبابشلا
لجا نم بابشلا ضكرو دوهجلا تدّحوت ثيح اهاوسو يئاسنلا
.لضفأً ادغ

...انوروك تءاجو
تذخأ دق ةايحلا ّناو ،تفقوت دق تاطاشنلا ّنا عيمجلا دقتعاو
...ةحوتفم ةزاجا
يجولونكتلا روطتلا اوّلغتساف ،سكعلا تتبثأ ةيبابشلا ناجللا ّنكل
ةيلسملا تاهويديفلا ثبو ةيعوتلا رشنلو مئاد لصاوت ىلع ءاقبلل
تاطاشنلا تباغ اّملو ،يلزنملا رجحلا طغض نم دحلل ةفقثملاو
لالخ نم تافاسملا ناجللا تبّرق يعامتجالا دعابتلا داسو

ليون اباب ةرايزو دايعألا يف ليتارتلاو حرفلاو يناغألا تايرود
.تافرشلا ىلع نم مهلزانم يف لافطألل

سلجملا سيئر مهفصي امك ،«دّدجتملا ةايحلا ضبن ،بابشلا مهنا»
ةريسم لالخ» لوقي يذلا ،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
ةقيدص ةيدلبل سيسأتلا انعطتسا1202 –5102 تسلا تاونسلا
مهل اهمّدقي تاونس ةربخ ىلعً اينبمً ارّوطتو ةايح ضبنت ،بابشلل
«.نييصاصتخالاو يدلبلا سلجملا
باطقتساو ةيبابشلا ناجللا رود ليعفت ىلع سيئرلا دّدشي ،مويلاو
هنع باغ نمف ،تاطاشنلا فلتخم يف طارخنالل بابشلا نم ديزملا
نانبلو ةّيبأ ةيمزاحلا ىقبتل ...هدلبل هءامتنا باغ هتدلبل ءامتنالا

.تابوعصلا ىلع اًبلغتم اًّباش
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 «يلحملا مكحلاو بابشلا»
 ،ةيمزاحلا يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم لبق نم ذفنم عورشم

7102يناثلا نوناك ةياغلو لوليا نم

نيب مهرمعأ حوارتت نيذلا بابشلل هريوطت مت يبيردت جمانرب وه
كابشلا نرفو ةيمزاحلا» يبونجلا نتملا لحاس داحتا يف اًماع43و81
ليوت ىلع عورشملا اذه لصح .ةيمزاحلا ةيدلب ةراداب «حايشلاو
شرو ميدقتب انمق ثيح ،اًيكيرمأ اًرالود5446 ةميقب وكسنويلا نم
.بابشلل ةيبيردت لمع
ديعص ىلع يبابش سلجم سيسأت ةركف قالطا ّمت عورشملا ةياهن يف
.داحتالا
ندملا نمض ىلوألا ةبترملاب ةيمزاحلا تزاف ،عورشملا اذه ةجيتنبو
ىلضفلا تاسرمملا» ضرعمو ةودن يف نانبل يف ةدئارلا رشعلا
.«72/11/7102 يف نانبل يف تايدلبلل

يبوروألا داحتالا ىلإ هميدقتو تايافنلا ةجلاعمل عورشم ةغايص
دمتعا لجأ نم يبوروألا داحتالا ىلإ هميدقتو عورشم ةغايص تت
لحاس تايدلب داحتا يف تايافنلا ةرادإل ةلماش ةيجيتارتساو ماظن
عورشملا نم يسيئرلا فدهلا .تايافنلا نم فيفختلاو يبونجلا نتملا

مدخت يتلا تايافنلا ةرادإ ةطحم ليغشتو زيهجتو ءاشنإ وه
ةيعوسيلا ةعماجلا ةدعاسمبو ةيدلبلا ةرادا تحت اهلمكأب ةقطنملا
.لييسناكرا ةيعمجو
لاصحتسالا ناكمالابو تايافنلا ةرادال ةلماك ةطخ ةيمزاحلا ىدل
.عورشملا ذيفنتل ضرا دوجو لاح يف ةينعملا تاهجلا نم ليوت ىلع

ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم
ينقت فلم ريضحتل يئامنالا ةدحتملا ممالا جمانرب عم نواعتلا مت
عورشم ةباتك تت مث نمو ،ةيلوالا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ميزلتل
ةيبطلا ةزهجالا نيمأت فدهب كلذو ةينابايلا ةرافسلا ىلا هب مّدقتلاو

رالود00098 ىلع لاصحتسالا متو زكرملل ةروطتملا تادعملاو
.عورشملا ذيفنتل

ةيدلبلاو يعماجلا بابشلا
نيمأتل ةليمجلا نونفلا ةيلك ةينانبللا ةعماجلا عم نواعت عيقوت ّمت
عّمجمل ةيسدنهلا ةساردلاو القترام جرد ليمجتل ةينقت تاسارد
ءانب يف ىرخأ ةرم تحجن ةردابملا هذه .يضايرلا رمسألا ناج
رصنعو ةيدلبلا نيب ةقثلا لماع ءانبو بابشلا عم تاكارشلا
عيراشملا ذيفنت يف رابتعالا نيعب بابشلا مالحأ ذخأو مك .بابشلا
.ةيدلبلا

نانبل يف لوألا يدايرلا عورشملا
ةطبارلا ندملا عورشم لبق نم اهريوطت ّمت ةيكذلا ةيلعافتلا ةحوللا
يلودلا نواعتلل ةيناملالا ةلاكولا ،ةيناملالا ندملا ةطبار نيب فالتئا وهو
يلودلا ةسرمملا عمتجمو دحاو ملاع يف تاعمتجملل ةيمدخلا ةلاكولاو
ةيداحتالا ةرازولا نم معد ىلع لصاحلا ،ةمادتسملا ةيرضحلا ةيمنتلل
.ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلل ةيناملالا

ةيملاعلا وحن ةيرضح ةروطخ ...ةيمزاحلا
قاطن نمض ةعقاولا تارافسلا فلتخم عم قيسنتلاو نواعتلا ّمت
ةعونتم تالافتحال اهباوبا ةيدلبلا تحتف ةياغللو ،يدلبلا ةيمزاحلا
:اهنيب نم ،هتلح ىهبأب يقرلا رهظت
9102 ماعلا يف ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ايراغلب ةيروهمج سيئر ةرايز- 

.يدلبلا لمعلا يف ةقباس يهو ،ةيراغلبلا ةيلاجلا ءاقلل
.يسورلا ريفسلا روضحب يسورلا يفاثلا زكرملاو ةيسورلا ةرافسلا لافتحا- 

ةّيمزاحلا ةّلجم ًادغو مويلا ةّيمزاحلاةّيمزاحلا ةّلجم
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ةفزاعلا ةراداب ياوغارابلا ةرافس عم نواعتلاب يقيسوملا لفحلا- 
.وكيرودود ارايك

ىنعت بابشلل حنم نيمات لجأ نم ادنلوه ةلود عم نواعتلا- 
.يلحملا مكحلا ىلع بيردتلاب

ةيملاعلا وحن ةيرضح ةوطخ ...ةيمزاحلا
ةيدلبل ةرمتسملا حاتفنالا ةيلمع يف هرود يلحملا ةيمنتلا بتكم عبات
ةيمزاحلا عم يزكرماللا نواعتلا ءاجو ،جراخلاو لخادلا يف ةيمزاحلا
ةياعربف،طسوالا قرشلا يف اهعون نم ىلوالا ةردابملا يهو (ةينضلا)
،نسحلا رافح اير ةديسلا تايدلبلاو ةيلخادلا ةريزو يلاعم روضحو
يرشب ماقمئاقو ،هرهن يزمر يضاقلا يلمشلا نانبل ظفاحم ةداعسو
سلاجملاو تاداحتإلا ءاسؤر نم ددعو  ،قشفشلا ىبر ةديسلا
يلثمم نم ةريبك ةعومجمو تايلاعفلا نم دشحو ،ريتاخملاو ةيدلبلا
عيقوت ّمت ،ةيموكحلا ريغو ةيلودلا تمظنملاو ةيمسرلا تاهجلا
لبج) ةيمزاحلا ةيدلب نم ّلك نيب هعون نم لّوألا ،نواعت لوكوتورب
عقاولا ءاثالثلا موي ً،اثيدح ةأشنملا (ةينضلا) ةيمزاحلا ةيدلبو (نانبل
لك مغر ،ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ىنبم يف2/7/9102 هيف
.هنيح يف ةدئاس تناك يتلا تايدحتلاو ةبعصلا فورظلا
اهب تماق يتلا ةوطخلا ةنمثم روضحلا ىلا ةريزولا يلاعم تهّجوت
اذه ّنأ ةربتعم ،مهنيب يفارغوميدلاو يئيبلا فالتخإلا مغر ،ناتيدلبلا
نم زّزعي امل هب لثمتلا تايدلبلا يقاب ىلع بجي ةودق وه نواعتلا
.شياعتلاو رخآلا ىلع حاتفنإلاو ينطولا راهصنإلا حور
ناج ديسلا (نانبل لبج) ةيمزاحلا يف سلجملا سيئرل ةملك تناك ّمث
:اهيف ءاج ام زربأ ،رمسألا سايلا
زجاوح دنع فقي الو ،ةبلص ةدارإ نم قثبني رّوطتلا ّنأ نمؤن نحن
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ميدقتلً امزع انديزت اهنإ لب ،اهتبوعص تغلب مهم ،ليقارع وأ
.لضفألا
اقلخيلً اعم مجسني نأو دب ال ،رّوطتلاو ةقارعلا ّنأ نمؤن نحن
.ةلبقملا لايجألل هثيروتب رخفن ،ًالماكتمً اعمتجم
ةدارإ مامأ طقست ةيفارغجلا دودحلاو دويقلا لك ّنأ نمؤن نحن
!ضرألاو ملعلاو ركفلاو حورلا ةّيرحب دشانت يتلا ،سانلا
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم نواعت ،ةياغلا هذهلو
يف يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر عم ربهلا نانح ةديسلا صخشب
تاجاح ريضحت ىلع رهشأ لالخ اولمعو ،ةينضلا – ةيمزاحلا
.اهيلع انعالطإل اهيف ةيساسألا عمتجملا
حاتتفا لجأ نم يوالع يدجم بالا عم قيسنتلا ىلا ةفاضإلاب
ًمهمً ايناسناً ارود بعلي يذلا ةيمزاحلا يف ءمسلا ةداعس معطم
ىلعً ايعوبسا ةبجو ةئمسمخ يلاوح عيزوتب مويلا موقيو
.يدلبلا قاطنلا نمض تالئاعلا
عم نواعتلاو تاساردلا دادعإب ةيلحملا ةيمنتلا بتكم رمتسيو
.ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا تاجاح ةيبلتل ةيملاعلاو ةيبرعلا تمظنملا
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تارامثتسإلاةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةلت ىلع تعَّبرت يتلا ةملكلا ةعلق «دايصلا راد»

 «دايصلا راد»

.ناسنإ اهنيب طابرلا ّكفي نأ عيطتسي الو رَدقلا اهمسري رومأ كانه
«دايصلا راد» نيب تعمج يتلا ةيخيراتلا ةقالعلا ،كلذ نمو
.نماضتلاو نواعتلاو قيسنتلا نم ٍرمع لاوط ةيمزاحلاو
تيقب رادلاو .نونحلا ّمألا «دايصلا راد» ىلإ ةبسنلاب تيقب ةيمزاحلا
يف دايصلا تمهاس ،دوقع دادتما ىلعو .ةّيفوو ةقلأتم ةنبا ةيمزاحلل
نفلاو ةفاقثلاو ركفلا ةكرح نمً اءزج اهلعج يفو ةيمزاحلا نأش عفر
ةدلبلا راهدزا يف اهتمهاسم تناك ،كلذبو .يسايسلا لاضنلاو
ناك مويلا ةيمزاحلا هشيعت يذلا «قلمعتلا» اذهو .ةقيثوو ةقيمع
ءانب دعب ،هحيرف ديعس ريبكلا لحارلا ،سسؤملا دلاولا هب ّرشب دق
.«ءارضخلا ةديدجلا توريب ةيمزاحلا حبصتس» :لاق ذإ ،رادلا
ناضتحاب اوّدر ،اهنع نيلوؤسملاو اهئانبأ بولقب ،ةيمزاحلا ةنيدم
رثكأ ىلع اهمسا دايصلا راد تعبطف ،ءافولاب ءافولا ّدرو رادلا
،يسيئرلا اهعراش ىلع هحيرف ديعس مسا عبطناو ،ًةرهش اهتاريدتسم
.هنم ةعّرفتملا عراوشلا دحأ ىلع هحيرف ماهلإ مسا مث
اهنإ .اهيلوؤسمو اهئانبأو ةدلبلا نيب حلاصملا ةيلدج تسيل اهنإ
هحيرف ماهلإ اهنع تّربع دقو .قورعلا يف يرست ةّوُخأو ّبُح ةقالع
:تلاق ذإ ،لاوحألا تلّدبت مهم ،هب اهكّستو ةيمزاحلل اهّبح نالعإب
!«اقرز مسلاو ةيمزاحلا كُرتِب ام»
ءمسلا ةقرُز نم عورأ ال ،روطتلاو ةقارعلا ةنيدم ،ةيمزاحلا يفو
نمو .اهراهزأ قلأتو قئادحلاو جارحألا ةَرضُخو …قفألاو رحبلاو
يدلبلا اهسلجم نم ةّيفوو ةبوؤد ةياعرب ىظحت اهنأ ةدلبلا ّظح
،رمسألا سايلا ناج سيئرلا عم ،اهلبقتسمو اهثارت ىلع نتؤملا

ةنيدم ،«ةيمزاحلا ةنيدم» ءوشن يف ءاضيبلا يديألا بحاص
ءافوو ةّوخأ ةياكح «دايصلا راد» نيبو هنيب تماق يذلا ،ةقارعلا
ةيمزاحلا ةحلصم هيف امل ،نواعتلا ُقثوأ يِنُب هعمو ،ةقادصو
.ءابحألا اهئانبأو
هترماغمب هحيرف ديعس ريبكلا لحارلا لصو ،3491 ماعلا يف
ةفاحصلا راسم يف زراب رثأ اهل ناك ةطحم ىلإ ةريثملا ةيفاحصلا
يتلا هتلجم سسأ دقف .ةيمزاحلا لبقتسمو ةيبرعلاو ةينانبللا

.«دايصلا» اهّمس
.توريب ةمصاعلا بلق يف سيسأتلا نوكي نأ فورظلا تءاش
ةلجملا تلمحف ،لالقتسالا ىلع نانبل لوصح عم نمازت دقو
رهظو .بادتنالا لاجر ىلع ةمراع ةروث سسؤملا اهءاشو .هءاول

ًايسنرفً ايدنج لثُت ةلجملا اهترشن ةيروتاكيراك ةروص يف كلذ
:لوقيو ينانبللا بعشلا ىلع ةيراعلا همدقب سوديً ايلاغنس
suov resilivic ioMمكنِّدُمأ تئج انأ» يا».
ديعس ىنب ثيح ةيمزاحلا ىلإ ةلجملا تلقتنا ،4591 ماعلا يفو
يف ةخسن0053 ةعرسب لمعت ةعبطمب ةدّوزمً اراد هحيرف
مكح تضهانو نوماشب ةموكح «دايصلا» تقفارو .ةعاسلا
لوخدب كلذلً انمث سسؤملا عفدو ،يروخلا ةراشب سيئرلا
.نجسلا
،ّذفلا يماصعلا لجرلا اذه دي ىلع تققحت دق ةزجعم تناك
يناثلا نوناك يفو .ةيداملا تاردقلا كلتت ال ةئيب نم قلطنملاو
ناك اذإ» :لاقو ،زاجنإلا اذه ليصافت هتلجم يف ىور ،5591
يف نيقيرعلا ءايرثألا ةداسلا رظن يف ،ربتعي رادلا هذه لثم مايق
ةباتك يعدتسي الو ،ممتهالا قحتسي الً ايداعً ائيش ،ءارثلا
ريقفلا انأ ،يرظن يف ربتعُي هنإف ،ليصافتلا درسو تالاقملا
.ً«ابيجعً اثدح ،رقفلا يف قيرعلاو
تعباتتو ،نيررحملاو اهيفظوم ددع دادزاو رادلا تمن ،كلذ دعب
،ةيبرعلا ةقطنملاو نانبل اهشاع يتلا تاضخلا مغر ىلع تارادصإلا
ةديدج ةلجم تردصف ،داصتقالاو ةسايسلاو نفلا نيب تعّزوتو
،ةخماشلا رادلا اهمساقُتو ركبلا اهتقيقش ةدحو سنؤت»6591 ماع
اهل ناك يتلا«ةكبشلا» يهو ،لمجلاو عمتجملاو نفلا ةلجم يه
«.ةيبرعلاو ةينانبللا ةينفلا ةفاحصلا يف ديرفلا اهعقوم
،9591 بآ52 خيراتبو ،ةيسايسلا هحيرف ديعس مالحألً اقيقحتو

<<
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ديعس رّرق ،يلاتلا ماعلا يفو .«راونالا» نم لوألا ددعلا ردص
ريرحت ةسائر دنسأف ديدجلا مدلاب رادلا دّوزي نا هحيرف
.ماسب هنبال رادلل ةماعلا ةرادالاو ،ماصع ركبلا هنبال«راونالا»
تلقتنا يتلا اهلك رادلا نييارش يف ديدجلا مدلا ىرس ام ناعرسو
فارشاب ،نالجنلا عاطتساو .لبقتسملا ىلع زيكرتلا ةلحرم ىلا
يملاعلاو يبرعلا كلفلا ىلا رادلا هجو القني نا ،ديمعلا مهدلاو
.ثيدح موهفمو ةزيمم ةقيرطو ديدج بولسأب

،اهتاعوبطم ديازتو رادلا تاطاشن عاستا ببسبو ،8691 ماعلا يف
يفو .يفاضإ ءانب دييشت بجوا ام ،نيلماعلاو نيررحملاب تقاض
ماعلا يفو .ةفيحصلل قحلمك«دحالا راونأ» ردص7691 ماعلا
.ينتملا بيسن اهبحاصل«رايطلا» ةديرج زايتما ءارش مت0791
ديعس ةسسؤم» رونلا تأرو ،«رمس» ةلجم تئشنا3791 يفو
ىلع اهتامدخ ةعزوم ،«ةيعمتجالاو ةيملعلا تامدخلل هحيرف
عيزوتلا لقح يف نيلماعلا ىلعو ،ةيبطلاو ةيناسنالا تادعاسملا
ديعأ دقو .ةيملعلا تاساردلاو ثاحبالاو ،ةفاحصلاو ،يفحصلا
ةسسؤم» ىلإ اهمسا لوحتو قحال تقو يف ةسسؤملا هذه ميظنت

يف ،كلذكو .«ةيناسنإلا تامدخلل مهدالوأو هحيرف ةبيسحو ديعس
هنع تردص يذلا ثاحبالاو تاساردلا زكرم ءىشنأ ،3791 ماعلا

«دايصلا راد»ـل ديدجلا ىنبملا ءاشنإ ّمتو .ةيقئاثو بتك ةلسلس
.ةعابطلا تالآ ثدحا تمدقتساو
ةيملعلا تامدخلل هحيرف ديعس ةسسؤم» تكرتشا ،4791 ماع
ةرود ةماقاب ةيناطيربلا «نوسموط ةسسؤم» عم«ةيعمتجالاو

نانبل يف اهعون نم ىلوالا ربتعت ةيبرعلا فحصلا يررحمل ةيبيردت
يلكو»و«يرادالا» تردص ،يلاتلا ماعلا يفو .يبرعلا ملاعلاو
.«تايفلخو ريراقت»و«يبرعلا عافدلا»و«رفرزبوا
كولملا نم ريبك ددعلً اقيدص هحيرف ديعس ريبكلا لحارلا ناكو
صقرلل«راونالا» ةقرف سساو .نفللً اعجشمو برعلا ءاسؤرلاو
نمً اددع ىقلاو .كبلعب تاناجرهم ةنجل يفً اوضع ناكو ،يبعشلا
هبحبو رخاسلا هبولساب رهتشاو ةينانبللا تاعماجلا يف تارضاحملا
ناونع تحت ةريهشلا هتالاقم مهب تمستا نيذللا لمجلل
يف لمعو ةينطولا ةدحولاو نانبل لجا نم لضان دقو .«ةبعجلا»
تاباختنالا ةبرجت ضاخ ،راطالا اذه يفو .هتايح ةليط كلذ ليبس
لايتغالل ضرعتو تارم سمخ هتايح يف نجُس مك .نيترم ةيباينلا
.8791 راذآ11 يف هللا هافوتو .ةرم ةرشع يتنثا
.0891 ماعلا ،«رحس» ةلجم هليحر دعب«دايصلا راد» نع ردصو
«تاينورتكلالاو رتويبمكلا» ةلجمو .1891 ماعلا يف ،«زوريف» ةلجمو
.5891 ماعلا يف«زوريف سراف» ةلجمو ،4891 ماعلا يف

برحلا نمز يف لضانت«دايصلا راد»
طقسو ،نانبلب تفصع يتلا ةبيهرلا برحلا تأدب ،5791 ماعلا يف
قدانفلا تقرتحاو ةيراجتلا قاوسألا تمدهتو اياحضلا فالآ اهيف
مم لقأب«داّيصلا راد» بيصن نكي ملو .تاسسؤملاو عناصملاو
ىلع ردقلا اهضرف يتلا ةبيرضلا رادلا تعفد دقو .لكلا باصأ
نيقيفر نادقفب تعجُفو .ةريطخو ةقهرمو ةحداف تناكف دلبلا
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم

ليبن مه ،مهنطوو مهتسسؤمو مهلمعب مهناميإ يعيرص اطقس
نم نوجانلا ىساقو .ةفاحص يديهش اناكف ةينسحلا ليمكو نسح
يف اورمتسي ىتح مئادلا توملا رطخو تاقشملاو لاوهألا قافرلا
.ةيمزاحلا ىلا لوصولا
ةددعتم تاباصإل ةينبألاو تاعدوتسملاو رادلا بتاكم تضرعتو
يماع رئاسخلاو رارضألا هذه ةميق تغلب دقو ،ةمئاد قئارحو
ةميق لقألا ىلع اهفصن ،ةينانبل ةريل نييالم3 وحن6791و5791
،ةصاخلا رادلا تاعدوتسمو أفرملا تاعدوتسم يف قرُحأ قرو
بتاكم تيّرعو ،نيع دعبً ارثأ لراش ناس بتاكم تحبصأو

.تازيهجت نم اهيف ناك ام لك نم ةحلاصو يدمص
«راونألا» ترمتساو ،ةسسؤملا هذه يفً ايح ضبنلا لظ ،كلذ عمو
ةليبنلا حورلا لضفب رودصلا يف«رمس»و«ةكبشلا»و«دايصلا»و
نطولاب مهتقثو نيررحملا سوفن يف تّلجت يتلا ةيئادفلاو
يف ةماعلا ةرادإلا اهب تماق يتلا ةعاجشلا تاردابملاو لبقتسملاو
.فورظلا كلحأ
ةماعلا ةرادإلا ةباين ماهم تلوت ،تاذلاب بيصعلا فرظلا اذه يفو
اهتعاجش لضفب تعاطتسا يتلا هحيرف ماهلإ ةديسلا داّيصلا رادل

،راطخألاو قاشملا نم ريثكلا لمحتت نا اهشأج ةطابرو اهناميإو
ةلطب بقل يلاتلاب لمحتو ،ةرادإ نسحأ رادلا نوؤش ريدتو
!دومصلا

هينيع نم ترمهناو هحيرف ديعس ىكب ،برحلا ىظل رمتسا امدنعو
هذه قحتسي ال نانبلف .ناضيفلا سبحي يذلا رابجلا لجرلا ةعمد
يف بتك ،هّدح سأيلا هب غلب املو ...لوقي ناك اذكه .برحلا
كاوس انل دعي مل» :هيف لاق يذلا«بر اي» ريهشلا هلاقم«راونالا»
!«بر اي

ةنيدمو«دايصلا راد»و«ناج سِّيرلا»و هحيرف لآ نيب محالتلا
...ةيمزاحلا ةقارعلا

ّومن«دايصلا راد» تقفار ،اهتريسم نم دوقع ىدم ىلع
نم ةدحاو لب ،اهيفً ارباعً انايك نكت ملو .اهقلمعتو ةيمزاحلا

يف اهعورف ةقلحملاو روذجلا ةخسارلا قاتعلا اهتانايدنس
مهُبأدو ةيمزاحلاب هئانبأو هحيرف ديعس ناميإ ،انه نمو .ءاضفلا
.اهقلأتو اهتضهن ىلع
نينتؤمً امئاد مهسفنأ نوربتعي هحيرف لآ يقب ،ةياغلا هذهلو
اونلعأو .ةدئارلا مهتريسمو مهتاحاجن تدهش يتلا ةدلبلا ىلع
اهلهأو ةيمزاحلل مهبح مهضّوعي نأ نكمي ايندلا يف ناكم ال نأ
 .اهيف اولمعو رادلا اونضتحا املاطل نيذلا
نيب ،لدابتملا صالخإلا ىهتنمب مستتو ةديطو ةقالعلا تيقب ً،اعبطو
حاجنلاو لمعلا ىلع ناتدارإلا تقتلا دقف .ةيمزاحلا ةيدلبو رادلا
تاسسؤمو تارازولً ازكرم تراص يتلا ةدلبلا ةحلصم هيف امل

مارتحاو ةَّوخُأ نوبرع رمسألا ناج يدلبلا سلجملا سيئر ىلإ هحيرف ماهلإ نم رادلا عردو ٌةيلاديم
.يئيبلاو ينفلاو يفاقثلا نواعتلا نم ٌرمعو ءافولاو ةبحملا يف نامأوت «دايصلا راد»و ةيمزاحلا ةيدلب
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باوبأ ىلع لمعألاو نكسللً ارماعً اعقومو ةيساسأ ةيمسر
.هحيرف ديعس عّقوت مك ،ةمصاعلا
يدلبلا سلجملا ءاضعاو رمسالا سايلا ناج سيئرلاو رادلا نيب

يدلبلا سلجملا ردصأ ،7891 لوألا نيرشت51 يفو .ءافو ةياكح
ةريدتسم نم دتمملا عراشلا ةيمستب ىضق ،32 مقرلا لمحً ارارق
.هحيرف ديعس عراش مساب دارتسوتوألا يأ ،شيجلا عراش ىلإ دايصلا
نيمأ كاذنآ ةيروهمجلا سيئر هاعر يمسر لافتحا ىرج ،ةياغللو
.ليمجلا
رمسألا ناج اهسيئرب ةلثمم ةيدلبلا تدهأ ،ءافولا ةريسملً ادادتماو
اهلمحلً اريدقت يبهذلا ةنيدملا حاتفم هحيرف ماهلإ رادلا ةديمع
سيئرلا ،هحيرف ماسب ميركت ىرج مك .ةحيرف ديعس ةلعش
.هنطو ةمدخ يف تمصب لماعلا ،«دايصلا»ـل يذيفنتلا

،ةيمزاحلاو ملاعلا نيب ينوريخ اذإ» :هحيرف ماهلإ تلاق ،لافتحالا يف
ركذتسن نأ الإ انناكمإ يف سيلو .اقرز مسلاو ةيمزاحلا نم علطب ام
ىلع انتبر يتلا ةبيسح ةدلاولاو هحيرف ديعس سسؤملاو دلاولا
روفحم حاتفملا اذهو .ءافولاو ةبحملاو ةيناسنإلاو قالخألاو بدألا

.«انبلقو انلقع يف
ةسائرب يدلبلا سلجملا اهمّرك ،3102 راذآ41 يف ،اهئاطع ّزع يفو
قيرط نم عرفتملا عراشلا ىلع اهمسا قالطإب رمسأ ذاتسألا
.دارتسوتوألا هاجتاب ،ديدجلا رادلا ىنبم لباقم ،ميدقلا ماشلا
ةيمزاحلا يف تدلو هحيرف ماهلإ ةديسلا نإ» رارقلا يف ءاجو
اهيف اهل نوكيو الإ ةبسانم كرتت ال يهو ،تعرعرتو تأشنو
يف ةيدلبلا همدقت يذلا معدلا لالخ نمً اصوصخ ،ىلوطلا ديلا

فصوتسملا باوبأ عيرشت نع ًالضف ،يفيصلا يدلبلا ناجرهملا
رودبً اناميإو ةيدلبلل يمالعإلا هجوتلا معدو ،يريخلا لمعلل
ىلإ ةءابعلا ميدقت ىرج ،0102 رايأ يفو .«عمتجملا يف ةأرملا
،رمسألا سايلا ناج سيئرلا بناج نم ،هحيرف ماهلإ ةديسلا
يدلبلا سلجملا ءاضعا عم ،ءايفوألا ىفوأو قودصلا قيدصلا

.مارتحاو ريدقت نوبرع

ةيمزاحلا«قلمعت» ةريسمو رمسألا سايلا ناج
اهنبا ةياعرب تقلمعت لب تقلأت ةيمزاحلا نإ ،لاقت قح ةملكو
تلوحت ،هدهع يفف .اهتعفر لجأ نم دودح الب طشانلاو صلخملا
ةرخازلا ةقارعلا ةنيدم ىلإ توريب فاتكأ ىلع ةعداولا ةدلبلا
دهاعملا ربكأ اهيفف .ةصاخلاو ةيمسرلا تاسسؤملاو زكارملاب
ىقرأو ،ةيملاعلا تارايسلا تالاكو ربكأ اهيفو ،بتاكملاو سرادملاو
رفويو ةئيبلا ىلع ظفاحي يندم ميظنت لظ يف ةينكسلا ءايحألا

.ةثيدحلا طامنألاو ثارتلا شياعتي ثيح ،شيعلا ةءانه
ءانبأ رعشي ،ةرهدزملا رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةبقح يفو
ذإ ،ةيصخشلا ةيمحلا نم ةجرد ىلعأب اهيف نوميقملاو ةيمزاحلا
عمو .ءايحألاو عراوشلا يف ةبقارم تاريماك تيبثت يف قابسلا ناك
ىلإ ةيدلبلا تلقتنا ،رمسألا ةسائرب ،يلاحلا يدلبلا سلجملا ءاضعأ

.رُّوطتلا ةبكاوم ىلع رداقلاو ،ثيدحلا ديدجلا اهانبم
اهيف نيميقملاو ةيمزاحلا ءانبأ نم ءافولاو ءالولا اذه ٌبيرغ لهف
ًةيالو ،هب ةقثلا ديدجتو ،عاجشلاو ّيفولاو يكيمانيدلا لجرلا اذهل
؟ىرخأ ولت
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حرفلاو ةايحلا ةدارإو«دايصلا راد»
ءادتباو .«دايصلا راد»و ةيدلبلا نيب هجوأ يف نواعتلا يقب ،كلذلو
،ةيفيصلا اهتاناجرهم ةيمزاحلا ةيدلب تمظن ،ماعلا كلذ نم
يف يداير رودب تعلطضا يتلا «ةكبشلا» ةلجم عم نواعتلاب
ءانبأ رهسو .يبرعلا ملاعلاو نانبل يف ،ةليوط ةلحرمل ةينفلا ةايحلا
عورأ عم ،بارتغالا ايندو ةفاك نانبل ءاحنأ نم مهفويضو ةدلبلا
.ةهاكفلاو برطلاو ءانغلا موجن
مهعمو ةعبرالا ناسرفلاو ةحامس لوراك تناك ،0102 لوليأ يفف
.بويأ يليإ
ىلرو مرك سراف مجنلا ةينانبللا ةينغالا سراف ،1102 زومت يفو
ميدقت ىرج اهلالخو .حابص ةريبكلا ةنانفلا ميركت ىرجو ،دعس
.هحيرف ماهلا ةديسلل يبهذلا حاتفملا

ةمجنلاو نيز محلم ةينانبللا ةينغالا سير ،2102 زومت يفو
سايلا ناج سيئرلا كراش ،نواعت نوبرعو.يبغزلا لاون ةيبهذلا
ديعس ةسسؤم»ـل ساسألا نيشدت يف هحيرف ديعس ماهلا عم رمسألا
.ولح نورام سدنهملا روضحب ،«دايصلا راد» برق ،«هحيرف
ةيريدقت ًاعرد هحيرف ماهلا ةديسلا تمدق ،7102 لوليأ61 يفو
ريرحت ريدم اهميلستب ماق ،«ناج سّيرلا» ،قودصلا قيدصلا ىلإ
.ةيمزاحلا راجت ةنجل هتماقأ لافتحا لالخ ،يروخ ينوط ةكبشلا
تلاز ام ،ةيقرولا«دايصلا راد» تارادصإ فقوت مغر ىلع ،مويلاو
هحيرف لآ طبرت صالخالاو ءافولاو ٍةبحملاب ةيخيرات ةقالع
سلجملا ءاضعأو رمسألا ناج سيئرلا زيزعلا قودصلا قيدصلاب
ةقارعلا ةنيدم ،ةيمزاحلا راهدزا ىلع هعم نيرهاسلا يدلبلا
.هعون نم ديرف جذون ةقالعلا هذهو .روطتلاو
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ّزِعلا نمز يف تاناجرهملا ءايحإل يدلبلا سلجملا ءاضعاو رمسالا سايلا ناج ةيدلبلا سيئر عم ٍديب ًادي «دايصلا راد»
…ةيمزاحلا ليل مهتاوصأب اوؤاضأ موجنلا رابكو ...حرفلاو
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<<BUMC
ةكرشلا
.ل.م.ش ينابموك زيرنيشام دتيانوي يناتسب ةكرش تسسأت
(CMUB) اتويوت تارايسل يرصحلا ليكولا يه ،1002 ماع يف
بئانلا وه ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،نانبل يف سزكلو
.يناتسبلا ديرف روتكدلا
لضفأ تارايس» ميدقت يف مألا اتويوت ةكرش ةيجيتارتسا عم اًيشامتو
زيرنيشام دتيانوي يناتسب ةكرش تققح ،«ىضم تقو يأ نم
تانايكلا ىدحإ حبصتل تاونسلا ىدم ىلع ًارمتسم ًاون ينابموك
.نانبل يف تارايسلا عاطق يف ةدئارلا

نيمأتو ،ءالمعلا ءاضرإ يفCMUBـل قوبسملا ريغ ينافتلا نإف
مازتلالا يف اًينغ اًخيرات لّوحت دق ،قيرطلا ىلع لابلا ةحارو ةمالسلا
لعجت تامدخ ريفوت ىلع ةكرشلا لمعت ثيح .يلاحلا انموي ىلإ

.سيياقملا لكب اهئالمعل ةيضرم ةبرجت اتويوت تارايس كلمتو ءارش
زكارم ربع نانبل يف اتويوت تارايسل عساولا راشتنالا ةكرشلا معدتو
ةدنتسم ،نانبل ءاحنأ مظعم يف ًايجيتارتسا ةعزوملا ةنايصلاو عيبلا
.همدقت ام لك يف زيمتلاب اهمازتلاو ،«ًالوأ نوبزلا» ةسايسل
ماعلا قيرطلا ،ةيمزاحلا يف يسيئرلا عرفلا اهزكارم زرباو مهأ نمو
.1002 ماعلا يف هحاتتفا ّمت يذلا
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عرفلا نوكيل ماشلا قيرط ةصاخو ةيمزاحلا ةقطنم رايتخا
.انتكرشل يساسألا

ةيدلبلا عم ةقالعلا
،اهيف ةكرشلل يسيئرلا زكرملا نوكيل ةيمزاحلا ةقطنمل انرايتخا ذنم
سلجملاو اهسيئرب ةلثمم ةيدلبلا عم لماعتن نحنو لمعلا ةرشابمو
انل تمدق دقو .ةيقادصمو ةيفافشو لدابتم مارتحإ لكب يدلبلا
.لمعلاب قالطنالل تاليهستلاو معدلا لك ةيدلبلا
ءالكو تاكرش نم ديدعلا انب تقحل،CMUB ةكرش حاتتفإ دعب
،ةقطنملا يف اهل زكارم حاتتفاب تماقو ،نانبل يف ةديدجلا تارايسلا
ءارشب نيبغارلا لكل اًدصقم ةيمزاحلا دارتستوأ نم لعج امم
نم ةريبك ةعومجم نيب رايتخإلا مهنكمي ثيح ةديدج تارايس
لاصحتسالا نم ةيدلبلا تنكمت امدعب كلذو.تارايسلا تاكرام
يكلامل حمسي يندملا ميظنتلل ىلعألا سلجملا نم رارق ىلع
ىلع لاصحتسالا تارايسلا تاكرشل لماكلاب ةصصصخملا تاراقعلا
.ةيلفسلا قباوطلا يف ثيدحو يرصع حيلصت جاراكل صيخرت

؟ةيمزاحلا اذامل
مظعم نيب يقالت ةطقن ربتعي يفارغجلا ةيمزاحلا عقوم نإ
ىلا لوصولا نكمي ةيمزاحلا نمًاقالطنا ثيح ،نانبل تاظفاحم
،لامشلا طخ) هضعبب نانبل لصت يتلا ةيسيئرلا تاقرطلا عيمج
ال توريب راطمو أفرم ىلا لوصولا ىلا ةفاضإلاب (....عاقبلا ،بونجلا
ىلا قالطنإو ءاقتلإ ةطقن ةيمزاحلا لعج امم قئاقد ّالإ قرغتسي
ىلع تالصاوملا ةكبش ريوطت دعب ةصاخو ةينانبللا قطانملا مظعم
ّمت ،ببسلا اذهلو ،ةينانبللا برحلا ءاهتنا نابأ دايصلا ةريدتسم
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...ًادغ ةيمزاحلا
اهنأ ةصاخو راهدزإ ىلع ةلبقم ةيمزاحلا ةقطنم نإ
نيلومتملاو نيرمشتسملا مظعم ةلبق تحبصأ
ةمزألا نم مغرلاب دهشت ثيح ،برعلاو نيينانبللا
ةينكسلا ققشلاو تاراقعلا ءارش ىلع ًالابقإ ةيلاملا
،نانبل يف يهاقملاو معاطملا مهأ ّمضت يتلا اهيف
فراصملا مظعمل عورف ًاضيأ ةيمزاحلا يف كلذكو
داهتجاو ةيباوصو نسح دكؤي امم ةينانبللا
عيمجل ةقث لحم اهلعجو اهيف يدلبلا سلجملا
.بناجألا نيرمثتسملاو نيينانبللا

ةريخا ةملك
،نانبل يف ةدئارلا تايدلبلا ىدحإ نم ةدحاو ةيمزاحلا ةيدلب ربتعت
ةنيدم ىلا ةدلبلا ليوحت نم ةريصق ةينمز ةلهم يف تعاطتسا دقو

ءاشنإل ةيرورضلا ةيتحتلا ىنبلاو تامدخلا لك اهيف دجاوتت ةريغص
يف ةئداهلا ةينكسلا ءايحالا بناج ىلا تاسسؤمو تاكرشو بتاكم

يف دوعي اذهو ،نيرمثتسملاو ناكسلا ةحار نيب حضاو مغانت
سلجملا سيئر هب زّيمت يتلا مارتحإلاو ينافتلا ىلا ىلوألا ةجردلا
.نمزلا نم دوقع ّرم ىلع رمسألا ناج ديسلا يدلبلا
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مويلاو سمألا نيب ةيمزاحلا يف ةضايرلا

ضعب عم ةضايرلا تانيسمخلا ذنم ةيمزاحلا ةدلب تفرع ،ةياغللو
اًقيرف اوأشنأو «ةضايرلا نصغ» مسا تحت اوعّمجت نيذلا اهبابش
ةبعلب ًاّبح اّنإ ،كاذنآ ربخو ملع ىلع لوصحلا نود نم مدقلا ةركل
فزوج ةداسلا :قيرفلا اذه بابش نم اًضعب ركذن .مدقلا ةرك
،دوواد لاشيم ،ةقيرح درفلا ،ةقيرح لاشيم ،ةلخن ناج ،يميضع
.ابيلص بوقعيو دادح ناج ،يبغزلا ميعن فزوج

لالخ نم ،ةّينانبللا مدقلا ةرك ةقالطنا عمو ،تانيتسلا رخاوأ يف
ليبس ىلع ةريبك ةيدنأ ءامسا زورب عمو ،ةبعللا هذه ىعري داحتا
ةعرزملا ةبيبشلا يدان ،ةمجنلا يدان ،توريب غنيسارلا يدان لاثملا
وبا فزوج ديسلا نانبل بختنم بعال كاذموي رهتشا ...اهريغو
نم ددع عّمجت اهدعبو ،ةيمزاحلا ةدلب ناكس دحأ وهو دارم
،دارموبا ديسلا عم نواعتلاب ،ةدلبلا يف مدقلا ةرك يبحمو بابش
يدانلا اذه لصحي نأو مدقلا ةركل يضاير يدان ءاشنا ىلع اوقفتاو

اهدعب مامضنإلا يلاتلابو ةيلخادلا ةرازو نم يمسرلا صيخرتلا ىلع
.مدقلا ةركل ينانبللا داحتالا ىلا

ملعلا ىلع لاصحتسالاب8691 ماعلا يف بابشلا ملح قّقحت ارًيخأو
52/9/8691 خيرات د أ/274 مقر تحت ربخلاو

ديسلا اميس ال يفاص وبا لآ نم معدبو ،تانيعبسلا ةيادب يف
ةركل قيرف فيلأت ّمت ليمأو سايلا هدالواو يفاص وبا ليلخ
رادب ًانّميت «يضايرلا راونالا يدان» مسا هيلع اوقلطأو مدقلا
كاذموي ةدئار تناك يتلا ،راونالا ةديرج اًصوصخ ،دايصلا
قيرفلا اذه ماقو ،ةيمزاحلا يف نئاكلا رادلا نع ردصتو
صيخرت يأ ىلع ،فسألل ،لصحي مل نكل ،ةريثك تاطاشنب
نأ ىلا «ةيمزاحلا بابش» مسا قيرفلا اذه ىلع اوقلطأ اهدعبو
غنيسارلا يدان» ةيار تحت دحاو قيرف نمض اوجمدناو اوداع

<<
يهف ،دسجلاو سفنلل بيذهت ،ةضايرلا
يه ...اهعم لماعتلا فرع نمل زنك
ةضايرلا ...قالخأو ةبحمو ةيعوت ةلاسر
ءانب يف ةيساسأ ةماعد الإ يه ام
ةئيب قلخت يهو تاعمتجملاو ناطوألا

اهيف سفانتي ةفيرش ةفيظن ةنضاح
انرص مكف .ةقولخ ةيقار حورب بابشلا
ةميلس ةضاير ىلا ةجاحب مويلا نحن
تافصب نوعتمتي نييقيقح نييضايرو
رصنلا ةيار عفرل شطعلاو ةبحملاو لبنلا
.عافدناو رخف لكب مهقطانمو مهدالبل

يفاص وبا ينوط – دارم وبا فزوج
ةيمزاحلا - غنيسارلا يبعال نم ضعب
يريوب سواردنا – دارم وبا جروج – هللا ريخ رايب – يروخ روتكف

.غنيسارلا يدان قيرف
:نيميلا نم ًافوقو
 – انهم جروج
– يليا – متاح جروج
 -رامع نسح
 – مشاه يباك
دادح ودبع
 :لوألا فصلا
– يفاص وبا ليما
 – دوواد يناد
– ينوتيز تزع
– يفاص وبا ينوط
دارم وبا جروج
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تحت يوضنملاو ربخلاو ملعلا ىلع لصاحلا«ةيمزاحلا يضايرلا
.مدقلا ةركل ينانبللا داحتالا ءاول

ليلخ ،دارم وبا سايلا :ةداسلا نم لك يدانلا ةسائر ىلع بقاعت
،يروخلا ميلس ،يناريع فزوج ،يفاص وبا ليلخ سايلا ،يفاص وبا
نم مغرلاب هتاطاشن يدانلا اذه لواز دقو .هللاريخ سويناطو
.هنيح يف ةدئاسلا ةبعصلا ةينمألا فورظلا

ةدلب نم ءايحالا نيب ةّيضاير ةسفانم رثإ ،تانيعستلا علطم يفو
ضعب عم نواعتلاب مرك جروج ةراشب ديسلا نم ّلك ماق ،ةيمزاحلا
صيخرت ىلع لاصحتسالاب انهم جروج ديسلاو يحلا بابشو هبراقا
تحت «ةيمزاحلا يضايرلا عافدنإلا يدان» تيعُد ةيضاير ةيعمجل
ةيعمجلا هذه تمضناو1991 ماعلا يف د ا /308 ربخلاو ملعلا مقر
ىتح ةبعللا هذه سرامت تلاز امو مدقلا ةركل ينانبللا داحتالا ىلا

ةياغل يدانلا مرك جروج ةراشب ديسلا سأرت دقو ؛خيراتلا اذه
.انهم ديرف جروج ديسلا هسأرتي كاذمو4102 ماعلا
يف ةيدلبلل نكي مل يلاتلابو3691 ماعلا يف ةيمزاحلا ةيدلب تسسأت

.يضاير رود يأ يضاملا نرقلا تانيتسو تانيسمخ

يصخش دوهجم لالخ نم ،ةيضايرلا تاطاشنلل ةيلاتلا لحارملا يفو
يف يروهمج موسرم ىلع لوصحلا يضايرلا بابشلا ضعب عاطتسا

ةيغب281/2891 مقرلا لمح ،ليمجلا نيمأ سيئرلا ةماخف دهع
تيقب نكل ،توريب رهنل ةرواجم ضرا ىلع مدقلا ةركل بعلم ءاشنإ
سلجم باختنا عم هّنأ الإ ،8991 ماعلا ىتح اهلاح ىلع رومألا
.0102 ماعلا ماعلا ىتح ايجيردت ريغتت رومالا تأدب ديدج يدلب

...ةمتت ةيمزاحلا يف ةضايرلا خيراتلو
انهم جروج

     

ةيمزاحلا – يضايرلا غنيسارلا يدان ىمادق
 – يضايرلا غنيسارلا يدان ةيعمج سيسأت
03/9/8691 يف ةيمزاحلا

راونألا قيرف
وبا ليما – يفاص وبا ليلخ يدانلا سيئر اًفوقو
وفيلس ديفاد – مشاهيباك – دادح ودبع – يفاص
– 
 – انهم جروج – روكز ناوطنا – نازاق ليبن

حرف لاشيم – متاح جروج
– دوواد يناد – دارم وبا جروج – يليا :لوألا فصلا
ناميلس ينوط – نايلابوط فيزوج بألا
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يواغلا يليإ

نم هانيبر امو ...هفيفجت دعب اًبيبز هانظفح وأ اًسبد هانبرضف
؛انتشيعمل اًتوقو اندسجل ًءاذغ اهضيبو اهبيلحل ةنجادو ةفيلأ تاناويح
انيبرت امو ...اًناؤزو اًبوبح انردايب يف هاندصح امو حمق نم هانعرز امو
انديلاقت ىلع انتظفاحمو اندضاعتو ضعبل انضعب ةبحم ىلع الإ
.انتاداعو
سدعلاو حمقلاو زوجلاو لغربلا سيدكت نم انتاهمألو اندادجأل ّذل مكو
ةيخولملاو جنوبابلا ظفح نمو ،تيزلاب ةنبللا سبكو ايلوصافلاو
دعب موثلاو لصبلاو عرقلاو ،نويرطنقلاو ةيمتاخلاو قبحلاو عانعنلاو
ةيلمنلا يف انظفح مكو ،ةرهطملا انسمشو شعنملا انئاوه ىلع اهضرع
لبق اهاوسو حافتو نامرو نوميل نم ةدرابلا ةنكمألا يفو ةمعطأ نم
انمايأ يف دوجو اهل سيل انتاداع نم ضعبلا فسألل ايو ،تاداربلا روهظ
يضاملا مايأ تيل ايف ،اهيف شيعن انك يتلا ةكربلا تّلو دقف اذهل ،هذه

 .دوعت ليمجلا
،لوألا لزنملا ءانب ىلع ًُاماع161 يضم دعب ،مويلا ةيمزاحلا يه اهو
.تالئاعلاو اهؤانبا امك ،ّصارتتو ةينبألا اهيف قصالتت
لّصح يذلا فقثملاو ضهانلا بابشلا نم ريبك ددع ةيمزاحلا يفو
ةسدنهلاو ةيبرتلاو نوناقلاو بطلا ملاوع ةرادج نع محتقاو مولعلا
ةراجتلا يفو ،شيجلاو نمألاو ةرادإلاو نيدلا يف اوّلجف فيلأتلاو
تاينقتلا ىتشو رتويبمكلاو ةملوعلا يف نوريثك عرب مكو ،ةعانصلاو
.ةثيدحلا
دّدرن ءابحألاو تايعمجلاو تاعمجتلاو تالئاعلا رئاسو انلهأ ّلكلو
تاءاطعو ًانفو اًملع يرابتلاو ةداعسو ةوق ءاخا ىفصا يف داحتالا
.لامجو ريخو قحو عادباو قوفت
ام اذهو ،يل تمدق اذام سيلو ،كل تمدق اذام يسفن لأسأس يتدلب
.لاؤسلا اذه لثم لأسي نأ انم دحاو لك ىلع قبطني
ينّنأب ملعلا عم همادقاو همزعو بابشلا ةسامحبو ،اذه دعبو

انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم
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– يلاغفلا ديشر فسوي – رضان هللادبع – شيبح ليمج – ارقش وبا يركش – لازغلا قيفش – يبغزلا سرطب ةداسلا
.لئاوالا ةيمزاحلا ءانبا نم ددعو هقيرح ودبع– هقيرح سايلا – ليساب فسوي

ةجوز قداص تاباص ةديسلا سبيعد ودبع
سنوم رمن سايلا
ناوطنأو فزوج هيقيقشو

تايط يف الو ،ةينمزلا بقحلا يف تسيل اندنع خيراتلا ةلكشم
.نيدلا لاجرو نييسايسلاو نييداعلا سانلا سوفن يف لب ،بتكلا
ربعلا ذخأب لب ،يضاملا يف تسيلو لبقتسملاو رضاحلا يف اهّنإ
.حصألاو لضفألاو عسوألاو بحرألا لاجملا ىلا قالطنالاو هنم
0681 ماعلا يف كئايحأ ىلا نيدفاولا لوأ عم كانقفار ،يتدلب

امو ،رازغو ٍبصق نم اًفيفختو ،ٍضارأل اًحالصاو ضوعبل ًادرط
نم رهب امو ....قنارش نم جليفتو رادتسا امو توت سرغ نم امن
ءام رارج نم هانألم امو ،ناوجرأ نم عنص امو ،ريرح طوطخ
هانأّبع امو ،هانسبك امو ،نوتيز نم هانعطق امو ،راوفو نيع يف
انلقن امو ،هانخبط امو نيت نم هانطسب امو ،تيز نيجاجأ يف
نم  رثكأل ًءاودو اًسبد اهب اندعف انرصاعم ىلا بونرخ سايكا نم
اننوميل بارش ىلحتو انتهكاف تايبرم تباط مكو ...ءاد
انبنع الح مكو ،قرعو رمخ نم انرصع مكو ،توتلاو ريفصوبلاو

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»
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،5391 ماعلا يف ردان لآ نم ذاتسألاو دارم بيد فسوي يروخلا ةيعرلا نهاك عم ةيئاعرلا سكور رام ةسردم ةذمالت
.(مهسب هيلا راشم) يواغلا هراشب ،ةروصلا يف راسيلا ىلا «انيفو انم» بتاك دلاو يناثلا فصلا يف ودبيو

،ةيئاعرلا سكور رام ةسردم ذيمالتل3391 ماع ىلا دوعت ةروص
.كيوحلا بيدأ ذاتسألا مهعم ودبيو

سنوم رمن
ىودف هتجوزو
سبيعد
امهدالوأو
– ةزمر - سايلا
ماع يرام
7291

ينبا طسوتي قداص سرطب قداص
ودبع زكور :تاباص هتقيقش
سبيعد ودبع فسويو سبيعد
61/4/2591 خيراتب

رازاعيلا تبس :ةبسانملا -4391 ماع سكور رام ةسردم ذيمالت
 – عمللا بيجن سويناط – عمللا بيجن فيزوج :نيميلا نم يمامألا لوألا فصلا
رقص ميلس هراشب
 – لوضف سينأ راودأ – لوضف سينأ لاشيم :نيميلا نم يناثلا فصلا
– رطاخ فسوي دعسأ – يناريع جروج يرنه – يروخلا ميلس سايلا – نازاق نيمأ سايلا
 .رقص ميلس سجرج – مجن وبا ميلس سراف – عيدب سايلا – رطاخ فسوي ديرف
 – ملاس ملاس – يرومادلا ناميلس :نيميلا نم ثلاثلا فصلا
يواغلا فسوي هراشب – يناريع جروج فزوج – (يليبجلا) يقابحلا فسوي ميهاربا
– يبغزلا سرطب ديرف -يروخلا ميهاربا محلم – نازاق نيما ليلخ :نيميلا نم عبارلا فصلا
.مرك ناعنك هدبع – (يليبجلا) يقابحلا فسوي هداحش – يناريع جروج ريبلا

ةلاجعلا هذه بتكا نا تررقف رمعلا لبتقم يف تحبصأ
ينيقيل روطسلا نم ضعبب اهريطستو ،يبلق ىلع ةببحملا
فشكي نأ عيطتسي امدنع اًميظع ناسنالا نوكي مك هّنأب
ةنيدم ىلا يضاملا يف ةريغص ةدلب روطتو ةايح نم اًضعب

،ىرخأ تالاجع يف هفشكن فوس ام اذهو ،رضاحلا يف
نع ردصت يتلا ةيلصفلا ةلجملا يف تاحفصلا هذه ىلعو
سلجملا سيئر فارشإب ،رهشأ ةثالث لك ةيمزاحلا ةيدلب
تاحفص يف اهرشننف ،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
ىلع ءاوضألا نم اًضعب طلسأ نأ عيطتسا ينلع ،ةيلخاد
ىنعم نم ةملكلل ام لكب ةنيدم تحبصأ يتلا انتدلب
اهنم كنأب رختفت ةنيدم ،مويلا ىتح اهتأشن خيرات نم
.اهيف نكاسو
ةيمزاحلا يتدلب ءانبأل ةردان روص نيتيلاتلا نيتحفصلا يفو
تالاجعب اهعبتتسن فوس ،ةيضاملا نورقلا ىلا دوعت
 .خيراتلا نم ةردان روص عم ًاضياو ةمداق دادعأ يف ىرخأ
ءاقللا ىلا

يواغلا هراشب يليا – ةيمزاحلا راتخم
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1202 يناثلاولوألا نيلصفلا تافراصم

يلاملا ريرقتلا

لصفلاطابشتاليصفتلا
ثلاثلا

نوناك
يناثلا

لصفلا لالخ ةددسملا ةسائرلا تاضيوعت
(سيئر بئانو سيئر
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
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
نييمويلا لامعلا روجا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص
حباسملاو بعالملا ءاشنا
سوردلا تاقفن
نيزوعملا ةدعاسم
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
تالابقتسالا
ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,579,611

000,420,02
000,925,5

000,009,3
000,881,71
000,578
000,808,2
000,974,1
000,533,02
000,524,61
000,814,03
000,135,62
000,886,4
000,875,7

000,004,1

000,545,01
000,731,43

000,714,2
000,000,31
000,832,6
000,247,4
000,232,743

000,416,822

000,472,28
000,739,7
000,000,21
000,635,1
000,574,6
000,294,92
000,147,31
000,052,2
000,729,3

000,067,8
000,379,6
000,626,76
000,929

000,017,84
000,007,1
000,869,4
000,009,33
000,051,8
000,052,15
000,001,4
000,649,4
000,037

000,447,11
000,237,246

000,000,56
000,994,411

000,477,23
000,761,41

000,636,2
000,267,3
000,588,7
000,729,42
000,488,7
000,323,6
000,233,4
000,052,2
000,499,01
000,763,93
000,649,91

000,197,12
000,794,2
000,524,1

000,056,3
000,008,903
000,136,5
000,610,3

000,400,3
000,065,707

000,000,56
000,880,064

000,270,531
000,336,72
000,000,21
000,271,4
000,732,01
000,772,14
000,658,55
000,900,11
000,850,31
000,118,5
000,543,13
000,293,43
000,114,731
000,604,74
000,886,4
000,970,87
000,791,4
000,397,7
000,009,33
000,543,22
000,781,593
000,137,9
000,973,01
000,037,31
000,832,6
000,094,91
000,425,796,1

000,132,991
000,678,1
000,263,44

000,029,1

000,007

000,671,92

000,056,5

000,701,2

000,220,582

000,029,011

000,639,401
000,968,5

000,916,2

000,026,21
000,527,9

000,023
000,729,21
000,097,21
000,719,33
000,806,31

000,750,02

000,305,21

000,056,5
000,000,5

000,452,1

000,965,83
000,482,304

راذا

000,151,013
000,678,1
000,892,941
000,968,5

000,916,2

00,045,41
000,527,9
000,007

000,023
000,729,21
000,097,21
000,390,36
000,806,31

000,750,02

000,305,21

000,003,11
000,000,5

000,163,3

000,965,83
000,603,886

لصفلا يناثلا ناريزحراياناسين

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم
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1202 عبارلاوثلاثلا نيلصفلا  تادراو
لصفلاطابشتاليصفتلا

لصفلاثلاثلا يناثلا

(س) ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس ريغ ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
ةتقؤملاو ةمئادلا تانالعالل صيخرت مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالماب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا
قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف
ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
ةتقؤملا تانالعالل رامثتسا مسر
ةيمومعلا كالمالا لاغشإب رامثتسا مسر
ةيدلبلا
عيزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا
تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
ةينفلا سوردلاو
يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع
لقتسملا

ريخأت ةمارغ
+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
ةظوحلم ريغ تادئاع
يلام عباط
ةمارغلا عم ريمعتلا مسر
أجلملا مسر
عومجملا

ناريزحراياناسينراذا

000,996,52
000,354,63
000,735,51

000,03

000,06

000,21

000,435

000,714,5

000,34
000,22

000,708,38

000,983,67
000,945,832
000,023,47
000,051
000,801
000,001

000,059
000,238,8

000,087,3

000,053

000,42

000,103,8

000,448,7

000,121
000,299

000,018,024

000,900,33
000,307,142
000,149,16
000,440,3

000,047

000,008

000,42

000,627

000,558,5

000,08
000,57

000,799,743

000,625,65
000,577,091
000,167,75

000,769,2

000,199

000,694
000,284
000,714

000,06

000,459,58

000,238,58

000,292,5

000,221
000,44
000,055,11
000,962,994

000,429,561
000,720,176
000,220,491
000,491,3
000,801
000,001
000,769,2

000,199

000,694

000,284
000,701,2
000,238,8

000,087,3

000,051,1

000,801

000,459,58

000,958,49

000,199,81

000,323
000,111,1
000,055,11
000,670,862,1

000,461,13
000,623,35
000,587,02

000,086,1
000,182

000,165

000,372
000,061

000,529,71

000,581,5

000,62
000,91

000,583,131

000,910,54
000,534,935
000,519,031
000,021
000,807
000,003

000,565,2
000,042,42

000,552,51

000,003

000,23

000,744,507

000,307,2

000,331,5

000,451
000,157,2

000,770,574,1

000,288,101
000,412,926
000,732,761
000,021
000,837
000,003
000,086,1

000,182

000,165
000,372
000,587,2
000,042,42

000,552,51

000,003

000,44

000,744,507

000,261,12

000,537,51

000,322
000,297,2

000,962,096,1

يف امك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر غلب
.ل.ل652.464.943.82 هردقو ًاغلبم13/3/1202
ةعستو ةئامثالثو رايلم نيرشعو ةينامث طقف
فلأ نيتسو ةعبرأو ةئامعبرأو نويلم نيعبرأو
.ريغ ال ةينانبل ةريل نيسمخو ةتسو ناتئمو

نوناك
يناثلا
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2/1202
-
-
-
3

83

3/1202
2
23
7
8

33

عومجملا
3
97
31
21

821

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

(1/1202 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

1/1202
1
74
6
1

75

2/1202
93
-
-
-
34
-

01

3/1202
201
-
-
-
901
57

82

عومجملا
691
-
-
-
722
67

75

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

 ةّيعامتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هريغو ىواكش - تاضارتعا

(1/1202 لصفلا) ةدراولا تالماعملا

1/1202
55
-
-
-
57
1

91

ةلئاع19   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.052.78ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم
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ةرهزملا ةيمزاحلا مسال روصةيمزاحلاةباغل روص
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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