
ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا

8102- 3 لصفلا -54 ددعلا

ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم

05 450 198/199  |         Hazmieh Municipality |                Hazmieh Municipality

www.hazmieh.gov.lb

cover hazmieh magazine n3.qxp_Layout 1  12/4/18  2:09 PM  Page 2



روصيفةّيمزاحلا روصيفةّيمزاحلا

cover hazmieh magazine n3.qxp_Layout 1  12/4/18  2:09 PM  Page 4



1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا

!نوكت نلو ةيمزاحلا تسيل ... ال
سلجمل سيلو ،اهسانو اهلهأل كلم ةيمزاحلاف
مكتقثب اهيلع نونمتؤم نحن ...دارفأ وأ يدلب
،تازاجنإلا نم ريثكلا انقّــقح مكعم ؛ةيلاغلا
ىربك فاصم ىلا ةيمزاحلا لقنن نأ انعطتساو
مهأ فيضتست ،ةينانبللا ندملاو تادلبلا
.ةيملاعلاو ةيبرعلا تارامثتسالا
 ...نكلو
يتيدلب لصفت يتلا ةيرادإلا دودحلا تيقب
سيسات ذنم طغل اهبوشي ادبعبو ةيمزاحلا
دوهج لك مغر،4691 ماعلا يف ةيدلبلا
نم ددع ردص ،ةقباسلا ةيدلبلا سلاجملا
اهنيب نم ،نيقباس ةيلخاد ءارزو نع تارارقلا
دأ/776 مقر ماعلا يف طالبنج كب لامك رارق
ةطيرخلا نع هعيقوت بطشو داع يذلا
.اهقيبطت ةلاحتسال1791 ماعلا يف هب ةقفرملا
ةيلخادلا ءارزو نع ردص ،يلاحلا رصعلا يفو
سايلا – رملا لاشيم) نيبقاعتملا تايدلبلاو
تارارق ،(قونشملا داهن – لبرش ناورم – رملا

ةدمتعملا اهدودحب ةيمزاحلا قح دكؤت ةّدع
ةفلؤملا ةنجللا ريرقت اهرخآ ناك دقو ،ًايلاح
لبق نم ًايمسر ةفلكملاو صاصتخإلا يوذ نم
مقر رارقلا بجومب تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو
ًافلم تّدعأ يتلاو7102/3/2 خيرات424
ةيرادإلا دودحلا اهيف مسرت ةطيرخ ّمض ًاقثوم
ةبسنب) ريبك دحب ةلثامم ةيمزاحلا ةيدلبل

ضعب مغر ،ًايلاح ةعبتملا دودحلل (%59
.اهيلع تاظفحتلا
هرارق ةلودلا ىروش سلجم ردصا نأ دعبو
يذلا8102 –0611 / 7102 مقر ريخألا
مقرو د09/ مقر ةيلخادلا ريزو يرارق لطبي
 ،ةيرهوج ال ةيلكش بابسأل8271
ةنامأ لب ،ًايصخش ًاكلم تسيل ةيمزاحلا ّنألو

،اهنم ربش نع ىلختن نلو ،انقانعأ يف
باتك ىلع يدلبلا سلجملا علطا نأ دعبو
مقر تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم
يف لجسملا8102/9/42 خيرات7102/0408
يذلا8102/9/52 خيرات8562 مقرب ةيدلبلا
نم15 ةداملل ًادنس ةيدلبلا نم هيف بلطي
سلجملا يأر ةرازولا عاديا تايدلبلا نوناق

دودحلا ديدحت ةفلكملا ةنجللا ريرقتب يدلبلا
ةيدلبو ةيمزاحلا ةيدلب نيب ةلصافلا ةيرادالا
اذهب ةقفرملا ةطيرخلا عم هزيوللا - ادبعب
ةيلخادلا ةرازو تناك يذلاو ريرقتلا
مقر تحت ةيدلبلا هتعدوأ دق تايدلبلاو
يف لجسم8102/7/91 خيرات7102/0408
خيرات8102/5002 مقرب ةيدلبلا
8102/7/91.
عوضومل ةيخيراتلا تاّيثيحلا ةعجارم دعبو
:ةيمزاحلاو ادبعب يتيدلبل يرادإلا قاطنلا
خيرات442 مقر رارقلا يدلبلا سلجملا ذختا
يتلا ةيضقلا هذه ءاهنا لجا نم8102/01/5
ثرون ال يكو ،ًاماع نيسمخلا ةبارق اهيلع ىضم
نم كلذل امل ،اندافحا وأ اندالوال ةيضقلا هذه
:يلي ام ىلع رارقلا ّصن دقو ،ةيبلس تاساكعنا
ىلا هركش ةيمزاحلا ةيدلب سلجم دّدجي(أ
لمعلا ءدبل تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم
لاح يف ،يدؤي دق يذلا عازنلا اذه ءاهنا ىلع
.هابقع دمحت ال ام ىلا ،هرارمتسا

ريرقت ىلع يدلبلا سلجملا ظفحتي(ب
.هتيدلب قاطن نم ًاءزج اهعاطتقال ةنجللا

يف درو ام ىلع يدلبلا سلجملا دكؤي(ت
ذاتسألا تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم باتك
ىلا عوفرملا3/91/ 4102 خيرات قونشملا داهن

ةلماعملا ىلع ةباجإلاب ،لدعلاو اياضقلا ةئيه
درو ام ديؤنو» :درو ثيح،3102/5781 مقر

ةيمزاحلا ةيدلب اهلاخدا بولطملا ةحئال يف
مدعل ذيفنتلا فقو رارق نع عوجرلا ةهجل
سلجم ماظن نم77 ةداملا طورش رفوت

هيف نوعطملا رارقلا نوك كلذو ةلودلا ىروش
ةيعدتسملا ةهجلاب ًاغيلب ًاررض قحلي ال
.«ةيدجلا بابسألا ءافتنالو

رارقب كسمتلا ىلع يدلبلا سلجملا دكؤي(ث
ديمعلا تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم
،رارقلاب ةقفرملا ةطيرخلا ىلعو لبرش ناورم
ًايفارغج ًاعقاو نادّسجي رارقلاو ةطيرخلا ّنأل
ةيمزاحلا ةيدلب لبق نم ًاذفنم ًايتامدخو
،اهمظعمب
تاهجلا ىلع ًاددجم يدلبلا سلجملا دكؤي(ج
ريزو يلاعم ديكأتب ذخألا بوجو ةينعملا

دنبلا يف هالعأ جردملا تايدلبلاو ةيلخادلا
ناورم ريزولا يلاعم رارقل ةبسنلاب (ب)

.ةيضقلا هذه ءاهنا ةيغب كلذو ،لبرش
ريتاخملاو ،ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا ّنألو
اننأل ،ناكسلاو يلاهألا مومعو تايلاعفلاو
يلاعم عفر ،انقحب ًاعيمج انكّسمت انعيمج
ةنامألا ىلا ًاباتك تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو
مئاقلا فالخلا لوح ءارزولا سلجمل ةماعلا

ةيمزاحلا ةيدلب نيب ةيرادإلا دودحلا ىلع
ةرازو تبلط ثيح ،ةزيوللا – ادبعب ةيدلبو
ثّيرتلا“ نيتّيدلبلا نم تايدلبلاو ةيلخادلا

سلجم يف هب تبلا نيحل فالخلا عوضومب
وه ام ىلع عضولا ءاقبا يلاتلابو ”ءارزولا

ةفلكملا ةنجللا ريرقتب ةرازولا تكّسمتو ،هيلع
ءاج يذلاو صاصتخإلا يوذ نم اهلبق نم
مغر ،ةيمزاحلا ةيدلب حلاصل ربكألا هّدحب
.هيلع تاظفحتلا ضعب
اهيف لصي يتلا ىلوألا ةرملا اهّنأ ىلا ةراشإلا عم
ةينانبللا ةلودلا يف ةطلس ىلعأ ىلا فلملا اذه
نيب ةيرادإلا دودحلا عوضومب يئاهنلا تبلل
ال ثيحب ،ةزيوللا – ادبعبو ةيمزاحلا يتيدلب
.ةهج يا لبق نم هب نعطلا ناكمإلا دوعي
اهتقث ًادّدجم دكؤت ،ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا ّنإ
،ًامود امك ،اهسفن عضتو ،ةينانبللا ةلودلاب
قاقحإ ىلا راصي نأ لمأتو ،نوناقلا تحت
.ةقيقحلاو قحلا
 !اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

 يتبحم عم
رمسألا سايلا ناج
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 ةيدلبلا يفظومل ماع عامتجا

 روينيسنوملا ىركذ
 داع يبا ايبوط
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 مجن وب تيدواو هداحش-

نانبل لبج) ةجودزم ةيمزاح
 (ةينضلاو

سكور رام ديع

يقيقع ناج بألا لاتيسير

عراش حاتتفاو القت ترام ديع
 رطم سلوب نارطملا
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:ةيضايرلا ةنجللا
 ةروقانلا نولتايرت

:ةيبابشلا ناجللا
 مالعإلل يكيلوثاكلا زكرملا-
لوؤسم انأ ةلمح-

(انيفو انم) يواغلا يليا راتخملا ةملك

 ةيدلبلا ةطرشلا جيرخت لفح
ةيلحملا تاموكحلاو ندملا ةمظنم)
(ةدحتملا

 :انتابسانم
 يجراصق لاشيم نارطملا ةرايز-
 يدلبلا بعلملا-
 نوتيزلا راجشأ-
 سكور رام رئاخذ فاوطت-
يصاع وبا لآ ةدياعم-
 سايلا رام ديع-

 يرادإلا ريرقتلا

 يلاملا ريرقتلا

 ةينانبللا ةعماجلا فرتحم ميمرت

 انلاغشأ
 تاعاطقلا فيظنت-

 (ءاتشلا لصف تادادعتسا)
 تاراكيرلا ةليعت-
 انس ةقيدح241 رارقلا-
 ةرانا ديماوع ناهدو فح481 رارقلا-
 يحص فرص522 رارقلا-
 دعسألا لماك عراش حييزت-
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ةيمزاحلا ةّيدلب نع ردصت
 سلجملا سيئر فارشإبو

رمسألا سايلا ناج

ذيفنتو دادعإ
برح .ج يور
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ةّيمزاحلا ةّلجم عامتجإةّيمزاحلا ةّلجم

ةيدلبلا يفظومل ماع عامتجإ>>
عيمج رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر اعد
لاغشألاو ةيرادإلاو ةينمألا ،ةيدلبلا ةزهجأ يف نيفظوملا
هيف عقاولا ءاثالثلا موي لمع عامتجا ىلا ،نيدقاعتملاو
فلتخم ىلع ةيدلبلا تازاجنا ىلع مهعلطأ ثيح،8102/9/81
ةرانم ةيمزاحلا ىقبت يك لمعلا ليعفتل مهايإ ًايعاد ،ةدعصألا
،تايدلبلا نيب ىذتحي ًاجذومنو ،يبونجلا نتملا لحاس تادلبل
زّيم ام وه دوهجلا رفاضتو يعامجلا لمعلا ّنأ ىلع ًادّدشم
يلاعلا ءامتنإلا سح اميس ال ،مويلا اهزّيميو ًاليوط ةيمزاحلا
.«اهيف مهلاح وفوشيب يللا» مهتنيدم ىلا نييمزاحلا ىدل

يدلبلا سلجملا يوضع ،سيئرلا بناج ىلا عامتجإلا رضح
 .راجنلا هدبعو سبيعد ايفليس
.يلئاع ءادغ لفح عامتجإلا الت دقو
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ءانبا القت ترام ةيعرو ةيمزاحلا ةيدلب تعد
يف ةيهلإلا ةحيبذلاب لافتحالل ةيعرلاو ةدلبلا
يبا ايبوط روينيسنوملا بايغل ىلوألا ىركذلا

القت ترام ةسينكب1-9-8102 يف داع
روينيسنوملا سادقلاب لفتحا ثيح ،ةيئاعرلا
نارطملا ةدايس لثمم ،رمسألا سويطانغا
ةينوراملا توريب ةيشربا يعار رطم سلوب
ةيعرلا نهاك ىلا ةفاضإلاب مارتحالا يماسلا
ينور بألا هنواعمو ردب جروج يروخلا
.قوتعم
،يدلبلا سلجملا ةيهلإلا ةحيبذلاب كراش دقو
اهتايلاعفو ةيمزاحلا اراتخم ،ءاضعأو ًاسيئر
،ةيلهألاو ةيندملاو ةينيدلا تايعمجلا ءاسؤرو
تابهارلاو ةنهكلا نم دشح ىلا ةفاضإلاب
.داع يبا ايبوط روينيسنوملا ةلئاعو نينمؤملاو
سلجملا سيئرل ةملك تناك سادقلا ماتخ يفو
:اهيف ءاج رمسالا سايلا ناج ديسلا ،يدلبلا
ءازعألا يتوخا»
روينيسنوملل رخآلا هجولا ملعي ال انم ريثك
...داع يبا ايبوط
ًابأ ،هتيعرل ًاحلاص ًايعار ،ًانهاك هفرع انضعب
هفرع رخآلا انضعب .قحب نكل ًامراص ،ًاّبحم
تينب ةرخص هوفرع نورخآو ،ًافقثم ًابيدأ
.ةيعرلا هذه اهيلع
ناك هّنأ ًادّيج ملعي برق نع هشياع نم نكل

هئاطعب ،هناميا قمعب ،هتّيناحورب ًاريبك اًمّلعم
.هترظن دعببو ،ةيلبقتسملا هعيراشمب ،يفخلا

تاينيعبس يف داع يبا ايبوط يروخلا تفرع
ةيعر ىلا ًانهاك مدق نيح ،يضاملا نرقلا
يف ناك ،اهب ضوهنلا ىلع لمعو ةيمزاحلا
،ملعلاب ًاقمعتم ،ًاريبك ًاخماش ،هبابش ناعير
.ناميإلاب ًايوق ،لمعلاب ًافوغش
انك نيح اهلجأ نم لضانو ةيناسنإلا نع عفاد
...رشبلاو ضرألا نع عفادن
تناك نيح ريمضلا توصو ةبحملا ةيار عفر
...لدابتملا دقحلاو عفادملا تاوصا عفترت
نم ًامود رشبلا ناكو رجحلا هعم اـنـينب
.فقوملا ديس رامدلا ناك نيح ،انتايولوا
برحلاو ةبعصلا فورظلا هعم اــنيّدحت
عم هبناج ىلا لمعلا اـنأدبو ،ةرهاقلا
اــنذفنف ،ءازعألا ةدلبلا ءانبا نم ةعومجم
هنم ًابّرقت انداز ام ،ةديدع ةيئاعر عيراشم
.هركف يف ًاقّمعتو
،سكور رام فقو ةنجل يف هبناج ىلا تنك
عورشم يف هترزآ ،ربكي ةيعرلا ملح أدب نيح
اهفقو ناجل يفو ،القت ترام ةسينك ءانب
ينقفارو ،ريبكلا يئاعرلا عورشملا يف اهدعبو
ملعملا ناكف ،ةيلمعلاو ةيصخشلا يتايح يف
ام ذنم يجاوز بارعو ةلئاعلا ءانبل هجوملاو
،فافزلا لفح هتكرابم ىلا رارقلا ذاختا لبق

ًادشرم ناكف ،ةريغصلا يتلئاعو ينقفار امك
ًادرفو ةلئاعلل ًايحور ًابأ انلزنم يف هانشياع ،انل
.هميلاعتبو هايازمب انرّثأتف اهنم

•••
ةلحرم ىلا انلقتناو ،ملحلا ربكو ،ةيعرلا تربك
رمتسا ثيح يدلبلا سلجملا ىلا ،ةثلاث
يف يئاعرلا عورشملا معد ىلع زّكرتو نواعتلا
انيف خّسر دقف ،ةدلبلا نفادم يأ ،ةيمزاحلا
ىرخألا ةايحلا ىلا ةرظنلا قمع ريبكلا ملعملا
.دادجألا ىوثم مارتحاو ،اـهل ديهمتلا ةرورضو
ًازيمم ًءاطعم ناك ،داع يبا ايبوط روينسنوملا

،ينارمعلاو ،يناسنإلاو يتونهكلا لقحلا يف
ثيح ،يبدألاو يركفلا لقحلا يف ًاصوصخو
ًاناجم اهمظعم عزوو ،انتابتكم هتافلؤمب ىنغأ
هنم لهنن ًاعبن هارأ ،ةفرعملاو ملعلا يبحمل
ةرباثملا هنم تملعت دقو ةفاقثو اًملع
باعصلا لّمحت ىلع ةردقلاو مادقإلاو
.اـهيدحتو
،ملعلاو تونهكلا ملاع يف ًاقيقد ةمالع هتفرع
ةعاـنصلاو ءانبلا ملاع يف ةّقد رثكأ هب اذإف
!ًاضيا
عبن ... ريبكلا ملعملا ... داع يبا ايبوط يروخلا
مكب قيلت ال ... بضني ال يذلا ركفلاو ءاطعلا

ًاّيحور ًابأ متلزامو متنك متنأف ،يضاملا ةغيص
«!نيريثكلل ةودقو ًاريبك ًاـملعمو

ىركذ
داع يبا ايبوط روينيسنوملا
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رابكلا ميركتةلمح

ًاراعش ةيمزاحلا ةيدلب هتذختا يذلا «رّوطتلاو ةقارعلا» جهنل ًالامكتسا
ةلمحلا تقلطناو ،ةدلبلا نم رابك ميركتب يدلبلا سلجملا رشاب ،اهل
يف يلاغفلا ىهتنمو سايلا لزنم نم8102/8/81 يف سيمخلا موي
يراتخمو ،ءاضعألاو يدلبلا سلجملا سيئر امهلزنم راز ثيح ،ةيمزاحلا
اومّدقف ،ةدلبلا تايلاعف نم ضعبو يرايتخإلا سلجملا ءاضعاو ةدلبلا
:هيلع رفح يذلا ةدلبلا عردو روهزلا امهل
امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم :يلاغفلا ىهتنمو سايلا نازيزعلا»
!ريدقتلاو ةبحملا لك ...ّيحلا امكخيرات ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا
«.8102 بآ - ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعأو سيئر
سايلا ناج ديسلا ،يدلبلا سلجملا سيئرل ةملك اهدعب تناكو
:اهيف ءاج ،رمسألا
!تيبلاه نم ةعبان يللا ةكربلاو ةبحملاو ريخلا اسم»
...ءاطعلاو مركلا تيب
يللا ،ىهتنم هتجوزو يلاغفلا انحوي سايلا يماصعلا لجرلا تيب
.مهدهجو ،مهنامياو ،مهبعتب ،ةولح ةليع وّبر
،نزحلاو رهقلا لك مغر ،ةايحلاب مكتهجاو يللا تابوعصلا ّلك مغر

اهساسأ يللاو ،بلقلا نم ةعبان يللا ةكحضلا الإ فرع ام تيبلاه
.ةبحملاو ةعانقلا

ىهتنم تسلا عم تكراشتو ةيمزاحلاب كتيب ترّمع سايلا مع
لضفأ عمتجملا وطعت مع كدالو عم ،مويلل كدعبو ،ةرملاو ةولحلا

!لمعلل ةروص
معو برحلاب عجونت مع اهتفش ،اهتايادبب ةيمزاحلا ترصاع
،ةديدجلا اهتلحب مويلا اهرصاعتب معو ،ملسلاب رّوطتتو ضفتنت
.اهيف انلاح انلك فوشنم ةنيدم
ةريسم مركت تّبح ،ريتاخملاو يدلبلا اهسلجمب ةنيدملاه ،مويلاو
عرد مكلمدقتو ،ىهتنم ةلضافلا تسلا ،كتجوزو تنا كءاطع
.اهرابكب ربكتب يللا ةيمزاحلا
...ةداعسلا لك مكلانمتنم
...ةيمزاحلاب مكدوجو انيلع كوربم
«!نينسو نينسل رماعو حوتفم تيبلاه لضيب هللاشناو
هبش لكشب ةلمحلا لمكتست نا ىلع ،ةبسانملل ًابخن لفحلا الت
.مهلامعأو مهتريسم مّركتف ةيمزاحلا رابك عيمج لمشتل يعوبسا

 يلاغفلا ىهتنمو سايلا
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ةيمزاحلا ةيدلب هتذختا يذلا «رّوطتلاو ةقارعلا» جهنل ًالامكتسا
،ةيمزاحلا رابك ميركت ةلمح يدلبلا سلجملا عباتي ،اهل ًاراعش
ةدلبلا اراتخمو ،ءاضعألاو يدلبلا سلجملا سيئر راز ةبسانمللو
لزنم ،ةدلبلا تايلاعف نم ضعبو يرايتخإلا سلجملا ءاضعاو
،ةدلبلا طسو يف ،ةفيطل ةديسلا هتليقعو نازاق سايلا معلا
ةلمح راعش ،هيلع رفح يذلا ةدلبلا عردو روهزلا امهل اومّدقو
:ميركتلا
...ءاطعملا امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم»
...ّيحلا امكخيرات ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم
!ريدقتلاو ةبحملا لك
«8102 - ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعأو سيئر
سايلا ناج ديسلا ،يدلبلا سلجملا سيئرل ةملك اهدعب تناكو
:اهيف ءاج ،رمسألا
!ريخلا اسم»
!انزازتعاو انرخف ...انرابك
...ديدج اركبب لمألاو ،ةوقلا دمتسنم مكنم
حرجلا ع رباكن فيك ملعتنمو ،ةبحمو ،ناوفنع دمتسنم مكنم
ريبك ناك امهم ول
ةفيطل تس ...سايلا مع
هدعب نمو ،ليبن ةراسخب هعيبر نم ءزج رسخ يللا تيبلاه
ةيرارمتسالا ىقبتو ،تويب جّرخيو رمتسي فيك فرع ،سيروم
.مهلايعو ايابصلا عمو هتليعو لاشيم عم هيف ةكحضلاو
راوحلاب ،هتاعانقب كّسمتم يقبو ،لكلا هجوب فقو يللا تيبلاه
؟همّركن امو هدح نم قرمن انيف فيك ،ةبحملابو ،رارقلاو
،ةبحملا زمرو ،مركلا ناونعو ،افولا ردصم وتنا
...ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا نم ميركت لك ولهاتستب وتنإ

.هيف رختفنم يللا ،يحلا خيراتلا وتنا
،انعم هانلمح يللا درولاو ،هاي مكلمدقن مع يللا عردلا عم
ليوطلا رمعلاو ةيفاعلاو ةحصلاب ةريبك تاينمأ نامك انلمح
،مهنم انحنو ،ةيمزاحلا ءانبا لكل عجرم تيبلاه ىقبيو
.افوو ةبحم عجرم
«ريبك يرتشي ريبك هدنع ام يللا» لوقيب لتم يف
«.انتانيب مكدوجوب ينتغنمو زتعنم يللا انرابك وتناو
معلا نيب ةلجترم ةيرعش تاديرغتو ،ةبسانملل ًابخن لفحلا الت
:شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانو نازاق سايلا
:نازاق سايلا معلا
؟ورّوصتب مع شيل يلولوق»
وبّودت يردص تامضع ىلع فياخ
اوهلا ةحورم تلمع يردص مضع نمو
!وبّوشت ام لك مكماّدق مربت
اياربلا نيز اي ناج سير اي
ايارملا لوق مع شم يرغدلا يكحب مع
ايازملا دومحمو ،مهش تنا
اياوز عبرألا ع عومش يوضم
«اياعرلا ىلع ريمأ ةلط لتم ،انيلع ةليل لك كتلط
:شيبح فسوي خيشلا
هتمه تدرب سايلا معلا ولوقيب»
هرمع لاط هميركت موي
ناج سيرلا دوجوب

«هرمعبو مكرمعب لّوطي هللا
عيمج لمشتل يعوبسا هبش لكشب ةلمحلا لمكتست نا ىلع
.مهلامعأو مهتريسم مّركتف ةيمزاحلا رابك

 نازاق هفيطلو سايلا
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

يدلبلا سلجملا سيئر هّجوت ،ةدلبلا رابك ميركت ةلمح راطا نمض
ءاضعأو شيبح فسوي خيشلا هبئانو رمسألا سايلا ناج ديسلا
رابكو تايلاعفلا نم ددعو ةيمزاحلا يراتخم عم يدلبلا سلجملا
ةديسلا هتليقعو مجن وبا هداحش ديسلا لزنم ىلا ةيدلبلا يفظوم
ةبحملاو فّرشملا ءاطعلا نم ةليوط ةريسم ىلع امهميركتل تيدوا
 .ةيمزاحلل ةصلخملا
سيئرلا ىقلأ ،بّهذملا عردلا ميدقتو ةبسانملا بخن برش دعبو
:اهيف ءاج ةملك
نيفراع اّنك ام«ةيمزاحلا رابك» ميركت ةركفب انقلطنا امل ةقيقحلاب»
!دقله نامك عّمدن حرو ...دقله ّبحن حر ...دقله رّثأتن حر
...ةيناتلا نع ةفلتخم ةصق هدنع ناك هيلع انتف تيب لك
ةميدقلا ةقادصلا ريغ ،مجن وب تادواو هداحش تيب زّيميب يللاو
ابصلا مايا نم مهتقفار يللا ةولحلا بحلا ةصق يه ،انعمجتب يللا
.ةيافكم لضتب هللاشناو ،قلهلو
،هلاح ينبي فيك فرع يللا يماصعلا لجرلا ،مجن وب هداحش
ىلع بلغت يللا لاجرلا ،ةديعبلا ةرظنلا بحاصو يعانصلاو يفرحلا

نم ديدعلا مدقو ،لغتشاو بعت ،ةبعصلا فورظلا رهقو متيلا
.هعمتجمو هتليعل تايحضتلا

هتينغ«ةايحلاب لمأ الحأ بيبحلا برقب ةعاس» ونا يسن امو رفاس
.تادوا هبلق ةبيبحل ةبرغلا نم اهتعبي ناك يللا ةلضفملا
!دلو ةّيم دق لعفلاب يه يللا ،اتيرب بحلا ةصق تلّلكت
يللا لتملا قدص نوكيب ،هلاخ ةيابرت ليما نتباكلا ونا انلق اذإو
«!لاخلل هنيتبلت راب ول دلولا» لوقيب
تادوا تس ،هداحش زيزعلا
ةحارلاو بحلاب لّلكم مكرمع لضيو ،ليوطلا رمعلا نكلانمتنم
.مكتيب تاّيفب ةعورزم ةمسبلا ىقبتو ،فورظلا لك مغر ،ةداعسلاو
لوقنمو رّركنم ،عردلا ع انرفح ام لتمو
ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا امكخيرات
!ريدقتلاو ةبحملا لك
اهلاح فوشتب ةيمزاحلاو مكيف ربكنم انحن ...مكتفاضتسال ًاركش
«!مكيف

مجن وبا تيدواو هداحش

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا
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،ةقيقشلا ةيمزاحلا ريتاخمو ءاضعاو سيئر مهلابقتساب ناك دقو
رثنو فاشكلا ىقيسوم عقو ىلع لابقتسالا ةوافحب ءاقللا زّيمتو
ّمتو ةيرقلا نع يقئاثو مليف ضرع ّمت اهدعبو ،ديراغزلاو دورولا
يتلا لكاشملاو تايدحتلاو ةقطنملا عقاو ىلع فّرعتلا ًاضيأ
لالخ نم اهل يدصتلا يف ةمهاسملا ةيناكماةساردل اههجاوت
عمتجملا ىلع هريثأت ىدم رابتعالا نيعب ذخأي كرتشم عورشم
.هتيرارمتسا نامضو ّيلحملا
سيئر هليمز ىلا رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مّدق
:هتملك يف ءاج دقو ،ةيريدقت ًاعرد (ةينضلا) ةيمزاحلا ةيدلب سلجم

ديسلا (ةينضلا) ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر - ليمزلا ةرضح
يئالمز  نيمرتحملا يدلبلا سلجملا ءاضعأ ةداسلاوقشفشلا قراط
ةملك ةلامزلا (نانبل لبج) ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعأ يقافرو
،قفألاو ةرظنلا ةدحوو ،لمعلا ةدحو ينعت ،انسوماق يف ةّينغ
مكاّيإو انعمجت نأو ،نيتليمز اناتّيمزاح نوكت نأ انل فرشل هّنإو
.ةّينضلاو نانبل لبج يف ةيمزاحلا يتيدلب يسلجم ةسائر ةّدس
.ةدناسملاو ءاطعلاو ،ةّوخألا ًاضيأ ينعت ةلامزلا
ادبعب ءاضق – نانبل لبج ةظفاحم يف ةيمزاحلا ةيدلب تسّسأت
دقو ،ةحجانلا تارامثتسإلا ةنيدمب فرعُت مويلا يهو،1691 ماع

ةينضلا و نانبل لبج :ةجودزم ةيمزاحلا
ةيدلب نم دفو هجوت ،برغلا وحن حاتفنالا ةرورضلاب ينعت ال ةمأوتلا ّنألو ،ةيمزاحلا ةيدلب هدمتعت يذلا حاتفنإلا جهن راطا نمض
ةأشنملا – ةينضلا ءاضق) ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ةدلبلا ريتاخمو يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر ّمض (نانبل لبج ةظفاحم) ةيمزاحلا

.8102/8/32 يف سيمخلا موي (ًاثيدح

تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ةرايزةّيمزاحلا ةّلجم
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تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ةرايزةّيمزاحلا ةّلجم

ال نم ّنأل ،«رّوطتلاو ةقارعلا» راعش يدلبلا سلجملا اهل راتخا
.مّدقت الو هل لبقتسم ال ،روذج الو هل ٍضام
ىلع عقت يذلا ،ربكألا قيقشلا ةفص انتّيمزاح بستكت انه نم
؟همسا مأوت اوناك اذإ فيكف ،هئاقشأ ناضتحا ةيلوؤسم هقتاع
ثيح نم نإ ،تاردابملا يف ةقاّبس انتّيمزاح تناك املاطل
يف بابشلا رود ليعفتو ،لمعلا ريوطتو ،تارامثتسإلا طيشنت
ةيملاعو ةيميلقا تاردابم وحن عّسوتلاو ،يلحملا مكحلا
.ةيبنجألاو ةيبرعلا لفاحملا ىربك نم زئاوج تدصحف
يأ ةيفلألا فادهأ قيقحتب مازتلإلا ىلع انتّيمزاح صرحت
ًاناكم عمتجملا لعج ىلا ىعست يلاتلاب يهو ،ةمادتسملا ةيمنتلا
ندملا نيب نواعت دي ّدم ةسايس لالخ نم ،شيعلل لضفأ
.فادهألا قيقحتل ةمزاللا تاكارشلا دقعو ،ىرقلاو
مكعمتجم تاجاح سردنو ،انيتّيمزاح لصن انئج ،انه نم
لّوألا نوكي نواعت لوكوتورب رارقا ىلا اهدعب راصيل ،يلحملا
ةّيلبج ةيرقو ةنيدم ةمأوت نع ةرابع وهو ،نانبل يف هعون نم
.انيَتدلبل رّوطتلاو راهدزإلا لمحي هاسع ،هنيع مسإلا نالمحت
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ىلع ًاركشو ،ءاضعألا ةداسلاو سيئرلا ةرضح ،مكل ةّيحت
،هنم ّلقأ عّقوتن اّنك ام يذلا ميركلاو زّيمملا لابقتسالا اذه
.ةبحمو مرك نم ةيمزاحلا هذه نعو مكنع فرع امل
قشفشلا ىبر ةديسلا راكع ماقممئاق ىلا انركش ّدتمي امك
.ةديدجلا ةيدلبلا هذه ءاشنإ يف ءاضيب دايأ اهل تناك يتلا
،انتربخو انتايناكمإب ،انسفنأ عضن ،ةبسانملا هذه يفو
ّنأ امك ةينضلا ةرانم مكتّيمزاح نوكتل ،مكفّرصتب

ةنيدمو ،يبونجلا نتملا لحاس تادلب ةرانم انتيمزاح
«اهيف كلاح فوشتب»
هيلع انرفح دقو ،نانبل لبج – ةيمزاحلا عرد يدهن مكيلإ
:بهذلاب
نيمرتحملا يدلبلا سلجملا ءاضعأوقشفشلا قراط سيئرلا ليمزلا»
هبعشو نانبل ةدحو نالثمت نيتللا ،انيَتّيمزاحب ربكنو ،مكتلامزب ّزتعن
ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعأو سيئر نم ريدقتو ةبحم نوبرع
«8102 بآ - (ادبعب ءاضق)
ريوطت متي فوس هساسأ ىلع يذلا يكراشتلا عباطلاب ةرايزلا تزّيمت

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا

يرشب ماقمئاقل تاملك ةرايزلا لّلختو ،نيتيمزاحلا نيب تاقالعلا
ةينضلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئرو قشفشلا ىبر ةديسلا
ةرايز ًايلاغ انمّثو فويضلاب ابّحر نيذللا قشفشلا قراط ديسلا
عوردلا لدابتب ءاقللا ىهتناو ،مهتيرق ىلا (توريب) ةيمزاحلا
.نيتيمزاحلا يتيدلب يسلجم يسيئر نيب ةيريدقتلا

...متشع
...ةيمزاحلا تشاع
«!نانبل شاع
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم

ةدلبلا) ةيمزاحلا عيفش ،زكور سيدقلا ديع ةبسانمل
ًايلافتحا ًاسادق8102/8/51 ءاعبرألا ءاسم ميقأ (ةيدلبلاو
رطم سلوب نارطملا ةدايس هسأرت سكور رام ةسينك يف
ليما بألاو زوريك لاشيم بألا ،ةيعرلا انهاك هيف هنواعو
روضحو ةيمزاحلا اياعر ةنهك نم ريبك ددع ةكراشمب ،رغاد
ةدلبلا يراتخمو ،ءاضعأو ًاسيئر ،يدلبلا سلجملا
 .ةيعرلا ءانبأ نم نينمؤملا تائمو ،اهتايلاعفو
ّمض ،ةسينكلا ةحاب يف ةبحم ءاشع ةيهلإلا ةحيبذلا الت
ًاضعب مهضعب اودياع ثيح ،اهناكسو ةيمزاحلا لهأ
.ًاعيفش هل هذختيو سكور مسا لمحي نم ًاصوصخو
ريخ فلأب متنأو ديع لك

سكور رام ديع

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا
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داليملاةّيمزاحلا ةّلجم

،سكور رام ديعب تالافتحإلا راطا نمض
ناج بألا ايحأ ،ةيمزاحلا ةيعر عيفش
روضحب ًاّينيد ًالاتيسير ،ةدلبلا نبا ،يقيقع
بألاو زوريك لاشيم بألا) ةيعرلا ةنهك
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرو (رغاد ليما

ديسلا ةدلبلا راتخمو رمسألا سايلا ناج
نيذلا نينمؤملا نم دشحو ،يواغلا يليا

ناج بألا عم اولصو اوقفصو اوفته
.8102/8/7 يف ءاثالثلا موي يقيقع

تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم لاتيسيرةّيمزاحلا ةّلجم

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا

يقيقع ناج بألالاتيسير
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ّمت ،ةينوراملا توريب ةيشربأ يعار ،رطم سلوب نارطملا ةدايس روضحو ةياعرب
،تاديهشلا ىلوأ ،ةيمزاحلا – القت ترام ةسينكل لوألا يوئملا ليبويلا ماتتخا
ةسينك يف ةيهلإلا ةحيبذلا هتدايس سأرت ةبسانمللو،8102/9/32 يف دحألا موي
يجانو نوع نالآ نيبئانلاو ،يشاير محلم مالعإلا ريزو يلاعم روضحب ،ةيعرلا

ءاسؤرو ،ةينانبللا بازحألا يلثممو ،ةقيبح وج دعولا بزح سيئرو ،سويراغ
ةيوناث ةريدم) يروخلا اهزن ةسيئرلا مألا مهنم ركذن تايلاعفو تايعمج
توريب ةيعمج ةسيئر) ليلخلا يم ةديسلا ،(تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا
– لوب يد روصنم رام ةيعمج سيئر) يواغلا يليا راتخملاو ،(نوثارام
نم فيفلو ،(ةيمزاحلا يف راجتلا ةنجل سيئر) يروخ فزوج ديسلاو ،(ةيمزاحلا
.نينمؤملا نم ريبك دشحو ،تابهارلاو ةنهكلا

القت ترام ديع
رطم سلوب نارطملاعراش حاتتفاو
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ءانبا هتظع يف نارطملا ةدايس ركش
هسيئرب يدلبلا اهسلجمو ةيمزاحلا
لوقب ًادهشتسم ،مهتبحم ىلع ءاضعألاو
لب ،مكنم ًائيش ديرأ ال» لوسرلا سلوب
،«هللا بابحأ اونوكت نأ متنأ مكديرأ
ةكرشلا دوست نأ ةرورض ىلع ًادّدشم
تناك امهم» ًالئاق ،تاقالعلا يف ةبحملاو
اذإ الإ ضرغلاب يفت ال يهف ةقيقد ريتاسدلا
انعمجت يتلا ةينطولا حورلاب تللكت

ةيمزاحلا ةيدلبب داشأ امك ،«ًاعيمج

هّنأ ًاربتعم رمسألا سايلا ناج سيئرلابو
نم ةدحاو ىلا ةريغصلا ةدلبلا هذه لّوح
ءادتقإلل عيمجلا ًايعاد ،ةينانبللا ندملا مهأ

نأ ىنمتأ» ًالئاق متخو ،ةيمزاحلا ةريسمب
،ةمئاد ةبحمو مئاد راوح نطولا اذه دوسي
ًاركش ،يتالصو يبلق يف ةيمزاحلا لهأ متنأ
هدحو هللاو ،نولمعتو متلمع املو مكل
.«ًاريخ مكئفاكي
ةملك تناك ةيهلإلا ةحيبذلا ةياهن يفو
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرل

نهاك) ردب جروج بألا اهيف ركش رمسألا
ىلع قوتعم ينور بألاو (القت ترام ةيعر

ةيعر ترهزأ يتلا ةرمثملا امهدوهج
ةدايسلا بحاص ىلا هجوتو ،ةدّدجتم
،بوؤد ٍدهج نم هب مُتمق ام ّنإ» لوقلاب
مكِتيعر يف اهومترشن يتلا مكَتمكحو
اــنـــَعفر اّننأب ُرخفنو ،ًايلاغ هنّمثن ،ىربكلا

ةبيبحلا انتدلب يف ًاعراش مكِتدايس مسا ىلع
يذلا ،رطم سلوب نارطملا عراش :ةيمزاحلا

ةريدتسم) ةيمزاحلا/5834 راقعلا نم ُدتمي

يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم
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/106 راقعلا ةياغلو (لاغشألا ةرازو
هل روفغملا لاثمت لباقم) ةيمزاحلا
مكُمسا ىقبيل ،(داع يبا ايبوط رونيسنوملا
لخدملا يف نيتطقن َمهأ ًانّيزمو ًاعوفرم
ةيلكلا هاجت :ةيمزاحلل يلامشلا - يقرشلا
ةسيدقلا ةسينك نم ٍةبرقم ىلعو ةيبرحلا
ةيمزاحلا انل نونّيزتو ،اهِرظنب مُكاعرت ،القت
«.هب ّزتعنو ُرَـخفن يذلا مكتدايس مساب
عراش» نيشدت ّمت ،ةيلافتحا ءاوجأ يفو
نييمسرلا روضحب «رطم سلوب نارطملا

ءانباو تايلاعفلاو تابهارلاو ةنهكلاو
بلاق عطق ّمت ةبسانمللو ،ةيمزاحلا
كراشتو ،ةبسانملا بخن ءاستحاو ىولحلا
.ةبحملا ءاشع عيمجلا

رمسألا سايلا ناج سيئرلا متخ دقو
،روطتلاو ِةقارعلا ُةنيدم ،ةيمزاحلا» :لوقلاب
،اهئانبأ ِعيمجب ُّزتعتو اهاياعرب ُرخفت
،اهيف نيرمثتسملاو اهِناكسو
تازيزعلا تابهارلاو ءالجألا ءابآلاب ُربكت

مهاياعر ىلع ةالصلاب نورهسي نيذلا
 ...مهِسرادمو
تازاجنإل ينحنت ،ءازعألا اهّيأ ،ةيمزاحلا
اهيدل ام ىلغأ مهل مّدقتف مهُدّلختو رابكلا
يقبُتو ،اهعِراوش ىلع مهَمسا ًةعفار
،اهبلق يف مهَتّبحم
حاجنو ،ديكأ ٍرّوطت وحن ًامدق يشمتو
«!رمتسم

 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا
8102 -3 لصفلا -54 ددعلا
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ناجللاةّيمزاحلا ةّلجم

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا

<<
ةيدلب يف ةيبابشلا ةيضايرلا ةنجللا تكراش
موي ةروقانلا يف نولتايرت قابس يف ةيمزاحلا
تعونت دقو،8102/9/61 هيف عقاولا دحألا
بوكرو ةحابسو ضكر نيب ةيضايرلا تاطاشنلا
 .ةيئاوه تاجارد
ةيرمعلا هتئف يف ًاعبار ىتم جروج روتكدلا ّلح
ديع سراف ّلح امك ،ةيبملوألا ةفاسملا ضكرل
.tnirps ةفاسم ضكرل ةيرمعلا هتئف يف ًاعبار
نم (لدبلا-RBS) ةيمزاحلا اقيرف فلأت دقو
اليجنا ،ريفص نيدولك ،يماشلا لبرش يليا

.يماشلا نوميس يلياو يكرك ديفاد ،هداعس
،نيكراشملا رمسألا سايلا ناج سيئرلا أنه
ًايعاد ،اهب نولحتي يتلا ةيضايرلا حورلاب داشأو
،تاحاجنلاو تابيردتلا نم ديزم ىلا مهايإ
ىقبتو تناك ةيمزاحلا ةيدلب نأ ىلع ًاددشم
ةضايرلا معدتو ،اهئانبأ بناج ىلا ًامود
.اهعاونأ فلتخمب
.اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

ةيضايرلا ةنجللا
ةروقانلا - نولتايرت قابس يف ةكراشملا
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ءاشعلا لفح يف ةيبابشلا ناجللا ةطساوب ةيمزاحلا ةيدلب تكراش
يف ةعمجلا موي ميقأ يذلا مالعإلل يكيلوثاكلا زكرملل يونسلا
ةطبغ هرضح دقو (امدا) سالاب يسنجير – داج ةلاص يف8102/9/41
مالعإلا ريزو يلاعمو ،يعارلا سرطب هراشب رام كريرطبلا – لانيدراكلا
لهأو ةيعامتجإلاو ةيسايسلا تايصخشلا نم دشحو ،يشاير محلم
 .مالعإلاو ةفاحصلا

ةملك هتطبغ ىقلأو ،لفحلا رضان يبا اكيبير ةيمالعإلا تحتتفا
نتفلا نع داعتبالا يف بابشلاو مالعإلا رود ةيمهأ ىلع اهيف دّدش
مث ،«ةيجأفطإ» ةفص مهيلع ًاقلطم ،اهفّلخت يتلا قئارحلا دامخإو
حبصت نأ ةرورض ىلع دّدش هتيوفعبو يشاير ريزولا يلاعم ثدحت
نييمالعإلا نم ةقاب ميركت ّمت امك ،لصاوتلل ةرازو مالعإلا ةرازو
.نيمزتلملا

بتكم عمج يذلا ينوكسملا - يئيبلا ءاقللا ناونع وه «لوؤسم انأ»
92 خيراتب ةيسكذوثرألا ةبيبشلا ةكرحو ةينوراملا ةبيبشلا ةيوعار
ةيدلب هب تكراش يذلا ،ةيمزاحلا – ةمايقلا ةسينك يف،8102 لوليأ
.سبيعد ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا وضعب ةلثمم ةيمزاحلا
.ءدبلا ةالصب ءاقللا َّلهُتسا
وب قيفوت روينسنوملا ،ةبيبشلا ةّيوعار بتكم قّسنمل ةملك تناكو
،اهدعب .ابيلص ةمعن يروخلا ،ةمايقلا ةسينك ةيعر يف نهاكو ،ريده
ناسنإلاب اهتقالعو اهتيمهأو ةئيبلا عوضومل ةّيسنك ةبراقم ضرع ّمت
ةيكيلوثاكلا نيتسينكلا نم لك فقومو ميلعت ىلإ ًادانتسا
.يبهو سلوب بألاو ضهان سلوب بألا عم ،ةيسكذوثرألاو
بولسأب تلوانت ،لمع تاعومجم ثالث ىلع نوكراشملا عّزوت ّمث
،ءاوهلاو هايملاو ضرألاب ةطبترم مويلا اهشيعن ةيئيب تايلاكشإ ّيملع
ىلع ءاوس لولحل تاحارتقا تاعومجملا نم ةعومجم لك تمّدقو
 .ّينطولا مأ ّيسنكلا مأ ّيصخشلا ديعصلا
.ماتخلا ةالص تناك ،ًاريخأو
عرزب ءاقللا متتخاو .ةئيبلا عوضوم لوح تاولصلا لك تروحمت دقو
ةيسكذوثرألا ةمايقلا ةسينك مامأ ىلوألا ،ةيمزاحلا يف نوتيز يترجش
 .ةينوراملا القت رام ةسينك مامأ ةيناثلاو

.ةّيلك ةيلوؤسمب ناسنإلا ريخ هيف امل مئادلا نواعتلا ءاجر ىلع
ةنيدم» ةيمزاحلا ىقبتل ةئيبلل ةيمزاحلا يف ةيولوألا ىقبتو
.«اهيف كلاح فوشتب

لوؤسم انأ ةلمح

مالعإلل يكيلوثاكلا زكرملا

8102 -3 لصفلا -54 ددعلا

ةيبابشلا ناجللا>>  
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

نم5591 ماع نانبل ىلا سايلا مناغ ةلئاع تءاج
ءاضق) ايراع ةدلب يف تنكسو ،ايروس – ةيقذاللا
،تانيتسلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا اهنم تلقتناو ،(ادبعب
روتكدلاو هيزن – هيجو – هيبن – لفون :ةذتاسألا مهو
اونغا ءاقشا ،اهيبنو اهيزن انتلضافلا ناتديسلاو قيفر
ةيعامتجإلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا مهتاءاطعب نانبل
.اهعوبر يف مهلولحب ةيمزاحلا اوربكأو ،ةيسايسلاو
بيدألا ،قباسلا يروسلا بئانلا ريبكلا دلاخلا
ًارود بعل سايلا مناغ لفون نوناقلا لجرو رعاشلاو
نادلبلا لكو ،ايروس هنطو نع عافدلا يف ًاريبك
نيبادتنإلا تحت ةحزار تناك يتلا ةيبرعلا
.يناطيربلاو يسنرفلا

لالقتسا نع عفادي ناك امدنع ةدع تارم نجس
.هدالب

،ةميكشلا يوق ،يأرلا ءيرج ،كّنحم يسايس
ءابطخ ةعيلط نم .اهب فرع ةريثك تافصو
،هل ةسامح بهتلت ريهامجلا تناك ثيح ربانملا
.هلوخد دنع قيفصتلاب تاعاقلا جضتو
هلزنم ىلا ّجحي ناكف ،ةسايسلاو بدالاو رعشلا ةيصان كلتما
،ةيبرعلا لودلاو نانبل نم ةلودلا تالاجر رابك ةيمزاحلا يف
رابكو ،ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا ءاسؤر عم تاقالع هل تناكف
ةيكريرطبلا نم ًابّرقم ناك هنأو اميس ،نيينانبللا نيلوؤسملا
،يكاطنألا يكريرطبلا يسركلا ىدل ةصاخ ةلزنم هلو ،ةينوراملا
سرطب سلوب رام لانيدراكلا كريرطبلا ةطبغ ًاديدحتو

سايلا لآ
ينورام212-112-502لجس

فرع ةيبرعلا هتاقالعو ،ةيحورلا عجارملا عيمج ىدلو ،يشوعملا
.اهل خّرأو ،ريثكلا اهنع
.هيردقمو هيفراع اهل باجتسا ةرّين ءارآو راكفأو تاحورط هل تناك
ةلضافلا ةديسلا نم لهأتم،2091 ماع ديلاوم نم ريبكلا لحارلا
.ءانبألا نم ددع امهلو بويا ليشيم سيدالك
ةيفاقثلاو ةيركفلا تاءاطعلاب ديدم رمع نع ةيمزاحلا يف يفوت
.ةيعامتجإلاو ةيسايسلاو

| 8102 -3 لصفلا -54 ددعلا22

سايلا مناغ لفون
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قيرفو لمعلا ةرازو نع نيلثمم روضحب رمتؤملا زيمت
تايدلبلا نع نيلثمم روضح بناج ىلإ اذه اهلمع
مهنم ركذن .عورشملا يف ةكراشملا ةيدلبلا تاداحتإلاو
نم ةيدلب سلاجم ءاضعأو ءاسؤر باونو ءاسؤر
انامح ،ةسكم ،لاتيرب ،يريبغلا ،ةيمزاحلا تايدلب
داحتإلا ةيضوفم نع لثمم ىلإ ةفاضإلاب ،ةروطنيعو
تادافإ رمتؤملا ةياهن يف اوملست ًايطرش88و يبوروألا
.عورشملل ةيبيردتلا تارودلا يف مهتكراشم
ىلإ ماع لكشب ىمر عورشملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
لمعلاب ةقلعتملا نيناوقلا ىلع ةيدلبلا ةطرشلا بيردت
.بناجألا لمع ميظنتو ةينانبللا ةلماعلا ديلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم
ءاسؤر ةنجلو لمعلا ةرازو عم نواعتلاب ندملا ةيعمج تمظن ،هيلعو
ةّينالاتاكلا ةيمنتلاو نواعتلا ةلاكو نم معدبو ةينانبللا تايدلبلا

8 يف مايأ6 ةرتف ىلع ةيبيردت تارود3 ،(اينابسا)
،نانبل لبج ةظفاحم ،توريب ةظفاحم :ةينانبل تاظفاحم
،عاقبلا ةظفاحم ،راكع ةظفاحم ،لامشلا ةظفاحم
ةظفاحمو بونجلا ةظفاحم ،لمرهلا – كبلعب ةظفاحم
.ةيطبنلا
ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر لفحلا لالخ ىقلأ
ميدقت يف ةيدلبلا ةطرشلا رود ىلع اهيف دّدش ةملك
طبضو نينطاوملا تالماعم زاجنا ةهجل ةفلتخم تامدخ
ًاهّونم ،نطاوملاو يطرشلا نيب ةقثلا روسج ءانبو نمألا
ةبقارملا ةفرغبو ةيمزاحلا يف سارحلا زاهج رودب ًاضيأ

اهدعب قلطناو ،ةقرسلا تايلمع نم دحلا يف مهاسي ام ةيقرطلا
ءافضا يف نومهاسي نيذلل رمتسملا بيردتلا ةيمهأ ىلع ديدشتلل
.مهتادلبو مهندمل ةيراضحلا ةروصلا

ةطرشلا جيرخت لفح>>
ةيلحملا تاموكحلاو ندملا ةمظنم

رمتؤملا ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
ةطرشلا بيردت عورشمل يماتخلا
قوقح ةيامح لاجم يف ةيدلبلا
لمع ميظنتو نيينانبللا لامعلا
11 يف سيمخلا موي ،بناجألا
هتمظن يذلا8102 لوألا نيرشت

يف ةدحتملا ندملا ةيعمج
تايدلبلل ينقتلا بتكملا/نانبل
ريزو يلاعم ةياعرب ةينانبللا
.ةراّبك دمحم ذاتسألا ،لمعلا
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نوتيزلا راجشا

نارطملا ةرايز
يجراصق لاشيم

1

3

ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

يدلبلا بعلملا قرف
2

لمعلا ليعفت ةرورضب ةيمزاحلا ةيدلب نم ًاناميا
،بابشلا ليج نيب ةيضايرلا حورلا ثبو ،يضايرلا
نييضايرلا عيمجب ةيمزاحلا يف يدلبلا بعلملا بّحري
نييضايرلا عيمجل هتاميدقت امك ًاناجم هباوبأ حتفيو
.اهلبقتسي يتلا قرفلاو

رصقلا يجراصق لاشيم نارطملا ةدايس راز
سايلا ناج سيئرلاب عمتجاو ةيمزاحلا يف يدلبلا
 .ةينيدو ةيئاعر روما يف هعم ًاثحابتم رمسألا

ةرجش ةيمزاحلا ةيدلب دمتعت
يف اهسرغب موقتو ،اهل ًاراعش نوتيزلا
تاحسفلا يفو ،ةدلبلا تاريدتسم
فلتخم يفو ،روسجلا تحت ةنئاكلا
امل ،اهيف اهتعارز نكمملا تاحاسملا
ةيحصو ةيئيب دئاوف نم اهل
.ةيلامجو
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سكور رام رئاخذ يف فاوطت 4

6

ةدياعم
 يصاع وب لآ

ديع يف
ىحضألا

5

سايلا رام ديع
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

8/8102
3
44
3
5

95

9/8102
2
11
4
31

65

عومجملا
7
36
21
03

151

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

(3/8102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

7/8102
2
8
5
21

63

8/8102
86
-
-
-
33
74

241

9/8102
102
4
1
3
52
74

15

عومجملا
094
9
2
3
38
921

142

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

(3/8102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

7/8102
122
5
1
-
52
53

84

ةلئاع58   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.004.36ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.002.74  ةميقب ةدعاسم81اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملا ريرقتلا
ثلاثلا لصفلالوليأبآزومتتاليصفتلا

27 |

000,769,622
000,169,823,1
000,658,653
-   
-   
-   
-   
-   
000,001,2
000,594,1
-   
-   
000,61
000,034
000,005,6
000,751
-   
000,284,329,1

000,139,420,1
000,281,735,3
000,592,890,1
000,074
000,605,07
000,925,3
000,150,7
000,314,3
000,017,2
000,564,9
000,053,1
000,525,2
000,401
000,431,71
000,197,12
000,100,1
000,006,6
000,750,808,5

(س) ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس ريغ ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
 ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
 ةلئاسلا تاقورحملا عيزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
ةلالدلا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
ريخأت ةمارغ
ةظوحلم ريغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
 ةمارغلا عم ريمعتلا مسر
أجلملا مسر
عومجملا

000,083,893
000,361,417
000,791,192
000,002
000,834,5

000,372
000,445
000,262
000,002
000,537,1
000,007
000,525,2
000,46
000,389,51
000,449,4
000,781
000,006,6
000,593,344,1

000,485,993
000,850,494,1
000,242,054
000,072
000,860,56
000,652,3
000,705,6
000,151,3
000,014
000,532,6
000,056

-
000,42
000,127
000,743,01
000,756

-
000,081,144,2
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8102/2/02
ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا ذختا
ةميقب ةقفن دقعب يضاقلا96 مقر رارقلا
نيثالثو ةسمخ) ل ل000.000.53//
لجأ نم (ريغ ال ةينانبل ةريل نويلم
– ةينانبللا ةعماجلا يف فرتحملا ميمرت
نونفلا ةيلك يف ةيليكشتلا نونفلا مسق
،يناثلا عرفلا يف ةرامعلاو ةليمجلا
ىلع حاتفنالا ةسايس نمض كلذو
اهدمتعت يتلا مهتاجاح ةيبلتو بابشلا
.ةيمزاحلا ةيدلب

يف لامعألا تأدب خيراتلا كلذ ذنمو
ةيجراخلا تاحسفلا تلمشو ،فرتحملا
حيلصتو طيلبت ،ديمرقلا نم ةميخ ءاشنا)
لخاد ةنايصو ريوطت عم (هايملا فراصم
ةكبش ثادحتسا) عدوتسملاو فرتحملا
ثادحتسا ،ءابرهكلا عيزوت ةكبشو ةرانا

ةصاخ يفاصم عم هايملا فيرصتل ةكبش
،ةئوهتلل حوارم بيكرتو عينصت ،نيطلاب

فوفر ثادحتسا ،شنلا ةلكشم ةجلاعم
،لمحتلا ىلع ةيلاع ةردق تاذ ةيديدح
فرتحملل ةيديدح نئازخ ءارش
يديدح باب ثادحتسا عم عدوتسملاو
ثادحتسا ،بيكرتو عينصت ،امهنيب

يفو فارطألا ىلع لمعلل تالواط
اهريغو اهطيلبتو نارجأ عينصت ،طسولا
.(لامعألا نم ريثكلا

ةينانبللا ةعماجلافرتحم ميمرت <<

| 28

ميمرتةّيمزاحلا ةّلجم

لامعألا لبق فرتحملل يناديملا عضولا
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دعب8102 لوألا نيرشت رهش فصتنم
يدلبلا سلجملا سيئر دّكأ ،لامعالا ءاهتنا
ةيدلب نأ رمسألا سايلا ناج ديسلا
بناج ىلا ًامود ىقبتو تناك ةيمزاحلا
نم اهل رّدق امب مهدعاستو بابشلا
يفو ،هيلا نوبصي ام لك قيقحتل تايناكما

هتفاضتسا يذلا ضرعملاب هّون قايسلا اذه
ةعماجلا يف يناثلا عرفلا بالطل ةيدلبلا
فرتحملا ناك اذإ» ًاحزامم لاقو ةينانبللا
ةجيتنلا هذه انيأرو ةقباسلا هتلاح يف
يف ًازّيمت رثكأ ًاضرعم عقوتن ،ةرهبملا
.«ةلبقملا تاونسلا

 اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا
29 |

لامعألا ءاهتنا دعب

ذيفنتلا ةيلمع لالخ
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فيظنت>>
 تاعاطقلا
ةيدلب تماق ءاتشلا لصفل ًادادعتسا
هايم فيرصت تاعاطق فيظنتب ةيمزاحلا
تناكو ،يدلبلا اهقاطن نمض راطمألا
عم ًاصوصخ ،ةنس لك امك ،ةزيمم ةجيتنلا

تظفاح ثيح ىلوألا راطمألا لوطه
لابقتسال اهتفاظن ىلع ةيمزاحلا تاقرط
.اهراوزو ةنيدملا ءانبا

79 رارق>>
تاراكير ةيلعت

| 30

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم
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31 |

241 رارق>>
انس ةقيدح  ةنايص

481 رارق>>
لاوطاب ةرانا ديماوع ناهدو فح
فلتخم يف م21و01 نيب حوارتت

ةدلبلا عراوش
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| 32

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

522 رارق
ةحاس طسو نم يحص فرص

وليد ةيانب ةياغلو القت ترام

<<
 عراش حييزت
دعسالا لماك
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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