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...سيئرلا ةملك

لكب ًايئانثتسا لب ،ًايداع0202 ماعلا نكي مل
ةيداصتقا ةمزأ اهتعبت ةّيبعش ةروث ....سيياقملا
لزانملا نينطاوملا تمزلأ ةماع ةئبعتف ءابوف
ام ّلك ىلع اهلقثب تقلأو يعامتجإلا دعابتلاو
،انوروك ءابو ببسب انل ءازعأ اندقف .انلوح وه
ىلوألا ةرمللو ،تابجاولاو تاّيعامتجإلا تباغ
تاناجرهملا تباغ ثيدحلا ةيمزاحلا خيرات يف
ةّيداليملا ًاصوصخ تاءاقللاو تالافتحالاو
دوعت اهّنأ الإ ،ةيمزاحلا ةلجم تبجتحاو ،اهنم
.مكتاف دق ام مظعم عمجتل مويلا
يف فقت ال ،هسفن يف لمألا كلمي نم نكل
،قيرطلا انلمكأف ،ايندلا تابوعص ههجو
رّوطت ىلا ةمزألا ليوحتل انعسو يف ام انلذبو
ولو ةايحلا تداع نأ تثبل امف ،يجولونكت
روطتلا نم ًاضعب انلمكتسا ىتح يئزج لكشب
،لبقتسملل ًاططخ انزّهجو ،يجولونكتلا
تناك يتلا تافلملا نم ريثكب رظنلا اندعأو
ةزهاج عيراشم حبصتل ثحبلا ةلواط ىلع
.ةحناس ةصرف لوأ دنع ميزلتلل

الو ةّينمز دودح دنع ةايحلا فقت ال ...ال
ّلك مغرو ،ةّيويند تاقوعم ّيأ اهقيعت
ىلعف ،مالحألا ضعب قيقحت انعبات تابوعصلا

يف ّرمي ال نأ «ليون اباب» ىبأ لاثملا ليبس
،داليملا ةّلح ًايزمر تدترا يتلا ةيمزاحلا عراوش
يف عوبسأ ىدم ىلع ةيبابشلا ناجللا عم لاجف
ىلا دعصو ،ةنيدملا عراوشو ءايحأ فلتخم

حور ّشريو ةجهبلا رشنيل لافطألا تافرش
نودب لمتكي ال ديعلا ّنأل ،مهيلع داليملا

.راغصلا تاكحض
هل تناكف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم اّمأ
لمع ذإ ،انوروك ةحئاج لالخ ىربكلا ةيمهألا

،ةصرف الو فقوت نود نم ،ةعاسلا رادم ىلع
لكب ،ءابولاب نيباصملاو نيروجحملا ةعباتمل
ةيبطلا هلامعأ ىلا ةفاضا ،ةيفارتحاو يقر
مهتالاح ةعباتمو ىضرملا لابقتساو ةيمويلا
تاحاقللاو مهل ةيناجملا ةيودألا ميدقتو
ةصرف اهزهتنن يتلا تامدخلا نم اهريغو
اذه ّنأل ،اهنم ةدافتسالا ىلا عيمجلا وعدنل
.مكل زكرملا
تالآ ينامث زكرملا ةدهع يف مويلا حبصأ دقو
ىلع ةيدلبلا اهترتشا اهنم ةعبرأ ،نيجيسكوأ

ةدحتملا ةكرشلا ةمدقت نيتنثاو صاخلا اهباسح
نيتنثاو ،هدامح ميرك قيدصلا ةطساوب نيمأتلل
ىلع يروخ ميلو ىده ةديسلا ةمدقت نييرخأ

زكرم ىبأ ثيح ؛نيرهش ةدمل ةراعإلا ليبس
ناكف ةدلبلا ءانبأ نع سفَنلا عطقُي نأ ةياعرلا
رفوتملا ميدقت ىلا ةفاضإلاب ،مهل اًّيويح اًسّفنتم
هيلإ نيبستنملل اًناجم ةنمزملا ةيودألا نم
زواجت ثيح ،ةدوهعملا ةيحصلا تامدخلاو
دحاولا رهشلا يف اًصخش /052/ هراّوز ددع
.اًنايحأ
قوسلا نم ةيودألا ضعب عاطقنا ّلظ يفو
ةيضايرلا ةيبابشلا ةنجللا تتفاهت ،ةينانبللا
،ةرواجملا قطانملاو ةيمزاحلا نم اهنيمأتل
كتكرح يللم» ةلمح نمض ةديعبلا ىتحو
هيجوت نم دب ال ةبسانملا هذه يفو ،«ةكرب
نيذلا ةيمزاحلا بابش ىلا ريدقتو ةبحم ةملك
،ةنيدملا يف ةّيويحو ًاطاشن دقّتملا مدلا نوّخضي
ىنميلا ديلاو ريوطتلل يساسألا كّرحملا مهف
عنصن مهتطساوبو مهعم ،يدلبلا سلجملل

!دغلا ةيمزاح
ةداعس معطم رهس ةماعلا ةئبعتلا لظ يفو
561) ةيئاذغلا تابجولا عيزوت ىلع ءامسلا
انّنأل ،لزانملا ىلا (اًّيعوبسأ تارم ثالث ةبجو
ال ...ضرملل ال» اندوعو ىلع ًامود ظفاحن
.«ةديدج قافآل معن ...ميلعتلل معن ...عوجلل

ترطفنا بآ نم عبارلا يف أفرملا راجفنا عم
يفوتكم فقن مل نكل ،انعومد تلاسو ،انبولق
تادعاسم نم نكمأ ام انمّدق لب ،يديألا

.مزلي ثيح ،ةّيدامو ةيونعمو ةّينيع
معدلا عاونأ فلتخم ميدقتب ةيدلبلا تطشنو
رسألل ةّيداملا تادعاسملا اميس ال ،اهئانبأل
ةّيداصتقالا ةقئاضلا تدادزا يتلا دارفألاو
فصنلا يف تاميدقتلا تغلب ثيح ،مهيلع
نويلم يتئم براقب ام0202 ماعلا نم يناثلا
.ةلئاع372 ىلع تعّزو ةينانبل ةريل

1202 ماعلا ةيادبو0202 ماعلا ةياهن عم
،ةماعلا ةيحصلا ةئبعتلاو لوجتلا رظح ضرُف
ال ناكف ،انوروك ءابوب نيباصملا دادعأ تدادزاو
ءانبأ ذاقنإل لاّعفلا لمعلا ةعباتم نم دب

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

1 |

ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم لمكتساف ةيمزاحلا
سَفنلا ،بعتلا مغر ،مّدقو ،ةيويحو طاشنب هرود
ةيودالاب وأ ةيبطلا ةيانعلاب ءاوس نييمزاحلل يحصلا
يدلبلا سلجملا اّمأ .نيجيسكوألا تانكامب وأ ةيناجملا
،اًّينورتكلا هتاعامتجا دقعل ةّصنم ثدحتسا دقف
ءالمزلا نيب ام يف اًحوتفم لصاوتلا يقبأ ثيح
ةطخ نمض نم ةيدلبلا تثدحتسا كلذك ،ءاضعألا
يمويلا لصاوتلل تاصنم يجولونكتلا روطتلا
نيلماعلاو نيفظوملا عيمجو سيئرلا نيب ام يف رشابملا

يف لاغشألاو ةينمألاو ةيرادإلا ةزهجألا فلتخم يف
تامدخلا لضفأ ميدقتو ،لمعلا ليعفتل ةيدلبلا
 .فورظلا ةبوعص مغر

اهماّيأ نوكت نأ ىّنمتن ،مويلا أدبت ةديدج ةنس
ام ّلك مغر مالحألاو ،بحلاو ،لمألاب ةمعفم
!هشيعن

ةيدلبل ةعباتلا يعامتجإلا لصاوتلا تاحفص
نم ديفملا رشنل ،مكفرصتب ًامود ىقبت ةيمزاحلا
فورظلا لظ يف ةيباجيالا ةقاطلا ثبو ،تامولعملا
مايألا هذه ًايوس ىطختنلو ،ناكمإلا ردق ةنهارلا
،ةعوبطملا ةلجملا هذه تباغ نإو ىتح ،فاجعلا
ةديدجلا ايجولونكتلا ربع ًامئاق لصاوتلا ىقبي
مكبناج ىلا ًامئاد ىقبأو ،ةيصنلا لئاسرلاو فتاهلاو
امك ةيمزاحلا ىقبتل ،اهجراخ وأ ةيدلبلا يف ًءاوس
.«ىربكلا انتلئاع» اهاندهع
...يتبحم
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ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر12/7/0202 ءاثالثلا موي عّقو
ايدان .د ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئرو رمسألا سايلا ناج ديسلا
ادنر ةروتكدلاب ةلثمتم ةحصلا ةرازو عم نواعت ةيقافتا رمسألا

ليوحت ةيغُب (ةرازولا يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ةريدم) ةدمح
يجذون عورشم ىلا ةيمزاحلا يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم

ريزو عيقوت راظتناب ،هداّورل ًاناجم ةيودألا ميدقت نم هنكمي
.عورشملا اذه ىلع يئاهنلا ةحصلا
ةفاظنو ةروطتملا ةيبطلا تادعملا ةيعون ىلع هدمح .د تنثأ دقو
ميس ال ةيحصلاو ةيلوألا ةنيدملا تاجاحل هتيبلتو هتثادحو زكرملا

.ًايلاح نانبل اهشيعي يتلا ةبعصلا ةيداصتقالا ةمزألا لظ يف

نواعت ةيقافتا عيقوت
ةحصلا ةرازو عم

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّحصلاةّيمزاحلا ةّلجم
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يف رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر لبقتسا
ادبعب ىفشتسم ماع ريدم72/01/0202 ءاثالثلا موي هبتكم
ةيداملا ةمهاسملا ملتسا يذلا غابصلا ديرف روتكدلا يموكحلا
خيرات671 مقر رارقلا بجومب يدلبلا سلجملا لبق نم ةررقملا
عم ةمهاسملل ةينانبل ةيل نويلم ةئم ةميقب01/9/0202
امل ًارظن كلذو ،divoC-91 ءابوب نيباصملا ةجلاعم يف ىفشتسملا
اذه ىلع بلغتلا ةلواحمل دوهجلل رفاضت نم رمألا هبلطتي
ةرورض نم قفارتي ام عم ،ةديازتملا دادعألا رصحو ءابولا
معد ةرورض ىلع ءانبو ،يداملا معدلاو دوهجلا فيثكت
ىفشتسملا اذه اهمدقي يتلا ةيئافشتسإلاو ةيبطلا تامدخلا
هتيزوهج زيزعت يف اًماهسإو ،ةقطنملا ءانبأل اًصوصخ يموكحلا
؛ةيخألا ةنوألا يف نيباصملا دادعأ تديازت نأ دعب

سيئر ىلا ىفشتسملا مساب ركش باتك غابص روتكدلا مّلس دقو
ردق ىلع ىفشتسملا اذه ىقبي نأ ًالمآ يدلبلا سلجملا
.ةماعلا ةيحصلا ةحلصملا هيف امل تاعلطتلا

ةيداملا ةمهاسملا
يموكحلا ادبعب ىفشتسمل

كيش ًملتسم يموكحلا ادبعب ىفشتسم ماع ريدم غابصلا ديرف روتكد
رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر نم ةمهاسملا
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ةيضايرلا ةيبابشلا ةنجللا نم ةيحص ةردابم
:نورام اتيغ تبتك
اهقلطت اًّدج ةتفال ةردابم …نانبل يف ةيودألا نادقف ةمزأ لظ يف
 نينطاوملا ةدعاسم لجأ نم ةّيمزاحلا ةّيدلب
.«ةكرب كتكرح ّيلم» :يعرفلا ناونعلا

ةمزأ اهرخآو ،نيينانبللا لهاك لقثت يتلا ةقناخلا تامزألا لظ يف
ةيبابشلا ةنجللا ةّمهب ةيمزاحلا ةّيدلب تقلطأ ،ةيودألا نادقف
نم «ةكرب كتكرح ّيلم» ناونع تحت اًّدج ةتفال ةردابم ةيضايرلا
لالخ نم ةدوقفملا ةيودألا داجيإ ىلع عمتجملا ةدعاسم لجأ
قطانملا لك يف تاّيلديصلا نيب ةّيئاوهلا تاجاّردلا ىلع لّوجتلا
ةيودألا نمث يضاقت ّمتي نأ ىلع ىضرملا ىلإ اهليصوت فدهب ،ةينانبللا
.اهميلست دنع مهنم
نم ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم همدقي امل ةفاضإلاب ًاعبط اذه
.ةدلبلا ءانبأل ةيناجم تاحاقلو ةيودأو تانياعم
يليا ربخأ ةيمزاحلا ءانبا لك ىلإ ةهّجوم «ةكرب كتكرح ّيلم» ةردابم
ةّيمزاحلا ةّيدلب يف ةّيبابشلا ةّيضايرلا ةنجللا قّسنم ،يماشلا
تدلُو ةردابملا نأ ،«ةكرب كتكرح ّيلم» ةردابم ةركف بحاصو
هنايجو هدلاو اهيلإ جاتحي يتلا ةيودألا نيمأت يف حجن امدعب

اًتفال ،ةّدع قطانم يف اهب ماق ةلوج رثإ ةّيئاوهلا هتجاّرد اًمدختسم
ناجللا نع لوؤسملاو يمالعإلا لوؤسملا ىلع اهحرط هنأ ىلإ
ةركفلاب بّحر يذلا برح يور .د ةّيمزاحلا ةّيدلب يف ةّيبابشلا
لئاسولا لكب اهمعد يذلا يدلبلا سلجملا سيئر ىلع اهحرطو
هسفن اًعضاو ةيدلبلل ةعباتلا يعمتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيمالعإلا
. يويحلا ةردابملا هذه حاجنإل بابشلا فّرصتب ةيدلبلا تايناكماو
،ةدوقفملا ةيودألا نيمأت يف رارمتسالا يف هتبغر نع يماشلا برعأو
لاحملا دحأ بحاص هتيؤر رثإ رثأتلا ّدشأ رثأت امدعب مّيس الو
ءاودلا نيمأت نم انّكمتي مل مهنأل نايكبي هتجوزو ةّيراجتلا
.ضيرملا مهنبال يرورضلا
ناجللا نّكمتتو ،ةنهارلا عاضوألا نّسحتت نأ اًيّنمتم يماشلا متخو
ىلإ دوعتو ،ةّيهيفرتو ةديفم ةديدج تاردابم قالطإ نم ةّيبابشلا
نانبل مسا عفرتو ،ةّيسايق ماقرأ قيقحتو ةّيضايرلا اهتاراهم ريوطت

.ىلعلا يف
ةردابملاو مادقإلا ىلا تادلبلا فلتخم يف بابشلا عيمج اعد مك
ةيعمتجالاو ةيلقعلا ةحصلل ديفم هنأل لمعلا نم عونلا اذه ىلع
.ءمتنالا ززعيو

| 0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا6

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّحصلاةّيمزاحلا ةّلجم

ناشخ نيراكىحج لبرشميجن نورامرصن ريشبيماشلا لبرش يليإ

يكرك ديفادلبش وب اراليماشلا نوميس يليإ
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<<

تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلل ةباجتسالا ةطخ راطا نمض
ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا ،دجتسملا انوروك سويف ةهجاومل
دحلا ةدحوب تويب مسق لوؤسم32/9/0202 ءاعبرألا موي
رباج ناسح ديسلا ينانبللا رمحألا بيلصلا يف رطاخملا نم
سلجملا سيئر عم اعمتجا ثيح هّيبرغ ميرك ديسلا هقفاري
ةيدلبلا يف ثراوكلا ةنجلو رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
نم دارفأو يدلبلا سلجملا ءاضعأ نم ددع نم ةفلؤملا
يجولونكتلا روطتلا لوح ثحبلا زكرتو ،يندملا عمتجملا
ردصم ىلا ةمزألا ليوحت ةيفيكو ةيمزاحلا ةيدلب يف لصاحلا
لبق نم ةعوضوملا ةطخلا سرادت ىلا ةفاضإلاب يّدجلا لمعلل
ىلع لمعلا ةيفيكو ثراوكلا ةهجاومل ينانبللا ءارزولا سلجم
.ًالاثمو ًاجذون ةيمزاحلا ىلع ءاقبالاو ةطخلا هذه قيبطت
لولح_قلخنم_ةيمزاحلا#

 ثراوكلا ةدحو- ينانبللا رمحألا بيلصلا

سدنهملا يدلبلا سلجملا وضع ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
ينم جروج – يكرك ريمس – يماشلا يليا ةداسلاو رقص ميلس
.رمسالا لاشيم سدنهملاو
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ةرازو لبق نم يرود فشك ىرج7/7/0202 ءاثالثلا موي
ةياعرلا زكرم نكمتيل نيتوب رون ةديسلا صخشب ةحصلا
ةيلومش ثكأ تامدخ ميدقت نم ةيمزاحلا يف ةيلوألا ةيحصلا

نيتوب ةديسلا تنثأ دقو ،نيجاتحملل ةيناجملا ةيودألا اهيف امب
ايدان ةروتكد زكرملا ةسيئر لبق نم ةلوذبملا دوهجلا ىلع

ةروص نايطعت نيتللا يلاغفلا ارون ةلوؤسملا ةضرمملاو رمسالا
.ةيمزاحلا نع ةعمالو ةفّرشم
.ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا لمكتسا ىلع لمعلا متيو

ةيولوأ_ناسنإلا#

| 8

ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرملةحصلا ةرازو فشك

تاطاشن
ةّيمزاحلا - ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم

<<

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّحصلاةّيمزاحلا ةّلجم
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صحف
 نيطلاخملا

اهب موقي يتلا ةيمويلا ةعباتملا ريراقت ىلع ءانب
عباتلا ةيحصلا ةياعرلا زكرم يف نولوؤسملا
نيباصملا ءمسأ لوادجل ًاقفو ةيمزاحلا ةيدلبل
ةظفاحمو ةحصلا ةرازو لبق نم ةملتسملا

ءارجإل ًايحص ًاموي ميظنت ّمت ،نانبل لبج
موي انوروك ءابوب نيباصملا يطلاخمل تاصوحف
،يدلبلا رصقلا ةحاب يف81/11/0202 ءاعبرألا
tseT dipaR عيرسلا صحفلاب تأدب
تناك لاح يفRCP صحفب تلمكتساو
.ًاصحف53 ءارجإ ّمت دقو .ةيباجيا ةجيتنلا

<<

ةعماجلا يف بطلا مسق بالط راز
ةياعرلا زكرم ةيكييمألا ةينانبللا
موي ةيمزاحلا ةيدلبل عباتلا ةيحصلا
اوعمتجا دقو31/7/0202 نينثالا
ايدان .د زكرملا ةسيئر ةبيبطلاب
ارون ةلوؤسملا ةضرمملاو رمسالا
ةيدقفت ةلوجب اوماقو ،يلاغفلا
ميظنتلل مهناسحتسا نيدبم
ةروطتملا ةزهجألا ةيعونو ةفاظنلاو
،زكرملا اهمدقي يتلا تامدخلاو
ةيمزاحلا فرصتب مهسفنأ نيعضاو
.ةجاحلا دنع
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

ةيلوألاةيحصلا ةياعرلا زكرم يفبالط LAU <<
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ةبصحلا حاقل  
ةياعرلا زكرم مّدقي ،ةّيولوأ ناسنإلا ةّحص ّنأل
ًاناجم ةبصحلا حاقل ةيمزاحلا ةيدلبل عباتلا ةيحصلا
ةدّدحم ديعاوم ىلع ءانب ،اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأل
ةينطولا ةلمحلا عم ًايشامت زكرملا ةرادإ لبق نم
ةحصلا ةرازو اهتقلطأ يتلا ةبصحلا دض حيقلتلل
تايعمجلا نم ددعو فسينويلا عم نواعتلاب
.ةيلهألا
ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر لبقتسا ةياغللو
نع نيلثمم81/11/0202 ءاعبرألا موي رمسالا سايلا
ةديسلاو ليلخلا نيسح دمحم ديسلا ةحصلا ةرازو
يذلا حاقللا ىلع بثك نع عالطإلل ردمه ةيآ

عيمج ىلعو ةرازولا همدقتس
يس نسحب ةقلعتملا ليصافتلا

لك ًاعضاو ،عوضوملا اذه
ةياعرلا زكرمو ةيدلبلا تايناكمإ
نأ ىلع ًادّدشم مهفرصتب ةيحصلا
ًاددجم ًامزتلم ،ةيولوأ ةحصلا ىقبت
ىقبي ال يك ًامود يعسلا هدعوب
.ةبابط الب ضيرم

<<

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّحصلاةّيمزاحلا ةّلجم

ليلخ نيسح دمحم ديسلا ةحصلا ةرازو يلثمم ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
ردمه ةيآ ةديسلاو
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 ةيحصلا ةياعرلا زكرم تامدقت
ءابوب تاباصإلا دادعأ تدادزاف ،هفَلخ ىلع هراثآب0202 ماعلا ىقلأ
رظحو دالبلا لافقإ ديعأو ،ةديجملا دايعألا دعب ًاصوصخ انوروك
ثيح ،اًزراب اًرود ةّيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم بعلف ،لّوجتلا
يف اًبيرقت صخش يتئم يلاوح ةيمزاحلا يف نيباصملا ةبسن تغلب
لالخ نم ،اًعيمج مهتعباتم نم ّدب ال ناكو ،عيباسألا ضعب
ةسيئر فارشاب تاصصختملا تاضرمملا اهتلوت يتلا تالاصتالا
.ةعاسلاو عوبسألا رادم ىلع ،زكرملا
ّ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
ACU ةفورعملا نيمأتلا ةكرش تمّدقو ،ةجاحب وه نم ّلك ىلا اًناجم
يتلا ةنيدملل ةبحم نوبرع ،ةيحصلا ةياعرلا زكرمل ةيده نيتلآ
يتنكام تمّدق يروخ ميلو ىده ةديسلا كلذك :اهتنضتحا
،82/2/1202 يف يهتنت نيرهش ةدمل ةراعإلا ليبس ىلع نيجيسكوأ
هذه تدقف امدعب صاخشألا نم ديدعلا شاعنا كلذب انعطتساف
.ةينانبللا قاوسألا نم تالآلا

تارايزب مايقلل صتخم ضرمم عم ةيدلبلا تدقاعت ةياغللو
هذه مادختسا ةيفيك ىلع مهداشراو انوروكلا ىضرمل ةيناديم
.تالآلا
،ةيمزاحلا يف عاذ دق ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم تيص ناك اّملو
لكشبو ةدوج لضفأب تامدخلا ميدقت يف هزّيمتل ًارظن ،راوجلاو
EPP تاّذب سمخ اهنيب نم تابهلا نم ديدعلا ىقلتي راص ،يناجم
لبق نم انوروك ةهجاوم يف ةيمامألا فوفصلا يضرممل ةصصخم
لبق نم ةيويحلا ةيودألا نم ةمهم ةعومجموEPOH ةيعمج
يتئم ميدقتب دعس سايلا خيشلا ماق مك ،ةكربلا تيب ةيعمج
أدب امدعب زكرملا ىلاENITCEMREVI ءاود نم ةبح نيسمخو
.دجتسملا ءابولا ةجلاعمل هلمعتساب 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
ةيبطلا هتاقاط عيمجب اًمود هسفن عضيو ،نينطاوملا لبق نم يناهتلا
وه نم ّلكل اًناجم ةيودألا نم ديدعلا نيمأتب موقي مك مكفرصتب
.ةيولوأ ،ةيمزاحلا يف ناسنإلا ّنأل ؛ةجاحب

<<
ةّيمزاحلا ةّلجم ةّحصلاةّيمزاحلا ةّلجم
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ماق ،يدلبلا سلجملا سيئر نم بلط ىلع ءانب
يف ءاعبرالا موي ناّيحصلا نابقارملا
ةطرشلا زاهج نم رصانع ةرزاؤمب22/7/0202
ةيراجتلا تاسسؤملا ىلع ةلوجب ةيدلبلا
ةيمزاحلا قاطن نمض ةلماعلا ةيئاذغلاو
تاءارجإلا عيمج ذاختا يف دّدشتلل يدلبلا
،دجتسملا انوروك سويف نم ةياقولل ةمزاللا
ةماعلا ةمالسلا يياعم مارتحا نم دكأتللو
طبض رضاحم ريرحت ّمتو ،ةيئاذغلا ةحصلاو
دّدشتلا سيئرلا بلط نيح يف ،نيفلاخملا قحب

ىلع ظافحلل اهليعفتو تايرودلا هذه يف
.ةماعلا ةحصلا

!يمتنن نحنف متهن اننأل

اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا

يحصلا بقارملا فشك
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ةّيمزاحلا ةّلجم ةداعس معطمةّيمزاحلا ةّلجم

داليملا ديع ةليل ةحيرف ديعس ماهلا ةديسلا تمّدق
تابجو سيكرس سايلا ديسلا اهديفح ةطساوب (42/21/0202)
يف ناك ثيح ،ةيمزاحلا – ءمسلا ةداعس معطم ىلا ةيئاذغ
سنوم لداع ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا اوضع هلابقتسا
ىلع ةفرشملا مجن وب لوراك ةديسلاو يفاص وبا نيدان ةسنآلاو
.معطملا لمع
ةيمزاحلا ةيدلب دوهجب سيكرس سايلا ديسلا داشأ دقو
مهأ هدهع ىلع قّقح يذلا رمسألا سايلا ناج سيئرلاو
ةقالعلاب هّونو ،ندملا مهأ فاصم ىلا ةيمزاحلا ًالقان تازاجنإلا
رادب ،ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا تطبر يتلا ةديطولا ةيخيراتلا
(ةيمزاحلا يف نيرمثتسملا لوأ) هحيرف ديعس اهسسؤمو دايصلا
نيدان ةسنآلا تدّدش نيح يف ،هحيرف ماهلا ةديسلا رادلا ةديمعو
رئمض يف ًامئاد ةدوجوم ةحيرف ماهلا ةديسلا ّنا يفاص وبأ
.مهنادجوو نييمزاحلا

ةئمسمخ يلاوح مّدقي ةيمزاحلا – ءمسلا ةداعس معطم ّنأ ًملع
يف ةرشابم لزانملا ىلع اهعيزوت ىلا راصي ًايعوبسا ةيئاذغ ةبجو
.ةماعلا ةئبعتلا ةرتف
ةيمزاحلا_يف_ةيولوأ_ناسنإلا#

ءامسلا ةداعس معطملةحيرف ديعس ماهلا ةديسلا  ةمدقت

| 0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا14

– يفاص وبا نيدان ةسنآلا – مجن وب لوراك ةديسلا (نيميلا نم)
سنوم لداع ديسلا – سيكرس سايلا سايلاديسلا
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رمتسملا نواعتلا لالخ نم ،يناسنإلا اهلمع ةيمزاحلا ةيدلب لمكتست
.ءمسلا ةداعس ةيعمج – يوالع يدجم بألا عم
نيتسو ةسمخو ةئم يلاوح عيزوت هنع جتني يذلا نواعتلا اذه
نورمي دارفأو تالئاع ىلع ًايعوبسا تارم ثالث ةيئاذغ ةصح /561/
.ةيداصتقا ةقئاضب
،ةيمزاحلا – ءمسلا ةداعس معطم يف ةبحمب تابجولا هذه ّدعت

.ةيمزاحلا ةيدلب لبق نم ةقالعلا باحصأ ىلا ةنخاس مّلستو
رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ركش ةبسانمللو
ركشلاب ّصخو ،معطملا يف يخلا لعفل تاعوطتملا تاديسلا عيمج
دوهجلا ىصقأ نولذبي يذلا عيزوتلا قيرفو مجن وبا لوراك ةديسلا

.عمتجملا ةمدخ ليبس يف
ةيناسنإلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

ةبحملا - ءامسلا ةداعس ةيعمج

15 | 0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا
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رصقلا يف ةيبابشلا ناجلل عمتجا ىلا يدلبلا سلجملا سيئر اعد
ةّيفيك ةساردو دوهجلا رافنتسال11/8/0202 ءاثالثلا موي يدلبلا
أفرم راجفنا ءارج نم ةررضتملاو ةبوكنملا تالئاعلا ةدعاسم
– ةزيمجلا – ةيفرشألا) ةينكسلا ءايحألا يف ميس ال ،تويب
.(انيتنركلا
ىلع يأرلا ّرقتسا ،بابشلا فلتخم ءارآ ىلع فوقولا دعبو
تابجوو ،ساتيراك ةيعمج عم قيسنتلاو نواعتلاب ةيودأ ميدقت

– ءمسلا ةداعس ةيعمج عم رمتسملا نواعتلا ىلع ءانب ةنخاس
ةيناديم ةلوجب مايقلل بابشلا عّوطت مك ،يوالع يدجم بألا

ةمزاللا ةفلكتلا فارشتساو رارضألا رصحل ةدلبلا قاطن نمض
ةئيهلا نم ةبولطملا تافلملا يضحتب ةمهاسملا ةيغُب ،حيلصتلل
.ةثاغإلل ايلعلا
ةيلخادلا ةرازو ىلإ ًاباتك عفر دق يدلبلا سلجملا سيئر ناكو
ةرّرضتملا تادلبلا ةحئال ىلا ةيمزاحلا ّمض هيف بلطي تايدلبلاو
رمسألا سيئرلا دّدش عمتجإلا لالخ يفو ،ةثاغإلل ايلعلا ةئيهلا عم
دوعيس مهنامياو مهدعاوسبو ،لمألا معارب مه بابشلا ّنأ ىلع
.ناك ّمم لمجأو لضفأ نانبل
ةايحلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

ةيبابشلا ناجللا عامتجا

ةّيمزاحلا ةّلجم ةيبابشلا ناجللاةّيمزاحلا ةّلجم
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ذيمالتل اهباوبأ ةيمزاحلا ةيدلب تحتتفإ
تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا ةيوناث
اوّبه نيذلا (روهمجلا – ةيمزاحلا)
ميظنتل «ىفد» ةلمح عم قيسنتلاب
نم نيرّرضتملل ةّيناسنا ةدعاسم تايلمع
أفرم برض يذلا مخضلا راجفنالا ءارج
رارضأو اياحض ًافّلخم4/8/0202 يف تويب
فلتخم يفو ةبيبحلا ةمصاعلا يف ةيدام
.ةرواجملا قطانملا
ّنأ رمسألا سايلا ناج سيئرلا ربتعا دقو
عمتجملا تانّوكم فلتخم نيب كيبشتلا

دغلا نانبل ءانبل يرورضو يحص رمأ وه
.انعيمج هيلإ حمطن يذلا نماضتملا
ةيناسنإلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

ىفد - ةينوطنألا
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0202RBS heimzaH لوالا نيرشت4 يف دحألا موي قيرف كراش
maeTيف نولثايرتلل ينانبللا داحّتإلا همّظن يذلا نولثاوكآ قابس يف
نم ةياقولا طورش يعارت ةديدج نيناوقب ةيلمشلا اكش -يرهلا ةقطنم
.انوروكلا ءابو
ةحابس رتم٠٠٢١و ضكر رتموليك٥ نم فّلؤم قابسلا نم عونلا اذهو
.ضكر رتم٠٠٥٢ ّمث
يليإو حابر حالص مهو نيَدرفنم نييرابتم نم ًافّلؤم قيرفلا ناكو

.يماشلا لبرش
.احج لبرش حاّبسلاو يكرك ديفاد ءاّدعلا نم فّلؤم لدب قيرفو
.ةنس٥٤ و٠٤ّنس نيب لاجرلا ةئف نم ثلاثلا زكرملا حابر حالص قّقح
٥٣ ّنس نيب لاجرلا ةئف نم سماخلا زكرملا قّقح دقف يماشلا يليإ اّمأ
.ةنس٠٤و
.تاحاجنلا نم ديزم ىلاو نييضايرلا ةيمزاحلا بابشل كوربم
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

اكش نولتاوكا

اتاعلس نولتايد

ةّيمزاحلا ةّلجم ةيبابشلا ناجللاةّيمزاحلا ةّلجم

يذلا نولثايود قابس يفmaeT RBS heimzaH قيرف كراش
ةيلمشلا اتاعلس ةقطنم يف نولثايرتلل ينانبللا داحّتإلا همّظن
.انوروكلا ءابو نم ةياقولا طورش يعارت ةديدج نيناوقب
جروج .د مهو نيدرفنم نيرابتم ةثالث نم ًافّلؤم قيرفلا ناكو
.يماشلا لبرش يليإو ،يكرك ديفاد ،ىتم
٠٥ ّنس نيب لاجرلا ةئف نم ثلاثلا زكرملا ىتم جروج .د قّقحف
.ةنس٥٥
٥٣و٠٣ ّنس نيب لاجرلا ةئف نم ثلاثلا زكرملا يكرك ديفاد قّقحو
.ةنس
نيب لاجرلا ةئف نم عبارلا زكرملا قّقح دقف يماشلا لبرش يليإ اّمأ

.ةنس٠٤و٥٣ ّنس
.اهرابكو اهبابشو اهراغص ةبحمب ًامئد ةخماشلا ةيمزاحلل ًائينهف
...ةمداقلا تازاجنإلا يف ءاقللاو

ةيمزاحلا بابشل يضايرلا حاجنلا ّرمتسا٠٢٠٢ زومّت٢١ يف دحألا
ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا اهتضرف رهشأ ةرشع ماد بايغ دعب
.ةّيحصلاو
!تاكراشم ةثالث نم نيراصتنإ
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تاكسام عيزوت

ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تماق ،ةيوعوتلا اهتاطاشنل ًالمكتسا
نينمؤملا ىلع تاممك عيزوتب02/9/0202 دحالا موي ةيمزاحلا
ةدلبلا اياعرو سئانك فلتخم يف ةماقملا ةيهلإلا حئابذلا يف نيكراشملا
ةمايقلا – سلوبو سرطب رام – سايلا رام – القت ترام – سكور رام)
يه تاممكلا هذه ّنأب ًملع ،(بيبحلا انحوي رام – لمركلا ريد –
.سبيعد ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا وضع نم ةمدقت

انوروك ةحئاج لالخ ًايداير ًارود تبعل دق ةيبابشلا ناجللا ّنأ ركذي
يناغألا ىتحو تانالعإلا ثبو ةيوعوتلا تايشوربلا عيزوت لالخ نم
عم يعمتجإلا لصاوتلا رود ليعفتو يلزنملا رجحلا مايأ لالخ
.اهناكسو ةنيدملا ءانبأ عيمج

ةيناسنإ_ةداير_ةيمزاحلا#
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تايافنلا ةمزأ ةجلاعم
ةركاشلا لئاسرلا نم ضعبو
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ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيمزاحلا ةّلجم

81/9/0202 خيراتب افارب اتسوكلا بكم لافقا مت
ةكرش سعاقت ىلا ىدا مم قبسم راذنا نود نم
مل اهنأل عراوشلا نم تايافنلا عفر نع ولب يتيس
ةلودلا هنمؤت نأ ضرتفي يذلا) ليدبلا بكملا دجت
ضعب يف تايافنلا تمكارت يلاتلابو (ةينانبللا
ةيمزاحلا ءانبا ةمالسو ةحص نألو ،عراوشلا
تاءارجالا لكب مايقلا ىلع ةيدلبلا لمعت ،ةيولوا
تايافنلا هذه لقنل ةصتخملا تاهجلا عم ةمزاللا
يف كابشلا نرف ةيدلب عم ةكرتشم نكاما ىلا
.لجاعلا بيرقلا
هنا دكؤنو ،ةهيرك حئاور وا جاعزا يا نع رذتعن
ةفيظن اهعراوش ءاقبا ىلع قباسلا يف ةيمزاحلا ةيدلب تلمع مك
يفو ةمهملا سفنب مويلا موقتس ،تايافنو تافلخم لك نم ةيلاخو
.نكمم تقو برقا
ىلا تايافنلا عفر ةيلمع تأدب22/9/0202 موي رهظ لعفلابو

،ةيمزاحلاو كابشلا نرف يتيدلب لبق نم اهل صصخملا ناكملا
 .ةقانألاو ةفاظنلا نم اهدهع قباس ىلا ةدلبلا تاقرط تداعو

اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

تايافنلا
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زربا ىلع ةلوج
تاريدتسملا

عراوشلاو

<<
ةئيبلاو ةفاظنلاةّيمزاحلا ةّلجم
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راقعلا كلام ،همعن داج روتكدلا رداب
ةنجل هليوحت ىلا ةيمزاحلا يف4605
ىلع ًاقنور ىفضاف ،ءانغ ةّيعيبط
سيئر هل بتك ةياغللو .ةنيدملا
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا
ّلك ّنأ ربتعا ثيح ًائنهم رمسألا
ةكرتشملا ةمهاسملا يف نمكي حاجن
،ماعلا عاطقلاو ةيدرفلا ةردابملا نيب
ىلا تاراقعلا باحصأ عيمج اعدو
لمجلا ّنأل همعن روتكدلاب لثمتلا
ةرورضلاب سيلو ،ًاّنفو ًاقوذ بلطتي
.ًايدام ًائبع
ةايحلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

4605 راقعلا همعن داجروتكد ةئنهت>>

ةئيبلاو ةفاظنلاةّيمزاحلا ةّلجم
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ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر رورم ءانثأ
،اًّيناديم لمعلا ةنياعمل هتداعك رمسألا سايلا
ةيدلبلا ةطرشلا رصانع نيب ًازّيمم اًنواعت سمل
ليهستل مزلي ثيح لاغشألا بتكم لمعو
ًالاثمو ةرانم ةيمزاحلا ءاقبالو هعيرستو لمعلا
عيمج ىلع ةلوذبملا دوهجلاب هّونف ،هب ىضتقي
ثكأ يدلبلا لمعلا ّنأ هراعش ًادّدجم ةدعصألا
يعمج لمع هّنإ ،يموي بجاو دّرجم نم
جزتمتو دارفألا عيمج دوهج هيف رفاضتت
.لضفألا ميدقتل
انتليع_ةيمزاحلا#

ةّيدلبلا ةلئاع>>
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ياوغارابلا ةقيدح حاتتفا

ةدايس روضحو ةياعرب ،نانبل يف ياوغارابلا ةرافس تحتتفا
،مارتحالا يماسلا هيماش بيبح نارطملا نيتنجرألا تيلوبورتيم
موي ّمض لعاف يئيب طاشن نمضyaugaraP led raloS ةقيدح

ودلافسوأ ديسلا ياوغارابلا يفس ةداعس2/11/0202 نينثالا
لمعألا لاجر رابكو ةينيتاللا اكييمأ لود ءارفس نم ددعو راطيب
.ينانبل لصأ نم نييناوغارابلا

<<

ةئيبلاو ةفاظنلاةّيمزاحلا ةّلجم
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:اهيف ءاج ام زربأ نم ةملك ةيمزاحلا ةيدلبل تناك دقو
،يفسلا ةداعس»
تفاضأ يتلا ةزّيمملا تاطاشنلا نم ديدعلا مكاّيإو انذفن
،نيعفدنملاو نيردابملا متنكف ،ىنغو ًالمج انتنيدم ىلا
قيقشلا دلبلا اذه ،ياوغارابلا نع ةروص لمجأ انل متلقنو
نم لدابتن ،ةبّيط ةقالع ،مكتطساوب ،هيف انطبرت يذلا

اّنم ًاناميا ،ةراضحلاو تافاقثلاو تامولعملاو ةفرعملا اهلالخ
وحن ةقاّبس ةوطخ يفو ،ةدئار ىقبت نأ بجي ةيمزاحلا ّنأب
برغلا لودو قرشلا نانبل نيب لصو ةلصو ،ةيملاعلا
.رّوطتلاو حورلاب ىذغتنل

نحن اهو ،اهنّولتو انمايا شعنت لما ةقراب نع مويلا ثحبن
انتبحمب ،يعمتجالا دعابتلا مغر انلصاوتو انبراقتب مويلا
led raloS ءاّنغلا مكتقيدحب ،ةلزعلا ءاوجا مغر انحاتفناو
yaugaraPانتب يتلا ةايحلا ةّيزمر نم ًاضعب نوديعت
.اهيلإ قوتن
،حاتفنالاو ةبحملاب ينغلا انملاع يف مكب الهأ
،قرشملا دغلا ةنيدم ،ةيمزاحلا يف مكب الهأ
.«دّدجتملا يحلا قينيفلا رئاط دلب ،نانبل يف مكب الهأ
ةيملاعلا_وحن_ةوطخ_ةيمزاحلا#
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موي رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر عّقو
يدلبلا سلجملا ءاضعأ نم ددع روضحب01/9/0202 سيمخلا
– ةمكحلا ةعماج يف ةسدنهلا ةيلك عم نواعت قافتا يتاخملاو
.نوعدج ناوطنا روسفوربلا ديمعلا صخشب ةلثمم ةيفرشألا

ةيلك يف ةيمزاحلا ءانبأل ةزّيمم تاموسح ميدقت نواعتلا اذه لمش
ةينورتكلالا ةسدنهلا اهنم ةعونتم تاصاصتخا ّمضت يتلا ةسدنهلا
ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيئايميكلا ةسدنهلاو ةيئيبلا ةسدنهلاو
.اهيغو ةيبطلا تاينقتلاو
يدلبلا سلجملا سيئر فّرصتب هسفن نوعدج روسيفوربلا عضو
نم) ةسدنهلا ةيلك يف قوفتلا حنم ميدقت ةهجل ةيمزاحلا ءانبأو

ةءافك بسح ىلوألا ةنسلا طسق نم %001 ةياغل لصت دقو 03%
ةيصخشلا ةيراشتسالا هتامدخ ىلا ةفاضإ (هفلم ةساردو بلاطلا

.كانه ايلعلا تاساردلا لمكتسال اسنرف تاعماج يف

،هتعباتم ىلع يناورق ىيحي ديسلا رمسألا سايلا ناج سيئرلا ركش
ةبسن ةفاضا ىلا راصي نأ نوعدج روسيفوربلا ىلع ىنمتو
ةنهارلا ةيداصتقالا ةمزألا لظ يف ًاصوصخ ةمدقملا تاموسحلا
ةمكحلا ةعماج تايلك عيمج نواعتلا لمشي نأ ىنمتو
بابشلا روبع رسج ةساردلا نوكت ال نأ ًالمآ ،ةرواجملا تاعماجلاو
.ةغمدألا ةرجهو جراخلا ىلا

ةمكحلا ةعماج عم نواعت قافتا عيقوت

ةّيمزاحلا ةّلجم زّيمتةّيمزاحلا ةّلجم
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– شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان – يناريع جروج راتخملا – سبيعد ايفليس – رقص ميلس .م – برح يور :ةداسلاو تاديسلا (نيميلا نيم)
.نايربرب لفوه – يناريع نوميس – يناورق ىيحي – نوعدج ناوطنا روسفوربلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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:ةيلاتلا ةملكلا رمسألا سايلا ناج سيئرلل تناكو
انب فصعت يتلا باعصلاو تامزالا مغر»
نزحلا ضاقنأ تحت نم تويب موقتس ...ضهننس
قّلحتس ...اهّيقرو اهّزع ىلا عجرتس ...تداتعا مك
عئارشلا ّمأ ،تويب ةطاسبب اهّنأل عادبإلا ءمس يف
عقت انيلعو ،اهبابشب ضهنت تويب ...ةمكحلا ّمأو
ينبن يك مهمالحأ قيقحتل مهمعد ةّيلوؤسم
سّسؤيو يضاملا حارج مسلبي ًاعمتجم مهعم
.لضفا لبقتسمل
ناحانجلا نحن ،صاخلاو ماعلا عاطقلا ،نحن
بتارملا ىلا يلاغلا اننانبل بابش ناعفري ناذللا
.ةقحتسملا زكرملاو
ةردابمب ،ةمكحلا ةعماج يف ةسدنهلا ةيلك عم
ناوطنا روسيفوربلا ةيلكلا ديمعو يناورق ىيحي زيزعلا نم ةبيط
،برح يور ديسلا يمالعإلا راشتسملا ربع انلصاوت ،نوعدج
ًمهم ًمسحو ًايلام ًمعد نّمؤي زّيمم مهافت ىلا لّصوتلا انعطتساو
اذهو ،ةيمزاحلا ءانبأل ةيلكلا هذه يف ةيعماجلا طاسقألا ىلع
.مويلا هعقون يذلا لوكوتوربلا عوضوم

نوكتل ةرئادلا هذه عيسوت ىلع مزلي نم عم لمعنس انّنأ دّكؤن
يف .اهئانبأل ةّيئانالا تامدخلا ميدقت يف ةقاّبس ،ًامود مك ،ةيمزاحلا
الو ،ملع الب لفط ىقبي نل ،تايناكمالا قيض مغرو ،ةيمزاحلا

...ةبابط الب لهك الو ،لمع وأ لمأ الب باش

...رظتنملا دغلا نانبل ،ملحلا نطو سسؤنس ،ًاعم
نأ ىنمتنو ،نوعدج ناوطنأ روسيفوربلا عم زيمملا نواعتلل ًاركش
...ةرواجملا تاعماجلاو ةعماجلا تايلك عيمج لمشيل عّسوتي
ًاصرف تامزألا نم قلخت يتلا اياونلا نسحبو ،ًالوأ هللاب انتقث دّدجن
...رّوطتلاو ييغتلل

اهتعماجو اهسرادمب ةمكحلا تشاع ... متشع
ةّيبأ ةيمزاحلا تشاع
.«نانبل شاعو
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ًارمتؤم22/01/0202 يف سيمخلا موي ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
نم مظنم ةيفارغجلا ةيتامولعملا ماظن لالخ نم ةمكوحلا ناونعب
ةيدلب نم تذختا يتلا ةيديوسلاlanoitanretnI LKS لبق
سيئر روضحبSIGو ةننكملا ريوطت يف هب ىذتحي ًالاثم ةيمزاحلا
تايدلب داحتا سيئرو ايركز هلإلا دبع عطيقلا درج تايدلب داحتا
ةيدلبلا سلاجملا ءاسؤر نم ددعو بعرم دوبع طسوألا بيرد
ةيداصتقالا ةيمنتلا قودنص ةكراشمبو ،نيداحتالا ءاضعأو
تايلاعف نم ددعو ةيمزاحلا يراتخم ىلا ةفاضإ ،ةيعامتجالاو
 .فيضملا يدلبلا سلجملا ءاضعاو
تاطلسلا هجاوت يتلا تايدحتلا لوح ةيشاقن ةسلج رمتؤملا للخت
يف ةيلحملا سلاجملاو تارادإلل ماعلا ريدملا عم راكع يف ةيلحملا
رصقلا ةرايز ىلا ةفاضإلاب ،بجر دمحأ سدنهملا ةيلخادلا ةرازو
تاريماك مسقو ةيفارغجلا تامولعملا مظن مسق اميس ال يدلبلا
.(نمألا) ةيدلبلا ةبقارملا
ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئرل ةيحاتتفا ةملك تناكو
يسيئرلا رصنعلا يه تايدلبلا ّنأ اهيف دّكأ رمسألا سايلا ناج
عقت اهقتاع ىلعو ،ينانبللا عمتجملا يف يويحلا نايرشلاو
ًادّدشم ،ةنهارلا هتوبك نم بيبحلا اننانبلب ضوهنلا ةيلوؤسم
ّنأ ىلعو ةّيعمتجملا تائفلا فلتخم نيب كيبشتلا ةرورض ىلع
لبهقيقحت ًاليحتسم اًملح دعت مل ةمادتسملا ةيلحملا ةيمنتلا

.يساسأو يويح بجاو يه

سايلا ناج ديسلا – ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ةملك
:رمسألا
ةداسلاو ايركز هلإلا دبع عطيقلا درج تايدلب داحتا سيئر ةرضح»
داحتالا ءاضعأو ةيدلبلا سلاجملا ءاسؤر
ةداسلاو بعرم دوبع طسوألا بيرد تايدلب داحتا سيئر ةرضح
داحتالا ءاضعأو ةيدلبلا سلاجملا ءاسؤر
ةيدلبلاو ةيلحملا سلاجملا ماع ريدم ةرضح
 ةيمزاحلا اراتخم
يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز

هذه ،روطتلاو ةقارعلا ةنيدم ،ةيمزاحلا ةيدلب يف ًاعيمج مكب ًالهأ
نم أدبت ،ةيملاعلا وحن ةقاّبس ةوطخ يف اهاندرأ يتلا ةدلبلا
مساقتو ةدحولا زيزعتل ينانبللا لخادلا يف رخآلا ىلع حاتفنالا
انعّقو دقو ال فيك ،لضفأ لبقتسم وحن اهتكراشمو تامولعملا

– ةيمزاحلا ةيرق عم هعون نم ًاديرف ًانواعت لاثملا ليبس ىلع
نيب شياعتلا ميقو حاتفنالا ةفاقث رشنو تاربخلا كراشتل ةينضلا
داحتا يف ًاسّسؤم ًاوضع ةيمزاحلا تناك هلبقو ،نيينانبللا نينطاوملا
.يبونجلا نتملا لحاس تايدلب

،ءازعألا اهيأ
؛تايدحتلا تغلب امهم هل بتكُيسف حاجنلا دارأ نم

SKL INTERNATIONAL
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انردابف ،يضاملا تافّلخمل خوضرلا مدعو رّوطتلاب ًارارق انذختا دقل
يف ّلك نيصصختم نييراشتسا عم اًنواعتو نيفظوملا بيردت ىلا

SIG ماظن دمتعاب ةقابسلا ةيمزاحلا تناكو ،هلمع لقح
ًمهم ًارصنع ناك يذلا2102 ماعلا ذنم (ةيفارغجلا ةيتامولعملا)

لمع ليهستو ،ريوطتلل ةبئاصلا ةيملعلا تارارقلا ذاختا يف
ءاصحالا تايلمعب ًاضيأ جمانربلا اذه مهاس دقو ،نينطاوملا
ةحئاج ليوحتب ًايساسا ًمعد ماظنلا اذه ناكو ،حسملاو لماشلا
ثيدح جمانرب لالخ نم ريوطتلل ردصم ىلا ةبيصم نم انوروك
.ةلحرملا ليصافت ةقدب عباتي

يذلا يفارغجلا اهعقومب ةيمزاحلا زّيمت نوملعت ًاعيمج مكّنأو ّكش ال
،هدحو يفكي ال كلذ ّنأ الإ ،تويب ةمصاعلل ًادادتما اهنم لعج
ةيقوفلا ىنبلا ريوطتو تامدخ نم اننكمأ ام هيلإ انفضأ دقف
ًارقمو ،تارمثتسالا مهأل ةنيدم ةيمزاحلا تراص ىتح ،ةيتحتلاو
.ةيملاعو ةيبرع تمظنملو تارافسلا نم يبك ددعل

فلتخم نضتحت يهف ،ةينانبللا ةقارعلا اهعونتب لثمت ،ةيمزاحلا
يهو ،ةيرمعلاو ةّيعمتجملا تائفلا فلتخمو ،فئاوطلاو نايدألا
يف طارخنالل بابشلا ماما بابلا حتف ىلا ةرِدابملا تناك يتلا
ذنم اّنمآ انّنأ مك ،تاطاشنلا فلتخم يف ةكراشملاو ماعلا نأشلا
انمّعطف يلحملا مكحلا يف ةأرملا ةكراشم ةرورضب لوألا مويلا

تايعمجل تاسيئر اًضيأ ّنه ،تازيزع تاليمزب ةيدلبلا انسلاجم
.ةطشان ةييخ

رشابم لكشب ةينعم اهسفن تدجو ،ناسنإلاب نمؤت يتلا ةيمزاحلا
مارتحا لالخ نم03-02 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتب
يف ةيدام ةقئاضب رمي نم ّلك ةدعاسمو يعمتجإلاو يفاقثلا عونتلا
ال» يدلبلا انلمع يف ةيآ هانذختا دق اّنك ًاراعش نيققحم ،انعمتجم
اذه ّلعلو ،«ةيحص ةياعر نود نم جاتحم الو ملع نود نم باش
لوكوتورب عيقوتو ةمكحلا ةعماج عم نواعتلل ربكألا عفادلا ناك
انحتتفا مك ،بابشلل ملعلا ميدقت ليهستل اهيف ةسدنهلا ةيلك عم
نم ريدقت تاداهش ةعاسلا ىتح لان ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلل ًازكرم
ءابو راشتنا طبض يف مهاسو ةصتخملا ةيمسرلا عجارملا فلتخم
.لماعتلا يف ةيدجو يقر لكب دجتسملا انوروك

،ماركلا انفويض
ةليحتسم يه الو ،ةرباع ةرابع تسيل ةمادتسملا ةيمنتلا ّنإ
ةلحر تأدب اذكه ،قرشم دغب نامياو ٌرون يه لب ،قيقحتلا
،دغلا وحن ةقابس ةوطخب ًامئاد ىقبت نأ ةميزعلاو ناميإلاب ةيمزاحلا
ةئيبلاب ممتهالاو ةزيمملا تاطاشنلاو ةفلتخملا عيراشملا تناكف
دارطضإلا ناكو ،ءاّنغ قئادح ىلا روسجلا تحت تاحسفلا ليوحتو
يلحملا داصتقالا معدب ةيدلبلا تعباتو ،ةيمزاحلا يف ًازّيمم ينارمعلا
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عم نمؤت ةدلبلا عراوش فلتخم يف ةيقرط ةبقارم تايماك عرزو
.نامألاو نمألا سارحلاو ةطرشلا يزاهج
،ةمادتسملا ةيلحملا ةيمنتلل بتكم سيسأتب تاوطخلا انلمكتساو
ةصرف اهمنتغن يتلا ربهلا نانح ةديسلا هسسا عضو ىلع تلمع
اهئنهنلو ،ةيمزاحلا يف اهب تماق يتلا تاردابملا ّلك ىلع اهركشنل
.ديدجلا يلمعلا اهبصنم ىلع

،ءازعألا اهيأ
يسيئرلا رصنعلا يه تايدلبلا ّنأ دّكؤن اّنإ ،مالكلا ليطن نل
عقت انقتاع ىلعو ،ينانبللا عمتجملا يف يويحلا نايرشلاو

.ةنهارلا هتوبك نم بيبحلا اننانبلب ضوهنلا ةيلوؤسم
...تاردق نم نوكلمت امب اونمآ
...باعصلا يطخت ىلا اورداب
اومّدقو ةمادتسملا ةيلحملا ةيمنتلل بتاكم مكتادلب يف اوسّسأ
...بابشلل ضرفلا
...ةفرعملاو ملعلاب اوثبشتو ةرشتنملا نتفلا بابسا اوذبنا

اوكسمتو قرشلا ةقارع ىلع اوظفاحو برغلا روطتب اولثمت
...ةديرفلا ةينانبللا انتراضحب
...نانبل شيعيو ايحن يك دحتنلو ةفرعملا كراشتنو ًايوس كباشتنل
«...ًاددجم مكب ًالهأ

ةّيمزاحلا ةّلجم زّيمتةّيمزاحلا ةّلجم
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<<

نامألاو نمألا>>

– ةطرش) ةينمألا ةزهجألا رصانع لذبي
مهدهج ىراصق ةيمزاحلا ةيدلب يف (سارح
ةدلبلا يف نامألاو نمألا ىلع ةظفاحملل

ةرمتسم تايرود رييست ىلا راصي ثيح
تارتف يف ًاصوصخ ةئجافم زجاوح ةماقاو
ّنأب اًملع ،ةقرسلا تايلمع نم دحلل ليللا
ةينمألا ةزهجألا نيب هدشأ ىلع قيسنتلا
يف ةيقرطلا ةبقارملا ةفرغ نم ّلكو ةيدلبلا
يف ةينمألا ةزهجألا عمو يدلبلا رصقلا
.ةينانبللا ةلودلا

ىلع مادأو ىذأ ّلك نم نانبل هللا ىمح
.نامألا ةمعن ةبيبحلا انتنيدم
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

باحس ةيدلبو (قارعلا) دادغب ةيدلب نم لك ةدعاسمل ًاينورتكلا
عوضوم يف اميس ال ةينقتلا اهتاربخ نم ةدافتسالا ىلع (ندرألا)
يفارغجلا ةيتامولعملا ماظن نم ةدافتسالاو يجيتارتسالا طيطختلا
beLruSgivaN – ةكرش) ناعنك يمار سدنهملا ناك ثيح ،روطتملا
فلتخم ىلع ةباجإلل ًارضاح (ةيدلبلا يفSIG بتكم نع لوؤسملا
.ةبولطملا تاراسفتسالاو ةلئسألا
ةيملاعلل_ةوطخ_ةيمزاحلا#
اهيف_كلاح_فوشتب_ةنيدم_ةيمزاحلا#

seitiC evitcennoC عم ةيمزاحلا ةيدلب ةكراشم ىلع ءانب
رمتؤملا يف ةيناملالاZIG ةمظنم عمو اهيف بدتنم وضع يهو
نع لصفم ريرقت ضرع ّمت ثيح92/6/0202 خيراتب ينورتكالا
ةمزألا ليوحت ةيفيكو انوروك ةحئاج لالخ ةيمزاحلا ةيدلب ءادأ
،يحاونلا فلتخم نم عمتجملا ةدعاسمل يجولونكت رّوطت ىلا
روكذملا رمتؤملا يف ةكراشملا تايدلبلا نم ددع بلط ىلع ءانبو
،رامضملا اذه يف ةيمزاحلا ةيدلب ةربخ نم رثكأ ةدافتسالا
ًارمتؤم ،31/8/0202 سيمخلا موي ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا

!لضفأ عمتجم ةمدخل يبرع نواعت :ةيمزاحلا
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ةفلتخم تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

ًاركش ...ةّيمزاحلا ةيدلب سيئر ،رمسأ ناج دّيسلا>>
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يلبش جروج روتكدلا :ملقب

ٍةقّالخ ٍتاردابمب َتمُق ،اهِسانو ةّيمزاحلا ىلا ُزاحنُملا َتنأو ،انَزيزع اي
ِلهأ ىلع سيلو .كِتازاجنإ يف تَمَكارَت ٍةأرج ىلا ُجاتحت ٍةّيمُداصَتو
،ِتازاجنإلا هذه َمِّرَكُن نأ ّالإ ،ًاضيأ اهَناّكُس نحن ،انيلعو ،ةّيمزاحلا
ُةئِّرلا َتنأ ،َّيباجيإلاو َدِّيَجلا ُعلتبي يذلا ِتوحلا ِنطَب يف .ًاريدقَتو ًامارتحا
ُهّجوتن ام ّنأب ،انَقيدص اي ،ْقِث .اهَتمارك اهنم ِةدلبلا ُقوقح ُسّفنتت يتلا
يتلا انِتاعانق نم ُعِطاقم هّنإ ،ًارِباع ًارعِش الو ،ًاّيسنمور سيل ،كيلإ هب
يذلا ِزكرملا يف َكِتازاجنإو ،لمعلل َكِعافدناو ،َكِطاشنب ،انِتاوَذ يف اهَتيَسرأ
ٍطِبَترُم ٍنايك ىلا ،فُواشَّتلا ّالإ اهل َةّيوه ال ٍةّيازتناف ٍةئيه نم ،هب َتلقتنا

عم ٍدُقاعَتو ،ٍجضُن ُليلد ،اذهو .ّقحلا ِةنايصل ِةمدخلاو ِلمعلا ِموهفمب
ِسانلا ِتاجاح عم ِمُؤاوَّتلل ًالِباق ًاجذونأ ُةّيلوؤسملا نوكت نأ ىنعم
.مهِفادهأو
ِلهأ َمارتحاو ،َيِدجُملا َطاشّنلا :نيَتليضف َتزُح دقل ،دئاّرلا ُقيدصلا اهّيأ
نم ِعافدنإلاب َكِناميإ ىلع ٍعاو ٍلعِف ِّدَر ىوس كلذ امو .اهِناّكُسو ةّيمزاحلا
.كينِطاوُم ِيَخ ِةبكاوم ىلا ِفِداهلا ِلمعلا ِةشرو ِقالطإو ،يّقََرتلا ِلجأ
،ًاداسفإو ًاداسف ،ِفُّلَخَتلا يف َرُّمَسَتلا يه ،اندنع ،ُةعدِبلا ِتناك اّملو
َنوكتل ،ةّيصوصخلاو َةّيناصخَّشلا هب َتزَواجت ًاديدج ًمَجعُم َتثَدحَتسا
.عِفاّنلا ىلا اولِصَيل ،مهِرسأِب انُلهأ هَروزَي نأ يغبني يذلا َّيمازلإلا ََربعَملا
ِسوماق يف َكُتازاجنإ ْتَلَخدف ،ِةمدخلا َدوقُع َتيَفوَتسا َتنأ ،يقيدص اي
ىسعو ،َركّشلاو َريدقَّتلا ،اّنِم ،َكل ،انه نم .اهِباب يف اهِدارِفنال ،ةّيمزاحلا
...ًاعَجرَم َتنأو ،ًةلوؤسم يه ،ىقبَتِل ،ةّيلوؤسملا يف َكُلسَن َدَلوَتسُي نأ

ِتارادإلا يف َلوؤسَملا اوفِّنصي نأ ،اندنع ،ُسانلا َداتعا دقل
َناونع اوعضَي نأو ،«ًادِساف» ،ةماعلا ِتاسّسؤملاو ،ِةيمسرلا
،ةلودلل ِةعباّتلا تاسّسؤملاو ِتارادإلا ِّلك ِةطفاي ىلع«لمهإ»
هذه عم مهَبراجت ّنأل ،نومالُي ال ُساّنلاو .اهنم ِةَّلِقَتسُملا ىتحو
،ىواشّرلاف .حِتاف ٍنولب اهِغبَصِب يرغُت ال ،ليوط ٍنمَزِل ،تاّيعجرملا
،ًايِطاو ِةّيرادِإلا ِةلودلا َطيح تَلعج ،زازتبإلاو ،بهّنلاو ،ليجأّتلاو
.ًابَّيَغُم اهَمارتحاو
،ةّيمسرلا تارادإلا ايديجارت َلّكش يذلا ُعِشَبلا ُهجولا هّنإ
َعسَي ملو .ةعاّسلا ىتح ،لزي ملو ،ةلوّدلل ِةعباّتلا ِتاسَّسؤملاو
ًةعاشب َدادزاف ،ِبَطُخلاب ّالإ ،ىجَترُملا ِحالصإلاب هِعيملَت ىلا ٌمكح
.ًافُّلَخَتو
ٌرون اهنم ُبحسني ٌةقاط انيلع ُّلِطُت ،مِتاقلا ِقَفَّنلا اذه يف ،نكلو
ِمالّظلا يفو ،ًادرَو ِكوَّشلا يف ّنأ قِّدَصُن ال ،ىلوألا ِةلهولل .شِهدُم
َعُّنَقَتلا ُضفري ْنَم َكانه ،معن .ًاحالَص ِداسفلا ِئدابم يفو ،ًاسمش
،ُلجَّرلا اذه .ًاراعَتسُم ًابوث سيل ،هعم ،ِنطاوملا ُّقحف ،ملّظلاب
.ماوّدلا ىلع وفطَي ،ِتيّزلاك وه ،تنأ
َرَّعَوَت ًاليبس َتكلس َكّنأل ،ةَفحُت َكب ُةقِّثلا ،رمسأ ناج انَقيدص اي

دقل .كوَرصاع نَّمِم َنييثك ىلعو ،كَلبَق ناك نَم ىلع هُكولُس
يكل ،كلذ ،ةحفّصلا َدَوْسَأ َراصف ،لمهإلاو ِداسفلا ِهجوِب َتشطب
َتنمآ دقل .سمش ِّلك عم ِةمالّسلاب ،ةبيبحلا َكِتدلب ُلهأ َحَّبَصتي
ىلا ِنانئمطإلاب َكُلهأ هعم َدعسَيل ًالاجم ،ةّيمزاحلا يف ّنأب

.ةّيمزاحلا َتمَدَخو ،َكِعافدناب ُهَتمَتَخف ،مهِقوقح
ِذبَنِل اياوّنلا اهّنأك ٍتاّيكولسب ّالإ ُناصُي ال ُّقحلا ،زيزعلا انَقيدص اي
ِةاداعمِل ال ،ِقوقحلا ِةرصُنِل يه َةميقلا ّنأ َتفَرعو .لِطابلا
ٍّيسركل ًءاطِتما سيلو ،ٌةيطخ ٌةّيلوؤسم َزكرملا ّنأو ،اهِباحصأ
ٍحمر َسأرو ،ةّيدلبلا يف ىجَترُملا َتنك ،انه نم .ةدافتسإلا ِفدهب

نأ هَتدَرأ ٍعمتجم يف ةَعِشَبلا اهِراثآو ،لمهإلا ِتاّيبدأ ِضاهجإ يف
،ِفيوسّتلاو ،ِءاشِترالاو ،ِلمهإلا ِتايعادت َتنَياع .ًاضِهان َنوكي
،ٌُثُك اهنع نوعِفادُملاو ،ةّماعلا ِتاسّسؤملا يف ُعوقرَملا ُبيَجلا يهو
َّيلختلا ّنأو ،مولظملا َمقّرلا ناك ،ةّيمزاحلا يف َكَنطاوُم ّنأ َتسَملو
َيغ ،ِهِتمدخ ىلا ِعافدنإلا َمْجَن َتنكف ،ِبويُعلا َلَتقَأ ناك هنع
.لازتخِإلل ِلِباقلا
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<<

سنوم ناوطنأ ليمزلا ركش باتك>>

ريفس ةرايز>>
سنوت

سيئر ىلا هدمتعا قاروأ هميدقت دعب
ديسلا سنوت يفس راز ،ةينانبللا ةيروهمجلا
عمتجا ثيح ةيمزاحلا ةيدلب مامالا يراوب
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرب
دقو ؛11/21/0202 ةعمجلا موي رمسألا
ريدقتلاو ةبحملا لك يفسلا ةداعس ىدبأ

كلذكو ةيمزاحلا يف ةرافسلا رقم نأ ًاصوصخ
ةيمزاحلا ةنيدمب ًاهّونم ،هنكس ّلحم
يدلبلا سلجملا لبق نم ةلوذبملا دوهجلاو
،ةقارعلا عباط ىلع ظافحلا عم ريوطتلل
ةيدلبلا عم نواعتلل ماتلا هدادعتسا اًيدبم
.لبقتسملا يف ةديدع عيراشم ذيفنت لجأ نم
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<<

مالعألاب ةيمزاحلا تنادزا ينانبللا شيجلا ديع ةبسانمل
اهطابضو اهدئاقب ةيركسعلا ةسسؤملل ةمعادلا تاراعشلاو
ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ربتعا ثيح اهرصانعو
،ةينطولا ةدحولا يماح وه ينانبللا شيجلا ّنأ رمسألا سايلا
ةيبألا ةيمزاحلا ّنأ ًادّكؤمو ،ءادهشلا تاهمأ عومد ًايلاغ ًانمثم
هّنأب هفصو يذلا ينانبللا شيجلل ةّيفو ًامود ىقبتو تناك
.ينطولا ءمتنإلا يف ةسردم

شيجلا ديع

ةفلتخم تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم
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 داليملا ةنيز
ةيحصلاو ةيعمتجالاو ةيداصتقالا فورظلا مغر
نم رارصإلا ناك ،دالبلاب فصعت يتلا ةيّدرتملا
ضعب نييزت ىلع ةيمزاحلا ةيدلب لبق
رشنل ةدلبلا قاطن نمض سئانكلاو تاريدتسملا
.يزمر لكشب ولو ،ءاطعلاو داليملا حور
ًاحرفو ًامالسو ةّحص ديعلا اذه لمحي نأ ىسع
.اهيناعم اندقف

37 |

داليملاةّيمزاحلا ةّلجم
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داليملاةّيمزاحلا ةّلجم

ةيبابشلا ناجللاو ليون اباب عم ةيداليم ةلوج

دعابتلاو انوروك ءابو نم ةّيئاقولا تاءارجإلل مارتحالا لماك
يتلا ديعلا ةّيزمر رشنب نيعمتجم انمهاسف ؛يعمتجإلا

فورظلا ببسب لزانملا نم يثك نع ماعلا اذه تباغ
.ةطغاضلا
.لابلا ةحارو ةحصلاو ةمسبلاب دايعألا ًاعيمج انيلع هللا داعأ

،انراعش اذه ،«لافطألا حرفو ديعلا ةمسبب يّحضن نل»
ناجللا عم ةيمزاحلا ةيدلب تنواعت ةياغلا هذهلو
صقر ثيح ،ديعلا يف ةبحملا تايرود تّيسو ةّيبابشلا

ةيئافطإلاب ًانيعتسم تايولحلا عزوو ىّنغو زولك اتناس
عم ،ةيمزاحلا ةيدلبل ةعباتلا تايلآلا نم اهيغو شنولاو

| 38
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دغلاو سمألا نيبةّيمزاحلا ةّلجم
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ةيروفصعلا ....ةيمزاحلا ةركاذ نم

سمألا <<

 ةيمزاحلا قيرط  - عباط
- يضاملا نرقلا علطم تويب

ينمثعلا فيشرٔالا نم يديرب عباط

دييشتب0981 ماع ةياهن يف تويب يف ةيكيمألا تايلاسرإلا تماق»
ًاذالم لكشت تناك ،عبرم رتم فلأ031 ةحاسم ىلع ىنبم64
تلوحتف ،ةيلقعو ةيسفن لكاشم نم نوناعي نيذلا صاخشألل
ةحصلل ىفشتسم ربكأب فرعي ام ىلإ«ةيروفصعلا» ةقطنم
اذه يف لمعلا نأ نم مغرلابو .طسوألا قرشلا يف ةيسفنلا
يف مهاس عورشملا نأ الإ ،2791 ماع يف فقوت دق ىفشتسملا
ةطبترم ةيروفصع ةملك تحبصأ يلاتلابو حلطصملا اذه خيسرت
نيينانبللا ةركاذ ببسبو ،«نيناجملا ىفشتسم» ىلع لدتو نيناجملاب
اهيلع ًافراعتم حبصأو هرسأب يبرعلا ملاعلا يف ةملكلا هذه ترشتنا

.«تاعمتجملا يف
يفاصعلا) رويطلا ةفاثك ىلا «ةيروفصعلا» ةملك لصأ دوعيو
.راجشألاب ةّوسكملا ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا (ةيماعلاب
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دغلا <<

ليهأت عورشم
 ليمجتو
القت – ترام جرد

عرفلا ةليمجلا نونفلا ةيلك – ةينانبللا ةعماجلا بالط مّدق امدعب
ةنجللا تراتخا ،ةيمزاحلل مادتسم ءانال ةفلتخم عيراشم يناثلا
اهجمد ىلع تلمعو ميماصتلا لضفأ نم ثالث ةصتخملا
.لضفألا ىلع لاصحتسالل
عقاولا القت ترام جرد ليهأتو ليمجت ىلإ عورشملا اذه فدهي

راقعلاو1052 مقر راقعلا نيب دتمملا ةيمزاحلا ةيدلب قاطن نمض

.ًابيرقت م051 يلمجا لوطب8942 مقر
فرصلا رعس تابث راظتناب ،يضحتلا ديق ميزلت تافلمو ةساردلا
.ءارجإلا ةيعرملا نيناوقلل ًاقفو ميزلتلا ىلا راصيل
تتاب اًّيفاضا ًاعورشم رشع دحا هعمو عورشملا اذه ّنأ ركذي

.لمكتسالل بسانملا تقولا رظتننو ذيفنتلل ةزهاج
ةايحلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#

...زاجنإلا ديق مالحأو ةّيلبقتسم عيراشم

ىلع بعالمو ةقيدح هولعت ةماع فقاوم ءانب ءاشنإ عورشم
.ةيمزاحلا /0902 راقعلا
راقعلا ةحاسم ،ءانبلا ةصخر ىلع لاصحتسالا ديق عورشملا
،ضرألا تحت قباوط عبرأ نم فلأتي ًءانب نّمضتيو ،مم801.1
ةماع فقاومل ةصّصخم ةّيولع قباوط عبرأو يضرأ قباطو
ةماع ةقيدح اهولعت (ةرايس001 يلاوح ةعس) تارايسلل

ءانبلا ةحاسم.جرخملاو لخدملاب ةلقتسم راغصلل بعالمو
.ًابيرقت مم000.4
ةيكيمألا ةيللا فرص رعس تابث راظتناب ،ةّيلوألا ةساردلا زاجنا ّمت
اذهب ةرشابملل اهتعيبط ىلا ةايحلا ةدوعو يكييمألا رالودلا لباقم
.اهتافلم ةزجنملا ىرخألا عيراشملاب مك عورشملا
دغلا_ةنيدم_ةيمزاحلا#
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0202 عبارلاوثلاثلا نيلصفلا تافراصم
يلاملا ريرقتلا

لصفلابآزومتتاليصفتلا
ثلاثلا

نيرشت
لوالا

نيرشت
نوناكيناثلا

لوالا
لصفلا عبارلا

لصفلا لالخ ةددسملا ةسائرلا تاضيوعت
(سيئر بئانو سيئر
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
سبالملا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن

تازيهجتلا
تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص

 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
سوردلا تاقفن

ةيحصلا تاصيصختلا
نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم
ةيعمتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ماعلا عاطقلا ىلا تمهاسم

تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا
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000,064,41
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000,055,51
000,008,1
000,214,6
000,028,1
000,445,7
000,621,9
000,126,92
000,261,4
000,869,1

000,057,8
000,009,02

000,504,1

000,000,5

000,124,1

000,566

000,918,5
000,930,493

000,675,011
000,264,73
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000,511,51
000,019,91

000,902,2
000,023,7

000,787,32
000,112,32
000,058,21
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000,942,91
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000,000,4

000,755,3

000,377,4

000,947,4
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005,187,704

لوليا
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000,444,333
000,812,631
000,483,062
000,441,63
000,517,12
000,000,01
000,983,4
000,161,52

000,521,76
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000,753,41
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000,057,8
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000,269,4
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-
000,000,5

000,256,7
-
000,566
000,547,8
005,438,02
005,990,172,1

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم
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فرصم ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر غلب
هردقو ًاغلبم13/21/0202 يف مك نانبل
ل ل /652.521.194.82/
ةئمعبراو رايلم نورشعو ةينامث :طقف
ةسمخو ةئمو نويلم نوعستو دحاوو
ةتسو ناتئمو فلا نورشعو
.يغ ال ةينانبل ةيل نوسمخو

0202 عبارلاوثلاثلا نيلصفلا  تادراو
يلاملا ريرقتلا
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لصفلابآزومتتاليصفتلا
ثلاثلا

نيرشت
لوالا

نيرشت
نوناكيناثلا

لوالا
لصفلا عبارلا

(س) ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس يغ ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
ةتقؤملاو ةمئادلا تانالعالل صيخرت مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لمعتسا

قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف
ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
تانهارملا ةيدناو عمتجالا نكامال رمثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رمثتسا مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب رمثتسا مسر
عيزوت تاطحمو تالحمل رمثتسا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا
تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
ةينفلا سوردلاو
لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع
يخأت ةمارغ
+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
ةظوحلم يغ تادئاع
يلام عباط
ةمارغلا عم يمعتلا مسر
عومجملا
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لوليا

000,891,111
000,791,542
000,531,88
000,002

000,788

000,007

000,25

000,865,3

000,416,5

000,462
000,19
000,609,554

000,185,922
000,889,965
000,710,791
000,063
000,06
000,01
000,1

000,1

000,001
000,233,2

000,384

000,23

000,666,4

000,912,5

000,136
000,552
000,637,010,1

000,314,801
000,976,041
000,302,36

000,01

000,1

000,1

000,077
000,007

000,21

000,744,507
000,054,2

000,141,5

000,482
000,28
000,391,720,1

000,491,571
000,064,335
000,967,861

000,03

000,000,2
000,765

000,82

000,198,4

000,141,5

000,763
000,17
000,815,098

000,881,315
000,721,442,1
000,989,824
000,063
000,09
000,02
000,2

000,2

-
000,001,2
000,966,3
000,007

000,384

000,27

000,744,507
000,700,21

000,105,51

000,282,1
000,804
000,744,829,2

000,353,352
000,434,001
000,298,201

000,337
000,542

000,321

000,611
000,002
000,504

000,23

000,893,4

000,645,5

000,786
000,74
000,112,964

000,407,254
000,013,083
000,414,322
000,736,3
000,06
000,393,2
000,008

000,404

000,283

000,028,1

000,051,1

000,02

000,897,14

000,360,5

000,304,1
000,532
000,395,511,1

000,552,718
000,149,527
000,144,414
000,738,3
000,06
000,621,3
000,540,1

000,725

000,894
000,002
000,211,3
-

000,058,1

000,401

-
000,467,94

000,322,61

000,373
000,653,830,2

.ةينانبللا ةيللا رايهنا لبق ًابيرقت رالود نويلم نيرشع يزاوي ام0202 ماعلا ةياهن نانبل فرصم يف ةيمزاحلا ةيدلب ديصر ناك :ةظحالم
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يدلب سلجم ةسلج رضحم
يدلب سلجم تارارق
ةّيرادإ تارارق
 ةّيمسرلا رئاودلا ىلإ ةرداص تالماعم
فلتخم
– ميماعت – ركش لئاسر – تاوعد – تابلط
تانالعإ – تالسارم – تاراذنإ

(4/0202 و3  نالصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

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

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

(4/0202 و3  نالصفلا)  ةدراولا تالماــعملا

ةلئاع372   ةّيعمتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.000.991ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
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انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم
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عومجملا
11
621
32
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7/0202
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-
-
-
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8/0202
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-
-
-
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55
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9/0202
141
-
-
-
55
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901
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-
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721
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-
-
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45

75

عومجملا
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

ققح يذلاو عفدنملا باشلا سّنوم فيزوج ديلو
،ةديدع زئاوجو تاراكسوأ ىلع لصحو اًرهاب اًحاجن

عباتي ثيح دويلوه يف نطقيو ةّيمزاحلا نبا وه
2891 ينانبللا همليف مويلا قلطي وه ،ةينهملا هتيسم
ناجرهمب يكسيربيفلا ميكحت ةنجل ةزئاج ىلع زئاحلا
منيسل جيورتلا ةكبش ةزئاجو يئمنيسلا ةنوجلا
يئمنيسلا وتنوروت ناجرهمب يداهلا طيحملاو ايسآ
نميلس غيردورو يكبل نيدان ليثمت نم ،يلودلا
منيس يف مليفلا ضرع أدب دقو .سنوم ديلو جارخإ
.ًارخؤمsameniC XOV يف «ةيواز»
ةمالسلا دعاوق مارتحا عم هتدهاشمل مكوعدن
.ةماعلا

45 | 0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا

رخفت ةيمزاحلا
اهئانبأب
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يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ راتخملا

قبس ثيح ةيخيرات قئاثوب دوعن
لصفلا يف اهنم اًددع انرشن نأ
0202 ةيمزاحلا ةلجم نم لوألا
براقي ام ذنم ةرداص (15 ددعلا)
ىدل ةظوفحم ،فّينو ماع ةئملا
يليا راتخملا انيفو انم ةحفص بتاك
ةردان ىرخأ قئاثو عم ،يواغلا

ةدلب ةبقح نع يكحت ةعونتم ًادج
خيراتلا نم ةرتفلا كلت يف ةيمزاحلا
ةيفيكو ةدلبلا ءانبأل دوعت اهلكو

ءارمألا نم يضارألا مهئارش
نم ريثكلا اهريغو نييباهشلا
.نيحلا كلذ يف ةرداصلا تالماعملا

ةيوه نع ةيانك ةدافا
بادتنالا نع ةرداص
ةموكحو يسنرفلا

ريبكلا نانبل

0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا

انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم
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47 |47 | 0202 -3/4 لصفلا -35 ددعلا

ميرك ديسلا ةيوه
يروخلا نوطنا سراف

بادتنالا نع ةرداص
ةموكحو يسنرفلا

رادصا – ريبكلا نانبل
1291 ماعلا

سرطب ديسلا ةيوه
دوعي يبغزلا ةراشب
3391 ماعلل اهرادصا

همسر اهيلع
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هرابخأو هتفاقثو هثادحأو هخيرات يناسنا عمتجم ّلكل
يف ةياكحو هعجوو هديلاقتو هتشيعم قئارطو هتراضحو
ةيرق يف ًايفير ًاعمتجم ناك ًءاوس ،هتايح طنو هلوصف تاراسم
ةيجذون ةنيدم يف وأ ،رباغلا نمزلا يف انك مك ةيئان ةيغص
ىلا مويلا تلصو يتلا ةيمزاحلا ةبيبحلا انتدلب يه ملثم
.ةثيدحلا ندملا فاصم
عّونتو هتايلجت دّدعتو ههوجو ىنغ ّلكب يناسنا ثرإ ّلك ّنإ
وأ ةيدام وأ ةينف ةراضح ناك ًءاوس ناسنإلا هعنصي ،هتابعشت
ةراصع وأ تناك ةّيسح ،ةيفطاع ةينادجو ًازونك وأ ةينارمع
ةمداقلا لايجألا هلقانتت ثرإلا اذه ّنإ .بابسألا دّدعتملا هعجو
رثدني الو هتميق عيضت الو هيلع ظفاحتو ًايفرعم ًايناسنإ ًاثارت
.هدوجو
ال مهتازاجنإو هتالاجر رثآمب ًميظع ناك مهم خيرات ّلك ّنإ

هبتكت وأ ملق هنّودي مل اذإ ظفحُيو رمتسيو دمصي نأ هنكمي
.هدعب ءاج نم هعبات وأ ،تناك ةغل ّيأ يف فورح
يتلا ةيفرصتملا دهع ذنم ةيمزاحلا ةدلب ءانبأ هيلع رباث ام اذه
تحبصأ يتلا يضارألا مظعم نوكلمي نوّيباهشلا ءارمألا ناك
مهل ًانكسم ةيمزاحلا نم اوذخأ نيذلا نيكلملل مويلا
.ةددعتملا مهتارمثتسالو
ةيبلغأو ،ةيئادب لزانمب ةيغص ةيرق ىوس ةيمزاحلا نكت مل
هايملا ةرفوو اهعيباني ةثكب عّتمتت تناك اهّنأل ةّيعارز اهيضارأ
.كلذ ىلع دهاش يقب امو ،اهيضارأ يف يرجت يتلا

ةيمزاحلا يف دّيش ،(يضاملا نرقلا يف)0391 ماع ةيادب يف
يف ىفشتسم لّوأ وهو ،ةيسفنلاو ةيلقعلا ضارمألل ىفشتسم
راثآ دوجو ىلا ةفاضإلاب ،ضارمألا هذه ةجلاعمل طسوألا قرشلا
.(ةديبز رطانق) ينامورلا دهعلا ىلا دوعت
تلاز ام ،هبراقألو هل رباقم اشاب اصاو ىنب ةّيفرصتملا ماّيأ يفو
.«تاوشابلا روبق» مساب ةفورعم اذه انخيرات ىتح
ال اًحرص هحيرف ديعس ذاتسألا يبكلا يماصعلا ىنب ،2591 ماع
لئس ،قرشلا يف ةفاحص اهيهاضت ال ةّيفاحص ةيروطاربمأ لب
كحرص اهيلع ينبتل ةيئانلا ةيرقلا هذه ترتخا اذامل» اهموي
حرصلا اذه دوجوب ةيمزاحلا نورتس» هباوج ناكف ،؟«يفاحصلا
ةيبرعلا نادلبلا ّلك لب بسحف نانبل سيل راظنأ ةلبق

ةبقاث ةيؤرو رظن دعب يبكلا لحارلل ناك دقو ،«ةيبنجألاو
هيلع يه ام ىلا ام ًاموي لصتس ةيمزاحلا ّنأب ةيبك ةساحو
.مويلا

يف اهخيرات ىلع ظافحلا يف مهاس ةدلبلا مدقت يف ةعباتملا ّنإ
لئاوألا ةدلبلا ءانبأ دوهجب كلذ ناك دقو ،اهل يرادإ نايك لّوأ
،ةيمزاحلل ًاراتخم مهل نوكي نأ ىلع مهرارصاو ،8291 ماع
يدلب سلجم لوأ بختناف لاضنلا اوعباتو ؛مهملح قّقحتو
ةدلبلا باصأ يذلا نارمعلا ىلا ًالوصو ،1691 ماع ةيمزاحلل
تاّينيعبسلا ةيادب يف ةثيدح ةيتحت ىنب نيمأت لالخ نم
.(ةيحص يراجم ةكبش)
ىلع نانبل تباصأ يتلا برحلا دعب نم8991 ماعلا يف اهدعب
ىلع لمع يدلب سلجم باختنا ّمت ،نمزلا نم نيدقع رادم
نكاسلا ةحار نيمأتو اهرّوطتو ةدلبلا مّدقتل طيطختلا
تحبصأو ةيمزاحلا ىلا هقيرط نارمعلا ذخأف ،نآ يف رمثتسملاو
هّلك اذهو ،ىنعم نم ةملكلل ام لكب ةيجذون ةنيدم مويلا
ىلعو ،ةيمزاحلا ةمدخ ىلع اوبقاعت نيذلا نيلوؤسملا لضفب
.رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مهسأر
ةيدلبلا سلاجملا ءاضعأ عيمج ةرباثمو نماضتو فتاكتب
اهناكسو اهئانبأو ةّيمزاحلا ةحلصم ىلع لمعلل ةبقاعتملا
حمس يعمتجا دقع مسرل ًاصرف اودجوأ ،اهيف نيرمثتسملاو
تحبصأف ،ةيجذومنلا ةنيدملا هذه يف لاّعفلا دوجولاب مهل
يراضحلا لمعلل ًازكرمو نيرمثتسملل ةلبق ةيمزاحلا
ةيحصو ةيحايسو ةيراجت زكارم مويلا مضت ثيح ،يعادبإلاو
.ندملا ىربك سفانت ةينكسو
ةّيرضحلا موهفمو ،تّرضحت ةيمزاحلا ّنأ لوقلا اننكمي ،كلذل
msinabrUنم رضحلا بيلاسأ ناسنإلا باستكا ىلا يشي
تحضأ ام اذهو ،مصاوعلاو ىربكلا ندملا ىلا لاقتنالا نود
.انتنيدم مويلا هيلع
ربكألا ركشلاو ،يضاملا يف دهاجو لمع نم ّلكل ًاركش
ةدلب ىلا ةيغص ةيرق نم ةيمزاحلا لقن نمل مهألاو ثيدحلاو
.«اهيف كلاح فوشتب» ةّيجذون ةنيدم ّمث نمو

...ًارضاحو ًايضامةيمزاحلا

يواغلا هراشب يليا – ةيمزاحلا راتخم

انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

Hazmieh #3.qxp_Layout 1  4/8/21  1:28 AM  Page 48



ةيمزاحلا يف داليملاةيمزاحلا يف داليملا
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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