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...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

1 | 9102 -2 لصفلا -84 ددعلا

سلجملا باختنا ذنم تّرم تاونس ثالث
6102 ماع يلاحلا يدلبلا
مسقلا انقّقح ...اهب مكاندعو ةريثك جمارب
انعضو ،ةعاسلا ىتح هزجنن مل امو ...ربكألا
نكل ...ذيفنتللً اططخو ةّينمز ةلودج هل
امو ،هل انطّطخ امب ِفتكن مل انّنأ مهألا
قفأ انعّسوو تارّوطتلا انبكاو لب ،هب اندعو
 ...مالحألا
ةنيدم انتدلب حبصت نأ ...اندوارً املح ناك
قاطن ّيا اهدودحب ىّطختتف ةايحلاب ّجضت

! ةــّـيملاعلا ءاضف يف قّلحتو يفارغج
يقترن نأ ...انرعاشم غدغديً املح ناك
مصاوعلاو ندملا ىربك فاصم ىلا انتنيدمب
ءارفسلاو ءاسؤرلا راظنأ ةلبق ريصتف ةّيبوروألا
!ةيلودلا تامظنملاو
نع انتنيدم دّيحن نأ ...انلاب لغشيً املح ناك
داصتقإلاب رهدزت نأو ةّيسايسلا تابذاجتلا
نطولا ىوتسم ىلع ربكألا تارامثتسالاو
!قرشلاو
 ...ةقيقح انملح راصف
...ةلح ىهبأب ققحتت مالحألا ضعب ،معن
سيئر لبقتست مويلا ةّيمزاحلا يه اهف
اهرصق يف يقتليو ايراغلب ةيروهمج
ةيلاجلابو اهيتاخمو يدلبلا اهسلجمب
ايراغلبتاعماج يجيّرخو ةيراغلبلا
ًالابقتسا هل صّصخيف نانبل يف نيميقملا
ةرافسلا يه اهو ً،ادشاحً ايبعشوً ايمسر
رصقلا يف ةّيناوجرألا ةعاقلا راتخت ةيسورلا
ينفلا اهضارعتسا اهيلع ضرعتل يدلبلا
ونيزاك ةبشخ ىلعً ارصح ضرع يذلا يفاقثلا
ةيناوغارابلا ةرافسلا تذح كلذكو ،نانبل
يف ىرخأ نادلبو ،ةيكنلرسلاو ةيسينودنألاو
انقلطناف انملح ققحت  ىتح ،ةيمزاحلا عوبر
!ةيملاعلا ىلا ةيمزاحلا نم
حاتفنإلاب يفتكت ال مويلا ةيمزاحلا يه اهو
تاربخلاب يفتكت الو ،لودلا نم برغلا ىلع
تامظنم ىلا اهمامضنا لالخ نم ةبستكملا

ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشب ىنعت ةيلودو ةيبرع
ىلا ةدعاسملا دي ّدمت لب ،يلحملا ريوطتلاو

نتملا لحاس تايدلب داحتا نمف ،اهتاليمز
ةينضلا يف اهمأوتبً ارورم عاقلا ىلا يبونجلا

ةكرابمو روضحبً ارخؤم انعّقو دقف ،راكع –
اّير ةدّيسلا تايدلبلاو ةيلخادلا ةريزو يلاعم
ةيمزاحلا عم نواعت لوكوتورب نسحلا رافح
رصقلا يف ةيخيرات تاظحل تناكو (ةينضلا)
ةنيدمو ةيرق تعمتجا ثيح يدلبلا
ةفاقثلاو ةيفارغجلاو ةيفارغميدلاب نافلتخت
!هل ءامتنإلاو نطولا ّبح ىلع ناعمتجتو
تارامثتسإلا تفاهتت نأ انيلعً ابيرغ نكي مل
نمض انمق نحنف ،اهيف رثاكتتو ةيمزاحلا ىلع
نم نكمملا لضفأ نيمأتب ،ةينوناقلا رطألا
تامدخو تاليهستو ةيقوفو ةيتحت ىنب
نيرمثتسملاو اهناكسو انتنيدم ءانبأل لصاوتو
تتابو ،راظنألا ةريصق ةرتفب تبذجف اهيف
 .أدهت ال ةجتنم لحن ةيلخك ،ةايحلاب ّجضت
 ...ةيمزاحلا رمتستو
اهتيدلب تئشنأ يتلا ةعفايلا ةنيدملا هذه
تايدحت هجاوت لازت ال،4691 ماعلا يف
،يرادإلاو يدلبلا اهقاطن لاطت تاعئاشو
حايرلا هجوب دمصت ،اهينطاوم ةقثب ،اهّنكلو
داتعملاك اهتامدخ ميدقتب رمتستو ةيتاعلا

ذنم دمتعملا يلاحلا يدلبلا اهقاطن نمض
وأ يناديم رييغت يا نود نم ،اهتأشن

ةياصولا ةطلس ديب اهتقث عضتو ،يفارغج
ىلع ظافحلل (تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو)
ةفلكملا ةنجللا رارق لعفب موسرملا قحلا
ةّيناديملا ةعباتملاو ةيلخادلا ةرازو نم
.ايفارغجلاو ةّيعيبطلاو ةّيندملا ةسدنهلاو
لالخ انتنيدمب تفصع ةريثك تازاجنإ
فلتخم تلاط ،ةمرصنملا ثالثلا تاونسلا
يذلا يحصلا نأشلا اميس ال تاعاطقلا

ةينابايلا ةرافسلا عمً ازّيممً انواعت هيف انرّطس
درف .د قيدصلا بئانلا ةداعس ةطساوب
ةياعرلا زكرم ديوزت نع رمثأ يذلاو يناتسب
تلاط امك ،ةينقتلا تاودألا ثدحأب ةيحصلا
راصف يفاقثلاو يبابشلا ّقشلا تازاجنإلا
لقنو عراشلا ضبن يفً امهمً ارود بابشلل
سلجملا ةلواط ىلا مهتاحومطو مهلامآ

دقو ،تارارقلا نم بسانملا ذاختال يدلبلا
لبق نم ةيمزاحلا ةيدلب ميركتً اتفال ناك
ةسرامم لضفأك ةيبرعلا توريب ةعماج
.يبرعلا ملاعلاو نانبل يف ةّيبابش تاسايس
ةقابسلا ةيمزاحلا تناك ،قايسلا اذه يفو
ةينانبللا ةعماجلا بابش عم نواعتلاب
مهتاروصت ميدقتل لاجملا مهل تحتفف
ترام جردو يضايرلا عّمجملل مهتاحرتقمو
مرح يف مهفرتحم مهل تلّهأو ،القت
ةماقإل اهتاعاق مهل تحتفو ةعماجلا
اهمامتها ةيمزاحلا تعباتو .ينفلا مهضرعم
،ةّيرمعلا عمتجملا تائف فلتخمب
رشنل رابكلاو راغصلا تالافتحا تلمكتساف
ةّيميركت تارايز تثدحتساو ،ديعلا حور
ًاناميا مهرمع راوشم ميركتل ةيمزاحلا رابكل
سيسأت ّنأب رمسألا سايلا ناج سيئرلا نم
.ةايحلا يف ربكألا زاجنإلا يه ةجتنم ةلئاع
،هايمللً ازوواح ينعي انتيمزاح مسا ّنألو
ةقارع نمً اقثبنمً ارّوطت مويلا انتنيدم ضيفت
ً،امدق يضمتو ،توريب رهن ةلاصأو رطانقلا
نم ديزمو راكفألاو تازاجنإلاب ةلّمحم
ةنيدم»  اهومتدهع امك ىقبتل ،مالحألا
«! اهيف كلاح فوشتب
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يراغلبلا سيئرلاةرايز

ةّيمزاحلا ةّلجم يراغلبلا سيئرلا ةرايزةّيمزاحلا ةّلجم

،ةيدلبلا لخدم ىلع سرحلاو ةطرشلا نم ةملث ناسيئرلا ضرعتسا
ىلا امهيتليقع عم اهجوتو ،يراغلبلاو ينانبللا نيديشنلا عقو ىلع
 .ةيمزاحلا ديشن تامغن ىلع يدلبلا رصقلا لخاد
مكتفاضتسا» ًالئاق ءاقللا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر حتتفا

قحتستل هادعتت لب ،يداعلا ثدحلاب تسيل يدلبلا رصقلا اذه يف
رقملا اذه نشد دقف ،ازازتعاو ارخف انديزت اهنال يخيراتلا فصولا
مويلا متنا اهو،3102 ماعلا يف ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر ةماخف

،ةيمزاحلا انتنيدم يف هلابقتساب فرشتن يذلا لوالا يبوروالا سيئرلا
اموي انتنيدم ىظحت نا يلمآ ،تايعمجو يتاخم ةيدلبو ةدلب
.«نوع لاشيم دامعلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف ةرايزب
نفلاو ملعلاو ةفاقثلا يف ايداير ارود ةيمزاحلل اندرأ» :فاضأ
ةلبق مويلا يه اهو ،دغلا وحن ةوطخ اراعش اهل انرتخاف داصتقالاو
مهال ازكرمو ،طسوالا قرشلاو نانبل يف نيرمثتسملا رابك راظنأ
ملعلاو ةسايسلا لاجر رابكل الزنمو ،ةيراجتلاو ةينارمعلا عيراشملا

دفولاو هتليقعو فيدار نيمور يراغلبلا سيئرلا راز
ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ،قفارملا يمالعالاو يمسرلا

يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر هلابقتسا يف ناك ثيح
،يناتسب ديرف .دو يصاع وب رايبو نوع نالآ باونلاو
دشحو ،يواكملا دمحم نانبل لبج ظفاحم ىلا ةفاضا
ةيراغلبلا تاعماجلا يجيرخو ةيدلبلا يفظوم نم
نادزا دقو ،ةدلبلا ريتاخمو نانبل يف ةيلاجلا ءانبأو
لظ يف ،ةيراغلبلاو ةينانبللا مالعالاب ةيدلبلا ىنبم
ةطرشلا يزاهجو يروهمجلا سرحلا نم ةينما ةبكاوم
 .ةيمزاحلا ةيدلب يف سارحلاو

ةطرشلا زاهج لبق نم هتليقعو يراغلبلا ةيروهمجلا سيئرل يمسر لابقتسا
 ةيمزاحلا ةيدلب يف
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<

تارافسلا نم يبك ددعل ةنضاحو ،مالعالاو نفلاو داصتقالاو
رخفن يتلا ةيراغلبلا ةرافسلا اهسأر ىلعو ةيملاعلا تاسسؤملاو
.«اهناكرا عم لاعفلاو مئادلا نواعتلابو انتنيدم يف اهدوجوب زتعنو
عم نواعتلاب امود رخفن» :لوقلاب يراغلبلا يفسلا ىلا هجوتو
لقني يذلاو ،هترباثمو هدهجب زيمملا مكلمع قيرف عمو مكتداعس
ةيكيمانيد لكب ىعسيو زيزعلا مكدلب نع ةروص لمجا انيلا
نانبل يب .بيبحلا مكدلبل يحئاسلاو نيرمثتسملا باطقتسال
ةيقرشلا يتفاقثلاب نارثأتم انادلبف ،هباشتلا نم يثكلا ايراغلبو
نيدلا ىلع ناظفاحيو ،ةيلاع ةبترم يف ةلئاعلا ناعضيو ،ةيبرغلاو
.ليجل ليج نم لقنيو ايح لازي ال يذلا رولكلوفلا ىلعو ديلاقتلاو
انيلا ةدراولا ةروثأملا لاوقالاو لاثمالا وه هب كراشتن ام رثكا لعلو

دعصي ضعبلا ملس ةايحلا :الئاق متخا اهبو ،ةيراغلبلا ةفاقثلا نم
نا انبعشو انسفنا اندهاع ةيمزاحلا يف نحنو .اهلزني رخالاو هتاجرد
.«اهدعب امو ةمقلا وحن دوعصلا قيرط يف امود ىقبن
ركشن ،اروطتو ةبحم ضبانلا نانبل بلق ةيمزاحلا نم» :متخو
،انتنيدم يف ةيراغلبلا ةيلاجلا ناكرا ءاقلل انتوعد لوبق مكتماخفل
ةبحملا لك ،اهبعشو اهتلودب ايراغلب ىلا سيئرلا ةماخف اي مكلمحنو
بلقو نانبل زمر برلا زرا نم ةبشخ نع ةرابع ةيدهو ريدقتلاو
ينانبللا فوسليفلا ناربج ليلخ ناربجل يبنلا باتك اهيف ،هملع
ةروطتم ايراغلب تشاع متشع .يضاملا نرقلا يف رهشالا يملاعلا

.«ةقارعلاو روطتلا ةنيدم ةيمزاحلا تشاع ،ةمقلا وحن ادوعص
يركش هجوا نا الوا يل اوحمسا» :لاق ،هرودب يراغلبلا سيئرلا

يدلبلا سلجملا ءاضعأ روضحب يبهذلا لجسلا عقوي يراغلبلا سيئرلا
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ديفتسنل ةصرفلا هذه ةحاتا ىلع رمسالا ناج ةيمزاحلا ةيدلب سيئرل
يل ةبسنلاب ارمثمو الفاح مويلا ناك دقل .رثؤملا ءاقللا اذه يف عمتجنو
ةماخف عم ةرمثم تاثداحم حابصلا يف انيرجأ دقف .قفارملا دفوللو
نم نالا مداق اناو ،يرب هيبن ناملربلا سيئر عمو ،نوع لاشيم سيئرلا
احجان نوكيس هنا دقتعا يذلا ينانبللا يراغلبلا لامعالا لاجر لفحم
سيئر ةلود عم عمتجأس ثيح ليلق دعب يتاءاقل عباتأسو ،ادج
نا ،ةحارص لكب لوقا نا دوا يننكل .يريرحلا دعس ءارزولا سلجم
،يف رثا ام رثكا وه ايراغلب ءاقدصاو ينطاومك مكعم يعامتجاو يئاقل
ناو اصوصخ ةقادصلل دودح ال نا دكؤاو .ربصلا غرافب هرظتنا تنكو
فادهالا مساقتن نحنو ،ينسلا فالا ىدم ىلع اكرتشم اخيرات اننيب
مكعامتجاب مكنكل ،انيبعش لبقتسم ىلع ةصيرحلا ةكرتشملا ميقلاو
.«ايراغلبو نانبل يب ايح ارسج نولثمت اذه

يف يينانبللا بالطلا ددع ناك يح ءارولا ىلا رورسب دوعن» :فاضأ
نم ايلاح مهو اهيف يقب مهضعبو ،مويلا نم يثكب ربكا ايراغلب
لمعلا بحو ةبهوملل ازمر نولثميو ،ييئاصخالاو ءاربخلاو ءابطالا
،نانبل ىلا بالطلا ءالؤه مظعم داع دقل عبطلابو .قيفوتلاو
اميس الو ةديعسلا تالئاعلا نم يبكلا ددعلا ىرأ نا ينرسيو
يتلا ةنيتملا ةقالعلا ىلع ليلد يخ مهو مهانيأر نيذلا لافطالا
ىلع لمعن نا نسلا يف رابكلا نحن انبجاو نمو .انيبعش طبرت
مهسفنا اوربتعي نا لافطالا ءالؤهل حيتت يتلا فورظلا يفوت
اوثدحتي نا مهيلعو ،ءاوس دح ىلع نانبللو ايراغلبل ينطاوم
يف مهيلعو ،نانبل مهنطو داجمأ اوفرعي ناو نانبل يف ةيبرعلاب
هّجوتأ نا دوا كلذل .ةيراغلبلا ةغللا اوديجي نا تقولا سفن
لك ىلاو يفسلا ةداعس ىلاو نانبل يف ةيراغلبلا ةيلاجلا ىلا ركشلاب
.«نانبل يف ةصخرملا ةيراغلبلا ةسردملا ةماقإ يف مهاس نم

ةّيمزاحلا ةّلجم يراغلبلا سيئرلا ةرايزةّيمزاحلا ةّلجم
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لاشيم سيئرلا ةماخف ييظن عم انثيدح يف مويلا انقرطت» :عباتو
اميس الو انيدلب يب نواعتلا صخت يتلا اياضقلا مها ىلا نوع
ديسجت قافآو لبقتسم يف قالطالا ىلع كشا ال اناو ،ايداصتقا
نواعتلا عيسوتو ريوطت لاجم يف عقاولا ضرا ىلع تايناكمالا
ةقثلا يفوت بلطتي قيفوتلا اذه امنا ،نيدلبلا يب يداصتقالا
يينانبللا ةطبار ىلا هجوتا نا دوأ انهو .انيدلب يب ةلدابتملا

تانامضلا دسجي نم متنأ مكنأب ةيراغلبلا تاعماجلا يجيرخ
ةديجلا ةعمسلا نونبتو نوميقت نيذلا متنا ،ةقثلا هذه يفوتل
سيئر ةماخف رورس نع انه برعاو .نانبل ضرا ىلع انه ايراغلبل
ىظحي امع هاضر نع برعا يذلاو نوع لاشيم دامعلا ةيروهمجلا
ةايحلا يف ةيراغلبلا تاعماجلا وجيرخو تاطبار ولثمم هب
يقي ىلع اناو .ايلاح ةينانبللا ةيروهمجلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

زيزعت نم ديزملا نع رفستس ،كلذك مكدوهج لضفبو يترايز نأب
لامعألا لاجر نم اديزم ىرن نا لمأنو اننيب مئاقلا نواعتلا
جمارب نم ديزملا لدابتن نأو ،نانبل يف راغلبلاو ايراغلب يف يينانبللا
ىرأ نأب ارورسم نوكأس امك .ةكرتشملا ةيفاقثلا تايلعافلاو بالطلا

.«اندلب يف يينانبللا حايسلا نم ربكأ اددع
نم ةعئارلا تاظحللا هذه ىلع ةيناث ةرم مكركشأ» :متخو
لمعو مهاس نم لك ركشاو ،ةيسمألا هذه يف اعم انعامتجا
.«اهقيقحتل
مث ،اهيلع باجاو ةيلاجلا ءانبا ةلئسأ ىلا فيدار سيئرلا عمتساو
ىلوألا ةديسلاو يراغلبلا سيئرلا فرش ىلع ليتكوك لفح ميقأ
.ةيراكذتلا ايادهلا لدابت ّمتو قفارملا دفولاو
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26551 Hazmieh season 2 2019.qxp_Layout 1  9/12/19  4:27 PM  Page 7



يفً اّيمسر لمعلا ةيمزاحلا ةيدلب تقلطأ
رصع كلذو ،قداص رايب نانفلا ةريدتسم
عمتجا ثيح9102/5/9 سيمخلا موي
يراتخم ،يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر
ماسرلا ةلئاع عم اهراجت ةنجلو ةدلبلا
رايب ةسسؤمو لحارلا يروتاكيراكلا

 .قداص
ذختا دق ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ناكو
6102/6/7 خيرات6 مقر يسلجملا رارقلا
ةريدتسملا ةيمست ىلع ةقفاوملاب يضاقلا
ةيمزاحلا3691و2691 نيراقعلا يب ةعقاولا

 .ةيمزاحلا نبا ،قداص رايب لحارلا يروتاكيراكلا نانفلا مسا ىلع
رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئرل ةملك تناكو
 :اهيف ءاج
لّوأ ناكو ،مويلا ةيمزاحلا ةيدلب راعش وه ،«ةيملاعلا ىلا ةيمزاحلا نم»
.قداص رايب عدبملا يروتاكيراكلا ماسرلا هقّبط نم
لمحتس يتلا ةريدتسملا هذه ةاذاحمب ،ةيمزاحلا يف هتلئاعو شاع
.همسا
 .ةينانبللا فحصلا رهشأ يف مسر

ةيدئاقع تاسسؤم عم لمع هنأ عم هلمع ةيلالقتساب رهتشا
 .ةيسايسو ةيبزحو
نطاوملا هاري نأ بجي امك بذهم مكهتب عقاولا رهظت هتاموسر
 .يداعلا
كّرحتملا ّيسايسلا روتاكيراكلا ذّفن نم لوأ نوكيل هداق هعادبإ
.ةزفلتلا تاشاش ربع اّيموي

مسا كلذب عفرف ،ةيملاعو ةيلحم زئاوجو ةمسوا ىلع وه زئاح

قداص رايب ةريدتسميف لمعلا قالطا

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

9102 -2 لصفلا -84 ددعلا | 8

26551 Hazmieh season 2 2019.qxp_Layout 1  9/12/19  4:27 PM  Page 8



،اهيف كرتو اهيف عرعرت يتلا ةيمزاحلا هتنيدم مسا امك ً،ايلاع نانبل
.رثأ بيطأ ،هتلئاعو
ًاجاجتحاً اموي زتهي مل عراشلا ّنأ» دواد دمحم ةفاقثلا ريزو لاق
،يقرلا هـّـنإ :ةفدص تسيل هذهو ،قداصل يروتاكيراك مسر ىلع
ةينانبللا ةفاحصلا اهنإ ،مارتحالا هنإ ،نازتالا هنإ ،ةفرعملا اهنإ
اهنإ ،بئاصلا ليلحتلا هنإ ،فداهلاو ينهملاو يقيقحلا اههجوب
مجحب قالمع يف ّالإ عمتجت نأ تافصلا هذهل نكمي الو ،ةفاقثلا
.«قداص رايب
،همسا تدّلخ ةعدبملا هلامعأ ّنكل ،دسجلاب باغ ،قداص رايب
.ءازعألا هئانباو نانح ةلضافلا ةديسلا اهسأر ىلعو هتلئاع كلذك
لمعلا قلطنل قداص رايب ةسسؤم عم نواعتلابً اعم عمتجن ،مويلاو
ساسألا رجح يعضاو ؛عدبملا لحارلا مسا لمحت يتلا ةريدتسملا يف
.هناضتحاب ةيمزاحلارخفت امك همسا ديلختب رخفت يتلا يه ،اهيف
ةريدتسملا هذهً ايوس حتتفنل ً،ابيرقو ً،اددجم يقتلن نا لما ىلع

رايب يبكلا ىركذ ديلخت اهلالخ نم يدلبلا سلجملا دارأ يتلا
.اهنودهاشت يتلا تامّسجملا عم ةمئالتم حبصتل ،قداص
 ... متشع
 قداص رايب عدبملا ىركذ تدـّـــلـخ
 روطتلاو ةقارعلا ةنيدم ،ةيمزاحلا تشاع
نانبل شاع

ةسسؤم مسابو ةلئاعلا مساب ،ةملك قداص نانح ةديسلا تقلأ
ناج سيئرلا صخشب ةيمزاحلا ةيدلب اهيف تركش ،قداص رايب
تاردابملل اهركش ةدّدجم ،هدوعوب يفيو دعي يذلا رمسألا سايلا
ميركتبً امود ىنعت يتلا ةيمزاحلا ةيدلب اهب موقت يتلا ةمّيقلا
 .مهاركذ دـّــلختو اهرابك

اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا
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نمً ادفو9102/4/6 يف تبسلا موي ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
- ليفينويلا نيب بابشلا بيردت عورشم نمض ،روص بابش
ءاضق يف تادلب نم ةيبابش تاعومجم فدهتسي يذلا وكسينويلا

يف مطبلا لابج ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو زكرم عم نواعتلاب روص
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مهلابقتسا يف ناك دقو ،روص ءاضق
يفو ،ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا نم دفوو ،رمسألا سايلا ناج
 .يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا

لحاس داحتا بابشل ةدئارلا ةبرجتلل ضرع ناك ،فراعتلا دعب
نم ةعومجمب لاودتلا ّمتو ،اهتابوعصو اهتايباجيإب يبونجلا نتملا
ماصع روتكدلا رادأ اهدعبو ،ةيبابشلا ةئيهلا رود ليعفتل راكفألا

تاباختنإلا ،تايدلبلا نوناق لوح تروحمت لمع ةشرو اّيش
 .ةديشرلا ةمكوحلاو حلاصلا مكحلاو ةيدلبلا

 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا

تارايزةّيمزاحلا ةّلجم
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بابش ىلا ةرايزب ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تكراش
يلاوح لاج ثيح،9102/4/22 يف نينثإلا موي اناـق ةيدلب

ًارورم ،ةيخيراتلا اهتراغم نمً اءدب اناق يف ةباشوً اباش نوسمخ
يدلبلا سلجملا نم ءاضعأ ماق ثيح ةيدلبلا زكرمب
 .مهلابقتساب
تاربخلا لدابتل ةليسوك مهتاطاشنو مهعيراشم راوّزلا ضرع
لبق نم ةلومملا مهتاردق ةيمنتل ةيبابشلا تايعمجلا نيب
ةيئامنإلا تامدخلا زكرم عم نواعتلابو وكيسنويلاو ليفينويلا
لوح ةيبيردت ةرود ةرايزلا تنمضت دقو ،«مطبلا-لابج»

اهتاموقمو اناق رود نمً اقالطنا نانبل يف ةيفيرلا ةحايسلا
ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم اهتمّدق ةيحايسلاو ةيعيبطلا
 .ربهلا نانح ةديسلا ةيمزاحلا ةيدلب يف

ناك ثيح ةميدقلا اناق تاراح يف رورملاب ةرايزلا تلمكتسا
ةسينك ةعاق يف يورق ءادغ ىلع مهلابقتساب فسوي رام ةبيبش
،ةيثارت ةكبد ةقرف اناق بابش ةيعمج تمدقو .ةدلبلا
ىلعً اديكأت اناق ةرزجم عقوم ىلا ةرايزب ةلوجلا تمتتخاو
.ءاقرفألا عيمج نيب ةينطولا ةدحولا

910211 -2 لصفلا -84 ددعلا |
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- ينانبللا لفطلل ةينطولا ةئيهلا تعد
ةيدلب عم نواعتلاب ،ةيمزاحلا عرف
ملاعملا ةرايزل ةدلبلا تاديس ،ةيمزاحلا
 .ةــّـيبونجلا اناق ةدلب يف ةينيدلاو ةيرثألا
موي تاديسلا نم ددع عمتجا ةياغللو
9102 ناريزح نم لوألا يف تبسلا
ثيح ىلا جح ةرايز تناكف نقلطناو
،هبئاجع ىلوأب ماقو حيسملا ديسلا ىشم
طخلاو ةروقانلا تاديسلا تراز اهدعبو
،ليفينويلا رصانعب يقتلاو قرزألا
اهفده ةبّبحم ةّيلئاع ءاوجأ تناكف
قطانملا فلتخم عم تاقالعلا كيبشت
 .ةينانبللا تادلبلاو

ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا سيئر أنه
وضعو ةيعمجلا عرف ةسيئر ،سبيعد
نسح ىلع ،ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا
يويحلا لمعلا ليعفتل اهاعدو ميظنتلا
متهن اننأل» هلوقبً امتاخ ،يعامتجإلاو
«!يمتنن اننإف

تارايزةّيمزاحلا ةّلجم

اناق ىلا ةيمزاحلا تاديس ةرايز
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رمتؤملا يف ةسلج سأرتو ،ةدحتملا ةيلحملا تاموكحلاو ندملا ةمظنم عم رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر كراش
عقاولا ءاثالثلا موي ،ةيلحملا ةيمنتلا لاجم يف بيردتلا ريفوتو ةينانبللا تايدلبلا تاردق زيزعت عورشمل يئاهنلا مييقتلاو يماتخلا
.توريبellivllams eTh –قدنف يف9102 ناسين03 هيف

ينقتلا بتكملا /نانبل يف ةدحتملا ندملا ةيعمج تذّفن دق تناكو
(8102 –6102) تاونس ثالث ىدم ىلع ةينانبللا تايدلبلل
يف بيردتلا يفوتو ةينانبللا تايدلبلا تاردق زيزعت عورشم»
تايدلبلا ءاسؤر ةنجل عم كارتشالاب «ةيلحملا ةيمنتلا لاجم
زكرملا نم ينقت معدبو ،دوألاو يلفيإلا يتعطاقمو ،ةينانبللا
ةرازو نم يلام معدو تاطلسلا يفظوم بيردتل يسنرفلا ينطولا
.(TPFNC) ةيسنرفلا ةيجراخلا نوؤشلاو ابوروأ

ةشقانم تمّتو زجنملا لمعلا ىلع ءوضلا رمتؤملا اذه طـّـلس
يف بيردتلا يفوتو ةينانبللا تايدلبلا تاردق زيزعت عورشم
ةيمنتلا بتاكمل ةينفلا ةدعاسملا عورشم ،ةيلحملا ةيمنتلا لاجم
جاردتسإ بلط يف نيزئافلا نع نالعإلا و تايدلبلل ةيلحملا

هذيفنت ّمت يذلا ةينفلا ةدعاسملا عورشمل عيراشملا ضورع
نماضتلل آرويام قودنصو ةنولشرب ةعطاقم عم ةكارشلاب

زيزعت لوح ديدجلا عورشملل زجوم ضرع ىلا ةفاضإلاب ؛نواعتلاو
ةينانبللا تايدلبلا يف يينفلاو يبختنملا يب لصاوتلا ةكبش ةيمنتو
.ميترام ناسلاو يلفيإلاو دوألا تاعطاقم عم ةكارشلاب

ةميقلا ىلع اهيف ءاضأ رمسألا سايلا ناج سيئرلل ةملك تناكو
ّناو اميس ةينانبللا تايدلبلا يف ةيلحملا ةيمنتلا بتاكمل ةفاضملا
ماعلا يف بتكملا اذه ءاشنا يف ةقاّبسلا تناك ةيمزاحلا ةيدلب
ديسلا ةريدتسملا ةلواطلا ىلع كراش دقو ،هتمادتسا ةيمهأو6102
ييلاف ةديسلا ،ينابصاحلا تايدلب داحتا سيئر يدفصلا يماس
سيئر راتيت يرام ناج ديسلا ،دوألا ةعطاقم سيئر ةبئان يتنومود
ةديسلا ،يلفيا يف ةيمنتلاو يلودلا نواعتلا سيئرو نادوه ةيدلب
يف ةيسنرفلا ةرافسلا يف نواعتلا لاجم يف قحلملا ياغ ثيبازيلا
داحتا يف ةيلحملا ةيمنتلاب فلكم يقتع ديشر ديسلاو تويب
.حوتفلا – ناورسك تايدلب

يماتخلا رمتؤملا
 ةيلحملا ةيمنتلا بتاكم زيزعتل

 ةينانبللا تايدلبلا يف

<<
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

9102 -2 لصفلا -84 ددعلا | 14

بورسم روينيسنوملا لفتحا ةينمرألا ةدابإلا ىركذل ءايحإ
قرشلا يف تسيراتيخملا ةنبهرل ماعلا سيئرلا) نايهالوس
يف ءاثالثلا موي ةيمزاحلا يف تسيراتيخملا ءابآلا ريد يف (طسوألا
اوطقس نيذلا ءادهشلا ةين ىلع ةيهلإلا ةحيبذلاب،9102/4/32
سلجملا سيئر سادقلا يف كراش دقو ،«ىربكلا ةثراكلا» لالخ
عم سلجملا ءاضعا نم ددعو رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
ناكو ،تايلاعفلا نم ضعبو اهراجت ةنجلو ةيمزاحلا ةدلب يراتخم
ةيعامتجإلا نوؤشلا ريزوو نايبوقعي الوب ةبئانلا روضحً اتفال
 .نايجمويق راشير
ىلع درولا نم تاقاب يمسرلا روضحلا عضو سادقلا ةياهن يفو
يف نايبوقعي الوب بئانلا تضرعتسا دقو ،ءادهشلل يراكذت بصن
ريزولا اعد نيح يف ،اهمالآو رزاجملا هذه راثآ ةّيوفعلا اهتملك
ناج سيئرلا اّمأ ،ةدابإلاب يمسرلا فارتعإلل نايجمويق راشير
يتلا تادابإلاو ةينمرألا رزاجملا نيب نراق دقف رمسألا سايلا

،رومادلا ةقطنم اميس ال ،برحلا ةرتف لالخ نانبل يف تلصح
دجم ّنأ ركذتنلو ،راربألا ءادهشلل ةيدبألا ةحارلا» :ًالئاق متخو
هب ِدــتـقنلف ،كوشلا نم ليلكإب هبيلص ىلع نم أدب دق برلا
«.ةيدبألا حرفف ةمايقلا دجم ىلا هعم لصنل
ةيراكذت تانوقيا نايهالوس روينيسنوملا مّدق ،ماتخلا يفو
 .نايربرب لفوه ديسلا يدلبلا سلجملا وضعلو يمسرلا روضحلل

 :رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك

ماعلا سيئرلا – مرتحملا نايهالوس بورسم روينيسنوملا ةرضح»
 طسوألا قرشلا يف تسيراتيخملا ةنبهرل

 لضافألا لضافألا ءارزولا يلاعمو باونلا ةداعس
 ءازعألا ءالمزلا
 ماركلا ةيمزاحلا ةدلب يراتخم
 ميركلا روضحلا
ْنَم ُّلُك ُّنُظَي اَهيِف ٌةَعاَس يِتْأَت ْلَب ،ِعِماَجَمْلا َنِم ْمُكَنوُجِرْخُيَس»
«.ِهلل ًةَمْدِخ ُمِّدَقُي ُهََّنأ ْمُكُلُتْقَي
.عوسي برلا لاق
لتقو تاداهطضا روصعلا ّرم ىلع نوّيحيسملا شاع دقل
مدب مهؤامد تجزتما دقف ،اودجاوتو اوشاع امثيح ،بيذعتو
 .بيلصلا ىلع يدافلا
ةحبذم»ـب فرعي ام لوح فالخلا أدب دقف ةينمرألا رزاجملا اـّــمأ
ىلع ،يضاملا نرقلا علطم نوينامثعلا اهفرتقا يتلا ،«نمرألا
اينيمرأ ةيروهمجف ،ماقرألا ىلإ اهزواجت مث نمو ،ًالوأ ةيمستلا
ةروصب اولتق ينمرأ نويلم فصنو نويلم  زهاني ام نأ ربتعت
دكؤت اميف ،«ىربكلا ةثراكلا» لالخ7191و5191 نيب ةيجهنم

  تسيراتيخملا يف ةينمرألا ةدابإلا ىركذ

 نايهالوس بورسم روينيسنوملا نم ةيراكذت ةيده نايربرب امير ةديسلاو نايجمويق راشير ريزولاو نايبوقعي الوب ةبئانلا ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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اهلالخ يقل ةعاجم عم تقفارت ةيلهأ برح لصح ام نأ ايكرت
نم لثامم ددع كلذكو مهعرصم ينمرأ فلأ ةئامسمخ يلاوح
.كارتألا
ًاديؤم ،ً ارخؤم هرظن ةهجو رييغتب أدب دقف يلودلا عمتجملا اــّمأ
نم ،ةيناسنإلا ةيضقلا هذه عم لماعتلاو ،اينيمرأ ةيروهمج حرطل

 .ةركنتسم«ةدابإ» اهنأب فارتعإلا لالخ
لب ،ىربكلا ةثراكلاب فرعي ام ةيحض مهدحو نمرألا نكي مل

ةرطيس تحت اوناك ىرخأ ةّيحيسم فئاوط ةدابإلا هذه تلاط
ىقبنل راربألا انئادهش ءامد تجزتماف ،كاذنآ ينامثعلا مكحلا
نمو ،ضرألا يصاقأ فلتخم يفً ازّيممً ارمث تبنأ ام ،رمتسنو
اهتفاقث ةميركلا ةينمرألا ةفئاطلا رشنت ثيح نانبل اهنيب
ةسايسلا يف ةّينمرألا فئاوطلا عيمج كراشتو ،ةزّيمملا اهتراضحو
ةيمزاحلا يف يدلبلا انسلجم يفو ،ةيلحملاو ةيزكرملا تاموكحلاو
رختفن،8991 ماعلا ذنم ةميركلا ةفئاطلا هذه نع نيَـــلثمم
.مهب زتعنو
يف ةديدع ةجهنمم لتق تايلمع هرودب دهش دقف ،نانبل اــّـمأ
02 موي اهزربأ و اهلوأ ناك ،نييحيسملا قحب ثيدحلا هخيرات
ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا ولتاقم مجاه ثيح6791 يناثلا نوناك
،ةبيبحلا ةيحيسملا رومادلا ةدلب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو
ةرزجم يفو اهحايتجا ءانثأ ةدلبلا ناكس نم ديدعلا اودابأف

قرطلا تناك ثيحً ارحب رارفلا ىلع ناكسلا يقاب اوربجأو ،ةقحال
 .ةعوطقم ةّيربلا
،ةينمرألا ةدابإلل ةئملا دعب ةعبارلا ىركذلا يف ،مويلا نحنو
امنيأ ،يدسجلاو يسفنلا ،لتقلاو باهرإلا تايلمع لك ركنتسن
،برلا وعدنو ؛حماستو ةبحم نيد ،رثكأ اننيدب كّسمتنو ،تناك
لك يف مالسلا ّلحي نأ ،ءادهشلاو راربألا ءامد نيمهلتسم
ال ،ةيناسنإلا رّوطت وحن ةراّبج تاوطخ كاذإ وطخنل ،تاعمتجملا

اذإ ملظم قفن يف انلخدي دق فاـج يجولونكت مّدقت وحنً ارصح
.ناسنإلا ةمصبو برلا حور نم الخ
هذه ىلع نيمّيقللو ،تسيراتيخملا ءابآلا ريدل ركشلا ّلك ،ركشلا
ًامود ىعسنس ؛ةبيبحلا ةيمزاحلا بلق يف ةعئارلا ةرانملا
،دادجألاو ءابآلا ثرإ ىلع ةظفاحملاب بغرن اننأل هيلع ةظفاحملل
ةينمرألا ةفئاطلا ثارت ىلع ةظفاحملا يف رارمتسالا ىلعو
.ةزيزعلا ةيكيلوثاكلا
نم أدب دق برلا دجم ّنأ ركذتنلو ،راربألا ءادهشلل ةيدبألا ةحارلا

دجم ىلا هعم لصنل  هب ِدــتـقنلف ،كوشلا نم ليلكإب هبيلص ىلع
.ةيدبألا حرفف ةمايقلا

 نييحيسملاو نمرألا ءادهش شاع
 ةبيبحلا ةيمزاحلا تشاع
نانبل شاع
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 «ةسرامملاو يناوقلا يب ةفاحصلا ةّيرح»
مويلا يف اهتالافتحا ةفاحصلا يرّرحم ةباقن اهيف تمتتخا ةودن
.اهتيرحل يملاعلا

،ةفاحصلل يملاعلا مويلا ،ةّينانبللا ةفاحصلا يرّرحم ةباقن تيحأ
ةّيرح» :ناونعب ةودنب،9102 رايا6 هيف عقاولا ينثالا موي
يف تارمتؤملا ةعاق يف تميُقأ ،«ةسرامملاو يناوقلا يب ةفاحصلا
دوراب دايز ذاتسألا قباسلا ريزولا ،اهيف كراشو ،ةّيمزاحلا ةّيدلب
رورعز ينم ذاتسألا ييفاحصلل يلودلا داحتإلا يف جمانربلا ريدمو
فصاو ذاتسألا ةباقنلا سلجم وضعو ةنينح سيول روتكدلاو
دقو .ّسنم ليمك ذاتسألا يمالعإلا يبخلا اهرادأو ،ةضاوع
.نانبل يف ةفاحصلا ءادهشل اًروص ةعاقلا يف تعفر

ةملك رمسألا سايلا ناج ذاتسألا ةّيمزاحلا ةّيدلب سيئرل ناكو
:اهيف ءاج ةّيبحرت
 .ةيمزاحلا ةنيدمل يدلبلا رصقلا ،مكراد يف مكب ًالهأ
ءاقتلإ ةنيدم ،اهتّيفارغج تضرف امك ،نوكت نأ انتنيدمل اندرأ
دقو ،ةيملاعلا تاعلطتلا فلتخمو ،تاراوحلاو تافاقثلا فلتخمل
 .قيرطلا مكعم لمكنو ،ليم فلألا ةوطخ بيرقلا سمألاب انأدب
ةيناكمإ رّــفوت نود نم ةلمتكم ةيطارقميد يأ نوكت ال»
ءانبل ةيوازلا رجح اهنإ ؛ةقوثومو ةفافش تامولعم ىلع لوصحلا
،ةلءاسملل تادايقلا عاضخإو ،ةهيزنو ةلداع تاسسؤم
يمألا ةملك نم ،«قئاقحلاب ةطلسلا مهدي يف نم ةهجاومو

.ةدحتملا ممألل ماعلا
يملاعلا مويلاب لفتحن ،رايأ رهش نم ٍثلاث ّلككو ،مويلا نحن اهو
يف وكسينويلا هتنبتو ةدحتملا ممألا هتقلطأ يذلا ةفاحصلا ةيرحل
ةيرح حلاصل تاردابملا ةيمنتو عيجشتل موي وهو،1991 ماعلا
ةبسانمو ،ملاعلا دادتما ىلع ةيرحلا هذه ىدم مييقتو ،ةفاحصلا
.ةملكلا ةيرحب اهمازتلا مارتحا ةرورضب تاموكحلا يكذتل
ميدقت ثيح نمً اضيأ يلجتت نأ بجي يملاعلا مويلا اذه ةيمهأ
انهو ،ءاغلإلاب وأ دييقتلاب ةفدهتسملا مالعإلا لئاسول معدلا
نانبل يف ةيقرولا تاعوبطملا عجارت ىلع ديدشلا انفسأ يدبن
تاملكلاو يفاحصلا فيشرألا نم لماك ليج راثدناو ملاعلاو
دايصلا رادو ةيقرولا لبقتسملاو ةايحلا ىلا يفسلا نم ،ةرحلا
 .ةقيرعلا
ببسب ،ةملكلا ةيرح أدبم يغلي ال ةــّيقرولا ةفاحصلا عجارت ّنإ
دقفي داكي لصاحلا رّوطتلا ّنأ الإ ،ةينورتكلإلا تاباوبلا
نود ةيرحلا ّنأ يغ ،يتاذلاو يصخشلا يأرلا حلاصل ةّيعوضوملا

.ةءاـّــنب نوكت ال دق ىضوف ىلاً ابلاغ لصوت طباوض
رصقلا ،روطتلاو ةقارعلا تيب يف مكب بيحرتلا دّدجن ذإ اننإ
قباسلا حارتقإلابً اددجم بّحرنف دوعن ،ةيمزاحلا ةنيدمل يدلبلا
،رصقلا اذه ىلا مكراد نم ةبتكملا لقنب يضاقلا بيقنلا ةداعسل
ةيلاحلا ةبتكملا ريوطت ددصب انناو امّيس اندعسي رما وهو
ةسارد عم ،ةينورتكلالاو ةيقرولا ،تادلجملاو بتكلاب اهديوزتو
ةبسن يف لصاحلا يبكلا عجارتلا مغر ،اهيف لمعلا قالطال ةيدج
!ملستسن نل انـّـنكل ،ةعلاطملا

نيررحملا ةباقنلافتحا>>
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ةزئاج ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

انرابك ةلمح

.«انرابك» ميركت ةلمح ةيمزاحلا ةيدلب لمكتست
ةدلبلا يراتخم عم يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر هّجوت ،ةياغللو
موي يماشلا تيناوطناو قيفش لزنم ىلا اهتايلاعف نم ددعو
سلجملا سيئرل ةّيوفع ةملك تناكف9102/4/3 يف ءاعبرألا
هّونو مّركملا ايازم اهيف دّدع رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
تناك هنيع قايسلا يفو ،هتلئاعبو هيف هعمجت يتلا ةقادصلاب
ميدقت ّمت اهدعبو ،شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانل ةلخادم
ءاوجأب تلّلكت يتلا ةبسانملا بخن عيمجلا برشو ةّيميركتلا عردلا

 .ةيلئاع
:سيئرلا ةملك يف ءاج ام زربا نم
ةديدج ةرم ... انتيمزاح نم رابك مّركن ات عمتجنم ةديدج ةرم
قنورو ،صاخ معط اهلا نوكيب ةرم لكو ... ةبحملاو حرفلا سملنم
.زّيممو صاخ
 ،يماشلا قيفش
 .ةليوط ينس ةقادصو رمع ةقفر

ناك هنأل هنم ةمصب ةينانبللا ىرقلاو تادلبلا يماسا تلمح
لمح نامك يتكرش مساو ،ةنس24 ىدم ىلع لاغشألا ةرازو طاطخ
 .ةيمزاحلا تانالعاو تاطفاي فلتخمو ،هعيقوت
 .لّقنت صاخلاو ماعلا يعاطقلا يب

تالفحلاو تايحرسملا نم ديدعلاب كراشو ،ليثمتلا هتياوه
 .يفلخلا ةرايسلا دعقم ىلع هقيفرً امياد دوعلا ناكو ،ةيئانغلا

يللا دشار يبا تيناوطنا قشعو شرطألا ديرفل ىنغو دوعلا بح
مهلتعبنم) ةبرغلاب مهلايع عم ايابص4 ،ةسمخلا هدالو ما تراص
ينوط ،باشو ،(بيبحلا نانبلب نيدماص يللا مهلهأب رخف ةيحت
ييقاب يللا مهدالواو ةلضافلا هتجوز عم زيزعلا قيدصلا ،يماشلا
.مهضرأو مهروذجب يكسمتمو
 تيناوطناو قيفش نازيزعلا
ىلع بعص راص فسالل ،نانحلاو بحلاو مركلاب مكتليع وتيبر
ةحصب هلضّوع انبر سب ينس8  يلاوح نم ميلسلا قطنلا قيفش
.هتايح ةكيرش تيناوطنأ ةيانع لضفب ،ةايحلل هبحو هترباثمو
يدلبلا سلجملا ءاضعأ ءالمزلاو سيئرلا بئان عم ،مويلا انيج
،مكتليعبو مكيف رختفنم مكلقن ات يفظوملا رابكو يتاخملاو
 :ةيميركتلا عردلا ىلع بهدلاب رفحنا يللا لوقنم يلاعلا توصلابو
يماشلا تيناوطناو قيفش نازيزعلا

ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا امكخيرات
!ريدقتلاو ةبحملا لك

يماشلا قيفشميركت

انرابك ةلمحةّيمزاحلا ةّلجم

<<
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 ةيئاوهلا تاجاردلل ينانبللا داحتالا سأك

مئاد زّيمت :ةيضايرلا ةنجللا

لطب) حابر حالص كراش
تاجاّردلا يفً اقباس نانبل
ةيار تحت (ةيئاوهلا

maeT RBS heimzaH،
داحتإلا سأك قابس يف
تاجاّردلل ينانبللا
71 دحألا حابص ةيئاوهلا

زاحو،9102 ناريزح
يب ثلاثلا زكرملا ىلع
نانبل نم يجاّردلا ةبخن
.ةيبرعلا لودلاو

9102 راّيأ5 هيف عقاولا دحألا مويmaeT RBS heimzaH قيرف كراش
عم نواعتلابetile يدان همّظن يذلا «شيجلا دئاق سأك» نولثايرت يف
.ةسيرملا يع يف طاّبظلا يدان ّطش ىلع شيجلا ةدايق
لبرش - ىتم جروج .د مه نيدرفنف نيرابتم ةعبرا نم قيرفلا فلأت

.يماشلا نوميس يليإ - يماشلا لبرش يليإ - ىحج
:نم فّلؤم لدب قيرف و
 .(ةحابس رتم057) ميجن نورام

.(ةيئاوه ةجارد مك02) ديع سراف
.(ضكر مك5) يكرك ديفاد
.ةنس43 و42 نس يب لاجرلا ةئف نع لّوألا زكرملا ىحج لبرش قّقح
ةنس05 رمع قوف لاجرلا ةئف نم عبارلا زكرملا ىتم جروج .د قّقحو
.ةيخألا راتمألا يف ثلاثلا زكرملا هنم عِزُتنا ام دعب كلذو
ةضايرلا قيرف رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر أّنه
.مهل رمتسملا ةيدلبلا معد دّدجو يبابشلا

 شيجلا دئاق سأك
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يئيب عامتجاةّيمزاحلا ةّلجم

نواعتللً ارظنو ،ةئيبللً امود يه ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيولوألا ّنأل
ةنيدم ىلا ةيمزاحلا ليوحتل ولب يتيس ةكرش عم لاّعفلاو قيثولا

سلجملا سيئر دقع ،تايافنلا زرفو ةفاظنلا ثيح نم ةيجذومن
هيف عقاولا ءاعبرألا موي  رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
يندملا عمتجملا نع يلثمم عم هبتكم يفً اعامتجا9102/4/71
ةيفارغجلا ةيتامولعملا ماظن لوؤسمو ةيبابشلا ناجللاو ةفاشكلاو
ريوطتل،ULBytiC ةكرشوleic ne crA ةيعمجو ةيدلبلا يف

ىلا ةيمزاحلا ميسقتو ردصملا يف زرفلا ليعفتو يعولا رشن ةيلمع
عم قيسنتلاب عضوتس لمع ةطخ نعً انلعم ،لمع رئاود
لزانملا عيمج ةرايز ةيغب نكمم تقو برقأ يف اهقالطإل نيرضاحلا
نوكيل ،عوضوملا اذه عم لماعتلا ةّيفيكو زرفلا ةيمهأ حيضوتل
 ً.ايئيبً ايفس ةلمحلا هذه يف كراشي نم ّلك

  اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا

 زرفلا ةيلمع ليعفت -يئيب عامتجا

910219 -2 لصفلا -84 ددعلا |
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نارطملا ةئنهت
رتاسلا دبع سلوب
ئنهت اياعرو ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا

رتاسلا دبع سلوب نارطملا ةدايس
تويب ةيشربألً ايعار هباختنال
نارطملا ةدايس ركشتو ةينوراملا
هلامعا لك ىلع رطم سلوب
.هدوهجو
9102/6/02 سيمخلا

يف ينانبللا لفطلل ةينطولا ةئيهلا ةسيئر تعد ،بألا ديع ةبسانمل
اهءالمز سبيعد ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا وضع ،ةيمزاحلا
ةعومجمو اهاياعر ةنهكو ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا ءاضعأ
موي ةبحملا يدان داّور ىلاً اعيمج اومضناف ةئيهلا تاديس نم
،ديعلا ةحرف اوكراشت ثيح9102/6/02 هيف عقاولا سيمخلا
لّثمي يذلا رمسألا سايلا ناج سيئرلا عم ىولحلا بلاق اوعطقو

 .يلاحلا اهرّوطتب ةيمزاحلل يحورلا بألا ةلاه
ًامود ةيمزاحلا ىقبت نأ ىنمتو ،روضحلا ّلك رمسألا سيئرلا ركش
لعفلاب كلذك يهو ،«اهيف انلاح فوشنم» ةنيدم اهاندهع امكو
هل ةحونمملا ةقثلاً ايلاغً انمثم ،ايؤرلا دّحوتو دوهجلا رفاضت لضفب
هدهج ىراصقً امود لذبيس هنأً ادكؤم ةيمزاحلا فايطأ عيمج نم
.فداهلا رّوطتلا ةيسم لامكتسال

بألا ديع

<<

<<

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم
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ندملا مظعم اهنم يناعت يتلا فقاوملا ةمزأ نم دحلا ىلع ًالمع
هليوحتو0902 راقعلا كالمتساب ةيمزاحلا ةيدلب تماق ،ةينانبللا
ّمت ثيح ،ةرايس52 يلاوحل عستي تارايسلل يناجم فقوم ىلا
ةيمزاحلا ءانبا فرصتب عضوو ً،اتقؤم قئاللا لكشلاب هحييزت

ىلع ،ةيئاعرلا سكور رام ةسينك نوّمأي نيذلا ينمؤملاو اهناكسو
نم فلؤم فقاوملل ءانب ىلا هليوحتل ةلماش ةساردب عبتتسي نأ
 .لافطألل ةماع ةقيدح هولعت تاقبط عبرا
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا

>> ةمزألل لح ةيادبو كالمتسا -٠٩٠٢ فقوم

910221 -2 لصفلا -84 ددعلا |

ةبحملا يدان
{hGE¿ WÉ∫ a«æÉ Nôj∞ G◊«ÉI, aªÉ
RG∫ a«∂ QH«™ Gd©ªôz.

ةديوج قوراف
رصتقت ال امك ،ّيعم رمع ىلع ةايحلا رصتقت ال
ماعطلاو ةيحصلا تامدخلا ميدقت ىلع ةياعرلا
ميدقتب أدبت ةيقيقحلا ةياعرلا ّنإ لب ،طقف
يدان يف هب موقن ام اذهو ،ةايحلل ليمج ىنعم
مايا ةليط ةيمزاحلا رابك لبقتسي يذلا ةبحملا
ةدئام ىلع (ةعمجلا ىلا ينثإلا نم) عوبسألا
ةلواطو قرو نم ةيلست باعلأ اهيلت ،ءادغلا
 .هبابش رمعلل ديعت ثيداحاو
.يمتنن اننإف متهن اننأل

<<
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ةّيمزاحلا ةّلجم

لسغلا سيمخب تلفتحا يبرغلا ميوقتلا عبتت يتلا ةيحيسملا فئاوطلاف ؛حصفلا ديعب اهاياعر فلتخمب ةيمزاحلا تلفتحا
يقرشلا ميوقتلا عبتت يتلا ةيحيسملا فئاوطلا اما ،القت ترامو سكور رام يتسينك يف ةمايقلا دحاو ةميظعلا ةعمجلاو
.ةمايقلاو سلوبو سرطب نيسيدقلا ةيعر يف نيناعشلا دحأب تلفتحاف

يقرشلاو يبرغلا حصفلا

9102 -2 لصفلا -84 ددعلا | 22

 سكور رام

ةيمزاحلا يف مالآلاو نيناعشلا عوبسأ
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يناورقلا ىيحيريبخلاةّيمزاحلا ةّلجم

عنم ىلا ةليآلا تاوطخلا قئارحلا نم ةمالسلا تاءارجإ لمشت
،هتاريثأتو هليعافم روطت نمدحلا يلاتلابو قيرحلا لاعتشا ثودح
ةدلوملاو ةرثؤملا بابسألا داعبتسا ىلع لمعلاو يعولا بلطتي اذهو
عنمل ةبسانملا ةزهجالاب دوزتلاو ةيامحلا تاداشرا عابتاب قيرحلل
.هراشتنا
ثراوكلا بابسأ ديدحتل ىلوالا ةوطخلا رطاخملا مييقت ربتعي
ليلقت فدهب ةرطيسلاو ةياقولل ةحضاو ةيجيتارتسا عضوو قئارحلاو

داوملا لزع مدعف ؛ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلا نم دحلاو
ىلاً امتح يدؤيس لاثملا ليبس ىلع لاعتشالل ةلباقلا وا ةبهتلملا

.دكؤم ثداح
ذختت ةيراجتلاو ةينكسلا نكامألا يفرطاخملا مييقتل ءانبو
.ةياقولا ريبادتلا

انلزانم ةيامحل اهيلا هابتنالا اننكمي ةطيسب ريبادت
:يلزنم قيرح ةيحض نوكن ال يك انءايحأو
يلزنملا راذنالا ةزهجا صحف .1
يرود لكشب جافوشلاو هايملا تاناخس صحفو ةنايص .2
زاغلا نارفأو دقاوملا لامعتسا دنع خبطملا كرت مدع .3
قيرحلل ءىفاطمب خباطملا ديوزت .4
تيزلا يلاقم قئارح دامخإل قيرحلل ةمواقم ةيناطب ريفوت .5

اهريغو

<<
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يرود لكشب زاغلا تاديدمتو ينانق صحف.6
يرود لكشب ءابرهكلا تاديدمت صحف.7
ةنمالا عطاوقلا لامعتساو ءابرهكلل دئازلا ليمحتلا مدع .8

رايتلا لصفل
عم ةلزاع بيبانا نود نم ةيئابرهكلا كالسألا ديدمت مدع .9

ةمزاللا نامألا عطاوق
نود نم ةءاضم اهكرت مدعو ،عومشلا دوجو ىلا هابتنالا.01

ةبقارم
لافطألا لوانتم نع تاحادقلاو تيربكلا بلع داعبا.11
نكامألاو راجشألا نم برقلاب تاعقرفملا لامعتسا مدع.21

ةلهآلا
راجشألا نيب ليجارنلا محفو رئاجسلا باقعأ يمر مدع.31

لاعتشالل ةلباقلا داوملا برق وا

ًايموي ةمهم ةئام نم رثكا يندملا عافدلا ذفني ،نانبل يف
نم ٪06يلاوح نا دجنو .ةرارحلا تاجرد عافترا مسوم يف
تاباغلا قئارح ةحفاكم يه اهب موقي يتلا تامهملا
ةيرشب رئاسخ نم هيلع بترتي امب عناصملاو لزانملاو
كلت نم ربكألا مسقلا يدافت نكمي نيح يف .ةيداصتقاو
ذاختاوً اقبسم رطاخملا ديدحت ىرج ام اذا قئارحلا
. ةيئاقولا تاءارجإلا

تاسارد بسحب تّدأ نانبل يف تاباغلاو راجشألا قئارح نا
نم ٪47 نم ةّيباغلا تاحاسملا صلقت ىلا ةعارزلا ةرازو
.٪4 ىدعتت ةيونس ةراسخ لدعمبو ٪31 ىلا نانبل ةحاسم
باشعألاو تاباغلا قئارح نم ٪56 يدافت نكمي ديكأتلاب
نوكي امً ابلاغ يتلا ةيراجتلا زكارملاو لزانملل ةرواجملا
.اهلً اببس دارفألا فرصت ءوسو لامهالا

لكشب ةيجاجزلا تاوبعلا يمر تاباغلا قئارح بابسأ نمف
ةرارشلا اهيلع سمشلا ةعشأ ساكعنا ببسي يتلاو يئاوشع
.نارينلا ددمتو قارتحالل ىلوالا

نم برقلاب نارينلا لاعشاو ةعيبطلا يف ءاوشلا تالفح كلذك
يِفو نمآ ناكم يف نوكت نا بجوتي نيح يف اهكرتو راجشألا

دنع ءاملا ةطساوب اهئافطاو ،راجشألا نع ةديعب ةرفح
910225 -2 لصفلا -84 ددعلا |

ةعيبطلا يف ةبهتلملاو ةلعتشملا داوملا تافلخم كرت كلذك ؛ءاهتنالا
.لاعتشالا ببستو سمشلا ةعشال ضرعتتل

ددحتو ةيئاقو ةيجيتارتسا يه رطاخملا ليلحتو مييقت ناف ةجيتنلاب
لزنملا وا لمعلا ةمالس يف ناك ءاوس رطخلا عم لماعتلا ةيفيك
ةضّرعملا قطانملا فينصتو مييقت نا .ةنكمم رئاسخ لقأب جورخلاو
مزلت ةيلحم ةطخ ربع طايتحالاو طبضلا تاءارجإ ديدحتو رطخلل
ةينوناقلا تابلطتملا عم قباطتي امب اهب تاسّسؤملاو دارفألا
ةحلملاو ةبولطملا ةوطخلا يه  ةمالسلاو نمألا طورشو تاعيرشتلاو
.نمآ عمتجم وحن دارفألاو يندملا عمتجملا تاسسؤم اهب ردابتل
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ةّيمزاحلا ةّلجم

(نانبل لبج) ةيمزاحلا يتيدلب نيب نواعت لوكوتورب
(ةينضلا) ةيمزاحلاو
وأ زجاوح دنع فقي الو ،ةبلص ةدارإ نم قثبني رّوطتلا ّنأ نمؤن نحن
.لضفألا ميدقتل ًامزع انديزت اهنإ لب ،اهتبوعص تغلب امهم ،ليقارع
اقلخيل ًاعم امجسني نأو دب ال ،رّوطتلاو ةقارعلا ّنأ نمؤن نحن
لك ّنأ نمؤن نحن .ةلبقملا لايجألل هثيروتب رخفن ،ًالماكتم ًاعمتجم
دشانت يتلا ،سانلا ةدارإ مامأ طقست ةيفارغجلا دودحلاو دويقلا
!ضرألاو ملعلاو ركفلاو حورلا ةّيرحب
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم نواعت ،ةياغلا هذهلو
يف يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر عم ربهلا نانح ةديسلا صخشب
عمتجملا تاجاح ريضحت ىلع رهشأ لالخ اولمعو ،ةينضلا – ةيمزاحلا
ةحلصملاو ،اًمّمعم ريخلا نوكي يكلو ؛اهيلع انعالطإل اهيف ةيساسألا
،ًالوأ ةّيداصتقإلا هتوبك نم اندلب ضهني يكلو ،ةدئاس ةماعلا
ّنأل ،يلخادلا حاتفنإلاب رّوطتلا ةيلمع لمكتسن نأ انيأترا ،ةّيعامتجإلاو
!برغلا وحن حاتفنالا ةرورضلاب ينعت ال ةمأوتلا
ةيادب ًالوأ قّقحي ،مويلا هددصب نحن يذلا نواعتلا لوكوتورب ّنإ
،دغلا عمتجم ةزيكر اهنأل ،اهب دشانن يتلا ةيرادإلا ةيزكرماللا
يضقي ًارارق (نانبل لبج) ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ذختا ةياغللو
ةيدلب ىلا ىطعت ةينانبل ةريل نويلم نيثالث هردقو غلبمب ةمهاسملاب
نيمأت دعب هزيهجتو يدلب بعلم ءاشنا موزل (ةينضلا) ةيمزاحلا
.كلذل ةمزاللا تاساردلا زاجناو ضرألا
ىلا اهليوحتل ةحسف نيمأتل ةيمزاحلا ةيدلب ىعستس كلذ ىلا
نم ةعومجم ةّمهب ،ةيعارزلا ةيمزاحلا تاجتنمل يمسوم ضرعم
لمعلا يف تاطشان ّنهعمو (يدلبلا سلجملا ءاضعأ) تاديسلا
،ةمادتسملا ةيمنتلاو يرادالا ريوطتلا قش ىلع اّمأ  ،يعامتجإلا
تارود يف ةكراشملا ةيناكمإ مّدقن لاجملا اذه يف انتربخ بناج ىلإف
يذلا ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم لالخ نم ةّيبيردت

ىنعت يتلا  ةّيملاعلا تامظنملا عم لصاوتلا نيمأتل ًادهاج ىعسيس
.ةيلحملا ةمكوحلاب

 تايدلبلاو ةيلخادلا ةريزو يلاعم ةرايز ببس
ةريزو يلاعم ةفاضتساب اندعس ،ّدجتسا يذلا ينمألا عضولا مغر
ةيمزاحلا ةيدلب يف نسحلا رافح اير ةديسلا تايدلبلاو ةيلخادلا
لوتورب عيقوتل ةيمسرلا ةيعارلا تناك ثيح9102/7/2 خيراتب
ةيرقو (نانبل لبج) ةيمزاحلا ةنيدم نيب هعون نم لوألا نواعتلا
،امهنيب ام يف يراجتلاو يفاقثلا نواعتلاو كيبشتللل (ةينضلا) ةيمزاحلا
رّوطتلا يف ىربكلا اهتقيقش ةربخ نم ةيمزاحلا ةيرق ديفتستلو
ةياصولا ةطلس ةيار تحت ًامود انسفنأ عضن نإ نحن.ثيدحتلاو
قاقحا ىوس اهنم بلطن ال ،تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازوب ةلثمتملا
ام ىلع عضولا ءاقبا ىلا ةليآلا تارارقلا قيبطت يف رارمتسالاو قحلا

ادبعب يتيدلب نيب ةيرادإلا دودحلا عوضوم ّصخ ام يف هيلع وه
يف يئاهنلا لكشلاب عوضوملا اذه ّتب ىلا راصي امثير ةيمزاحلاو
ةنجللا ريرقت دامتعا وأ ،ةيمزاحلا ةيدلب تبلط امك ءارزولا سلجم
ريبك لكشب فصنأ يذلا تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو نم ةفلكملا
يفارغجلا نيعقاولاو ةقيقحلاو قحلا دمتعا ثيح ةيمزاحلا ةيدلب
 .يفارغوميدلاو

دودح ميسرت ةلأسم ىلع تأرط يتلا ةديدجلا تارّوطتلا
 ةيمزاحلاو ادبعب يتيدلب
ةنجل هتددح يدلب قاطن نمض اهتايحالص سرامت ةيمزاحلا ةيدلب
.هخيرات ةياغل4691 ةنس ذنم نانبل لبج ظفاحم لبق نم ةلكشم
ةطيرخلل ًاقفو هذيفنتب بلاطن776/0791 طالبنج ريزولا رارق
هسفن ريزولا اهنع بطش يتلا ةطيرخلل سيلو هب ةقفرملا ةّيقيقحلا
عم الو رارقلا عم ال قباطتت ال اهنوك ذيفنتلل ةلباق ريغ اهنأل هعيقوت
يهو ،ةيلخادلا ةرازو تالجس يف اهل دوجو ال نوكو ةنجللا رضحم
 .ةيلصألا ةطيرخلا ريغ
،عازنلا ساساب قلعتي ءاضقلا نع مربم رارق يأ مويلا ةياغل ردصي مل
ال ةعجارم راطإ يف ردص يدادعإ رارق وه ارخؤم رداصلا رارقلا امنإ
 .هخيرات ةياغل ةقلاع تلاز

اينار ةلجم ةلباقممالعإلا يف ةيمزاحلا

ةّيمزاحلا ةّلجم مالعإلاةّيمزاحلا ةّلجم
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،(ةياصولا ةطلس) تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل لكك عازنلا فلم
لاح يف) ماكحألا ةهجل ءاوس تاءارجإلا عيمج ذختت يتلا يهو
ىلاً اقباس هتعفر يذلا فلملا لامكتسا وأ ً،ابسانم هارت ام وأ ،(تدجو
 .ةيئاهن ةروصب هب تبلل ءارزولا سلجم ماقم
ام ىلع عضولا ءاقبإب ىضقً ارارق تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو تردصا

ىلع عازنلا عوضوم ّتب ىلا راصي ىتح يتيدلبلا يب هيلع وه
فصنيس نوناقلا ّنأ نولئافتم نحنو ،يئاهن لكشب يرادإلا قاطنلا
خيراتلا ثيح نم قح باحصا اننأل اهّفصب نوكيسو ةيمزاحلا
.تامدخلاو ايفارغميدلاو ايفارغجلاو
نحن» : لوقن اهيف نيرمثتسملاو اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ ىلا
امثير داتعملاك اهلمعب ةيدلبلا رمتست ،كلذلو ،«نوناقلاب نومزتلم
.لازي الوً اماع55 ذنم مئاقلا عازنلا اذهل يئاهنلا تبلا ىلا راصي

يف اهقالطإل نورضحتت يتلا عيراشملا مهأ
بيرقلا لبقتسملا

رّوطتلابً اعساوً امامتها تطعا نأ ةيمزاحلا ةيدلبل قبس
ماظن تدمتعا يتلا تايدلبلا ىلوا نم تناكف يجولونكتلا
قرطلا لضفأب فيشرألا تننكموSIG يفارغجلا ةيتامولعملا
جمانرب عم قيسنتلاو نواعتلاب ىواكشلا ماظن تقلطأو ةّيجولونكتلا

PACIDALABنم DIASU،تيفزتب تماق اهــنأ كلذ ىلا فضأ
 .اهيف نيرمثتسملاو اهناكسو اهئانبابةقئال نوكتل اهعراوشل لماش
يهف بيرقلا لبقتسملا يف اهقالطال رضحتن يتلا عيراشملا مهأ اــّمأ
:يلاتلا لكشلا ىلع

ًاديلخت ،قداص رايب لحارلا يروتاكيراكلا ماسرلا مساب ةريدتسم–
 .اهيف لمعلا ءدب ّمت دقو ،هاركذل
مسا ةفاضا دعب ءارذعلا ةديسلا ةريدتسم ثيدحتو ريوطت ةداعا–

ًاديلخت يلاغفلا فسوي جروج روتكدلا هل روفغملا - ديهشلا
.هاركذل
لضفأ جاردتسا ّمت يذلا يرثألا القت ترام جردو يضايرلا عمجملا–

لالخ نم ةينانبللا ةعماجلا بالط لبق نم امهل تاروصتلا
.مهتاحومطو بابشلل اًمعد ةيمزاحلا ةيدلب اهتقلطأ ةقباسم

.ةيئاوهلا تاجاردلاو ةاشملا رمم–
 .يثارتلا عراشلا–
ةيمزاحلا ةيدلب لبق نم كلمتسملا0902 راقعلا يف فقاوملا ىنبم–

ةقيدح اهولعت ثالث قباوط نمىنبملا فلأتيسو ،اهتحاس طسو
ةماعلا فقاوملا ةمزأ لحل يعسلا ىلا فدهت ةوطخ يف لافطألل
ً.اعم نآ يف ةئيبلا ىلع ةظفاحملا عم

ّمت امدعبً ابيرق هحاتتفا ىلا راصيس يذلا ةيحصلا ةياعرلا زكرم–
لوكوتورب عيقوت لالخ نم ةّيبطلا تادعملا ثدحأو لضفأ يمأت
.ةينابايلا ةرافسلا عم نواعت

 تاناجرهملاو تالفحلا
نم ددع ذيفنتو دادعإب ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا طشنت
تّصغ ثيح يفيصلا ناجرهملا اهرخآ ناك تاناجرهملاو تاطاشنلا
لهألاب9102/7/2 يف تبسلا موي ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ةحاب
يهيفرتلا مويلا نّمضت ،فيصلا لصف ةيادبب لافتحإلل ءاقدصألاو
تعّونتف ،ةزّيمم ةيبابشً احور ىفضأ ةيوديلا لاغشأللً اينفً اضرعم
ةنيزو زيرطت نم ةيوديلا لاغشألاو ةيورقلا ةنوملا يب مهلاغشأ
نّمضت امك ،يثكلا اهيغو مسرلاو بتكلا ىلا ةفاضإلاب ،تايفرحو
semaG elbataflnI – – سمرك – لافطأللً اباعلأ يهيفرتلا مويلا

 .ةيلحتو جاص – تاجاردلاو تاناويحلل ةيلسمً اضورع
يتلا دوهجلا ّلكل ةيريدقت ةوطخبو ،بابشللً امئاد ةيولوألا ّنألو
نم ةعساو ةعومجم ةيمزاحلا ةيدلب تعد ،ةيبابشلا ناجللا اهلذبت
لفح – ةيلودلا زرألا تاناجرهم يف ةكراشملل ايابصلاو بابشلا

nonabeL elimSيف ييديموكلا يلثمملا نمً اددع ّمض يذلا
تقلطنا ،ةياغلا هذهلو،9102/7/31 يف تبسلا موي كلذو ،نانبل
ةيمزاحلل ناك ثيح ،برلا زرأ هاجتاب ةيدلبلا ماما نم تاصابلا
 .حرملا يبابشلا وجلاب تزّيمت ،ةلاّعف ةكراشم
مهتايح راوشملً اريدقت مهلزانم يف اهرابك ميركت ةيدلبلا لمكتست امك
 .ةداتعملا ةيعامتجإلاو ةيفاقثلا اهتاطاشن ىلا ةفاضا ،فّرشملا

 ةريخأ ةملك
اهيف نيرمثتسملاو اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأل ليزجلا ركشلاب هجوتأ
ةنيفسل ةميكحلا انتدايقبو يدلبلا سلجملابو انب نوقثي نيذلا
لمكتسنوً ابيرق نامألا ّرب ىلا مهاّيإو اهب لصنس يتلا ةيمزاحلا
.ةبيبحلا ةيمزاحلا ةحلصم هيف امل رّوطتلا ةيسم
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

٥/9102
2
81
4
91

23

٦/9102
2
62
4
8

05

عومجملا
6
95
41
84

811

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

(2/9102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

٤/9102
2
51
6
12

62

٥/9102
051
2
1
2
14
55

53

٦/9102
211
4
-
1
54
06

12

عومجملا
914
5
1
5
87
331

932

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

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

(2/9102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

٤/9102
351
-
-
-
53
54

52

ةلئاع٤٤ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.000.٦٤ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.009.٤٨1  ةميقب تادعاسم22اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

ةّيمزاحلا ةّلجم

9102 -2 لصفلا -84 ددعلا | 28

26551 Hazmieh season 2 2019.qxp_Layout 1  9/12/19  4:29 PM  Page 28



يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يناثلا لصفلا - يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

امك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر
9102/6/03 يف درو
 ل ل378.190.111.42 غلب

يفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
سبالملا
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
تاشورفملا
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب

 ةماعلا قرطلا ةنايص
 ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص
 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
سوردلا تاقفن
كالمتسالا تاضيوعت
نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم
 ةيوبرتلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيعامتجالا تاطاشنلا بف ةمهاسملا
حبرلا ىخوتت ال يتلا تائيهلا ةدعاسم
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
تايدر
يمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا
 عومجملا

000,402,923
000,772,201
000,506,731
000,782,11
000,020,91
000,112,3
000,636,81
000,920,31
000,999,51
000,244,3
000,730,04
000,241,42
000,561,1
000,900,3
000,525,82
000,089,2
000,236,54
000,531,42
000,109,94
000,305,82
000,057,507
000,851,581
000,000,6
000,000,3
000,052,41
000,005,13
000,004,3
000,481,7
000,643,14
000,541,61
000,000,1
000,366,5
000,802,12
000,3٤3,3٤9,1

(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
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالماب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
 ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةنيوصت مسر
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
ةتقؤملا تانالعالل رامثتسا مسر
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب رامثتسا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا عبزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تاداقالا ءاطعال مسر
لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع
يخأت ةمارغ
ةظوحلم يغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
 ةمارغلا عم يمعتلا مسر
عومجملا

000,138,33
000,066,802
000,534,75
000,701,61
000,801
000,06
000,419,742
000,893,21
000,397,42
000,01
000,190,21
000,704
000,251,1
000,061,2
000,001,2
000,082
000,127,876
000,287,2
000,232,92
000,134,1
000,27٦,133,1
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ديقفب ءازعلا بجاو ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعاو سيئر مّدق
يف يفص سرطب هللارصن رام لانيدراكلا ةسينكلا ةنوقيأو نطولا
،9102/5/41 هيف عقاولا ءاثالثلا موي حابص ،يكركب
 :اهيف ءاج ةملك رمسألا سايلا ناج سيئرلل تناكو
 .دسجلاب باغ نإو هءانبأ كرتي نأ نكمي ال ،ًابأ نطولل ناك نم
اهل تنحنا مكتبالص ،ةماركو ةّزع مكفقاوم ،ةسردم مكتيسم
 .لابجلا
ثلثم ،قرشملا رئاسو ةيكاطنأ كريرطب ةطبغ ،لانيدراكلا ةفاين
رونلاب متثّبشت مكـّــنأل اهب متدهز باقلأ اهـّــلك ...،ةمحرلا
 .رئاصملا ّيغي يذلا بحلابو ،عفري يذلا عضاوتلاب ،يهلإلا
برحلا متيهنأف ،ةينافلا هذه يف مكتيسم لالخ هومتلق ام متلق

لالقتسإلا متعنصو ،ضرألا مترّرحو ،تاحلاصملا متسّركو ،ةيلهألا
 .مكتّيدبأل يضحتلا مترّرق مكيلإ ةجاحلا جوأ يفو ،يناثلا
يف ةينوراملا ةسينكلاو ،مويلا نيزح نانبل ،يفص سرطب هللارصن رام
!،ةّــنجلا يف ًاعيفش مكانبسك نإو ،متي
ةبحملا ّلك ،انابأ اي ةرهاطلا مكحور ىلا ،ةيمزاحلا بلق نم
 .ريدقتلاو
مكميلاعت ّنأل ،نانبل دجم مكل يطعأ نم اي مكاركذل دولخلا
 .ضرألا هذه ىلع مكرورمب رختفتو لايجألا اهلقانتتس ةيماسلا

 ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر
رمسألا سايلا ناـج

ريفص كريرطبلابءازعلا ميدقت <<

ءازعلا بجاوةّيمزاحلا ةّلجم
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 ةيميرم ةريسم

يف يدلبلا رصقلا لبقتسا
يتلا ةيميرملا ةريسملا ةيمزاحلا
،سكور رام ةيعر اهتمظن

بألا ةيعرلا مداخ كراب ثيح
ّدعأ يذلا رازملا زوريك لاشيم
ليتارتلا تعفرو ،ةبسانملل
ةعافش نيمهلتسم تاولصلاو
.ءارذعلا ةديسلا
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

«انيفو انم»
يواغلا يليإ راتخملا ملقب

يواغلا يليإ راتخملا

 كيلوثاك مور-71 / ناعمس لآ
رخاوأ ةيمزاحلا ىلا8091 ماع دولوملا ناعمس فسوي ءاج
دلو هلو ناعمس سجرج انيرام ةديسلا نم جوزتم ؛تانيعبرألا
 نوميس :دحاو
ةديسلا نم جوزتم ،4391 ماعلا يف دولوم ناعمس فسوي نوميس
 .يسنان – اتير – نيلرام – ىلور تانب عبرا هلو روبج الوقن ةريمأ

 سكذوثرا مور-82 / هفيرظ لآ
ةيادب ةيمزاحلا ىلا2191 ماع دولوملا هفيرظ يدنطسق ليلخ ءاج
ةديسلا نم جّوزتم .هنكسم اهيلع ماقأو ًاضرأ ىرتشاو ،تانيسمخلا

ناجوزتم نانثإلاو ؛يزمرو يدنطسق نادلو هلو هداحش انح ىولس
نيب نانبل ىلا نودّدرتيو جراخلا ىلا نورفاسم مهعيمج ؛ًادالوأ امهلو
.رخآلاو نيحلا

 كيلوثاك مور-03 / ردنب لآ
ثيح يضاملا نرقلا تانيسمخ رخاوا ةيمزاحلا ىلا ردنب راودا ءاج
 .ردنب روصنم هقيقش عم ةينبا ةدع داشأ
،ينادو يناه نادلو امهلو رهزلا تيناج ةديسلا نم راودا جّوزت
نورفاسم مهعيمجو ،دالوألا نم ددع امهلو ناجوزتم امهرودب امهو
 .رخآو تقو نيب ةيمزاحلا ىلا نوددرتيو ،ةينانبللا يضارألا جراخ

 كيلوثاك مور-13 /يشعلا لآ
نرقلا تانيسمخ رخاوا ةيمزاحلا ىلا يشعلا يمهف ديسلا ءاج
 .ردنب راوداو روصنم هيبيسن عم يضاملا

نارفاسم) يدافو ةماسأ :نادلو امهلو ردنب زيرت ةديسلا نم جوزتم
 .ةجوزتم ةداغ ةديحو تنبو (نانبل ىلا رخآو تقو نيب ناددرتيو

 سكذوثرأ مور -03 / نارطق لآ
ةسينك نم برقلاب نكسو تانيتسلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا نارطق فزوج ءاج
قباطلا نايرسلا فقو ةيانب يف ،ةرتفلا كلت يف ًاثيدح ةداشملا سايلا رام
 :ةثالث ءانبألا نم هلو عدج فصاو سيلأ ةديسلا نم جّوزتم .ثلاثلا
 ناتجوزتم ناتنب امهلو نوعدج متاح لامآ ةديسلا نم جوزتم يفطل
ريمس :ءانبأ ةثالث امهلو نانيدبا نيمريه ةديسلا نم جوزتم ،ليمك
.انيدو قراطو
 .يوجو نوجو فزوج :ءانبا ةثالث امهلو رصن ايروتكف ةديسلا نم جوزتم ،ليبن

 سكذوثرأ مور -22 /يرابرب لآ
نم3291 ماعلا يف دولوملا يرابرب نيطنطسق يليا يضاقلا ءاج
 .هتّليف اهيلع ىنبو ًاضرأ ىرتشاف2591 ماع ةيمزاحلا ىلا ةيفرشألا
ًاضعب كلمت مهتلئاع تناك نيذلا ةغابص لآل ًاليكو يرابرب يضاقلا ناك
 .كاذموي ةيمزاحلا يف يضارألا نم
ديرف عراش مساب كلذ دعب  فرع يذلا يحلا يف هتليف يضاقلا ىنب
يحلا اذه ناك دقو ،2591 ماع كانه نكس نم لوأ ناكف ،لازي الو ناديز
دوهجب هايملا لطاسق ديدمت ّمتو هيلإ ًاقحال قيرطلا تّقش دقو ،ًارهفقم
نم يرابرب يضاقلا ناك دقو ،عراشلا اذه ةرانا ىلع اولمع نيذلا هئانبا
 .1691 ماعلا يف ادبعب نع ةيمزاحلا لصفل نيلعافلاو نيعاسلا
– نيلأ – نامرأ :دالوا ةعبرا امهلو يسدق تيناج ةديسلا نم جوزتم
.جراخلا ىلا ًاعيمج نورفاسم ،ناوطنأ – ايروتكف

بادتنإلا مايا ريبكلا نانبل ةموكح نع ةرداص ةدافا
ةديسلل دوعت ةيوه نع ةيانك يهو ،(1/7/1291 يف)
.يروخلا نوطنأ سراف ةلمرأ سنوي ةيبلش

  .سنوي ةّيبلش ةديسلا
6681 ماع ةيمزاحلا يف ةدولوم
محلم -  رصيق– ميلس :ةدج  .يروخلا نوطنا سراف ةلمرأ
 .ةميرم – ةرينم  – يركش – ميرك –
7391 ماعلل دوعت ةروصلا
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