
رابخألا ةريهشلاطيرش  رتويبمكلا  باعلأ  نم  ادهشم  هبشت  ةيبويثإلا  لكاندلا  ءارحص 

ةيلودوتايلحمةيسايسلاىلوألاةيسيئرلا ناولأوةيبرع  تاقيقحتولاكشأ  ةيملاعةيفاقثتاراوح  ةيلحمةضاير  ةيبعشكيبابشةضاير  ةفاقث 

صاخ ةريخالاةيلستنونففلم 

طخلا :  مجح 

ةيفاقث ةيسيئرلا | 
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335 تاءارقلا :  ددع   | 03:07 23/07/2016

ديشر ديمح  ءاجر 

 

ةيمالعإلاو ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  يف  يبهذلا  ةنمآ.د  ةسائرب  ةيمالعإلاو  ةيندملا  ةئيهلا  ةنجل  تدقع   
نييفحصو يندملا  عمتجملا  تامظنم  نم  ددع  ةكراشمبو  نيحزانلا   ةيامح  عورشمل  ةعفادم  ةلمحو  لمع  ةشرو 

   . دادغب يف  ةداركلا  ةقطنمب  نئاكلا  اهرقم  يف  ءاثالثلا 19/7/2016  موي  حابص  نييمالعإو 

طابش 2015 ذنم  لمعت  ةيمالعإلاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  يبهذلا "  ةنمآ.د  تلاق  عورشملا  اذه  نعو 
ةدع عورشملا  نمضتو   , قارعلا يف  نيحزانلا  ةيامحو  ثراوكلا  ةرادإ  نوناق  عيرشتل  ةعفادملا  ةلمح  عورشم  ىلع 

ةيلمع نأ  اندجو   , قارعلا يف  حوزنلا  خيراتو  نيحزانلا  دادعأل  تايئاصحإلاو  تاساردلاو  ثوحبلا  ةلحرمب  انأدب   , لحارم
 ". قارعلا خيراتب  مويلا  ةديلو  تسيلو  مويلا  ىتحو  ةيقارعلا  ةلودلا  ليكشت  ذنم  ةرمتسم  ةيلمع  قارعلا  يف  حوزنلا 

وأ يركسعلا  حوزنلا  تناك  ءاوس  حوزنلا  تايلمع  لك  يف  نييقارعلا  نينطاوملا  نم  نوحزانلا  يبهذلا "  تفاضأو 
ىلإ ةيقارعلا 1921  ةلودلا  سيسأت  ذنمف  نيرمألا  اوناع  اهريغو ،  تاناضيفلا  نم  ةيعيبطلا  ثراوكلا  لعفب  حوزنلا 

ضعبلا  , حوزنلا ةرتف  يف  يقارعلا  ناسنإلا  ةمارك  ةيامح  ىلع  قارعلا  يف  ةبقاعتملا  تاموكحلا  نم  يأ  لمعت  مل  مويلا 
عنم امدنع  يضاملا  نرقلا  تاينيعست  يف  لصح  املثم  دادغب  يف  مهنيطوت  ضفر  ضعبلاو   , لاح عقاوك  اهعم  لماعت 

دادعت 57 اولمحي  مل  ام  ةمصاعلا  يف  ناطيتسالا  نم  اوعنم  قارعلا  بونج  يف  حلسملا  عازنلا  قطانم  نم  نيرجاهملا 
يف ناسنإلا  لقنت  ةيرح  ىلع  تصن  ةدحتملا  ممألا  عئارش  لك   نأ  عم  دادغب  ةمصاعلا  يف  مهنكسل  عورش  طخك 

 ". دلبلا سفن  يف  ةنيدم  يف  سيلو  ضرألا  بكوك  مومع 

ةبسانم نكامأ  ال   , ةرتفلا هذه  ةليط  مهل  رفوت  مل  حوزنلا  ةرتف  يف  ناسنإلل  ةيساسألا  تاجاحلا  نأب  يبهذلا  تراشأو 
" . برشلل ةحلاص  هايم  ريفوت  ىتح  الو 

ةرتف يف  ادج  ةليلق  ةيلحملاو  ةيلودلا  تامظنملا  مامتها  يبهذلا "  تلاق  ةيلودلا  ةمظنألا  لماعت  ىوتسم  نع  امأ 
مويلا ىتح  مهعم  نواعتلا  مت  قارعلا  ةحاسم  ثلث  تلمش  ةعساش  قطانمل  شعاد  حايتجا  دعبو  ةريخألا  حوزنلا 

 ". ةيداعلا ناسنإلا  تاجايتحا  طسبا  ريفوت  ىلإ  رقتفت  ادج  ةسئاب  ةقيرطب 

كلطملا ةنجل  لثم  ناجل  ةموكحلا  يف  تلكش   " يبهذلا تلاق  صوصخلا  اذهب  ةيموكحلا  تاءارجإلا  ةيحان   نمو 
يف نيرمألا   يناعي  يقارعلا  نطاوملا  لظو  ىودج  نود  نم  قارعلا  ةينازيم  نم  تارايلم  ةنجللا  هذه  تعيض  اهريغو 

اضيأ ." ءارعلا  يفو  نيحزانلا  ميخ 

يف انحجن   , قارعلا عضول  ةهباشم  لود  يف  ةلثامم  براجتل  جذامن  ةسارد  دعبو  نحن  هب  يدانن  ام   " يبهذلا تفاضأو 
يلثمم نم  ديدعلا  نم  امعد  اندجوو  نوناقلا  لاجر  نم  نييقارع  نيصصختم  لبق  نم  تبتك  نوناق  ةدوسم  داجيإ 

ةءارقلل مويلا  ىتح  ناملربلا  جاردإ  ىلع  ةنوكرملا  ةدوسملا  حرطت  مل  فسألل  نكل   , يقارعلا ناملربلا  يف  بعشلا 
 . قارعلا يف  نيحزانلا  ةيامحو  ثراوكلا  ةرادإ  نوناق  عورشمب  قلعتت  ةدوسملا  كلتو    , ىلوألا

مالآ نوسسحتي  نمم  قارعلا  يف  ءافرشلا  نييفحصلا  نم  ديدعلا  ةدناسمب  ايمالعإ  ةلمحلا  قالطا  ىلع  لمعن  نالاو 
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: كمسا

: ينورتكلإلا كديرب 

: كعقوم

: كتاقيلعت فضأ 
 

: ةروصلا

: دوكلا

لسرأ

ةروصب ناسنإلا  قوقحو  نيحزانلا  عيضاوم  يف  ةلماعلا  يندملا  عمتجملا  تامظنم  معدب  اضيأو  يقارعلا  نطاوملا 
الماك قارعلا  تاظفاحم  ىوتسم  ىلع  لمعن  نحن   " يبهذلا تلاق  عورشملل  ةددحملا   ةينمزلا   ةرتفلا  نعو  ةماع . 

ةلمحلا ديعصت  ىلع  ةمداقلا  رهشا  ةتسلا  لالخ  لمعلا  لصاونو  ةيضاملا  رهشا  ةتسلا  ذنم  شرولا  ةماقإب  انأدب  ثيح 
ناملربلا ةبق  لخاد  عورشملا  ءارق ة  لجا  نم  يندملا  عمتجملا  تامظنمو  مالعالا  لئاسو  ةدناسمب  ةيمالعإلا 

ةيناملربلا لتكلا  نيب  لكاشملاو  ةصصاحملا   , رقتسم ريغ  ناملربلا  عضوو  ادج  ةكبترم  قارعلا  يف  ةماعلا  عاضوألاف  ,
لجا نم  نييقارعلا  نييناملربلا  نم  انل  ةمعادلا  ةدعاقلا  عيسوت  لمأ  ىلع  رهشا  ةتس  لاجم  يطعن  كلذل  ةقفاوتم  ريغ 

ىلوألا ." ةءارقلل  نوناقلا  عورشم  ةدوسم  عفرو  عفدل  اعيقوت  عمج 50 

نم ددع  داحتا  نم  تاراسم  ةسسؤم  يف  تلكش  يتلا  ةيمالعإلا   ةيندملا  ةنجللا  دجت  نأ  يبهذلا   حمطت  اريخأو 
ىلع طغضلاب  قارعلا  يف  ةيمالعإلا  ةيمسرلا  تاسسؤملا  نم  امعد  يندملا  عمتجملا  تامظنمو  مالعالا  لئاسو 

 . يقارعلا ناسنإلا  ةمارك  ةيامح  لجا  نم  نوناقلا  اذه  عيرشتو  ةءارقل  ةيذيفنتلاو  ةيعيرشتلا  ةطلسلا 

ىدحا يهو  مولس   دعس  .د  ةسائرب  يف 25/7/2012   ةيمالعإلاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم   ةسسؤم  تسسأت 
قارعلا يف  تانوكملا  قوقح  نامضو  ةيفاقثلا  ةيددعتلا  زيزعتل  فدهتو  ةيموكحلا  ريغ  يندملا  عمتجملا  تامظنم 

 . قارعلا يف  تاعازنلا  عنمل  نايدألا " راوح   " عيجشتو ,

 

Share

تاقيلعت دجوت  ال 

كقيلعت فضأ 

: ةروصلا يف  هارت  يذلا  دوكلا  لخدأ  كلضف  نم 

    

ةيبعش رثكألا 

نوناــقل لــماكلا  يمــسرلا  صنلا  ةــقيقحلا ) ) رــشنت
يف باونلا  سلجم  هيلع  قداص  يذـلا  دحوملا  دعاقتلا 

ماـعلا اذـه  ةـيادب  نـم  قـبطيو  نينثـالا  موـيلا  هتـسلج 
.نينطاوملا عيمجل  ةبسنلاب  هتيمهال  كلذو  ي2014  ـــ شيعم و  ـــ بأ دودرو  تا  ـــ يذوبأ
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2013 ةقيقحلا ©  ةديرج 

ةقيقحلا باتك 
ميسقتلاو يبهذملا  قطنملا 

نا لوقي ، قطنملا  يلضفلا    ناندع 
يبهذم عارص  وه  قارعلا  يف  عارصلا 

ّىذغتو ةيجراخلا ، تادنجالا  هنارين  تلعشأ 
ىلع نوعراصتي  نيذلا  ةساسلا  عماطم  نم 

... تسل  انهو  بساكملاو ، بصانملا 
رثكأ ليصافت 

؟ مهينطاوم قارعلا  ماكح  ميقي  فيك 

؟ جرختلا دعب  اذامو  تاعماجلا  ةبلط 

مهنع عفادي  نم  نوعمسي  ءايحأ ..  ءادهشلا 

زاجنالا لقثو  هلالادبع 

..نيسوق باق  اهريرحت  تابو 

..نيسوق باق  اهريرحت  تابو 

بََسْتكُملاو ةرطفلا  نيب  ام  ةلوفطلا  لايتغا 

يقارعلا نهارلا 

هوبا ةرم  هرو  ضكريو  هوباو  هما  فوعي 

 ( ةقيدصلا نارينلا   ) ءاطخلا ةبوذكا 

ةيخيراتلا تايوستلا  ةكرعم  ىونين ...  اي  نومداق 

جاجتحالاو!!؟ ايجولونكتلا 

نادملا يضاقلا 

نيفرطلل ةراسخلا  نومضم  عارص 

يفاصرلا فورعم  ةروث 

حمالملا لتقت  ةفآ 

قارعلا يف  باتكلا  قيوست  ةمزأ 

ةيبرتلا يف  ءاملعلا  ءارا 

..رهش لك  سأر  نييقارعلا  لوصحم 

نيمعادلا ءامـسأب  ةمئاق  ردـصي  يـسورلا  نمألا  زاهج 
ينازرابو يمشاهلا  مهنيب  شعاد  ميظنتل 

ديعس نيسح  ادج " مولظملا  "

مشر يلع  ىلا  ةلاسر 

بابـسأ فشكت  ةـقيقحلا  رهاـع ...)  ) ةـميرج لـك  ءارو 
( دادُس  ) باشلا لتقم 

ملاعلا يف  ةيلايرـس  روص  باتك  لوأ  ..يمـالحأ  لـخاد 
يبرعلا

ءار ـــــــــــ عش .......و  تا  ــــــــــ يذوبا

داهـشتسال ةريخألا  تاظحللا  يوري  بئات )  ) يثعب دـالج 
لداع مالس  لضانملا 

ىلا هعاـبتأ  وعدــي  يرهاوـظلا  ..ئجاـفم  حيرــصت  يف 
نييحيسملاو ةعيشلا  لتق  بنجت 
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