
  2010أغسطس    00   العدد التجرييب

   

العدد التجرييب    جملة شهرية تصدر عن مؤسسة ماعت  جملة شهرية تصدر عن مؤسسة ماعت 

  



  علي راديو ماعت    

www.radiomaat.org 
   

                       

 

 

 

          تابعوا برنامج 

 
 

www.radiomaat.org

              2                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تابعوا برنامج 
  
  
  
  

www.radiomaat.org
  



 

3 

    

  .����� ه�� ا	������ت 
ا �� ا	��	� ا	�ي ����ج ا	�� ا	������ �� ��ش���� 

إذا ��  -	-��	!�ن أن ���*(ا آ�' &�%�ه� ه$#ء ا	!�ش��� 
��ر ر:�9 ��8 ا	�7دم ، وا	�ي  *2 ا�� –

، أي ب�A�&2011  E@ ا&���7ق ان�=�ب� *2  ش�� &��!�� 
 �F��!	ا E�EA	9 ا-A!	ا �!G �� 2����� @8* أول Iن���

��  E��* ،76 ا	��M�Eت ا	E&�(ر�I ا	��L 2	K ا	!�دة 
ا	E&�(ر ، أص�R أ�QGء �A-9 ا	��P ا	PGM ا	�:�2% 

�	 Rش���	ا Tح ��	2 ا����ر �� * V�*�	ا P8�!	ا ا�.  
	� �Z(ن )  2015 – 2010( إن �A-9 ا	��P ا	�7دم  

���E�-7� �%-A ب��ل �� ا ح(ال *�	!��م ا	��F��� 2� ���م 
ج%�م ب�] ا	�G �F!� إذا آ�ن راب�(ا ا	%��ق وا	��� 
&�8-(ا 	�Zا&�� E^ _-Gر ه�� ا	!��م أم # ، *[ذا �� آ�ن(ا 

	(�L و�(ا���L ، وإذا E^ _-Gره� *�	�ابZ�& R(ن ه( ه�ا ا
ه( ا	(E^ #–  �Lر ا-  a	� �Z(ن(ا آ�	` *�	=�&�  

  
وا	!f-(ب اeن �� ا حdاب وا	7(ى ا	%��&�I ب!� *��� 
ا	�dب ا	(2�L نg%� أن �-Kg ن�F ��ش���� إ	_ ذ	` ، وأن 
 Iب�ت �(ج��fو� h2 ب�ا�* ��Zg�	ا _-G M!ح ��-!��

ه� ، و��ا2G آ@ ه�� ا ب��د ا	�2 	-!(ا���L و# �=i &(ا
 Ig	�%	ر ا)f%	2 ا* ���G ث��E��.  

وآ!� ه( ��-(م إن ا#ن�=�ب�ت *2 آ@ دول ا	��	� ا	!�E7م  
ه�G 2س ا	�E!�7اI�L ، ح�� إن�� حEث �=i ا	������ 
�� ا 	' 	-��ء و# �%��Eف &(اه� ، و�� ث� *[ن ا حdاب 

 ب��و�E�%� �� h وا	���رات ا	%��&�I و��ش���� # ���� إ#
 ، ��-G #ب���� إ�fو� ��A2 ب�ا�* dو# ��آ �L!(ا	ه�ا ا
*�@ �Z(ن ان�=�ب�ت �A-9 ا	��P ا	�7د�I ه�G 2س 
 ��#n I-%-& 2* ةE�Eج I7-ح R�8� !�8ي أم	ا P���	ا

  وأح��M ا	!�Eرة ؟ 
�7(ل أن ا	!(ا�L ا	!�8ي  	� �%�Eg  –ح�_ اeن 

&2 ا	��	!�ن إ# ب��If �� دI��G ا	!�ش��� 	�Zا
 P���	ي ���   ا�	ه�ي ا)A	%$ال ا	أ�� ا

  I�g�Zب T-��!	!��!-��  دوره� وا	(اب ا�	ا  I&ر�!�
ا	�^�بG 2-_ ا	�I�)Z ، وآ�I�g  أدا:�� ب�&�!�ار ، *[ن 
إج�ب�� #زا	I�:�p K *2 آ@ ��fب�ت ا	!�ش��� ، و��Eو 

ا	�ي ���s *�� ا	!(ا�L إن�� &�F@ آ�	` ح�_ �2�r  ا	�(م 
دا:� وح���ن �%�!� ��  ا	!�ء  ا	!�8ي *Mt  2م 

  .وا	��اء وا	��Zب�ء 

  
  

  

ه@ إ	_ ه�ا ا	�E ا�%�K دا:�ة ا	!�-���g إ	_ آ�ا&2 
 I�)Q�	 R-��ش�	!�!(م 	%�2 ا	!� آ@ ه�ا ا	!�ن ؟ و	��	ا
ا	!A-9 ا	!(^� ؟ و�� ا	!��*V ا	��F��� 2ه� ه$#ء �� 

ا &I-u و��pه� ^E ��  ا	��8نI ا	!��(دة ؟ آ@ ه��
ا&��GE:�� �� ا	�اآ�ة  بn @�g#ف ا	M*��ت ا	�v� 2ت 
ش(ارع �Gص!I و�Eن و^�ى �EG)� @�^ �8 ا#ن�=�ب�ت 
بrآ�� �� أرب�I أش�� ��*V  ص(را  وأ&!�ءا  و��ش��� 
���!-�� 	!A-9 ا	��P  ا	�ي �� ا	!�7ر انMfق ان�=�ب��� 

.  
 P�	�&ه� �� أ��pت و��*M	ا  �2 آ@ ه�* �F�-	

أن ا	��	��I   -2  أP-p ا ح��ن 
 �L!(ا	ن ا)�L�=� # ��-!��!	!�ش��� ا	ا �� _!F�	ا
 _-G اب] ه��ك�	�7ار ا	ا Vن ص�ن)�L�=� ���Z	و ، �^MLإ
آ(رن�s ا	��@ *2 ��7 ا	�dب ا	(2�L ا	�E!�7ا2L ، وآrن 
 �L!(ا	` ا	!�_  ، أ�� ذ	ا Iا �@ ون��� I
ا	!�7(ر ا	�ي &�VQ ص(�� *2 ص�Eوق ا#^��اع *�ض�� 
ش_ء ث�ن(ي �!��� *2 وج(د رض� ا	�dب ا	(2�L ، و# 

وزن 	�  إذا �� ج�ء ا	!�-�'  I!:�^ _-G ��ش�2 ا	�dب   
*�	��Aح *2 ه�� ا	��	Q� I!(ن ���E7 دون ا	��جI إ	_ 

 I�	 �G ت و���ض�����*M	ا �ه� ��G  �
 PA� �!	 Iأن ن�&� ص(رة ا*��اض� ��	ب *��� ، وح�و�f=	ا
أن ��آ�f� ��-G dب ا	!�ش��� 	�Zا&2 ا	��	!�ن ، *[ن�� 
�PA أن ن�Tg أو# أن ا	���P *7} ه( ا	�ي �PA أن �Z(ن 
 VQ� # أن PAو� ، ���e �	ب �� أو�f=	ب��ا ا �����
 �Aوه( ��8| ب�ن�� ��n ف�L أي
و��fب� ا#ن�=�ب2 ، و��7_ ا	%$ال ا	A(ه�ي �� ا	�ي ��� 
  ا	���P ا	!�8ي و�� ث� �PA أن ���f� ��!Qب ا	!�شR ؟ 
*2 ا�7�Gدي إن أول �� ��� ا	���P ا	!�8ي ح�	�� ه( أن 
 2&�Zإذا �� *�ز ب R!�ش	ا �	 ��E7�& ي�	ف �� ا���

!���If ب�	���ة ا	�(��I 	� ، ا	��	!�ن G-_ ص��E ا	=��Eت ا	
و آ�' &�%�� ا	�Q( *2 ��%�� ج(دة ا	=��Eت ا	���I ؟ 
، وآ�' &�%�� *R�* 2 *�ص 	-���ة ا	I!��Z  ب��ء دا:��� 
 '�g=� 2* ��%�& '؟  وآ� ��	 @!G ص�* T-� لM� ��
 ����G R�g� ان IF�	 �� ~2 آ@ ش* I��)�	!��ن�ة ا	ا

�ن�ة ا	�2 أص��K ��7را �-` ا	!�
  دا:!� G-_ ح��ة ا	!(ا�L ا	!�8ي ؟

ا �� ا	��ن2 ا	�ي ����ج أن �%!�� ا	���P �� ا	!�ش���  
 R!�ش	2 ، و�� ثّ� *�-_ ا�����	وره� اEب T-��� �!�* )ه
أن ��f� 2* �!Qب� �� &��g-� إزاء  آ��� �� ا	������ت 

:M� E�� �	ه� وش�ب وE	ا ���-G @2 أآ�	ا I�	��	ا �^MLإ I!
	�E7م ا	(�L و�f(ر� و��%�� ح��ة �(ا���L ، و����ج إ	_ 
رج�ل صE^(ا �� �GهEوا ا	��G P-�� ح�_ ��!�Z(ا �� 

����� ه�� ا	������ت 
ا �� ا	��	� ا	�ي ����ج ا	�� ا	������ �� ��ش���� 

	-��	!�ن أن ���*(ا آ�' &�%�ه� ه$#ء ا	!�ش��� 
–ح�	��g ا	��Aح 

&�A@ ا&���7ق ان�=�ب� *2  ش�� &��!�� 
 �F��!	ا E�EA	9 ا-A!	ا �!G �� 2����� @8* أول Iن���

، *��E ا	��M�Eت ا	E&�(ر�I ا	��L 2	K ا	!�دة 
ا	E&�(ر ، أص�R أ�QGء �A-9 ا	��P ا	PGM ا	�:�2% 

�	 Rش���	ا Tح ��	2 ا����ر �� *
إن �A-9 ا	��P ا	�7دم  

���E�-7� �%-A ب��ل �� ا ح(ال *�	!��م ا	��F��� 2� ���م 
ج%�م ب�] ا	�G �F!� إذا آ�ن راب�(ا ا	%��ق وا	��� 
&�8-(ا 	�Zا&�� E^ _-Gر ه�� ا	!��م أم # ، *[ذا �� آ�ن(ا 

E^ _-Gره� *�	�ابZ�& R(ن ه( ه�ا ا
	� �Z(ن(ا آ�	` *�	=�&�  

 �Qأ� ���Lو�(ا.  
وا	!f-(ب اeن �� ا حdاب وا	7(ى ا	%��&�I ب!� *��� 
ا	�dب ا	(2�L نg%� أن �-Kg ن�F ��ش���� إ	_ ذ	` ، وأن 
 Iب�ت �(ج��fو� h2 ب�ا�* ��Zg�	ا _-G M!ح ��-!��

	-!(ا���L و# �=i &(ا
 Ig	�%	ر ا)f%	2 ا* ���G ث��E��

وآ!� ه( ��-(م إن ا#ن�=�ب�ت *2 آ@ دول ا	��	� ا	!�E7م  
ه�G 2س ا	�E!�7اI�L ، ح�� إن�� حEث �=i ا	������ 
�� ا 	' 	-��ء و# �%��Eف &(اه� ، و�� ث� *[ن ا حdاب 

وا	���رات ا	%��&�I و��ش���� # ���� إ#
 ، ��-G #ب���� إ�fو� ��A2 ب�ا�* dو# ��آ �L!(ا	ه�ا ا
*�@ �Z(ن ان�=�ب�ت �A-9 ا	��P ا	�7د�I ه�G 2س 
 ��#n I-%-& 2* ةE�Eج I7-ح R�8� !�8ي أم	ا P���	ا

وأح��M ا	!�Eرة ؟ 
 V^(ا	ن  -اeح�_ ا

�� دI��G ا	!�ش��� 	�Zا
أ�� ا	%$ال ا	A(ه�ي ا	�ي ���   ا	���P    ... ر��Qن

  I�g�Zب T-��!	وا
ا	�^�بG 2-_ ا	�I�)Z ، وآ�I�g  أدا:�� ب�&�!�ار ، *[ن 
إج�ب�� #زا	I�:�p K *2 آ@ ��fب�ت ا	!�ش��� ، و��Eو 

إن�� &�F@ آ�	` ح�_ �2�r  ا	�(م 
ا	!�8ي *Mt  2م 

وا	��اء وا	��Zب�ء  

ه@ إ	_ ه�ا ا	�E ا�%�K دا:�ة ا	!�-���g إ	_ آ�ا&2 
 I�)Q�	 R-��ش�	!�!(م 	%�2 ا	!� آ@ ه�ا ا	!�ن ؟ و	��	ا
ا	!A-9 ا	!(^� ؟ و�� ا	!��*V ا	��F��� 2ه� ه$#ء �� 

ا	��8نI ا	!��(دة ؟ آ@ ه��
ا&��GE:�� �� ا	�اآ�ة  بn @�g#ف ا	M*��ت ا	�v� 2ت 
ش(ارع �Gص!I و�Eن و^�ى �EG)� @�^ �8 ا#ن�=�ب�ت 
بrآ�� �� أرب�I أش�� ��*V  ص(را  وأ&!�ءا  و��ش��� 
���!-�� 	!A-9 ا	��P  ا	�ي �� ا	!�7ر انMfق ان�=�ب��� 

. 2010*2 ن���I ش�� ن(*!�� 
K*M	اوا  P�	�&ه� �� أ��pت و��*M	ا  �2 آ@ ه�* �F�-	
 I��GE	ا- * I8���	ا ح��ن ا P-p2  أ

 �L!(ا	ن ا)�L�=� # ��-!��!	!�ش��� ا	ا �� _!F�	ا
 _-G اب] ه��ك�	�7ار ا	ا Vن ص�ن)�L�=� ���Z	و ، �^MLإ
آ(رن�s ا	��@ *2 ��7 ا	�dب ا	(2�L ا	�E!�7ا2L ، وآrن 

��p )ه �رض� �L!(ا	` ا	!�_  ، أ�� ذ	ا Iا �@ ون��� I
ا	!�7(ر ا	�ي &�VQ ص(�� *2 ص�Eوق ا#^��اع *�ض�� 
ش_ء ث�ن(ي �!��� *2 وج(د رض� ا	�dب ا	(2�L ، و# 

وزن 	�  إذا �� ج�ء ا	!�-�'  I!:�^ _-G ��ش�2 ا	�dب   
*�	��Aح *2 ه�� ا	��	Q� I!(ن ���E7 دون ا	��جI إ	_ 

  .ص(�� 
� ه�� ا	M*��ت و���ض���  �G	�I وإذا �� ��Aوزن�G  �

 PA� �!	 Iأن ن�&� ص(رة ا*��اض� ��	ب *��� ، وح�و�f=	ا
أن ��آ�f� ��-G dب ا	!�ش��� 	�Zا&2 ا	��	!�ن ، *[ن�� 
�PA أن ن�Tg أو# أن ا	���P *7} ه( ا	�ي �PA أن �Z(ن 
 VQ� # أن PAو� ، ���e �	ب �� أو�f=	ب��ا ا �����

 ����G P8ن R!�ش	ا �Aوه( ��8| ب�ن�� ��n ف�L أي
و��fب� ا#ن�=�ب2 ، و��7_ ا	%$ال ا	A(ه�ي �� ا	�ي ��� 
ا	���P ا	!�8ي و�� ث� �PA أن ���f� ��!Qب ا	!�شR ؟ 
*2 ا�7�Gدي إن أول �� ��� ا	���P ا	!�8ي ح�	�� ه( أن 
 2&�Zإذا �� *�ز ب R!�ش	ا �	 ��E7�& ي�	ف �� ا���

ا	��	!�ن G-_ ص��E ا	=��Eت ا	
و آ�' &�%�� ا	�Q( *2 ��%�� ج(دة ا	=��Eت ا	���I ؟ 
، وآ�' &�%�� *R�* 2 *�ص 	-���ة ا	I!��Z  ب��ء دا:��� 
 '�g=� 2* ��%�& '؟  وآ� ��	 @!G ص�* T-� لM� ��
 ����G R�g� ان IF�	 �� ~2 آ@ ش* I��)�	!��ن�ة ا	ا

�-` ا	!�.. ص��ح� ح�_ ���م آ!Eا 
دا:!� G-_ ح��ة ا	!(ا�L ا	!�8ي ؟

ا �� ا	��ن2 ا	�ي ����ج أن �%!�� ا	���P �� ا	!�ش���  
 R!�ش	2 ، و�� ثّ� *�-_ ا�����	وره� اEب T-��� �!�* )ه
أن ��f� 2* �!Qب� �� &��g-� إزاء  آ��� �� ا	������ت 

:M� E�� �	ه� وش�ب وE	ا ���-G @2 أآ�	ا I�	��	ا
	�E7م ا	(�L و�f(ر� و��%�� ح��ة �(ا���L ، و����ج إ	_ 
رج�ل صE^(ا �� �GهEوا ا	��G P-�� ح�_ ��!�Z(ا �� 

ت
اال
مق
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الصحافة الشعبية

                                                                                                           

  سكرتري التحرير           
 فتحي عبدالعليم          شيماء أمحد

  

 تغري القوى العاملية... ....

األنشطة

 الصحافة الشعبية

من احمليط للخليج

                              
  املشرف العام
 أمين عقيل

  جملة شهرية  تصدر عن مشروع صوت املواطن    
 أسرة التحرير            

شيماء أمحد –الشاعرحممد  - والء جاد الكرمي  
  سلمي شاهني                          

.... عامل ما بعد أمريكا
 

  

 األنشطة

 من احمليط للخليج

جملة شهرية  تصدر عن مشروع صوت املواطن    
    رئيس التحرير  
  هند فؤاد     

    
         



 �����اج ������م رو������ ، أو ������ت أ
	����ة ا�دارة ������
 �	��� �  .ا!�ی��� ، أو %&� %�$ ��آ	" ا! ��ی

آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
       $����45�خ7 ا *�اب   �( �>;ا :�" أرا�9" ا �و �:
      =��� >���ی��ء ا ��Aد وا 5*@?C!وا!%�رب وا!.��0ر وا
 ���%;ت ا �F$ ، و �5 �0�;ا  0/ �4;یE ا!رض ا �را
إ = �	*��Aت ������  �A	;ا �< ورا��0G ا 5����رات دون   

 "I�I� �G���= ���ل ا 	5; :" ه�2ا ا �;>< ، و ��5    أي �
� أ�����م   ���	���L ت ا����M@5 د وا;����I وا E����%او����9;ا ا �
5ی< ا �����Aدی< وا �M����Fب ا ا�����N "����: $����Nو    O*����&5 ا

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
أه�روا 5�%� ا 5;ا>	� و:%;ا )�< أ)	�ء ا ;>< ا ;ا��� ،  

  "���: ����	������	�ء وا 	;)���� أ ;ان���� ����< ا ���0;ان   وأذا%���;ا أه
      ��5�وا 4��ن ، و �5 �; ;ا ا *	��5� :�" ا ����L إ �= ��
وQ��( R�A��9 >��4< ، و ���5 �����وا )���< �&���5" ا ��;><   
�&���ت ا ��;ه/      
 S ���L  ن;ن���I ا ا;��M�N ���5 و ، T��<�M%وأ

 ����ت ر
�ل ا �ی< ا *�?�ی;ن��O5� و ��:  .ا �

*(�)�ت ، ���   ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن
� �CVرن�� و��ری(	�� و�I*	���	�� ��< رأس     %�&��4;ا :" �
     >� ;W�&5 آ�;ا ان?��*" �*= زهة ا (�F(�ش ، و��� �
  ��:�IO ا ;>< :" �&�رح وزارة ا "?IO� ةق خ�� >�
� وأ�5;ا ا��Qم :�IO ب أو �&�ب ، و�� ��&;ا ا�I� Q(
واش����*وا ا IO5?�����< و%�����دة ا ?����� وأدخ�����;ه/ �]�����ة   

  .�:�I< وا @�M �< وا ���ری< 

 ; آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
� و:" %@��رات  Iت  �5;�;ا �4[ .(;ر ا �وی�W5 آ�ن ا

  ��= ا @ق ا &ی��ة G�@ ا 5;ت و:" ا *;ا)�[ ا.  
 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت �� 

��0 و, ذ�� ، آ�ن;ا  �	I_;^ ،  �	0/ ی5�4;ن�  Q(
�= أن?��	� ، )� ��:�� �M �N وأ���ن� )� 2وق ، �وی�*5;ن 

 و �< )�ون ��/ ا L	�وق

                       

    

ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
        `@�&Nأ آ�ن;ا  ��%;ن�� :�" ا ]�Qم )� &����ت :�" ��
ا ���< ، و�� آ�ن;ا  �I@�;ا �	� ا �5ء )�!ی�م ، و�� آ�ن;ا 
  ���	�;�( Eو����اخ �	�ف ����ق ش��;ار��L آ��;ا �����^ ا*� 
دون أن ی4آ���;ا �����آ	� ، و����� آ����ن;ا  �4����;ا ��]���/   

ف اL ا � �< خ��L� 4" �< ا!��س ���نL .  

آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
�;ن��� :��" >��;ا)� ا (���M و����Mرات ا ��5;ت وا 5اآ��$   *%
4�  ا 	����E ، ����� آ����ن;ا     ?���.  =����� �ا 5*�0 ����� ا &����)4
� ا �و ��� وی�@;ه���      ��I?ن =���� ���	
Q� ����0روا %��ارات 

� ا &�@�ن  �&*(��;ه� :� �� وخ�ام ا QMط و�	�)%��5�  "
     �I��.Q آ���$ ا ������ت ا
ا����ت �S�4��L ا 	]�� و�

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
    ����e ا ���F$ ی*(��Q��c "��: dMم ا!����C >��� ��Oآ��;ا أآ�
 ، ��	I5 ا ���5ت ا!��c ": ن;@M)*ی >�O�O ة ، واا &�:

  �� =���� ���?� ���0  ، و ���5  ���5  �آ��;ا ����f ا 5	���هR ا 5*(
����= ��0 �����0 ، و ����5 �آ���;ا  � /�����آ���;ا ��g&����ت ا *��
� ا 25ری� ، و �5 ���5*
ا �5�h( >�5و�9�0/ ا �5دی� وا,
      E�5� ت ��;ق ا��M���زوا ه2ا ا ?EL ا *�&�?" )��< �*@

 ; آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
�  ;����;ش ������;ن >?���E ����< أ>?� 	���� �4���9   

ا ��F;ارع و����Aر ا ��5;ت وه�����" )��اءة ا!>?���ل ، ����     
 �یF( ر��N j@% = وى إh5 ی5" ا��دی< وF5 ا ا; ;�
ی&��*(���0 ا ���Iدری< وا &����5ة وأ.���4ب ا ��F*&5?��ت  

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
، >�� �; ���;ا ا �������Aت إ ���= أآ�دی�����5ت  *(���یR ا �����>

�� E5	R* وش�یl أ��ا    �.: =���;ا ا L4;ل �
و
دون	��� ودون��T إ����وات ورش���وى و
���m ���< ا $�����45    

ات وا g5هQت M) ا >�   .وأهE ا ;ا�@�  )�n ا 	]

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
   >�����@I و�; �����;ا ا  ��Aا��خ)�����;ا ا �را�������ت ا�������*

ي �< .��$ ا ��5ن� ا &�L5 إ = ا �" )	[ )��یة  "��
   $��LI زراع ا =����:��" ���;ق ا!%@���ن ، و I���9 ���5;ا 
�*�= آ��دوا ی�?��وا )�را�*�T  ، و���� ا�*&�0�;ا ا���*�اد     
�= شاTG �*= أ.SM شSM ا A;ع ی�0دن� إذا ���  � S5I ا

 �����اج ������م رو������ ، أو ������ت أ
	����ة ا�دارة ������
 �	��� �ا!�ی��� ، أو %&� %�$ ��آ	" ا! ��ی

آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���    ;
       $����45�خ7 ا *�اب   �( �>;ا :�" أرا�9" ا �و �:
      =��� >���ی��ء ا ��Aد وا 5*@?C!وا!%�رب وا!.��0ر وا
 ���%;ت ا �F$ ، و �5 �0�;ا  0/ �4;یE ا!رض ا �را
إ = �	*��Aت ������  �A	;ا �< ورا��0G ا 5����رات دون   

 "I�I� �G��أي 
� أ�����م   ���	���L ت ا����M@5 د وا;����I وا E����%او����9;ا ا �
5ی< ا �����Aدی< وا �M����Fب ا ا�����N "����: $����Nو    O*����&5 ا

4اء L ا.  

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
أه�روا 5�%� ا 5;ا>	� و:%;ا )�< أ)	�ء ا ;>< ا ;ا��� ،  

  "���: ����	�وأذا%���;ا أه
      ��5�وا 4��ن ، و �5 �; ;ا ا *	��5� :�" ا ����L إ �= ��
وQ��( R�A��9 >��4< ، و ���5 �����وا )���< �&���5" ا ��;><   
�&���ت ا ��;ه/      
 S ���L  ن;ن���I ا ا;��M�N ���5 و ، T��<�M%وأ

 ����ت ر
�ل ا �ی< ا *�?�ی;ن��O5� و ��:ا �

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن
� �CVرن�� و��ری(	�� و�I*	���	�� ��< رأس     %�&��4;ا :" �
     >� ;W�&5 آ�;ا ان?��*" �*= زهة ا (�F(�ش ، و��� �
  ��:�IO ا ;>< :" �&�رح وزارة ا "?IO� ةق خ�� >�
� وأ�5;ا ا��Qم :�IO ب أو �&�ب ، و�� ��&;ا ا�I� Q(
واش����*وا ا IO5?�����< و%�����دة ا ?����� وأدخ�����;ه/ �]�����ة   

�:�I< وا @�M �< وا ���ری< ا 5	

 ; آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
� و:" %@��رات  Iت  �5;�;ا �4[ .(;ر ا �وی�W5 آ�ن ا

  ��= ا @ق ا &ی��ة G�@ ا 5;ت و:" ا *;ا)�[ ا
 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت �� 

آ�ن;ا  �	I_;^ ،  �	0/ ی5�4;ن� 
�= أن?��	� ، )� ��:�� �M �N وأ���ن� )� 2وق ، �وی�*5;ن 

و �< )�ون ��/ ا L	�وق
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ت
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ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���        ; آ�ن ا ��0 
        `@�&Nأ آ�ن;ا  ��%;ن�� :�" ا ]�Qم )� &����ت :�" ��
ا ���< ، و�� آ�ن;ا  �I@�;ا �	� ا �5ء )�!ی�م ، و�� آ�ن;ا 
  ���	�;�( Eو����اخ �	�ف ����ق ش��;ار��L آ��;ا �����^ ا*� 
دون أن ی4آ���;ا �����آ	� ، و����� آ����ن;ا  �4����;ا ��]���/   

ف اL ا � �< خ��L� ن���

آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���         ;
�;ن��� :��" >��;ا)� ا (���M و����Mرات ا ��5;ت وا 5اآ��$   *%
4�  ا 	����E ، ����� آ����ن;ا     ?���.  =����� �ا 5*�0 ����� ا &����)4
� ا �و ��� وی�@;ه���      ��I?ن =���� ���	
Q� ����0روا %��ارات 

� ا &�@�ن  �&*(��;ه� :� �� وخ�ام ا QMط و�	�)%��5� 
     �I��.Q آ���$ ا ������ت ا
ا����ت �S�4��L ا 	]�� و�

5���ت �I;ی/ ا!�	�ن�  .و

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
    ����e ا ���F$ ی*(��Q��c "��: dMم ا!����C >��� ��Oآ��;ا أآ�
 ، ��	I5 ا ���5ت ا!��c ": ن;@M)*ی >�O�O ة ، واا &�:

  �� =���� ���?����5  �آ��;ا ����f ا 5	���هR ا 5*( 
����= ��0 �����0 ، و ����5 �آ���;ا  � /�����آ���;ا ��g&����ت ا *��
� ا 25ری� ، و �5 ���5*
ا �5�h( >�5و�9�0/ ا �5دی� وا,
      E�5� ت ��;ق ا��M���زوا ه2ا ا ?EL ا *�&�?" )��< �*@

/��  .و)ا�R ا *�

 ; آ�ن ا ��0 ا �2ي )�		�� و)��	0/ .�	�وق ا,ن*(�)��ت ���       
�����;ن >?���E ����< أ>?� 	���� �4���9    �2آ���;ا �

ا ��F;ارع و����Aر ا ��5;ت وه�����" )��اءة ا!>?���ل ، ����     
 �یF( ر��N j@% = وى إh5 ی5" ا��دی< وF5 ا ا; ;�
ی&��*(���0 ا ���Iدری< وا &����5ة وأ.���4ب ا ��F*&5?��ت  

 �  .ا (�.

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
، >���; ���;ا ا �������Aت إ ���= أآ�دی�����5ت  *(���یR ا �����>

�� E5	R* وش�یl أ��ا    �.: =���;ا ا L4;ل �
و
دون	��� ودون��T إ����وات ورش���وى و
���m ���< ا $�����45    

ات وا g5هQت M) ا >� وأهE ا ;ا�@�  )�n ا 	]

 ; آ�ن ا ��0 ا 2ي )�		� و)�	0/ .	�وق ا,ن*(�)�ت ، ���  
   >�����@I و�; �����;ا ا  ��Aا��خ)�����;ا ا �را�������ت ا�������*

ي �< .��$ ا ��5ن� ا &�L5 ا
   $��LI زراع ا =����:��" ���;ق ا!%@���ن ، و I���9 ���5;ا 
�*�= آ��دوا ی�?��وا )�را�*�T  ، و���� ا�*&�0�;ا ا���*�اد     
�= شاTG �*= أ.SM شSM ا A;ع ی�0دن� إذا ���  � S5I ا
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  البطاله ىف الوطن العرىب
 2002ا	��ب2 ا	!(حE 	��م و�Q!� ا	����7 ا#^��8دي 

 I-8	ذات ا I�)��	ا I!$ش�ات ا#^��8د�	ا �� ���Z	ا
 M�7�%� 2 �(اج����	ت ا��E��	وا I�!��	ب�(ج��ت ا.  

وأش�ر ا	����7 إ	_ أن ا	��f	I ����� أحE أه� ا	����Eت ا	�2 
�(اج� ا#^��8د��ت ا	��ب�I *2 ه�� ا	!�ح-I و�Mل 

���&�Zا #ن��Fن I-�7!	%�(ات ا	ا وض�ع ا _-G I7�!�	ا �
 I�G�!وا#ج� Iا#^��8د�. 

 284و�(ضR ا	����7 أن EGد &�Zن ا	(�L ا	��ب2 ب-| ن�( 
�-�(ن�  300وار�Vg إ	_ ن�(  �2001-�(ن ن%!�G Iم 
2002  I�)�& ل ز��دةE�!` ب	وه( %  25.وذ

�� ب�� أG-_ ا	!�E#ت ��7رنI ب!�Eل ا	�!( ا	%�Zن2 *2 
� ��7ب@ ه�ا ا	�f(ر �Mح� ��ب�ب ا داء 
ا#^��8دي �� �Mل أر^�م ا	���h ا	!�-2 ا�ج!�	 2	E-�-ان 

 h���	ل ن!( اE�� |-%�(ات ا ���ة إذ ب	2 ا* Iب���	5,5ا 
وآ�ن  �G1997م %  3,6ث� ��اجV إ	_  

A& ��E�G@ ا	�!( ��E#  1998ا	��اجV ا	�G 2* ���Zم 
وG-_ ا	�M� ��%�� �� �pل % )  2,5

ا	����� ا	!�ض��� بQg@ ��%� ا#^��8د��ت ا	�I�fg إ# أن 
دون "ا	����7 �8' �%�(ى ن!( ا#^��8د ا	��ب2 بrن� آ�ن 

وذآ� ا	����7 أن� أ��م ح�	EG Iم ا	�!( ا	�27�7 *2 ه�� 
 V� _ل ح�E� ن�Z%	ا )!�	 Vg��!	ل اE�!	ا#^��8دات *[ن ا
 I����!	!%�(��ت ا	دي ا�� _-G I�*وج(د ب��ن�ت آ�
 2* ���� IQg=�!	ل ا)�E	د ذوي اEG ع�gن وار��Z%-	
ا	Eول ا	��ب�I ب8(رة I��G وب�	��	�FG 2 ا	!�I-Z ا	�2 
I-�7!	ة ا��g	ل اMو� ��	ح� Iب���	اج��� ا#^��8دات ا)�.  

 I	�f�	ا I-Z�� Iول �(اج�E	ا �ه� V�f�%�& '�Z*
� ؟ ه�ا �V ا	(ضV *_ ا#���Gر أن EGد &�Zن 

�-�(ن ن%!I و&���Vg  340ا	(�L ا	��ب�A�� 2وز ح�	�� 
وه�ا ��P-f �(*��  �2025-�(ن ن%!�G Iم 

*�ص G!@ �(اآP ه�� ا	��dدة، وأن ��I7f ا	��ق ا و&} 
�-�(ن *�صG I!@ جE�Eة  100وش!�ل أ*����7 ب��جI إ	_ 

�I-Z�� I ا	��f	I ا	�A%� 2@ 	!(اج 2020
I7f�!	ا �ا *2 دول ه�Eج I�g��� ت#E��.  

  

        حممد الشاعرحممد الشاعرحممد الشاعرحممد الشاعر
�� E�EG �� ت#M��#أب�ز ا 

I	�f�	ه_ ��8 *_ ا I	�fب 
� ا	��ص-(ن ا	!��f-(ن �!�@ ح�

 إج!�	_ �� %95.2 ح(ا	_
Eع و���gار� I�%ن ��-f��!	ب�� ا 

I����A	ا ���� ��7ب@ *_ وا 
T*(ا�	م �=�ج�ت ب�� ا�F�	ا 

 ه��ك أن آ!� .ا	�!@ &(ق واح���ج�ت
 ��Eل ار��gع *_ ��!�@ ا	�!@،

 ��7ب@ *_ �G 2007م *_ 18.6% 
 G-_ ب��ض�*I ه�ا .نg%� ا	��م
 I	�f�	ا I��7!	ا.  

البطاله ىف الوطن العرىب
و�Q!� ا	����7 ا#^��8دي 

 I-8	ذات ا I�)��	ا I!$ش�ات ا#^��8د�	ا �� ���Z	ا
 M�7�%� 2 �(اج����	ت ا��E��	وا I�!��	ب�(ج��ت ا

وأش�ر ا	����7 إ	_ أن ا	��f	I ����� أحE أه� ا	����Eت ا	�2 
�(اج� ا#^��8د��ت ا	��ب�I *2 ه�� ا	!�ح-I و�Mل 

���&�Zا #ن��Fن I-�7!	%�(ات ا	ا
 I�G�!وا#ج� Iا#^��8د�

و�(ضR ا	����7 أن EGد &�Zن ا	(�L ا	��ب2 ب-| ن�( 
�-�(ن ن%!�G Iم 

2002ب����I ا	��م 
�� ب�� أG-_ ا	!�E#ت ��7رنI ب!�Eل ا	�!( ا	%�Zن2 *2 

Z	و �	��	ح� ��ب�ب ا داء اM� ر)f�	�7ب@ ه�ا ا� �
ا#^��8دي �� �Mل أر^�م ا	���h ا	!�-2 ا�ج!�	 2	E-�-ان 

 h���	ل ن!( اE�� |-%�(ات ا ���ة إذ ب	2 ا* Iب���	ا
 �G1996م % 

ا	��اجV ا	�G 2* ���Zم 
2,5-( &�	�� وه( 

ا	����� ا	!�ض��� بQg@ ��%� ا#^��8د��ت ا	�I�fg إ# أن 
ا	����7 �8' �%�(ى ن!( ا#^��8د ا	��ب2 بrن� آ�ن 

  ".ا	f!(ح�ت
وذآ� ا	����7 أن� أ��م ح�	EG Iم ا	�!( ا	�27�7 *2 ه�� 
 V� _ل ح�E� ن�Z%	ا )!�	 Vg��!	ل اE�!	ا#^��8دات *[ن ا

وج(د ب��ن�ت آ�*�G I-_ ��دي ا	!%�(��ت ا	!����EG Iم 
 2* ���� IQg=�!	ل ا)�E	د ذوي اEG ع�gن وار��Z%-	
ا	Eول ا	��ب�I ب8(رة I��G وب�	��	�FG 2 ا	!�I-Z ا	�2 
I-�7!	ة ا��g	ل اMو� ��	ح� Iب���	اج��� ا#^��8دات ا)�

  I	�f�	ا I-Z�� Iول �(اج�E	ا �ه� V�f�%�& '�Z*
��-G ء�Q7	ن وا�Z& دEG ر أن���G#ا _* V(ض	ا V� ؟ ه�ا �

ا	(�L ا	��ب�A�� 2وز ح�	�� 
�-�(ن ن%!�G Iم  482,8إ	_ 

*�ص G!@ �(اآP ه�� ا	��dدة، وأن ��I7f ا	��ق ا و&} 
وش!�ل أ*����7 ب��جI إ	_ 

2020ب�-(ل �Gم 
I7f�!	ا �ا *2 دول ه�Eج I�g��� ت#E��

 

  

ت
قا
قي
حت

 

        حممد الشاعرحممد الشاعرحممد الشاعرحممد الشاعر ////عدادعدادعدادعدادإإإإ
�� ��8 *_ ا	�!@ &(ق ���ن_
ا	��f	I-Z�� I أن ا#��M#ت �-`

��!-��� IرجE	_، ب�	ا و �ح�
_-G ش��دات ��-G If&)_ و��	ح(ا

��-f��!	م *_ ا�G 2007 Eو��
I-!دات ح���	ا If&)�!	ا I����A	وا
M�	واض�� د _-G مEG T*(ا�	ا

واح���ج�ت ��8 *_ ا	��-�!_
ا	�!@، &(ق *_ ن(G_ ا��Mل
I	�f�	ن�ث ب�� ا� %18.6	��-| ا
5.9% I	�f�	 آ(ر�	م *_ ا��	ا

 �� ���ن_ ^-�-Iu* ��p I وج(د



  ........بديل عن الكفاءه واجلوده لدخول سوق العمل 

  يتوقف على مدى تطوير املنظومه التعليميه

   
ا	��-�!2 ا	d� 2�Mوج� و���� ح��ة �%��7ة وآrن زواج 
وا&��7اره� �=�ج�� �� ^(ة ا	�!@، ر�p أن�� *2 

  .G-�� &� ا	�!@ و����p *2 ا	�!@ و^�درات
�ا وب��ء G-_ ا	���ن�ت ا	%�بI7 *[ن EGد ا	��L-�� و*7ً� 	�

R�8� 2�)Z�	ر اE8!	3.436 ا  @L�G (�-�(ن �� ��أي أآ
I	�f�-	 �-�!	&!2 ا�	^� ا�	ض�' ا ( �G رة��G )2.05وه 

ا���Gت ا	�I�)Z أن�� ��G T�f-��� ش�وط ا	����@ 
و^�درة وK�-L  أ	' ا��أة �$ه-I 660ا	�Z(�2 ون�( 

أ	'  440ا	�!@ وه2 *2 &� ا	���ط ا#^��8دي، ون�( 
أ	gً� �� ا	��L-�� ��  286ون�(  $ه-����p �� @L�G ا	!

 .200 أو ب��G Eم 2A���1984 ا	��Fم ا	��-�!�G @�^ 2م 
وب�	` ��RQ حI7�7 حI-Z�� �A ا	��f	I ح�� ��(^V أن 

 17بrي ح�ل �� ا ح(ال �G  ح�A ا	��f	I ا	�27�7 # �7@
  .�� ح�A ^(ة ا	�!@

�ء أن آ�Kg إح I�:�8	��A-ز ا	!�آdي 	-���Iu وا�ح8
 K�-2 ��8 ب* I	�f�	ا I�%7(ى % 9.4ن	2 ا	إج!� ��

 378ا	���-I، ح�� ب-| EGد ا	!���G ��-f ا	�!@ �-�(ن2 و
أ	' ���f@، آ!� وص-K ن%�I ا	��f	I ب�� ا	�%�ء إ	_ 

وذآ�ت ا�حI�:�8 أن . ب�� ا	�ج�ل% 5.2
 |-�� 2G)�& د *2 آ@ ��  ��329(&} ا ج� ا�g-	 ج����

	��G�f7 ا	��م وا G!�ل وا	�f7ع ا	=�ص *�G 2م 

 E^أن آ@ *�د ��!@ ��(ل *�د�� اث���، و h:���	ت اEوأآ
ا�%� ��Eل ا��G	I ا#^��8د�I ب�	���ت ا	�%�2، �!� ���_ أن 
  .آ@ *�د ��!@ ��(ل *�د�� �!� # ��!-(ن

وأ��tت ا�حI�:�8 أن� G-_ �%�(ى ا	���ط ا#^��8دي، 
 {&)�� _-Gأ ���r�	وا I�	�!	ا IL�&)	ط ا

ج����، ب��!� &A@ ن��ط  897	vج� ا &�(2G، ح�� ب-| 
ج���� *2  135ا	��-�� أ^@ ��(&} أج� أ&�(2G، ح�� ب-| 

  

                       

بديل عن الكفاءه واجلوده لدخول سوق العمل 

يتوقف على مدى تطوير املنظومه التعليميه
  البطاله ىف مصر  

�!f� V��� ���Z(ر حI-Z�� �A ا	��f	M� �� �8� 2* Iل 
	-���Iu ا	���I وا�ح�8ء ح(ل 

 آ�ن ��Eل ��E7�1960 ح�A ا	��f	I ح�� نEA أن� *�G 2م 
�A ا	7(ى ا	���-I، و*E�� 2اد 

�� ��Eاد %  14.7ث� إ	_  % 
 .% 8.8ا	_ 1996

أ�� ب�	�%�I 	�^� و��Eل ا	��f	I ا	�I�7�7 *2 ا	(^K ا	�اه� 
*���ن�ت ا	�!�� I�)Z�I- *2 ا	��Aز 

ا	��EG  2* ��-Lدا	!�آdي 	-���Iu وا�ح�8ء ���� إ	_ أن 
 �2002-�(ن L�G@ *2 بEا��G Iم 

، وب�	!�7ب@ % 9.1ا	��f	E^ I ب-| ن�( 
ا�حI�:�8  ���� ب��ن�ت ا	��` ا	!�آdي ا	!�8ي *2 ن����

2002 ��-L��	د اEG _ أن	إ ،
 �� @L�G 2 �-�(ن	!�	م ا��	ا

 % 7.6ح�� ب-|  2000/2001
   .�-�(ن ن%!I ��19.5 إج!�	2 ^(ة ا	�!@ ا	��	| ن�( 

 '-�=� I	�f�	ا �A�	 ر^� أ�� ��E7� _	(ص(ل إ	ا �Z!� �!آ
 I7ث)� I��)Zب��ن�ت ح �� E!�%و�

 I�A-	ا ����-G2 أ�	ن�ت ا���	ل اM� �� `	-��وذ�	ا  @����-	
ب�:�&I ر:�9 ا	(زراء  ��7��f� E�G	��Fم 	-����@ 

وIg�t حI��)Z �� ا�MGن  أ	'
*E7 ب-| EGد P�%� �G ا&�!�رة ����@ 
 @��	 2-�* P-L ��E7أ�� �� ^�م ب� i=ن ش)�-�

  .�-�(ن
 I53.5 ا	(زار�I ا	�-�� 	-����@ إ	_ أن 

 # I��)Z�	ا ':�t)	@ ا��	ا )�E7�
 ���� أي%  G T�f��46.5-��� ا	��وط وه�ا ���2 أن 

�-�(ن ��G T�f-��� ا	��وط وأو	�� أن �Z(ن 

��Qف إ	_ ذ	` أن� 	( ��r-�� �� ا���Gت ا	�I�)Z أن 
EA�& ���-G T�f�� # (ا دا�@ دا:�ة ��  ط	أن�� # زا

 _-G I%*��!	ج(ا �� دا:�ة ا�� ���Z	و ،@L�G �����170 
 10أ	' *�صG I!@ ب%�P ش�وط أ��ى 	-����@، ح�� أن 

# ��G T�f-���  أ	' EG ��440د ا	!����E7 أي ن�( 
�� %  6.5ا	��وط  ن�� بM �$هMت آ!� أن�� ا���Gت أن 

أ	G T�f�� # �ًg-��� ا	��وط  ن�� 

أ	gً� #  ��440 ا	!����E7 أي 
 I!:دا ��p ل�!Gن *2 أ)-!��
 آ!� أK�-G ا	-I�A أن ش�وط ا	����@ #

���E7�!	660أي ن�(  �� ا  �ًg	أ
����Aت ا	��Fم  ب����Gره� �� ا	�%�ء، �!� ه� ��

ا	��-�!2 ا	d� 2�Mوج� و���� ح��ة �%��7ة وآrن زواج 
وا&��7اره� �=�ج�� �� ^(ة ا	�!@، ر�p أن�� *2  ا	!�أة

&� ا	�!@ و����p *2 ا	�!@ و^�درات
وب��ء G-_ ا	���ن�ت ا	%�بI7 *[ن EGد ا	��L-�� و*7ً� 	�

R�8� 2�)Z�	ر اE8!	ا
I	�f�-	 �-�!	&!2 ا�	^� ا�	ض�' ا

ا���Gت ا	�I�)Z أن�� ��G T�f-��� ش�وط ا	����@ 
ا	�Z(�2 ون�( 

ا	�!@ وه2 *2 &� ا	���ط ا#^��8دي، ون�( 
��p �� @L�G ا	!

���2A ا	��Fم ا	��-�!�G @�^ 2م 
وب�	` ��RQ حI7�7 حI-Z�� �A ا	��f	I ح�� ��(^V أن 

ح�A ا	��f	I ا	�27�7 # �7@
�� ح�A ^(ة ا	�!@%  %20 : 

آ�Kg إح I�:�8	��A-ز ا	!�آdي 	-���Iu وا�ح8
 K�-2 ��8 ب* I	�f�	ا I�%ن

ا	���-I، ح�� ب-| EGد ا	!���G ��-f ا	�!@ �-�(ن2 و
أ	' ���f@، آ!� وص-K ن%�I ا	��f	I ب�� ا	�%�ء إ	_ 

�7�5.2ب@ % 23
 |-�� 2G)�& ا ج� ا {&)��

	��G�f7 ا	��م وا G!�ل وا	�f7ع ا	=�ص *�G 2م ����ت ا
2008.  

 E^أن آ@ *�د ��!@ ��(ل *�د�� اث���، و h:���	ت اEوأآ
ا�%� ��Eل ا��G	I ا#^��8د�I ب�	���ت ا	�%�2، �!� ���_ أن 
آ@ *�د ��!@ ��(ل *�د�� �!� # ��!-(ن

وأ��tت ا�حI�:�8 أن� G-_ �%�(ى ا	���ط ا#^��8دي، 
ط ا	(&�IL ا	!�	�I وا	����r أA& E7* {&)�� _-G@ ن��

	vج� ا &�(2G، ح�� ب-| 
ا	��-�� أ^@ ��(&} أج� أ&�(2G، ح�� ب-| 

 .�G2008م 
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بديل عن الكفاءه واجلوده لدخول سوق العمل  ال ::::اخلرباء اخلرباء اخلرباء اخلرباء 

يتوقف على مدى تطوير املنظومه التعليميه !!!     احللاحللاحللاحلل
البطاله ىف مصر

�!f� V��� ���Z(ر حI-Z�� �A ا	��f	M� �� �8� 2* Iل 
	-���Iu ا	���I وا�ح�8ء ح(ل  ب��ن�ت ا	��Aز ا	!�آdي

���E7 ح�A ا	��f	I ح�� نEA أن� *�G 2م 
 I	�f�	2 ح%  2.5ا	اد �� إج!�E�� 2*و ،I-���	7(ى ا	ا �A
 dg7�7.7% ا	�^� إ	_  1976
1996، و	��Z وص@ *2 1986

أ�� ب�	�%�I 	�^� و��Eل ا	��f	I ا	�I�7�7 *2 ا	(^K ا	�اه� 
*���ن�ت ا	�!�� I�)Z�I- *2 ا	��Aز  *���ك ا��Mف *���،

ا	!�آdي 	-���Iu وا�ح�8ء ���� إ	_ أن 
�-�(ن L�G@ *2 بEا��G Iم  E^ �8�1.78 ب-| ن�( 
ا	��f	E^ I ب-| ن�(  ب!� ���2 أن ��Eل

���� ب��ن�ت ا	��` ا	!�آdي ا	!�8ي *2 ن����
2002وا	����I ا	�8درة *2 أب��@ 

E�G K1.5 *2 ��8 ث�ب  �� @L�G ن)�-�
2000وح�_ ا	��م ا	!�	2  69/97

�� إج!�	2 ^(ة ا	�!@ ا	��	| ن�( 
 '-�=� I	�f�	ا �A�	 ر^� أ�� ��E7� _	(ص(ل إ	ا �Z!� �!آ

،I7%�ب	ا ر^�م ا �G  I7ث)� I��)Zب��ن�ت ح �� E!�%و�
 I�A-	ا ����-G2 أ�	ن�ت ا���	ل اM� �� `	وذ

ب�:�&I ر:�9 ا	(زراء  ��7��f� E�G	��Fم 	-����@ 
أ	' 170ا	!� ���E7	��EG @د 

*E7 ب-| EGد P�%� �G ا&�!�رة ����@  �G ���G2001م 
�-�(ن ش=i أ�� �� ^�م ب�P-L ��E7 *�-2 	��@  7ن�( 

�-�(ن 4.40ا	(E7* Ig�t ب-| ن�( 
�A-	أش�رت ا E^_ أن و	-����@ إ	-�� �	ا I(زار�	ا I

��E7(ا 	��@ ا	(�t:' ا	�I��)Z #  �-�(ن ��4.4 ب�� % 
��G T�f-��� ا	��وط وه�ا ���2 أن 

�-�(ن ��G T�f-��� ا	��وط وأو	�� أن �Z(ن  2.05ن�( 
  .�G MًL�G ا	�!@

��Qف إ	_ ذ	` أن� 	( ��r-�� �� ا���Gت ا	�I�)Z أن 
ط # ��EA�& ���-G T�fا	��و

 _-G I%*��!	ج(ا �� دا:�ة ا�� ���Z	و ،@L�G �����
أ	' *�صG I!@ ب%�P ش�وط أ��ى 	-����@، ح�� أن 

�� EGد ا	!����E7 أي ن�( % 
ا	��وط  ن�� بM �$هMت آ!� أن�� ا���Gت أن 

�E7�!	وط  ن��  286ن�(  �� أيا��	ا ���-G T�f�� # �ًg	أ
 @�^ �� 2A��� ��1984  

�� ا	!����E7 أي % 10آ!� أن�� ا���Gت أن 
��!-(ن *2 أG!�ل ��p دا:!G T�f��  I-��� ا	��وط  ن��

���-G ��$� ��p@ #. و����	أن ش�وط ا I�A-	ا K�-Gآ!� أ
�� ا	!�G T�f��15  %���E7-_ ن�( 

ب����Gره� �� ا	�%�ء، �!� ه� ��



 

9 

  !!متر هندى...لنب ...قررات الدراسيه مسك
   
 hا���	-87(ر ب�� ه�ة ا	` 	_ وذ	��	-!_ ا�	ى ا)�%
وMG^��� ب[ح���ج�ت &(ق ا	�!@ *_ دا�@ و��رج ��8 
#�(ج E	A��=_ ه�ة ا	Z-��ت *_ ��8 أو��رج�� ��Zن� 
*_ ه�ة ا	(�t:'  وذ	` 	I-7 ا	�=i8 *_ ه�ا ا	!�Aل 
ا	(ا&V ا	�=�88ت وا	�ى ����ج �� ا	=����A أن �Z(ن(ا 
��=i8=� _* ��88 واحE *7} و	��G i8=� 9م 
  M�� =�88ت�	!@ و�� ه�ة ا�	ن *_ &(ق ا�Z� �	 ن)Z�	

ا	��و�R ا	���ض_  -دارة ا	���ض�Iا� –ا	�Eر�P ا	���ض_ 
ه�ا ن!(ذج 	-�=�88ت )  إ	�  ... ا	���ضI ا	!Eر&��

ا	�_ �%�V�f ا	=����A ا ش���ل ب�� و	���Z!�# �Z ذ	` 
	87(رة ا	�=88_ *_ أى ���� وب�	��	_ ����@ ب�� 

  .ا	���ض��� ا	�(ا� ��p ا	Eار&�� وا	!�=��88 
$�	 Iا ه�ن �� ��	�G Iن ه�ة درج)Zو� ��A��=	ء ا#

وا	��� ����ون ب�	�g@ وا ح��ط وا	��f	� ن���A 	��ا 
ا	87(ر ا	�=88_ و�-A$ن إ	_ ا	(�t:' ا	(ض��I ا	�_ 
 I-�-^ I����A	دات ا���	ة ا��	و#����ج  I�!�^ �� @-7�

 '&v	 I�!�7!� وا ه	ا  
و	!��	IA �-` ا	!�Z-� �� وج�I ن�Fى �G PA-_ وزارة 

-G @!�	_ ا	��	-�� ا��	-!�� ا��	ا hا���	ا ��)f� _
 I�!-�	=�88ت ا�	!_  . وا	��	-�� ا��	!��وع ج(دة ا	و*�7 

ا	!��V *_ ا	Eول ا	!�I�E7 وب�] ا	Eول ا	��ب�� ح�_ �Z(ن 
���A_ ه�ة ا	Z-��ت G-_ ن9g ه�ا ا	%�(ى ا	�-!_ و	�Z(ن 
 _* ��	 I�&��!	ب�� وا I7: M	ا ':�t)	آ��� *_ ا P�8ن ��	

ا	�7رى وا	��	!_  بE# �� أن �Z(ن &(ق ا	�!@ ا	!�-_ و

  
  أح!E ح!Eى

 _A��� ب���	اج�� ا)� �� �fى ان ا�E!ح E!و�7(ل اح
ا	����Aت ا	!���8 *_ ا	(^K ا	��	_ ه( ا#ن�8gل ا	��م ب�� 
ا	Eرا&� و&(ق ا	�!@ *����E �=�ج ا	�f	P ب�E اربV او 
 I-87� (اج��	!@ �	_ &(ق ا	9 &�(ات درا&� �=�ج ا!�
 �fQ�* ��!�� E�& دون R��	ا P�� _* �%gن EA�	 ����	ا
 �F�	دون ا Kآ�ن �g�t!@ *_ اى و�	_ ا	ا Pان ��ه
ا	_ ح ��!A	���Z� _f	�' ا	���� *7} و��fQ ا	��] ا#�� 
^�Qء &�(ات ا��ى *_ ا	��-�� ا	=�رج_ 	Eرا&I ب�] 

 ':�t)	ق ب��] ا���	_ ا#	_ �$ه-� ا�	ر&�ت ا)Z	ا.  
وا#&��ب آ���� ���� ان &(ق ا	�!@ ����� �� 	��F ا	_ 

قررات الدراسيه مسكالبد من تأهيل الطالب بعد خترجه الن بعض امل
 اراء الشباباراء الشباباراء الشباباراء الشباب

  
E�%	ا E!��  

 I���Aب�� ^%� ص��*� ب�G ��	 I�-آ E�%	ا E!�� 7(ل�
ا#زه� ان ا	��-�� ه( ا	�ى �-�_ اح���ج�ت &(ق ا	�!@ 
 ��pرا �	م #ى دوE7�	وه( �$ش� ر:�%_ *_ ا ����-fو��
*_ ا	�8(د ا	_ ^!I ا	��م ا	��Qرى و	�Z ا	��-�� *_ ��8 
#��!�ش_ اV� �^ML &(ق ا	�!@ وه�ا �� وج�I ن�Fى 
��جV ا	_ EGة G(ا�@ ر:�%�� ���� EGم �(اآ�I ب�] 
ا	!��هh #ح���ج�ت &(ق ا	�!@ �!� �$دى ا	_ ��وج ج�@ 
	���ق ب�	(�t:' ���ش�ة ^�@ ان ��� �Eر��� 
 �!� '�Z	دون ا �Z	ت ب���-Z	ة ا��ى ، اه�!�م ا�� �ادEGوا
�$دى ا	_ EGم ا&����ب ا	Mfب �-` ا	!(اد ا	Eرا&�� 
وا#&��gد� ���� ب�	�Z@ ا	R��8 ، ا*��7ر ا	dAء ا	�!-_ *_ 
ا	Eرا&� ا#آ�د�!�� ا�� ب%�P ض�' ا#��Zن��ت او &(ء 
 M* h��=-	 ج��)	)�Z�	_ ا#��� ا	دى ا$� �!�
�%�V�f ا	�V� '�Z &(ق ا	�!@ ا	�ى ��P-f ا	!��ر� *_ 
ا&�=Eام ا	����7ت ا	��E�� ، وEGم وج(د ^�(ات ا��8ل 
 V!�A!	ر�� *_ ا�A�	!$&%�ت ا	ت وا����A	ب�� ا �ش����
ا#�� ا	�ى ادى ا	_ �-A* T(� وا&�� ب�� ا	dAء ا#آ�د�!_ 
-_ وب�	��	_ EGم وج(د &��&� ����آ� 

  	�=�����A��� h ^�در�� G-_ ا#ن��Eج *_ &(ق ا	�!@

  
��E	ب��ء ا  

���h آ-�I ��ب�� ر��ض��  ب��ء ا	G ��E-_ إب�اه��
^%� ���Z(نEو ان� &E��rث �G ا	�M^� ب�� آ-��_ و&(ق 
��T�7 ا ن�Aز ا	���ض_ G-_ ا	!%�(ى ا	�7رى 
 ��!-GاEادا ج�EGإ E�!	ا i8=�!	_ ا	ج إ���

وإن ا	(ا^V *_ ا	��ا�h ا	��-!�� �EGاد ه$#ء ا	!�=��88 
*_ آ-��ت ا	��ب�� ا	���ض�I ب!R!%� # �8 	�� ب��ا 

%�(ى ا	�-!_ ا	��	_ وذ	` 	-87(ر ب�� ه�ة ا	��ا�h !ا	
وMG^��� ب[ح���ج�ت &(ق ا	�!@ *_ دا�@ و��رج ��8 

#�(ج E	A��=_ ه�ة ا	Z-��ت *_ ��8 أو��رج�� ��Zن� 	�	` 
*_ ه�ة ا	(�t:'  وذ	` 	I-7 ا	�=i8 *_ ه�ا ا	!�Aل 
ا	(ا&V ا	�=�88ت وا	�ى ����ج �� ا	=����A أن �Z(ن(ا 
��=i8=� _* ��88 واحE *7} و	��G i8=� 9م 
  M�� =�88ت�	!@ و�� ه�ة ا�	ن *_ &(ق ا�Z� �	 ن)Z�	

ا	�Eر�P ا	���ض_ ( 
ا	���ضI ا	!Eر&�� –

ا	�_ �%�V�f ا	=����A ا ش���ل ب�� و	���Z!�# �Z ذ	` 
	87(رة ا	�=88_ *_ أى ���� وب�	��	_ ����@ ب�� 

ا	���ض��� ا	�(ا� ��p ا	Eار&�� وا	!�=��88 
$�	 Iا ه�ن �� ��	�G Iن ه�ة درج)Zو�

وا	��� ����ون ب�	�g@ وا ح��ط وا	��f	� ن���A 	��ا 
ا	87(ر ا	�=88_ و�-A$ن إ	_ ا	(�t:' ا	(ض��I ا	�_ 
 I-�-^ I����A	دات ا���	ة ا��	و#����ج  I�!�^ �� @-7�

 '&v	 I�!�7!� وا ه	ا
و	!��	IA �-` ا	!�Z-� �� وج�I ن�Fى �G PA-_ وزارة 

-G @!�	_ ا	��	-�� ا��	ا
 I�!-�	=�88ت ا�	وا

ا	!��V *_ ا	Eول ا	!�I�E7 وب�] ا	Eول ا	��ب�� ح�_ �Z(ن 
���A_ ه�ة ا	Z-��ت G-_ ن9g ه�ا ا	%�(ى ا	�-!_ و	�Z(ن 
 _* ��	 I�&��!	ب�� وا I7: M	ا ':�t)	آ��� *_ ا P�8ن ��	

&(ق ا	�!@ ا	!�-_ و
��h�  
  

  _A��� ب���	اج�� ا)� �� �fى ان ا�E!ح E!و�7(ل اح
ا	����Aت ا	!���8 *_ ا	(^K ا	��	_ ه( ا#ن�8gل ا	��م ب�� 
ا	Eرا&� و&(ق ا	�!@ *����E �=�ج ا	�f	P ب�E اربV او 
 I-87� (اج��	!@ �	_ &(ق ا	9 &�(ات درا&� �=�ج ا!�
 �fQ�* ��!�� E�& دون R��	ا P�� _* �%gن EA�	 ����	ا

ان ��هP ا	_ ا	�!@ *_ اى و�g�t آ�نK دون ا	��F  ا	��]
ا	_ ح ��!A	���Z� _f	�' ا	���� *7} و��fQ ا	��] ا#�� 
^�Qء &�(ات ا��ى *_ ا	��-�� ا	=�رج_ 	Eرا&I ب�] 

 ':�t)	ق ب��] ا���	_ ا#	_ �$ه-� ا�	ر&�ت ا)Z	ا
وا#&��ب آ���� ���� ان &(ق ا	�!@ ����� �� 	��F ا	_ 

البد من تأهيل الطالب بعد خترجه الن بعض امل
اراء الشباباراء الشباباراء الشباباراء الشباب  

E�%	ا E!��
 I���Aب�� ^%� ص��*� ب�G ��	 I�-آ E�%	ا E!�� 7(ل�
ا#زه� ان ا	��-�� ه( ا	�ى �-�_ اح���ج�ت &(ق ا	�!@ 
 ��pرا �	م #ى دوE7�	وه( �$ش� ر:�%_ *_ ا ����-fو��
*_ ا	�8(د ا	_ ^!I ا	��م ا	��Qرى و	�Z ا	��-�� *_ ��8 
#��!�ش_ اV� �^ML &(ق ا	�!@ وه�ا �� وج�I ن�Fى 
��جV ا	_ EGة G(ا�@ ر:�%�� ���� EGم �(اآ�I ب�] 
ا	!��هh #ح���ج�ت &(ق ا	�!@ �!� �$دى ا	_ ��وج ج�@ 

	���ق ب�	(�t:' ���ش�ة ^�@ ان ��� �Eر��� #�%�V�f ا#
 �!� '�Z	دون ا �Z	ت ب���-Z	ة ا��ى ، اه�!�م ا�� �ادEGوا
�$دى ا	_ EGم ا&����ب ا	Mfب �-` ا	!(اد ا	Eرا&�� 
وا#&��gد� ���� ب�	�Z@ ا	R��8 ، ا*��7ر ا	dAء ا	�!-_ *_ 
ا	Eرا&� ا#آ�د�!�� ا�� ب%�P ض�' ا#��Zن��ت او &(ء 

�!� �$دى ا	_ ا#��� ا	��Z(	(ج�� 	-=��M* h ا#دار� 
�%�V�f ا	�V� '�Z &(ق ا	�!@ ا	�ى ��P-f ا	!��ر� *_ 
ا&�=Eام ا	����7ت ا	��E�� ، وEGم وج(د ^�(ات ا��8ل 
 V!�A!	ر�� *_ ا�A�	!$&%�ت ا	ت وا����A	ب�� ا �ش����
ا#�� ا	�ى ادى ا	_ �-A* T(� وا&�� ب�� ا	dAء ا#آ�د�!_ 

-_ وب�	��	_ EGم وج(د &��&� ����آ� وا	dAء ا	�!
	�=�����A��� h ^�در�� G-_ ا#ن��Eج *_ &(ق ا	�!@

  

��E	ب��ء ا
ب��ء ا	G ��E-_ إب�اه��و�7(ل 

^%� ���Z(نEو ان� &E��rث �G ا	�M^� ب�� آ-��_ و&(ق 
��T�7 ا ن�Aز ا	���ض_ G-_ ا	!%�(ى ا	�7رى ا	�!@ *

���ج إ	_ ا	!�=i8 ا	!�E إEGادا ج�EاG-!�� وا	��	!_ �
 ��-!Gو  

وإن ا	(ا^V *_ ا	��ا�h ا	��-!�� �EGاد ه$#ء ا	!�=��88 
*_ آ-��ت ا	��ب�� ا	���ض�I ب!R!%� # �8 	�� ب��ا 



   

آ!� ��ى ا	���ن2 أن ا#&�!�ار��  �P-f ��� جEا �� 
*��] ا	���ب ���7@ ب�� ا G!�ل ��f-��ت &(ق ا	�!@ ، 

ب%�IG و# �G 2* �7�%!@ ث�ب K	��gات I-�)L  وه( �� 
 I%&$!	2 �(*�ه� ا�	ا Iر���E�	ا hا���	د�� �� ا�g�&ا T���

ا	Ag(ة ^�:!I و��%V ا	�(ة �� �Gم ��e و# �dال ه�� 
دون ���ك إ��Aب2 	!%$	2 ا	��-�� ا	2���A و# ح��ة 	!� 

  
  أح!E ب=�K/د

 I���Aب(ى ب��	م اMG#ا&��ذ ا K�=ب E!آ�(ر احE	و�7(ل ا
 _* P	�f	ا �	ا ب�� ������وEج �آ��� �)A* ب��� ، ه��ك

	�M^� ب�� ا	!�7رات ا	Eرا&�� و�� ��f-�� &(ق ا	�!@ *�
 I���L _* EA��� را&�� وب��E	ا h!��ه	ا _* P	�f	ا �EA���
&(ق ا	�!@ آ�	�M^� ب�� ا	(ا^V وا	=��ل 	�	` ن�� *_ 
ح�ج� ا	_ ا�Gدة ه�I-Z وص��Ip ا	!��هh ا	Eرا&�� ��� 
ا��ى 	��f�� V� �:M-��ت &(ق ا	�!@ #ن ب�] ا	!�7رات 

ل نEA ا	�E�E ا	Eرا&�� &!` 	�� �!� ه�Eى *�-_ &��@ ا	!��
 h��=	ه�@ اr� دة�Gدورات �%!_ ا E7ت �7(م ب���-Z	ا ��
ر�p أن� ���gض *�� أن �Z(ن �$ه@ أصM  ^�@ ا	�=�ج  

  .	�EA ا	(�g�t ا	�_ ����&V� P درا&��
وه��ك  ن�f7 أ��ى �PA ا	��آ�G d-���  وه_ EGم رب}  
���و�Gت ا	�=�ج ب�	���� ا	�!-�� *_ ا	!V!�A آrن �Z(ن 
 _-G ش�اف�ا	!��Eس ا	!Eن_ G-_ &��@ ا	!��ل ا
 _-G ب�ء ���ف��Z	س اEو��� _�)Zح _g��%� I��^إ
 I�-Zا ^%�م ب I�7�	 I�%�	ا ب��Zوه _g��%!	ا �ان�رة ه�
 P	�f	ن� �� اEg�&ا#ول ان�� ا  ��uش� T7` ن�	وب� I&E��	ا
وزر��G  بEا�-�  ا#ن�!�ء 	��ا ا	�!@ وا#�� ا	��ن_ ان` 

  .*�ص� ان ���رك *_ ا	���� ا	�!-�� و&(ق ا	�!@
 '�-Z� ���F�	ت ا��-Z-	 ��%�	ب� �Qل ا���!	ا @��& _-Gو
���2A  آ-�I ا	��ب�� ب!�(  أ��I أرب�I أو �!%I ا*�اد �� 

 ��-Z	را&� *_ اE	ار *��ة اE� _-G V!�A!	ا.  
 ���G �g8ب ب���	_ ا	اوج� آ-!� ا Pأح �����	و*_ ا

g82 ���� ب���A	وا E*��� #زم آ@ واح ��	وب7(ل  Iص�� �
 ��)��!Z	وا I�-	دورات *2 ا E��� زم# �%gر ن)f�� �Z�*
وا	��!�I ا	����I واى دورات �!r� �Zه-` 	%(ق ا	�!@ #ن 
&(ق ا	�!@ ����� و��f(ر و�Gوز ا	-_ ��وح 	� �Z(ن 

 .��f(ر ز�� 	E�� _Zث ن(ع �� ا	�(ا*T ب����

                       

 _-G ��&�Z-!�� وان��	ا#آ���*�ت ا �� E�E
ا	���� ا	�!-�� *_ ا	(^K ا	�ى ن�ى *�� ا	!��هh ا	Eرا&�� 
#����� &(اء *_ �Q!(ن�� او E� I7��Lر�%�� ا#�� ا	�ى 
ا�Lح ب�	!�F(�� ا	��-�!�� آZ@ �� ا	!��*%� ا��م ا	Eول 

 ���Eح �EG�8	ول اE	ا#وروب�� ب@ وا.  
��Zن� *_ ه�ة ا	(�t:' و�-A$ون 

 '&v	 I(ض��	ا ':�t)	_ ا ش���ل ب�	إ 

        اراء اخلرباءاراء اخلرباءاراء اخلرباءاراء اخلرباء

  
  ��!E ا	���ن2

�7(ل ا	Eآ�(ر ��!E ا	���ن_ ر:�9 ش�آI ��7و#ت 
وا&��!�رات ��E�G ن��Eث �G ا	Ag(� �� ب�� ا	��-�� ا	��	_ 
 _* ��-Zن(اح_ *��� وش �G ثE!@ *��� ن���	و&(ق ا
ا	K%�-* �����A ه��ك ��I-Z ب�f	� و	�Z ه��ك 
��I-Z آ�gء� *��� 	F�� ���E(�� ��-�!�� �=�ج أن�8ص 
���-!�� ا	_ &(ق ا	�!@ #ن� 	�9 ه��ك �(اآP ب�� 

  .ا	!�Z%��ت ا	��-�!�� و��f-��ت &(ق ا	�!@ 
 ��)F�!	ه�ت دا�@ ا�A�#ب�] ا @�Eان ن7(م ب�� ���-G `	�	
�!-�� آ�	��G �&E-_ &��@ ا	!��ل 	( 
 ��-Zد �%�ح� ش�A� ه�EA�& �7�7��f�	!%�ح� ا	_ ا	ن� ا�Fن
 V^ى ن�ى *�� وا�	ا K^)	ى *_ ا�F�	ا Pن�A	_ ا	%�� ا�	ب�
G!@ ا	!��Eس ه( وا^G V!-_ و	�9 وا^V ن�Fى *MبE ان 
��(ا*� 	Eى ه�ا ا	!��Eس ا	E7ر� G-_ ا#ح%�س ب�	�!@ 

 K^)	!@ *_ ا�	ق ا)%	 I�&�& ت ا��-f�!	ن2 ا���	د ا
*�	!��Eس ��M  #بE ان  ا	�اه� و��ى أن أه!�� ا	�gZءة  ،

 ��&E��!	ا �� E�E�	�* �&E��	رك ���_ �� ه2 اE� ن)Z�
*_ �-` ا	��g� ��=�ج(ن G-_ ا&9 ض����p �g �$ه-�� 
	%(ق ا	�!@ *�� *_ ح�ج� ا	_ ا�Gدة �rه�-�� ��ة ا��ى 

وا	!P-f ا	��ن2 ا	�ي ��ى ا	���ن2 ض�ورة �(ا*�� *2 
ا	=��h ه( ا	A(د� ب!��_ ان �$دى ا	!��م ا	�_ ��-!�� *_ 
ا	Z-�� وأن �Z(ن �-` ا	!��م ه_ ا	�_ ��f-��� &(ق ا	�!@ 
 _-G ��-(م آ�	_ ن����� ا#ن ا�� ش��ب ا�	!�ح-� ا	ل اM�

�G @Z	�* !�دى	ا E:��	ل ب��A��&وز ا�G شE�� وز *-(س

 
 
 

آ!� ��ى ا	���ن2 أن ا#&�!�ار��  �P-f ��� جEا �� 
��f-��ت &(ق ا	�!@ ، 

ب%�IG و# �G 2* �7�%!@ ث�ب K	��gات I-�)L  وه( �� 
 I%&$!	2 �(*�ه� ا�	ا Iر���E�	ا hا���	د�� �� ا�g�&ا T���

 �	  
و# �dال ه�� .... 

دون ���ك إ��Aب2 	!%$	2 ا	��-�� ا	2���A و# ح��ة 	!� 
  .���دي 

 I���Aب(ى ب��	م اMG#ا&��ذ ا K�=ب E!آ�(ر احE	و�7(ل ا
 _* P	�f	ا �	ا ب�� ������وEج �آ��� �)A* ب��� ، ه��ك

ا	!�7رات ا	Eرا&�� و�� ��f-�� &(ق ا	�!@ *�
 I���L _* EA��� را&�� وب��E	ا h!��ه	ا _* P	�f	ا �EA���
&(ق ا	�!@ آ�	�M^� ب�� ا	(ا^V وا	=��ل 	�	` ن�� *_ 
ح�ج� ا	_ ا�Gدة ه�I-Z وص��Ip ا	!��هh ا	Eرا&�� ��� 
ا��ى 	��f�� V� �:M-��ت &(ق ا	�!@ #ن ب�] ا	!�7رات 

ا	Eرا&�� &!` 	�� �!� ه�Eى *�-_ &��@ ا	!��
 h��=	ه�@ اr� دة�Gدورات �%!_ ا E7ت �7(م ب���-Z	ا ��
ر�p أن� ���gض *�� أن �Z(ن �$ه@ أصM  ^�@ ا	�=�ج  

	�EA ا	(�g�t ا	�_ ����&V� P درا&��
وه��ك  ن�f7 أ��ى �PA ا	��آ�G d-���  وه_ EGم رب}  
���و�Gت ا	�=�ج ب�	���� ا	�!-�� *_ ا	!V!�A آrن �Z(ن 

ا	!��Eس ا	!Eن_ G-_ &��@ ا	!��ل ا�ش�اف G-_ ���وع  
 _-G ب�ء ���ف��Z	س اEو��� _�)Zح _g��%� I��^إ
 I�-Zا ^%�م ب I�7�	 I�%�	ا ب��Zوه _g��%!	ا �ان�رة ه�
 P	�f	ن� �� اEg�&ا#ول ان�� ا  ��uش� T7` ن�	وب� I&E��	ا
وزر��G  بEا�-�  ا#ن�!�ء 	��ا ا	�!@ وا#�� ا	��ن_ ان` 

 ���fG!@ا�	!-�� و&(ق ا�	ا ����	ص� ان ���رك *_ ا�*
 '�-Z� ���F�	ت ا��-Z-	 ��%�	ب� �Qل ا���!	ا @��& _-Gو
���2A  آ-�I ا	��ب�� ب!�(  أ��I أرب�I أو �!%I ا*�اد �� 

 ��-Z	را&� *_ اE	ار *��ة اE� _-G V!�A!	ا
 ���G �g8ب ب���	_ ا	اوج� آ-!� ا Pأح �����	و*_ ا

g82 ���� ب���A	وا
 ��)��!Z	وا I�-	دورات *2 ا E��� زم# �%gر ن)f�� �Z�*
وا	��!�I ا	����I واى دورات �!r� �Zه-` 	%(ق ا	�!@ #ن 
&(ق ا	�!@ ����� و��f(ر و�Gوز ا	-_ ��وح 	� �Z(ن 

��f(ر ز�� 	E�� _Zث ن(ع �� ا	�(ا*T ب����
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E�E �� ا#آ���*�ت ا	�-!�� وان�G ��&�Z-_ ا��ى ب%�P ا	� 
ا	���� ا	�!-�� *_ ا	(^K ا	�ى ن�ى *�� ا	!��هh ا	Eرا&�� 
#����� &(اء *_ �Q!(ن�� او E� I7��Lر�%�� ا#�� ا	�ى 
ا�Lح ب�	!�F(�� ا	��-�!�� آZ@ �� ا	!��*%� ا��م ا	Eول 

 ���Eح �EG�8	ول اE	ا#وروب�� ب@ وا
��Zن� *_ ه�ة ا	(�t:' و�-A$ون  ����A 	�9 	�� ^�!� و#

 '&v	 I(ض��	ا ':�t)	_ ا ش���ل ب�	إ
  

اراء اخلرباءاراء اخلرباءاراء اخلرباءاراء اخلرباء

��!E ا	���ن2. د
�7(ل ا	Eآ�(ر ��!E ا	���ن_ ر:�9 ش�آI ��7و#ت 
وا&��!�رات ��E�G ن��Eث �G ا	Ag(� �� ب�� ا	��-�� ا	��	_ 
 _* ��-Zن(اح_ *��� وش �G ثE!@ *��� ن���	و&(ق ا

ا	K%�-* �����A ه��ك ��I-Z ب�f	� و	�Z ه��ك ا	!�ح-� 
��I-Z آ�gء� *��� 	F�� ���E(�� ��-�!�� �=�ج أن�8ص 
���-!�� ا	_ &(ق ا	�!@ #ن� 	�9 ه��ك �(اآP ب�� 

ا	!�Z%��ت ا	��-�!�� و��f-��ت &(ق ا	�!@ 
 ��)F�!	ه�ت دا�@ ا�A�#ب�] ا @�Eان ن7(م ب�� ���-G `	�	

�!-�� آ�	��G �&E-_ &��@ ا	!��ل 	( ا	��-�!�� *Z@ ا	Z-��ت ا	
 ��-Zد �%�ح� ش�A� ه�EA�& �7�7��f�	!%�ح� ا	_ ا	ن� ا�Fن
 V^ى ن�ى *�� وا�	ا K^)	ى *_ ا�F�	ا Pن�A	_ ا	%�� ا�	ب�
G!@ ا	!��Eس ه( وا^G V!-_ و	�9 وا^V ن�Fى *MبE ان 
��(ا*� 	Eى ه�ا ا	!��Eس ا	E7ر� G-_ ا#ح%�س ب�	�!@ 

  .ا	�ى �7(م ب�
Eو�� K^)	!@ *_ ا�	ق ا)%	 I�&�& ت ا��-f�!	ن2 ا���	د ا

ا	�اه� و��ى أن أه!�� ا	�gZءة  ،
 ��&E��!	ا �� E�E�	�* �&E��	رك ���_ �� ه2 اE� ن)Z�
*_ �-` ا	��g� ��=�ج(ن G-_ ا&9 ض����p �g �$ه-�� 
	%(ق ا	�!@ *�� *_ ح�ج� ا	_ ا�Gدة �rه�-�� ��ة ا��ى 

  ش(ا �V &(ق ا	�!@	��!�
وا	!P-f ا	��ن2 ا	�ي ��ى ا	���ن2 ض�ورة �(ا*�� *2 
ا	=��h ه( ا	A(د� ب!��_ ان �$دى ا	!��م ا	�_ ��-!�� *_ 
ا	Z-�� وأن �Z(ن �-` ا	!��م ه_ ا	�_ ��f-��� &(ق ا	�!@ 
 _-G ��-(م آ�	_ ن����� ا#ن ا�� ش��ب ا�	!�ح-� ا	ل اM�

�G @Z	�* !�دى	ا E:��	ل ب��A��&ا
 �-���  
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  مع الشباب

  
 �&E��	ا I�-اب�� آ�	ا �^�g	ا E�%	ا E!م : احE7�	ان ا

ا	��:@ *_ و&�:@ ا#��8#ت �� ا	�(ا�' ا	!�!(	�  
 وا#ن��نK آ�نK �� ا&�ع &�@ ا#ن���ر *_ ا	��	� 	!� 	��
�� &�IG ���دل ا	!�-(��ت ب�� ا#اش=�ص وا	!$&%�ت 
 ���Z	ردش� ج�@ اE	ف ا�p ت او��	ا V^_ �(ا	ا �*
�� ا	���ب ���!(ن  *_ اح�Qن ه�ا ا	��	� #ن� 	�9 *�� 
�(اج�� حV� ��7�7 ا	(ا^V ا	��� ����(ن *�� *�	�gد 
 �f�Q!� ب	ا�� اذا ض�ق ب�� �	�G _	ان ���7@ ا V�f�%�
 ���G لdب �� ��ك ا&��� وان����	ر و�� اd	ا _
	���s *_ ه�ا ا	��	� �rآ@ و���ب ا���� 	�R�8 آ@ *�د *_ 
ا#&�� 	� �G	� ��ص ب� 	�R�8 ا&�� �A� �ZZg-9 آ@ 
واحE �� ا*�اده� ا��م �G	!� ا#*��اض_ دون ا	��F ا	_ 

  .ا#���� �!� ح(	�

 
 22زه� ا�� ا&Mم ��!(د آ-�I ش���� و^�ن(ن ج���I ا#

 ��* �����G -_ اح��	ا ��p ا�� �	�G K7(ل ا#ن��ن�* ��&

  حممد الشاعر

ا#ن��نK �-` ا	���Z ا	���Z(��� ا	�_ ��ب} ا	��	� ش�^� 
ب��ب� وش!�	� ب�A(ب� *_ و^K واحE وا	�_ نK-7 بEوره� 
ش�(ب ا	��	� نE�� �-7 ه_ ا#ه� *_ ا	�7ن ا	����� ب@ 
 V�!*_ ج ����	ا �-���	!� اض�*�� 	�7د��  	�7ون ا	وا
اش�Z	�� وآ�*I ���د���� ح�� ادت ا	_ ن�� ا	��7*�ت 
-�g و�E ج%(ر ا	�(اص@ وا	E8ا^� ب�� أ^�fب ا	��	�  
وادى ا��Q ا	_ ���دل ا	=��ات وا	=��Eت ا	!�-(����� *_ 

وG-_ ا	��p �� ج!�V ه�� ا	!dا�� ا	�_ ^���E 	-����� ا# 
ان ه��ك ا&�=Eا��ت &-�� I	Mن��نT�-� K ض�را آ���ا 

�Q�� %(اء	ا _-G V!�A!	د وا�g	ب���  @�A	وف ا�t ���*
 Iu�& h:_ ن��	2 ا	��	8@ ب��	ج )Q�	م اEGل و)Qg	وا
�� اب�زه� ���آ@ ا&��I ��8' ب(حEة 

جE�Eة  ا	��:-I و��!@ ��7��g� _-G، و��صI *2 ا	!�A!��ت
ا	��G E-_ ا#ن��gح ن�( ا	�I��7 وا	�f(ر دون �p_ ث�7*2 

وا	!����ت  ح�جdا ضE ا#ه(اء
 ���E�	 �-�&و Kا#ن��ن� R` أص�	وب�

. 

اح!E ا	%�E ا	�g^� ا	�اب�� آ-�I ا	��E&� �7(ل 
ا	��:@ *_ و&�:@ ا#��8#ت �� ا	�(ا�' ا	!�!(	�  
وا#ن��نK آ�نK �� ا&�ع &�@ ا#ن���ر *_ ا	��	� 	!� 	��
�� &�IG ���دل ا	!�-(��ت ب�� ا#اش=�ص وا	!$&%�ت 

*� ا	_ �(ا^V ا	��ت او �pف ا	Eردش� ج�@ ا	Z��� �ب�#ض
�� ا	���ب ���!(ن  *_ اح�Qن ه�ا ا	��	� #ن� 	�9 *�� 
�(اج�� حV� ��7�7 ا	(ا^V ا	��� ����(ن *�� *�	�gد 
 �f�Q!� ب	ا�� اذا ض�ق ب�� �	�G _	ان ���7@ ا V�f�%�

-G �Eواح ���G لdب �� ��ك ا&��� وان����	ر و�� اd	ا _
	���s *_ ه�ا ا	��	� �rآ@ و���ب ا���� 	�R�8 آ@ *�د *_ 
ا#&�� 	� �G	� ��ص ب� 	�R�8 ا&�� �A� �ZZg-9 آ@ 
واحE �� ا*�اده� ا��م �G	!� ا#*��اض_ دون ا	��F ا	_ 

ا#���� �!� ح(	�

ا�� ا&Mم ��!(د آ-�I ش���� و^�ن(ن ج���I ا#
 ��* �����G -_ اح��	ا ��p ا�� �	�G K7(ل ا#ن��ن�* ��&

حممد الشاعر/ اعداد
  

ا#ن��نK �-` ا	���Z ا	���Z(��� ا	�_ ��ب} ا	��	� ش�^� 
ب��ب� وش!�	� ب�A(ب� *_ و^K واحE وا	�_ نK-7 بEوره� 
ش�(ب ا	��	� نE�� �-7 ه_ ا#ه� *_ ا	�7ن ا	����� ب@ 
 V�!*_ ج ����	ا �-���	!� اض�*�� 	�7د��  	�7ون ا	وا
اش�Z	�� وآ�*I ���د���� ح�� ادت ا	_ ن�� ا	��7*�ت 

-�g و�E ج%(ر ا	�(اص@ وا	E8ا^� ب�� أ^�fب ا	��	�  ا	!=�
وادى ا��Q ا	_ ���دل ا	=��ات وا	=��Eت ا	!�-(����� *_ 

  .اى و^K و�� اى ��Zن 
وG-_ ا	��p �� ج!�V ه�� ا	!dا�� ا	�_ ^���E 	-����� ا# 
ان ه��ك ا&�=Eا��ت &-�� I	Mن��نT�-� K ض�را آ���ا 

�Q�� %(اء	ا _-G V!�A!	د وا�g	ب�
 Iu�& h:_ ن��	2 ا	��	8@ ب��	ج )Q�	م اEGل و)Qg	وا

�� اب�زه� ���آ@ ا&��I ��8' ب(حEة  	-���Z� E^ I(ن
ا	��:-I و��!@ ��7��g� _-G، و��صI *2 ا	!�A!��ت

ا	��G E-_ ا#ن��gح ن�( ا	�I��7 وا	�f(ر دون �p_ ث�7*2 
ح�جdا ضE ا#ه(اء وان%�ن2 وح�Qري �Z(ن

وب�	` أص�R ا#ن��ن�K و&�-� 	����E  .وا	!�(ل ا	��ذة
.ا	��(ب اذا أ&_ء ا&�=Eا�� 

ت
قا
قي
حت

 



 

  
   

Kوج(د ا#ن��ن�  �-Z�!	ا �Z	ا��8ل و I-�&)آ
ا	!�gوض ان ا&�ءة ا&�=Eام ه�� ا	(&�-� ا	�_ �� 

�%�=Eم *_ �T*E ا	!�-(��ت و���دل ا#ش��ء ا	�_ 
 ��!�Aد و��g	ا _-G Vg�	د ب�)��.  

*�	!� �-Z	Eى ا	!V!�A ا	!�8ى ب�	�%�� #&�=Eام 
ا#ن��نK ه_ ��I-Z ان��7ء *�ذا آ�ن ا&�=Eام ا	�gد 
 @G�g�	ن ا)Z�& `	او ��ش�ب� ذ ��!-G اب��ث _*

#ن��نK *_ ا��Aب_ و	�Z ا#&���اق او اد��ن ا
ا#ش��ء ��p ا	%(�� ا	�_ #��Tg ابEا ��7� V	�Eن� 
�$دى ا	_ ��(�� I�-7G ا	���ب واض�fاب�ت 

و�� &-���ت ا#ن��نK ا��Q ان� �=-T ن(ع �� 
ا	�d	� ا#ج�!���G وح�	� �� ا	���(ب� وب�	��	_ ��7@ 
 _* V!%ا �� ن���وآ _G�!(اص@ ا#ج��	ل ا�Zاش I*آ�
 �� ���Z	وا ���Z	ا _* P�%� Kن ا#ن���
ح�#ت ا#ن�8gل ب�� ا	dوج�� ب%�P ان ا	dوج 
 9Z�	ه-�� او ا�Aو�� ��)��!Z	آ@ و^�� ا�� ا _Q7�
  Kا#ن��ن P�%وج� زوج�� بd	ه@ ا�A�� E7* �Qا�  

*Z@ *�د *_ ا#&�� *_ ا	��8 ا	��	_ ���E ج��ز 
 ���g	ب��:�� *_ �-` اr* ض(ن آ!��(�� ��ص ب�����

 V�A�� V� رض���� K%	 ن�r* اEآ��� ج �f=	
ا#�gLل #&�=Eام ا#ن��ن�K و	V� �Z ��ا�Gة 
ا	��ش�E وا	�(ج�� وا#ن��7ء 	!� ��G�g-(ن ��� 
*�#ن��نK  اذا �� 	� �%�=Eم ب�	�Z@ ا	R��8 *�ن� 
��(ل ا	�M^�ت ا	�!�!�� ب�� ا#&�� ا	_ MG^�ت 

ب�] ا#زواج  ��G ا#&Mك #روح *��� 	EرجI ان

                       

*�	���ب ����ب(ن �� ا	!�MZت ا	�_ ���} ب�� *_ 
ا	!V!�A ا	��� ����(ن *�� ب�	A-(س ب�	%��Gت ب@ ب�#��م 
 �G ونE���� ��-�A� ى�	ا#�� ا ��)��!Z	!�(اص-� ا��م ا	ا

��� ا#�� ا*�اد ا#&�� �!� ��Eث *A(� *_ ا	�M^�ت ا#&
@Zآ _G�!ء ا#ج����	ا _* `Zg�	ه�ا ا ��G hى ن��	ا.  

���G دب-(م ث�ن(ى ص��G_ *�7(ل 
ا#ن��ن�K د� �G	� ��ن_ وا^E8 بE� �G	� ا	9�g ب(ك  
 s*���� ب ا#��م دى���	ا �� Eح s�g� ���Lت و��	وا

#ن��نK ان� واحE �� ا	���ب بE^ E�7ام ا
 {-p �رف ان د�G _ان V� i	�� _%gوب�%_ ن �ا#ج�ز _*
ب9 ا	(احE ب�7(ل ه�G�& E�7 و # ا���� و ا^(م  ب9 اول 
�� ا	(احE �� ب��h�E ب��7_ �� ا	!%���@ ان �7(م و# ح�_ 

        رأى علم النفسرأى علم النفسرأى علم النفسرأى علم النفس

ا	Eآ�(ر ��!E!�� E ب�(�_ 
 �-Gو ��%g�	��8 ا	ا&��ذ ا
 I���A!(ى ب��	وا _u��	9 اg�	ا

Tز��^d	ا  �-Z�!	ا _* K%�	

Kوج(د ا#ن��ن�
ا&�ءة ا&�=Eام ه�� ا	(&�-� ا	�_ �� 

�%�=Eم *_ �T*E ا	!�-(��ت و���دل ا#ش��ء ا	�_ 
 ��!�Aد و��g	ا _-G Vg�	د ب�)��

*�	!� �-Z	Eى ا	!V!�A ا	!�8ى ب�	�%�� #&�=Eام 
ا#ن��نK ه_ ��I-Z ان��7ء *�ذا آ�ن ا&�=Eام ا	�gد 
 @G�g�	ن ا)Z�& `	او ��ش�ب� ذ ��!-G اب��ث _*

ا��Aب_ و	�Z ا#&���اق او اد��ن ا
ا#ش��ء ��p ا	%(�� ا	�_ #��Tg ابEا ��7� V	�Eن� 
�$دى ا	_ ��(�� I�-7G ا	���ب واض�fاب�ت 

 .ا	�=��8 
و�� &-���ت ا#ن��نK ا��Q ان� �=-T ن(ع �� 
ا	�d	� ا#ج�!���G وح�	� �� ا	���(ب� وب�	��	_ ��7@ 
 _* V!%ا �� ن���وآ _G�!(اص@ ا#ج��	ل ا�Zاش I*آ�

ن ا#ن���P�%� K *_ ا	Z��� وا	Z��� �� ه�ا ا	��d ا
ح�#ت ا#ن�8gل ب�� ا	dوج�� ب%�P ان ا	dوج 
 9Z�	ه-�� او ا�Aو�� ��)��!Z	آ@ و^�� ا�� ا _Q7�
  Kا#ن��ن P�%وج� زوج�� بd	ه@ ا�A�� E7* �Qا�

*Z@ *�د *_ ا#&�� *_ ا	��8 ا	��	_ ���E ج��ز 
 ���g	ب��:�� *_ �-` اr* آ!��(�� ��ص ب�

 V�A�� V� رض���� K%	 ن�r* اEآ��� ج �f=	
ا#�gLل #&�=Eام ا#ن��ن�K و	V� �Z ��ا�Gة 
ا	��ش�E وا	�(ج�� وا#ن��7ء 	!� ��G�g-(ن ��� 
*�#ن��نK  اذا �� 	� �%�=Eم ب�	�Z@ ا	R��8 *�ن� 
��(ل ا	�M^�ت ا	�!�!�� ب�� ا#&�� ا	_ MG^�ت 

��G ا#&Mك #روح *��� 	EرجI ان

              12                    

*�	���ب ����ب(ن �� ا	!�MZت ا	�_ ���} ب�� *_ 
ا	!V!�A ا	��� ����(ن *�� ب�	A-(س ب�	%��Gت ب@ ب�#��م 
 �G ونE���� ��-�A� ى�	ا#�� ا ��)��!Z	!�(اص-� ا��م ا	ا

ا*�اد ا#&�� �!� ��Eث *A(� *_ ا	�M^�ت ا#&
@Zآ _G�!ء ا#ج����	ا _* `Zg�	ه�ا ا ��G hى ن��	ا

  
���G دب-(م ث�ن(ى ص��G_ *�7(ل  23ا�� اح!E وهEان 

ا#ن��ن�K د� �G	� ��ن_ وا^E8 بE� �G	� ا	9�g ب(ك  
 s*���� ب ا#��م دى���	ا �� Eح s�g� ���Lت و��	وا

ان� واحE �� ا	���ب بE^ E�7ام ا. ���_ ا�� ا	��	� د� 
 {-p �رف ان د�G _ان V� i	�� _%gوب�%_ ن �ا#ج�ز _*
ب9 ا	(احE ب�7(ل ه�G�& E�7 و # ا���� و ا^(م  ب9 اول 
�� ا	(احE �� ب��h�E ب��7_ �� ا	!%���@ ان �7(م و# ح�_ 

  . ب��G�& 9!� Eت

رأى علم النفسرأى علم النفسرأى علم النفسرأى علم النفس
 

ا	Eآ�(ر ��!E!�� E ب�(�_ �7(ل 
 �-Gو ��%g�	��8 ا	ا&��ذ ا
 I���A!(ى ب��	وا _u��	9 اg�	ا

Tز��^d	ا
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ه��ك ا	�E�E �� ا#ض�ار ا	�_ �-�T ب�#�gLل 
 ��G�!=��8 ا#ج��	ا Eب� ���E	 ن)Z�� �	 ���	ا
ا	��ض�A ا	�_ �!���Z �� ادارة ا#ن��نK ا#دار� 
 ا	����8 �� اه� �-` ا#ض�ار ان� ������ ��
�!�ر&I ا	���ض� و������ �� ا#&��Mل ا	�ى ����_ 
ان� �Z(ن 	-(^K و��-!�� اش��ء #بE ان �Z(ن(ا ب!�rى 
���G و������ �� ا	�(م وب�	��	_ EGم ا	�!( ا	%-�� 

 .ب�#ض�*� ا	_ ا	�Zg` ا	�ى ��Eث� دا�@ ا#&��

  
 K^ا�� *_ وE=�&ن ا)Z� ��E7�!	ول اE	ا _* Kن��ن#�*

و	�Fوف ����� وب�	��	_ �%�E�g  ���� و��Zن ����
ا�� . ��� �-` ا	Eول ا#&��gد� ا	��Z-� وا	%-�!� ��� 

 P�& ى ان��Fن Iو�� وج� ���	%�� ا�	ب� Kا#ن��ن
ج!�V ا#ز��ت ا	�_ ن��ن_ ���� *�	���ب ان�8*(ا ا	_ 
ا	���نK و��آ(ا ا	dرا�G وا	�G��8 وا	��Aر� ا#�� 

ن_ �� از��ت *_ ا	�ى ج�@ ��A!��� آ!� ن�ا� ا#ن ���
ا	!��� وا	R!7 وا#رز وا	��f	� و��p ذ	` �� ��MZت 

 Kام ا#ن��نE=�&اء ان اdG#وان ا^(ل #ب��:�� وش��ب�� ا
او ��pه� �� ا#ج�d� ا	��E�� #بE ا#&��gد� ���� 
بr^8_ درج� �!� ��(د G-��� ب�	�Vg و� ���*E	E7�-م 

 I�)7ب_ و��A�#(ج� ا�	_ ا	��	وب� ��G�!ا#واص� ا#ج�
 وا	�M^�ت ا#ن%�ن��

        رأى علم االجتماعرأى علم االجتماعرأى علم االجتماعرأى علم االجتماع
ا�� ا#&��ذ G-_ ا	�=��_ ا&��ذ G-� ا#ج�!�ع ب��� 
ا#ن��نK آ��Aز 	� ا��Aب��ت �� 
اه!�� ان� ��A@ ا	�gد G-_ ���*� آ��-� ب!� �Eور 
 �	 �Qا� �Z	و �g-�=!	ا ����	ت ا#�A� _* �	)ح ��
 Kا#ن��ن I*�7ن�� آ!����8 ث '&v	و �����-&
 K^و ���E	 9�	 ���* ء_L�� @Zب� ��)�g� ���E	
 P	�f	�* Kام ا#ن��نE=�&# ���� ن�Z� د اوE��
*_ ا&�=Eا�� و��!@ ا	!�اآ��  وا	��] 

 �*E8	د ا�A!�7ب@ ا*�اد ا&��� ا# ب�#.  

  
 '�Qل : و��gL#ب� T�-� _�	ا#ض�ار ا �� E�E�	ه��ك ا

 ��G�!=��8 ا#ج��	ا Eب� ���E	 ن)Z�� �	 ���	ا
ا	��ض�A ا	�_ �!���Z �� ادارة ا#ن��نK ا#دار� 
ا	����8 �� اه� �-` ا#ض�ار ان� ������ ��
�!�ر&I ا	���ض� و������ �� ا#&��Mل ا	�ى ����_ 
ان� �Z(ن 	-(^K و��-!�� اش��ء #بE ان �Z(ن(ا ب!�rى 
���G و������ �� ا	�(م وب�	��	_ EGم ا	�!( ا	%-�� 

ب�#ض�*� ا	_ ا	�Zg` ا	�ى ��Eث� دا�@ ا#&��

 K^ا�� *_ وE=�&ن ا)Z� ��E7�!	ول اE	ا _* Kن��ن#�*
���� و��Zن ����

��� �-` ا	Eول ا#&��gد� ا	��Z-� وا	%-�!� ��� 
 P�& ى ان��Fن Iو�� وج� ���	%�� ا�	ب� Kا#ن��ن
ج!�V ا#ز��ت ا	�_ ن��ن_ ���� *�	���ب ان�8*(ا ا	_ 
ا	���نK و��آ(ا ا	dرا�G وا	�G��8 وا	��Aر� ا#�� 

ا	�ى ج�@ ��A!��� آ!� ن�ا� ا#ن ���
ا	!��� وا	R!7 وا#رز وا	��f	� و��p ذ	` �� ��MZت 

��G�!اج�.  
 Kام ا#ن��نE=�&اء ان اdG#وان ا^(ل #ب��:�� وش��ب�� ا
او ��pه� �� ا#ج�d� ا	��E�� #بE ا#&��gد� ���� 
بr^8_ درج� �!� ��(د G-��� ب�	�Vg و� ���*E	E7�-م 

 I�)7ب_ و��A�#(ج� ا�	_ ا	��	وب�
وا	�M^�ت ا#ن%�ن��

 

  .����د	(ن ا	�&�:@ ��G ا#�!�@ 
 T��L �G ن)Z� �-Z�!	ا �=�وج �� �� ه�	وا
ا#رش�د ا	!�-(���_ و�� �Mل �%�(���  او# 
 �� ��-G @!��� و�� _A!%�(ى ا#&��ا��	ا
 I�!ارس وج����ت و��Eت و�$&%�ت و���)F��
ا	(G_ بI�g�Z ا#&�=Eام ا	E�A ب�	�%�� #&���7ل و 
ا	�&�:@ ��G ا#ن��نK و�(ج�� ا	���ب 
 Kن��نM	 ب���Aا� ��ام اآE=�&ج��� &-�!� ن�( ا)�
و�PA ا�G �Q-_ ا#ب�ء ح%� ا	�^�ب� G-_ اب��:�� 

  .	Z_ ��(د ا#&�� ا	_ &�بE�G Tه� 
 T��L �G ���* _Z��Z�	-!%�(ى ا	%�� �	ا�� ب�
ا	�^�ب� ا	��-�!�� *_ ا	!Eارس وا	GE(� ا	_ ب��ء 
 _��E	ا T�%��	ن(ع �� ا T-=� _*��
 ��E� _�	ا ���MG#رات اE=!	=-7_ واح�ر �� ا	وا

وان ار�E ان اوج� ر&�	� ا	_ ا	���ب ب�Qورة ا#�� 
 I	ح� _-G �F*��!	وا Kت ا#ن��ن��f�� @Q*rب

ا#ج�!�G_ و	 �Z	K% ب��ا ا	�Z@ ا	�ى ��7@ 
وا�L	P ب�ن��ء . 	!��ش��
Kاد��ن ا#ن��ن I�*�Z!	 ج!���ت.  

رأى علم االجتماعرأى علم االجتماعرأى علم االجتماعرأى علم االجتماع
ا�� ا#&��ذ G-_ ا	�=��_ ا&��ذ G-� ا#ج�!�ع ب��� 

ا#ن��نK آ��Aز 	� ا��Aب��ت �� ش!9 ��ى ان 
اه!�� ان� ��A@ ا	�gد G-_ ���*� آ��-� ب!� �Eور 
 �	 �Qا� �Z	و �g-�=!	ا ����	ت ا#�A� _* �	)ح ��
 Kا#ن��ن I*�7ن�� آ!����8 ث '&v	و �����-&
 K^و ���E	 9�	 ���* ء_L�� @Zب� ��)�g� ���E	
 P	�f	�* Kام ا#ن��نE=�&# ���� ن�Z� د اوE��

*_ ا&�=Eا�� و��!@ ا	!�اآ��  وا	��]  �%�ف
 �*E8	د ا�A!�7ب@ ا*�اد ا&��� ا# ب�#

����د	(ن ا	�&�:@ ��G ا#�!�@ 
 T��L �G ن)Z� �-Z�!	ا �=�وج �� �� ه�	وا
ا#رش�د ا	!�-(���_ و�� �Mل �%�(���  او# 
 �� ��-G @!��� و�� _A!%�(ى ا#&��ا��	ا
 I�!ارس وج����ت و��Eت و�$&%�ت و���)F��
ا	(G_ بI�g�Z ا#&�=Eام ا	E�A ب�	�%�� #&���7ل و 

ا	�&�:@ ��G ا#ن��نK و�(ج�� ا	���ب  ا&�=Eام
 Kن��نM	 ب���Aا� ��ام اآE=�&ج��� &-�!� ن�( ا)�
و�PA ا�G �Q-_ ا#ب�ء ح%� ا	�^�ب� G-_ اب��:�� 

	Z_ ��(د ا#&�� ا	_ &�بE�G Tه� 
 T��L �G ���* _Z��Z�	-!%�(ى ا	%�� �	ا�� ب�
ا	�^�ب� ا	��-�!�� *_ ا	!Eارس وا	GE(� ا	_ ب��ء 

��*_ �=-T ن(ع �� ا	��%�T ا	��E_ ^�!_ و�
 ��E� _�	ا ���MG#رات اE=!	=-7_ واح�ر �� ا	وا

V!�A!	ب وا���	ق اMا�  
وان ار�E ان اوج� ر&�	� ا	_ ا	���ب ب�Qورة ا#�� 
 I	ح� _-G �F*��!	وا Kت ا#ن��ن��f�� @Q*rب

  ا	�(اص@
ا#ج�!�G_ و	 �Z	K% ب��ا ا	�Z@ ا	�ى ��7@ 

	!��ش��ا	�M^�ت ا#ن%�ن�� ا
Kاد��ن ا#ن��ن I�*�Z!	 ج!���ت

 



  
   

" ��!E�"2-G Eه� *E�G 2  وا	�و��ن وا	�2 ب-�K أوج
2* Iح��%-	 dه� ���_ و��آrاش���ت آ 	��	ا ،�

إ&!�I7f�� @�G ا	�!���ت  وا	�2 أن�r *��� ا	=�E(ي
E-�	ا (I�!أن رأى ض�ورة وأه Eب� 

I�����Z	!�ء ا	ن ا)�G �� دة�g�&#*��  ا��	وا Iح��%-	
IA2  ون��* IG��8	ا K!احd� E7* ا��	

 V�8� V&)�* آ���؛ @Zة"ب��L K�!&_  "إ	إ
 @&�� �ً̂ M!G Rث���أن أص�)-�  ��ً	�G I�-8	وا Iز���	ا

�Z%	ا TL��� @آ.  

  
 V�8� `	�وآ"K�!&ح-(ان إ EنMب(ر� " ،���pو

K�!&�وج!-EG Iد   . و^�K ا	!K�� I��E ح�8ر ا
 _-G E�d� V!�8ن	40 ا   K!وزاح K-ا�Eو� KL�8ً�� أح��

إ	_ �I��E ح-(ان  ا	!��ل ا	%I��Z �� ا	!��8ة ش!�ً#
آ!� أن ا	�8ف ا	E�� 2G��8و  .وا	������ ج�(ًب�

Iu��	أن ^(ان�� ا �G MًQ* ،ة��f�  I��G Ig8ب
��A��	ا Iو��ص I-!�� اء�Q=	!%�ح�ت ا	آ!� أن  وا ،

E��ُ I��Z%	ا TL��!	2�8 *2 ا	آ��ى ا I-Z�� .

                       

  , ^�E!� آ�نG K!-��ت رص�t E(ر ا ه-I أول آ@ ش�� �Gب2
 K8(م ـ آ�ن	ب� �Lن ـ #ر����Qل ش�� ر�Mه i� وب�

E^�� ���صE ح-(ان ا	2Z-g  ح�
&� I	R%! &!�ء ا	�7ه�ة   100

	�Z ا	�(م   , ب��� �G ا	�Mل ^�@ �pوب� ح�� ا *T ا	�8*2
ا��-' ا �� آ��� ح�� ���Zت &!�ء ح-(ان ا	I�*�8  ب���ر 
 K�!& ا Iوح-(ان و ب�رات أ��ب ��L K�!&أ V�8ن�

اح حA!�� �� ا	I7�^E ا	��	I7 *2 ا	A( وا	�2 ���و
���Zون�ت *2 ا	!�� ا	!�بV �!� د�G إ	2 

��صE   , ا	%-(م  , *�ق �A�� I�!-G إ	2 أ&(ان
آ�-( ���ا ش!�ل ا	�7ه�ة و�I��E أآ�(ب� 

T* ا Ig�F%!�ء ن	ا I�*ص� TL��� 2ح-(ان   , وه Eص�� V�
	I�Z-g ب�	��2 ا	�ي أص�ب ا	�-(ث �G(ن ا	�-%Z(ب�ت ا

   :ماذا حدث يف حلوان على مر السنني 
�� ا	�7ن  ا حMم *2 ا	=!%����ت وا	%�����ت

ا	%��ح2 ا ��@ 	!�I7f ح-(ان 
آ!� ^�	K –ب�	��(ن ا	!�Eن�I وا	I�����Z؛	�Z(ن ح-(ان 

&��ح�I أج!@ ��I7f  -ا	�8درة nن�اك
و���ح' وحI7�E  ش�	���ت ح(ل ا	��(ن

ب�] �� ��Gو�� ا حMم ا	�2 
K^)	` ا	�8' *2 ذ	ح-(ان: "������ ا  _��� R�8�

ا	���Zg ا	��2u  زه(ة ا	�V��8 أ^(ى ��
 ���!E   ا	Eآ�(ررn� ا	��ح

ب��G I���A ش!9،  أ&��ذ ا	��Aا*�� بI�-Z اeداب
ا	I!�E7 ذات ا	��(ن  ث� �pبK ح-(ان

ا	�gاI�G  وا	!�Eن�I ا	��رة ا	!(ج(دة ��� أ��م

وا	�و��ن وا	�2 ب-�K أوج
�اش���ت آrه� ���_ و��آd 	-%��حI *2 ح�

وا	�2 أن�r *��� ا	=�E(ي
ا	�-E ش�ق ح-(ان(
 I�����Z	!�ء ا	ن ا)�G �� دة�g�&#ا

ون��IA .. وا	�Mج
I7f�!	ا  V�8� V&)�* آ���؛ @Zب�

 @&�� �ً̂ M!G Rأن أص�
آ@ ���TL ا	%�Z *2 ا	A( إ	_

  

 V�8� `	�وآ
و^�K ا	!K�� I��E ح�8ر ا�&!�K وب�	`

 _-G E�d� V!�8ن	ا
ا	!��ل ا	%I��Z �� ا	!��8ة ش!�ً# آ@

وا	������ ج�(ًب�
I-Z�!آ Iu��	أن ^(ان�� ا �G MًQ* ،ة��f�

��A��	ا Iو��ص I-!��
ا	2�8 *2 ا	!��TL ا	%E��ُ I��Z ا	�8ف
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  هند فؤاد/ كتبت 
^�E!� آ�نG K!-��ت رص�t E(ر ا ه-I أول آ@ ش�� �Gب2

 K8(م ـ آ�ن	ب� �Lن ـ #ر����Qل ش�� ر�Mه i� وب�
ح�� ��^T-f�� ,  E �� هI�Q ح-(ان
100 ا	�ي ��-| G!�� أآ�� ��

ب��� �G ا	�Mل ^�@ �pوب� ح�� ا *T ا	�8*2
ا��-' ا �� آ��� ح�� ���Zت &!�ء ح-(ان ا	I�*�8  ب���ر 
 K�!& ا Iوح-(ان و ب�رات أ��ب ��L K�!&أ V�8ن�

ا	I7�^E ا	��	I7 *2 ا	A( وا	�2 ���و
���Zون�ت *2 ا	!�� ا	!�بV �!� د�G إ	2   10,2.5 ب��

��)Z� 5  2 أ&(ان	إ �A�� I�!-G ق�*
2Z-g	ا I���f7	أآ�(ب�   80 ا I��E�7ه�ة و�	آ�-( ���ا ش!�ل ا

T* ا Ig�F%!�ء ن	ا I�*ص� TL��� 2وه
ا	�ي أص�ب ا	�-(ث �G(ن ا	�-%Z(ب�ت ا

  . ا	-�-2
  

ماذا حدث يف حلوان على مر السنني 
 K�A%�����ت ا�	=!%����ت وا	م *2 اMا ح

ا	%��ح2 ا ��@ 	!�I7f ح-(ان  ا	!�ض2 إ	_ ا#&��Mل
I���	ن ح-(ان  ا)Z�	؛I�����Z	وا Iن�E�!	(ن ا��	ب�

ا	�8درة nن�اك إحEى ا	�8'
2* �Q� ،�	��	(ن: ا��	ت ح(ل ا���	ش�

ب�] �� ��Gو�� ا حMم ا	�2  وه� ه2!! ح�(ان ص���ة
Kآ�ن K^)	` ا	�8' *2 ذ	ا ������

  �G	M� �ً�!ل ثMث &�(ات
 �Z	و   Kأ^(ى �� -آ�ن V��8�	زه(ة ا

 �Z�!	ا - �� Eح _-G  �رn� ا	��ح
أ&��ذ ا	��Aا*�� بI�-Z اeداب ر��ض
ث� �pبK ح-(ان و��

I�����Z	!(ج(دة ��� أ��م ا	رة ا��	ا Iن�E�!	وا
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ا	��I�u  ا	�I�)Z 	!�8نV ا	�f7ع ا	��م G-_ ��ح�@ ا ��Gء
 IG��8	ا _-G د)�� E^ �!� ،دEA	!��� ا�!%�	ه$#ء ا _	

  ��g�� E�G ،'�	�Z�	ا IFب�ه Iا^��8د�
I	ر *2 ح�E8!	-(ث �� ا�	2 ا* �Z��	ا hا ��  ب�ا�

  .ب�	!%)u	�I ا#ج�!�I�G 	-!��وع ا#^��8دي
  :ما هي حلوان 

 2* I!%2 ا#ث��� �-�(ن ن-G ن���Z& 2 ^�رب�	ح-(ان وا
 �G M�-^ @7� I�٠٧%�ح  �!Q�� V' آ�-( ��� ��ب	ا

Mً�!�� '��	ا ���g* ة���-	 Ig-�=� ل�Zن واشE!	ا �� E�E�	ا  
. *2 ��آdي ا	8' واR�gL وآ�ن�� �����ن ���*IF ا	d�Aة 

���( وا	�7ه�ة ا	E�EAة  E�٥١ن جE�Eة ه2 
و�I��E بEر وا	��وق وا	�ح�ب وا	!%��7@ وه-�(ب(	�9 

 '-� 2* Iص�� I	d�� @��� �7ه�ي"وح-(ان	-(ث ا�	ا "
*[ذا آ�ن ا	�-(ث �� &!�ت ا	�7ه�ة آZ@، ح�� إن�� 
ا	!I��E ا	��	�I ب�� أآ�� �Eن ا	��	� �-(ًث�، *[ن ح-(ان ه2 
ذروة ا	�-(ث *2 ا	!I��E ا	!-(ثI، و�I*��� 2gZ أن ا	��(ث 

�ر ا�&!�K *2 ح-(ان ا	��E�I ���� إ	_ أن ح�A ا	�-(ث ب��
% 5ب-| أرب���G I ض�' ا	!%!(ح ب�، وذ	` ب!� ���دل 

�%gن K�!&�% 29آ!� أن ! �� ا	I^�f ا�ن��ج� I	V�8! ا
�� أ�gLل ا	!Eارس *I7f�� 2 ح-(ان ��8ب(ن ب��rاض 

  . ا	�:I، وه2 ن%�I شE�Eة ا	=f(رة


 ا���� ���    ���  

  
  

و��pه� �!���Z أن ن��g 	!�ذا 
I:�	ر واE8	وآ@  ا I�&�%�	وا

  أ��اض ا	��Aز ا	��g%2 *2 ح-(ان
�(	�(  وذ	` ح%P ا	%��&I ا	�I��)Z ب�E ^��م ث(رة

 Iء &��ح�gح%�ب ا�� _-G IG��8	ت ^��م اdg_ ح�	ا
ا	�!�ان2 ب�	!�8نV وا	�!�ل  ا	��8اء، وK-AG �@ء ا	�gاغ

���-G 2ي أج���Z%G م)A�7ه�ة ح�ل و^(ع ه	ا ���r�	 
��I7f ح-(ان ^-�I ا	�G��8ت ا	�I-�7 و# 

���� I�Aوا#&��ا�� Iب���	(ل  إ# أن. &�!� ا��	` ا	ذ
 K�L)�* ،�7ار	` ا	�	2 �)Zح �Gون دEب �� E^ 2g�t)	ا
 I(ج�� ح�آ�	ـ(�2 Zح {�f=�
 ��g��	 Iز�M	رات ا�!��&M	 ب��E� ونEوب V��8�	ا
��I 	-��!��، ا �� ا	�ي آ�ن وراء 

V!�8ن	ح-(ان و���ر ^�(د ا Iuه(ر ب�E�  �� ��8-=� 2*
I�-8	وا I-:�%	وا Iز���	(اء ) ا�	2 ا*

 I7f�!ب Iu��	ت اMZ�� Kز�r� ا�Zوه
و�Eا�@ ا&�=Eام  ح-(ان ن���G IA(ا:�I ا	�!( ا	��Qي

�(�L ا	IG��8 ب���  وب�	` �Z(ن
*2 ب�Iu نE^ Ig�F شK-Z  ا	8(رة و��pب حT ا	%�Zن

 Iu��	ا _-G IF*��!	ا ��A� م��	م ا#آ��اث اEG �� �ًG)ن
 4ا	�-(ث، و	� ���� �� ذ	` صEور ^�ن(ن ا	��Iu ر^� 

T�*)� �� ��Q�7� �!ب  V!�8ن	وض�ع ا 
 IAا�� ��� ن��d� و�� ،���Zو*7ً�  ح I!:�7	م ا��^

ب�ن��h ا	=I8=8 	�صMح ا#^��8دي، 
. ا	�� ب��ض �(&�EG�^ Vة ا	!-I�Z ب���A� ا^��8د ا	%(ق

 �Gود Iـu��	ور ^�ن(ن اEص ،Iث�Mث K�!اج� E^ أي أن�
 I8=8=�ص و�	ع ا�f7-	 I�Z��� ا

ا	�I�)Z 	!�8نV ا	�f7ع ا	��م G-_ ��ح�@ ا ��Gء
	_ ه$#ء ا	!%��!��� ا	EAد، �!� ^E ��(د G-_ ا	IG��8 إ

 نg%�� بrض�ار
I	ر *2 ح�E8!	-(ث �� ا�	2 ا* �Z��	ا hب�ا�

ب�	!%)u	�I ا#ج�!�I�G 	-!��وع ا#^��8دي
ما هي حلوان 

  2* I!%2 ا#ث��� �-�(ن ن-G ن���Z& 2 ^�رب�	ح-(ان وا
 �G M�-^ @7� Iح�%�

Mً�!�� '��	ا ���g* ة���-	 Ig-�=� ل�Zن واشE!	ا �� E�E�	ا
*2 ��آdي ا	8' واR�gL وآ�ن�� �����ن ���*IF ا	d�Aة 

�Eن جE�Eة ه2  ٨آ!� ب�� 
و�I��E بEر وا	��وق وا	�ح�ب وا	!%��7@ وه-�(ب(	�9 

��E2و�� .  

 ... '-� 2* Iص�� I	d�� @��� وح-(ان
*[ذا آ�ن ا	�-(ث �� &!�ت ا	�7ه�ة آZ@، ح�� إن�� . ا &(د

ا	!I��E ا	��	�I ب�� أآ�� �Eن ا	��	� �-(ًث�، *[ن ح-(ان ه2 
ذروة ا	�-(ث *2 ا	!I��E ا	!-(ثI، و�I*��� 2gZ أن ا	��(ث 

ا	��E�I ���� إ	_ أن ح�A ا	�-(ث ب��
ب-| أرب���G I ض�' ا	!%!(ح ب�، وذ	` ب!� ���دل 

�%gن K�!&��� ا	I^�f ا�ن��ج� I	V�8! ا
�� أ�gLل ا	!Eارس *I7f�� 2 ح-(ان ��8ب(ن ب��rاض 

ا	�:I، وه2 ن%�I شE�Eة ا	=f(رة


 ا���� ��ر��ن� ���ان ���            

و! �ل ال�آ��ر ���ي ه��� 
أن$ :  

 &��� &� �ً��( &)*�*
ص��)/ ا.���� ���-,+ 
��� وآ�5 ال,��، أن23ت 

� ل���6
 /�� +7

 دآ��ر ���ي ه���

و��pه� �!���Z أن ن��g 	!�ذا   وب%�P ه�� ا	!�MZت
ا	E8ر وا	�:E�� I#ت أ��اض زادت

أ��اض ا	��Aز ا	��g%2 *2 ح-(ان
وذ	` ح%P ا	%��&I ا	�I��)Z ب�E ^��م ث(رة

1952 Iء &��ح�gح%�ب ا�� _-G IG��8	ت ^��م اdg_ ح�	ا
ا	��8اء، وK-AG �@ء ا	�gاغ

���-G 2ي أج���Z%G م)A�7ه�ة ح�ل و^(ع ه	ا ���r�	
 ،Kص��r*  #و I-�7�	ت ا�G��8	ا I�-^ ح-(ان I7f��

���� I�Aوا#&��ا�� Iب���	ا �!�&
 K�L)�* ،�7ار	` ا	�	2 �)Zح �Gون دEب �� E^ 2g�t)	ا

Mب I7f�!	ب� IG��8	ا  I(ج�� ح�آ�	ـ(�2 Zح {�f=�
 ��g��	 Iز�M	رات ا�!��&M	 ب��E� ونEوب V��8�	ا

��I 	-��!��، ا �� ا	�ي آ�ن وراء ا	���I ا	�� �7(��ت
V!�8ن	ح-(ان و���ر ^�(د ا Iuه(ر ب�E�

 I��%	ا ����g-=�)I�-8	وا I-:�%	وا Iز���	ا
وهZ�ا �rز�MZ�� Kت ا	��Iu ب!�I7f . وا	��بI وا	!�ء

ح-(ان ن���G IA(ا:�I ا	�!( ا	��Qي
وب�	` �Z(ن. ا رض ا	!�gط

ا	8(رة و��pب حT ا	%�Zن
 Iu��	ا _-G IF*��!	ا ��A� م��	م ا#آ��اث اEG �� �ًG)ن

ا	�-(ث، و	� ���� �� ذ	` صEور ^�ن(ن ا	��Iu ر^�  ��
 I�%	1994 T�*)� �� ��Q�7� �!ب

 IAا�� ��� ن��d� و�� ،���Zو*7ً�  ح I!:�7	ا
��gب�� I�)Z�	ح ا#^��8دي،  اMص�	 I8=8=	ا hب�ن��

ب��ض �(&�EG�^ Vة ا	!-I�Z ب���A� ا^��8د ا	%(ق
 �Gود Iـu��	ور ^�ن(ن اEص ،Iث�Mث K�!اج� E^ أي أن�

ا ��� I�Z	�f7-ع ا	=�ص و�I8=8  ا	(#��ت ا	!��Eة


 ا���� ��ر��ن� ���ان ���

و! �ل ال�آ��ر ���ي ه��� 
:  ;:(� ال�را��ت ال:(9(/ 

�,�  &��� &� �ً��( &)*�*
ص��)/ ا.���� ���-,+ 
��� وآ�5 ال,��، أن23ت 

ل���6 ال�3آ/ ال ��(/
 &):�7+ ��/ (���,>� ��ل

1958( 



   

، وه�� ا	!-(ث�ت أض��ف )ا	���ب(ب�AنP آ!�I ا	��Eن 
ا	Z!��ت ا	!%!(ح ب�� �G	!�ً�، و^E �8@ *2 ب�] ا ح��ن 

  .%!(ح ب� �G	!�ً� أو أآ��إ	_ ��Gة أ���ل ا	!
و�$آE دآ�(ر ح%� ا	���ن2 أّن �pز أول أآ%�E ا	�Zب(ن 

و�pز ث�ن2 أآ%�E ا	P�%�� K���Z *2   ، �$دي إ	_ ا	�%!�
I�&�%�	وا I�Z	ث��   ، اr� �-* 2أ�� ا وزون ا رض

و��E �-(ث . آ!� أن ا د��E^ I �$دي إ	_ ا#����ق
�(ر ��!G E(ض ��ج ا	��E وز�� و* �ً7	Eرا& I	E-آ

��  -ا	I�8 أ&��ذ ا ��اض ا	E8ر�I ب��G I���A ش!9
 �f=	ه� ا�F� @ن%�ن آ�	-(ث؛  ن� ��!@ �	أن(اع ا �fأ�
ب!� ��!-� ه�ا ا	�(اء �� أن(اع ا	!-(ث�ت ا	!=�-Ig ا	�2 

�%A	اء اdأج @Z	 2 و���%g��	ز ا��A	_ ا	إ @�E�  . I7f�!*
	����G IA ��8نV ا�&!�K، وه�� ح-(ان ����� ب� ��بI ا

   .ا ��بI �$ذي ا	�:I و�$دي إ	_ ���Aه�

  
أن أه� ش2ء *E!�� " 2 رجP �� ا	!��8�  

ا	!��8ة �!�Z ن�Z-� *�� ه(ة ن%�� ا	�-(ث ا	�_ *�^K آ@ 
ا#ح�!�#ت ا	!��8ة ��E �� أآ�� ا ��آ� G-_ �%�(ا ا	��	� 

�����f ���� ا#��ب� �-(ث وذ	` ب%P ش�آ�ت ا#&!�K ا	�_ 
	�@ ن��ر ش�آ�ت ا#&!�K وض��� ا	E��� 2���f ا#ف 
ا#���ل �G ا	!��TL ا	%�Zن�� ارج( �� ا	%�د� ا	!%$	�� 
&��G ا�=�ذ ا	�7ار اه@ ا	!��8ة اآ��ه� ��ض_ صEر 

!� حوض�9g�� T واa و	_ ا	�(*�T وا	%Mم �Z�-G ور

 I-!%7(ل أم ب� "�Z�%�)2 آ* Iان� &�آ�  �Eآ ��L Pج�

                       

  !نسبة عاملية يف الغبار  
2 ب��� �(^V و���� ا	�E�E �� ا	Eرا&�ت وا	��(ث ا	�

G-_ ا�ن��نK و�(ا^V أ��ى 	��] 
ا	!MAت ا	�-!�I إ	_ أن ن%���p Iر ا�&!�K *2 ح-(ان # 
���@ 	�� *2 ا	��	� آ-�، وه( �� �7-@ �� ا�ش��ع ا	�!2% 
ا	!�:2 �!�ً��، و��(ق ا	�!��@ ا	Q(:2 	-���ت، و�$دي إ	_ 

g	م وا�F�	ا ��	و I�E-A	ت *2 ان���ر ا ��اض ا���f
إض�*I إ	_ �� ���ن�� ا	%�Zن 

I:د��	ا I��E!	ر ان���ر  -!*2 ا�fأ� ��
ا	I��!7 وا	!�Aري وا	��ك وا	Q(ض�ء وا	!%����7ت 

ب�E ا#ن��gح -وا	g(ض_ وا�ه!�ل، *G MًQ!� أص�ب ح-(ان 
�� �=!G I!�رات ا	�!-�`، و��(ل ا	���ء �� 
�بV ا *27 ا	A!�	2 إ	_ ا	�fبV ا	�أ&2 ا#&��!�ري، 
وب�	��	2 ��ُآ@ ���	!�� ا	I!�E7 �!�ً��، و��pب ا	!%��fت 

  .ا	=�Qاء وا ش�Aر؛ وه( �� �I-Z�� �� 'G�Q ا	�-(ث

  
ا &��ذ " �%-� ش-�(ت"و*2 درا&I 	� �(ضR ا	Eآ�(ر 

ب�	!��E ا	7(�2 	-��(ث ا	I�Z-g وا	I�7�d�*)�A ب�-(ان أن 
ح�� (وج(د ا	!��TL ا	I�G��8 *2 ش!�ل وج�(ب ا	�7ه�ة 

 IGب ص��)�A	و*2 ا I!�=	ش��ا ا I7f�� !�ل�	2 ا* Eج)�
ُ����� �� ��8در ا	�-(ث ا	��	2 

ح�� �E�d ا	!-(ث�ت ا	�L 2* I�)Aة 
وح-(ان وا	���� �� ��pر ا�&!��G K ا	!�Eل ا	!%!(ح ب� 
�G	��G ���!ات ا	!�ات، و*2 ���8' ا	�%�����ت �� 

��ة أآ�� ��  32ا	�7ن ا	����� وص@ ا	!�Eل إ	_ 
و�� ه�� ُ����� ا	�7ه�ة ا	��Zى �� 
ا	��	� �� ن�ح�I ا	!-(ث�ت ا	I�)A آrول 
وث�ن2 أآ%�E ا	�Zب(ن وأآ�&�E ا	K���Z وأآ�&�E ا	����وج�� 
 ،2�f%	ص�ص وا وزون ا�	ا E�&رات وأآ�Eب(ه��Z	وا

ب�AنP آ!�I ا	��Eن 
ا	Z!��ت ا	!%!(ح ب�� �G	!�ً�، و^E �8@ *2 ب�] ا ح��ن 

إ	_ ��Gة أ���ل ا	!
و�$آE دآ�(ر ح%� ا	���ن2 أّن �pز أول أآ%�E ا	�Zب(ن 

�$دي إ	_ ا	�%!�
I�&�%�	وا I�Z	ا

�L�%� ،  _ ا#����ق	دي إ$� E^ Iآ!� أن ا د��
و* �ً7	Eرا& I	E-آ-ا	�(اء 

ا	I�8 أ&��ذ ا ��اض ا	E8ر�I ب��G I���A ش!9
 �f=	ه� ا�F� @ن%�ن آ�	-(ث؛  ن� ��!@ �	أن(اع ا �fأ�
ب!� ��!-� ه�ا ا	�(اء �� أن(اع ا	!-(ث�ت ا	!=�-Ig ا	�2 

�%A	اء اdأج @Z	 2 و���%g��	ز ا��A	_ ا	إ @�E�
ح-(ان ����� ب� ��بI ا

ا ��بI �$ذي ا	�:I و�$دي إ	_ ���Aه�

��!E رجP �� ا	!��8�  و�7(ل 
ا	!��8ة �!�Z ن�Z-� *�� ه(ة ن%�� ا	�-(ث ا	�_ *�^K آ@ 
ا#ح�!�#ت ا	!��8ة ��E �� أآ�� ا ��آ� G-_ �%�(ا ا	��	� 

�-(ث وذ	` ب%P ش�آ�ت ا#&!�K ا	�_ 
	�@ ن��ر ش�آ�ت ا#&!�K وض��� ا	E��� 2���f ا#ف 
ا#���ل �G ا	!��TL ا	%�Zن�� ارج( �� ا	%�د� ا	!%$	�� 
&��G ا�=�ذ ا	�7ار اه@ ا	!��8ة اآ��ه� ��ض_ صEر 

وض�9g�� T واa و	_ ا	�(*�T وا	%Mم �Z�-G ور
aا "  

 I-!%7(ل أم ب�
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نسبة عاملية يف الغبار
و���� ا	�E�E �� ا	Eرا&�ت وا	��(ث ا	�

"Iu��	] " ج��ز ا��	أ��ى  V^و�(ا Kن��ن�G-_ ا
ا	!MAت ا	�-!�I إ	_ أن ن%���p Iر ا�&!�K *2 ح-(ان # 
���@ 	�� *2 ا	��	� آ-�، وه( �� �7-@ �� ا�ش��ع ا	�!2% 
ا	!�:2 �!�ً��، و��(ق ا	�!��@ ا	Q(:2 	-���ت، و�$دي إ	_ 

g	م وا�F�	ا ��	و I�E-A	ان���ر ا ��اض ا
 I��E!	ا"Iج�M�	ن "! ا�Z%	_ �� ���ن�� ا	إ I*إض�

*2 ا	!I��E ا	��د:I-ا	!�EZ&(ن 
ا	I��!7 وا	!�Aري وا	��ك وا	Q(ض�ء وا	!%����7ت 

وا	g(ض_ وا�ه!�ل، *G MًQ!� أص�ب ح-(ان 
�� �=!G I!�رات ا	�!-�`، و��(ل ا	���ء ��  -ا#^��8دي

f	!�ري، ا�أ&2 ا#&��	ا Vب�f	_ ا	2 إ	�!A	ا *27 ا Vب�
وب�	��	2 ��ُآ@ ���	!�� ا	I!�E7 �!�ً��، و��pب ا	!%��fت 

ا	=�Qاء وا ش�Aر؛ وه( �� �I-Z�� �� 'G�Q ا	�-(ث

و*2 درا&I 	� �(ضR ا	Eآ�(ر 
ب�	!��E ا	7(�2 	-��(ث ا	I�Z-g وا	I�7�d�*)�A ب�-(ان أن 

وج(د ا	!��TL ا	I�G��8 *2 ش!�ل وج�(ب ا	�7ه�ة 
 IGب ص��)�A	و*2 ا I!�=	ش��ا ا I7f�� !�ل�	2 ا* Eج)�

ُ����� �� ��8در ا	�-(ث ا	��	2 ) ا�&!�K *2 ح-(ان و�Lة
  �7ه�ة؛ ب�	

ح�� �E�d ا	!-(ث�ت ا	�L 2* I�)Aة 
وح-(ان وا	���� �� ��pر ا�&!��G K ا	!�Eل ا	!%!(ح ب� 
�G	��G ���!ات ا	!�ات، و*2 ���8' ا	�%�����ت �� 

ا	�7ن ا	����� وص@ ا	!�Eل إ	_ 
�ً�!	�G !%!(ح ب�	ى �� ! ا��Z	�7ه�ة ا	و�� ه�� ُ����� ا
ا	��	� �� ن�ح�I ا	!-(ث�ت ا	I�)A آrول أآ�� ا	!Eن *2 

وث�ن2 أآ%�E ا	�Zب(ن وأآ�&�E ا	K���Z وأآ�&�E ا	����وج�� 
 ،2�f%	ص�ص وا وزون ا�	ا E�&رات وأآ�Eب(ه��Z	وا
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 -وا	!����8-ا	!�8نV، وه( �� أدى إ	_ dGوف ا	%�:��� 

؛ و	�	` ..�Eر��G E8^ �G �ً�A(ن ح-(ان ب��ض ا#&���gء
. ان��ب ا�ه!�ل �G(ن ح-(ان ا	����ة، وح-K ب�� ا	g(ض_

و^E آ�نK ا	!�I7f �%��7@ أEGادًا ه�:-I �� ا	dا:��� 
و��صI �� أوروب� وا	Eول ا�&E�Zن�*�E�E�� Iًا *2 *8@ 

 I!�dه Eب� ��Aر�E� ادEG ا K��1967ء، ث� ��اج� ،
K�!& ا Vإن��ء ��8ن Eب� ��أآ Kو��اج�. 
  لتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئية

أآEت درا&I ح�	I ا	��Iu ب�	!�I7f، أن �tه�ة ا	�-(ث 
ا	A(ى وراء �t(ر و��g^� ا ز�I ا	��I�u *2 ح-(ان، و��آ� 

Eه(ر ا	��2u ا	Eآ�(ر ح!Eي ه�ش� أن �� أ&��ب �dا�E ا	�
  :دا�@ و��رج ح-(ان ، �� �-2

ض�T ا	(ادي �E� E�G@ ح-(ان، �!� ��IG�& dg ا	���ح 
 ،I7f�!	ى ب�)A	-(ث ا�	!@ ا�	%�2 �	ا K���	ا �� E�d�*

  .وذ	` ح%P ا	��	I ا	!����I ا	%�:Eة
آ�ن ا#ن���ر ا	!Z� '	IG��8- وشEة ا	�Eا�@ ب���� وب�� 
ا#&�=Eا��ت ا	%I��Z ب!�I7f ح-(ان، وراء إ��gق ^Eرة 
 IAن�� ،Iا���	ا I�7��	ا I2 ا&�!�ار ��ص�* I�u��	ا I!Fا ن

2G��8	-(ث ا�	أح!�ل ا Eا�d�  
	� ��!�آd ا	�G��8ت ب�A(ب_ ح-(ان، ب@ ان���ت ب���Eاد 

ل إ	_ ا	�A(ب، *�Zن ذ	` وراء ��g^� ا	!�I7f �� ا	�!�
I7f�!	ب� I�u��	ا Iوث ا ز�Eى وح)A	-(ث ا�	ا I-Z��. 

I���L ا#&��7ار ا	A(ي، *2 أآ�� أو^�ت ا	%�I، ا �� 
ا	�ي �%�G EG-_ ��اآ� ا	!-(ث�ت ^�ب &Rf ا رض 

 dآ�� IA!%2، ن���	ش��ع ا�ض�' نP�8 ا	!�I7f �� ا
 V!�8ن	أ&2 �-(ث�ت ا�	!(د ا�	ا رض و*2 ا Rf& ب�^

ح�� �%�EG . ا	EG�8 إ	_ ا	�7�fت ا	�-�� ب�	�Mف ا	A(ي
 I7	��	!-(ث�ت ا	ز��دة ز�� ب�7ء ا _-G ح���	ن ا)Z&
. ب�	�(اء، *�!�V وص(ل آ!��ت آ���ة �� ا�ش��ع ا	�!2%

 2* ،I7f�!	ن2 *(ق ا��E	ب ا��Q	داد أو^�ت ب�7ء اd� `	�وب
I�%	ة �� ا���أو^�ت آ.  

^-I هf(ل ا	!�f و*�8-�� ا	�E�Eة، وراء EGم حEوث 
 @%p	I�!Z ا	!-(ث�ت ا	��	I7 ب�(اء ��I7f ح-(ان، ا �� 
 .ا	�ي ���I���L _-G 9Z ون(I�G ا	�(اء

ز��دة ن%�I ا	�L(بI ب�	�(اء �%�EG بE7ر آ��� *2 حEوث 
 I�)��	ا Iu��	ر ب��Q	ة اE�Eش I�:��!�Z	(#ت ا��	ا

  .� *2 ا	�f7ع ا	�A(بI7f�� �� 2 ح-(انوا	�I��Q و#&�!

  ... قضية التلوث يف حلوان تبحث عن حل 
 I�uب� I�Q^ د�A� �� -(ث *2 ح-(ان�	ا I�Q^ K	)�� E^و
 _-G I	#2 دgZا ���ة، و� Iونe2 ا* IG�%	ا I�Q^ _	إ
ذ	` أن�� ص�رت �%�G �f-_ ا	!��^��ت ا	�E� 2ور دا�@ 

�f� �	P ا	�(اب أرو^A� I-9 ا	��P ا	!�8ي؛ ح�
&(اء ا	�(اء : ب�Qورة ح@ ��I-Z ا	�-(ث *2 ح-(ان

ب%�P ا�&!�K و�=-�gت ا	!�8نV، أو �-(ث ا	!�Aري 

  

&���  10ان� E�Gي ح%�&�G I-_ صEري ب�7	2 
 _-G Kود� i	�� 2%gن Eرش ا�E7و�� I7��  2-Aوب�
ا	Eآ���ة ب�(ع ا	E8ر وآ��ب(	G 2-_ ب=��I بـ آ@ ا&�(ع بـ 
و^�	(	2 #زم ��d	2 �� ا	!�Zن ا	-2 ان�2 

ورب�� .. �� �-��ش ��p رب... &�آ�� *�� ب9 اروح *�� ب9 

  مشكالت املياه الكربيتية
أ�� �G ا	!��ة ا	I�����Z *��جV ��ر�� ا	�Mج ب�	!��� 

، ��E�G ^�م ا	=�E(ي 1889
 2u��	ء ا�g��&M	 dب[ن��ء أول ��آ

�� ا	!��� و��ى ا	��ح�(ن أن ا	g(ا:E ا	I��8 ا	�2 ��77
 I�E-A	م وا ��اض ا�F�	م واdو�����	ض_ ا�!	 I�����Z	ا
*�:Eة 	!�ض_ ا	���ب�ت ا	��Fم وا	!�gص@ 
وح�#ت ش-@ وض�' ا �Lاف وا	��7س وأ��اض ا	��Aز 
ا	��g%2 واض�fاب�ت ا	Eورة ا	I�)�E، آ!� ث�K �$��ًا 
�rث��ه� ا	!!��ز G-_ ا	��Aز ا	%!�2 و��MZت ا	E8اع 
	!��d ب��F�� @�* E ا	��7^�� ا	I��f *2 ح%� ��MZت 
ا	!�ض_ ب�AنP �� �%��� ا	�n �� ��^�7ث�ر ج�ن��I وا	!��� 
 E��ُ ���%	ف ا#n ��� ا رض �Lب� �� V*E�� 2�	ا I�����Z	ا
*2 ا	Eول ا	!�I�E7 آ�ـdًا ث!��ً� ب��u*E ون�7:��، و��pه� 

�(�-�� إ	_ و^E نK�A دول آ���ة *2 �
  .��8در 	-I�8 وا	��وة وا	�Mج

 I�7رن� �	��	2 ا* I�����Z	ا �!��	ح-(ان �� أج(د ا ���� Eو��
 ،��	�fء ا ��ى *2 رو&�� أو رو��ن�� أو إ��g��&#ا dب!�اآ

I�	وE	ا I�!-�	ا V!�اج	2 ا* �-�A%� �� �� وه�ا . �Z	و
 �� ���pو K�!&�ا	!�I7f ���ن2 ب�Eة �� �-(ث �V�8 ا

ا	!�8نV، وه( �� أدى إ	_ dGوف ا	%�:��� 
�Eر��G E8^ �G �ً�A(ن ح-(ان ب��ض ا#&���gء

ان��ب ا�ه!�ل �G(ن ح-(ان ا	����ة، وح-K ب�� ا	g(ض_
و^E آ�نK ا	!�I7f �%��7@ أEGادًا ه�:-I �� ا	dا:��� 
و��صI �� أوروب� وا	Eول ا�&E�Zن�*�E�E�� Iًا *2 *8@ 

��ء، ث� ��اج�K ا EGاد �Eر���A ب�E هI!�d ا	�
K�!& ا Vإن��ء ��8ن Eب� ��أآ Kو��اج�

لتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئيةلتلوث اجلوى واألزمة البيئيةا
أآEت درا&I ح�	I ا	��Iu ب�	!�I7f، أن �tه�ة ا	�-(ث 
ا	A(ى وراء �t(ر و��g^� ا ز�I ا	��I�u *2 ح-(ان، و��آ� 

ا	Eآ�(ر ح!Eي ه�ش� أن �� أ&��ب �dا�E ا	�
دا�@ و��رج ح-(ان ، �� �-2

ض�T ا	(ادي �E� E�G@ ح-(ان، �!� ��IG�& dg ا	���ح  • 
 ،I7f�!	ى ب�)A	-(ث ا�	!@ ا�	%�2 �	ا K���	ا �� E�d�*

وذ	` ح%P ا	��	I ا	!����I ا	%�:Eة
آ�ن ا#ن���ر ا	!Z� '	IG��8- وشEة ا	�Eا�@ ب���� وب��   •

ا#&�=Eا��ت ا	%I��Z ب!�I7f ح-(ان، وراء إ��gق ^Eرة 
 IAن�� ،Iا���	ا I�7��	ا I2 ا&�!�ار ��ص�* I�u��	ا I!Fا ن

2G��8	-(ث ا�	أح!�ل ا Eا�d�
	� ��!�آd ا	�G��8ت ب�A(ب_ ح-(ان، ب@ ان���ت ب���Eاد   •

ا	!�I7f �� ا	�!�
I7f�!	ب� I�u��	ا Iوث ا ز�Eى وح)A	-(ث ا�	ا I-Z��

I���L ا#&��7ار ا	A(ي، *2 أآ�� أو^�ت ا	%�I، ا ��  • 
ا	�ي �%�G EG-_ ��اآ� ا	!-(ث�ت ^�ب &Rf ا رض 

I7f�!	ب�. 
•   dآ�� IA!%2، ن���	ش��ع ا�ض�' نP�8 ا	!�I7f �� ا

 V!�8ن	ث�ت ا)-�
ا	EG�8 إ	_ ا	�7�fت ا	�-�� ب�	�Mف ا	A(ي

 I7	��	!-(ث�ت ا	ز��دة ز�� ب�7ء ا _-G ح���	ن ا)Z&
ب�	�(اء، *�!�V وص(ل آ!��ت آ���ة �� ا�ش��ع ا	�!2%

 2* ،I7f�!	ن2 *(ق ا��E	ب ا��Q	داد أو^�ت ب�7ء اd� `	�وب
I�%	ة �� ا���أو^�ت آ

^-I هf(ل ا	!�f و*�8-�� ا	�E�Eة، وراء EGم حEوث   •
 @%p	I�!Z ا	!-(ث�ت ا	��	I7 ب�(اء ��I7f ح-(ان، ا �� 
ا	�ي ���I���L _-G 9Z ون(I�G ا	�(اء

ز��دة ن%�I ا	�L(بI ب�	�(اء �%�EG بE7ر آ��� *2 حEوث  • 
 I�)��	ا Iu��	ر ب��Q	ة اE�Eش I�:��!�Z	(#ت ا��	ا

وا	�I��Q و#&�!
  

قضية التلوث يف حلوان تبحث عن حل 
 I�uب� I�Q^ د�A� �� -(ث *2 ح-(ان�	ا I�Q^ K	)�� E^و
 _-G I	#2 دgZا ���ة، و� Iونe2 ا* IG�%	ا I�Q^ _	إ
ذ	` أن�� ص�رت �%�G �f-_ ا	!��^��ت ا	�E� 2ور دا�@ 

�f� �أرو^A� I-9 ا	��P ا	!�8ي؛ ح�
ب�Qورة ح@ ��I-Z ا	�-(ث *2 ح-(ان

ب%�P ا�&!�K و�=-�gت ا	!�8نV، أو �-(ث ا	!�Aري 

ان� E�Gي ح%�&�G I-_ صEري ب�7	f-G .. 2(ل 
 _-G Kود� i	�� 2%gن Eرش ا�E7و�� I7��  2-Aوب�
ا	Eآ���ة ب�(ع ا	E8ر وآ��ب(	G 2-_ ب=��I بـ آ@ ا&�(ع بـ 

80  a-2 ان�2 .. ج��� وا	ن ا�Z!	2 �� ا	d�� 2 #زم	(	و^�
&�آ�� *�� ب9 اروح *�� ب9 

  " �%��ه� G-_ ا	���ل 
  

مشكالت املياه الكربيتية
أ�� �G ا	!��ة ا	I�����Z *��جV ��ر�� ا	�Mج ب�	!��� 

 I�& _	ب�-(ان إ I�����Z	1889ا
ب[ن��ء أول ��آ d	�g��&Mء ا	����G " 2uس ح-!2 ا ول"

و��ى ا	��ح�(ن أن ا	g(ا:E ا	I��8 ا	�2 ��77. *���
 I�E-A	م وا ��اض ا�F�	م واdو�����	ض_ ا�!	 I�����Z	ا

 _-G E�d�35  @ص�g!	م وا�F�	ب�ت ا���	!�ض_ ا	ة E:�*
وح�#ت ش-@ وض�' ا �Lاف وا	��7س وأ��اض ا	��Aز 
ا	��g%2 واض�fاب�ت ا	Eورة ا	I�)�E، آ!� ث�K �$��ًا 
�rث��ه� ا	!!��ز G-_ ا	��Aز ا	%!�2 و��MZت ا	E8اع 

	!��d ب��F�� @�* E ا	��7^�� ا	I��f *2 ح%� ��MZت ا
ا	!�ض_ ب�AنP �� �%��� ا	�n �� ��^�7ث�ر ج�ن��I وا	!��� 
 E��ُ ���%	ف ا#n ��� ا رض �Lب� �� V*E�� 2�	ا I�����Z	ا
*2 ا	Eول ا	!�I�E7 آ�ـdًا ث!��ً� ب��u*E ون�7:��، و��pه� 

Iن�E�!	ح اM� ة *2 �. ب����دول آ K�Aن E^و
��8در 	-I�8 وا	��وة وا	�Mج

 I�7رن� �	��	2 ا* I�����Z	ا �!��	ح-(ان �� أج(د ا ���� Eو��
 ،��	�fء ا ��ى *2 رو&�� أو رو��ن�� أو إ��g��&#ا dب!�اآ

I�	وE	ا I�!-�	ا V!�اج	2 ا* �-�A%� �� �� وه�ا
 �� ���pو K�!&�ا	!�I7f ���ن2 ب�Eة �� �-(ث �V�8 ا



   

و�=i�8 ج���  110*2 ��د�� ر^�  79
واح�G E آ@ ش�Zرة أ&!� i8=� K	�GE ا	!%����gت 

وإن��ء , ا	!�= I88	�Mج ا ��اض ا	����G IA ا	�-(ث
�%�� i8=�� _g	�Mج ا ��اض ا	����G IA ا	�-(ث 

  ��صI أ��اض ا	E8ر
وح�_ # ��Eوا ا	8(رة ^��!E7* I بEأ ا	!%u(	(ن ا	!��8(ن 

G If� ادEG$��ًا *2 إ� �� �إن�7ذ �Z!� �� ن�7ذ� I-ش�� @!
، وذ	` ��K رI��G وزارة )ا	�gدوس ا	!7g(د

ا	��� ا	�-!2 وب[ش�اف ا	%�Eة &(زان ���رك ح�م ر:�9 
وه��ك دور ج(ه�ي ����2 أن �-��� ا	��Aز 
ا	!�8*2 *2 ا	�E �� ا	�-(ث ا	��2u؛ ب����Gر� ج�I �$ث�ة 

و��f	P ا	��ح�(ن . �8د�I	I���- *2 ا	!��و�Gت ا#^�
ا	�-!�(ن و���اء ا	��Iu ب�Qورة �(ج�� ا	��Aز ا	!�8*2 
	�ج�ل ا G!�ل وا	!%��!��� *2 آ�*I ا	�G�f7ت إ	_ ا���ع 
آ�*I ا�ج�اءات ا	I-�gZ ب�	��gظ G-_ ا	��Iu وح!�����، 
 @�)!� �G IA���	-(ث ا�	ا P%ع ن�gار� �� E�	وا

�ً�uب� Iff=� ��p ت�Gو���.  

 

                       

  
  
  

 I�8	 ة�Gا�� Iون أ�Eن ح-(ان ب)�G و*%�د I�:�!	ا

و�7(ل A� )QG-9 ا	���G P دا:�ة ح-(ان ا	��� 

P��	9 ا-A� _ , �� ��* ح�ر
ث�	(ث ا	�-(ث *2 ح-(ان ا	!Z(ن �� �-(ث ا	�(اء وا	!�ء 
, ���ً�ا إ	2 أب�ز ��8در ا	�-(ث *2 ح-(ان

وnث�ر� ا	!�Qة G-2 ا�ن%�ن وا	��(ان وا	���ت ، وإ	2 أن 
�� ا	!�ض2 ب%��Lن ا	E8ر ه� �� &�Zن 

G-_ �� ا	!��دد�� % 45وأن ن�( 
	-�Mج �� ) م2000 -1998

�Qًح-(ان أ� I7f�� �� آ�ن(ا I:�	ن ا�L�&!  

  P	�L ي ان�E!�!	ا Eواآ
, ب(ضV ح-(ل �Gج- I	�I��! ا	��Iu �� ا	�-(ث *2 ح-(ان

I!��)	ا �ث�رn �� ���L!(ا	ًدا �� .. وإن�7ذ اEG ��ًE7�
  : ا	�-(ل ا	!��7حI *2 ه�ا ا	E8د ���� 

 V!�8ن	ب�7ء ا Ig-Z� -� أن�	ا V�
ب@ رب!� ��Z� 2-G E�d	�' ن7-��؛ نFً�ا 
 V� V!�8ن	ا �أوض�ع ه� T�*)�	 I-:�L ال)�  Iج��-	

4   I�%	1994%$ال	آ� : وا
وآ� EGد ا	��� ! ?ا ا	�7ن(نEGد ا	��� أو^g(ا ب(ا&If ه�

Iu��	ث ا)-� I!ب�� I-���ب	أح�-(ا ?!  
 RAء ��� *[ن أن�g�	ا I!�ض وص�(ب	رة ا)f=	 ً�اFن
و&�-I 	!��ص�ة ه�ا ا	!�ض ه2 ا&����د ��م ا &�%�(س 
�8(ًص� ا ن(اع �G	�I ا	E7رة G-2 إحEاث 

��د أو G-_ ا ^@ إب, ا	(رم آ� &�%�(س ا	��2 وا زرق
 E�E�� V� I�*آ� I*�%!ب I��Z%	ا TL��!	ا �G V!�8ن	ا
 V!�8ن	ث ج( ا)-� V�!!�ل و��	2 ��!2 ا�	ج�اءات ا�ا

 @8� E^ I-�)L ة��* Eث ب�E�� !�ض	ً�ا  ن اFن �Z	و
*[ن� ح� 2	I�& , �� ) ب�E ا	���ض إ	2 ا &�%�(س

(س *[ن �t(ر ا	��#ت ا	�(^' ا	��Z@ #&��!�ل ا &�%�
  .7G(د أ��ى 4أو   �!�%�&3	��gة ^E �8@ إ	2 

����@ وحEة ��ا^�I 	-�-(ث �(ض�Z� 2* Vن �Gم 

ض�ورة ^��م ه�� ا	!�8نV بV*E ن%�I �� ا رب�ح 
	E�8وق ا	=��Eت ا	I�G��8 ا	!�f@ وا	�8در ب� ا	�7ن(ن 

79	I�%  43ر^� 
واح�G E آ@ ش�Zرة أ&!� i8=� K	�GE ا	!%����gت 

ا	!�= I88	�Mج ا ��اض ا	����G IA ا	�-(ث
�%�� i8=�� _g	�Mج ا ��اض ا	����G IA ا	�-(ث 

��صI أ��اض ا	E8ر,  ه�	2 ح-(ان
وح�_ # ��Eوا ا	8(رة ^��!E7* I بEأ ا	!%u(	(ن ا	!��8(ن 

G If� ادEGًا *2 إ��$�
ا	�gدوس ا	!7g(د(ح-(ان 

ا	��� ا	�-!2 وب[ش�اف ا	%�Eة &(زان ���رك ح�م ر:�9 
Iر�)�!A	ز . ا��A	وه��ك دور ج(ه�ي ����2 أن �-��� ا

ا	!�8*2 *2 ا	�E �� ا	�-(ث ا	��2u؛ ب����Gر� ج�I �$ث�ة 
	-���I *2 ا	!��و�Gت ا#^�

ا	�-!�(ن و���اء ا	��Iu ب�Qورة �(ج�� ا	��Aز ا	!�8*2 
	�ج�ل ا G!�ل وا	!%��!��� *2 آ�*I ا	�G�f7ت إ	_ ا���ع 
آ�*I ا�ج�اءات ا	I-�gZ ب�	��gظ G-_ ا	��Iu وح!�����، 
 @�)!� �G IA���	-(ث ا�	ا P%ع ن�gار� �� E�	وا

�ً�uب� Iff=� ��p ت�Gو���
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 I�8	 ة�Gا�� Iون أ�Eن ح-(ان ب)�G و*%�د I�:�!	ا
  . ا�ن%�ن وnد����

و�7(ل A� )QG-9 ا	���G P دا:�ة ح-(ان ا	��� 
  ا	!�!Eي E�G ا	!87(د 

_ �A-9 ا	��E7�Pم ب�Eة L-��ت إح�IL إ	أن� 
ث�	(ث ا	�-(ث *2 ح-(ان ا	!Z(ن �� �-(ث ا	�(اء وا	!�ء 

���ً�ا إ	2 أب�ز ��8در ا	�-(ث *2 ح-(ان.. وا رض
وnث�ر� ا	!�Qة G-2 ا�ن%�ن وا	��(ان وا	���ت ، وإ	2 أن 

�� ا	!�ض2 ب%��Lن ا	E8ر ه� �� &�Zن % 50
وأن ن�( ! ا	!��8ة وح-(ان

E���)1998 ا ورام �Mل ا	��gة 
�Qًح-(ان أ� I7f�� �� آ�ن(ا I:�	ن ا�L�&

ب(ضV ح-(ل �Gج- I	�I��! ا	��Iu �� ا	�-(ث *2 ح-(ان
I!��)	ا �ث�رn �� ���L!(ا	وإن�7ذ ا
ا	�-(ل ا	!��7حI *2 ه�ا ا	E8د ���� 

1- �Zإن أ� V!�8ن	ن7@ ا , V!�8ن	ب�7ء ا Ig-Z� -� أن�	ا V�
ب@ رب!� ��Z� 2-G E�d	�' ن7-��؛ نFً�ا , *�Z� 2ن�� # �7@

 V� V!�8ن	ا �أوض�ع ه� T�*)�	 I-:�L ال)�  Iج��-	
E�EA	ا Iu��	ن(ن ا�^. 

��g�4@  ^�ن(ن ا	��Iu ر^�  -2
EGد ا	��� أو^g(ا ب(ا&If ه�

Iu��	ث ا)-� I!ب�� I-���ب	أح�-(ا 
3-  RAء ��� *[ن أن�g�	ا I!�ض وص�(ب	رة ا)f=	 ً�اFن

و&�-I 	!��ص�ة ه�ا ا	!�ض ه2 ا&����د ��م ا &�%�(س 
IG��8	اث , �� اE2 إح-G رةE7	ا I�	�G 8(ًص� ا ن(اع�

ا	(رم آ� &�%�(س ا	��2 وا زرق
 E�E�� V� I�*آ� I*�%!ب I��Z%	ا TL��!	ا �G V!�8ن	ا
 V!�8ن	ث ج( ا)-� V�!!�ل و��	2 ��!2 ا�	ج�اءات ا�ا

 .وا	!��TL ا	!��If ب��
4-  @8� E^ I-�)L ة��* Eث ب�E�� !�ض	ً�ا  ن اFن �Z	و

&�I ب�E ا	���ض إ	2 ا &�%�(س 40إ	2
ا	�(^' ا	��Z@ #&��!�ل ا &�%�
&�%�!� 	��gة ^E �8@ إ	2 

����@ وحEة ��ا^�I 	-�-(ث �(ض�Z� 2* Vن �Gم  -5
Mً�� ان ح-(انE�!آ. 

ض�ورة ^��م ه�� ا	!�8نV بV*E ن%�I �� ا رب�ح  -6
	E�8وق ا	=��Eت ا	I�G��8 ا	!�f@ وا	�8در ب� ا	�7ن(ن 
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ب�	!=-�gت ا	I�G��8 ا	!�I*�8 �� �=� &�@ ا	����، 
_-G `	رة ذ)f،  و��!��	2 �-` اZ-��%!	 I���	ا I�8	ا

ح�� # �(ج�Z� E(	(ج�� *�:d�=� I7ل و���E �-` ا	!-(ث�ت 
  .ا	=�fة ا	��	I7 وا	�ا:�I *2 ���� ا	���

 تراكم خملفات املصانع وأتربة األمسنت

 2.2ب-| ح�g-=� �Aت ا	!�8نV ب!�I7f ح-(ان أآ�� �� 
�-�(ن�L 2، آ�ن ا	�P�8 ا آ�� ���� 	-�f7ع ا	�A(ب2 
، ب��!� # ���Eى نP�8 ا	��G�f7 ا و&} 

 I�%2 ن	!��	2% 8.1، %9وا	(ا�	ا _-G . Iو�� ن�ح�
�� ا	!=-�gت % I7��L34.1 ا	�=-i ����، وجE أن 

	=�دة و	!�8نV وورش أ��ى ا	I�-8 ��� ب���� 	��Aر ا
دا�@ و��رج ا	!�I7f، ب��!� # ���Eى ن%�I �� ���د 

، %7.8ا&�=Eا�� و�Eو��� ���� دا�@ �-` ا	!�8نV ن�( 
ب!(ا^V % 58.1*2 ح�� ��� ا	�=-i �� ا	dAء ا آ�� 

 _-G !%�آ�	وا V!�8ن	!����ة ^�ب ا	ا I�-8	ت ا�g-=!	ا
 Iن���A	!!�ات ا	ا Iى ب�صا(أ�� أ��ب��	ب-| )  E7*

ا	��اآ� ا	%�(ي ���� �� ��7ب �� ثMثI أرب�ع ا	!-�(ن �� 
ا ��Lن �� ��8نV ا &!�K ا	�MثI ب�	!�I7f، وه_ ���دل 
 E�E�	ا V�8� �� Ig-=�!	ا I�	��	ا *�ان ا ��� I�!آ

% 90وا	P-8 ب!�gد�، إ# أن ا	��ن2 �7(م ب���Iu أآ�� ��
���� ش�آ�ت ا &!�K �� ذ	` ا	=�� G-_ شZ@ ح��ت، 	��

  

 التصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقة

��8' ج��ز شu(ن ا	��Iu ا	!��و�Gت ا#^��8د�I ب�� 
 Iدرج �ثMث ^(ا:�، ا	���Qء وا	���د�I وا	%(داء، �� ح�
 T��f�	(ي، وب���	!��} ا	2 *2 اu��	ر��� وأث�ه� ا)f�
ح-(ان ح%P ��آdه� ا	!�Zن2 ج�ءت 

39.7% ،34.9% ،25.4% ،
ح�� . ب�	�f7ع ا و&} وا	�A(ب2 وا	�!�	G 2-_ ا	�(ا	2

ا	!%�آ� ا#^��8د�K�L)�) ،I ا	!�8نV ب�	�f7ع ا و&} 
 I����	ا ،I�-�7	وا Iب���	وا I�^��	وا E-�	وا I����	ح-(ان ا

I!:�7 ا	%(داء وا	���د�I �� ا	
. G-_ ا	�(ا	%2 25، 36.7%
آ�g ا	�-(، ا	���� ا	����I (أ�� ��8نV ا	�f7ع ا	�A(ب2 

وا	I�-�7، ح�Z ا	����، �I��E ا	P-8، �%�آ� ا	���� 
 �� I�	��	وا Iن���	ا I����	ا ،I����	15ا )��� ( K�L)�*

75 %I!:�7	%(داء  �� ا	ا
وا	���د�I وا	���Qء G-_ ا	�(ا	2، ب��!� حT7 ا	�f7ع 
 I���� ،K�!& } وا��	وا E-�	رة وا�A�	ا ��L
) ا	!�8ي، ا	dه�اء، ا	!��8ة ا	�-E وا	!�r��� ،Ifة ن�ص�

 Iد����	�7:!��� ا	ا V�8ن� �� ،
وب�	` ��Eرج ��8نV ا	�f7ع 
 و&} ��K ا	I!:�7 ا	%(داء، وا	���د�I *2 ا	�f7ع 
ا	�!�	2، وب�� ا	���د�I وا	%(داء ب�	�f7ع ا	�A(ب2، أي 
أن ا	�f7ع ا و&} ب!�I7f ح-(ان �F@ ا آ�� �-(ثً� ب��Z أن 

و�� ا	!�gر^�ت . أP-p ��8ن�� �� أن�If ا	I!:�7 ا	%(داء
ب�	!��G،I7f(ا:�I ا	�(�L ا	M� 2G��8ل ا	%�(ات 

، *1994 E7	I�%  �4ص�ة 	E8ور ^�ن(ن ا	��Iu ر^� 
 IGل ص���A� 2* @!�� ء�Q��	ا I!:�7	ا �� V�8� �L)�
 E�Eش ���Z	2 اG��8	ا V!A�	` ا	و&} ذ ،I�:ا��	!(اد ا	ا
 V^)!	` ا	رض ا����ر ذ���� �ا	�-(ث ب�	�f7ع ا	�A(ب2، ح�
�I���L V ن��ط ��L ا	�Mل، ا	�ي &��rث� ب8(رة أو 

وG-_ ص��E7* ،��n E . �ت ا	!�8نV ا	!�Aورة
*�A� 2* @!�� V�8� �L)�) 2ل إن��ج و���Iu ا	!��� 

، ���!Eًا ��� I�7�� _-G� �G((ات بI�Z��&M آ!��� 	-��ب
 ��LM2، و#&�!� ا��G��8	-(ث ا�	2 # �=-( �� ا�	ا ���	ا

ب�	!=-�gت ا	I�G��8 ا	!�I*�8 �� �=� &�@ ا	����، 
_-G `	رة ذ)fو�

ح�� # �(ج�Z� E(	(ج�� *�:d�=� I7ل و���E �-` ا	!-(ث�ت 
ا	=�fة ا	��	I7 وا	�ا:�I *2 ���� ا	���

  
تراكم خملفات املصانع وأتربة األمسنت

ب-| ح�g-=� �Aت ا	!�8نV ب!�I7f ح-(ان أآ�� �� 
�-�(ن�L 2، آ�ن ا	�P�8 ا آ�� ���� 	-�f7ع ا	�A(ب2 

، ب��!� # ���Eى نP�8 ا	��G�f7 ا و&} %)82.9(
 I�%2 ن	!��	وا

I7��L ا	�=-i ����، وجE أن 
ا	I�-8 ��� ب���� 	��Aر ا

دا�@ و��رج ا	!�I7f، ب��!� # ���Eى ن%�I �� ���د 
ا&�=Eا�� و�Eو��� ���� دا�@ �-` ا	!�8نV ن�( 

*2 ح�� ��� ا	�=-i �� ا	dAء ا آ�� 
 _-G !%�آ�	وا V!�8ن	!����ة ^�ب ا	ا I�-8	ت ا�g-=!	ا

أ�� أ��بI ا	!!�ات ا	�Aن��I . حE &(اء
ا	��اآ� ا	%�(ي ���� �� ��7ب �� ثMثI أرب�ع ا	!-�(ن �� 
ا ��Lن �� ��8نV ا &!�K ا	�MثI ب�	!�I7f، وه_ ���دل 
 E�E�	ا V�8� �� Ig-=�!	ا I�	��	ا *�ان ا ��� I�!آ

وا	P-8 ب!�gد�، إ# أن ا	��ن2 �7(م ب���Iu أآ�� ��
�� ذ	` ا	=�� G-_ شZ@ ح��ت، 	��

التصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقةالتصنيف البيئي لقطاعات املنطقة
��8' ج��ز شu(ن ا	��Iu ا	!��و�Gت ا#^��8د�I ب�� 
 Iدرج �ثMث ^(ا:�، ا	���Qء وا	���د�I وا	%(داء، �� ح�
 T��f�	(ي، وب���	!��} ا	2 *2 اu��	ر��� وأث�ه� ا)f�

 I7f�� V�8ن� _-G ن2 ج�ءت�Z!	ه� اdآ�� P%ح-(ان ح
39.7: ا	�%G P-_ ا	��( ا	��	2

ب�	�f7ع ا و&} وا	�A(ب2 وا	�!�	G 2-_ ا	�(ا	2
�(K�L ا	!�8نV ب�	�f7ع ا و&} 

 I����	ا ،I�-�7	وا Iب���	وا I�^��	وا E-�	وا I����	ح-(ان ا
�� ا	) ���( 15ا و	_ �� 

 I�%ء ب��Q��	36.7، %44.8وا
أ�� ��8نV ا	�f7ع ا	�A(ب2 

وا	I�-�7، ح�Z ا	����، �I��E ا	P-8، �%�آ� ا	���� 
 �� I�	��	وا Iن���	ا I����	ا ،I����	ا

 I�%75، %26.6،%37.9ب�
وا	���د�I وا	���Qء G-_ ا	�(ا	2، ب��!� حT7 ا	�f7ع 

�L� ا	��Aرة وا	�-E وا	��} وا &!�I���� ،K (ا	�!�	2 
ا	!�8ي، ا	dه�اء، ا	!��8ة ا	�-E وا	!�r��� ،Ifة ن�ص�

 I�%17.2، %36.7ن% Iد����	�7:!��� ا	ا V�8ن� �� ،
وب�	` ��Eرج ��8نV ا	�f7ع . وا	%(داء G-_ ا	�(ا	2

 و&} ��K ا	I!:�7 ا	%(داء، وا	���د�I *2 ا	�f7ع ا
ا	�!�	2، وب�� ا	���د�I وا	%(داء ب�	�f7ع ا	�A(ب2، أي 
أن ا	�f7ع ا و&} ب!�I7f ح-(ان �F@ ا آ�� �-(ثً� ب��Z أن 

أP-p ��8ن�� �� أن�If ا	I!:�7 ا	%(داء
ب�	!��G،I7f(ا:�I ا	�(�L ا	M� 2G��8ل ا	%�(ات 

�ص�ة 	E8ور ^�ن(ن ا	��Iu ر^� ا	!�
 IGل ص���A� 2* @!�� ء�Q��	ا I!:�7	ا �� V�8� �L)�
 E�Eش ���Z	2 اG��8	ا V!A�	` ا	و&} ذ ،I�:ا��	!(اد ا	ا
 V^)!	` ا	رض ا����ر ذ���� �ا	�-(ث ب�	�f7ع ا	�A(ب2، ح�
�I���L V ن��ط ��L ا	�Mل، ا	�ي &��rث� ب8(رة أو 

�ت ا	!�8نV ا	!�Aورةب��rى ب!-(ث
�(�A� 2* @!�� V�8� �Lل إن��ج و���Iu ا	!��� 

�G(ات بI�Z��&M آ!��� 	-��ب
 ��LM2، و#&�!� ا��G��8	-(ث ا�	2 # �=-( �� ا�	ا ���	ا

رير
قا
 ت



  
   

 تأثري التلوث اجلوى

�@ و *�G @t 2(ا:�I ا	�(�L ا	2G��8 ب�	!�I7f وا	�Eا
 I���g��	ا I�:M	ا T��f� مEGام ا رض وE=�&ط *_ ا�g!	ا

، *�A� E7وزت ا	�Z(ى 1994	I�%  4	�7ن(ن ا	��Iu ر^� 
 ،V!�8ن	_ ا	إ I7f�!	ن ا�Z& ى)A	-(ث ا�	ا �� I!:اE	ا
 Iش�آ Kض��� �ا	�Z�� 2( �� ب���Q ا	��]، ح�
ا	!��8ة 	-�G��8ت ا	��I�&E *2 ش!�	2 ا	!�I7f،  ض�ار 
!�Eات وا ج�dة ا�	��Zون� I	�rث�ه� ب�	�-(ث 
 [g� �� `	ذ V� زمM�� و�� ،K�!& ا Vى �� ��8ن)A	ا
  .ا	�gZءة ودرجI ا	I^E ا	!f-(ب I	h��!- ا	���:2 ب�E ا	!����ة

وآ�	` �rث�ت آ��� �� وحEات ا	Eه�ن وا	Mfء وا	Eوآ( 
ب!=�-' ��8نV ا	!�I7f، ب�	!-(ث�ت ا	I�)A ا	�2 �$دي إ	_ 

h��!	و�$ث� *2 ج(دة ا Iت . :� ��د�rأن� `	�	 IAون��
��8نV ا	�f:�ات �%�(د�Gت آ���ة � Ig�Z	Eرء �=�r� �Lث� 

و�� ن�ح�I أ��ى ���ن����A��� . If�� 2 ب�	�-(ث ا	A(ي
 IAل ن���fGوأ �:�%� �� ،Iز���	آ��ب�ء وادي ح(ف ا
ا	�-(ث ا	A(ي ا	!%�!� ب��rبI ا &!�K، ح�� ���!E ن�Fم 
 �Zن2 ب���� `	�	 ،)A	27 �� ا�	(اء ا�	ا _-G �
�(^��� ب�	!�I7f �� ه�(ط ا	E7رة ا	��Zب�I ب(حEات 
 If�!	ءة ا�gض *2 آ�g=` �� ان	ذ V��� و�� ،E�	)�	ا

أض' إ	_ . وز��دة ��Z	�' ا	��8نI ا	Mز�I 	�-` ا	(حEات
ذ	` ان=�gض ا	�!� ا#*��اض2 	-(حEات ن��r� IAث� 

{pا)Q	(رب���ت وا�	ا I!��ب	ا I�)A	!-(ث�ت ا	ب� . _-Gو
 ��f��� _ ��رج	إ I7f�!	ه�ج�ت �-(ث�ت ا E7* ��n Eص��
 2* V^!(ا	ا �� ���ث� آr� Eه��� �ا	��2u وا�داري، ح�
 I7f�� �� ه���Aب�� I�7د�	ا I�)A	!-(ث�ت ا	@، ب���	ب ا�p
ح-(ان، و# &�!� ا	�(ا�I�E وا	�I�d�d وا	�Eرش�� 

ب��!� �rث�ت �� . 2 وا	!�از�Tوا	I��*�f وا	�(ب` ا	��ب
ن�ح�I ا	�A(ب أج(اء ا	�(ب` ا	��^2 وا	!��� وا	���fت 

  .وا	��*� وp!�زة ا	��Zى ب!�آd ا	8'

                       

ا	�V��8� 2* ��E=�%� 2 ا &!�K ا	�E�Eي، *2 ح�� 
��=-i ��8نV ا &!�K ب�	��Z@ �� أ��بI ا *�ان 
ح(	�� وب!��ج� ا	!�I7f ا	��G Kg^)� 2 ا&�=�اج 
ا	=�م، ب@ ان���ت *(ق �%�ح�ت آ���ة �� ا	��8اء 
ا	!E^ �!� ،I*)�Z ���رك &�Zن ا	!�I7f ا راض2 
ه�ا و�E7ر ح�A أ��بI أ*�ان 
 ��G I%!� �G E�d� �!ب ،IثM�	آ�ت ا��	ب� K�!& ا
 I7��f	ج�� ا)	)�Z� �8� K-ن، ��� د���L نً� �� ا)�-�
ا	 I*�A	IG��8 ا &!�K *2 ا	�!�ن����ت �� ا	�7ن 

تأثري التلوث اجلوى
و *�G @t 2(ا:�I ا	�(�L ا	2G��8 ب�	!�I7f وا	�Eا

 I���g��	ا I�:M	ا T��f� مEGام ا رض وE=�&ط *_ ا�g!	ا
	�7ن(ن ا	��Iu ر^� 

 ،V!�8ن	_ ا	إ I7f�!	ن ا�Z& ى)A	-(ث ا�	ا �� I!:اE	ا
 Iش�آ Kض��� �ا	�Z�� 2( �� ب���Q ا	��]، ح�
ا	!��8ة 	-�G��8ت ا	��I�&E *2 ش!�	2 ا	!�I7f،  ض�ار 

!�Eات وا ج�dة ا�	��Zون� I	�rث�ه� ب�	�-(ث ��د�I ب�	
 [g� �� `	ذ V� زمM�� و�� ،K�!& ا Vى �� ��8ن)A	ا
ا	�gZءة ودرجI ا	I^E ا	!f-(ب I	h��!- ا	���:2 ب�E ا	!����ة

وآ�	` �rث�ت آ��� �� وحEات ا	Eه�ن وا	Mfء وا	Eوآ(  
ب!=�-' ��8نV ا	!�I7f، ب�	!-(ث�ت ا	I�)A ا	�2 �$دي إ	_ 

�%�h��!	و�$ث� *2 ج(دة ا Iد��� �:
��8نV ا	�f:�ات �%�(د�Gت آ���ة � Ig�Z	Eرء �=�r� �Lث� 

�������A ب�	�-(ث ا	A(ي
 IAل ن���fGوأ �:�%� �� ،Iز���	آ��ب�ء وادي ح(ف ا
ا	�-(ث ا	A(ي ا	!%�!� ب��rبI ا &!�K، ح�� ���!E ن�Fم 

�-���� �Zن2 ب���� `	�	 ،)A	27 �� ا�	(اء ا�	ا _-G �
�(^��� ب�	!�I7f �� ه�(ط ا	E7رة ا	��Zب�I ب(حEات 
 If�!	ءة ا�gض *2 آ�g=` �� ان	ذ V��� و�� ،E�	)�	ا

وز��دة ��Z	�' ا	��8نI ا	Mز�I 	�-` ا	(حEات
ذ	` ان=�gض ا	�!� ا#*��اض2 	-(حEات ن��r� IAث� 

{pا)Q	(رب���ت وا�	ا
 ��f��� _ ��رج	إ I7f�!	ه�ج�ت �-(ث�ت ا E7* ��n Eص��
 2* V^!(ا	ا �� ���ث� آr� Eه��� �ا	��2u وا�داري، ح�
 I7f�� �� ه���Aب�� I�7د�	ا I�)A	!-(ث�ت ا	@، ب���	ب ا�p
ح-(ان، و# &�!� ا	�(ا�I�E وا	�I�d�d وا	�Eرش�� 

وا	I��*�f وا	�(ب` ا	��ب
ن�ح�I ا	�A(ب أج(اء ا	�(ب` ا	��^2 وا	!��� وا	���fت 

وا	��*� وp!�زة ا	��Zى ب!�آd ا	8'
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ا	�V��8� 2* ��E=�%� 2 ا &!�K ا	�E�Eي، *2 ح�� 
��=-i ��8نV ا &!�K ب�	��Z@ �� أ��بI ا *�ان 
ح(	�� وب!��ج� ا	!�I7f ا	��G Kg^)� 2 ا&�=�اج 
ا	=�م، ب@ ان���ت *(ق �%�ح�ت آ���ة �� ا	��8اء 
ا	!E^ �!� ،I*)�Z ���رك &�Zن ا	!�I7f ا راض2 

&)�-	 I-�7ب	!�ان2ا�	ا V . أ*�ان Iأ��ب �Aر حE7ه�ا و�
 ��G I%!� �G E�d� �!ب ،IثM�	آ�ت ا��	ب� K�!& ا
 I7��f	ج�� ا)	)�Z� �8� K-ن، ��� د���L نً� �� ا)�-�
ا	 I*�A	IG��8 ا &!�K *2 ا	�!�ن����ت �� ا	�7ن 

  .ا	�����
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        دولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشة

        من املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارة

        

        ال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العام

        بداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديد
   
 Vب�ء �� ��ى ن����Z	(*�� ا�	ز ��	ا���اع ا&!� &=�ن ب�
&=�ن ا	��ز ون���ي &=�ن آ��ب�ء و# از�I ا	��Zب�ء 

i	%=�ن ��ااا	ز *���@ ا��	اآ�� �� ا.  

معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش 
  201-08-30... ... ... ... الوفد الوفد الوفد الوفد             اإلسكندريةاإلسكندريةاإلسكندريةاإلسكندرية

 '�pر Iأز� P�%(م ب�	28 وا�	ب� Kن�� Iرك دا�����
ب��&E�Zر�I انE	�K ا	!��رك ب�� &�:27 وG!�ل ا	�7@ 

If�� انE�� 2* ���L!(ا	م وا��	ا ،Iر�E�Z&�بEأت    ��8 ب�
 ا	!��آ��E�G I ر*] &�:T أ�(ب�9 ا	�7@ ا	��م ا	�dول ��

	��اء ا	=�d �� &��رة ا	!��*IF ر�p ا	dح�م 
d�=	ا V:ور*] ب� �ً*)� T:�%-	 V��	ا    ��
،s��	ب(ر ا�L 2* ���L!(ا	ا   P%	اء ب�E�G#ب� T:�%	م ا�^ 
،d�=	ا V:2 ب�-G ب�Q	وا    V:ب� �G ع�*E-	 2	ا ه� @�Eو�

وا	!�8-(ن وG!�ل ��If  آ!� ��E@ ا	%�:��7

        يوميات مواطنيوميات مواطنيوميات مواطنيوميات مواطن
        توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول يناير

        باملستشفياتباملستشفياتباملستشفياتباملستشفياتعمال عمال عمال عمال         ........    الطبالطبالطبالطب طالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكليات

دولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشةدولة يف مستوى املعيشة    100من من من من     74مصر يف املركز مصر يف املركز مصر يف املركز مصر يف املركز 

من املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارة    60606060

        خسائر باملاليني بسبب الكهرباءخسائر باملاليني بسبب الكهرباءخسائر باملاليني بسبب الكهرباءخسائر باملاليني بسبب الكهرباء        

ال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العامال أحد جيرؤ على تعديل نظام األجور يف قطاع األعمال العام: : : :     وزارة االستثماروزارة االستثماروزارة االستثماروزارة االستثمار

بداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديدبداية من العام الدراسي اجلديدإلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه 

2010   
  توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول يناير

  
&��� ا	�Eء *_ �(ز�V ا&f(ان�ت ا	�(��ج�ز ب��Fم ا	Z(ب(ن 
*_ ش�� ����� ا	!�7@ وذ	` 	-��gظ G-_ ا	�GE ا	!(ج� 

f&# I�-!G(ان�ت ا	�(��ج�ز ، وأش�ر ا	!�8-�_ إ	_ أن 
�(ز�V ا#&f(ان�ت ب�	Z(ب(ن &��� G-_ ح%EG Pد أ*�اد 
آ@ أ&�ة، و*_ ح�	I اح���ج ا &� #&f(ان�ت أآ�� �� 

_-Gب%�� أ ��-G @8��& ��	 I88=!	ا  
والسؤال ياترى الكوبون هيتباع بكام يف السوق 

ان�ب�P *2  3وآ@ ب�K *2 ��8 ����ج ح(ا	2 
ا*�اد ����ج�  3ا#&�� ا	!Z(ن� �� 

#ن *�� ن�س E�Gه� ب(��ج�ز و*�� 

 Vب�ء �� ��ى ن����Z	(*�� ا�	ز ��	ا���اع ا&!� &=�ن ب�
&=�ن ا	��ز ون���ي &=�ن آ��ب�ء و# از�I ا	��Zب�ء 

i	%=�ن ��ااا	ز *���@ ا��	اآ�� �� ا
  

معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش معركة بالشوم بسبب أزمة رغيف العيش 
اإلسكندريةاإلسكندريةاإلسكندريةاإلسكندريةبببب

 '�pر Iأز� P�%(م ب�	28 وا�	ب� Kن�� Iرك دا�����
d�=	7@  ا�	ل ا�!G!��رك ب�� &�:27 و	ا K�	Eان Iر�E�Z&�ب�

If�� انE�� 2* ���L!(ا	م وا��	ا
ا	!��آ��E�G I ر*] &�:T أ�(ب�9 ا	�7@ ا	��م ا	�dول ��

	��اء ا	=�d �� &��رة ا	!��*IF ر�p ا	dح�م ا �(ب�9 
،E�E�	ا   d�=	ا V:ور*] ب�

،s��	ب(ر ا�L 2* ���L!(ا	ا
،d�=	ا V:2 ب�-G ب�Q	وا

،d�=	%�:��7   ا	ا @�E� �!آ

توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول ينايرتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول يناير

طالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكلياتطالب االمتياز بكليات        

مصر يف املركز مصر يف املركز مصر يف املركز مصر يف املركز                 

                        60606060%%%%

                                

    وزارة االستثماروزارة االستثماروزارة االستثماروزارة االستثمار

إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه 

2010-8-30.. اليوم السابع 

توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون أول يناير

&��� ا	�Eء *_ �(ز�V ا&f(ان�ت ا	�(��ج�ز ب��Fم ا	Z(ب(ن 
*_ ش�� ����� ا	!�7@ وذ	` 	-��gظ G-_ ا	�GE ا	!(ج� 

#&f(ان�ت ا	�(��ج�ز ، وأش�ر ا	!�8-�_ إ	_ أن 
�(ز�V ا#&f(ان�ت ب�	Z(ب(ن &��� G-_ ح%EG Pد أ*�اد 
آ@ أ&�ة، و*_ ح�	I اح���ج ا &� #&f(ان�ت أآ�� �� 

_-Gب%�� أ ��-G @8��& ��	 I88=!	ا
والسؤال ياترى الكوبون هيتباع بكام يف السوق ..... 

وآ@ ب�K *2 ��8 ����ج ح(ا	2  ؟؟؟؟؟السودا 
ا#&�� ا	!Z(ن� ��  ا	��� &��دة ا	(ز��
#ن *�� ن�س E�Gه� ب(��ج�ز و*�� . ان�(ب��� *_ ا	���

طن
وا
 م
ت
يا
وم
 ي



��T7 ا	�Eا	I و�(*� ����M  *2 أآ�� �� �I��f ب!�   

ا	!�fبV ا	�2 آ�نK  ��% 60و&(ف ��� ا&����د أآ�� �� 
�%�E إ	��� IG��L ا	P�Z *2 ا G(ام ا	%�بI7 #ر���ط 

  .�	R ��صV� 2�!�� # I ا	!����� ا	E�EAة

8 - - - -2010            
     طن قمح فرنسيطن قمح فرنسيطن قمح فرنسيطن قمح فرنسي ألفألفألفألف      360      خماوف من تلفخماوف من تلفخماوف من تلفخماوف من تلف

  بسبب نسبة الرطوبةبسبب نسبة الرطوبةبسبب نسبة الرطوبةبسبب نسبة الرطوبة

 R!7	اح�!�ل �-' آ!��ت ا �� I��)Zح�رت ��8در ح
  وا	�2   ا &�(ع ا	!�ض2، ا	!���^M� ���-G Eل

�L '	س  .  أE��!	2أش�ر ا!�* E!��   I�A	 )QG 
،R!7	ش�� ا h2   ب�ا�	2   إ* Iب)L�	ا I�%ع ن�gار�    R!7	ا
اج�!�ع ا	-I�A ا &�(ع    وأ�Gب *2  . ٪

  ا	�gن%2 ا	�G   R!7 �=�و*� �� �=��d ش���ت
  �-' ا	R!7   إ	2   �$دي   �!�   ص(ا�V ا	!(ان2،

 - - - -8----2010        
  خسائر باملاليني بسبب الكهرباء 

  
  ح%� �(ن9 وز�� ا	��Zب�ء

 9f%p( وأ�	ل ش�� �(M� 2:ب���Z	ر ا���	ع ا�f7أدى ان
إ	_ �%�:� آ���ة *d� 2ارع ا	Eواج� ب�!�ل 
&���ء،ب��ض�*I  إ	_ ج�نf�� P@ أج�dة ب!%����gت 

                       

d�=	رة ا��& ��f�� (ا	ي وح�وE��!	ا T:�%	ا V� 
واE�Gوا G-2 ا ه�	2 ب�	�28 وا	�(م وه�ب ا	!��ف 

ILش� If72 ن	إ d�=	ا V2 �(ز�-G  2* !(ج(دة	ر�� ا�f�	ا
��Eان �� �8� If	����r ا	%��رة وا	=�d ا	!(ج(د ب�� ^�م 
ا	��IL ب�	��G �g-2 &��ر�2 ا	�7@ ا	��م وا	=�d و�� 

 I���	ا Iب���	2 ا	إ ��*�f	ا .   

  : : : : من املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارة

P�Z	ا V�L د��&�ا	!Eر&�I ا&�!�ار ا	����@  ������ جE�Eة 
I��gZ	وا IL��	ب� Iوا#&���ن 

 : iا���� I=�رج�	ا P�Z	ا

اE!�G ا	Eآ�(ر أح!E زآ2 بEر وز�� ا	��ب�I وا	��-�� 
ا	!�fبV ا	�E�%� 2 إ	��� ���م 
  .IG��L ا	P�Z ا	!Eر&�I ا���Gرا �� ه�ا ا	��م

ا	I^�f ا�ن��ج�I  ا	!����� ا	E�EAة ��Q!� ا	�rآE �� ز��دة
� ا G!�ل ا	�Z� E^ 2-' ب�� 
��آ������ وا#	�dام ب!����� ا	A(دة وا	����@ 

�V ا	��Aت ا ��ي  وا�دارة وا	=��ات ا	%�بI7 *2 ا	����@
وEGد ا	!=�	�gت ا	�2 ار�����Z �� ^�@ وا	��ا��ت ا	�2 
�� ا	(زارة و&�I��-� IG ا#ح���ج�ت 

* I!�ون	وا P�Z	ا �� Iب)-f!	2 ا#ن��7ل �� آ��با  ��n 2	إ
I��f!	-�� ب����	د و�%�(ي ���رة اEG P2 ج�ن	إ  
أش�ر �%�EG ا	(ز�� إ	2 أن� �� إ	��ء ج!�V ا�ج�اءات 

IG��L ت��-!G 2 إ&��د* I7%�ب	ا  K2 آ�ن�	(زارة وا	ا Pآ�
I�)Z	ا “ I��f� @Z	 I88=!	ا

إ	2 ا ه(اء اآ���ف ��t @�Eوف وG(ا�@ �!�@ 
2* I�G)!(ض	!����� ا	ا �� ��أآ I�8=�	ح8(ل آ@  ا

 ���G��L ب)-f!	ا P�Z	دة �� اE�� I�%2 ن-G I��f�

ا	!�7(ل ����7f أن �%��(ذ ثMث 
 �-�(ن ن%=I آ��ب �� آ�P ا	-��ت
 M�7�%� `	ث ذE�� �	 `	�	(زارة &�(�� و	ب� I=�ص	ا

h!��ه	ا ��)f� يd!�آ	ن )Z� ف)  ��)f�	وا
 ���G��Lو P�Z	ا '�	rاد و�EG2 إ* @G�* ج2 دور)	)�Z�	ا

*2 أآ�� �� �I��f ب!�
  .ا	����Aت

و&(ف ��� ا&����د أآ�� �� 
�%�E إ	��� IG��L ا	P�Z *2 ا G(ام ا	%�بI7 #ر���ط 

��!F�� 8!ةبE�EA	!����� ا	ا V� 2�!�� # Iص�� R	�
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 R!7	اح�!�ل �-' آ!��ت ا �� I��)Zح�رت ��8در ح
ا	!���^M� ���-G Eل   ا	�gن2%

 |-��360   �L '	أ
،R!7	ش�� ا hب�ا�

٪14ا	2   ا	�gن2%
�G �=�و*� �� �=��d ش���ت   ا	!�ض2،

ص(ا�V ا	!(ان2،   *2 
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 9f%p( وأ�	ل ش�� �(M� 2:ب���Z	ر ا���	ع ا�f7أدى ان
إ	_ �%�:� آ���ة *d� 2ارع ا	Eواج� ب�!�ل 
&���ء،ب��ض�*I  إ	_ ج�نf�� P@ أج�dة ب!%����gت 
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�V ا	%�:T ا	!��Eي وح�و	(ا ����f &��رة ا	=�d ا �(ب�9
واE�Gوا G-2 ا ه�	2 ب�	�28 وا	�(م وه�ب ا	!��ف 

ILش� If72 ن	إ d�=	ا V2 �(ز�-G
��Eان �� �8� If	����r ا	%��رة وا	=�d ا	!(ج(د ب�� ^�م 

ا	��IL ب�	��G �g-2 &��ر�2 ا	�7@ ا	��م وا	=�d و��  ا*�اد
 �����I	وإح� I�^(ا	ب� �Q�� 

  
  2010- - - - 8- - - - 24األهرام 

من املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارةمن املطابع ال تصلح لطباعة كتب الوزارة    60606060%%%%

P�Z	ا V�L د��&������� جE�Eة 
I��)7	�8' ا	ا Vب�f� V� ..I��gZ	وا IL��	ب� Iوا#&���ن

: ا�ن��ج�I  ول ��ة ش�Zي
E8@ درا&2 واحg	 

اE!�G ا	Eآ�(ر أح!E زآ2 بEر وز�� ا	��ب�I وا	��-�� 
ا	!�fبV ا	�E�%� 2 إ	��� ���م  ا	!����� ا	E�EAة #����ر

IG��L ا	P�Z ا	!Eر&�I ا���Gرا �� ه�ا ا	��م
ا	!����� ا	E�EAة ��Q!� ا	�rآE �� ز��دة 

Aوح P&���� �!ب I��f!-	 ب�� '-Z� E^ 2�	ل ا�!G ا �
IاثE@  وح����	دة وا)A	ام ب!����� اd�	#آ������ وا��

وا�دارة وا	=��ات ا	%�بI7 *2 ا	����@
وEGد ا	!=�	�gت ا	�2 ار�����Z �� ^�@ وا	��ا��ت ا	�2 

���-G Kا#ح���ج�ت  *�ض I��-� IG�&(زارة و	ا ��
* I!�ون	وا P�Z	ا �� Iب)-f!	ا

I��f!	-�� ب����	د و�%�(ي ���رة اEG P2 ج�ن	إ
أش�ر �%�EG ا	(ز�� إ	2 أن� �� إ	��ء ج!�V ا�ج�اءات 

IG��L ت��-!G 2 إ&��د* I7%�ب	ا
 P%�	م ا�F2 ن-G E!���”I�)Z	ا

Eا�@ �!�@  ب�)Gوف و�t @�E� اآ���ف
2* I�G)!(ض	!����� ا	ا �� ��أآ I�8=�	ا

 ���G��L ب)-f!	ا P�Z	دة �� اE�� I�%2 ن-G I��f�
��)�&.  

ا	!�7(ل ����7f أن �%��(ذ ثMث  أوضR أن� 	�9 ��
 IG��L 2-G Vب�f�56 -��ت	ا Pآ��ب �� آ� I=%ن ن)�-�

 M�7�%� `	ث ذE�� �	 `	�	(زارة &�(�� و	ب� I=�ص	ا
(ف �Z(ن 	!�آdي �f(�� ا	!��هhو&

 ���G��Lو P�Z	ا '�	rاد و�EG2 إ* @G�* ج2 دور)	)�Z�	ا
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  . وا	!!�ض�� إض�* I	�Eد وآ�gءة ا	!%����gت   
 @�E	ة ������ ���� *�ق اEG ة���	ش� ج(دة ا$� �!Q�

�7�L 	���ن�ت % 32.2ب�� ا	�%�ء وا	�ج�ل، وا	�ي ^Eر بـ
	��ن��h ا �� ا	!��Eة 	-��!�I، و�!�@ ا	�^� ص�g أ^8_ 

  .أشE درج�ت ا	�!��d 100درج�ت ا	!%�واة، وا	�^� 

  
 I�%�	و ��%�A	-!%�واة ب�� ا	ة ���	و���ض �$ش� ج(دة ا
ا	�s��� 2 بr^@ �� دو#ر�� *2 ا	�(م، وه_ 

�7�L 	���ن�ت ا	��` ا	Eو	2، % 18.4ا	�%�I ا	�E^ 2رت بـ
  . *7} *_ إ&�ا:�@% 1.99*2 ح�� أن�� ��-| 

 i=' ش	أ I:�� @Z	 I�)�%	�7@ ا	د ج�ا:� اEG و�� ح%�ب
 K-A&ة، و���	ا I�M&ج(دة و _-G I���	!$ش�ات ا	ا Eحrآ

 I:�� @Z	 @��^ |-2 ح�� ب* ،��)�& �L' �(ا	أ
  . *2 إ&�ا:�@ �4.7(ا���L *_ أ����Z، و

 �Qأ� K�E=�&_ ا�	!����� ا	ا Eأح I	�f�	وآ�ن �$ش� ا
  %. 9.7	��7س آ�gءة ا	���ة وب-�K ن%���� *2 ��8 

أ�� ا	!$ش� ا#^��8دي *Q� E7!� ������ ا	�!( ا#^��8دي 
2G �� ا	��A وح�f^ �Aع ا	=��Eت وا	�f7ع ا	��8

% 49.25ا�ج!�	 2	M^��8د، وب-�K ن%��f^ Iع ا	=��Eت 
 IG��8	!�8ي، وا	��10.1 إج!�ل ا#^��8د ا .%  

 I!F�� $ش�� ��	أو ،������ IثMث �!Q� 2&��%	!$ش� ا	ا
 _-G �8� K-8-����ت، ح	م ه�وس E��*5.5  )ن�7ط، وه

 I@ درج�درج�ت، و�! V�&و �gب�� ص V^(ا	!$ش� ا	7ا 
��pب ا	����ت ا	%��&�I �!���، و��Q!� ا	�!-��ت 
 I*��8	وا �����	ا Iوح�� I�)Z�	ءة ا�gوآ ،Iا#ن�=�ب�
Iد��g	ت ا����	�7ن(ن واح��ام ا	و&��دة ا ��F��	وا .  

 �gب�� ص V7و� I&��%	ا I!��رآ	ا �G ���� 2ن��	!���ر ا	وا
 _-G �8� K-8�7  4.4درج�ت وح�L `	درج�ت وذ

K%��)ن)Z��  . 	!�-(��ت ا	��ب� I	Eور�I ا
وأ���ا آ�ن ��G@ ا#&��7ار ا	%��&2، وا	�ي �� ^��&� 
�7�L 	!$ش� ا	!=��L ا	%��&�I ا	�_ ����ض 	�� ا	�Z(��ت 

 I�%ن _-G �8� K-8آ�ت وا *�اد، وح��	59وا  ��
، و�E�d ا#&��7ار آ-!� ار�K�g ا	�%�I ا	�_ ��8@ 

ا�&!�I�-�G، وأK7-p ورش *_ د���ط أب(اب��، *�!� �E�Zت 
 ،Iب���	ى �%�:� آ���ة ، و*_ ا��Z	ا I-
���ض أص��ب ا	��آ�ت وا	!�8نV ب!I��E ا	!�-I إ	_ 
�%�:� ب�	!���M ـ ب�%P ^(	�� ـ ن��f� @f�� IA(ط 
ا�ن��ج و�(^' ا	�!@ 	%��Gت I-�)L وص-K إ	_ أآ�� �� 
&�IG �(���، آ!� أدى  ان�f7ع و��ب�ب ا	���ر ا	��Zب�:2 

�وص-K  	!��(م ب�VA ح!�دي ح�
��8نV ا	�dل  �-�(ن ج��� و�E�Zت

 �gوآ I-�!	ات ب�E��!	ة واE!& وا Ip��8	وا h�%�	وا
ا	��dت و&!�(د 	=%�:� *�دحI ب%�P ان�f7ع ا	��Zب�ء 
ب�G I��)� Ig8 ا	���ب� وا	!�آ���ت �!� أدى إ	_ �(^' 

        أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس 
دولة يف مستوى دولة يف مستوى دولة يف مستوى دولة يف مستوى     100من من من من 

 
  �Eه(ر ا	=��Eت ا	���I احE أه� أ&��ب ص�(بI ا	���ة *2 ��8

��  74و* �7	I-A! ا	��(زو�` ج�ءت ��8 *_ ا	!�آd ا	ـ
دو	I ش!-�� ا	!$ش� ح�� �E8رت ا	E�-�* I!:�7ا 

�ة ا	!��� I	�Z%ن�� وج�ءت �� ح�� �(*�� آ@ ��Gص� ا	��
ب(رآ��� *�&( *_ ا	!�آd ا ��� *_ ح�� ج�ءت ا	(#��ت 

 . ا	!��Eة ��رج ^�:!I ا	��� ا وا:@
آ!� . 40وG-_ ا	E��8 ا	��ب2 ج�ءت ا	K�)Z *2 ا	!�آd ا	ـ

 2* I!:�7	وإ&�ا:�@ ��8 *2 ا I%�(د�	ا ردن وا K7�&
 . 85ح�� ج�ءت ا	dAا:� *2 ا	!�آd ا	ـ

 _-G �7در��	ا I�%!$ش� أن ن	ا ��t-��، أ��	ا I	ح� �Gو
 |-�� �8� 2* Iب��Z	�7اءة وا	ن��، وأن % 71.7ا�Z& ��

��(&} EGد ا	%�(ات ا	����Q7� 2 ا	!(ا�L ا	!�8ي *2 
���G15.6  2* ���G، ��7ب@  

و�E8رت ا ردن ا	Eول ا	��ب��A� 2* Iل ا	��-�� 

 �L!(ا	ا �!G {&)�� P%ح E7* I�8	أ�� �$ش� ا
�7�L ،���G 	���ن�ت  60ا	!�8ي، وا	�ي ^Eر�� ا	!I-A بـ

���G *_ إ&�ا:�@، وه(  I!F��73 ا	I�8 ا	��	!�I، ��7ب@ 
�$ش� ��9Z آ�gءة ب�ا�h ا	�I��G ا	I��8 وEGد ا ��Lء 

وا	!!�ض�� إض�* I	�Eد وآ�gءة ا	!%����gت
�Q!� �$ش� ج(دة ا	���ة EGة ������ ���� *�ق ا	�E@ و

ب�� ا	�%�ء وا	�ج�ل، وا	�ي ^Eر بـ
	��ن��h ا �� ا	!��Eة 	-��!�I، و�!�@ ا	�^� ص�g أ^8_ 

درج�ت ا	!%�واة، وا	�^� 

 I�%�	و ��%�A	-!%�واة ب�� ا	ة ���	و���ض �$ش� ج(دة ا
ا	�s��� 2 بr^@ �� دو#ر�� *2 ا	�(م، وه_  ا	%�Zن

ا	�%�I ا	�E^ 2رت بـ
*2 ح�� أن�� ��-| 

 i=' ش	أ I:�� @Z	 I�)�%	�7@ ا	د ج�ا:� اEG و�� ح%�ب
 K-A&ة، و���	ا I�M&ج(دة و _-G I���	!$ش�ات ا	ا Eحrآ

 �8�1.2  I:�� @Z	 @��^
�(ا���L *_ أ����Z، و 6ه�ا ا	�^� 

 �Qأ� K�E=�&_ ا�	!����� ا	ا Eأح I	�f�	وآ�ن �$ش� ا
	��7س آ�gءة ا	���ة وب-�K ن%���� *2 ��8 

أ�� ا	!$ش� ا#^��8دي *Q� E7!� ������ ا	�!( ا#^��8دي 
وح�f^ �Aع ا	=��Eت وا	�f7ع ا	��8

ا�ج!�	 2	M^��8د، وب-�K ن%��f^ Iع ا	=��Eت 
 IG��8	!�8ي، وا	إج!�ل ا#^��8د ا ��

 I!F�� $ش�� ��	أو ،������ IثMث �!Q� 2&��%	!$ش� ا	ا
 _-G �8� K-8-����ت، ح	م ه�وس E��*

 I@ درج�درج�ت، و�! V�&و �gب�� ص V^(ا	!$ش� ا	ا
 I-!-��ت ��ح�	ا �!Qو�� ،���!� I�&��%	ت ا����	ب ا��p

 I*��8	وا �����	ا Iوح�� I�)Z�	ءة ا�gوآ ،Iا#ن�=�ب�
Iد��g	ت ا����	�7ن(ن واح��ام ا	و&��دة ا ��F��	وا

 �gب�� ص V7و� I&��%	ا I!��رآ	ا �G ���� 2ن��	!���ر ا	وا
درج�ت وحG �8� K-8-_  10و

	!�-(��ت ا	��ب� I	Eور�I ا��Z(ن(��%K	!���ر وحEة ا
وأ���ا آ�ن ��G@ ا#&��7ار ا	%��&2، وا	�ي �� ^��&� 
�7�L 	!$ش� ا	!=��L ا	%��&�I ا	�_ ����ض 	�� ا	�Z(��ت 

 I�%ن _-G �8� K-8آ�ت وا *�اد، وح��	وا
، و�E�d ا#&��7ار آ-!� ار�K�g ا	�%�I ا	�_ ��8@ 100

I	وE	ا ���-G.  

ا�&!�I�-�G، وأK7-p ورش *_ د���ط أب(اب��، *�!� �E�Zت 
-I ا	��Zى �%�:� آ���ة ، و*_ ا	��ب�I، ��8نV ب�	!�

���ض أص��ب ا	��آ�ت وا	!�8نV ب!I��E ا	!�-I إ	_ 
�%�:� ب�	!���M ـ ب�%P ^(	�� ـ ن��f� @f�� IA(ط 
ا�ن��ج و�(^' ا	�!@ 	%��Gت I-�)L وص-K إ	_ أآ�� �� 

&�IG �(���، آ!� أدى  ان�f7ع و��ب�ب ا	���ر ا	��Zب�:2  ١٥
v	 �8� Iه(ر ش�آE� _	إ�	!��(م ب�VA ح!�دي ح�

�-�(ن ج��� و�E�Zت �78.5%�:�ه� إ	_ ن�( 
 �gوآ I-�!	ات ب�E��!	ة واE!& وا Ip��8	وا h�%�	وا
ا	��dت و&!�(د 	=%�:� *�دحI ب%�P ان�f7ع ا	��Zب�ء 
ب�G I��)� Ig8 ا	���ب� وا	!�آ���ت �!� أدى إ	_ �(^' 

  	��gات I-�)L  ا�ن��ج
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  املعيشةاملعيشةاملعيشةاملعيشة

�Eه(ر ا	=��Eت ا	���I احE أه� أ&��ب ص�(بI ا	���ة *2 ��8
  

و* �7	I-A! ا	��(زو�` ج�ءت ��8 *_ ا	!�آd ا	ـ
دو	I ش!-�� ا	!$ش� ح�� �E8رت ا	E�-�* I!:�7ا  100ب�� 

�� ح�� �(*�� آ@ ��Gص� ا	��
ب(رآ��� *�&( *_ ا	!�آd ا ��� *_ ح�� ج�ءت ا	(#��ت 

ا	!��Eة ��رج ^�:!I ا	��� ا وا:@
وG-_ ا	E��8 ا	��ب2 ج�ءت ا	K�)Z *2 ا	!�آd ا	ـ

 2* I!:�7	وإ&�ا:�@ ��8 *2 ا I%�(د�	ا ردن وا K7�&
ح�� ج�ءت ا	dAا:� *2 ا	!�آd ا	ـ

 _-G �7در��	ا I�%!$ش� أن ن	ا ��t-��، أ��	ا I	ح� �Gو
 |-�� �8� 2* Iب��Z	�7اءة وا	ا

��(&} EGد ا	%�(ات ا	����Q7� 2 ا	!(ا�L ا	!�8ي *2 
 12ا	!Eارس وا	����Aت ��-| 

و�E8رت ا ردن ا	Eول ا	��ب��A� 2* Iل ا	��-�� . إ&�ا:�@
7�L`ن�(زو� �����!	 � .  

 �L!(ا	ا �!G {&)�� P%ح E7* I�8	أ�� �$ش� ا
ا	!�8ي، وا	�ي ^Eر�� ا	!I-A بـ

��I!F ا	I�8 ا	��	!�I، ��7ب@ 
�$ش� ��9Z آ�gءة ب�ا�h ا	�I��G ا	I��8 وEGد ا ��Lء 



^�fع ا G!�ل ا	��م ب��� �Lف �E�� 2-G@ ن�Fم ا ج(ر *2    
  .���fبV� T ن�Fم ا ج(ر *2 ا	�f7ع ا	=�ص

  
  ��!(د ��2 ا	��E.. وز�� ا#&��!�ر 

        2010- - - - 8- - - - 15........جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية 
صنفا من الدواء ابتداء من صنفا من الدواء ابتداء من صنفا من الدواء ابتداء من صنفا من الدواء ابتداء من     44خفض أسعار خفض أسعار خفض أسعار خفض أسعار 

  
I�8	2 وز�� ا-�A	ح��� ا  

 44^�ر ا	Eآ�(ر ح��� ا	�A-2، وز�� ا	g� ،I�8] أ&��ر 
ص�gً� دوا:�ً� ��� ا	�!@ ب�� اب�Eاء �� أول ن(*!�� ا	�7دم، 
	�8@ ب�	` إج!�	EG 2د ا دو�I ا	�M� ��Q�g=� �� 2ل ه�ا 
 �ص�gً� دوا:�ً�، #*�ً� أن� ��E ا	�=�g] ا	��	
 &��ر ا	Eواء ه�ا ا	��م، �$آEًا G-_ ا&�!�ار ا	(زارة *_ 

  	Eواء ا	!%A@ *2 ��8&��&��� *_ إ�Gدة ����7 أ&��ر ا

----2010        
  يأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطورات

��-�!�ت ب�Eم �I-�� E و^'  وج� ا	�:�9 ح%�_ ���رك
 �%��� ا	!f7(رات ب�E ان���:��، وذ	` حG �t�g-_ أرواح

 ���Z��� 2�	ا I-��7	رة وا�Z�!	(ادث ا�	ا �� ���L!(ا	ا
_-G @�7�	7@ ا�	رات ا)f7� I���%	ق ا�f	ا. 

آ!� وج� ا	�:�9 ���رك �Mل ا&�!��G 	��ح �� ا	!��Eس 
*�!2، وز�� ا	�7@، ح(ل ���و�Gت ا	�7@ ا	E�EAة *2 

                       

2010        
من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام 

  أمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهم

  
Itأ��� أب� IGراd	وز�� ا  

�� ش��ب ا	=����A وأ&�ه� ب����F ا�8�Gم 
��g(ح أ��م ��7 وزارة ا	dرا IG	��� �Vf^ ��!�-% أراض 

، 	���Z وب%�P 2000آ�ن(ا و^�(ا 7G(د ان��gع ب�� ��� �Gم 
  .&��fة ب�] ا	G @:��7-��� 	� ���8-(ا G-��� ح�2 اeن

�� ج��� �L	P رأ*K ا	���fن2 ��شR ا	��G V!A دا:�ة 
و��آd د���ط ب�Qورة ح@ ا	!�I-Z ����ا إ	2 أن� 	� ���ك 
أه�	2 ا	���ن�I و&(ف �7' إ	2 ج(اره� و�%�نEه� ح�_ ��� 

2 ا	�E^��� 2وا ح@ ا	I�Q7 و��%-� أب��ؤه� ^Vf ا راض
 ��G 2-G E�d� �� 2	ه� إ�!G @8� 2�	ا I�Q7	ا
&�(ات بEأت ب�E إMGن ا	��Aز ا�داري وا	���g�ي  رض 
 I�:�!	!(ارد ا	زارة ا)	 Vب��	ش!�ل &���ء ا I�!�� وع���
وا	�ي Vf^ `�-!� �G أراض *2 ا	�f�7ة ش�ق �%�حI آ@ 

	' ج��� أ ��G ����705.14ة أ*EنI وب�E& Eاد ا	���ب 
^�!I ا رض �-7(ا ا	Z��� �� ا	(G(د ب�%-!�� إ# أن آ-�� 
ذه�K أدراج ا	��R ب%�P وج(د ����Eت G-��� وEGم 
 I���	ل ا�!Gي أ�	وا I�:�!	!(ارد ا	ل وزارة ا�!Z�&ا
�*Mو� �ا&�� ���)� E� 2* @�!�� 2�	وا I�-ا�E	ا.  

�(ن�(  27ور�p أن وز�� ا	dراIG أ��� أب�It ^�م *2 
ب[صEار ^�ار ب�%-�� ا رض  ص��ب�� *[ن ذ	` 

  .اصEfم ب��:} &��fة �IG)!A �� ا	�Eو G-2 ا رض

ال أحد جيرؤ على تعديل نظام 
  األجور يف قطاع األعمال العام

 I�	�!�	ت ا�^M�	ة اEــ ر:�9 وح
 P	�f� !�ر ــ �-27 أي�ب(زارة ا#&� IQ�7ب	آ�ت ا��	ا ��

  .أو ش�آ���� ا	��ب� I	���E@ ن�Fم ا ج(ر *2 أي ����
إن ن�Fم ا ج(ر *�f^ 2ع ا G!�ل ا	��م &�%�!� آ!� 
ه( ب��� ��� ض� ا	�Mوات إ	2 ا	�ا�P ا &�&2 ا	�ي 

�ًg�Q� ،ت#E�	!����ة وا	(د ا��	ا ��-G P���� : ؤ أي�A� #

�Lف �E�� 2-G@ ن�Fم ا ج(ر *2 
���fبV� T ن�Fم ا ج(ر *2 ا	�f7ع ا	=�ص

  

وز�� ا#&��!�ر 
  

جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية جريدة الوسط اليومية 
خفض أسعار خفض أسعار خفض أسعار خفض أسعار 

  أول نوفمربأول نوفمربأول نوفمربأول نوفمرب

^�ر ا	Eآ�(ر ح��� ا	�A-2، وز�� ا	g� ،I�8] أ&��ر 
ص�gً� دوا:�ً� ��� ا	�!@ ب�� اب�Eاء �� أول ن(*!�� ا	�7دم، 
	�8@ ب�	` إج!�	EG 2د ا دو�I ا	�M� ��Q�g=� �� 2ل ه�ا 

ص�gً� دوا:�ً�، #*�ً� أن� ��E ا	�=�g] ا	��	�  132ا	��م إ	_ 
 &��ر ا	Eواء ه�ا ا	��م، �$آEًا G-_ ا&�!�ار ا	(زارة *_ 

&��&��� *_ إ�Gدة ����7 أ&��ر ا
  

----8- - - - 14........الوفد الوفد الوفد الوفد 
يأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطوراتيأمر بعدم مد مهلة تسيري املقطورات" " " " مباركمباركمباركمبارك

  
وج� ا	�:�9 ح%�_ ���رك

�%��� ا	!f7(رات ب�E ان���:��، وذ	` حG �t�g-_ أرواح
 ���Z��� 2�	ا I-��7	رة وا�Z�!	(ادث ا�	ا �� ���L!(ا	ا

_-G @�7�	7@ ا�	رات ا)f7�
آ!� وج� ا	�:�9 ���رك �Mل ا&�!��G 	��ح �� ا	!��Eس 

*�!2، وز�� ا	�7@، ح(ل ���و�Gت ا	�7@ ا	E�EAة *MG  2ء
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2010- - - - 8----18ألهايل ألهايل ألهايل ألهايل جريدة اجريدة اجريدة اجريدة ا
من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام من شباب اخلرجيني يهددون باالعتصام     417........

أمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهمأمام وزارة الزراعة لسرعة تسلم أراضيهم

Itأ��� أب� IGراd	وز�� ا
  

�� ش��ب ا	=����A وأ&�ه� ب����F ا�8�Gم  417هEد 
��g(ح أ��م ��7 وزارة ا	dرا IG	��� �Vf^ ��!�-% أراض 

آ�ن(ا و^�(ا 7G(د ان��gع ب�� ��� �Gم 
&��fة ب�] ا	G @:��7-��� 	� ���8-(ا G-��� ح�2 اeن

�� ج��� �L	P رأ*K ا	���fن2 ��شR ا	��G V!A دا:�ة 
و��آd د���ط ب�Qورة ح@ ا	!�I-Z ����ا إ	2 أن� 	� ���ك 
أه�	2 ا	���ن�I و&(ف �7' إ	2 ج(اره� و�%�نEه� ح�_ ��� 

ح@ ا	I�Q7 و��%-� أب��ؤه� ^Vf ا راض
���-G. ��G 2-G E�d� �� 2	ه� إ�!G @8� 2�	ا I�Q7	ا

&�(ات بEأت ب�E إMGن ا	��Aز ا�داري وا	���g�ي  رض 
 I�:�!	!(ارد ا	زارة ا)	 Vب��	ش!�ل &���ء ا I�!�� وع���
وا	�ي Vf^ `�-!� �G أراض *2 ا	�f�7ة ش�ق �%�حI آ@ 

���� ��Gة أ*EنI وب�E& Eاد ا	���ب 
^�!I ا رض �-7(ا ا	Z��� �� ا	(G(د ب�%-!�� إ# أن آ-�� 
ذه�K أدراج ا	��R ب%�P وج(د ����Eت G-��� وEGم 
 I���	ل ا�!Gي أ�	وا I�:�!	!(ارد ا	ل وزارة ا�!Z�&ا
�*Mو� �ا&�� ���)� E� 2* @�!�� 2�	وا I�-ا�E	ا

ور�p أن وز�� ا	dراIG أ��� أب�It ^�م *2 
ب[صEار ^�ار ب�%-�� ا رض  ص��ب�� *[ن ذ	`  2009

اصEfم ب��:} &��fة �IG)!A �� ا	�Eو G-2 ا رض
  
16 -8-2010  

ال أحد جيرؤ على تعديل نظام : وزارة االستثمار
األجور يف قطاع األعمال العام

  
 2gي«نEش��	ا E�	و « I�	�!�	ت ا�^M�	ة اEــ ر:�9 وح

 P	�f� !�ر ــ �-27 أي�ب(زارة ا#&�
أو ش�آ���� ا	��ب� I	���E@ ن�Fم ا ج(ر *2 أي ����

إن ن�Fم ا ج(ر *�f^ 2ع ا G!�ل ا	��م &�%�!� آ!� : و^�ل
ه( ب��� ��� ض� ا	�Mوات إ	2 ا	�ا�P ا &�&2 ا	�ي 

�ًg�Q� ،ت#E�	!����ة وا	(د ا��	ا ��-G P����
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    I�%ب� I�G�!وا#ج� Iور�E	و��� اM�	ا ���	17إ % ��
 ��185 إج!�	2 ا	���-�� ا	��	| EGده� % 

 I�^و�� I���A�� واتMG �ًg	و 15أ �ًg	ن�(  632أ K���4و� 
  .n#ف K^$� @��G �� أول �(	�( ا	��	2

12-8-2010   
سيناء من نفقات العالج يف سيناء من نفقات العالج يف سيناء من نفقات العالج يف سيناء من نفقات العالج يف     إعفاء مواطينإعفاء مواطينإعفاء مواطينإعفاء مواطين

 املستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعية

^�ر ا	Eآ�(ر ��!E ا	�pd_ ر:�9 ج���I ^��ة ا	%(�9 
إ�gGء �(ا2�L &���ء �� ��p ا	�7در�� وا	�7gاء، �� 

I����A	ت ا��g��%!	ا V�!Aج بM�	�7ت اgن.  
وأش�ر ا	�pd_ إ	_ أن ^�ار� �2�r *2 إ�Lر ���g� �(ج���ت 

 V*�	 :�9 ���رك�	�7اء، اg	وا @�E	ودي اE�� �G ءP�	ا
 PL �*2 و������A	ا _g��%!	�7ار ��!@ ا	أن ا �g�Q�
ا &�ة وا	!�اآd ا	I��f ا	��ب� I	I�-Z ا	Pf ب!�I7f إ^-�� 
ا	��7ة و&���ء ب�(ر&��E وا�&!�I�-�G وا	%(�9 وش!�ل 
 2G�!ا#ج� �وج�(ب &���ء، وذ	` ب���E7� E أوراق ا	��

I	��	ا �G Iز�M	ا.  

  
  ��!E ا	2�pd. د

  
 - - - -8 - - - -2010        

إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه 
  بداية من العام الدراسي اجلديد

 ���-	 I	وE	2 وا	��	-�� ا��	ل وز�� اMآ�(ر ه�ن2 هE	ا �-Gأ
ا	�-!2، أن� ��7ر  إ	��ء ا	��Zب ا	2���A ا	!�f(ع ا���Gرًا 

2���A	م ا��	ا ��  E!��� أن _-G ،�7دم	ا _-G بMf	ا
ا	!���Zت وا	!�اجV ا	�-!�I ا	�^!�I ب!���Zت ا	Z-��ت 
ا	!=�-Ig و*2 ن9g ا	%��ق أوضR هMل أن� &��� إ	��ء 
 �	 @�E�	ن ا)Z� أن _-G ت����A	!(ج� ب�	م ا#ن�%�ب ا�Fن
 I^�g	ب اMf	 2	��	م ا��	اًء �� اEاب� Iح)�g!	ا I���A	ا

��p ^�ن(ن2، ح�� �� ��7��f و*7ً� و^�ل هMل، إن ه�ا ا	��Fم 
	�Fوف ��Eدة، �!� ن���G h ا	�E�E �� ا	!�MZت ���� 
�EZس ا	Mfب، �g�Qً� أن ا	�!@ &�%�!� ب�	` ا	��Fم 	��� 

���-G _ث� رج�rب T�f� �	و ���	��	ب اMf	ج ا�=�.  

��(ر صg} ا	-�� ا	�(م  ��8 أث��ء ا*���ح ا	�:�9 ���رك
 ��-�!��� ب��&�اع *2 إن��ء ش�IZ ا	�fق ا	%���I وا	��ة

�آI ن7@ ا	�آ�ب وا	!��ور ا	!�ور�I ا	!=�-Ig 	�%��@ ح
  

  

   معاش إضايف للعاملني باملرافق

  
I-���	7(ى ا	دي وز��ة ا��	ا E�G I�:�G  

 I���	ا T*!�ا	ب� ��-���-	 I���	ا I�7ب�	9 إدارة ا-A� ر�^
 )QG I�7ب�	ر:�9 ا _&�� E!�� I&�:ب� �G�!2 اج�*  
 �14$�!� ا	I��!A ا	�!(��I �(م 

 I�!��	ن وا�Z&�ووج� ا	!A-9 ا	GE(ة 	(زراء ا	��Zب�ء وا
ا�دار�I وا	7(ى ا	���-I ور:�9 ا#���د ا	��م 	��7ب�ت G!�ل 
� �8	�Q(ر ا	!$�!�، ا	�ي ���� ^���Q ا	�!@ و���آ@ 
ا	���-�� *�G�f^ 2ت ا	��Zب�ء وا	I^�f وا�&�Zن و���� 
��ب وا	�8ف ا	2�8 إ	_ ج�نP إ^�ار إن��ء ص�Eوق 
	-��Z*@ ا#ج�!�2G 	�8ف ���ش إض�*E�G 2 ح�#ت 

 ��� E�g�%� (*�ة	وا dA�	وا EG�7�	500ا @��G '	أ.  
Mً��G ���ن(ن ��  25ووا*T ا	!A-9 ص�ف إ�Gن�ت 	��( 

ا ��اض، وأش�د ا	!A-9 ب�&��AبI ا	Eآ�(ر ح%� �(ن9 
 �ً*�Q� ع�f7	-�� ب����	أج(ر ا

 I�%ب� I�G�!وا#ج� Iور�E	و��� اM�	ا ���	إ
 R10ا ج� و�� %

 I�^و�� I���A�� واتMG �ًg	أ
n#ف K^$� @��G �� أول �(	�( ا	��	2

12..اجلمهورية 

إعفاء مواطينإعفاء مواطينإعفاء مواطينإعفاء مواطين 
املستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعيةاملستشفيات اجلامعية

^�ر ا	Eآ�(ر ��!E ا	�pd_ ر:�9 ج���I ^��ة ا	%(�9 
إ�gGء �(ا2�L &���ء �� ��p ا	�7در�� وا	�7gاء، �� 

I����A	ت ا��g��%!	ا V�!Aج بM�	�7ت اgن
وأش�ر ا	�pd_ إ	_ أن ^�ار� �2�r *2 إ�Lر ���g� �(ج���ت 

 V*�	 :�9 ���رك�	ا
 PL �*2 و������A	ا _g��%!	�7ار ��!@ ا	أن ا �g�Q�
ا &�ة وا	!�اآd ا	I��f ا	��ب� I	I�-Z ا	Pf ب!�I7f إ^-�� 
ا	��7ة و&���ء ب�(ر&��E وا�&!�I�-�G وا	%(�9 وش!�ل 
 2G�!ا#ج� �وج�(ب &���ء، وذ	` ب���E7� E أوراق ا	��

I	��	ا �G Iز�M	ا

- - - - 11.. .. .. .. األخبار األخبار األخبار األخبار 
إلغاء الكتاب اجلامعي واالنتساب املوجه 

بداية من العام الدراسي اجلديد
 ���-	 I	وE	2 وا	��	-�� ا��	ل وز�� اMآ�(ر ه�ن2 هE	ا �-Gأ
ا	�-!2، أن� ��7ر  إ	��ء ا	��Zب ا	2���A ا	!�f(ع ا���Gرًا 

2���A	م ا��	ا ��
ا	!���Zت وا	!�اجV ا	�-!�I ا	�^!�I ب!���Zت ا	Z-��ت 
ا	!=�-Ig و*2 ن9g ا	%��ق أوضR هMل أن� &��� إ	��ء 
 �	 @�E�	ن ا)Z� أن _-G ت����A	!(ج� ب�	م ا#ن�%�ب ا�Fن
 I^�g	ب اMf	 2	��	م ا��	اًء �� اEاب� Iح)�g!	ا I���A	ا

  .ا و	_ ا	EAد
و^�ل هMل، إن ه�ا ا	��Fم 

	�Fوف ��Eدة، �!� ن���G h ا	�E�E �� ا	!�MZت ���� 
�EZس ا	Mfب، �g�Qً� أن ا	�!@ &�%�!� ب�	` ا	��Fم 	��� 

���-G _ث� رج�rب T�f� �	و ���	��	ب اMf	ج ا�=�

��8 أث��ء ا*���ح ا	�:�9 ���رك
��-�!��� ب��&�اع *2 إن��ء ش�IZ ا	�fق ا	%���I وا	��ة

وا	!��ور ا	!�ور�I ا	!=�-Ig 	�%��@ ح
  وا	%-V و�M*_ ح(ادث ا	�fق

 
   2010- 8-13... األهرام 

معاش إضايف للعاملني باملرافق

I-���	7(ى ا	دي وز��ة ا��	ا E�G I�:�G
  

 I���	ا T*!�ا	ب� ��-���-	 I���	ا I�7ب�	9 إدارة ا-A� ر�^
 )QG I�7ب�	ر:�9 ا _&�� E!�� I&�:ب� �G�!2 اج�*

 E7G (رى�	9 ا-A� م)� I��)!�	ا I��!A	ا �!�$�
  .&��!�� ا	�7دم

 I�!��	ن وا�Z&�ووج� ا	!A-9 ا	GE(ة 	(زراء ا	��Zب�ء وا
ا�دار�I وا	7(ى ا	���-I ور:�9 ا#���د ا	��م 	��7ب�ت G!�ل 
� �8	�Q(ر ا	!$�!�، ا	�ي ���� ^���Q ا	�!@ و���آ@ 
ا	���-�� *�G�f^ 2ت ا	��Zب�ء وا	I^�f وا�&�Zن و���� 

��ب وا	�8ف ا	2�8 إ	_ ج�نP إ^�ار إن��ء ص�Eوق ا	
	-��Z*@ ا#ج�!�2G 	�8ف ���ش إض�*E�G 2 ح�#ت 

 ��� E�g�%� (*�ة	وا dA�	وا EG�7�	ا
ووا*T ا	!A-9 ص�ف إ�Gن�ت 	��( 

ا ��اض، وأش�د ا	!A-9 ب�&��AبI ا	Eآ�(ر ح%� �(ن9 
أج(ر ا	���-�� ب�	�f7ع ��Q*ً� وز�� ا	��Zب�ء ب�rن ص�ف 



و�EG ,   �8�7ة وا	�Eر�Pح�_ د�(	� I*�p ا	�!-��ت 	-!%�   
G {7* �-!G-2 اص��fب ا	!��] ا	!f-(ب 	� *�(ص�ت 

�*Mو� Iوأش� @�-�� �� I��L  �%7	2 ا	(دة ب� إ�	ث� ا
وهI�-!G 2 �7(م ب�� أحE   , ا	!�A(ز *�� ��ة أ��ي

وه�ا ��A@ دور P��L ا#����ز أش��   ,

ح�� �Z(ن ا	�Q} ا	I�8  أ�� *��g��%� 2ت وزارة
��fQ إدارة ا	!%��2g   , ا	!Z�' وا	�!@ ا	!dدح� ب�	!�ض2

I-��Z	ا I��f	!�!�ت ا	ا �� *2   , إش�اآ� *2 ب�] ا V�
أ��Q آ!� *2 ا	!%����gت  ا#���Gر أن ه�� ا	!%����gت

Pر�E�-	 م�F2 ن	إ E7�g� I����A	#ت  .. ا��	ا V�!و*2 ج 
G E!��� I���!	=��ة ا	=28 اآ�%�ب ا�	د ا)�A!	2 ا-
  . ا	! ��!�7	 ���� �-��-	M!ز�I ا ��8:��� وا ��Lء

 ا	Eآ�(ر ح!Eي ا	%�E نP�7 ا ��Lء �(ضR أن &�I ا#����ز
 I���!	وا I�-!�	=��ة ا	ارس اE	ا P%Z� ض أن��g!	ا ��

�78@ ���را�� و���M� ��  2ل ا	�Eر�P وا	!��رآI و��
 و	�Z آ���ا �� آ-��ت  , 2ه�ا ا	��م �$هM ب�	�g@ 	-�!@ ا	!��

وه(   , ا	Pf ب!g�� # �8� ب�ا� h	E�-ر�P ب�	�Z@ ا ��@
�� ح��7 *2 ا	�Eر�P��� ��87�  P  ن� ���م ا	Mfب

 I����	ن�� *2 ا  �Fدة ن�G2 إ	` إ	و����ج ذ
 �� E�E�	-!�ض2 �� ا	و��7���  ��A	��� ء��Lأ

-G 9 ا-A!	ت _و*2 ا����A-	 ,   I&ون أن ه��ك دراEآ$�
hه��� ��)f�	 2�f	ع ا�f7	ا I�A	 2* ��	ح� E��  Pf	آ-��ت ا

I����A	ت ا��g��%!	!@ دا�@ ا�	2 اه�!��� أآ��   , واf�� �!ب
��صI�& I ا#����ز وا	�Eر�P دا�@ ا ^%�م 

  ^����؟ *�@ ��ي ه�� ا	Eرا&I ا	�(ر

        ضحاياضحاياضحاياضحايا

 I!�8(رة 19وإص�ب	ة ���زل ب�EG ان���ر _*  
�%�P ان���ر �7Gر ب!I��E ا	!�8(رة *_ &���r�� IGة �� 
 _* P�%� ��%�ء أ�9، ا	%�K، إ	_ آ�رثI ��وIG، ح�
 Kور، وأص���A� لd�� �� ءdوج ��n لd�� ان���ر

  ��8ب�، 19^�-_ و 9ا	�I-�8 ثMث ���زل �-Kg وراءه� 

  

                       

  ه�ن2 هMل وز�� ا	��-�� ا	��	2

عمال   الطب طالب االمتياز بكليات

&�I ا#����ز بZ-��ت ا	Pf أص��K ه!� ���ن2 ��� ا	Mfب 
G-!�� أو E� 2-G ��-!Gي �Gم 
 2* E�7	-�=�ج وا	ب آ��ط أ&�&2 Mf	درا&2 �$د�� ا

I��!	ا I&ء �!�رEء وب��L ا .   
ا	!%����gت �Gم آ��@ ���Q7 ا	�f	 P	E�-ر�P دا�@ 

I�8	زارة ا)	 Iب���	أو ا I����A	ا ^%�م ا V�!2 ج* ,  
	����ف G-2 ا	���ة ا	�!-�I وا	!!�ر&I ^�@ ا#ن=�اط *2 
���L!(ا	ا I2 ص�-G �t�g!-��ت ح�	وإج�اء ا ,  

 K^)وأش�� ب  ��Q7� V:ض�
ور ا	=��h بEون �Eر�P 	-�8(ل G-2 ا	��I8 وج(از ا	!�

ح��   , �=�ج(ن ���� دون ا&��gدة
وهI�-!G 2    �7(�(ن ب�7@ ا	!-�gت و��L ��g-��ت ن7@ ا	Eم

  
و���2Z ا	Eار&(ن ب8(رة �%�!�ة دا�@ ه�� ا	!%����gت 

Iون�7ب I�8	ت ووزارة ا����A	ون  واEA� #ء و��L ا
 Eحrب P��L ��%ح E!أح Rض)� �
ا	�I��)Z أن ا	Eارس 	%�I ا#����ز *2 

��-�* �Aب�ن�� EA� # I����A	ت ا��g��%!	أ  اEو�� Pر�E�-	
 Iب���� I�	)u%� {7* ن)Z� ��!و��
ا	�Z' أو ا	�Mج أو آ��بI أي MGج أو 

ح�_ د�(	� I*�p ا	�!-��ت 	-!%�
G {7* �-!G-2 اص��fب ا	!��] ا	!f-(ب 	� *�(ص�ت 

�*Mو� Iوأش� @�-�� �� I��L
ا	!�A(ز *�� ��ة أ��ي

, ب�	7%� ا	���-��
  . ب�	���@

أ�� *��g��%� 2ت وزارة
ا	!Z�' وا	�!@ ا	!dدح� ب�	!�ض2

إش�اآ� *2 ب�] ا	!�!�ت ا	I��f ا	I-��Z إ	2
ا#���Gر أن ه�� ا	!%����gت

Pر�E�-	 م�F2 ن	إ E7�g� I����A	ا
G E!��� I���!	=��ة ا	اآ�%�ب ا
	!Mز�I ا ��8:��� وا ��Lء

ا	Eآ�(ر ح!Eي ا	%�E نP�7 ا ��Lء �(ضR أن &�I ا#����ز
 I���!	وا I�-!�	=��ة ا	ارس اE	ا P%Z� ض أن��g!	ا ��

�� �Mل ا	�Eر�P وا	!��رآI و��
ه�ا ا	��م �$هM ب�	�g@ 	-�!@ ا	!��

ا	Pf ب!g�� # �8� ب�ا� h	E�-ر�P ب�	�Z@ ا ��@
�P��� ��87  ن� ���م ا	Mfب

و����ج ذ	` إ	2 إ�Gدة ن�F  ن�� *2 ا	����I   , ب�Z@ آ�ف
أ��Lء ���	��A و��7��� 	-!�ض2 �� ا	�Z�&  �� E�E(ن(ن
  . ا ��اض

-G 9 ا-A!	و*2 ا
hه��� ��)f�	 2�f	ع ا�f7	ا I�A	 2* ��	ح� E��

I����A	ت ا��g��%!	!@ دا�@ ا�	وا
��صI�& I ا#����ز وا	�Eر�P دا�@ ا ^%�م   , 	-Mfب
Ig-�=!	(ر  .. ا�	ا I&راE	ا �ي ه��� @�*

  

30----8 - - - -2010        
وإص�بI  �8�9ع 

�%�P ان���ر �7Gر ب!I��E ا	!�8(رة *_ &���r�� IGة �� 
 _* P�%� ��%�ء أ�9، ا	%�K، إ	_ آ�رثI ��وIG، ح�
 Kور، وأص���A� لd�� �� ءdوج ��n لd�� ان���ر

ا	�I-�8 ثMث ���زل �-Kg وراءه� 
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ه�ن2 هMل وز�� ا	��-�� ا	��	2. د
  

            2010- - - - 8- - - - 9....األهرام األهرام األهرام األهرام 
طالب االمتياز بكليات

   باملستشفيات

&�I ا#����ز بZ-��ت ا	Pf أص��K ه!� ���ن2 ��� ا	Mfب 
G-!�� أو E� 2-G ��-!Gي �Gم  و	� ��E 	�� أث�ا  , ا	Eار&(ن

 2* E�7	-�=�ج وا	ب آ��ط أ&�&2 Mf	درا&2 �$د�� ا
Iن�7ب I��!	ا I&ء �!�رEء وب��L ا

�Gم آ��@ ���Q7 ا	�f	 P	E�-ر�P دا�@ 
I�8	زارة ا)	 Iب���	أو ا I����A	ا

	����ف G-2 ا	���ة ا	�!-�I وا	!!�ر&I ^�@ ا#ن=�اط *2 
'�Z	ا ���L!(ا	ا I2 ص�-G �t�g!-��ت ح�	وإج�اء ا

  , و	E�� �� �Zث 9ZG ذ	`
ا	=��h بEون �Eر�P 	-�8(ل G-2 ا	��I8 وج(از ا	!�

�=�ج(ن ���� دون ا&��gدة و��F!��  , إ	2 ا	�!@
�7(�(ن ب�7@ ا	!-�gت و��L ��g-��ت ن7@ ا	Eم

  �7(م ب�� أحE ا	���-�� ب�	�%7
و���2Z ا	Eار&(ن ب8(رة �%�!�ة دا�@ ه�� ا	!%����gت 

Iون�7ب I�8	ت ووزارة ا����A	وا
I�*�Z	ا Iج�ب�� �(ضR أح!E ح%�� P��L بrحE ح�  , ا
ا	�I��)Z أن ا	Eارس 	%�I ا#����ز *2  ا	!%����gت

��-�* �Aب�ن�� EA� # I����A	ت ا��g��%!	ا
و��!�� �Z(ن *)u%� {7	�I ���ب�I   , ا	�7g� I7(د *��
ا	�Z' أو ا	�Mج أو آ��بI أي MGج أو  ا	!��] و	�9
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سيارات أعلى سيارات أعلى سيارات أعلى سيارات أعلى     6جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم 
    3وتعطل حركة السري وتعطل حركة السري وتعطل حركة السري وتعطل حركة السري .. .. .. .. الطريق الدائري الطريق الدائري الطريق الدائري الطريق الدائري 

  

        
ىف حوادث طرق باملنوفية ىف حوادث طرق باملنوفية ىف حوادث طرق باملنوفية ىف حوادث طرق باملنوفية     14وإصابة وإصابة وإصابة وإصابة 

        ومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندرية

  

يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب 
        ....األمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماورين

 2Gس زراE��� I	زا�  ) !!!!ا	!%u(ل �G ^�ارات ا
 ١٢أ&� �Z(نI ��  L٤(ابT و���7 ب� 

ش=8ً�، أآEت ا	!����I أن ا E!Gة ا	=�&�ن� I	d�!-ل 
ا#ن���ر و^V *2 ا	��رع ان��رت ب%���� P	��Z و����  أن 

 ٧ان���را �!�ثM ��� ش�� وان��_ ب!�8ع 
�%�rج�ون I*�p  ش��ب ج!���� �� ^��I ب�	�g(م، آ�ن(ا

 Iورب 't)� 27	 E(اح	د ا�g-	 ج����ت
 *2 ان���ر ��dل ب!�I7f ا	Eرب

آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق 

  

آخرين يف حادث آخرين يف حادث آخرين يف حادث آخرين يف حادث     5شخصا وإصابة شخصا وإصابة شخصا وإصابة شخصا وإصابة 
        بإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربية

18----8 - - - -2010        
جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم جرحيا يف حتطم     18قتيل وقتيل وقتيل وقتيل و

الطريق الدائري الطريق الدائري الطريق الدائري الطريق الدائري 
        ساعاتساعاتساعاتساعات

  
11----8 - - - -2010            

وإصابة وإصابة وإصابة وإصابة     6مصرع مصرع مصرع مصرع 
ومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندريةومطروح وأكتوبر واإلسكندرية

28----8 - - - -2010        
يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب يف ايار مرتل بالدرب     8مصرع وإصابة مصرع وإصابة مصرع وإصابة مصرع وإصابة 

األمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماوريناألمحر واألمن خيلى مرتلني جماورين

  ) 2Gس زراE��� I	زا�ا	!%u(ل �G ^�ارات ا
L(ابT و���7 ب�  ٣ا	!�dل �Z(ن �� 

ش=8ً�، أآEت ا	!����I أن ا E!Gة ا	=�&�ن� I	d�!-ل 
ان��رت ب%���� P	��Z و����  أن 

Eي ش��	ا �%gش�� وان��_ ب!�8ع  ن ��� Mان���را �!�ث
ش��ب ج!���� �� ^��I ب�	�g(م، آ�ن(ا

ج����ت 	-�gد ا	(اح E	t)� 27' وربI  ٣	-!��K ب�� ��7ب@ 
 Pوأص� �!�G�8� لdرب ��٦E	ا I7f�!ل بd�� 2 ان���ر*

 ا ح!�، *�A أ�9
  
25----8 - - - -2010        

آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق آخرين يف حادثي طريق     9وإصابة وإصابة وإصابة وإصابة     24ع ع ع ع مصرمصرمصرمصر
        بالقليوبية والبحرية بالقليوبية والبحرية بالقليوبية والبحرية بالقليوبية والبحرية 

25----8 - - - -2010        
شخصا وإصابة شخصا وإصابة شخصا وإصابة شخصا وإصابة     11مصرع مصرع مصرع مصرع 
بإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربيةبإحدى الترع بالغربية» » » » ميكروباصميكروباصميكروباصميكروباص««««انقالب انقالب انقالب انقالب 



وص�ف �%������7 ا	!�	�I ا	��G ��� I�^$�2001  2م    
 MQ* ،ه�E^��� ال *��ة)L ���� (زارة	ح����� ا �G

�!���� ب�9g ا	=i:�8 وا	!dا�� ا	�V�!�� 2 ب�� ا	���-(ن 
 I����r�	د اE!	ا I!�^ V*Eب I�	�!	ام وزارة اd�	وا ، I	وE	ب�
 �Z�	ات اEب(ح ��-!G 2 &�(ات	إج!� �G ��	 I=�ص	ا
 Iور�E	وا I�G�!وات ا#ج�M�	وا R�!	!�-2 وص�ف ا	ا
2-G 8(ل�	ا ��	 _�%��	 Pوا��	2 ��ب(ط ا	وإض�*��� إ 
 ���r� م�F2 �!���� ب�	إ I*ض�����ش �P&��� 2-*�Z ب�

 I(زارة *2 ح@ ���آ-�� ��ص	ا I-L�!� ��Q*ا ر)�-Gوأ
 @8� Pب�ا� I-7(د ش��G 2-G V�^)�	2 ا-G إج��ره� Eب�

ج��ً�� 	�وي  120ج��ً�� 	-!$هMت ا	�-�� و
ج��� 	-!$ه@ ا	!�(&}،  100ا	!$هMت *(ق ا	!�(&If و

� # ����&P وG I���L!-�� ا	�P-f�� 2 ج!V ا	���ن�ت 
و���A� 2* ����7#ت ا	I�8 وا	��-�� وا	dراIG وا	��Eاد 
 I&�:�	 Iب���	!�-(��ت ا	ا d2 ��اآ	ن2 ور*��� إ�Z%	ا

وأآE . ا	(زراء و	-��Aز ا	!�آdي 	-���Iu ا	���I وا�ح�8ء
 E!�ة إ# ب�	ا �����8 ه��Gا ا)Qg� �	 !��8!(ن أن��	ا
  I!(ازن	2 ا* I�	�� ارد)� i�8=و� ��Gأوض� T�*)�
ا	��� I	��7G @�)��  _�%(ده� ا	!$^�I إ	2 دا:!I و&Eاد 
^�!I ا	!Eد ا	�I����r بrث� رج�2 #*��� إ	2 وج(د �=���Lت 

ووزارات ا	��!�I ا	!�-�I وا�دار�I " &�ور
ة وا	!�	�I ور:� 9	��Aز ا	!�آdي 	-����F وا�دارة 	�Qور

  . :ب�� ��f	P ا	!(��gt دون جEوى
        2010- - - - 8- - - - 30اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ 

اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت 
  واملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطرد

��G@ ب��آI ا	��@ 	-�d(ت وا	!��gFت  
ب!%�fد ا	��ب�I 	-��آI ا	�7ب IQ	�G��8-ت ا	��ا:�I نF!(ا 
 9-A� 9�:2 &��&�ت ر-G ج��Aح� اح�)�g� ���8�Gا
 I�7ن(ن�	ن ا)u�	ع ا�f^ 9�:ب ورE��!	ا )Q�	دارة وا�ا
 ���r�	وق اEأو ص� d*م ص�ف أي ح(اEGو Iآ��	ب�

آ!� �L	P ا	���-(ن ب���E@ ش�ا:R ا	��*d .ا	=�ص ب�	���-��
وز��دة بEل ا	(رد��ت وبEل I���L ا	�!@ و����K ح(ا	2 

I�^$!	ا I	�!�	ا ��.  

  

                       

آخرين يف انقالب آخرين يف انقالب آخرين يف انقالب آخرين يف انقالب     14
        »»»»البساتنيالبساتنيالبساتنيالبساتني««««سيارات يف سيارات يف سيارات يف سيارات يف 

        اعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجات

آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون 
        اعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعة

  
I�-�!	ا I�!��	����8 أ��م وزارة ا�Gاث��ء ا  

 9-A!	 Iب���	!�-(��ت ا	ا dب!�اآ 't)� ف#n
ا	(زراء *2 أن��ء ا	A!�(ر�I ا����8�G 	-!�ة ا	�اب�I ه�ا 

I�-�!	ا I�!��	م أ��م وزارة ا��	ا.. h:د ���� إن ن��EG و^�ل
ر:�A� 9-9 -ا	!�gوض�ت ا	�2 أج�اه� أح!E *��2 &�ور 

�u%� V(	2 وزار�2 ا	��!�I ا	!�-�I وا	7(ي 
» ا	����F وا�دارة«و» ا	���Iu وا�ح�8ء

 I�	�!	وزارة ا KQ*ر �ور:�9 ا���د ا	�!�ل ^E ��	���، ح�
  .ص�ف ش��Zت روا���� ا	E�EAة

 2* P��	9 ا-A� I%-!��8!(ن إن ج	ن ا)gt)!	و^�ل ا
 -%Mم ا	!�A(ب ��رس ا	!�ض2 وا	�2 ح�Qه� E�Gا 	

-  I&إ^�ار درا �G ت�g&أ
أ	'  �f�32	��� ا	!��-I7 ب�	����K بrث� رج�2 	�(ا	2 

�(t' ��!-(ن *2 وحEات ا	��Z ا	!�-2 وا	!����� ب�7(د 

�$^��G ��� Iم 
 MQ* ،ه�E^��� ال *��ة)L ���� (زارة	ح����� ا

�!���� ب�9g ا	=i:�8 وا	!dا�� ا	�V�!�� 2 ب�� ا	���-(ن 
 I����r�	د اE!	ا I!�^ V*Eب I�	�!	ام وزارة اd�	وا ، I	وE	ب�
 �Z�	ات اEب(ح ��-!G 2 &�(ات	إج!� �G ��	 I=�ص	ا
 Iور�E	وا I�G�!وات ا#ج�M�	وا R�!	!�-2 وص�ف ا	ا
2-G 8(ل�	ا ��	 _�%��	 Pوا��	2 ��ب(ط ا	وإض�*��� إ
 ���r� م�F2 �!���� ب�	إ I*ض�����ش �P&��� 2-*�Z ب�

  .ص�2 ش��@
 I(زارة *2 ح@ ���آ-�� ��ص	ا I-L�!� ��Q*ا ر)�-Gوأ
 @8� Pب�ا� I-7(د ش��G 2-G V�^)�	2 ا-G إج��ره� Eب�

ج��ً�� 	-!$هMت ا	�-�� و 150إ	2 
ا	!$هMت *(ق ا	!�(&If و

� # ����&P وG I���L!-�� ا	�P-f�� 2 ج!V ا	���ن�ت �!
و���A� 2* ����7#ت ا	I�8 وا	��-�� وا	dراIG وا	��Eاد 
 I&�:�	 Iب���	!�-(��ت ا	ا d2 ��اآ	ن2 ور*��� إ�Z%	ا

ا	(زراء و	-��Aز ا	!�آdي 	-���Iu ا	���I وا�ح�8ء
 E!�ة إ# ب�	ا �����8 ه��Gا ا)Qg� �	 !��8!(ن أن��	ا
  I!(ازن	2 ا* I�	�� ارد)� i�8=و� ��Gأوض� T�*)�
ا	��� I	��7G @�)��  _�%(ده� ا	!$^�I إ	2 دا:!I و&Eاد 
^�!I ا	!Eد ا	�I����r بrث� رج�2 #*��� إ	2 وج(د �=���Lت 

&�ور"ب�	�g@ ب�� 
وا	!�	�I ور:� 9	��Aز ا	!�آdي 	-����F وا�دارة 	�Qور

ب�� ��f	P ا	!(��gt دون جEوى
اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ اجلمهورية بتاريخ 

اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت اعتصام مفتوح لعمال شركة الزيوت 
واملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطردواملنظفات مبسطرد

 1000أآ�� �� 
ب!%�fد ا	��ب�I 	-��آI ا	�7ب IQ	�G��8-ت ا	��ا:�I نF!(ا 
 9-A� 9�:2 &��&�ت ر-G ج��Aح� اح�)�g� ���8�Gا
 I�7ن(ن�	ن ا)u�	ع ا�f^ 9�:ب ورE��!	ا )Q�	دارة وا�ا
 ���r�	وق اEأو ص� d*م ص�ف أي ح(اEGو Iآ��	ب�

ا	=�ص ب�	���-��
وز��دة بEل ا	(رد��ت وبEل I���L ا	�!@ و����K ح(ا	2 

100 I�^$!	ا I	�!�	ا ��
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14وإصابة وإصابة وإصابة وإصابة     6مصرع مصرع مصرع مصرع 

سيارات يف سيارات يف سيارات يف سيارات يف     8وتصادم وتصادم وتصادم وتصادم » » » » مقطورةمقطورةمقطورةمقطورة««««

  
اعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجاتاعتصامات واحتجاجات

            2010- - - - 8    - - - - 31الدستور الدستور الدستور الدستور 
آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون آالف موظف مبراكز املعلومات جيددون     3

اعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعةاعتصامهم للمرة الرابعة

اث��ء ا����8�G أ��م وزارة ا	��!�I ا	!�-�Iا	!(gt(ن 
n#ف �(t' ب!�اآd ا	!�-(��ت ا	��ب� I	A!-9  3جEد ن�( 

ا	(زراء *2 أن��ء ا	A!�(ر�I ا����8�G 	-!�ة ا	�اب�I ه�ا 
I�-�!	ا I�!��	م أ��م وزارة ا��	ا

ا	!�gوض�ت ا	�2 أج�اه� أح!E *��2 &�ور 
�u%� V(	2 وزار�2 ا	��!�I ا	!�-�I وا	7(ي  -Pا	��

ا	���Iu وا�ح�8ء«ا	���-I وج��زي 
 I�	�!	وزارة ا KQ*ر �ور:�9 ا���د ا	�!�ل ^E ��	���، ح�

ص�ف ش��Zت روا���� ا	E�EAة
 2* P��	9 ا-A� I%-!��8!(ن إن ج	ن ا)gt)!	و^�ل ا

��رس ا	!�ض2 وا	�2 ح�Qه� E�Gا 	 31
I�-�!	ا I�!��-	 I	وE	وز�� ا-

��f	��� ا	!��-I7 ب�	����K بrث� رج�2 	�(ا	2 
�(t' ��!-(ن *2 وحEات ا	��Z ا	!�-2 وا	!����� ب�7(د 
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G �� M��G!�ل ش�آI ا	��8  100ا�8�G أآ�� ��    
 Iن�E�!	ت ا�G��8-	 IQ�7ب	ا Iآ��	رات أ��م ��7 ا��%-	

f!-	 `	ردن &��_، وذ�Aب�8ف ا رب�ح ب I�	�
ش�� ح%P ^�ار  12.5ب(ا^�G2010  V ا	��م ا	!�	2 

ا	��آI ا	�7بIQ ا	��م ا	!�ض�L ، 2	P ا	�!�ل ب�8ف 
 P%ح I��)!�	ا I��!A	ا E7G ���	 I�E7� I�*Eش���� آ

 ��E	!�ر ��!(د ���_ ا�ار وز�� ا#&��^ .. P	�f� �!آ
 Ig8ي آ�ن ��8ف ب�	دي وا�g	ا d*��	!�ل ب�8ف ا�	ا

&�IG ب�E أن ^��I!F�120  K وب�E أدن_ ب!� ^�!�� 
&�IG *7} ، وا	!�f	�I ب!� آ�ن  81ا�دارة ب�=��Q�g إ	_ 

 I���f	 ��-���	ه� �� ا��p!=�زن و	�8ف  ���ء ا�
  ..G!-�� وا	�2 آ�نK ��8ف بI!F��� Ig8 ��� &�(ات 

^E أصEرت ج!�����   ��آ� أن ش�آI ا	��8 	-%��رات
^�ارا    6  )���2009	E7��!ة *2 ا	�!(��I بA-%��� ا

، وآ�ن EGد ���2009(  7ب(^' ن��ط ا	��آI ا���Gرا �� 
M��G وI-��G �� ا	G {�Q-_ ا	�!�ل  

	-=�وج إ	_ ا	!��ش ا	!��Z، ح�� وص@ EGد G!�	�� اeن 
 �Z�!	!��ش ا	_ ا	=�وج إ	ن ا)Q*�� M��G  .. أتE�*

)�Q	ا I&2 �!�ر* Iآ��	!�ل إدارة ا�	ج��ر ا� Ig-�=!	ط ا
 .. I��f	دارة ا�وا	�2 آ�ن أ��ه� إ	��ء ا

ب�	��آI و��(�@ ا	���-�� 	-�Mج ب�	����r ا	2�8، وه( �� 
ن���G h و*�ة اث��� �� ا	���-�� دا�@ ��7 ا	��آI *2 أ^@ 

 ... ... ... ...        
احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء 

        الشرب والريالشرب والريالشرب والريالشرب والري
 IF*��!	ان ا)�E	 I!(اج�	ا I7f�!	ت اEش� E��&2 ب(ر*

ا و	_ 	!��Qري ح��I7f�� T .. و^���g اح��Aج���� 
 Iن���	وا ،I-�E�	ا s��	ون ا�F��� ���	ا
 �QGء ا	A!���ت ا	dراI�G ب�A(ب ا	!��*IF ،اح��Aجً� 
G P-_ ان�f7ع ���� ا	��ب وا	�ي وا	��Zب�ء، و�Eّ7م ا	��:

        اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير 
أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية 

        العام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملة

  
  �%��g_ ا�&!�I�-�G ا	��م

ا�8�G أ��Lء ا	!%��g_ ا	��م ب��&!�I�-�G ص��ح ا	�(م 
ا حE أ��م ���E� P�Z ا	!%��g_ ا	Eآ�(ر أب( ز�E!�� E اب( 
 �G ب�#&����ء _g��%!	م إدارة ا��^ _-G ج��Aاح� Eز�
وا	�gZءات ا	���-�� ب�	!%��g_ دون أي 

ج�ء ا#�8�Gم ب�E أ��م �� ���E7 ا ��Lء ب��ن ر&!2 	(ز�� 
ا	I�8 و���*� ا�&!�I�-�G ان�E7وا *�� ا وض�ع دا�@ 
ا	!%��g_ وأ�Gب(ا *�� �G ا&���:�� �� �Eن2 �%�(ى 
ا	=I�E ا	I��f ا	!I�E7 	-!�ض_ ب�	7%� ا	!�Aن2 و�Eه(ر 
ارئ ب�	!%�� _g	�Eم وج(د أ��Lء ��=��88 

 Iج��	ارئ ا)f	(ادث وا�	ء . #&���7ل ح�#ت ا��L و^�ل ا
*2 ا	���ن أن إدارة ا	!%��g_ أ�-�L Kف �!%I أ��Lء 
 @�Z��	ا �� ��Eب� _g��%!	ارئ ب�)f	ا PL 2* ��88=��
ب�� وإ�Mؤه� دون ا	��T�7 ���� وأص�R ا	�%7 ��	�� �� 
 V� �-ب���� _g��%!	ا ��E� ء��L ا ���

و��!E أه�ن��� أ��م �L^�  ا ��Lء ب8-' شE�E و���	_
وأآE ا ��Lء . .ا	���-�� وا	�!��] وا	!�ض_ دون أي ���ر

أن ا ^%�م ا	!�Aن�I ب�	!%��E��� _g ان���را آ���ا *_ 
 I!�7رن	أي اه�!�م ب�� ب� Eج)� # ��%�(ى ا	=I�E ب�� ح�
 �^%�م ا	�I��G ا	I�^E�g ورج�ل ا G!�ل ح�
 '��Z�	و�(ص�@ ا ��eب�(*�� ا _g��%!	7(م إدارة ا�
 I!F��� �ا ^%�م ب8(ر �!��] *_ ه��	!�ل وا�	و�(ا*� ا
بGE(ى أن ب�� أش=�ص ��!�� و^�در�� ب�9Z ا	!�ض_ 
ا	�%�fء *_ ا ج��I ا	!�Aن�I ح�� # �M^(ن ن9g ا#ه�!�م 

Eواح ���G _* ��-ض_ آ�.  

        .. .. .. ..     2010أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس 
اعتصام عمال النصر للسيارات أمام مقر الشركة 

        القابضة للمطالبة بصرف األرباح

ا�8�G أآ�� �� 
 Iن�E�!	ت ا�G��8-	 IQ�7ب	ا Iآ��	رات أ��م ��7 ا��%-	

 I�&E��	وا  f!-	 `	ردن &��_، وذ�Aب
�G ا	��م ا	!�	2 

ا	��آI ا	�7بIQ ا	��م ا	!�ض�L ، 2	P ا	�!�ل ب�8ف 
 P%ح I��)!�	ا I��!A	ا E7G ���	 I�E7� I�*Eش���� آ

 ��E	!�ر ��!(د ���_ ا�ار وز�� ا#&��^
 Ig8ي آ�ن ��8ف ب�	دي وا�g	ا d*��	!�ل ب�8ف ا�	ا

�I!F وب�E أدن_ ب!� ^�!�� ��
ا�دارة ب�=��Q�g إ	_ 

 I���f	 ��-���	ه� �� ا��p!=�زن و	�8ف  ���ء ا�
G!-�� وا	�2 آ�نK ��8ف بI!F��� Ig8 ��� &�(ات 

��آ� أن ش�آI ا	��8 	-%��رات
ا	�!(��I بA-%��� ا

ب(^' ن��ط ا	��آI ا���Gرا �� 
 ��	�!G1500 

	-=�وج إ	_ ا	!��ش ا	!��Z، ح�� وص@ EGد G!�	�� اeن 
260  �Z�!	!��ش ا	_ ا	=�وج إ	ن ا)Q*�� M��G

)�Q	ا I&2 �!�ر* Iآ��	إدارة ا
..   G-_ ا	=�وج

ب�	��آI و��(�@ ا	���-�� 	-�Mج ب�	����r ا	2�8، وه( �� 
ن���G h و*�ة اث��� �� ا	���-�� دا�@ ��7 ا	��آI *2 أ^@ 

    .�� ش��

  
16----    8----2010     ... ... ... ...

احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء احتجاجات ضد الغالء وانقطاع الكهرباء 
الشرب والريالشرب والريالشرب والريالشرب والريومياه ومياه ومياه ومياه 

 IF*��!	ان ا)�E	 I!(اج�	ا I7f�!	ت اEش� E��&2 ب(ر*
و^���g اح��Aج���� 

ا	��� ����Fون ا	��s ا	�I-�E، وا	��ن�I " زرزارة"
 �QGء ا	A!���ت ا	dراI�G ب�A(ب ا	!��*IF ،اح��Aجً� 
G-_ ان�f7ع ���� ا	��ب وا	�ي وا	��Zب�ء، و�Eّ7م ا	��:

اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير اغسطس جريدة البشاير     29
أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية أطباء مستشفى اإلمساعيلية اعتصام اعتصام اعتصام اعتصام 

العام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملةالعام احتجاجا على سوء املعاملة

�%��g_ ا�&!�I�-�G ا	��م
  

ا�8�G أ��Lء ا	!%��g_ ا	��م ب��&!�I�-�G ص��ح ا	�(م 
ا حE أ��م ���E� P�Z ا	!%��g_ ا	Eآ�(ر أب( ز�E!�� E اب( 
 �G ب�#&����ء _g��%!	م إدارة ا��^ _-G ج��Aاح� Eز�

وا	�gZءات ا	���-�� ب�	!%��g_ دون أي  أEGاد �� ا	Z(ادر
  .&�E ^�ن(ن2

ج�ء ا#�8�Gم ب�E أ��م �� ���E7 ا ��Lء ب��ن ر&!2 	(ز�� 
ا	I�8 و���*� ا�&!�I�-�G ان�E7وا *�� ا وض�ع دا�@ 
ا	!%��g_ وأ�Gب(ا *�� �G ا&���:�� �� �Eن2 �%�(ى 
ا	=I�E ا	I��f ا	!I�E7 	-!�ض_ ب�	7%� ا	!�Aن2 و�Eه(ر 

)f	ء ��=��88 ا��Lم وج(د أE�	 _g��%!	ارئ ب�
 Iج��	ارئ ا)f	(ادث وا�	��7ل ح�#ت ا�&#

*2 ا	���ن أن إدارة ا	!%��g_ أ�-�L Kف �!%I أ��Lء 
 @�Z��	ا �� ��Eب� _g��%!	ارئ ب�)f	ا PL 2* ��88=��
ب�� وإ�Mؤه� دون ا	��T�7 ���� وأص�R ا	�%7 ��	�� �� 

��� ا ��Lء ���E ا	!%��g_ ب����-� �V ا	!�=��88 ب!� وا
ا ��Lء ب8-' شE�E و���	_

ا	���-�� وا	�!��] وا	!�ض_ دون أي ���ر
أن ا ^%�م ا	!�Aن�I ب�	!%��E��� _g ان���را آ���ا *_ 
 I!�7رن	أي اه�!�م ب�� ب� Eج)� # ��%�(ى ا	=I�E ب�� ح�

rب�#ه�!�م ب �^%�م ا	�I��G ا	I�^E�g ورج�ل ا G!�ل ح�
 '��Z�	و�(ص�@ ا ��eب�(*�� ا _g��%!	7(م إدارة ا�
 I!F��� �ا ^%�م ب8(ر �!��] *_ ه��	!�ل وا�	و�(ا*� ا
بGE(ى أن ب�� أش=�ص ��!�� و^�در�� ب�9Z ا	!�ض_ 
ا	�%�fء *_ ا ج��I ا	!�Aن�I ح�� # �M^(ن ن9g ا#ه�!�م 

�ض_ آ-�� *_ ���G واحEح�� ��� �9�EZ ا	!
  

أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس     25    املصري اليوم 
اعتصام عمال النصر للسيارات أمام مقر الشركة 

القابضة للمطالبة بصرف األرباح



   

  

        اخبار مصر اخبار مصر اخبار مصر اخبار مصر .... .... .... .... أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس 
   إضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطن

 KG)�� ،Iوش��� I�	�!G ج�ت�A9 اح�f%pأ
ب�� ا	��Fه� وا#�8�Gم وا�ض�اب �G ا	�!@ *_ EGة 
 ����*�Fت، آ�ن أآ��ه� إث�رة *_ ���*IF ا	��ب�I، ح�
�EG�8ت حEة G PQp!�ل ش�آI ا	��@ 	�-h ا ^�fن 
 Iآ��	*] ر:�9 ا�	ت، ��d	ا �gوز*�_ وآ I-�!	ب�

ر�I وا#ج�!�I�G ا	!�(^�f� Ig	��� ب�8ف ا	�Mوات ا	Eو

و	rA ا	�!�ل إ	_ و&�-I جE�Eة 	-����� ���Qp �G، إذ رب} 
EGد ���� أنg%�� ب��@ وهEدوا ب�#ن���ر ا	G�!A_ أ��م 
ا	�f7رات، واض�fت ^(ات ا �� إ	_ *�ض آ�دون أ��_ 
 IZ%	ن ا��Q^ _	(ج� إ�	=�وج وا	!���� �� ا	!�ل �	ح(ل ا

  

                       

��!gf8� E_ ش�دي ب�G P-fج@ 	-Eآ�(ر G-2 ا	!2�-�8 
	�8ف ��(��Qت ا &�  -
و*2 ا�&!�I�-�G ن�Fّ ن�( ".زرزارة

 I��A	وا E�	وا V!A�	وا E*)	اب اd!��!��  ح	ا ��
وا	�Zا�I وا	��ص�ي وح�آI آI��g و^Ig اح��Aج�I ب!�Eان 
 ��	M� ع ا &��ر ح!-(ا�gب�ر� E�E��-	

" ا	I��A"ا ��Lق وا وان2 ا	�gرIp، ووص' أ���� حdَب2 
 ��	�Lو ،I��)Z�	ا I	d�!	ع ا &��ر ب��gار�

���L!(ا	ا �G !��ن�ة	ا V*�	 @�E�	:�9 ب��	ا  

Ipر�g	ق وا#وان2 ا��L ه�ة ا�F!	ل اM� رون ��!-(ن�Q�!	ا 

        
وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية 
        اعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعي

ن�F ش��ب ا	7(ي ا	(I��L و^Ig اح��Aج���t I أ�9 
ا	%�K أ��م د�(ان �Gم ���*IF ا�&E�Zر�I ب��رع *$اد 
ا��Gاضً� ���� G-2 ��8درة &��رات ش��ب ا	��آI وا	�2 

E�� Pن�A2 &��رات ب-G I��� ��7دات ا	ي ا
ن��fء ا	7(ي ا	%��&�I ب�	�Qب وا	%�@ 	!���� �� 

2Gاد��-	 ��!Gا#&�!�ار *2 د  

  
أغسطس أغسطس أغسطس أغسطس     9يوم يوم يوم يوم 

إضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطنإضراب عمال شركة النيل حللج القطن
أ9f%p اح��Aج�ت �!G	�I وش���KG)�� ،I  8ش�E �(م 

ب�� ا	��Fه� وا#�8�Gم وا�ض�اب �G ا	�!@ *_ EGة 
 ����*�Fت، آ�ن أآ��ه� إث�رة *_ ���*IF ا	��ب�I، ح�
�EG�8ت حEة G PQp!�ل ش�آI ا	��@ 	�-h ا ^�fن 
 Iآ��	*] ر:�9 ا�	ت، ��d	ا �gوز*�_ وآ I-�!	ب�

��f	��� ب�8ف ا	�Mوات ا	Eو
 ���2005 . 

و	rA ا	�!�ل إ	_ و&�-I جE�Eة 	-����� ���Qp �G، إذ رب} 
EGد ���� أنg%�� ب��@ وهEدوا ب�#ن���ر ا	G�!A_ أ��م 
ا	�f7رات، واض�fت ^(ات ا �� إ	_ *�ض آ�دون أ��_ 
 IZ%	ن ا��Q^ _	(ج� إ�	=�وج وا	!���� �� ا	!�ل �	ح(ل ا

E�E�	ا  
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��!gf8� E_ ش�دي ب�G P-fج@ 	-Eآ�(ر G-2 ا	!2�-�8 
-2G�!ا#ج� ���Q�	وز�� ا-

 Tرة �� ح���Q�!	زرزارة"ا
٥٠  I��A	وا E�	وا V!A�	وا E*)	اب اd!��!��  ح	ا ��

وا	�Zا�I وا	��ص�ي وح�آI آI��g و^Ig اح��Aج�I ب!�Eان 
	-��E�E ب�ر��gع ا &��ر ح!-(ا �M	�� ؛ "ا	�gدوس"

ا ��Lق وا وان2 ا	�gرIp، ووص' أ���� حdَب2 
ار��gع ا &��ر ب�	!�d	I ا	�I��)Z، و�L	�� " ا	�E"و

���L!(ا	ا �G !��ن�ة	ا V*�	 @�E�	:�9 ب��	ا

Ipر�g	ق وا#وان2 ا��L ه�ة ا�F!	ل اM� رون ��!-(ن�Q�!	ا
  

            2010- - - - 8----15.. .. .. .. الدستور الدستور الدستور الدستور 
وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية وقفة احتجاجية أمام حمافظة اإلسكندرية 
اعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعياعتراضاً علي مصادرة سيارات دعم الربادعي

  
ن�F ش��ب ا	7(ي ا	(I��L و^Ig اح��Aج���t I أ�9 
ا	%�K أ��م د�(ان �Gم ���*IF ا�&E�Zر�I ب��رع *$اد 
ا��Gاضً� ���� G-2 ��8درة &��رات ش��ب ا	��آI وا	�2 

&��رات ب�AنE�� P 5ب-| EGده� 
ن��fء ا	7(ي ا	%��&�I ب�	�Qب وا	%�@ 	!���� �� 

2Gاد��-	 ��!Gا#&�!�ار *2 د
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عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون 

��G@ ب��آI ا	!�Eات ا	�-�g(ن�I  200واص@ �� ��7ب �� 
ا����8�G، أ�9، 	-�(م ا	=��G 9-_ ا	�(ا	2، ب!�7 
ا#���د ا	��م 	��7ب�ت G!�ل ��8، اح��Aجً� G-_ ر*] 

ا	���-I وا	��Aة، ��E�G I�:�G ��gا 	��دى، وز��ة ا	7(ة 
 50ا#�I�^�g ا	=�صI ب�rن ص�ف ��(�] ��دي 	�� ^Eر� 
����g8� ���& 2�	ا Iآ��	=�وج �� ا	' ج���، ��7ب@ ا	أ  

 ���	�f� K-ه�A� (ز��ة	!��8!(ن إن ا	!�ل ا�	و^�ل ا
ب�8ف ا	��(�] 	�� و* �ً7	�g�Mق ا	�ي آ�ن �� ا	!�7ر 

وا�8�G  .�(ن�( ا	!�ضG20 2-_ أ&�&� ا	�8ف *2 
 ���L!(ا	ا I�E� P�Z� ء ا �(ر أ��م��	ات �� أو���	ا
 E!(ز�� أح	ار ا�^ _-G �ًج�A-��، اح���	وا Iب���	ب(زارة ا
 I�:اEا#ب� I-!�ح	ق ب����	ت ا#��-L _7-� �8^ ،رEزآ_ ب
 P�%روس و�E� ��p �7ار	(ا إن ا	(زارة، و^�	�7 ا� _-G

�� *�f�� 2@ أG!�	��، �8(صً� أن ��F!�� ^�دم 
  

  

        ممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العام
�!�ضI و*�2 أش�I و��!@  250

ب!%��g_ &(ه�ج ا	��-�!�G 2 ا	�!@ اح��Aجً� EG _-Gم 
، ب�8ف 2010	�g��292  I�%� ^�ار وز�� ا	I�8 ر^� 

ج��� 	-!!�ض�� 125ج��� 	2�g ا ش�I و
.  

ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة 
        

���Eس وIf�� 2* @��G ن7@ آ��ب�ء ش!�ل 
ا	�7ه�ة و^Ig اح��Aج�I، أ�9، ب!�7 ا	!�If، اح��Aجً� 
 Eح _-G ،Iu�%	ا I���!	و*�� ا�tن_ روا���� وE� _-G
 ،���MZ�� @�	 @�E�	ب� ��	)u%!	ا ا)�	�Lه�، و�����

I�G�!وا#ج� I!�د�	وا I  

  

        من أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياه
^��I ب!�آd �(&'  ��11 أه�	2 

أ��م ���_ �A-9 ا	(زراء أ�9، اح��Aجً� Vf^ _-G ا	!��� 
�� أراض��� ? 80أش��، �� �%�P *_ ب(ار 

  .»G-_ ح)^ E	��Z-�!»(ن�� و�(ت ا	!(اش2 وا ��pم ا	�2 �

عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون عمال شركة املعدات التليفونية ال يزالون 
  معتصمنيمعتصمنيمعتصمنيمعتصمني

  
واص@ �� ��7ب �� 

ا����8�G، أ�9، 	-�(م ا	=��G 9-_ ا	�(ا	2، ب!�7 
ا#���د ا	��م 	��7ب�ت G!�ل ��8، اح��Aجً� G-_ ر*] 

E�G I�:�Gا 	��دى، وز��ة ا	7(ة 
ا#�I�^�g ا	=�صI ب�rن ص�ف ��(�] ��دي 	�� ^Eر� 
����g8� ���& 2�	ا Iآ��	=�وج �� ا	' ج���، ��7ب@ ا	أ

 ���	�f� K-ه�A� (ز��ة	!��8!(ن إن ا	!�ل ا�	و^�ل ا
ب�8ف ا	��(�] 	�� و* �ً7	�g�Mق ا	�ي آ�ن �� ا	!�7ر 

G-_ أ&�&� ا	�8ف *2 
 ���L!(ا	ا I�E� P�Z� ء ا �(ر أ��م��	ات �� أو���	ا
 E!(ز�� أح	ار ا�^ _-G �ًج�A-��، اح���	وا Iب���	ب(زارة ا
 I�:اEا#ب� I-!�ح	ق ب����	ت ا#��-L _7-� �8^ ،رEزآ_ ب
 P�%روس و�E� ��p �7ار	(ا إن ا	(زارة، و^�	�7 ا� _-G

*�f�� 2@ أG!�	��، �8(صً� أن ��F!�� ^�دم 
  ���*�Fت ب��Eة

  

ممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العامممرضي مستشفى سوهاج العامإضراب إضراب إضراب إضراب 
250&(ه�ج أض�ب أآ�� �� 

ب!%��g_ &(ه�ج ا	��-�!�G 2 ا	�!@ اح��Aجً� EG _-Gم 
���g� ^�ار وز�� ا	I�8 ر^� 

ج��� 	2�g ا ش�I و100ح�*d ا	ـ
.وا	����g ب�	!%��g_ ا	��-�!2

ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة ملهندسي وعمال حمطة وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية وقفة احتجاجية 
        كهرباء مشال القاهرةكهرباء مشال القاهرةكهرباء مشال القاهرةكهرباء مشال القاهرة

  
���Eس وIf�� 2* @��G ن7@ آ��ب�ء ش!�ل  500ن�F ن�( 

ا	�7ه�ة و^Ig اح��Aج�I، أ�9، ب!�7 ا	!�If، اح��Aجً� 
 Eح _-G ،Iu�%	ا I���!	و*�� ا�tن_ روا���� وE� _-G
 ،���MZ�� @�	 @�E�	ب� ��	)u%!	ا ا)�	�Lه�، و�����

I وا	!�د�I وا#ج�!�I�Gو��%�� أح(ا	�� ا	!���
  

  
من أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياهمن أهايل الفيوم النقطاع املياه    100اعتصام اعتصام اعتصام اعتصام 

�� أه�	2  100وا�8�G ن�( 
  ا	T�E8 ب�	�g(م 

أ��م ���_ �A-9 ا	(زراء أ�9، اح��Aجً� Vf^ _-G ا	!��� 
 ��� ���G3  ب(ار _* P�%� �� ،أش��

و�(ت ا	!(اش2 وا ��pم ا	�2 �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ".IG"املعتمدة للجامعات احلكومية ويقبل طالب الـ

  حتديد ساعات للعالج ااين وأخرى لالقتصادي باملستشفيات العامة يوميا

  %.25ال يكفى بالرغم من زيادته 

  

و^Ig اح��Aج�I أ��م وزارة ا	����Q ا#ج�!�2G ب�	�A(ة، أ�9، هEدوا *��� ب�	�dول إ	_ ا	��رع 
 ��	 T7وش @!G ب�(*�� *�ص ��	ده� )Gو I�)Z�	ا ��g�� مEG _-G �ًج�Aن، اح��Qش�� ر� Iا�Eب V� ل)%�-	 

Mً:�^ Ig^)	ا [gب ��A��!	ا ،���Q�	زارة ا : s� T7�	ا
«. 

                       

  أ	' وحEة 	-���ب ب�	!��وع ا	 2�)7	��Z&ن

I�Gراd	ا راض2 ا _-G يE��	!�-��ت وراء ا	د ا�%*  

E�E�	ج���ً� ز��دة *2 أ&��ر ا  

  .إ��Qع و&�:@ ا	!(اصMت ب�	�7ه�ة ا	��Zى 	%��fة وز�� ا	�7@

املعتمدة للجامعات احلكومية ويقبل طالب الـاألعلى للجامعات ينفذ نظام الساعات 

  .بدء العمل بقانون زراعة األعضاء منتصف سبتمرب

حتديد ساعات للعالج ااين وأخرى لالقتصادي باملستشفيات العامة يوميا

  زيادة يف ارتفاع أسعار الكعك الرتفاع الدقيق والسكر

ال يكفى بالرغم من زيادته معاش الضمان االجتماعي 

 .عودة ضحايا أنفلونزا الطيور بوفاة سيدة يف القليوبية

  .الديون احمللية تقترب من ألف مليار جنيه

  سيارة تاكسي جديدة باملرحلة الثانية 3500

  .ألف طن قمح مستورد تصل أول أكتوبر

  .املتعلمني عاطلونمن 

        واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع 
و^Ig اح��Aج�I أ��م وزارة ا	����Q ا#ج�!�2G ب�	�A(ة، أ�9، هEدوا *��� ب�	�dول إ	_ ا	��رع 

 ��	 T7وش @!G ب�(*�� *�ص ��	ده� )Gو I�)Z�	ا ��g�� مEG _-G �ًج�Aن، اح��Qش�� ر� Iا�Eب V� ل)%�-	
زارة ا	����Q، ا	!����A بg] ا	(^��Mً:�^ Ig ج�ن��، �L	P ر*�E�G Kا 	�ازق، �%u(ل 	I�A ا	!��^�� ب(

I=�ر��	راج�ت اE	!��ش�ت وا	ا �G {7* ��	)u%� ن�، إح��E�G s� ن�، وا آ��كE�G«
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        ويف هذا الشهر ويف هذا الشهر ويف هذا الشهر ويف هذا الشهر 

 
أ	' وحEة 	-���ب ب�	!��وع ا	 2�)7	��Z&ن %�38-��  *

 * I�^��	ا �*��� ...I�Gراd	ا راض2 ا _-G يE��	!�-��ت وراء ا	د ا�%*

*250 E�E�	ج���ً� ز��دة *2 أ&��ر ا

إ��Qع و&�:@ ا	!(اصMت ب�	�7ه�ة ا	��Zى 	%��fة وز�� ا	�7@*

  

  أيضاً

األعلى للجامعات ينفذ نظام الساعات *

بدء العمل بقانون زراعة األعضاء منتصف سبتمرب*

حتديد ساعات للعالج ااين وأخرى لالقتصادي باملستشفيات العامة يوميا* 

زيادة يف ارتفاع أسعار الكعك الرتفاع الدقيق والسكر%  20* 

معاش الضمان االجتماعي : مجال مبارك* 

عودة ضحايا أنفلونزا الطيور بوفاة سيدة يف القليوبية* 

الديون احمللية تقترب من ألف مليار جنيه* 

3500تسليم : وزير املالية* 

ألف طن قمح مستورد تصل أول أكتوبر 240* 

من %94: جهاز اإلحصاء* 

واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع واحلكومة ال تسمع .... .... .... .... املعاقون حيتجون املعاقون حيتجون املعاقون حيتجون املعاقون حيتجون 
و^Ig اح��Aج�I أ��م وزارة ا	����Q ا#ج�!�2G ب�	�A(ة، أ�9، هEدوا *��� ب�	�dول إ	_ ا	��رع » ا	!��^��«ن��G �Fات 

 ��	 T7وش @!G ب�(*�� *�ص ��	ده� )Gو I�)Z�	ا ��g�� مEG _-G �ًج�Aن، اح��Qش�� ر� Iا�Eب V� ل)%�-	
�� ج�ن��، �L	P ر*�E�G Kا 	�ازق، �%u(ل 	I�A ا	!��^�� ب(

I=�ر��	راج�ت اE	!��ش�ت وا	ا �G {7* ��	)u%� ن�، إح��E�G s� ن�، وا آ��كE�G
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I�	ت دو�^MG ء���	 T��L If���  I-ا:�@ *2 ��ح�&�
���-G ���� �� ،�Zأ��� Eروس  �� ب�E	ص اM=�&ا

I�=ر���	وا I�&��%	ا ���	وا". 

 :Iواض� Iه��ك رؤ�  I	و��� ��Aب��
 I�Z��� ا Iب�A�-	 ا&��%�خ I�-!��7م ب�	دول أ��ى ا

ن�Aح ا	��AبI ا ���I�Z وا	���ء، *2 ض(ء 
ب��dم ا	���Q7  *2 &��دة ا	��	�، و^Eر��� G-_ ا��%�ك

��d	ا �� I-�)L ة��* I�	وE	ا. 

ا	(#��ت ا	!��Eة &��!@  G-!ً� بrن ا	���$ ا	�7:@ بrن
�Zأ��� Eب� �� �	�G " ل *2 ش�اآ�ت)�E-	

، 21^(ى ص�EGة *2 ا	!%��7@، *2 ا	�7ن 
 . 

ا	(اجG P-_  	�	`، *�( �(ص2 ب�Eد �� ا	=f(ات
ص�نV ا	�7ار ا ���2Z ا	��7م ب�� �� اeن، أه!�� ا	�Eء 
���� وح27�7 ب�� ا	(#��ت ا	!��Eة 
 ودول أ��ى ن�شIu، ���� إ	_ حEّ ب��E ا	���	'

  .ا ���2Z ا�&�ا:�-2

  عرض كتاب

 تغري القوى العاملية... ....

 تغري القوى العاملية: بعد أمريكا

 فريد زكريا، أمريكي من أصل مسلم

���ول ا	��Zب ا	(ص(ل إ	_ ^�اءة ��rن� I	�Fه�ة ص�(د 
ا	��8، وا	��E، وا	��از�@،  :

 ورو&��، وج�(ب إ*����7، وآ���� و��pه� �� ا	Eول
 Vه�ة ��اج�t لM��&2 ���ول ا�	ا ،I�&��%	ن�ت ا��Z	وا

2* _!F�	7(ى ا	ذ ا)g^(ة ون  �	��	(#��ت ا	(م؛ وه2 ا�	ا

 I7(ة ا#^��8د�	ب�� ا V!A	ا
ا	!�����I 	�-` ا	Eول، و�� ���ول �f(��� �� نg(ذ 
	��، *t 2@ ����2 ^(ى &��&� I	� ��Z ب�	�rث�� 

�� E7G @�^ (م�	ا ��-G 2ي ه�	ذا�� ا  �Z� �	ن، وeا
 .� ا	Eول ا	��Zى *2 ا	��	�

I�-!G ��اج�I ��ر�=�I 	!� ح8@ *2 
	��G  ���)7ً� ا ���ة، �� ص�(د

ا	�7رة ا وروب�I وا	(#��ت : 
���و	I ��� 	-7(ل 	-�7اء، هZ�ا 

 

��7ر ا	��Zب حE�� E^ I7�7و ��gج Iu	Z��� �� ص��ع 
وا	!�ا^��� 	�f(ر ا حEاث ا	%��&�I *2 ا	��	�، 

ا	(#��ت ا	!��Eة  وه2 أن ا	��Eي ا ��f ا	�ي �(اج�
ا	�ي �!� ب�، *2 " ا	�Q' ا	%��&2

 ،�t���	7(ي وا�	ى أ��ى ب�)^ ��*
واش��f  �	2 *[ن ا	Eور ا	!�آdي ا	�ي آ�نK �7(م ب�

 

�� I����	ا I!ج��	ا ��E7� 2* ج�ء E^ب  *�ا��  و��Z	ا
T%�ب	ا:�-2 ا�&�آ@ : "ه�	�2g، ر:�9 ج��ز ا	!(&�د ا

 I�Z��� ت ا�^M�	ن�( �%��7@ ا
�VQ  �!� وأن�ا�&�ا:�-�G I-�� ^�اءة ه�ا ا	��Zب، # &

I�	ت دو�^MG ء���	 T��L If���
���-G ���� �� ،�Zأ��� Eب� ��

I�=ر���	وا I�&��%	ا ���	وا

: و�7(ل ا	!$	'
 I�Z��� ا Iب�A�-	 ا&��%�خ I�-!��7م ب�	دول أ��ى ا

وا	���ء، *2 ض(ء  *2 ا	�f(ر
*2 &��دة ا	��	�، و^Eر��� G-_ ا��%�ك

��d	ا �� I-�)L ة��* I�	وE	ا

G-!ً� بrن ا	���$ ا	�7:@ بrن
�G	� �� ب�E أ����fQ�"�Zة *2 
V� I�&��&  �7ن	!%��7@، *2 ا	ة *2 اEGى ص�)^
. �I*�ض�I ص��

	�	`، *�( �(ص2 ب�Eد �� ا	=f(ات
ص�نV ا	�7ار ا ���2Z ا	��7م ب�� �� اeن، أه!�� ا	�Eء 

'	��� I��^]ة  بE��!	(#��ت ا	وح27�7 ب�� ا ����
ودول أ��ى ن�شIu، ���� إ	_ حEّ ب��E ا	���	'

ا ���2Z ا�&�ا:�-2

قضايا ثقافية
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  صفحة 288: صفحاتعدد ال

���ول ا	��Zب ا	(ص(ل إ	_ ^�اءة ��rن� I	�Fه�ة ص�(د 
@�� _!FG I�&��& ى)^: 

ورو&��، وج�(ب إ*����7، وآ���� و��pه� �� ا	Eول
 Vه�ة ��اج�t لM��&2 ���ول ا�	ا ،I�&��%	ن�ت ا��Z	وا

2* _!F�	7(ى ا	ذ ا)gة ون)^
I�Z��� ة اE��!	ا. 

ا	V!A ب�� ا	7(ة ا#^��8د�I  # ��ى ا	!$	' بEًّا ��
ا	!�����I 	�-` ا	Eول، و�� ���ول �f(��� �� نg(ذ 

	��، *t 2@ ����2 ^(ى &��&� I	� ��Z ب�	�rث��  &��&2
�� E7G @�^ (م�	ا ��-G 2ي ه�	ذا�� ا

� ا	Eول ا	��Zى *2 ا	��	���(^�ً� 	�� أن �Z(ن �

I�-!G ��اج�I ��ر�=�I 	!� ح8@ *2  و��Aي ا	��Zب
��Gً� ا ���ة، �� ص�(د 500ا	��	� �Mل ا	ـ 

: FG!��� *2 ا	��	� ه!�
2* ،I�Z��� ة اE��!	ا  ا�Z-�7اء، ه	7(ل -	 ��� I	و���

 .!�7(م ا	Eول، وهZ�ا �!(ت

• '�Q	%��&2 ا	ا: 

��7ر ا	��Zب حE�� E^ I7�7و ��gج Iu	Z��� �� ص��ع 
وا	!�ا^��� 	�f(ر ا حEاث ا	%��&�I *2 ا	��	�،  ا	�7ار،

وه2 أن ا	��Eي ا ��f ا	�ي �(اج�
 I	(م ه( ح��	%��&2"ا	ا '�Q	ا

��r� ي�	ا K^)	ا  ،�t���	7(ي وا�	ى أ��ى ب�)^ ��*
�	2 *[ن ا	Eور ا	!�آdي ا	�ي آ�نK �7(م ب�وب�	�

Vاج��	ش2 واM�	2 ا* ��n. 

�� I����	ا I!ج��	ا ��E7� 2* ج�ء E^و
T%�ب	ا:�-2 ا�&�ه�	�2g، ر:�9 ج��ز ا	!(&�د ا

V-f�	ا E��� ��  I�Z��� ت ا�^M�	ن�( �%��7@ ا
ا�&�ا:�-�G I-�� ^�اءة ه�ا ا	��Zب، # &

قضايا ثقافية   

ون
فن
وال
ة 
اف
ثق
 ال



   
2* Iص�� ،���-G ةE�EA	ات اE�E��	2  ا�	ات ا����	ض(ء ا

 �� ا	�(اح2 ا	�%I��Z وا	-(ج%��E���&21 Iه� ا	�7ن 

أآ�� �� ذ	`، ��f	P ا	!$	' ا	(#��ت ا	!��Eة ب�Eم ا	�(ج� 
 K�� ،ه�Eح)	 I��Z%G أو �(اج��ت I�-�7�%� ح�وب

ا	Eا:� 	���ء  أي �tف �� ا	�Fوف، وإن!� G-��� ا	�!@
 I،  ن�� ب��ج�	��	ى ا)�%� _-G ق�f�	ا I�&ت وا�g	���

� I��Z%G ��7م ب�!-��ت	ا V�f�%� I�^)�
����eا V� Iه� دون ش�اآEح)	. 

ا	!$	' ن!(ذجً� ������ ن�ج�ً� *2 إ��Aد ا	��اآ�ت 
: *2 أ*��ن%��ن، ب7(	� ا	��	!�V� I أ����Z، وه( �� ��8@

 	E7 ح2F ا	�dو ا ���2Z  *��ن%��ن ب�GE دو	2 �� ا ��
ا	!��Eة، وا	!V!�A ا	Eو	G 2!(�ً�، وا	E�A ا	�%�Zي 

: ج�(دًا ���رآ�� �� م ��� �%V &�(ات ��!@
وG-_ ص��E ا	�GE . ب���fن��، وآ�Eا، وب(	�Eا، و*�ن%�

 ،I�!��-	 I�Z��� ا I	(آ�	2، وا	وE	` ا��	م اE7�
*�^K �-��رات  وحZ(��ت �G	I�! أ��ى، ب!%�EGات

Eن%��ن ب���*  I����	ا I���	دة ����� ا�G� ا	Eو#رات، 

 �� ���Z	 Ig	�=� IG��^ _	إ P��Z	`، �8@ ا	ذ Vو�
I�Z��� (ج��ت ا�	ا �	وه�ا : ب7( ،I���d	ا I-!�ح	ا �ه� Eب�

G-_  ا	�GE ا	Eو	2، ن8@ إ	_ �Mص�g� Iده� أن ا	��ب
 Eح�� I��Gdب I�	��	ا I�)Z�	ن ا  ،I-ش�* Kأ*��ن%��ن آ�ن

_-G #إ �f�%� # آ�زاي � �!�* ،Iا راض2 ا *��ن� ��Eي ث-
ج�نP  ح�آ�L I	��ن ��Fه� ان���ش �I7-7 	(اش��f، إ	_

ح-���F�� ��g ا	EG�7ة ا	�ي ب�ت ��Z@ ا	��E�E ا آ�� �f(رة 
 .21ا	!��Eة �Mل ا	�7ن 

 ا	Eور ا ���2Z" ن�2"و�V ذ	`، ����� ا	!$	' *2 
 _-G ةE��!	(#��ت ا	، ب(ص' ا�	��	ى ا)�%� _-G �ً�-ح��

 .!"ا	��	� �A-9 إدارة

                       

 :األمريكيحتالف الدم اإلسرائيلي 

 

 I�Z��� ت ا�^M�	ا I���L E�G '	$!	ات، ��(^' ا�	ب�
i=�� )�* ،�	��	دول ا '-�=� V�  I%�(د�	ا V� ����^MG

��G Mً-_ أن�� ��8�7ة G-_ ا	�(اص@ ا	Eب-(��&2 
 I�Z��� ا I^M�	2 ح�� أن� �8' ا* ،I!���آ	ا

2���L '	��� دل ، "وج(دي���	ق ا)g�
 ا	Eب-(��&2 و���� ا�دارات ا	��آ!I *2 واش��f و�@

أآ�� �� ذ	`، *[ن ا	!$	' �8@ ب�	���	' ا	%��&2 
 ،I��Gو Iت ج!�ه���M_ ص	إ ��E-�	ا

i-=�� أن Kأ�ً� آ�ن I�Z��� دارة ا�����، أو  	�9 ب(&V ا
���-T ب��g  أن �=g' �� وه��A و^(���، # &�!� *�!�

 ."إ&�ا:�@

 و��fح G-_ ذ	` ���ً# ح�ً� �� زال �(ج(دًا *2 ا	�اآ�ة
 _-G I�-�:ا�&�	�@ ن��:h ا	��ب ا

ن�����p I ح�&!I ب�	�%�I  ، ش�Eت
�&�ا:�@ ضE حdب اa، ر�p ض�اوة ا	��ب وشEة 
�� ا	�ي ج�@ ا	���ة *2 إ&�ا:�@، 

دون أن  وا#^��8د ا�&�ا:�-2 �=�ج ^(�ً� �� ه�� ا	��ب
 ."أ	�9 ه( ا	Eا�G ا ���2Z؟

 2* I�Z��� 7(ة ا	ا I���f	 I�-�7�%� اءة�^
ن��� I	�F�-م ا	���ون  ش�E ا	�7ن

 K	ي �� زا�	ا K^)	2، *2 اG)��	ا �Z�-	 #ً)*زي، وأ��	ا
ا	7(ة ا ���I�Z ه2 ا و	_ G-_ �%�(ى ا	��	�، # &�!� 

Mً:�^ P��Z	ا '^)�� I��Z%�	وا I��� ا Iح���	إ# أن� �� ا :
� بE 	-(#��ت ا	!��Eة �� �I�)7 نg(ذه� ا	��	!2 *2 ه�

�� دول ���د�I، و^(ى  اeونI، *2 ض(ء ب�وز ��E�Eات
 '�Z� أن ���� P-f�� ي�	ا �� ا ،��	 iب��� Iإره�ب�
و�)7	P إ��Zن����� ا	�%I��Z ب!� ��Mءم �V ه�� 

2* Iص�� ،���-G ةE�EA	ات اE�E��	ا
&���Eه� ا	�7ن 

 ."(^�Iا	!�
 

أآ�� �� ذ	`، ��f	P ا	!$	' ا	(#��ت ا	!��Eة ب�Eم ا	�(ج� 
ح�وب �I�-�7�% أو �(اج��ت I��Z%G 	(حEه�، ��K  ن�(

أي �tف �� ا	�Fوف، وإن!� G-��� ا	�!@
 I،  ن�� ب��ج�	��	ى ا)�%� _-G ق�f�	ا I�&ت وا�g	���

�%�V�f ا	��7م ب�!-��ت I�-�* � I��Z%G 	��، و#
����eا V� Iه� دون ش�اآEح)	

 
ا	!$	' ن!(ذجً� ������ ن�ج�ً� *2 إ��Aد ا	��اآ�ت  و��fح

ا	��	!�V� I أ����Z، وه( �� ��8@
	E7 ح2F ا	�dو ا ���2Z  *��ن%��ن ب�GE دو	2 �� ا ��"

ا	!��Eة، وا	!V!�A ا	Eو	G 2!(�ً�، وا	E�A ا	�%�Zي 
م ��� �%V &�(ات ��!@ا	!��ول ا	�(

ب���fن��، وآ�Eا، وب(	�Eا، و*�ن%�
E7* ،!�دي	ا  ،I�!��-	 I�Z��� ا I	(آ�	2، وا	وE	` ا��	م اE7�

وحZ(��ت �G	I�! أ��ى، ب!%�EGات
Eن%��ن ب���*  I����	ا I���	دة ����� ا�G�ا	Eو#رات، 

 ."ا	��ب

 �� ���Z	 Ig	�=� IG��^ _	إ P��Z	`، �8@ ا	ذ Vو�
I�Z��� (ج��ت ا�	ا

ا	�GE ا	Eو	2، ن8@ إ	_ �Mص�g� Iده� أن ا	��ب
 Eح�� I��Gdب I�	��	ا I�)Z�	ن ا  ،I-ش�* Kأ*��ن%��ن آ�ن

_-G #إ �f�%� # آ�زاي
ح�آ�L I	��ن ��Fه� ان���ش �I7-7 	(اش��f، إ	_

ح-���F�� ��g ا	EG�7ة ا	�ي ب�ت ��Z@ ا	��E�E ا آ�� �f(رة 
ا	!��Eة �Mل ا	�7ن  G-_ ا	(#��ت

 
و�V ذ	`، ����� ا	!$	' *2 

 _-G ةE��!	(#��ت ا	، ب(ص' ا�	��	ى ا)�%� _-G �ً�-ح��
�A-9 إدارةر:�%I "أن�� 
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ب�	�ات، ��(^' ا	!$	' I���L E�G ا	�M^�ت ا ���I�Z  ه��

i=�� )�* ،�	��	دول ا '-�=� V�
��G Mً-_ أن�� ��8�7ة G-_ ا	�(اص@ ا	Eب-(��&2 

R	�8!	وا  I�Z��� ا I^M�	2 ح�� أن� �8' ا* ،I!���آ	ا
���	' 2���L"ا�&�ا:�-�I بrن�� 

ا	Eب-(��&2 و���� ا�دارات ا	��آ!I *2 واش��f و�@
Pأب�!. 

 
أآ�� �� ذ	`، *[ن ا	!$	' �8@ ب�	���	' ا	%��&2 

ا	�-��E إ	_ صMت ج!�ه���I وI��G،  وا#&��ا��2A ب��
i-=�� أن Kأ�ً� آ�ن I�Z��� دارة ا�	�9 ب(&V ا

أن �=g' �� وه��A و^(���، # &�!� *�!�
إ&�ا:�@" ا	(#��ت ا	!��Eة  ��

 
و��fح G-_ ذ	` ���ً# ح�ً� �� زال �(ج(دًا *2 ا	�اآ�ة

	�@ ن��:h ا	��ب ا�&�ا:�-�G I-_ : "ا�&�ا:�-�I ب7(	�
، ش�Eت2006	���ن *2 ص�' 

�&�ا:�@ ضE حdب اa، ر�p ض�اوة ا	��ب وشEة 
�� ا	�ي ج�@ ا	���ة *2 إ&�ا:�@،  و	�Z ا	!(اج��ت،

وا#^��8د ا�&�ا:�-2 �=�ج ^(�ً� �� ه�� ا	��ب
أ	�9 ه( ا	Eا�G ا ���2Z؟"و��%�ءل ا	!$	' ..." ��rث�

• 2Z��� ا �� ا E�E��:  
  

^�اءة � I�-�7�%	I���f ا	7(ة ا ���E7�  2* I�Zم ا	��Zب
ش�E ا	�7ن: ا	%�(ات ا	�7د�I ب7(	�

 K	ي �� زا�	ا K^)	2، *2 اG)��	ا �Z�-	 #ً)*زي، وأ��	ا
ا	7(ة ا ���I�Z ه2 ا و	_ G-_ �%�(ى ا	��	�، # &�!�  *��

Iح���	ا �� Iا#^��8د�. 
Mً:�^ P��Z	ا '^)�� I��Z%�	وا I��� ا Iح���	إ# أن� �� ا

بE 	-(#��ت ا	!��Eة �� �I�)7 نg(ذه� ا	��	!2 *2 ه� #"
اeونI، *2 ض(ء ب�وز ��E�Eات

 '�Z� أن ���� P-f�� ي�	ا �� ا ،��	 iب��� Iإره�ب�
و�)7	P إ��Zن����� ا	�%I��Z ب!� ��Mءم �V ه��  ^Eرا���،
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ح�A إ&������� *2 ا#^��8د ا	��	!E7* ،2 د*V ذ	` بEول 
 2* K-ح�� د� E��	ا V� @8وه( �� ح ،���-G أ�A��

ا ���2Z، وح��  �(اج�I ح�دة *2 ا	EوحV� I ا	!�Eوب
 �!�* ،Iرج�)A	ا راض2 ا I�&و�	7(ات ا	ا K!��^ا

ا 	��ب ا و	!��I ا G-_ ث!�ً� *2 ��ر��  ا&�K*�Q ا	��8
 !دو#ر �-��ر 40	�، ب�E^ Ig-Zره� 

*�!� ا	�(دة إ	_ E7G واحE �� ا	��d ����� أن أ�ً� �� ه�� 
 Iب� ^�@ ا ز� K��^ �� _-G مE7�	 �Z� �	 IثM�	ا

I�Z��� ا Iا#^��8د�. 

 E7�	ف ا�G E7* ،2Z��� ا Vاج��	ا �Aح ���� ��n
�ً�E7� �����	�7ن ا	ا ��� �� ا  �ً�Zأ��� ��Aب�� �ًt)�-�

 Kوأراض آ�ن TL���"ة�Z��� " ���%	ت �� ا�u� ال)L
ا	�و&2، ا �� ا	�ي ج�@ �(&VQ=� )Z 	��ا 

K2 *2 ح���،  ن�� آ�نZ��� ا Tf�!	ا  �fاش�)	 Iج����
Iوا^��8د� Iب ��د���& . 

 / I�& �� 2009*��ا��،  ��p ارًا�^ Eش�
�&d�p��^ Iر�)�!A	 و&��، �%�(ق�	 I�	!(ا	ن ا�

ا	EG�7ة ا	�%I��Z ا ���I�Z ا	��ب�I  وب!(ج�� �� إMpق
ا	  2*�Z	M%ح ا	A(، وه2 ا	EG�7ة ا	�2 شK-Z ا	�!(��

 ،Iا راض2 ا *��ن� P-^ 2* I�Z��� ا I��Z%�	ت ا��-!�-	
ا	�%I��Z أه!�I ^8(ى *2 ض(ء  و�P%�Z ه�� ا	EG�7ة

 I�& ن��%Z2 أوزب* �����Fق نMp2005إ.  

 EG7(ا	ا �ق ه�Mp�ا	!$	' إ	_ أن ا	%�P ا	A(ه�ي 
I2 أز�* @�!�� ،I�Z��� ا I��Z%�	ا  I	)�%	!�ل وا	ا

 ��!�^ �� V*E� ةE��!	(#��ت ا	إن ا ��-�(ن  55ا	�I�E7، ح�
&�(�ً� #&��Auر أراض2 �-` ا	7(اEG، *�!� أبEت 

 V*E	 �ً�:E�� �ً!�g�100 ن دو#ر)�-� # K^2 و*Tح. 

  :خالف املصاحل

ا	�E�� 2ي ر*Qً� آ��Mً 	�(اجE  *2 ا	!�7ب@، *[ن رو&��
 ������ �!�* 2Zي أ����Z%G"I�g-=	ح��� ا�&"K�E^ ، 

 :استخدام صندوق النقد الدويل

 I-!Aب ���E� ة �!%` ب��E��!	(#��ت ا	ب أن ا��Z	ا
I�&��%	وا Iا#^��8د� R���g!	، و��  �� ا�	��	دارة ه�ا ا�

ب���� ص�Eوق ا	�E7 ا	Eو	2، و�$آE أن� ش�E ��اج�ً� ����ً� 
��& _-G |	��	ا �ث��rو� ،Iه��)A	ول، ^�!�� اE	ت ا�&

" �%�EGا��"�G  *2 ض(ء ا&����ء EGد �� ا	�-Eان

و*�dو�EG�%� M  *[ن ا	%�(د��GE� I 	���ن ��	�ً�،
ا رج����، دون ا	��ج I	EG�%!ات ا	E�8وق، ب!��_ دون 

Iرث�Z	ب�#^��8د " ا K-2 ح�	ا
 إن ا	�Eه(ر: "، ب7(	�2008

ا#^��8دي ا	�ي حّ@ ب�	(#��ت ا	!��Eة ا ���I�Z، ه( ا آ�� 
، وأدى إ	_ ض��ع �� ��7ب �� 

P�& _	ا �� إ I7�7ن دو#ر، ��(د *2 ح)�-���  Eواح

ب[�fGء 	!��G I  ���ول ا	!$	' أن �$& 9	�����F ه��،
ن�Aح�ت ا#^��8د ا ���2Z *2 ا	�7(د ا ���ة، وه2 
ا	� ��F	M^��8د ا ��� ،2Z	E-رجI ا	�2 

ا	��	�، *E7 ����_  *�ق *��� �(^��ت أآ�� ���اء ا#^��8د *2
ا#^��8د ا ���M� 2Zل E7G �� ا	��d ب8(رة ج�-�� 

 �� 'G�Q، و��	��	ى ا)�%� _-G31 
&�I  ���-�(ن دو#ر 62إ	_  1999

 I��Z%�	وا I�&��%	ت ا����	ب �� ا��Z	!�7ب@، ���ر ا	2 ا*
*2 ا	(^K ا	�ي ب��K : ا#^��8د�I ا ���I�Z ب7(	�
2* IZ��� وE�� ةE��!	(#��ت ا	ا I2  ا^��8ده�، و���اج�*

ح�A إ&������� *2 ا#^��8د ا	��	!E7* ،2 د*V ذ	` بEول 
���Aأ G-���، وه( �� حV� @8 ا	��E ح�� د�-K *2   ن

�(اج�I ح�دة *2 ا	EوحV� I ا	!�Eوب
 �!�* ،Iرج�)A	ا راض2 ا I�&و�	7(ات ا	ا K!��^ا

ا&�K*�Q ا	��8
	�، ب�E^ Ig-Zره� ا	��
 

*�!� ا	�(دة إ	_ E7G واحE �� ا	��d ����� أن أ�ً� �� ه�� 
ا	�Mث I	� � �Z	�E7م K��^ �� _-G ب� ^�@ ا ز�I  ا	Eول

I�Z��� ا Iا#^��8د�
 

��n ���� ح�A ا	��اجV ا ����G E7* ،2Zف ا	�E7  ���ل
�ً�E7� �����	�7ن ا	ا ��� �� ا

 Kوأراض آ�ن TL���
ا	�و&2، ا �� ا	�ي ج�@ �(&VQ=� )Z 	��ا  	-�g(ذ

K2 *2 ح���،  ن�� آ�نZ��� ا Tf�!	ا
Iوا^��8د� Iب ��د���& 

 

/ 	�Z ش�� ش��ط
�&d�p��^ Iر�)�!A	 ق)�%�

وب!(ج�� �� إMpق
	%Mح ا	A(، وه2 ا	EG�7ة ا	�2 شK-Z ا	�!(��

 ،Iا راض2 ا *��ن� P-^ 2* I�Z��� ا I��Z%�	ت ا��-!�-	
و�P%�Z ه�� ا	EG�7ة

 I�& ن��%Z2 أوزب* �����Fق نMpإ
 

����  EG7(ا	ا �ق ه�Mp�ا	!$	' إ	_ أن ا	%�P ا	A(ه�ي 
I2 أز�* @�!�� ،I�Z��� ا I��Z%�	ا

 ��!�^ �� V*E� ةE��!	(#��ت ا	إن ا �ا	�I�E7، ح�
&�(�ً� #&��Auر أراض2 �-` ا	7(اEG، *�!� أبEت  دو#ر

 V*E	 �ً�:E�� �ً!�g�
 

خالف املصاحل •
 

*2 ا	!�7ب@، *[ن رو&��
 ������ �!�* 2Zي أ����Z%G

  
استخدام صندوق النقد الدويل •
 

ا	��Zب أن ا	(#��ت ا	!��Eة �!%` ب�� ����E بI-!A  ��ى
I�&��%	وا Iا#^��8د� R���g!	ا ��

ب���� ص�Eوق ا	�E7 ا	Eو	2، و�$آE أن� ش�E ��اج�ً� ����ً� 
2* ��& _-G |	��	ا �ث��rو� ،Iه��)A	ا ��!�^

*2 ض(ء ا&����ء EGد �� ا	�-Eان
I*!��و	ا I�&��%	ا. 

 
*[ن ا	%�(د��GE� I 	���ن ��	�ً�،: و�� ذ	`

ا رج����، دون ا	��ج I	EG�%!ات ا	E�8وق، ب!��_ دون 
�GE-	 Iج��	2 اZ��� ا. 

• I�!	��	ا Iت ا ز�����:  
 

 
ا	�ZرثI"ح�E�� �G  ��(د ا	��Zب *2

 I�& لM� 2Z��� 2008ا
ا#^��8دي ا	�ي حّ@ ب�	(#��ت ا	!��Eة ا ���I�Z، ه( ا آ�� 

I�& Iأز� ��� IG�F* 1929 �� _ ض��ع �� ��7ب	وأدى إ ،
40 P�& _	ا �� إ I7�7ن دو#ر، ��(د *2 ح)�-���

 .!"وه( ا	��Aح
 

 كيف ذلك؟

 
���ول ا	!$	' أن �$& 9	�����F ه��،

ن�Aح�ت ا#^��8د ا ���2Z *2 ا	�7(د ا ���ة، وه2 
I�f7�� ح�ت�A2  ن�	ا IرجE-	 ،2Z��� �8د ا�^M	 ��F�	ا

*�ق *��� �(^��ت أآ�� ���اء ا#^��8د *2
ا#^��8د ا ���M� 2Zل E7G �� ا	��d ب8(رة ج�-�� 

G-_ �%�(ى ا	��	�، و�G�Q' ��  (ى ا^��8دأ^
 I�& 2* ���1999-�(ن دو#ر

2008!. 
 I��Z%�	وا I�&��%	ت ا����	ب �� ا��Z	!�7ب@، ���ر ا	2 ا*

Iز�v	 �	)7ب I�Z��� ا Iا#^��8د�
2* IZ��� وE�� ةE��!	(#��ت ا	ا



   
��Eاد ا	�f:�ة I�!آ I�E��	(^(د ا	ا Eو�d� If�� ��  ،ب��

ة إ	_ &���Mن�Z، إ# *7} 	�9 أآ��، �Mل G(د�� �� ز��ر
ا	�gص I	GE(ة ا	�:�9 ا���ان2  أن ا	�� E	� �g(ت ه��

ز��رة  أح!Eي ن�Aد 	-�dول *2 أح�f� Eرا���، و��(�-�� إ	_
 PQp ت، وه( �� أث�ر�G�& K& K^���&ا I�!&ر

 .واش��f *2 ح���
ا	Eرا&�ت "أ���ًا ن!(ذجً� 	!� ب�ت ���ف بـ

^(ة  �%� [�g	�g!ص@ ��G ا&���اف
ا	(#��ت ا	!��Eة، و*2 ا	!�7ب@، ن�7ط ض���g ا	��Z!� 2 أن 

	7(ى " ا	(صIg ا	%���I"وب�	��	E7� 2م  
ا	I���7  ص�EGة ������I رب!� ��%�E ا	��	� �Mل ا	�7(د

 :نبذة عن املؤلف

  

ا	Eور�I ا	I��f ا	Eو	�I �� ا	!E��*  I-A زآ���، ���ر
ا	(#��ت  ، وأحE ا	!���E7 ا آ�� ش��ًة *2

ا	!��Eة ا �����G I�Z ش�شI ا	ـ%2 إن إن، و���رك دو�ً� 
درا&��G I	P�Z� ،I�! ��7#ت دور�I *2  *2 �$�!�ات وأ��م

. �%��7@ ا	����A�: I#ت دو	�I، آ��ب� ا	%�بT آ�ن ب��(ان
 I��Z*و I�G�!واج� I�&��& إ&����ت �	(#��ت و	دا�@ ا

 .�-�(It وب�رزة

ا	!$	' أ���2Z �� أص@ ه�Eي �%-�، و	E *2 ب(���ي 
�%-!I، وا	E� آ�ن ب�ح�ً� &��&�ً� ب�رزًا، وQG(ًا *2 

E��	ي *(ر ن�@ اE��	!�ن ا	��	ا  I�& ��	M7�&#1947 �G ،
آ�نI!L�* " K"، *�!� وا	��E "ا	!���!� �pنEي

 E��	ا ش�� *2 ��ر�� ا I-A!"d!��� ايEص�". 

*E7 �-7_ ��-�!� *2  ون��IA ن�rة زآ��� ا	�ا^�I ه��
 I����A	دة ا���	ا _-G @8ح �ا	����Aت ا ���I�Z، ح�

 Iو�@"ج���" Iج��� �� �آ�(راE	وش��دة ا ،
���Zg!	آ��ر ا E� _-G �!-ل ه�ر*�رد، و����أ� ���Z��� ا :

 .�ن وص!(:�@ ه����(ن

                       

 I!�7ن ب��&d�p��7	 �ً���� �ًض�G2.3  �� ،ر دو#ر��-�
�-�(ن دو#ر،  180^�!���  

 ،I�E7ات نEG�%� ن دو#ر)�-� I!�7!�ر ب�2وا&� 
 Iب��اآ ،I7f�!	2 �-` ا* Iن(و� If�� ء���	دو#ر 

ن!(ذج ��E�� _-G ��nت أ���I أ���M� I�^)�� I�Zل ا	�7ن 
 I��E� 2�	2 ح�� أن ن�(دg* ،E��	2 ا*

^Eرا���  	(اش��f ب��E آ��� ن�Fًا 	!%����EG *2 ب��ء
��� ا	��I�G 	�	`، إ# أن ه��ك �M*�ت ح�دة 
^���Q أ���I وا&��ا��I��p 2* I�A ا	=f(رة 

ب�	��p �� ا	�Q(ط ا ���I�Z ا	��:-I إ# 
�ً�Eًا جE�E�� ى *2 إ��ان�� # E��	(#��ت  أن ا	ا �آ!� ��ا
*2 اج�!�ع �A-9 ا	!��Eة، *E7 ص(�K ا	��E ��ة واحEة 

 2* ���Z	 ،�Zأ��� P_ ج�ن	إ Iر��	ا I^�f-	 I�	وE	ا
I7ت وث��^Mب� �g��� ذا�� K^)	إ��ان،  ا V� I�&ت واMوص

 .ث��:�I ب!� *2 ذ	` إج�اء �Eر���ت ����آI، و���ورات

��ى ا	��E *2 إ��ان : و�� ج�ن�Q� ،��n P' ا	!$	'
 ��	dG [*ف �� ��!ً�، و���t أي K��

ن!(ذجً�  ا	�Fوف، ����ًا إ	_ ح�دثR-8� Ig��L I  ن �Z(ن
*2 : ���� إ	_ �f-��ت ا	��E �� إ��ان، G-_ ا	��( ا	��	2

�L �^�L P-L:�ة ا	�:�9 ا���ان2 

��Eاد ا	�f:�ة I�!آ I�E��	(^(د ا	ا Eو�d� If�� ��
*7} 	�9 أآ��، �Mل G(د�� �� ز��ر

أن ا	�� E	� �g(ت ه��
أح!Eي ن�Aد 	-�dول *2 أح�f� Eرا���، و��(�-�� إ	_

 PQp ت، وه( �� أث�ر�G�& K& K^���&ا I�!&ر
واش��f *2 ح���

أ���ًا ن!(ذجً� 	!� ب�ت ���ف بـ �E7م ا	��Zب
I�-�7�%!	ا&���اف" ا ��G

ا	(#��ت ا	!��Eة، و*2 ا	!�7ب@، ن�7ط ض���g ا	��Z!� 2 أن 
،��-�^ �� _�$� 

ص�EGة ������I رب!� ��%�E ا	��	� �Mل ا	�7(د
I�7د�	ا!. 

 

نبذة عن املؤلف •

  
*��E زآ���، ���ر

، وأحE ا	!���E7 ا آ�� ش��ًة *2"ا	��(زو�`"
ا	!��Eة ا �����G I�Z ش�شI ا	ـ%2 إن إن، و���رك دو�ً� 

*2 �$�!�ات وأ��م
��A#ت دو	�I، آ��ب� ا	%�بT آ�ن ب��(ان

 I��Z*و I�G�!واج� I�&��& إ&����ت �	و
�-�(It وب�رزة ا	!��Eة ب8(رة

 
ا	!$	' أ���2Z �� أص@ ه�Eي �%-�، و	E *2 ب(���ي 

I-:��	  2* ًا)QGً� &��&�ً� ب�رزًا، و�آ�ن ب�ح �E	وا ،I!-%�
E��	ي *(ر ن�@ اE��	!�ن ا	��	ا

ا	!���!� �pنEي"حdب 
!I-A ا ش�� *2 ��ر�� ا	��E ا	 ���رة

 
ون��IA ن�rة زآ��� ا	�ا^�I ه��

 I����A	دة ا���	ا _-G @8ح �ا	����Aت ا ���I�Z، ح�
ج���I  ا و	_ ��

���Zg!	آ��ر ا E� _-G �!-ه�ر*�رد، و��
�ن وص!(:�@ ه����(ن&��ن-2 ه(*!
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   I!�7ن ب��&d�p��7	 �ً���� �ًض�G
I7��%� ء د�(ن��	ض!��� إ 

�-�(ن دو#ر �%�EGات نI�E7،  150و
دو#ر 	���ء ��If ن(و�I *2 �-` ا	!�I7f، ب��اآI  �-��ر

I�%ن ب���&d�p��^ 40%!. 
 

ن!(ذج ��E�� _-G ��nت أ���I أ���M� I�^)�� I�Zل ا	�7ن 
*2 ا	��2g* ،E ح�� أن ن�(د	�I��E� 2  ا	��	2 ��!�@

	(اش��f ب��E آ��� ن�Fًا 	!%����EG *2 ب��ء
��� ا	��I�G 	�	`، إ# أن ه��ك �M*�ت ح�دة ا	�(و�I، و��

2* ��E-�	رة  ب�� ا)f=	ا I��p 2* I�Aوا&��ا�� Iأ��� ���Q^
I�&�%�	وا. 

 
ب�	��p �� ا	�Q(ط ا ���I�Z ا	��:-I إ#  و���ح ا	��Zب أن�

�ً�Eًا جE�E�� ى *2 إ��ان�� # E��	أن ا
ا	!��Eة، *E7 ص(�K ا	��E ��ة واحEة 

I	(آ�	2  ا* ���Z	 ،�Zأ��� P_ ج�ن	إ Iر��	ا I^�f-	 I�	وE	ا
I7ت وث��^Mب� �g��� ذا�� K^)	ا

ب!� *2 ذ	` إج�اء �Eر���ت ����آI، و���ورات
 

و�� ج�ن�Q� ،��n P' ا	!$	'
��!ً�، و��*] dG	��  ش���A� �ًZر�ً�

ا	�Fوف، ����ًا إ	_ ح�دثR-8� Ig��L I  ن �Z(ن
���� إ	_ �f-��ت ا	��E �� إ��ان، G-_ ا	��( ا	��	2

�L �^�L P-L:�ة ا	�:�9 ا���ان2  ،2008أب��@ / ن�%�ن
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  الضرب التأدييب لألطفال هل هو إساءة هلم؟

 مرات أسبوعيامرات أسبوعيامرات أسبوعيامرات أسبوعيا    3سنوات مبعدل سنوات مبعدل سنوات مبعدل سنوات مبعدل 

هو طريقة غري هو طريقة غري هو طريقة غري هو طريقة غري .. .. .. .. وبأي مدى لشدتهوبأي مدى لشدتهوبأي مدى لشدتهوبأي مدى لشدته

         السيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلك

إن ا	�Qب ا	�rد��2 ه( EGا:�I ب�(	(ج�I ُ�(ج®�I �� أحE ا	(ا	��E ن�( gL-�، ��} �� اح��ام ا	gf@ 	�ا��، �$ذي ح!�&�، 
 E^ �8اخ، و�� ث�	_ ا	ا ب أو ا م إ rA-� ،�� rf� ب�Zب�ر� @gf	7(م ا� ��E��* ،��E	 ون���	م اEG��8ن و�	وا PQ�	ا
َِ̂�@ آ��� �� ا	!���G)f ا	���   �� ،I�E�-7� I��8ز &-(ك ا ب أو ا م ه�� ب�dي، و���d��p @Zب ب��Q	_ ا	` إ	ذ E�!�

رI��G ا �gLل أ�� �!-�� ا	�fgة ا�ن%�ن�I،  ن ا �gLل �� أج@ ن�� اa ���رك و���	_، 
َِ̂��ُت  ² اْ	َ!�ُل َواْ	َ�ُ�(َن ِز�Iُ�َ اْ	َ�َ��ِة ا	E±ْنَ�� َواْ	َ��
، وه� ���I اa &���ن� 
 Pُ�َ�ََ�َ��ُء ِإَن�ثً� َو �ْ!َ	ِ Pُ�َ�َ َ�َ��ُء ��َ Tُ-ُ=ْ�َ %®َ!َ(اِت َواَ ْرِض	ا ُ̀ و���	_ و�fGؤ� ²ِ	-®ِ� ُ�ْ-
 �ٌ�-ِGَ �ُ®�7ِ!ً� ِإنGَ َ�َ��ُء �ْ�َ @ُ
	E7 *�ضK ا	����I ا�&I��M ح!�� I	g� ،@gf-(ق 
ا	!(اث�T ا	Eو	�I وا	7(ان�� ا	(ض��I، �� ��@ ح!���� وه( ج��� وه( رض�2 وح�7 
	��ب، ب@ 

ح�ج�ت ا	Z� @gf!� *2 ض�ورة ار����L ب�	(ا	��E أو أحEه!� G-_ ا ^@، وا	�!(ذج 
ا	!��	2 	!��م ا �(�I وا ب(ة، أن �7(م 
 �� I�&�& ج�ت ا��	ب�(*�� ا @gf	2 اGرا
 I��!وح ،Iص�� I��Gم وش�اب، ور��L
�V�A وا	��-�� 

 I	)gf-	 Ig-�=!	!�اح@ ا	ا V� P&���� �!` ب	` ذ	وآ� ،Iب���	وا {�Q	وا
 E�Eت و���^M�	2 ا* @gf-	 2%-(آ	!(ذج ا�	ا ��E	(ا	ن ا)Z� وآ�ا أن ،I7-!�اه	و
ا	�(�I وا	�V� @G�g ا حEاث وا	!(ا^'، ون!(ذًج� 	vب(ة وا �(�I ا	%(�I، إ# أن 
�ن ا	����@ �V ا	V� �Qً^���� @gf ���م ا �(�I وا ب(ة 
 @gf-	 ءة�&�ه��، و���Z ذ	` ا��Mف ا	��7*�ت و��gوت ا ز���A� �!� ،I@ ا
َِ̂�@ ا	(ا	��E أو  �(ج(دة *2 آ@ ا	!�A!��ت وا	�7�fت و*2 آ@ ا	�Mد، و^Z� E(ن �� 

��p @�gب، أو ب�Q	ش� آ���� @�gن ب)Z� E^ه!�ل  �� �7(م ����7!�، و����ش� آ�
أو آ-��!�، و^�r� E� شZ@ إ&�ءة ج%I�E، ج�%�I، أو I�gL�G، و�� ا	!!�Z أن 
@gf-	 2%g�	ءة ا ذى ا�&�  .�Z(ن ���gدة أو �I�!�A، و��ا*T أي شZ@ �� أش�Zل ا

الضرب التأدييب لألطفال هل هو إساءة هلم؟

        رعاية األطفال أمر متليه الفطرة اإلنسانيةرعاية األطفال أمر متليه الفطرة اإلنسانيةرعاية األطفال أمر متليه الفطرة اإلنسانيةرعاية األطفال أمر متليه الفطرة اإلنسانية
سنوات مبعدل سنوات مبعدل سنوات مبعدل سنوات مبعدل     5من اآلباء يضربون األطفال لغاية من اآلباء يضربون األطفال لغاية من اآلباء يضربون األطفال لغاية من اآلباء يضربون األطفال لغاية 
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السيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلكالسيطرة على الغضب بترك املكان تقلل من رغبتك يف ضرب طفلك

إن ا	�Qب ا	�rد��2 ه( EGا:�I ب�(	(ج�I ُ�(ج®�I �� أحE ا	(ا	��E ن�( gL-�، ��} �� اح��ام ا	gf@ 	�ا��، �$ذي ح!�&�، 
 E^ �8اخ، و�� ث�	_ ا	ا ب أو ا م إ rA-� ،�� rf� ب�Zب�ر� @gf	7(م ا� ��E��* ،��E	 ون���	م اEG��8ن و�	وا PQ�	ا
َِ̂�@ آ��� �� ا	!���G)f ا	���   �� ،I�E�-7� I��8ز &-(ك ا ب أو ا م ه�� ب�dي، و���d��p @Zب ب��Q	_ ا	` إ	ذ E�!�

  . �gLل ح�_ ُ��%�(ا &-(آ����ر&(ا ه�ا ا	%-(ك، أن� G-��� أن ن�Qب ا
رI��G ا �gLل أ�� �!-�� ا	�fgة ا�ن%�ن�I،  ن ا �gLل �� أج@ ن�� اa ���رك و���	_، 

َِ̂��ُت : *�� ز��I ا	���ة ا	Eن��، و�7(ل ���	_ ² اْ	َ!�ُل َواْ	َ�ُ�(َن ِز�Iُ�َ اْ	َ�َ��ِة ا	E±ْنَ�� َواْ	َ��
 '�Z	رة ا)& ´ Mً�َن� 46َ(ابً� َوَ�ْ�ٌ� َأ���& aا I��� وه� ،

 Pُ�َ�ََ�َ��ُء ِإَن�ثً� َو �ْ!َ	ِ Pُ�َ�َ َ�َ��ُء ��َ Tُ-ُ=ْ�َ %®َ!َ(اِت َواَ ْرِض	ا ُ̀ و���	_ و�fGؤ� ²ِ	-®ِ� ُ�ْ-
�َAْ�َو�ُجُ�ْ� ُذْآَ�انً� َوِإَن�ثً� َوdَ�ُ َأْو �ٌ�-ِGَ �ُ®�7ِ!ً� ِإنGَ َ�َ��ُء �ْ�َ @ُ

	E7 *�ضK ا	����I ا�&I��M ح!�� I	g� ،@gf-(ق  50
ا	!(اث�T ا	Eو	�I وا	7(ان�� ا	(ض��I، �� ��@ ح!���� وه( ج��� وه( رض�2 وح�7 

	��ب، ب@ ب��رث وب�#&�، *��� ه�� # ن��G �-Z �(ض(ع �%�(رد أو ب�Eف ا	���� ب�
  .�G �(ض(ع �!9 آ@ �A� 2* @gL!��� ا	��ب2

ح�ج�ت ا	Z� @gf!� *2 ض�ورة ار����L ب�	(ا	��E أو أحEه!� G-_ ا ^@، وا	�!(ذج 
ا	!��	2 	!��م ا �(�I وا ب(ة، أن �7(م 
 �� I�&�& ج�ت ا��	ب�(*�� ا @gf	2 اGرا
 I��!وح ،Iص�� I��Gم وش�اب، ور��L

�-	 I*ض���V�A وا	��-�� وfG' وح��ن، ب�
 I	)gf-	 Ig-�=!	!�اح@ ا	ا V� P&���� �!` ب	` ذ	وآ� ،Iب���	وا {�Q	وا
 E�Eت و���^M�	2 ا* @gf-	 2%-(آ	!(ذج ا�	ا ��E	(ا	ن ا)Z� وآ�ا أن ،I7-!�اه	و
ا	�(�I وا	�V� @G�g ا حEاث وا	!(ا^'، ون!(ذًج� 	vب(ة وا �(�I ا	%(�I، إ# أن 

�ن ا	����@ �V ا	V� �Qً^���� @gf ���م ا �(�I وا ب(ة ا�&�ءة 	-)�� @gf	E إذا آ
 @gf-	 ءة�&�ه��، و���Z ذ	` ا��Mف ا	��7*�ت و��gوت ا ز���A� �!� ،I@ ا
َِ̂�@ ا	(ا	��E أو  �(ج(دة *2 آ@ ا	!�A!��ت وا	�7�fت و*2 آ@ ا	�Mد، و^Z� E(ن �� 

��p @�gب، أو ب�Q	ش� آ���� @�gن ب)Z� E^7(م ����7!�، و� ��
أو آ-��!�، و^�r� E� شZ@ إ&�ءة ج%I�E، ج�%�I، أو I�gL�G، و�� ا	!!�Z أن 
@gf-	 2%g�	ءة ا ذى ا�&��Z(ن ���gدة أو �I�!�A، و��ا*T أي شZ@ �� أش�Zل ا

الضرب التأدييب لألطفال هل هو إساءة هلم؟
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إن ا	�Qب ا	�rد��2 ه( EGا:�I ب�(	(ج�I ُ�(ج®�I �� أحE ا	(ا	��E ن�( gL-�، ��} �� اح��ام ا	gf@ 	�ا��، �$ذي ح!�&�، 
E	)و�  E^ �8اخ، و�� ث�	_ ا	ا ب أو ا م إ rA-� ،�� rf� ب�Zب�ر� @gf	7(م ا� ��E��* ،��E	 ون���	م اEG��8ن و�	وا PQ�	ا

َِ̂�@ آ��� �� ا	!���G)f ا	���   �� ،I�E�-7� I��8ز &-(ك ا ب أو ا م ه�� ب�dي، و���d��p @Zب ب��Q	_ ا	` إ	ذ E�!�
��ر&(ا ه�ا ا	%-(ك، أن� G-��� أن ن�Qب ا

رI��G ا �gLل أ�� �!-�� ا	�fgة ا�ن%�ن�I،  ن ا �gLل �� أج@ ن�� اa ���رك و���	_، 
*�� ز��I ا	���ة ا	Eن��، و�7(ل ���	_

َ̀ َث َ(ابً� َوَ�ْ�ٌ� َأMً�َ ´ &(رة ا	�Z' ا	8®�ِ	َ��ُت َ�ْ�ٌ� Eَ�ْGِ َرب�
 Pُ�َ�ََ�َ��ُء ِإَن�ثً� َو �ْ!َ	ِ Pُ�َ�َ َ�َ��ُء ��َ Tُ-ُ=ْ�َ %®َ!َ(اِت َواَ ْرِض	ا ُ̀ و���	_ و�fGؤ� ²ِ	-®ِ� ُ�ْ-

َأْو dَ�ُو�ُجُ�ْ� ُذْآَ�انً� َوِإَن�ثً� َوAْ�ََ�) 49(ِ	َ!ْ� َ�َ��ُء ا	�±ُآ(َر 
50و  �Êَِ49ٌ�´ &(رة ا	�(رى 

ا	!(اث�T ا	Eو	�I وا	7(ان�� ا	(ض��I، �� ��@ ح!���� وه( ج��� وه( رض�2 وح�7 
ب��رث وب�#&�، *��� ه�� # ن��G �-Z �(ض(ع �%�(رد أو ب�Eف ا	���� ب�

�G �(ض(ع �!9 آ@ �A� 2* @gL!��� ا	��ب2
ح�ج�ت ا	Z� @gf!� *2 ض�ورة ار����L ب�	(ا	��E أو أحEه!� G-_ ا ^@، وا	�!(ذج 

:أخترت لك   

ون
فن
وال
ة 
اف
ثق
 ال



 Iu���	 ا، ب@ ه( أ&�سEً9 *7} ج��	د��2 r�	ب ا�Q	ون أن اE7��� س��	ا
�� ا �gLل ا	��� % ��52ات أ&�(Gً��، وأن 
آ!� وأن . ة �� ^�@ nب�:���� ا	I�-f *2 ا	!�ح-I ا	��ن(��Q� Iب(ن �Gد

�7(�(ن بV*E ا	gf@ أو ب�!-� % ��20 اeب�ء ��Qب(ن أو#ده� ب�	G Vg8-_ ا	(ج� أو G-_ ا	���E أو ا	!$��ة وأن 
���� �7(�(ن �Gدة �� % �E=�%�10(ن ا	��8 أو أ�I أداة ��d	� I	�rد�P ا	gf@، وأن 

�� ��p ا	!%��fع ��E�E حE *�ص@ ب�� �rد�P ا	gf@ ب�	�Qب وب�� ا�&�ءة ا	I�E%A إ	��، وه�ا ^�:� EG _-Gم EGا	I ه�ا 
ا	��(	(ج�I، و�7(م ش=i ب�	| ب�Qب ش=i ب�	| ��n،  ي داٍع 

آ�ن، وإن آ�ن ^���� أو زوج�، ��Tg ا	G V�!A-_ أن ه�ا *�@ ��=-' ��p ح�Qري 
وه( ���م ^�ن(ًن�، وإذا ^�م gL@ ب�Qب ش=i ب�	|، *���ض�* I	Z(ن� ج��!I ^�ن(ًن� *2 
 @gL وأن �7(م ،���Z	ا
ب�Qب ��n @gL، وإن آ�ن ش�7�7، *��ا �$ش� I-^ _-G أدب� وEGم ��ب��� و�%��T آ@ 
 9Z���* ،@gL ب�Q| ب	و�7(م ب� ،I(ج�	(��	ا I�:اE�	ا E	)�� ��E�G �7ب، وأ���	أن(اع ا

   .ا	!9���7 و���F ا#زدواج�I، و�R�8 ذ	` ��ب�I و�rد�ً��، و^R!%� E 	` ا	�7ن(ن ب�	`
 I_ درج	و��_ �8@ إ

إن ا	��7ب ا	E%Aي 	-��p @gf *ّ��ل وه��ك G(ا^P و��gG�Qت ح I�7�7	�Q-ب 

 �G �F�	وب�] ا ،��E�	 ىE� يrوب ،�	�Zأش @Zب @gf-	 يE%A	�7ب ا�	ا
 Iح���	%-(ك �� ا	ا @�E��	 �	�َّ�* ��p I7��L )أو �-!���، ه ������	
ا	�I�%g؛ ح�� إن ض�ب ا	P�A�� �-�A� E^ @gf ا	%-(ك ا	%�~ �$^ً��، إ# أن 
 Eف �� أن ���ه)� ��E	 E	)�&ة، وdة وج���g	 )%-(ك ه	ب��ا ا @gf	ام اd�	ا
	� ��-� &-(ًآ� 

جEً�Eا، و	� ��-� ا	%��fة G-_ ا	�g%2، ب@ G-_ ا	�9Z وG-_ ا	!Eى ا	���E، *[ن ا	�Qب &���ك E�G ا	gf@ &-(ك 
Iب�Z	ات وا�	ن2 �%�(ى اح��ام اEو� ،����eا V� ري�Q�	(اص@ ا�	م اEG��8ن و�	ا.  

 @�A� ،K^$� @Zب *�َّ�ل ب��Q	و ن ا ،@gf-	 I�E
 Iب�A�&#ي ه( اE%A	�7ب ا�	ا R�8� `	�ة أ��ى، وب�� rfوأ� @gf	د ا�G �!-آ ،Eأش IG�Aب� ب�Q� ` ا ب أو ا م	ذ
ا	I�&��7 	-%-(ك ا	%�~، �!� �E�d �� شEة ا	�Qب و��Z� �� E�dار� ب��A�� @Zوز ا	��ف ا	!�7(ل E�G ب�] 
�� ج!�V ح�#ت ا�&�ءة ا	 I�E%A	�gLvل ن���G �A *�ط 

�$دي ا	��7ب ا	E%Aي ب�	�Qب إ	_ أذى �* ،V^)�� ��p	G Vg8-_ ا	(ج� ^E �$دي ��Mً إ	_ ثI-�L P7 ا ذن، 
�!_ أو ا	(*�ة، وا	�Qب ا	!��ش� وبrي و&�-I آ�ن�Q� E^ K ب�	�MQت 
وب� �8Gب، ب� �QGء ا	���&-�I، أو ب�	���(د ا	�7gي، وح�_ ض�ب ا �gLل �t _-Gه� ا	���E �$ذي ا	!�gص@ 

                       

   �� �Eى ان���ر ا	�Qب ا	�rد��2 وا	��7ب ا	E%Aي 	�gLvل؟
I��-pة أن أE�EG ت درا&�ت��tأ  Iu���	 ا، ب@ ه( أ&�سEً9 *7} ج��	د��2 r�	ب ا�Q	ون أن اE7��� س��	ا

 I���	 ل�gL ب(ن ا�Q� ب�ءeل  ��5 اE�!وأن  3&�(ات ب ،��ًG)�&ات أ��
�� ا	I�-f *2 ا	!�ح-I ا	��ن(��Q� Iب(ن �Gد% �Q�ُ I�&20ب(ن �Gدة، وأن 

�� اeب�ء ��Qب(ن أو#ده� ب�	G Vg8-_ ا	(ج� أو G-_ ا	���E أو ا	!$��ة وأن 
�%�=�E(ن ا	��8 أو أ�I أداة ��d	� I	�rد�P ا	gf@، وأن % 15

@gf	ا _-G ه�Eن ب�)Z. 
   �� ا	�E ا	�gص@ ب�� ��ب�I و�rد�P ا	gf@ وب�� ا�&�ءة ا	I�E%A إ	��؟

�� ��p ا	!%��fع ��E�E حE *�ص@ ب�� �rد�P ا	gf@ ب�	�Qب وب�� ا�&�ءة ا	I�E%A إ	��، وه�ا ^�:� EG _-Gم EGا	I ه�ا 
 I�:اE�	ا E	)�� ��E��* ،2نM7G Tf�� أي �� �%-(ك و�-(	ي داٍع ا  ،��n |	ب� i=ب ش�Q| ب	ب� i=و�7(م ش ،I(ج�	(��	ا

آ�ن، وإن آ�ن ^���� أو زوج�، ��Tg ا	G V�!A-_ أن ه�ا *�@ ��=-' ��p ح�Qري 
وه( ���م ^�ن(ًن�، وإذا ^�م gL@ ب�Qب ش=i ب�	|، *���ض�* I	Z(ن� ج��!I ^�ن(ًن� *2 

 _-G ���8	ول ا�f�� 2 أنG�!اج� P�G )�* ،#ت��	ا P-pأ @gL وأن �7(م ،���Z	ا
ب�Qب ��n @gL، وإن آ�ن ش�7�7، *��ا �$ش� I-^ _-G أدب� وEGم ��ب��� و�%��T آ@ 
 9Z���* ،@gL ب�Q| ب	و�7(م ب� ،I(ج�	(��	ا I�:اE�	ا E	)�� ��E�G �7ب، وأ���	أن(اع ا

ا	!9���7 و���F ا#زدواج�I، و�R�8 ذ	` ��ب�I و�rد�ً��، و^R!%� E 	` ا	�7ن(ن ب�	`
و��_ �8@ إ	_ درجI .. ه@ ا	��7ب ا	E%Aي 	-gf@ *ّ��ل؟ و�� G(ا^�� و��Qر�

إن ا	��7ب ا	E%Aي 	-��p @gf *ّ��ل وه��ك G(ا^P و��gG�Qت ح I�7�7	�Q-ب 
2-� �� ��F� ب�� � :ا	�rد��2 وا	��

 �G �F�	وب�] ا ،��E�	 ىE� يrوب ،�	�Zأش @Zب @gf-	 يE%A	�7ب ا�	ا
 Iح���	%-(ك �� ا	ا @�E��	 �	�َّ�* ��p I7��L )أو �-!���، ه ������	
ا	�I�%g؛ ح�� إن ض�ب ا	P�A�� �-�A� E^ @gf ا	%-(ك ا	%�~ �$^ً��، إ# أن 
 Eف �� أن ���ه)� ��E	 E	)�&ة، وdة وج���g	 )%-(ك ه	ب��ا ا @gf	ام اd�	ا

	� ��-� &-(ًآ� وه( ���PZ ا	=rA-�* ،rf 	-��7م ب� &ً�ا؛ ح�� إن ا	�Qب 
جEً�Eا، و	� ��-� ا	%��fة G-_ ا	�g%2، ب@ G-_ ا	�9Z وG-_ ا	!Eى ا	���E، *[ن ا	�Qب &���ك E�G ا	gf@ &-(ك 

Iب�Z	ات وا�	ن2 �%�(ى اح��ام اEو� ،����eا V� ري�Q�	(اص@ ا�	م اEG��8ن و�	ا
%A	ءة ا�&� I�E	gf-@، و ن ا	�Qب *�َّ�ل ب��A� ،K^$� @Z@ ا	�rد�P ب�	�Qب ه( ا	T��f 	%�	` دا:ً!� ب���A� ا

 Iب�A�&#ي ه( اE%A	�7ب ا�	ا R�8� `	�ة أ��ى، وب�� rfوأ� @gf	د ا�G �!-آ ،Eأش IG�Aب� ب�Q� ` ا ب أو ا م	ذ
ا	I�&��7 	-%-(ك ا	%�~، �!� �E�d �� شEة ا	�Qب و��Z� �� E�dار� ب��A�� @Zوز ا	��ف ا	!�7(ل E�G ب�] 

 _-G E�d� �� _ أن	ط % �85 ا ب��ث إ�* �G �Aل ن���gLv	 I�E%A	ءة ا�&��� ج!�V ح�#ت ا
  .ا	�rد�P و�G ا	��7ب ا	E%Aي

�$دي ا	��7ب ا	E%Aي ب�	�Qب إ	_ أذى �* ،V^)�� ��p	G Vg8-_ ا	(ج� ^E �$دي ��Mً إ	_ ثI-�L P7 ا ذن، 
�!_ أو ا	(*�ة، وا	�Qب ا	!��ش� وبrي و&�-I آ�ن�Q� E^ K ب�	�MQت ورج ا	E^ @gf �$دي إ	_ ار��Aع ا	��Eغ وا	

وب� �8Gب، ب� �QGء ا	���&-�I، أو ب�	���(د ا	�7gي، وح�_ ض�ب ا �gLل �t _-Gه� ا	���E �$ذي ا	!�gص@ 
وا وI�G ا	I�)�E ا	I7�^E، و^E �$دي إ	_ حEوث ا	���ب 

 �G h��� E^%���، و	ات ا��G E���8ة ب�	ص@ ا�g!	7(ط ا&
  .ا	E�G @gf ���ض� 	-�Qب إص�ب�ت شE�Eة *2 ج%!�

 ��-��	 I!F�� Iر���E� I�-!G )د��2 هr�	ب ا�Q	ا
ا	gf@ ا	��'، ح�� ���-� ��Eأ أن� �� ا	!�7(ل أن �%�=Eم 
ا	7(ي ^(�� ضE ا	��Q'، وأن� �� ا	2���f أن ��@ ا	!��آ@ 

�� ^�@ ب(ا&If ا	��'، و���dز ه�� ا	�Zgة ب�!-�I ا	��Zار 
ش=i ���(ب و��p(ب ب�، و�$دي ذ	` إ	_ �(	E &-(ك 
 ،I&رE!	2 ا* �:Mز� Vوأش�7:� و� @gf	2 ب�� اg�G @����

�	�gLأ V� و�� ث� Mً�7�%� زوج�� Vو�.  
 _-G 7(ة	ام اE=�&أو ا �f-	را&�ت أن اE	ا Kأث��
 I�%�A	ءة ا�&��$��ة ج%� ا	gf@ ه( ن(ع �� أن(اع ا

  .^)� E	E ش�(ًرا ب-�ة �=�-If ب� 	�
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�� �Eى ان���ر ا	�Qب ا	�rد��2 وا	��7ب ا	E%Aي 	�gLvل؟
E�E�	ا '&v	 ,I��-pة أن أE�EG ت درا&�ت��tأ

�� اeب�ء ��Qب(ن ا �gLل 	���I % 90ا �gLل؛ ح�� أن 
&��Q�ُ Iب(ن �Gدة، وأن  14أو  13أG!�ره� 

�� اeب�ء ��Qب(ن أو#ده� ب�	G Vg8-_ ا	(ج� أو G-_ ا	���E أو ا	!$��ة وأن % 60
��15 أحE أ�Lا*� ب��'، وأن 
Z(ن ب�Eه� G-_ ا	gf@ب7�ف ج%� ��، ص�دف ن �

�� ا	�E ا	�gص@ ب�� ��ب�I و�rد�P ا	gf@ وب�� ا�&�ءة ا	I�E%A إ	��؟
�� ��p ا	!%��fع ��E�E حE *�ص@ ب�� �rد�P ا	gf@ ب�	�Qب وب�� ا�&�ءة ا	I�E%A إ	��، وه�ا ^�:� EG _-Gم EGا	I ه�ا 

 I�:اE�	ا E	)�� ��E��* ،2نM7G Tf�� أي �� �%-(ك و�-(	ا
آ�ن، وإن آ�ن ^���� أو زوج�، ��Tg ا	G V�!A-_ أن ه�ا *�@ ��=-' ��p ح�Qري 
وه( ���م ^�ن(ًن�، وإذا ^�م gL@ ب�Qب ش=i ب�	|، *���ض�* I	Z(ن� ج��!I ^�ن(ًن� *2 

 _-G ���8	ول ا�f�� 2 أنG�!اج� P�G )�* ،#ت��	ا P-pأ
ب�Qب ��n @gL، وإن آ�ن ش�7�7، *��ا �$ش� I-^ _-G أدب� وEGم ��ب��� و�%��T آ@ 
 9Z���* ،@gL ب�Q| ب	و�7(م ب� ،I(ج�	(��	ا I�:اE�	ا E	)�� ��E�G �7ب، وأ���	أن(اع ا

ا	!9���7 و���F ا#زدواج�I، و�R�8 ذ	` ��ب�I و�rد�ً��، و^R!%� E 	` ا	�7ن(ن ب�	`
ه@ ا	��7ب ا	E%Aي 	-gf@ *ّ��ل؟ و�� G(ا^�� و��Qر� 

  ا�&�ءة؟
إن ا	��7ب ا	E%Aي 	-��p @gf *ّ��ل وه��ك G(ا^P و��gG�Qت ح I�7�7	�Q-ب 

2-� �� ��F� ب�� �ا	�rد��2 وا	��
ا	��7ب ا	E%Aي 	-gf@ بZ@ أش�Z	�، وبrي �Eى 	���E، وب�] ا	��G �F  :أوً# •

I	أي ���و  Iح���	%-(ك �� ا	ا @�E��	 �	�َّ�* ��p I7��L )أو �-!���، ه ������	
ا	�I�%g؛ ح�� إن ض�ب ا	P�A�� �-�A� E^ @gf ا	%-(ك ا	%�~ �$^ً��، إ# أن 
 Eف �� أن ���ه)� ��E	 E	)�&ة، وdة وج���g	 )%-(ك ه	ب��ا ا @gf	ام اd�	ا

وه( ���PZ ا	=rA-�* ،rf 	-��7م ب� &ً�ا؛ ح�� إن ا	�Qب 
جEً�Eا، و	� ��-� ا	%��fة G-_ ا	�g%2، ب@ G-_ ا	�9Z وG-_ ا	!Eى ا	���E، *[ن ا	�Qب &���ك E�G ا	gf@ &-(ك 

Iب�Z	ات وا�	ن2 �%�(ى اح��ام اEو� ،����eا V� ري�Q�	(اص@ ا�	م اEG��8ن و�	ا
ا	�rد�P ب�	�Qب ه( ا	T��f 	%�	` دا:ً!� ب���A� ا�&�ءة ا	A% :ث�نً�� •

 Iب�A�&#ي ه( اE%A	�7ب ا�	ا R�8� `	�ة أ��ى، وب�� rfوأ� @gf	د ا�G �!-آ ،Eأش IG�Aب� ب�Q� ` ا ب أو ا م	ذ
ا	I�&��7 	-%-(ك ا	%�~، �!� �E�d �� شEة ا	�Qب و��Z� �� E�dار� ب��A�� @Zوز ا	��ف ا	!�7(ل E�G ب�] 

� ا ب��ث إ	_ أن �� �G E�d-_ ا ش=�ص، و���
ا	�rد�P و�G ا	��7ب ا	E%Aي

�$دي ا	��7ب ا	E%Aي ب�	�Qب إ	_ أذى �* ،V^)�� ��p	G Vg8-_ ا	(ج� ^E �$دي ��Mً إ	_ ثI-�L P7 ا ذن،  :ث�	ً�� •
ورج ا	E^ @gf �$دي إ	_ ار��Aع ا	��Eغ وا	

وب� �8Gب، ب� �QGء ا	���&-�I، أو ب�	���(د ا	�7gي، وح�_ ض�ب ا �gLل �t _-Gه� ا	���E �$ذي ا	!�gص@ 
وا وI�G ا	I�)�E ا	I7�^E، و^E �$دي إ	_ حEوث ا	���ب 

 �G h��� E^%���، و	ات ا��G E���8ة ب�	ص@ ا�g!	ا
ا	E�G @gf ���ض� 	-�Qب إص�ب�ت شE�Eة *2 ج%!�

ا	�Qب ا	�rد��2 ه( E� I�-!Gر���I!F�� I 	��-��  :رابً�� •
ا	gf@ ا	��'، ح�� ���-� ��Eأ أن� �� ا	!�7(ل أن �%�=Eم 
ا	7(ي ^(�� ضE ا	��Q'، وأن� �� ا	2���f أن ��@ ا	!��آ@ 

ب(ا&If ا	��'، و���dز ه�� ا	�Zgة ب�!-�I ا	��Zار 
ش=i ���(ب و��p(ب ب�، و�$دي ذ	` إ	_ �(	E &-(ك 
 ،I&رE!	2 ا* �:Mز� Vوأش�7:� و� @gf	2 ب�� اg�G @����

�	�gLأ V� و�� ث� Mً�7�%� زوج�� Vو�
• �%ً���:  _-G 7(ة	ام اE=�&أو ا �f-	را&�ت أن اE	ا Kأث��

 I�%�A	ءة ا�&��$��ة ج%� ا	gf@ ه( ن(ع �� أن(اع ا
^)� E	E ش�(ًرا ب-�ة �=�-If ب� 	�	-gf@، ا	�2 
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أ��tت ا	Eرا&�ت أ��Qً أن ه��ك ز��دة #ح�!�	�)� I	E ا	�=I�8 ا	�Eا:� I	V!�A!-، ا	�A(ح، وا�ج�ام 	Eى 

E *�ص@ ب�� ا	�rد�P ا	E%Aي 	-gf@ وب�� ا�&�ءة إ	��، 

 @gf-	 I�&��� I�:�^وف و�F	 انE	(ا	ا ��*)� E��* ،2د��r�	ب ا�Q	ا �G �!ً:دا @�Eه��ك ب �Q���� I�	�!` اح�	�7ً، �7-@ ذ�%�
# 	-gf@ آ@ ا	(^K، و	�G 9-_ ا	gf@ أن �!� ب�Fوف 

*2 *��ة ا	�Eوء، &�EA ا	�@ ا	���p ،@�E ا	�� ،2g	V� @����- ا	!�Z� E7* ،I-Z(ن �(	E ا	�PQ 	�9 ا	gf@ ب@ �(�� ��رج2 *2 

ا م �gً�ا ��  ^E �7(م اeب�ء ب�Qب ا �gLل ��E�G # �2�8 ا	 @gf	f--��ت ا	!��Zرة ب��%�� &-(آ�، وأ��ً�ا # �EA ا ب أو
ض�ب ا	gf@ 	�%-` &-(ًآ� ج�Eًا، و	�Z ا	�@ ا	!��	2 ه( أن ��(اص@ �V ا	gf@ ب�	�� ����G 2* �F�Mً، وأ���� ب8(ت ح�زم 

�I *[ذا ار�rf� PZ ��، و^!K ب�Qب�، *E7 ���-� ا	gf@ أن # ���E ذ	` ��ة أ��ى، ه�ا ��Eو ج�Eًا، 
 ،����n أش=�ص _-G I�M!	ا VQ� �7ب، أو أن�	ار ا�Z� P�A�	 �ء�f2 أ�g=� أن �Qًأ� @gf	ب &��-� ا�Q	آ� أن ه�ا ا�� �Z	
 ��E	7(م ب�#ن��7م �� وا� E^ _وح� ،E�Eش PQآ��� أو ب� Pن�
بI7��f أو ب��rى، *���ك *�ق ب�� ���E@ &-(ك ا	gf@  ن� �=�ف �� ا ب وب�� ���E@ &-(ك ا	gf@،  ن� ����م ا ب، 

� إ	_ ��!@ وا	!�27f أن ���رك ا	gf@ *2 إصMح ا	�(ا^P ا	�2 ن��G KA *�-�، ح�� ����� ا	��آ�d �� ا	=rf ب�E ذا�
  .ا	!%)u	�I ب[صMح ا	=rf، و# ���� ا	gf@ ب�	�PQ أو ا#ن��7م، واح��ام ا	gf@ 	�ا�� 	� ��rث�

 2* Mً�E� �����ُ ءة�&�� *�A� 2ل ح!��I ا	gf@ �� ا�E�	ه@ ا
  ح��I ا	(ا	��E و*2 ح�7!� ب��ب�I أو#ده!�؟

 Pواج _-Gو ،@gf	ا Iب��ب� ��E	(ا	ا Tح _-G ق�gه��ك ا� I�)� ا
وا ب(ة 	�-��I ح�ج���، �!� ����f *�صI ج�Eة 	-�!( ا	A%!�ن2، 
 �%gن _-G د�!�G#ا �� �Z!�� _2، ح�G�!2 وا#ج�%g�	ا hQ�	وا
�Mً7�% *2 �%��7@ ح����، و^Z� # E(ن �� ا	!�(^V أن �-�2 
 �Z	2 آ@ ا و^�ت، و* ��	�Zأش @Zان اح���ج�ت ا ب��ء بE	(ا	ا
E، أن # �Z(ن  ي إن%�ن ����2 بr� @gfث�� 
&-�f� _-G 2(ر� ون!(�، ب[&�ءة ا&�=Eام ح�7 ب��ب���، ون�ى 
� *�A� 2ل إ&�ءة ����-I ا �gLل وح!����� �E�	أن ا ،T�& �!�
�� 	�Mً�E� 9 *2 حT ا	(ا	��E أو واج���، ب@ ه( ن(ع �� ا	!��رآI ا���Aب� ،�!��� I	Q!�ن �f(ر ون!( ا	gf@ وح!��

   

أ��tت ا	Eرا&�ت أ��Qً أن ه��ك ز��دة #ح�!�	�)� I	E ا	�=I�8 ا	�Eا:� I	V!�A!-، ا	�A(ح، وا�ج�ام 	Eى 
  .ا �gLل ا	��� ����ض(ن 	-�Qب ا	�rد��2 أآ�� �� ��pه�

E *�ص@ ب�� ا	�rد�P ا	E%Aي 	-gf@ وب�� ا�&�ءة إ	��، �!� &�RQ�� T أن ا	��7ب ا	E%Aي 	-��p @gf *�َّ�ل، و# �(جE أي ح
  وإن أي �G' ن�( ا	gf@، و��!� آ�نK شI-�-^ ��E، ه( ��G ًّE-_ ح7(^�

  ه@ ه��ك ب�G @�E ا	�Qب ا	�rد���A� 2* 2ل ��ب�I ا	gf@؟
 @gf-	 I�&��� I�:�^وف و�F	 انE	(ا	ا ��*)� E��* ،2د��r�	ب ا�Q	ا �G �!ً:دا @�Eه��ك ب

# 	-gf@ آ@ ا	(^K، و	�G 9-_ ا	gf@ أن �!� ب�Fوف "	-�Qب، وE�G �(ا*� ه�� ا	�Fوف 	�G 9-�` آrب أو أم أن �7(ل 
����� #ر��Zب ا	=rf، ب[��Zن` أن 
��Z*~ ا	%-(ك ا	 E�A	gf-@ ب�	!Eح 
وأن ����� ب�	` ب�fق I�-!G، وآ� 
 Vوض ،@gf
أ^@ EGد �!�Z �� ا	7(اG ،EG-_ أن 

 
   :ا	%��fة G-_ ا	�PQ ب��ك ا	!�Zن

إذا آ�K ���� ب�	�PQ، و*E7ان 
ا	%��fة G-_ &-(آ`، و���� أن` 
��Pp ب�Qب أو صgL Vg-`، ح�ول 
 @gf	ب� ا E!�(اج	ن ا�Z!	أن ���ك ا
إذا آ�ن ب����Zن ذ	`، 
d� _-Gاج`، وE�G د�(	` 

*2 *��ة ا	�Eوء، &�EA ا	�@ ا	���p ،@�E ا	�� ،2g	V� @����- ا	!�Z� E7* ،I-Z(ن �(	E ا	�PQ 	�9 ا	gf@ ب@ �(�� ��رج2 *2 

^E �7(م اeب�ء ب�Qب ا �gLل ��E�G # �2�8 ا	 @gf	f--��ت ا	!��Zرة ب��%�� &-(آ�، وأ��ً�ا # �EA ا ب أو
ض�ب ا	gf@ 	�%-` &-(ًآ� ج�Eًا، و	�Z ا	�@ ا	!��	2 ه( أن ��(اص@ �V ا	gf@ ب�	�� ����G 2* �F�Mً، وأ���� ب8(ت ح�زم 

�%gن K^)	وح�زً�� *2 ا �gً�f	 آ� ،�-�g� أن ��� E��� �� ��8ة^ I-!وج 
 :استخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفل

�I *[ذا ار�rf� PZ ��، و^!K ب�Qب�، *E7 ���-� ا	gf@ أن # ���E ذ	` ��ة أ��ى، ه�ا ��Eو ج�Eًا، 
 ،����n أش=�ص _-G I�M!	ا VQ� �7ب، أو أن�	ار ا�Z� P�A�	 �ء�f2 أ�g=� أن �Qًأ� @gf	ب &��-� ا�Q	آ� أن ه�ا ا�� �Z	

�نP آ��� أو ب�PQ شE�E، وح�_ ^E �7(م ب�#ن��7م �� وا	��E أو ^E ��-َّ!� ا	Z�ب، أو أن �=2g آ@ �� حEث، أو ^E ���� ب
بI7��f أو ب��rى، *���ك *�ق ب�� ���E@ &-(ك ا	gf@  ن� �=�ف �� ا ب وب�� ���E@ &-(ك ا	gf@،  ن� ����م ا ب، 

وا	!�27f أن ���رك ا	gf@ *2 إصMح ا	�(ا^P ا	�2 ن��G KA *�-�، ح�� ����� ا	��آ�d �� ا	=rf ب�E ذا�
ا	!%)u	�I ب[صMح ا	=rf، و# ���� ا	gf@ ب�	�PQ أو ا#ن��7م، واح��ام ا	gf@ 	�ا�� 	� ��rث�

 
 2* Mً�E� �����ُ ءة�&�� *�A� 2ل ح!��I ا	gf@ �� ا�E�	ه@ ا
ح��I ا	(ا	��E و*2 ح�7!� ب��ب�I أو#ده!�؟

 Pواج _-Gو ،@gf	ا Iب��ب� ��E	(ا	ا Tح _-G ق�gه��ك ا�
وا ب(ة 	�-��I ح�ج���، �!� ����f *�صI ج�Eة 	-�!( ا	A%!�ن2، 
 �%gن _-G د�!�G#ا �� �Z!�� _2، ح�G�!2 وا#ج�%g�	ا hQ�	وا
�Mً7�% *2 �%��7@ ح����، و^Z� # E(ن �� ا	!�(^V أن �-�2 
 �Z	2 آ@ ا و^�ت، و* ��	�Zأش @Zان اح���ج�ت ا ب��ء بE	(ا	ا

E، أن # �Z(ن  ي إن%�ن ����2 بr� @gfث�� ا	!�(^V، وب�Z@ �$آ
&-�f� _-G 2(ر� ون!(�، ب[&�ءة ا&�=Eام ح�7 ب��ب���، ون�ى 
� *�A� 2ل إ&�ءة ����-I ا �gLل وح!����� �E�	أن ا ،T�& �!�
	�Mً�E� 9 *2 حT ا	(ا	��E أو واج���، ب@ ه( ن(ع �� ا	!��رآI ا���Aب� ،�!��� I	Q!�ن �f(ر ون!( ا	gf@ وح!��

V!�A!	ن%�ن وا�  وب�	��	2 ح!��I ا

أ��tت ا	Eرا&�ت أ��Qً أن ه��ك ز��دة #ح�!�	�)� I	E ا	�=I�8 ا	�Eا:� I	V!�A!-، ا	�A(ح، وا�ج�ام 	Eى  :&�دً&� •
ا �gLل ا	��� ����ض(ن 	-�Qب ا	�rد��2 أآ�� �� ��pه�

�!� &�RQ�� T أن ا	��7ب ا	E%Aي 	-��p @gf *�َّ�ل، و# �(جE أي ح
وإن أي �G' ن�( ا	gf@، و��!� آ�نK شI-�-^ ��E، ه( ��G ًّE-_ ح7(^�

ه@ ه��ك ب�G @�E ا	�Qب ا	�rد���A� 2* 2ل ��ب�I ا	gf@؟
 @gf-	 I�&��� I�:�^وف و�F	 انE	(ا	ا ��*)� E��* ،2د��r�	ب ا�Q	ا �G �!ً:دا @�Eه��ك ب

	-�Qب، وE�G �(ا*� ه�� ا	�Fوف 	�G 9-�` آrب أو أم أن �7(ل 
����� #ر��Zب ا	=rf، ب[��Zن` أن 
��Z*~ ا	%-(ك ا	 E�A	gf-@ ب�	!Eح 
وأن ����� ب�	` ب�fق I�-!G، وآ� 

gf@، وضV وا^�ً�� *2 �(^���` �� ا	
أ^@ EGد �!�Z �� ا	7(اG ،EG-_ أن 

��!�	 I�&و��� I�7f�� ن)Z�. 
ا	%��fة G-_ ا	�PQ ب��ك ا	!�Zن

إذا آ�K ���� ب�	�PQ، و*E7ان 
ا	%��fة G-_ &-(آ`، و���� أن` 
��Pp ب�Qب أو صgL Vg-`، ح�ول 
 @gf	ب� ا E!�(اج	ن ا�Z!	أن ���ك ا

إذا آ�ن ب����Zن ذ	`، . �� *(رك
 �f�& `	)د� E�Gاج`، وd� _-G

*2 *��ة ا	�Eوء، &�EA ا	�@ ا	���p ،@�E ا	�� ،2g	V� @����- ا	!�Z� E7* ،I-Z(ن �(	E ا	�PQ 	�9 ا	gf@ ب@ �(�� ��رج2 *2 
 .ا	!�dل أو *2 ا	�!@

^E �7(م اeب�ء ب�Qب ا �gLل ��E�G # �2�8 ا	 @gf	f--��ت ا	!��Zرة ب��%�� &-(آ�، وأ��ً�ا # �EA ا ب أو
ض�ب ا	gf@ 	�%-` &-(ًآ� ج�Eًا، و	�Z ا	�@ ا	!��	2 ه( أن ��(اص@ �V ا	gf@ ب�	�� ����G 2* �F�Mً، وأ���� ب8(ت ح�زم 

�%gن K^)	وح�زً�� *2 ا �gً�f	 آ� ،�-�g� أن ��� E��� �� ��8ة^ I-!وج
استخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفلاستخدم العواقب املنطقية لسلوك الطفل

	)u%!	ا @!�� @gf	ا �َّ-Gَ ا، أيEًو ج�E�� ` ��ة أ��ى، ه�ا	ذ E��� # أن @gf	ا �-��� E7* ،ب��Qب K!^و ،�� rf� PZذا ار�]* I�
 ،����n أش=�ص _-G I�M!	ا VQ� �7ب، أو أن�	ار ا�Z� P�A�	 �ء�f2 أ�g=� أن �Qًأ� @gf	ب &��-� ا�Q	آ� أن ه�ا ا�� �Z	

أو ^E ��-َّ!� ا	Z�ب، أو أن �=2g آ@ �� حEث، أو ^E ���� ب
بI7��f أو ب��rى، *���ك *�ق ب�� ���E@ &-(ك ا	gf@  ن� �=�ف �� ا ب وب�� ���E@ &-(ك ا	gf@،  ن� ����م ا ب، 

وا	!�27f أن ���رك ا	gf@ *2 إصMح ا	�(ا^P ا	�2 ن��G KA *�-�، ح�� ����� ا	��آ�d �� ا	=rf ب�E ذا�
ا	!%)u	�I ب[صMح ا	=rf، و# ���� ا	gf@ ب�	�PQ أو ا#ن��7م، واح��ام ا	gf@ 	�ا�� 	� ��rث�

	�Mً�E� 9 *2 حT ا	(ا	��E أو واج���، ب@ ه( ن(ع �� ا	!��رآI ا���Aب� ،�!��� I	Q!�ن �f(ر ون!( ا	gf@ وح!��
V!�A!	ن%�ن وا�وب�	��	2 ح!��I ا



 
  
   

�:�f	2 ا�g	م اMأح " '�	r�"Eح�� Eوح�  "
 ."�Gدل إ��م"و ب)f	�� �V " ض@

  :من أهم أعماله

ا ���، ���� ا	�P، �(م &��E، أ���ًا  د�(ع ا	�P، ا	�@
،P-7	2 ا* Iة، رص�صE��G ،P�	ع ا)�!� ،Kوجd�  I	d	ا

ا	��Zى، أص��ب ا	%��دة، �pام بEو� ،I	M� K%آً�، 
حP *2 ا	MFم، ن�*�ة G-_  ا &��ذة *�I!L، ب�E ا	(داع،

 s�g!	ا ،I-�	(ادي، دا�!�  ���ك، د	2 ا*
ص(ت �� ا	!�ض2، أرض ا	%Mم، ��ن ا	=-�-2، 

�� أج@  ^��E@ أم ه�ش�، ا	!�ن�(ن، &(ن�� وا	!�A(ن،
ا	���ة، ا	�$&�ء، شI7�g و��(	2، أ^(ى �� ا	���ة، # ��` 
 Igص�G ،اتE�%-	 اءdG #و ،��	 Iر�E�Z&إ

 
  :واألومسة

ح8@ *2 ا	�!��@ G-_ ش��دات ���E7 �� وزارة ا�رش�د 
 1956  

 _-G_، و	ا و I7�f	ن �� ا)�g	-(م وا�	و&�م ا _-G @8ح
ا	I��!A ا	! I��8	��Zب ون�7د ا	%��!�،  ش��دة جEارة ��

�!��%-	 I���	ا Iu��	ا �� ��E7� وش��دة �-�g	ا I��!وج .  
ب�E ���رآ�� *�!� ��7ب ��  1982اب��@ 

��Gً�  60&��!�:2، وب�E رح-V� I ا	�g ا&�!�ت 
  .ا	�!��@ اث�E^ ���* Kر�� ا	��	��A� 2* Iل

  

                       

 عبد الوارث عسر

 ��!��& �� ��G V%�ب	2 ا* �%G (ارث	ا E�G E	1884ُو 
ب�2 ا	�!A	�I ب�	�7ه�ة،  ب ���م وآ�ن �E��Aًا *2 درا&�� 
ح�_ حG @8-_ ا	��ن(�I ا	���I، وآ�ن �Gش �ً7	vدب �!� 
	��-!� E� _-G أ&��ذ ا دب ا 	!�ن2 ا	!%���ق 
 �Q7(ق وان�	ا I&رE!و��ك درا&�� ب �g	ا T��* ،�ش�د
إ	_ *�^I ج(رج اب�] ا	!%�ح�I، و���� 
 9�&r� 2* �ي ث� آ�ن دورEح!� رش�	ا E�G I^�* _	إ
ج!�IG أن�8ر ا	�!��@ وا	%��!� ا	�G K��^ 2-_ أآ��*�� 
 K^)	` ا	ر�=��، و��� ذ�� Iا�E2 ب* I��
و�V *�-� ز��P ا	K��8 بEأت ا	%��!� ��A�ب E�G ا	(ارث 
 Mً��G Rا ح�_ أص�����Z	ا V� @����	2 ا* IGب�ا ��tr*
 .����آً� *2 أ*Mم *��ة ا	�Mث���ت وا رب����ت وا	=!%���ت

ا	(ارث G%� ب�	�!��@، ب@ آ�' �L �G^�ت 
 �� IG)!A� م *2 ا رب�����تE7* ى
 't)!	حً� آ���ًا ���� ا�Aن K77ح �g�	r� �� !%�ح��ت	ا
 '�	r�	ل ا�A� _* �ًGE�� `	�آ T-fح، وأن�!A	ل وا�Q�	وا
 I�:�!��%	ل ا�!G ا �� E�E�	ا I%��!�:2 *��رك *2 آ��ب	ا

 ��@ د�(ع ا	�P وش��ب ا��أة 

  
�ي أ���7 و آ�P وأ&��fع أن ��-� ا	!!�-�� *� ا�	�7ء ا	

  P(م �� أه� آ��	ال ح�_ اd�
��M*أ P@ ب@ آ���!�	2 ب�g�Z� �	 @ آ!� ان���!�	و  ��-�� ا

&���ر�(ه�ت و ��ج� �(ض(�Gت E�EGة و �� أه� ا G!�ل 
، " �(م &��E"، "ا	�P ج�(ن
 
�Gم " ش��ب أ��أ�"أب�زه�  آ!!�@ *�E�EG 2ة و
�Gم " ص�اع *2 ا	(ادي"، " 
 ... " ��M*اء "و آ�ن أ�� أdG #

ح���� ا	!%-%@  آ!� ان� ^Eم *2 أ��

أحMم ا	2�g ا	�f:�"ا	�-��dg(ن2
ض@*� ��!E"إ��اج 

 
من أهم أعماله
د�(ع ا	�P، ا	�@

،P-7	2 ا* Iة، رص�صE��G ،P�	ع ا)�!� ،Kوجd�
ا	��Zى، أص��ب ا	%��دة، �pام بEو� ،I	M� K%آً�، 

ا &��ذة *�I!L، ب�E ا	(داع،
*2 ا	(ادي، دا�!�  ���ك، د	�-I، ا	!s�g  ا	I�A، ص�اع

ص(ت �� ا	!�ض2، أرض ا	%Mم، ��ن ا	=-�-2،  ا	��م،
^��E@ أم ه�ش�، ا	!�ن�(ن، &(ن�� وا	!�A(ن،

ا	���ة، ا	�$&�ء، شI7�g و��(	2، أ^(ى �� ا	���ة، # ��` 
إ&E�Zر�I 	��، و# dGاء 	-%�Eات، �GصIg  �� ح��P ا	�!�،

  .�� ا	�E(ع

واألومسة اجلوائز
ح8@ *2 ا	�!��@ G-_ ش��دات ���E7 �� وزارة ا�رش�د 

 1956و 1955أG(ام 
 _-G_، و	ا و I7�f	ن �� ا)�g	-(م وا�	و&�م ا _-G @8ح

ش��دة جEارة ��
�!��%-	 I���	ا Iu��	ا �� ��E7� وش��دة

اب��@  �22(*_ *2 
300 @!G  ا&�!�ت �g	ا V� I-رح E2، وب�:�!��&

اث�E^ ���* Kر�� ا	��	��A� 2* Iل

               40                    

        

عبد الوارث عسر
        

 ��!��& �� ��G V%�ب	2 ا* �%G (ارث	ا E�G E	ُو
ب�2 ا	�!A	�I ب�	�7ه�ة،  ب ���م وآ�ن �E��Aًا *2 درا&�� 
ح�_ حG @8-_ ا	��ن(�I ا	���I، وآ�ن �Gش �ً7	vدب �!� 

	��-!� E� _-G أ&��ذ ا دب ا 	!�ن2 ا	!%���ق د*�� 
ش�د�، *��T ا	�g و��ك درا&�� ب!Eر&I ا	�7(ق وان�Q .د

إ	_ *�^I ج(رج اب�] ا	!%�ح�I، و����  �G 2*1912م 
 9�&r� 2* �ي ث� آ�ن دورEح!� رش�	ا E�G I^�* _	إ
ج!�IG أن�8ر ا	�!��@ وا	%��!� ا	�G K��^ 2-_ أآ��*�� 

��I *2 بEا�I ��ر�=��، و��� ذ	` ا	(^K أ*Mم ا	%��!� ا	!8
و�V *�-� ز��P ا	K��8 بEأت ا	%��!� ��A�ب E�G ا	(ارث 
 Mً��G Rا ح�_ أص�����Z	ا V� @����	2 ا* IGب�ا ��tr*
����آً� *2 أ*Mم *��ة ا	�Mث���ت وا رب����ت وا	=!%���ت

E�G '�Z� �	  ت�^�L �G '@، ب@ آ���!�	ب� �%G (ارث	ا
ى *E7م *2 ا رب�����ت �IG)!A �� أبEاI�G أ��

 't)!	حً� آ���ًا ���� ا�Aن K77ح �g�	r� �� !%�ح��ت	ا
 '�	r�	ل ا�A� _* �ًGE�� `	�آ T-fح، وأن�!A	ل وا�Q�	وا
 I�:�!��%	ل ا�!G ا �� E�E�	ا I%��!�:2 *��رك *2 آ��ب	ا

��@ د�(ع ا	�P وش��ب ا��أة 

وأ&��fع أن ��-� ا	!!�-�� *� ا�	�7ء ا	
 #" *� ا�	�7ء"آ��ب ب��(ان 

��M*أ P@ ب@ آ���!�	2 ب�g�Z� �	 @ آ!� ان���!�	ا ��-��
&���ر�(ه�ت و ��ج� �(ض(�Gت E�EGة و �� أه� ا G!�ل 

ج�(ن"ا	�2 ش�رك *2 آ��ب��� 
  ... "ز�� " ،"P	M� K%ك"

�	�!Gة و أ�� أE�EG 2�* @�!!آ
" صMح أب( &�'"	ـ  1956
" ... �(&' ش�ه��" 	ـ 1954

آ!� ان� ^Eم *2 أ�� �G1979م " 	-%�Eات

 فنان العدد

ون
فن
وال
ة 
اف
ثق
 ال
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وا	��ش¶¶�fت ا	�%¶¶(��ت ب�¶¶�� ا	!��*F¶¶�ت ، و^¶¶E¶¶��  Eث *¶¶2    
G-¶2 ا	¶��E ه¶Mل أ&¶��ذ     / ا	!$�!�  آM ��  ا &��ذ ا	¶Eآ�(ر  

�¶¶¶� ا	�¶¶¶��ب ا	%¶¶¶�بT وA� )¶¶¶QG-¶¶¶9  ا	�-¶¶¶(م ا	%��&¶¶¶�I وز
��7¶¶@ ش¶¶�آ� ن�:¶¶P ر:¶¶�9 ا	!A-¶¶9    / ا	!%��¶¶�ر 

ه¶¶Eي ب¶¶Eران ر:¶¶�9  / ا	7¶¶(�2 	�7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن ، ا	¶¶Eآ�(رة   
أ��ن¶¶2 أوا�  " �A-¶¶9 إدارة رابI¶¶f ا	!¶¶�أة ا	��ب�¶¶I ، ا	%¶¶�Eة  

أ�!¶¶�  /  �!�-¶¶I ا	%¶¶�gرة ا#&¶¶��ا	�I ب�	7¶¶�ه�ة ، ا &¶¶��ذ     
 .$&%�7G KG�� I@ ر:�A� 9-9 أ���ء �

  
   �¶G  �¶�!-ل *2 آMه ��E	2 ا-G آ�(رE	ب  ا &��ذ ا�Gأ E^و
&¶¶¶��د�� ب�	!�¶¶¶�رآI *¶¶¶2 و^¶¶¶�:V ا	!¶¶¶$�!� ، ��¶¶¶��ا إ	¶¶¶_ أن   
      I¶¶�v	 ى�¶¶�Z	ا I¶¶�)!��	اف اE¶¶وع وص¶¶(ل �¶¶���} ب� ه�¶¶��
      _¶¶-G @¶�	ن¶¶� دr!¶�أة ب	ا ���¶Q7ا#ه�!¶¶�م ب �g¶واص ،  I��¶8!	ا

وا	(اج�¶¶�ت  ب¶¶��  إG!¶¶�ل ا	!(اI¶¶�L وا	!%¶¶�واة *¶¶2 ا	�7¶¶(ق    
  

ا*���¶¶ K¶¶G�� I¶¶%&$�  K	M¶¶%-م وا	��!�¶¶I وح7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن 
  I¶¶¶��7	2 ا¶¶¶* �¶¶¶Z�	!¶¶¶�أة �¶¶¶� ا	ا ��¶¶¶Z!�
وا	¶¶�ي ��g¶¶��  ا	!$&%¶¶I  ب�	��¶¶�ون  

     I¶¶�	وE	ا I¶¶�!��-	  I�	ا#&¶¶��ا I¶¶	(آ�	ا V¶¶�(AUSAID)   ،
    I¶7f�!ب I¶�-��	¶(ا�� ا�	ا Eحrب E2 ح�شg` *2 �$�!� ص�	وذ
، و�%�_ ا	!��وع  ا	�ي ��g¶� *¶2 ث¶Mث ���*F¶�ت     
  I¶��7	!�-2 ب�	ا �Z�	!�أة *2 ا	ا Iرآ��� d�d�� _	إ I��8�
ا	!M¶¶� �¶¶� ،  I��¶¶8ل  ب�¶¶�ء ^¶¶Eرات ا	�%¶¶�ء G-¶¶_ �¶¶(ض        
     I�:�¶%�	ا I!�¶�رآ	ا I¶�!هr2 بG)	ا V*ور I�-�!	ا#ن�=�ب�ت ا
      I¶!Gدا I¶	��* I¶��!�A� ت�¶�	n !�-2 وب�¶�ء	ا �Z�	ت ا��	n 2*
  I¶¶¶¶�-�!	ا I���¶¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶¶A!	-!¶¶¶¶�أة *¶¶¶¶2 ا	¶¶¶¶�دل �	ا @¶¶¶¶��!�

  
و^¶¶¶E¶¶¶7G E ا	!¶¶¶$�!� ب!�¶¶¶�رآI ح�¶¶¶!� �¶¶¶� E�F�� 2¶¶¶-!¶¶¶�ت  
ا	!V¶¶¶¶¶!�A ا	!¶¶¶¶¶Eن2  وا���MG¶¶¶¶¶¶�� وأQG¶¶¶¶¶�ء وQG¶¶¶¶¶¶(ات     
   I*E��¶¶¶¶¶¶%!	ت ا�¶¶¶¶¶¶F*��!	ب� I¶¶¶¶¶�-�!	ا I���¶¶¶¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶¶¶A!	ا

وا	��ش¶¶�fت ا	�%¶¶(��ت ب�¶¶�� ا	!��*F¶¶�ت ، و^¶¶E¶¶��  Eث *¶¶2    
ا	!$�!�  آM ��  ا &��ذ ا	¶Eآ�(ر  

ا	�-¶¶¶(م ا	%��&¶¶¶�I وز
ا	!%��¶¶�ر ا	�¶¶(رى ، 

ا	7¶¶(�2 	�7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن ، ا	¶¶Eآ�(رة   
�A-¶¶9 إدارة رابI¶¶f ا	!¶¶�أة ا	��ب�¶¶I ، ا	%¶¶�Eة  

�!�-¶¶I ا	%¶¶�gرة ا#&¶¶��ا	�I ب�	7¶¶�ه�ة ، ا &¶¶��ذ     "  
�7G@ ر:�A� 9-9 أ���ء �

 

   �¶G  �¶�!-ل *2 آMه ��E	2 ا-G آ�(رE	ب  ا &��ذ ا�Gأ E^و
&¶¶¶��د�� ب�	!�¶¶¶�رآI *¶¶¶2 و^¶¶¶�:V ا	!¶¶¶$�!� ، ��¶¶¶��ا إ	¶¶¶_ أن   
      I¶¶�v	 ى�¶¶�Z	ا I¶¶�)!��	اف اE¶¶وع وص¶¶(ل �¶¶���} ب� ه�¶¶��
      _¶¶-G @¶�	ن¶¶� دr!¶�أة ب	ا ���¶Q7ا#ه�!¶¶�م ب �g¶واص ،  I��¶8!	ا

إG!¶¶�ل ا	!(اI¶¶�L وا	!%¶¶�واة *¶¶2 ا	�7¶¶(ق    
  .ا	�آ(ر وا�ن�ث 

ا*���¶¶ K¶¶G�� I¶¶%&$�  K	M¶¶%-م وا	��!�¶¶I وح7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن 
�!Z¶¶¶�� ا	!¶¶¶�أة �¶¶¶� ا	�Z¶¶¶� *¶¶¶2 ا	I¶¶¶��7  " �¶¶¶$��ا ��¶¶¶�وع 

 I��¶¶8!	¶¶�ون  ) وص¶¶(ل " ( ا��	ب�  I¶¶%&$!	ا  ��¶¶g�� ¶¶�ي	وا
     I¶¶�	وE	ا I¶¶�!��-	  I�	ا#&¶¶��ا I¶¶	(آ�	ا V¶¶�

    I¶7f�!ب I¶�-��	¶(ا�� ا�	ا Eحrب E2 ح�شg` *2 �$�!� ص�	وذ
، و�%�_ ا	!��وع  ا	�ي ��g¶� *¶2 ث¶Mث ���*F¶�ت      ا	!��دي

  I¶��7	!�-2 ب�	ا �Z�	!�أة *2 ا	ا Iرآ��� d�d�� _	إ I��8�
ا	!M¶¶� �¶¶� ،  I��¶¶8ل  ب�¶¶�ء ^¶¶Eرات ا	�%¶¶�ء G-¶¶_ �¶¶(ض        
     I�:�¶%�	ا I!�¶�رآ	ا I¶�!هr2 بG)	ا V*ور I�-�!	ا#ن�=�ب�ت ا
      I¶!Gدا I¶	��* I¶��!�A� ت�¶�	n !�-2 وب�¶�ء	ا �Z�	ت ا��	n 2*

-	  I¶¶¶¶�-�!	ا I���¶¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶¶A!	-!¶¶¶¶�أة *¶¶¶¶2 ا	¶¶¶¶�دل �	ا @¶¶¶¶��!�
 I�=��!	ا. 

و^¶¶¶E¶¶¶7G E ا	!¶¶¶$�!� ب!�¶¶¶�رآI ح�¶¶¶!� �¶¶¶� E�F�� 2¶¶¶-!¶¶¶�ت   
ا	!V¶¶¶¶¶!�A ا	!¶¶¶¶¶Eن2  وا���MG¶¶¶¶¶¶�� وأQG¶¶¶¶¶�ء وQG¶¶¶¶¶¶(ات     
   I*E��¶¶¶¶¶¶%!	ت ا�¶¶¶¶¶¶F*��!	ب� I¶¶¶¶¶�-�!	ا I���¶¶¶¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶¶¶A!	ا

طة
ش
ألن
 ا



  
   

 
آ!� أش�ر ش�آ� إ	¶_ أن ا	!�¶�وع �%¶��E إ	¶_ �¶(اد ا	E&¶�(ر       

ا	�G i�¶� 2-¶_ أن ا	!(ا�L¶(ن     40ا	!�8ي و��صI ا	!�دة 
��%�وون *2 ا	�7(ق وا	(اج��ت ا	���d��!� # ،I ب�¶��� *¶2   

 ،   ذ	` ب%�P ا	9�A أو ا ص@ أو ا	-�I أو ا	��E أو ا	�E¶�7ة 
     I¶¶¶�7ن(ن�	!¶¶¶(اد ا	ا @¶¶¶��g�	 �¶¶¶!G!�¶¶¶�وع دا	` ����¶¶¶� ا	وآ¶¶¶�
   I�¶¶¶&��%	¶¶¶�ة ا��	أة *¶¶¶2 ا�¶¶¶!-	 I¶¶¶-��Z	ا I!�¶¶¶�رآ	ب� I¶¶¶���!	ا

  .وا	���F!�ت ا	%��&�G I-_ ا��Mف �%�(����� 
 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة 
 للمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احمللية

ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات 
  ثالث حمافظاتثالث حمافظاتثالث حمافظاتثالث حمافظاتاألهلية يف األهلية يف األهلية يف األهلية يف 

E¶¶7Gت �$&%¶¶ K¶¶G�� I	M¶¶%-م وا	��!�¶¶I وح7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن      
   I¶¶�-ت ا ه�¶¶!F�!	2 اf¶¶ش��	ورش¶¶���  _¶¶-G ر����E¶¶� �¶¶Aب�ن��

 أآ�(ب� ، وا	��^�I   6ب!��*�Fت ح-(ان ، و

 
    9¶¶¶-A� �¶¶¶7� 2¶¶¶*  _¶¶	ا و I¶¶¶ر���E�	ا I¶¶¶(رش	ت اE¶¶¶7G �ح�¶¶

 15-��14آd و�I��E اR�gL ب!��*IF ح-(ان *2 ا	��gة �¶�  
  Pر�E¶¶¶�  �¶¶¶�	M� �¶¶¶ش¶¶¶�ب و*�¶¶¶�ة �¶¶¶�    26و�

                       

   I��¶8!	ا I��¶��	ا I�!��-	 %�(ي	���7 ا�	_  ا	ل إMوأش�ر ه
     @Z¶¶¶¶��ب ب��	ا _¶¶-G d¶¶ر �¶¶$��ا ورآE¶¶¶¶�ي ص	2 �8¶¶� وا¶¶*
  ،  I��¶8!	!�أة ا	أوض�ع ا �G @آ�� �%^ �!Qأ&�&2 ، و�
و^�ل إن ا	�ي ��7أ ه�ا ا	dAء ���� ب�	T-7 �¶�  حA* �¶A¶(ة    
     E¶ض I¶&!!�ر	!%¶�واة ا	م اE¶G �
   �¶¶� I¶¶	وE	ا �¶¶�	)� �¶¶� �¶¶p¶¶` ر	ث ذE¶¶!¶¶�أة *¶¶2 �8¶¶� ، و��	ا
ج�¶¶I وا	�¶¶dب ا	¶¶(2�L ا	�¶¶�آ� �¶¶� ج�¶¶I ث�ن�¶¶I �¶¶� اه�!¶¶�م     
ب¶¶¶�	!�أة *¶¶¶2 ا	%¶¶¶�(ات ا ��¶¶¶�ة ، وأوض¶¶¶R أن ه¶¶¶�� ا	Ag¶¶¶(ة  
ا	 I!:�7	�A* K%(ة ����V ح�� # �(جE ن8(ص �!�d ب¶��  

��G I¶¶A¶¶�  ش¶¶�(ع ^¶¶��    ، و	A* �¶¶��Z¶¶(ة ن 
     E¶¶ة ضd¶¶���� I¶¶ذآ(ر� I¶¶��!�A� I¶¶*�7ث  _¶¶-G d¶¶Z��� ر�¶¶Z*وأ
ا	!¶¶�أة  و�Z¶¶�س 	-�!��¶¶d ض¶¶Eه� ، 	¶¶�ا *¶¶[ن  G!¶¶@ ا	!��!¶¶��    
         �¶�!�A� 2¶*  ةE:�¶%	7¶�� ا	ا �ه¶� �¶���� _¶-G P¶8�� أن PA�
وب�	�ات *¶2 ا	!V¶!�A ا	��g¶2 ا	¶�ي �8¶@ *�¶� ا �¶(ر أح��ن¶�         

7¶¶(ق ا	�A%¶¶�� *¶¶2  إ	¶¶_ و^¶¶' ا	�!¶¶@ ��¶¶�ع اa ا	!��-¶¶T ب�  
 .^���Q ��@ ا	!��اث G-_ &��@ ا	!��ل 

  

     ��¶¶Z!� ل *¶¶2 أن ��¶¶�وعM¶¶ه ��E¶¶	ا _¶¶-G آ�(رE¶¶	ا E¶¶آ!¶¶� أآ
 I��8!	ا I��7	2 ا* �Z�	!�أة �� ا	ا     �¶�� _¶��� V¶� _¶^M��

جEا ����} ب�	��Z ا	!�-n ، 2# وه( ا	��MآI�d ، وا	�¶2 	¶�   
�L¶�ر ا	¶�ي   ��RA أي ��AبI¶�)!�� I إ# �¶� �M	�¶� ،  ن�¶� ا    

 I�-�!	2 إدارة �$&%���� ا* I!��رآ	ا �� ���L!(ا	ا �Z!�
      9	�¶¶A!	أو ا I¶¶���!	ا I¶¶���g��	9 ا	�¶¶A!	ل اM¶¶� �¶¶� اء)¶¶&

وأG-� ا	!%���ر ��7@ ش¶�آ� ن�:¶P ر:¶�9 ا	!A-¶9 ا	7¶(�2      
" دG¶¶� ا	!A-¶¶9 	!�¶¶�وع  	�7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن �¶¶Mل ا	!¶¶$�!�   

  I��¶8!	ا I��7	 ) "  وص¶(ل ( ،
ح�¶¶� إن¶¶�  �%¶¶��E إ	¶¶_ ا	Z¶¶8(ك وا#��g^�¶¶�ت ا	Eو	�¶¶I ا	�¶¶2        
���ه] ا	�!��G d-_ أ&�س ا	9�A و��صI ا�I¶�^�g ا	Q7¶�ء   
G-_ آ�*I أش¶�Zل ا	�!��¶d ض¶E ا	!¶�أة ا	�¶2 ��¶�� *¶2 ��د��¶�         
        V¶�!اف ج�¶L ول اE¶	ا @¶gZ� ¶_  ض¶�ورة أن	إ �¶�G Iاب��	ا
G-¶¶¶_ ا	�!��¶¶¶d ض¶¶¶E ا	!¶¶¶�أة *¶¶¶2  

آ!� أش�ر ش�آ� إ	¶_ أن ا	!�¶�وع �%¶��E إ	¶_ �¶(اد ا	E&¶�(ر       
ا	!�8ي و��صI ا	!�دة 

��%�وون *2 ا	�7(ق وا	(اج��ت ا	���d��!� # ،I ب�¶��� *¶2   
ذ	` ب%�P ا	9�A أو ا ص@ أو ا	-�I أو ا	��E أو ا	�E¶�7ة 

     I¶¶¶�7ن(ن�	!¶¶¶(اد ا	ا @¶¶¶��g�	 �¶¶¶!G!�¶¶¶�وع دا	` ����¶¶¶� ا	وآ¶¶¶�
   I�¶¶¶&��%	¶¶¶�ة ا��	أة *¶¶¶2 ا�¶¶¶!-	 I¶¶¶-��Z	ا I!�¶¶¶�رآ	ب� I¶¶¶���!	ا

وا	���F!�ت ا	%��&�G I-_ ا��Mف �%�(����� 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة من أجل  دعم وصول املرأة 
للمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احملليةللمجالس الشعبية احمللية
ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات ماعت تدرب ناشطي املنظمات 

األهلية يف األهلية يف األهلية يف األهلية يف 
  

E¶¶7Gت �$&%¶¶ K¶¶G�� I	M¶¶%-م وا	��!�¶¶I وح7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن      
   I¶¶�-ت ا ه�¶¶!F�!	2 اf¶¶ش��	ورش¶¶���  _¶¶-G ر����E¶¶� �¶¶Aب�ن��

ب!��*�Fت ح-(ان ، و

    9¶¶¶-A� �¶¶¶7� 2¶¶¶*  _¶¶	ا و I¶¶¶ر���E�	ا I¶¶¶(رش	ت اE¶¶¶7G �ح�¶¶
��آd و�I��E اR�gL ب!��*IF ح-(ان *2 ا	��gة �¶�  
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   I��¶8!	ا I��¶��	ا I�!��-	 %�(ي	���7 ا�	_  ا	ل إMوأش�ر ه
     @Z¶¶¶¶��ب ب��	ا _¶¶-G d¶¶ر �¶¶$��ا ورآE¶¶¶¶�ي ص	2 �8¶¶� وا¶¶*
  ،  I��¶8!	!�أة ا	أوض�ع ا �G @آ�� �%^ �!Qأ&�&2 ، و�
و^�ل إن ا	�ي ��7أ ه�ا ا	dAء ���� ب�	T-7 �¶�  حA* �¶A¶(ة    

   ¶A2 و�¶� حG�¶!(ع ا#ج��	ا     E¶ض I¶&!!�ر	!%¶�واة ا	م اE¶G �
   �¶¶� I¶¶	وE	ا �¶¶�	)� �¶¶� �¶¶p¶¶` ر	ث ذE¶¶!¶¶�أة *¶¶2 �8¶¶� ، و��	ا
ج�¶¶I وا	�¶¶dب ا	¶¶(2�L ا	�¶¶�آ� �¶¶� ج�¶¶I ث�ن�¶¶I �¶¶� اه�!¶¶�م     
ب¶¶¶�	!�أة *¶¶¶2 ا	%¶¶¶�(ات ا ��¶¶¶�ة ، وأوض¶¶¶R أن ه¶¶¶�� ا	Ag¶¶¶(ة  
ا	 I!:�7	�A* K%(ة ����V ح�� # �(جE ن8(ص �!�d ب¶��  

، و	A* �¶¶��Z¶¶(ة ن  -ا	¶¶�آ(ر وا�ن¶¶�ث  
     E¶¶ة ضd¶¶���� I¶¶ذآ(ر� I¶¶��!�A� I¶¶*�7ث  _¶¶-G d¶¶Z��� ر�¶¶Z*وأ
ا	!¶¶�أة  و�Z¶¶�س 	-�!��¶¶d ض¶¶Eه� ، 	¶¶�ا *¶¶[ن  G!¶¶@ ا	!��!¶¶��    
         �¶�!�A� 2¶*  ةE:�¶%	7¶�� ا	ا �ه¶� �¶���� _¶-G P¶8�� أن PA�
وب�	�ات *¶2 ا	!V¶!�A ا	��g¶2 ا	¶�ي �8¶@ *�¶� ا �¶(ر أح��ن¶�         

إ	¶¶_ و^¶¶' ا	�!¶¶@ ��¶¶�ع اa ا	!��-¶¶T ب�  
^���Q ��@ ا	!��اث G-_ &��@ ا	!��ل 

 
     ��¶¶Z!� ل *¶¶2 أن ��¶¶�وعM¶¶ه ��E¶¶	ا _¶¶-G آ�(رE¶¶	ا E¶¶آ!¶¶� أآ

 I��8!	ا I��7	2 ا* �Z�	!�أة �� ا	ا
جEا ����} ب�	��Z ا	!�-n ، 2# وه( ا	��MآI�d ، وا	�¶2 	¶�   

��RA أي ��AبI¶�)!�� I إ# �¶� �M	�¶� ،  ن�¶� ا    
 I�-�!	2 إدارة �$&%���� ا* I!��رآ	ا �� ���L!(ا	ا �Z!�
      9	�¶¶A!	أو ا I¶¶���!	ا I¶¶���g��	9 ا	�¶¶A!	ل اM¶¶� �¶¶� اء)¶¶&

 I�=��!	ا I����	ا. 
  

وأG-� ا	!%���ر ��7@ ش¶�آ� ن�:¶P ر:¶�9 ا	!A-¶9 ا	7¶(�2      
	�7¶¶(ق ا�ن%¶¶�ن �¶¶Mل ا	!¶¶$�!�   

	I��7 ا	!��Z!�  I��¶8 ا	!�أة �� ا	��Z *2 ا
ح�¶¶� إن¶¶�  �%¶¶��E إ	¶¶_ ا	Z¶¶8(ك وا#��g^�¶¶�ت ا	Eو	�¶¶I ا	�¶¶2        
���ه] ا	�!��G d-_ أ&�س ا	9�A و��صI ا�I¶�^�g ا	Q7¶�ء   
G-_ آ�*I أش¶�Zل ا	�!��¶d ض¶E ا	!¶�أة ا	�¶2 ��¶�� *¶2 ��د��¶�         
        V¶�!اف ج�¶L ول اE¶	ا @¶gZ� ¶_  ض¶�ورة أن	إ �¶�G Iاب��	ا

G-¶¶¶_ ا	�!��¶¶¶d ض¶¶¶E ا	!¶¶¶�أة *¶¶¶2  ا	�¶¶¶Eاب�� ا	!��&¶¶¶� I	Q7-¶¶¶�ء 
 I�g��	ا TL��!	ا. 
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آ!� ���ول ا	��ن��h ا	�¶Eر��2  ا	!�¶�رات ا	�¶M¶L �¶Z!� 2ب      
      2¶¶-G رةE¶¶7	وا ������¶¶A	ب اMf	�¶¶ت �¶¶� ا#�8¶¶�ل ب�¶¶���A	ا
إ^���Gـ� وا&��Mل ��!%�¶ـ� ا	�¶ E�E	f�-¶(ع *¶2 ا	�!¶@ *¶2       
ا#ن�=�ب¶¶¶¶�ت 	A¶¶¶¶�ب ��G)f¶¶¶¶(ن ج¶¶¶¶Eد 	¶¶¶¶�GE ا	%¶¶¶¶�Eات *¶¶¶¶2  

آ!� ���ول ا	�Eر�P جdء ��ص ب!�اآ¶d دG¶� ��¶�رآI ا	!¶�أة     
*¶¶¶2 ا	�Z¶¶¶� ا	!�-¶¶¶2 ح�¶¶¶� ��¶¶¶�ول ه¶¶¶�ا ا	d¶¶¶Aء ا�ج¶¶¶�اءات      
وا	=f¶¶¶(ات ا	�¶¶¶M� �¶¶¶� 2	� �¶¶¶Z!� �¶¶¶	2G)¶¶¶f�! ا	A!��¶¶¶�ت   
ا ه-�I إدارة ��اآd ا	�GE وا	�2 �� إن��ؤه� دا�@ ا	A!���ت 
ا ه-�I ا	���IZ *2 ا	!�¶�وع *¶2 ا	!��*F¶�ت ا	�Mث¶I وآ¶�ن      
��ب ا	!�f(ع EGد �� ا *�Zر وا#^��اح�ت 	�f(�� ا	�!@ 

 .  
ا	��EA ب�	�آ� أن ا	��ن��h ا	�Eر��2�r¶� 2 *¶2 إL¶�ر ��¶�وع     

 I��¶¶8!	ا I¶¶��7	2 ا¶¶* �¶¶Z�	!¶¶�أة �¶¶� ا	ا ��¶¶Z!�"وص¶¶(ل " ،
   I¶¶¶¶¶¶�	وE	ا I¶¶¶¶¶¶�!��-	 I�	ا#&¶¶¶¶¶¶��ا I¶¶¶¶¶¶	(آ�	!!¶¶¶¶¶¶(ل �¶¶¶¶¶¶� ا	وا

ه¶¶¶¶2 وا	¶¶¶¶�ي ��g¶¶¶¶� *¶¶¶¶2 ث¶¶¶¶Mث ���*F¶¶¶¶�ت و
 أآ�(ب�  6ا	��^�I وح-(ان و

و ��¶¶¶Eف  إ	¶¶¶_ ��d¶¶¶�d ��¶¶¶�رآI ا	!¶¶¶�أة *¶¶¶2 ا	�Z¶¶¶� ا	!�-¶¶¶2 
ب�	I¶¶¶¶��7 ا	!M¶¶¶¶� �¶¶¶¶�  I��¶¶¶¶8ل ا	�!¶¶¶¶@ �¶¶¶¶V ا	!�ش¶¶¶¶��ت       
    �¶Z�	ت ا�¶�	n 2¶* I!��رآ	ا I�!هrب ���Gو V*ت ورM!��!	ا
ا	!�-¶¶2  و�!�Z¶¶��� �¶¶�  �¶¶(ض ا#ن�=�ب¶¶�ت ا	!�-�¶¶I ، آ!¶¶�    

ى ا	!V!�A ا	I¶-G�g  �%�2 ا	!��وع إ	2 ��%�� ا��Aه�ت ^(
   TL�¶¶¶¶¶�!	2 ا¶¶¶¶¶* I¶¶¶¶¶�-ت ا ه�¶¶¶¶¶!F�!	وا I¶¶¶¶¶����f	و^��دا�¶¶¶¶¶� ا
    I���¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶A!	!¶¶¶�أة *¶¶¶2 ا	ا Iن�¶¶¶( ��¶¶¶�رآ I*E��¶¶¶%!	ا
ا	!�-�¶¶I، آ!¶¶� �%¶¶�2 إ	¶¶2 ر*¶¶V وG¶¶2 ا	!(ا�L¶¶�ت ا	���g¶¶�ت      

 ����	n 2*  2:�%�	(ج(د ا	ا �Gد I�!!�-2 وأه	ا �Z�	ب�.  

 Iر���E�	ا I(رش	ت اE7G �!أآ�(ب� وح-(ان ، ب��
   I¶F*��!ب Tز��¶^d	-!�أة ب�	7(�2 	9 ا-A!	2 ��7 ا*  Iن���	ا

6       �¶¶�	M� �¶¶� 9 ، وf¶¶%pأ
    I¶¶¶��ب��	ادر ا)¶¶¶Z	ش¶¶¶�ب و*�¶¶¶�ة �¶¶¶� ا �¶¶¶�G I¶¶¶%!� Pر�E¶¶¶�
�F!�ت ا ه-�¶I ب!��*I¶F ا	�¶�^�I  و��(G¶(ا �¶�      

 ب�� MLب ج����ت و �����A و حdب���

  
و^¶¶E ��¶¶�ول ا	��ن¶¶��h  ا	�¶¶Eر��2  ا	!�¶¶�رات ا &�&¶¶�I ا	�¶¶2      
  I¶¶�-ت ا ه�¶¶��!A	ي اE¶¶	 ع)¶¶f�!	¶¶��ب ا�	ا ���¶¶%�Z� أن �¶Z!�
       E¶��r�	ا P¶%ة وآ)GE¶	ت اM¶!ب�!¶@ ح I¶=�ص	!��رات ا	ا @��
�رآI ا	%��&¶¶¶¶�I 	-!¶¶¶¶�أة وآ¶¶¶¶�	`  
��¶¶¶�رات ا	���I¶¶¶u ا	!I¶¶¶��!�A 	-�8¶¶¶(ل E¶¶¶��r� 2¶¶¶-G أL¶¶¶�اف  
ا	!V¶¶¶!�A ا	V¶¶¶� ،  ��-G�¶¶¶g ا	��¶¶¶�ف G-¶¶¶2 ��¶¶¶�رات إE¶¶¶Gاد       
ا	�!¶¶¶Mت ا#ن�=�ب�¶¶¶I و ا	�T¶¶¶��f ا	�!-¶¶¶M¶¶¶� �¶¶¶� �¶¶¶��-G 2ل    
إآ%�ب�� ���رات ج�ب ا	!���G)f وا	��gوض وا�^��ع ا	�¶2  

 �I!�@ أه� د�G:� ا	�!Mت ا#ن�=�ب�

آ!� ���ول ا	��ن��h ا	�¶Eر��2  ا	!�¶�رات ا	�¶M¶L �¶Z!� 2ب        
      2¶¶-G رةE¶¶7	وا ������¶¶A	ب اMf	�¶¶ت �¶¶� ا#�8¶¶�ل ب�¶¶���A	ا
إ^���Gـ� وا&��Mل ��!%�¶ـ� ا	�¶ E�E	f�-¶(ع *¶2 ا	�!¶@ *¶2       
ا#ن�=�ب¶¶¶¶�ت 	A¶¶¶¶�ب ��G)f¶¶¶¶(ن ج¶¶¶¶Eد 	¶¶¶¶�GE ا	%¶¶¶¶�Eات *¶¶¶¶2  

  .ا#ن�=�ب�ت
آ!� ���ول ا	�Eر�P جdء ��ص ب!�اآ¶d دG¶� ��¶�رآI ا	!¶�أة     
*¶¶¶2 ا	�Z¶¶¶� ا	!�-¶¶¶2 ح�¶¶¶� ��¶¶¶�ول ه¶¶¶�ا ا	d¶¶¶Aء ا�ج¶¶¶�اءات      
وا	=f¶¶¶(ات ا	�¶¶¶M� �¶¶¶� 2	� �¶¶¶Z!� �¶¶¶	2G)¶¶¶f�! ا	A!��¶¶¶�ت   
ا ه-�I إدارة ��اآd ا	�GE وا	�2 �� إن��ؤه� دا�@ ا	A!���ت 
ا ه-�I ا	���IZ *2 ا	!�¶�وع *¶2 ا	!��*F¶�ت ا	�Mث¶I وآ¶�ن      

��ب ا	!�f(ع EGد �� ا *�Zر وا#^��اح�ت 	�f(�� ا	�!@ 	-�
�GE	ا d2 ��اآ* .

ا	��EA ب�	�آ� أن ا	��ن��h ا	�Eر��2�r¶� 2 *¶2 إL¶�ر ��¶�وع     
 I��¶¶8!	ا I¶¶��7	2 ا¶¶* �¶¶Z�	!¶¶�أة �¶¶� ا	ا ��¶¶Z!�

   I¶¶¶¶¶¶�	وE	ا I¶¶¶¶¶¶�!��-	 I�	ا#&¶¶¶¶¶¶��ا I¶¶¶¶¶¶	(آ�	!!¶¶¶¶¶¶(ل �¶¶¶¶¶¶� ا	وا
"AusAID  "ت و�¶¶¶¶F*��� ثM¶¶¶¶2 ث¶¶¶¶* �¶¶¶¶g�� ¶¶¶¶�ي	وا

ا	��^�I وح-(ان و

و ��¶¶¶Eف  إ	¶¶¶_ ��d¶¶¶�d ��¶¶¶�رآI ا	!¶¶¶�أة *¶¶¶2 ا	�Z¶¶¶� ا	!�-¶¶¶2 
ب�	I¶¶¶¶��7 ا	!M¶¶¶¶� �¶¶¶¶�  I��¶¶¶¶8ل ا	�!¶¶¶¶@ �¶¶¶¶V ا	!�ش¶¶¶¶��ت       
    �¶Z�	ت ا�¶�	n 2¶* I!��رآ	ا I�!هrب ���Gو V*ت ورM!��!	ا
ا	!�-¶¶2  و�!�Z¶¶��� �¶¶�  �¶¶(ض ا#ن�=�ب¶¶�ت ا	!�-�¶¶I ، آ!¶¶�    

�%�2 ا	!��وع إ	2 ��%�� ا��Aه�ت ^(
   TL�¶¶¶¶¶�!	2 ا¶¶¶¶¶* I¶¶¶¶¶�-ت ا ه�¶¶¶¶¶!F�!	وا I¶¶¶¶¶����f	و^��دا�¶¶¶¶¶� ا
    I���¶¶¶�	9 ا	�¶¶¶A!	!¶¶¶�أة *¶¶¶2 ا	ا Iن�¶¶¶( ��¶¶¶�رآ I*E��¶¶¶%!	ا
ا	!�-�¶¶I، آ!¶¶� �%¶¶�2 إ	¶¶2 ر*¶¶V وG¶¶2 ا	!(ا�L¶¶�ت ا	���g¶¶�ت      

 ����	n 2*  2:�%�	(ج(د ا	ا �Gد I�!!�-2 وأه	ا �Z�	ب�

 2�F*���6  Iر���E�	ا I(رش	ت اE7G �!أآ�(ب� وح-(ان ، ب��
   I¶F*��!ب Tز��¶^d	-!�أة ب�	7(�2 	9 ا-A!	2 ��7 ا*  Iن���	ا

6 -5ا	�¶¶�^�I *¶¶2  ا	�g¶¶�ة �¶¶�    
    I¶¶¶��ب��	ادر ا)¶¶¶Z	ش¶¶¶�ب و*�¶¶¶�ة �¶¶¶� ا �¶¶¶�G I¶¶¶%!� Pر�E¶¶¶�

�F!�ت ا ه-�¶I ب!��*I¶F ا	�¶�^�I  و��(G¶(ا �¶�      ا	��If ب�	!
ب�� MLب ج����ت و �����A و حdب���

و^¶¶E ��¶¶�ول ا	��ن¶¶��h  ا	�¶¶Eر��2  ا	!�¶¶�رات ا &�&¶¶�I ا	�¶¶2      
  I¶¶�-ت ا ه�¶¶��!A	ي اE¶¶	 ع)¶¶f�!	¶¶��ب ا�	ا ���¶¶%�Z� أن �¶Z!�
       E¶��r�	ا P¶%ة وآ)GE¶	ت اM¶!ب�!¶@ ح I¶=�ص	!��رات ا	ا @��

�رآI ا	%��&¶¶¶¶�I 	-!¶¶¶¶�أة وآ¶¶¶¶�	`  	-Q7¶¶¶¶��� ا	!��-I¶¶¶¶7 ب�	!�¶¶¶¶ 
��¶¶¶�رات ا	���I¶¶¶u ا	!I¶¶¶��!�A 	-�8¶¶¶(ل E¶¶¶��r� 2¶¶¶-G أL¶¶¶�اف  
ا	!V¶¶¶!�A ا	V¶¶¶� ،  ��-G�¶¶¶g ا	��¶¶¶�ف G-¶¶¶2 ��¶¶¶�رات إE¶¶¶Gاد       
ا	�!¶¶¶Mت ا#ن�=�ب�¶¶¶I و ا	�T¶¶¶��f ا	�!-¶¶¶M¶¶¶� �¶¶¶� �¶¶¶��-G 2ل    
إآ%�ب�� ���رات ج�ب ا	!���G)f وا	��gوض وا�^��ع ا	�¶2  

�!�@ أه� د�G:� ا	�!Mت ا#ن�=�ب�



  
   
و���!E ا	�!-EG _-G Iة و&�:@ �� أه!�� ���Z@ ا	���	g¶�ت   

 ¶¶� V¶¶�^)� ن)¶¶�-�  V¶¶!ج ، I¶¶-G�* I¶¶�Lأج¶¶@ �(ا �¶¶� '¶¶-�=� �
ا	¶¶Eول ا	��ب�¶¶I¶¶Q��G _¶¶-G I ا	!(ا�Z¶¶�� ،  I¶¶�L@ و*¶¶(د �¶¶� 
   I¶¶u���، I¶¶�L!(ا	ا I¶¶-!�	 اء�g¶¶& ن¶¶(ا)Z�	  ش=8¶¶��ت �¶¶$ث�ة
      I¶	2 آ¶@ دو¶* I¶!��ح	(&¶�:@ ا	ام �=�-' اE=�&ب� ���L!(ا	ا
�Gب�¶¶I ، وا	�(اص¶¶@ وا	��%¶¶�V¶¶� T ا	��	!¶¶�ن��� وا	%��&¶¶��� 

   E¶¶¶�� فE¶¶¶ب� ��¶¶¶��MG��@ و�$&%¶¶¶�ت ا	!V¶¶¶!�A ا	!¶¶¶Eن2 وا
ا	������ت وا	%��&�ت ا	���I 	��(ا*��Q�7� V� Tت  ح7(ق 

I�L!(ا	ن%�ن وا�   .ا

  

و^E ا&��K*E ا	�!-I ا	�2 نK¶G�� 2�¶%&$� ����¶g و�-�7¶_     
    I¶-!وأب��ده¶� وب� I¶�L!(ا	2 ب��!�A!	2 اG)	ن�� ا
     ،  I¶¶�L�7ا!�E-	 I¶¶ب���	ا I¶¶%&$!	��7¶¶� ا-L¶¶2 أ�	ا I¶¶�L!(ا	ا

_ �G¶���    أ	¶' �¶(ا �L	�I¶-!     وآ%��G ��  E��r� Pة إ	¶ 
  I�L!(ا	اء �� أج@ اEن _-G ����^)� لM� �� I�L!(ا	ا. 

  V¶^)� _-G 2ون��Z	ش�� ���(ى اE� I-!�	ر ا�L2 إ* �� E^و
�$&%K¶G�� I �¶�ص ب�	!(اI¶�L  ون�¶�ت G-�¶� ا	Eرا&¶�ت       
   ،  I¶¶¶-!�	أو ب� I¶¶¶�L!(ا	ب� I¶¶¶=�ص	!�-(�¶¶¶�ت ا	7¶¶¶�ر�� وا�	وا

-G Iون���Z	ا IG)!A� -����¶'    وإدارة	9 ب¶(ك �¶g	ا V^)� _
 E¶¶¶7G �¶¶¶�  E¶¶¶7* I¶¶¶ان�E�!	ا If¶¶¶ا ن� E��¶¶¶ص _¶¶¶-Gو ، I¶¶¶-!�	ب�
      2¶¶¶* I¶¶¶�-ت ا ه�¶¶¶!F�!	ا V¶¶¶�  I�7�¶¶¶%�� ت�¶¶¶G�!ة اج��¶¶¶�G
     I¶G��L �¶� �¶!آ ، I¶-!�	ا ���*E��&2 ا�	ة ا���	ت ا�F*��!	ا
     �¶� �¶��-G  V¶�^)�-	 وا&¶�!�رات I-!�	-����' ب�	ب(&��ات 

  

�I¶-!� )17400   (  V¶�^) *¶2 ج!¶V أآ�¶� �¶�      
         �¶¶¶�g�� ةE¶¶� لM¶¶� `¶¶	وذ ،   I¶¶�L!(ا	اء �¶¶� أج¶¶@ اE¶¶ن _¶¶-G
   I�¶¶¶¶%ن _¶¶¶¶-Gأ K¶¶¶¶¶¶¶¶2 ا&¶¶¶¶�!�ت ش¶¶¶¶����  ، وآ�ن�	ا I¶¶¶¶-!�	ا

أآ�¶(ب� ،  وا	!�(*�¶I     �6(^���ت ��   ���*�Fت  ح-(ان ،  و

و�� ا	!���F أن ��� �(ج�� IQ��G ا	!(ا���L ا	�2 ��!@ 
�ت �� آ�*I ا	Eول ا	��ب�I إ	_ ا	�7دة ا	��ب �Mل 
^!��� ا	�7د�I *2 ��رس ، وذ	` 	E*��� ن�( إصMح�ت 
إج�ا:�I و������E�� @�A� Iأ ا	!(اE%A�� I�Lا G-_ أرض 

                       

ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة 
        ل املواطنةل املواطنةل املواطنةل املواطنة

  I¶7وث�   _-G I����	(^���ت ا�	ا V!ج I-!أ��م ح ��� K!ا���
  K¶¶¶G�� 2�¶¶¶%&$� ����¶¶¶g¶¶¶2 ن�	وا I¶¶¶�L!(ا	اء �¶¶¶� أج¶¶¶@ اE¶¶¶ن
       I¶�!��-	 ¶(ار�	ن%¶�ن ، و�-�7¶_ ا�	-%Mم وا	��!�¶I وح7¶(ق ا
وح7¶¶¶(ق ا�ن%¶¶¶�ن  ب¶¶¶�GE �¶¶¶� ��آ¶¶¶d ا	Z¶¶¶(اآ�2 	-��¶¶¶(#ت      
I¶¶¶¶F*��!ب E¶¶¶¶2 ح�شg�¶¶¶¶¶¶¶¶` ب!¶¶¶¶$�!�  ص	وذ ، I¶¶¶¶�L�7ا!�E	ا 
      K¶2 اش¶��آ�	ا I¶�-ت ا ه�¶!F�!	-¶2 ا�ش�رك *�� �! I�^��	ا

 Ig-�=!	م اMG�  .*2 ا	�!-I وا	���g�8 و�!�-2 و&�:@ ا
و^E ج�ء ا	��ص E7G _-G ا	!$�!� ا	=��� 2	I¶-!�-  �¶�رج   
ا	�7ه�ة �rآ�Eا G-_ ا	I���f ا	�¶��� I	I¶-!�- و&¶��� �ش¶�اك     

ا	�!-¶I ، و	�g¶�   ا	!(ا���L *2 ا ^�	�� ا	!=�-Ig  *¶2 *��	�¶�ت   
 ن�Fر ا	!%u(	�� وا	!��!�� وص��ع ا	7¶�ار إ	¶_ ا	!�¶MZت    
ا	�2 ���ن2 ���� ا	!(ا�L ا	!�-2 ب��Eا G¶� ا	��ص¶!I وا	�¶2    
����*_ �!��� �V ض�ورة �!��� ب�7(^�  ا	� ��-gZ� 2	� ��E¶أ  

  
و^¶¶E انK¶¶7-f ح!-¶¶I ن¶¶Eاء �¶¶� أج¶¶@ ا	!(اI¶¶�L  *¶¶2 ا	�-¶¶Eان       
�� �Mل  �Z(��  ا:�Mف �� �!�-¶2  
ا	!V¶¶¶¶!�A ا	!¶¶¶¶Eن2 وا	%��&¶¶¶¶��� ورج¶¶¶¶�ل ا	Zg¶¶¶¶� وا	�g¶¶¶¶�ن��  
    I¶¶¶�Lا)!-	 I¶¶¶ن�¶¶¶�ء ح�آ� h¶¶¶�و��	أج¶¶¶@  ا �¶¶¶� ���g�¶¶¶8	وا
    ، I�¶&وا  ���¶Q� I¶-!*2 ح �إ^�ار ��� I�Lاء �(اEاد نEGوإ
    T¶¶!(اث�	¶¶(اردة *¶¶2 ا	ا I¶¶ن�)Z	!�¶¶�دئ ا	¶¶_  ا	¶¶` ا&¶¶���دا إ	وذ
 I¶¶���	!%¶¶�واة وا	ا ����E¶¶7� 2¶¶*ن%¶¶�ن، و�
وا	�Eل وا	�Zا�I ا�ن%�ن�I ، وآ�	`  ا	��7 ا	%��� I	Q�-¶�رة  
   @¶¶¶!Aو� I%¶¶¶!�و�	و�=�-¶¶¶' ا د�¶¶¶�ن ا I��M¶¶¶&�ا	��ب�¶¶¶I وا

و���!E ا	�!-EG _-G Iة و&�:@ �� أه!�� ���Z@ ا	���	g¶�ت   
 ¶¶� V¶¶�^)� ن)¶¶�-�  V¶¶!ج ، I¶¶-G�* I¶¶�Lأج¶¶@ �(ا �¶¶�

ا	¶¶Eول ا	��ب�¶¶I¶¶Q��G _¶¶-G I ا	!(ا�Z¶¶�� ،  I¶¶�L@ و*¶¶(د �¶¶� 
   I¶¶u���، I¶¶�L!(ا	ا I¶¶-!�	 اء�g¶¶& ن¶¶(ا)Z�	  ش=8¶¶��ت �¶¶$ث�ة
      I¶	2 آ¶@ دو¶* I¶!��ح	(&¶�:@ ا	ام �=�-' اE=�&ب� ���L!(ا	ا
�Gب�¶¶I ، وا	�(اص¶¶@ وا	��%¶¶�V¶¶� T ا	��	!¶¶�ن��� وا	%��&¶¶��� 

   E¶¶¶�� فE¶¶¶ب� ��¶¶¶��MG�و�$&%¶¶¶�ت ا	!V¶¶¶!�A ا	!¶¶¶Eن2 وا
ا	������ت وا	%��&�ت ا	���I 	��(ا*��Q�7� V� Tت  ح7(ق 

I�L!(ا	ن%�ن وا�ا

  
و^E ا&��K*E ا	�!-I ا	�2 نK¶G�� 2�¶%&$� ����¶g و�-�7¶_     

ن�� ا	(2G ا	!�A!�2 ب�	!(اI¶�L وأب��ده¶� وب�!-¶I     ا	�(ار 
     ،  I¶¶�L�7ا!�E-	 I¶¶ب���	ا I¶¶%&$!	��7¶¶� ا-L¶¶2 أ�	ا I¶¶�L!(ا	ا

وآ%��G ��  E��r� Pة إ	¶ 
  I�L!(ا	اء �� أج@ اEن _-G ����^)� لM� �� I�L!(ا	ا

  V¶^)� _-G 2ون��Z	ش�� ���(ى اE� I-!�	ر ا�L2 إ* �� E^و
�$&%K¶G�� I �¶�ص ب�	!(اI¶�L  ون�¶�ت G-�¶� ا	Eرا&¶�ت       
   ،  I¶¶¶-!�	أو ب� I¶¶¶�L!(ا	ب� I¶¶¶=�ص	!�-(�¶¶¶�ت ا	7¶¶¶�ر�� وا�	وا

-G Iون���Z	ا IG)!A� وإدارة
 E¶¶¶7G �¶¶¶�  E¶¶¶7* I¶¶¶ان�E�!	ا If¶¶¶ا ن� E��¶¶¶ص _¶¶¶-Gو ، I¶¶¶-!�	ب�
      2¶¶¶* I¶¶¶�-ت ا ه�¶¶¶!F�!	ا V¶¶¶�  I�7�¶¶¶%�� ت�¶¶¶G�!ة اج��¶¶¶�G
     I¶G��L �¶� �¶!آ ، I¶-!�	ا ���*E��&2 ا�	ة ا���	ت ا�F*��!	ا
     �¶� �¶��-G  V¶�^)�-	 وا&¶�!�رات I-!�	-����' ب�	ب(&��ات 

 ���L!(ا	ا @�^.  
  
�!-¶I *¶2 ج!¶V أآ�¶� �¶�      و^E نK¶�A ا	  

         �¶¶¶�g�� ةE¶¶� لM¶¶� `¶¶	وذ ،   I¶¶�L!(ا	اء �¶¶� أج¶¶@ اE¶¶ن _¶¶-G
   I�¶¶¶¶%ن _¶¶¶¶-Gأ K¶¶¶¶¶¶¶¶2 ا&¶¶¶¶�!�ت ش¶¶¶¶����  ، وآ�ن�	ا I¶¶¶¶-!�	ا

�(^���ت ��   ���*�Fت  ح-(ان ،  و
  I�^��	وا.  

   
و�� ا	!���F أن ��� �(ج�� IQ��G ا	!(ا���L ا	�2 ��!@ 

�ت �� آ�*I ا	Eول ا	��ب�I إ	_ ا	�7دة ا	��ب �Mل �(^��
^!��� ا	�7د�I *2 ��رس ، وذ	` 	E*��� ن�( إصMح�ت 
إج�ا:�I و������E�� @�A� Iأ ا	!(اE%A�� I�Lا G-_ أرض 

  V^(ا	ا 
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ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة ماعت وملتقى احلوار خيتتمان محلة 
ل املواطنةل املواطنةل املواطنةل املواطنةنداء من أجنداء من أجنداء من أجنداء من أج

  I¶7وث�   _-G I����	(^���ت ا�	ا V!ج I-!أ��م ح ��� K!ا���
  K¶¶¶G�� 2�¶¶¶%&$� ����¶¶¶g¶¶¶2 ن�	وا I¶¶¶�L!(ا	اء �¶¶¶� أج¶¶¶@ اE¶¶¶ن
       I¶�!��-	 ¶(ار�	ن%¶�ن ، و�-�7¶_ ا�	-%Mم وا	��!�¶I وح7¶(ق ا
وح7¶¶¶(ق ا�ن%¶¶¶�ن  ب¶¶¶�GE �¶¶¶� ��آ¶¶¶d ا	Z¶¶¶(اآ�2 	-��¶¶¶(#ت      
I¶¶¶¶F*��!ب E¶¶¶¶2 ح�شg�¶¶¶¶¶¶¶¶` ب!¶¶¶¶$�!�  ص	وذ ، I¶¶¶¶�L�7ا!�E	ا
      K¶2 اش¶��آ�	ا I¶�-ت ا ه�¶!F�!	-¶2 ا�ش�رك *�� �! I�^��	ا

 Ig-�=!	م اMG�*2 ا	�!-I وا	���g�8 و�!�-2 و&�:@ ا
و^E ج�ء ا	��ص E7G _-G ا	!$�!� ا	=��� 2	I¶-!�-  �¶�رج   
ا	�7ه�ة �rآ�Eا G-_ ا	I���f ا	�¶��� I	I¶-!�- و&¶��� �ش¶�اك     

ا	!(ا���L *2 ا ^�	�� ا	!=�-Ig  *¶2 *��	�¶�ت   
 ن�Fر ا	!%u(	�� وا	!��!�� وص��ع ا	7¶�ار إ	¶_ ا	!�¶MZت    
ا	�2 ���ن2 ���� ا	!(ا�L ا	!�-2 ب��Eا G¶� ا	��ص¶!I وا	�¶2    
����*_ �!��� �V ض�ورة �!��� ب�7(^�  ا	� ��-gZ� 2	� ��E¶أ  

 I�L!(ا	ا.  

و^¶¶E انK¶¶7-f ح!-¶¶I ن¶¶Eاء �¶¶� أج¶¶@ ا	!(اI¶¶�L  *¶¶2 ا	�-¶¶Eان        
�� �Mل  �Z(��  ا:�Mف �� �!�-¶2   2008 ا	��ب��G ��� Iم

ا	!V¶¶¶¶!�A ا	!¶¶¶¶Eن2 وا	%��&¶¶¶¶��� ورج¶¶¶¶�ل ا	Zg¶¶¶¶� وا	�g¶¶¶¶�ن��  
    I¶¶¶�Lا)!-	 I¶¶¶ن�¶¶¶�ء ح�آ� h¶¶¶�و��	أج¶¶¶@  ا �¶¶¶� ���g�¶¶¶8	وا
    ، I�¶&وا  ���¶Q� I¶-!*2 ح �إ^�ار ��� I�Lاء �(اEاد نEGوإ
    T¶¶!(اث�	¶¶(اردة *¶¶2 ا	ا I¶¶ن�)Z	!�¶¶�دئ ا	¶¶_  ا	¶¶` ا&¶¶���دا إ	وذ

�ن%¶¶�ن، و*¶¶����E¶¶7� 2 ا	!%¶¶�واة وا	���¶¶I ا	Eو	�¶¶I 	�7¶¶(ق ا
وا	�Eل وا	�Zا�I ا�ن%�ن�I ، وآ�	`  ا	��7 ا	%��� I	Q�-¶�رة  
   @¶¶¶!Aو� I%¶¶¶!�و�	و�=�-¶¶¶' ا د�¶¶¶�ن ا I��M¶¶¶&�ا	��ب�¶¶¶I وا

  .ا	��اث ا�ن%�ن2 
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اح�� �!�Z ن�!@ !!. �!�Z ن�7@ ان� �Z(ن ر:�9 ا	!��وع 
 I��Z%�	وض ا��	وا �%gن s�A	ا T��L �G 2�)^ �-ح
وإMLق ا	8(ار�� وا	�Eر���ت و ن�� ح�	I �� ا	�dة و 

��P و&����G ه��%_ آ@ ���آ-�� ا	�!�I ب�� أ*�اد ا	
ون�Z�g ��8 وب9 ودة ا	-_ ب��!-� ا	��آ%��ن�� و 

اح�� �!�Z ن�!@ ح-� ^(�2 . ا���ان��� وا	�����8 و��pه�
��@ ش�(ب ا&�� و�Z* _-Gة آ-�� �-7(ا د�G أ���2Z واح�� 
 If� لM� �� @وش�� Rن�!@ ح-� ^(�_ واض �Z!�

�E7م ا	!%�EGة  �Eرو&I و�(ثV� I7 ا	��8 نg%�� وه_ ه�
 P-pة ا�Z* _-Gاآ�� واآ�� و E�g�%ه�� ��%gن�� ه_ ن#
 ����g�� @اج �� _Zا��� �GEب Kآ�ن I�)�&#ح�ت ا�A�	ا
 I-Z�!	ه( دة ح@ ا s� �%g:�9 ن�	ا �����
و	�Z ����� ا	��P و*�Z� و�(ج���� وأهEا*� ه_ دى 

 I�7�7�	ا I-Z�!	زى ا. ا _Gاد��	ا Eس ب�����	ن #ن ا�^��	
 I�7	( ش�*(ا ح-� ح7�7_ ه���(ا ا	ب9  I�7ب T--_ ب���	ا .

 _�MG#ا �GE	ة واE�E�8 ج� T-=ب @�gآ �Eم وحMG�ا
 I�)7-!_ و��	ا �وا	��ا�h ا�I��MG ا	!Z�Ig ح(ل ا	��
 �8� I!�^ ءMGوا I��Z%�	وض ا��	!�8ي وا	ا s�A	ا

E�Eا#�@ �� ج T-=ب I-�gول آE	وه����� ب�� ا .MG�م ا
�!T-=� �Z ح-� ^(�_ *_ ا^@ �� ش�� ب9 ��7_ *_ 
 hا���	ا ���	 ���E7!	وا ��E�!	ا �� Pوح Iص وا��نMا�
� ا	�-!_ و���_ ��-	 ��!GEل ب�!G#رج�ل ا
ا	I�-f ه�=-7(ا ح�	I �� ا	�P وا	�GE ب�� ج!�V ا*�اد 
ا	��P ا	!�8ى #ن ا�� ��8 ه( ا�� ش�آ���� 

�!-G ��Gا&��ج� I	=�رج و���و	ؤن� *_ ا
 ��G�f�&��8 ورو&�� ب�	-!�ء �� ا�	وا&���اد ب�] ا
 I��8	وا I�!-�	ت ا#�A!	ة *_ آ@ ��8 و*_ آ@ ا�gL T-�

  &�(ات *7} 5وا#^��8د�M� _* Iل 

  
  العملية بقت مهزلة

 I�*ش�ة ن���� ��p وض�ت�g� #وض�ت ���ش�ة ، و�g� #
 K^)	ا P%د آ�A!	 P�	�&(د ، آ-�� أ��	وا �����f%-g	ب�� ا

    

  : مهندس فيزيائي  
  ؟!!

  
 ���pو I2 ��8 �� ��-�� وا^��8د وص�* Iآ@ ح�ج
و��p� �R-8�� �Z! 	( أص�E�G Rن� ح-� ^(�2 ��8ي #ن 
ا	��س ه���(ح��p �� E اى �=�f} ب@ �-�7:�� وآ-�� ه� 

إ��ان نK�A *_ �(ح�Z� . E(ن 	��� هEف واحE وه( ��8
��انM� �� 2ل ا	�-� ا	�(وى ا#��ان_ وآ�	` 
 ���G�f�&-_ ب�	ا I��)7	م اMوب�آ%��ن وه��ك �� ا ح E��	ا
�(ح�E ش�P ��8 و�Z* _-Gة آ�س ا �� ا *��I�7 آ�ن 

ا	��� ا	�-!2 . ح-� ^(�2 وح��77� ب9 دة ح-� ص��� ^(ى
ه( ا�� ^(�_ �� ا	EرجI ا#و	_ ��7_ زو�@ �Gوزن� ن�7@ 
��!@ اآ�� ���وع ب�� G-!2 *2 ��8 و����ف 
G-_ آ@ ا &���ة وا	I�-f وإح�� ب��!@ ا�� وب��Zg *_ ا�� 
ه��ك ا	Z��� �� ا	�-!�ء ا	��(د وا	��آ%��ن��� ا	-_ 
 E�7� V7_ ��ج�� Iوز ��!@ ح�ج�G )	و M�* ده�Mا ب)�E�
 �� ���Z	ان ه��ك ا P_ ج�ن	؟ ا
!�7!�� *_ ��8 وا	-_ ب���(ا ��8 و�E7روا 
وه�ن�7_ ش�آ��� 	� ^(ى 	( &�EG ب9 # 

�!�Z ن�7@ ان� �Z(ن ر:�9 ا	!��وع 
 I��Z%�	وض ا��	وا �%gن s�A	ا T��L �G 2�)^ �-ح
وإMLق ا	8(ار�� وا	�Eر���ت و ن�� ح�	I �� ا	�dة و 

ا	�!�I ب�� أ*�اد ا	
ون�Z�g ��8 وب9 ودة ا	-_ ب��!-� ا	��آ%��ن�� و 

ا���ان��� وا	�����8 و��pه�
��@ ش�(ب ا&�� و�Z* _-Gة آ-�� �-7(ا د�G أ���2Z واح�� 
 If� لM� �� @وش�� Rن�!@ ح-� ^(�_ واض �Z!�

�Eرو&I و�(ثV� I7 ا	��8 نg%�� وه_ ه�
 P-pة ا�Z* _-Gاآ�� واآ�� و E�g�%ه�� ��%gن�� ه_ ن#
 ����g�� @اج �� _Zا��� �GEب Kآ�ن I�)�&#ح�ت ا�A�	ا

 I=�ص	ا . I-Z�!	ه( دة ح@ ا s� �%g:�9 ن�	ا �����
و	�Z ����� ا	��P و*�Z� و�(ج���� وأهEا*� ه_ دى 

 I�7�7�	ا I-Z�!	ا
 I�7	( ش�*(ا ح-� ح7�7_ ه���(ا ا	ب9  I�7ب T--_ ب���	ا

 _�MG#ا �GE	ة واE�E�8 ج� T-=ب @�gآ �Eم وحMG�ا
 I�)7-!_ و��	ا �وا	��ا�h ا�I��MG ا	!Z�Ig ح(ل ا	��
 �8� I!�^ ءMGوا I��Z%�	وض ا��	!�8ي وا	ا s�A	ا

E�Eا#�@ �� ج T-=ب I-�gول آE	وه����� ب�� ا
�!T-=� �Z ح-� ^(�_ *_ ا^@ �� ش�� ب9 ��7_ *_ 
 hا���	ا ���	 ���E7!	وا ��E�!	ا �� Pوح Iص وا��نMا�

I���& h:-!_ و���_ . ون���	ا ���-	 ��!GEل ب�!G#رج�ل ا
ا	I�-f ه�=-7(ا ح�	I �� ا	�P وا	�GE ب�� ج!�V ا*�اد 
ا	��P ا	!�8ى #ن ا�� ��8 ه( ا�� ش�آ���� 

G-!�. و��8ن��� 
 ��G�f�&��8 ورو&�� ب�	-!�ء �� ا�	وا&���اد ب�] ا
 I��8	وا I�!-�	ت ا#�A!	ة *_ آ@ ��8 و*_ آ@ ا�gL T-�

وا#^��8د�M� _* Iل 
  

  حسني فؤاد 
العملية بقت مهزلة

  I�*ش�ة ن���� ��p وض�ت�g� #وض�ت ���ش�ة ، و�g� #
 K^)	ا P%د آ�A!	 P�	�&(د ، آ-�� أ��	وا �����f%-g	ب�� ا

  

مهندس فيزيائي   –حسن السيسي 
!!احللم القومي املصري 

 ���pو I2 ��8 �� ��-�� وا^��8د وص�* Iآ@ ح�ج
و��p� �R-8�� �Z! 	( أص�E�G Rن� ح-� ^(�2 ��8ي #ن 
ا	��س ه���(ح��p �� E اى �=�f} ب@ �-�7:�� وآ-�� ه� 

�Z(ن 	��� هEف واحE وه( ��8
���انM� �� 2ل ا	�-� ا	�(وى ا#��ان_ وآ�	` ا	��P ا

 ���G�f�&-_ ب�	ا I��)7	م اMوب�آ%��ن وه��ك �� ا ح E��	ا
�(ح�E ش�P ��8 و�Z* _-Gة آ�س ا �� ا *��I�7 آ�ن 

ح-� ^(�2 وح��77� ب9 دة ح-� ص��� ^(ى
ه( ا�� ^(�_ �� ا	EرجI ا#و	_ ��7_ زو�@ �Gوزن� ن�7@ 

��!@ اآ�� ���وع ب�� G-!2 *2 ��8 و����ف ازاى ان� 
G-_ آ@ ا &���ة وا	I�-f وإح�� ب��!@ ا�� وب��Zg *_ ا�� 

ه��ك ا	Z��� �� ا	�-!�ء ا	��(د وا	��آ%��ن��� ا	-_ . ؟!!
 E�7� V7_ ��ج�� Iوز ��!@ ح�ج�G )	و M�* ده�Mا ب)�E�

؟ ا	_ ج�نP ان ه��ك ا	Z��� �� !!*_ ��8 و ��8 ب9 
!�7!�� *_ ��8 وا	-_ ب���(ا ��8 و�E7روا ا	�-!�ء ا	

 I!�!	ب9 # . �7(�(ا ب� EG�& )	 ^(ى �	وه�ن�7_ ش�آ��� 

ية
عب
ش
 ال
فة
حا
ص
 ال



  
   
 V!��ر�	!@ ا�	!-��رات 	ا _-G @8�� _Z	 @!ه���E�Eج
و��(ض ��اب ا	!(ازنI و*2 �8(رن� ان ا	��ا��ت 	� ��@ 

ب� ا	��� ض�Z(ا G-2  ا	!��آ@ *� ���7� 2	g%�د ^�م
و	�Z   , آ!� ^�ل ر:�9 ه�Iu ا&�=Eا��ت ا راض2

 @��Z�!	!�ان2 ا�	ا {�f=�	ا TL��!	ا �@ ه( اد��ل ه��	ا
وا&���دة ا#راض2 وب���� ب�	!dاد ا	�-�2 وا&�=Eام 
ا	�E� @�)!� 2* I-�8 ه�� ا	!��TL ب�	!�ا*T وان��ء 

�!��E ا	T��f ��صI ان� ��� اeن   ,
ا	��8اوي 	�If�� @7 ا	�&(م ب�E �-` ا	!����Aت �!� 

آ!�   , ��(	�� إ	I��Z& TL��� 2 ���ع ب�	!�� و	�9 ا	Egان
��Gزرا IA��� ��p I��Z& ت��A��� Kأن�� وا^��� اص�� ,  
Mح K%�	 ا��ت�p ���7� ت أو�g	�=!	ا I	` *[ن ازا	�	و ,  

�7@ وا	�@ ه( إ�Gدة و	M�!A� ����� ���Z #ن���آ�ت ا	!%�
TL��!	ا ���	!�ان2 �	ا {�f=�	ا .   

  امحد صالح حممود
 فهل أنت مستعد ؟.... املستقبل يناديك 

# �(جE ح��ة آ-�� ن�Aح G-_ ا	Eوام و# �(جE ح��ة آ-�� 
و	�Z �(جE روح �!�-Iu ب� �@ و^�درة ، *�@ G-_ ا	Eوام

  G-_ ص����G و��7و�I ا�ح��ط و���ربI ا	�rس
و�(جE روح �%�%-! I	r�-س وا�ح��ط وا	�I!�d ح�_ دون 
 @Q* _ ا	إ ��	أن ���ول أن ��7وم وأن ���� ح�  
 V�8د ���8ك و�=��ر وج��` و�E�� �� K2 أن�^Eوص

  و	�9 أح��p Eك   أنK وحEك 
*rرج(ك آg_ ا&����ء و�EA� # V��Qي 	-(^K وح�ول أن 

�ول أن �dرع *2 روح` ���F ح���` وأن �=f} 	!%��7-` ح
  ا �@ و��fد ا�ح��ط 

ح�ول أن �Z(ن ش=8ً� ^�در G-_ ص��IG ا	��Aح وآ� 
 E_ �8!�� وارادة وج�	ج إ���� Pص� T��L @ن آrب ��$�
 �-�� �� _-G @8و�� E��� �� !@ ���ل�	وان� ب�  
  أ�� إذا ا&�%-!G V�Q�& K!�ك ه��ء و	� ��E8 إ# ا	�Eم

                       

وه( 	�8	R إ&�ا:�@ وضE ا	��	� ا	��ب2 ، آ@ �(م �!� 
ب!��2 أن�� ��P%Z�-  P&�Z� T7 إ&�ا:�@ أرض جE�Eة 

 I!-Z	ب!��2 ا I	d�� K7ب I�-!�	ة  اE�E` . ج	2 ذ	أض' إ
	I�Q7 ا	E7* E^ I���f%-gت ا	Z��� وا	Z��� �� اح��ام 
 _-G �����f%-g	ان7%�م ا P�%` ب	، وذ ��	2 	وE	ا V!�A!	ا
 ���-G �*��� �	 I�Q7	 ���	9 ا!��� '�Z* ، ��%gأن

�G PA-2 ^�دة ح!�س أن �7�g(ا �!� ه� *�� وأن �!Eوا 
أن �%���E  أ����E إ	2 إ�(ان�� *2 رام اa ، إذا أرادوا

ا	I�Q7 ا	I���f%-g اح��ام ا	!V!�A ا	Eو	2 	�� وب�	��	2 
�EAوا ا	�GE وا	�E��r ا	�ي رب!� �%�E7� T�7�� _-G EGم *2 

  ه�� ا	I�Q7 ا	!G I�8��%-_ ا	�@

  هذا هو احلل حول كل الطرق ىف مصر

  
  أحEى �����Aت T��L ا	�7ه�ة ا�&E�Zر�I ا	��8اوي

�(ض(ع *�ض ا	��ا�G I-_ ا	!����Aت *2 
 I	وE	ا )	 I7�7�	��8اوي و*2 ا	ا Iر�E�Z&�8 أ� T��L
ج�دة ص��R ��!@ ه�ا ا	�@ ح(ل آ@ ا	�fق واى ��(ر 

 V!��ر�	!@ ا�	!-��رات 	ا _-G @8�� _Z	 @!ه���E�Eج
و��(ض ��اب ا	!(ازنI و*2 �8(رن� ان ا	��ا��ت 	� ��@ 

ا	!��آ@ *� ���7� 2	g%�د ^�م
I	وE	ا��ت ا راض2  , اE=�&ا Iuآ!� ^�ل ر:�9 ه�

 @��Z�!	!�ان2 ا�	ا {�f=�	ا TL��!	ا �@ ه( اد��ل ه��	ا
وا&���دة ا#راض2 وب���� ب�	!dاد ا	�-�2 وا&�=Eام 
ا	�E� @�)!� 2* I-�8 ه�� ا	!��TL ب�	!�ا*T وان��ء 

, �%�آ� 	-���ب
ا	��8اوي 	�If�� @7 ا	�&(م ب�E �-` ا	!����Aت �!� 

��(	�� إ	I��Z& TL��� 2 ���ع ب�	!�� و	�9 ا	Egان
��Gزرا IA��� ��p I��Z& ت��A��� Kأن�� وا^��� اص��
Mح K%�	 ا��ت�p ���7� ت أو�g	�=!	ا I	` *[ن ازا	�	و

و	M�!A� ����� ���Z #ن���آ�ت ا	!%�
TL��!	ا ���	!�ان2 �	ا {�f=�	ا

  
امحد صالح حممود
املستقبل يناديك 

# �(جE ح��ة آ-�� ن�Aح G-_ ا	Eوام و# �(جE ح��ة آ-�� 
*�@ G-_ ا	Eوام

G-_ ص����G و��7و�I ا�ح��ط و���ربI ا	�rس
و�(جE روح �%�%-! I	r�-س وا�ح��ط وا	�I!�d ح�_ دون 
 @Q* _ ا	إ ��	أن ���ول أن ��7وم وأن ���� ح�
 V�8د ���8ك و�=��ر وج��` و�E�� �� K2 أن�^Eوص

أنK وحEك ... ��7�%-` 
*rرج(ك آg_ ا&����ء و�EA� # V��Qي 	-(^K وح�ول أن 

���F ح���` وأن �=f} 	!%��7-` ح
ا �@ و��fد ا�ح��ط 

ح�ول أن �Z(ن ش=8ً� ^�در G-_ ص��IG ا	��Aح وآ� 
 E_ �8!�� وارادة وج�	ج إ���� Pص� T��L @ن آrب ��$�
 �-�� �� _-G @8و�� E��� �� !@ ���ل�	وان� ب�
أ�� إذا ا&�%-!G V�Q�& K!�ك ه��ء و	� ��E8 إ# ا	�Eم
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وه( 	�8	R إ&�ا:�@ وضE ا	��	� ا	��ب2 ، آ@ �(م �!� 
�P%Z إ&�ا:�@ أرض جE�Eة 

 I!-Z	ب!��2 ا I	d�� K7ب I�-!�	ة  اE�Eج
	I�Q7 ا	E7* E^ I���f%-gت ا	Z��� وا	Z��� �� اح��ام أن ا

 _-G �����f%-g	ان7%�م ا P�%` ب	، وذ ��	2 	وE	ا V!�A!	ا
 ���-G �*��� �	 I�Q7	 ���	9 ا!��� '�Z* ، ��%gأن

  . أص��ب�� 

�G PA-2 ^�دة ح!�س أن �7�g(ا �!� ه� *�� وأن �!Eوا  
أ����E إ	2 إ�(ان�� *2 رام اa ، إذا أرادوا

ا	I�Q7 ا	I���f%-g اح��ام ا	!V!�A ا	Eو	2 	�� وب�	��	2 
�EAوا ا	�GE وا	�E��r ا	�ي رب!� �%�E7� T�7�� _-G EGم *2 

ه�� ا	I�Q7 ا	!G I�8��%-_ ا	�@
  

  املهندس مصطفى 
هذا هو احلل حول كل الطرق ىف مصر

أحEى �����Aت T��L ا	�7ه�ة ا�&E�Zر�I ا	��8اوي
  

�G �-Z�r&  2* ت��A��!	ا _-G Iا���	ض(ع *�ض ا)�
 I	وE	ا )	 I7�7�	��8اوي و*2 ا	ا Iر�E�Z&�8 أ� T��L
ج�دة ص��R ��!@ ه�ا ا	�@ ح(ل آ@ ا	�fق واى ��(ر 
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رب!� �Z(ن ب�� ��ش�2 ن9g ا	�dب ن�� IA	����Mٍرات 
 �� E�d	 I] أن�� ج�ءت ���ب���	2 &��ى ا�	ا Iب�d�	ا

2��Z ب�ؤ�I �(ض( I�G	vحEاث ا	��س G-_ ح%�ب E��G و	
ا	�_ را*K7 ا	!�ح-I ا	�!�� I�E	Mٍن�=�ب�ت أرى ��Aأ 
	-Z����� G-_ �-` اٍ#ن�=�ب�ت *�%�رع آ@ �� �!-` ا	!�ل 
	��ش�R نg%� و�rج�� ا	�g(ات  وا	�- I�Af	Q!�ن *�ض 
 P���	رع أو ^�@ وا��	اء ر*] ا)& �Eاج)�  

�-$ا ا	Eن��  ه( ^-I أEGاد ا	�-I�Af *�!� آ�� ن�F أن��
 I-!�ح	ل ا M� ��7�-�� �� _�	-(ح ا	` ه( آ� ا	آ� P���	؟وا
 ��7�d!� �� _�	-(ح ا	` آ� ا	ب ه( آ��p وا I�E��!�	ا
*���ك �� �7(م ب��-�T ا	-(ح وأ��ون ��f7(ن ورب!� 
 T�-��	ور�� اE	ا IG�!A	9 اgن �� I�Af-�	رك ا���

@t _* 2رع ا#ن�=�ب��	ه� اEزل ش���� V�f7�	ب  وا��p
ا	(G_ و*_ t@ وج(د ��ش��� # ��7g(ن �� اٍ#ن�=�ب�ت 
ٍا# ان�� &�P 	-���ة وا	��gوض �V ��شQ� R!( ن 
ن�Aح� ��7ب@ ��8	I���� R وأ��ون ��ون�� *�ص� 
 P��-	 Iص�g	ا �	 �!Q� _-�� دور ص��� _-G وض�g�-	
 �����Z	ح�ل ا ���Z	و I7%�ب	-���رة ا	و���رة 

  �-��ت 

  
إذا *(ا^V ا	��ل ه( ���g| 	-%�حI �� ا	!�ش��� أص��ب 
ا	���ر وا وزان ا	�I-�7 و��!�s �-2:�7 	-!�ش��� &��� 
أن�� بM ه(�I�&��& I أو ثE��!� I�*�7 ا	%�حI 	!�ش�2 
ا	(2�L وا	��� �� ٍا����ره� ب���� I7:�* I	�u-!(ا  ا &!�ع 

ا	(2�L ا	!Q!(ن وا ب�8ر ٍاذا *�	%�حE�� E^ Iت 	-�dب 
ن�Aح آ@ ��ش��� بM ٍا&����ء وا	=(ف اeن �� ا	�8ا�Gت 

  ا	Eا�-�I وا	�T�& 2 وحEثK *2 اٍ#ن��7ق ا ���

  أمحد مصطفى الغـر
 !انفصام ىف شخصية اتمع 

# �(جE ش` *2 أن ن�Fم ا	��-�� *2 ا	!Eارس ا	�I��)Z و 
	��-�� ا	!Eارس ا	��ب�I ا	=�صI ه( ا��Eاد  2���L	��Fم ا

*2 ا رب����ت و ا	=!%���ت ��gL �%�� V' *�� ، وان 
 h!��ه	ا _-G أت�L _�	ات ا��)f�	ت و اM�E��	ا Kآ�ن

  

 ��%g�	 �F�� ةE��!	(#��ت ا	ب2 وا��	ا �	��	دا:!� ا
 �p�	ب� I�G��	وا I�*�g�	وا Iاهd�	ا I!^ ن�rوآ ���MG�و
 �����pر I�E=	 2!	��	م اMG�	 !(ج� ا ول	أن� ا ��
ا	���ش�I واٍ#&��!�ر�I 	��وات و���ات وح���ت ا �� 

أو&�g� I�fض G-��  و�E7را��� وح�_ اMGم ا#�� ا	��ق
 Iت ���رضr�  �ٍ� ب اذا��	وا �Z7(ب�ت �� ا����	�7(د وا	ا
 I�E� مEGووج(ده� أو ���	�8!	 I���� I��MGٍا I-�&و
  !�-` ا	(&�:@ ا�I��MG 	�� و	%��&��� *_ �����7f؟

ح�_ ب��f& K(ة ا�MGم ونg(ذ� أ^(ى �� &f(ة ا	%Mح 
)� �Q*ور �G�!!2 ب[ج	��	م ا��	أي ا�	ج�� و&�:@ *�

  ا�MGم وب�� �%��%� K	�Z أ���ل �-` ا	=��fت
ا	�_ ��r� ا	��	� آ-� 	!��_ جE��� E�E ا	�%�ب�ت 	Eى ^�دة 
ا#MGم وا	%�&I ون�� *_ ذ�@ ا	I!:�7 ن�rث� و# ن$ث� ب��� 

أ�� ^��Lة ا#MGم ا	��	!_ *Z-�� ن�-� �(ج����� ح�_ 	( بEت 
وأح�ار ا	��	� 	���Z *_ ا	����I نEAه� 

وآrن�� ه_ ا	!��ك ا ول وا	�:�%_ 	MGMٍم ا	��	!_ 
*�	7(ى ا	� R��� _!F	�G ������� ��%g-_ ا ��ون 
 Iوا� I	اEG Iا ���� أ� I&��&م وMGا ����E=	 �=%و�
^M!و����_ ب�� أورب�؟أ&�� ب� �Zح���ت ����_ ب�� أ��� ��

  !ون!(ره� �=f(ا �f(ط ا	E�7 ��_ ن�=�f� ن�� ؟

 عصر البلطجة االنتخابية

 E�Eن(ع ج �� �Gص�ا E���& م��	و أن ان�=�ب�ت ه�ا اE��

رب!� �Z(ن ب�� ��ش�2 ن9g ا	�dب ن�� IA	����Mٍرات 
 �� E�d	 I] أن�� ج�ءت ���ب���	2 &��ى ا�	ا Iب�d�	ا

ا	��س G-_ ح%�ب E��G و	
ا	�_ را*K7 ا	!�ح-I ا	�!�� I�E	Mٍن�=�ب�ت أرى ��Aأ 
	-Z����� G-_ �-` اٍ#ن�=�ب�ت *�%�رع آ@ �� �!-` ا	!�ل 
	��ش�R نg%� و�rج�� ا	�g(ات  وا	�- I�Af	Q!�ن *�ض 
 P���	رع أو ^�@ وا��	اء ر*] ا)& �Eاج)�

ه( ^-I أEGاد ا	�-I�Af *�!� آ�� ن�F أن��
 I-!�ح	ل ا M� ��7�-�� �� _�	-(ح ا	` ه( آ� ا	آ� P���	؟وا
 ��7�d!� �� _�	-(ح ا	` آ� ا	ب ه( آ��p وا I�E��!�	ا
*���ك �� �7(م ب��-�T ا	-(ح وأ��ون ��f7(ن ورب!� 
 T�-��	ور�� اE	ا IG�!A	9 اgن �� I�Af-�	رك ا���

@t _* 2رع ا#ن�=�ب��	ه� اEزل ش���� V�f7�	وا
ا	(G_ و*_ t@ وج(د ��ش��� # ��7g(ن �� اٍ#ن�=�ب�ت 
ٍا# ان�� &�P 	-���ة وا	��gوض �V ��شQ� R!( ن 
ن�Aح� ��7ب@ ��8	I���� R وأ��ون ��ون�� *�ص� 
 P��-	 Iص�g	ا �	 �!Q� _-�� دور ص��� _-G وض�g�-	

و���رة 	-���رة ا	%�بI7 و	���Z ح�ل ا	Z����� ! وا	%�^I؟
�-��ت �� �(2gt ا	!

  

إذا *(ا^V ا	��ل ه( ���g| 	-%�حI �� ا	!�ش��� أص��ب 
ا	���ر وا وزان ا	�I-�7 و��!�s �-2:�7 	-!�ش��� &��� 
أن�� بM ه(�I�&��& I أو ثE��!� I�*�7 ا	%�حI 	!�ش�2 
ا	(2�L وا	��� �� ٍا����ره� ب���� I7:�* I	�u-!(ا  ا &!�ع 

وا ب�8ر ٍاذا *�	%�حE�� E^ Iت 	-�dب 
ن�Aح آ@ ��ش��� بM ٍا&����ء وا	=(ف اeن �� ا	�8ا�Gت 

ا	Eا�-�I وا	�T�& 2 وحEثK *2 اٍ#ن��7ق ا ���
  

أمحد مصطفى الغـر
انفصام ىف شخصية اتمع  
  

# �(جE ش` *2 أن ن�Fم ا	��-�� *2 ا	!Eارس ا	�I��)Z و 
ا	!Eارس ا	��ب�I ا	=�صI ه( ا��Eاد  2���L	��Fم ا

*2 ا رب����ت و ا	=!%���ت ��gL �%�� V' *�� ، وان 
 h!��ه	ا _-G أت�L _�	ات ا��)f�	ت و اM�E��	ا Kآ�ن

  عبد املوجود ابراهيم 
   الم الغريب املخادعاإلع 

 ��%g�	 �F�� ةE��!	(#��ت ا	ب2 وا��	ا �	��	دا:!� ا
 �p�	ب� I�G��	وا I�*�g�	وا Iاهd�	ا I!^ ن�rوآ ���MG�و
 �����pر I�E=	 2!	��	م اMG�	 !(ج� ا ول	أن� ا ��
ا	���ش�I واٍ#&��!�ر�I 	��وات و���ات وح���ت ا �� 

و�E7را��� وح�_ اMGم ا#�� ا	��ق
 Iت ���رضr�  �ٍ� ب اذا��	وا �Z7(ب�ت �� ا����	�7(د وا	ا
 I�E� مEGووج(ده� أو ���	�8!	 I���� I��MGٍا I-�&و
�-` ا	(&�:@ ا�I��MG 	�� و	%��&��� *_ �����7f؟

ح�_ ب��f& K(ة ا�MGم ونg(ذ� أ^(ى �� &f(ة ا	%Mح 
)� �Q*ور �G�!!2 ب[ج	��	م ا��	أي ا�	�*

ا�MGم وب�� �%��%� K	�Z أ���ل �-` ا	=��fت
ا	�_ ��r� ا	��	� آ-� 	!��_ جE��� E�E ا	�%�ب�ت 	Eى ^�دة 
ا#MGم وا	%�&I ون�� *_ ذ�@ ا	I!:�7 ن�rث� و# ن$ث� ب��� 

  ��g(ل ب�
  

  
أ�� ^��Lة ا#MGم ا	��	!_ *Z-�� ن�-� �(ج����� ح�_ 	( بEت 

وأح�ار ا	��	� 	���Z *_ ا	����I نEAه� أح��ن� أن�� �=Eم ث(ار 
  !�=Eم ا&�ا:�@ وحEه�؟

وآrن�� ه_ ا	!��ك ا ول وا	�:�%_ 	MGMٍم ا	��	!_ 
*�	7(ى ا	� R��� _!F	�G ������� ��%g-_ ا ��ون !؟

 Iوا� I	اEG Iا ���� أ� I&��&م وMGا ����E=	 �=%و�
^M!و����_ ب�� أورب�؟أ&�� ب� �Zح���ت ����_ ب�� أ���

ون!(ره� �=f(ا �f(ط ا	E�7 ��_ ن�=�f� ن�� ؟
  

  مجيل املشايخ
عصر البلطجة االنتخابية 
  

 E�Eن(ع ج �� �Gص�ا E���& م��	و أن ان�=�ب�ت ه�ا اE��



  
   
ا	-_ ��G-� *_ ش��� ���*9 ^�ل دى آ�ب(ر�� ف را&� اه( 
^�صi # وا	��ن_ ا	��ب ا	��^i داه� ش��ة ب(�� اوروب_ 
زى ش��ب ا	��ب ا	��:E� '-� _�!� 9ور ��%VZ وف 
�=�	�T اa ب��آ9 �!�_ ش��-` ��!(ل ب�ب و�(ض�-` 
آ�' ����	�Z�� 9	G `-_ رن�ت ���� �(&�7_ وا���pت 	!� 
ص G!-(	_ هMوس ���8 ا	R�8 ا	%�IG ا���ش� 
ض�رب ب(ز وب�Z@ ���ش� 	( �-�7ش ب��I�)Z� I-�L �� ن��ر 
اح!� ��7_ آ(ارث 	�@ ون��ر ع ا	�7(ة اه( ج�	9 *_ 
ا	����E دا �� G _��G-�� اج�9 واحE 	�� ب���*9 ���ب 
��ر	( وب���ا وب(آ9 و^K ا	�Q` �-� &��رس 	!� �Mص 

و������ *_ اآ-�Z�� _7� _-!  IواىG!-(	_ هMوس اآ-� �
 _	)-!G صM� �	 9L�fوب�دة ب I&)Z	ح�_ ا _���
هMوس اه( ���7ش ث�بK ع ا#رض و# �Lل ش�ق و# �Lل 
�pب و ��=�@ نg%� رون�	Eو و&��Gت ج�آ%(ن و&��Gت 

  *�رس 	!� �Mص G!-(	_ هMوس

  إبراهيم مصطفى 
  مرتيل حماصر

  
ح!E درو�s وز�� ا	��!�I ا	�!9 �� ���	2 ا	%�E ا	(ز�� ا

I�*�g�	وا  Iاهd�-	 ��-�	ا I�A-	ور:�9 ا Iدار��  ا
�� &��دة ا	(ز�� ��d	2 ���ص� ب�� ��If ش@ 	�!(�� 
و�I�E ا	%��رات بrج� �� ا	I�A ا	I�-�7 و����ر ب-Eي 
 I����	ا I�A	2 �� ا	d�!	 TصM� �Aن أ���ب شd=!ب )

ار ب2 و ����7g أص��ب ا	!���ر وا	��G I��d-_  ا�ض�
... (  

ق ب�-T ا	!� If	�f=ه� ا	Eاه�  22	%�� 
ا# ان ا	%��Q^,  Eء أدارى ا	!�8(رة  2009

��!�p E} ر:�9 ا	!I��E ا	%�بT 	!�آd و����E اج� ��	' 
ب���g� ا	��Z  2010-3-8ا	��Z و^�ار ا	%�E ا	!��*� *_

و أصEر ر�I8 ,,,وا	��ر �� ا&�=�اج ر�I8 جE�Eة 
 If�!	9 اg�	 و��d�	9 وا�	E�	وا s�	ة ب�E�Eب�&� ) ش@(ج

ش=G ��n i-_ ن9g ا	��� ون9g ا	!=�	�gت ا	�ي صEر 

                       

I-�-7	ب� K%�	 I�!�-��	!$&%�ت ا	و ���ن2 ا I�&راE	ا  
 ،Iب���	دن� اMب Iارس ا ج���E!	ا Kاج��ح E^ ة��* ��!*
 I7Lارس ن�E� _	إ I=�ص	ارس اE!	ا I��	�p K	)و��
-��ت ا ج���I ، وب�] ا	��G �F ا#��Mف *_ �Lق 
ا	�Eر�9 و�%�(ى ا	��-�� ب���!� ، ن�p EA	��ML Iب 
 # ��Qوب�، Iب���	ا I�-	�7(ن ا�� # Iارس  ا ج���E!	ا
���ف ش��G �u ��اث� ود��� وأ��� ، وا	��] ����ج ا	_ 

I_ ا ج���	إ Iب���	ا �� �	ج� ���ج� ���.  

  

 ، ���!�A� I�8=�8م *2 شgا#ن �� I	ح�
 I��8	ء ا �� ��%� ب�dA	و ا Iب���	ا I��8	ء ��%� ب�dA*
 I&��%	ا I�)F�� 2* �F�	دة ا�Gإ PA� ا�	و ،Iب���	ا
 I�-G�* ��أآ I�!�-�� ب����� ، ور&� &��&�ت I�!�-��	ا

 ��MZ�� @�� و �L)	ه!(م ا h	��� .. ز��د��� �� #Eب!  

  

  
ا	-_ ��G-� *_ ش��� ���*9 ^�ل دى آ�ب(ر�� ف را&� اه( 
^�صi # وا	��ن_ ا	��ب ا	��^i داه� ش��ة ب(�� اوروب_ 
زى ش��ب ا	��ب ا	��:E� '-� _�!� 9ور ��%VZ وف 
�=�	�T اa ب��آ9 �!�_ ش��-` ��!(ل ب�ب و�(ض�-` 
آ�' ����	�Z�� 9	G `-_ رن�ت ���� �(&�7_ وا���pت 	!� 

M� ا���ش� IG�%	ا R�8	وس ���8 اMه _	)-!G ص
ض�رب ب(ز وب�Z@ ���ش� 	( �-�7ش ب��I�)Z� I-�L �� ن��ر 
اح!� ��7_ آ(ارث 	�@ ون��ر ع ا	�7(ة اه( ج�	9 *_ 
ا	����E دا �� G _��G-�� اج�9 واحE 	�� ب���*9 ���ب 
��ر	( وب���ا وب(آ9 و^K ا	�Q` �-� &��رس 	!� �Mص 

G!-(	_ هMوس اآ-� �
 _	)-!G صM� �	 9L�fوب�دة ب I&)Z	ح�_ ا _���
هMوس اه( ���7ش ث�بK ع ا#رض و# �Lل ش�ق و# �Lل 
�pب و ��=�@ نg%� رون�	Eو و&��Gت ج�آ%(ن و&��Gت 

*�رس 	!� �Mص G!-(	_ هMوس
  

إبراهيم مصطفى 
مرتيل حماصر

ا	�!9 �� ���	2 ا	%�E ا	(ز�� ا
I�*�g�	وا  Iاهd�-	 ��-�	ا I�A-	ور:�9 ا Iدار��ا

�� &��دة ا	(ز�� ��d	2 ���ص� ب�� ��If ش@ 	�!(�� 
و�I�E ا	%��رات بrج� �� ا	I�A ا	I�-�7 و����ر ب-Eي 
 I����	ا I�A	2 �� ا	d�!	 TصM� �Aن أ���ب شd=!ب

����7g أص��ب ا	!���ر وا	��G I��d-_  ا�ض�
) ...أ&��2 وا	��Aان

�Z�	ر اE41 ص 
 _*22-6-2009

��!�p E} ر:�9 ا	!I��E ا	%�بT 	!�آd و����E اج� ��	' 
ا	��Z و^�ار ا	%�E ا	!��*� *_

وا	��ر �� ا&�=�اج ر�I8 جE�Eة 
 If�!	9 اg�	 و��d�	9 وا�	E�	وا s�	ة ب�E�Eج

ش=G ��n i-_ ن9g ا	��� ون9g ا	!=�	�gت ا	�ي صEر 
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I-�-7	ب� K%�	 I�!�-��	!$&%�ت ا	و ���ن2 ا I�&راE	ا
 ،Iب���	دن� اMب Iارس ا ج���E!	ا Kاج��ح E^ ة��* ��!*
 I7Lارس ن�E� _	إ I=�ص	ارس اE!	ا I��	�p K	)و��

-��ت ا ج���I ، وب�] ا	��G �F ا#��Mف *_ �Lق ب�	
ا	�Eر�9 و�%�(ى ا	��-�� ب���!� ، ن�p EA	��ML Iب 
 # ��Qوب�، Iب���	ا I�-	�7(ن ا�� # Iارس  ا ج���E!	ا
���ف ش��G �u ��اث� ود��� وأ��� ، وا	��] ����ج ا	_ 

I_ ا ج���	إ Iب���	ا �� �	ج� ���ج� ���
  

  
 _-G ن�� ��7-(ن ، ���!�A� I�8=�8م *2 شgا#ن �� I	ح�

 I��8	ء ا �� ��%� ب�dA	و ا Iب���	ا I��8	ء ��%� ب�dA*
 I&��%	ا I�)F�� 2* �F�	دة ا�Gإ PA� ا�	و ،Iب���	ا
 I�-G�* ��أآ I�!�-�� ب����� ، ور&� &��&�ت I�!�-��	ا

 ��MZ�� @�� و �L)	ه!(م ا h	���
  

  جمدى املصرى 
 بابناش 
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ا	�¶¶¶�ز 	�E¶¶¶8رة 	��¶¶¶��g ح%¶¶¶�ب` *¶¶¶2 &(�%¶¶¶�ا او 	��¶¶¶��ى    

ان .آ!¶� *�¶@ &¶-g` ح!¶Eى ا	�!�¶2       ج��dة�� G(ا:E ا	���ول
 �ن��� �� p-( ا &��ر ح�¶� &��R *�!_ ه( اول �� بEاء��

    �GE¶¶	ا [�¶¶g=%��&¶¶�ت   -^¶¶�م ب�	ا I¶¶ا��ن V¶¶�-    ��d¶¶��	ا �¶¶G
   I¶¶*�Z	 ا &¶¶��ر K¶¶�gر�r* %¶¶(#ر	وا  V-¶¶%	ه¶¶�ا  .ا I¶¶�gZ�#و

*�%¶¶P ب¶¶@ ان�¶¶� ن¶¶�اة �G @¶¶f-��¶¶� آ¶¶@ *�¶¶�ة 	��¶¶�دى بQ¶¶�ورة   
. ا	�G �GE ا	!���Aت ا	���و	� I	�R�8 ح����� ج�¶�� 

ا	�%¶¶¶��@ 	�¶¶¶�ة  �تان ا	�¶¶¶�P #��ض¶¶¶_ بr^¶¶¶@ �¶¶¶� ���آ!¶¶¶ 
���G)_ ج�	ا I�)Z�	ا  

  حممد البيومي
   انبوبة البوتاجاز بالكوبون –فعال هي ناقصه 

  
� �7��L �G جE�Eة 	���ب ب�¶�  ��� I�)Z�	أن ا R(اض	ا ��

��¶¶� ج�¶¶(د ا رض #ن¶¶�   ا	!8¶¶�ي ا#ص¶¶�@ ا	¶¶�ي اث�¶¶K ان¶¶� 
 ���!@ آ@ ه�� ا	��E8ت اeن &��7@ ا	��اب �� �E ا	�¶�:��� 

 ن�(بI ا	�(�(ج�ز ا	_ ا	�I^�f ا	�آ�I ا	�2 	¶� أراه¶�   
ب�%¶��L ا	�I¶^�f ا	�آ�¶� *�¶-K *¶2       �(�� *2 �8¶� ذآ�¶� #ن  

 ا	�!(�� *�@ &��RA *¶2 ا	�(�(ج¶�ز ، P¶L وG-¶_ ا*�¶�اض     
ا	�A¶¶�ح واح¶¶� E�E¶¶�G�� 2¶¶-وش بI¶¶���)!� I¶¶^�f  ن¶¶� ���¶¶�ب  

ه¶@ &¶��ه� &¶�Z(ن     آ�' &��G @8-_ أن�(ب� ا	�(�(ج¶�ز و 
ا	��¶¶¶� ج��¶¶¶� ا	¶¶¶_ ا	��G¶¶¶� ب�%¶¶¶��-(ن� ب��¶¶¶� و #     

ه�¶��E-�� ب�^¶@ �¶� آ¶E� و # ه��-��¶� #ن�¶�        ا	�I�)Z ا	�ش¶�Eة 
ج��¶� و ا	�!¶E    ��650ن%��-s ا	�Z* _-G �GE� ان¶� ����¶2   

��¶¶� رp¶¶� ان¶¶2 	(ح¶¶Eي و �¶¶s ن¶¶�وي      a15 ب¶¶�=-i �¶¶(م  
 �-�� ش�Zا جEا �� حZ(�� ا�A(ز 	��G s� 2رف او*�

 I�^(ا	2 ا* T�7��	` ا�	!9 �� ����	ا ا�	  
و� '�-Z	I�:�Q^ ��A ب!����d�� I	2 ا	!��ص� ب�� 

�ب ا	!=dنI وا ��) ورش� ا	��Aرة 
ب�	��اء و�8(�� ا	!(^V أث��ء ا	!����I ح�_ �8@ إ	_ 

ح�� ان I�-!G ا	�s وا	�E	�9 ا	�ي ص�ح�K ا#	��gف 
��E� �&ة   ب�E�Eار ر��8 جEب[ص I!Z�!	ا �Zح _-G  E�Eج

 E!�� _-G 2��%�	ا E�%	ة �� ا���ت آM�E� K-!ش
�-�I وا	%��L Eرق ��gج2 
ا	!%���ر ا	�7ن(ن 2	IF*��!- وا	%�Eة و*�ء ا	%�Eوب_ 
 E�%	وا IF*��!	ب� I�&E��	ن ا)u�-	 I���	دارة ا�ر:�%I ا
 E�%	وا IF*��!	ب� Iu��	ن ا)uش ��E� !���وى	ا 'L�G
 Iن�E!	ا I��!�	ل ا)u%� E�%	وا IF*��!	ب� i��	ل ا)u%�

 T%�ب	أج� ا I��E� 9�:ر E�%	ا V� I�&E��	دارة ا�و���E ا
  ...بrج� و���E ر�i ا	!�Mت ب�ج� ووآ�@ ش@ ب�ج� 

 V:�^ات ��!@ واE��%ا ��-(��ت و�)�E^%(ا و	آ@ ه$#ء د
 I�!&رات ر��� _* I�7�7ح V:�^ص(رة و _* I�7�7ح ��p
 I8��	روا ب!(ج��� اE!��*� وأص	(ز�� ا	2 ا	��!	 K�E^

د ب���  ا	Eا:�ة ا	I�!��A آ��� 

 I�8ب�	ض�} ه�ة ا _-G aدر ب7(ة ا�^ aوان��ء ا Kوان
ا	�ي �GثK *2 ا رض *%�دا وإ�Gدة ا �(ر ا	_ وض��� 

I�-�^E	2 ا	2  ه�%g�	وء اE�	وا I��Z%	دة ا�G2 وإ���f	ا  

  
  R¶ز �(ض��	آ!��ت ا _-G ب�ء��Z	ول وا���	ا

     _¶-G P¶A� �¶ش آ���¶�-� E¶-�	ان ا      I¶ان ��-¶� ان _¶!�* R��¶&
#����f¶¶¶� �¶¶¶� ج��¶¶¶I *�¶¶¶�ة �!�-Z¶¶¶�ت ا	�¶¶¶�P ا	¶¶¶�ي ��!�¶¶¶_     
���آ!¶¶¶I ^8¶¶¶� ا	�%¶¶¶��@ ان ا&¶¶¶��Mك ا	��Zب¶¶¶�ة  

ا	��Zب¶¶�ء  *7¶¶} �¶¶� ا	�¶¶�ز ه¶¶( 	¶¶�9 بZ��¶¶� ح�¶¶� أن 
	��¶¶�ة و���¶¶� ا &¶¶��!�ر ا	¶¶�ي  
	-!�M¶�� �¶� أب�¶�ء ه¶�ا ا	¶(�L ا	¶��� ه¶�        

������ �¶�   ا	!Mك ا ص-�� 	��ة ا	��وات *-�9 �� ح7` ان

ا	�¶¶¶�ز 	�E¶¶¶8رة 	��¶¶¶��g ح%¶¶¶�ب` *¶¶¶2 &(�%¶¶¶�ا او 	��¶¶¶��ى    
ج��dة�� G(ا:E ا	���ول

&��R *�!_ ه( اول �� بEاء��
    �GE¶¶	ا [�¶¶g=م ب��¶¶^

   I¶¶*�Z	 ا &¶¶��ر K¶¶�gر�r* %¶¶(#ر	وا
*�%¶¶P ب¶¶@ ان�¶¶� ن¶¶�اة �G @¶¶f-��¶¶� آ¶¶@ *�¶¶�ة 	��¶¶�دى بQ¶¶�ورة   

[�g=�  ��¶ح����� ج� R�8�	 I�	و���	ت ا�A��!	ا �G �GE	ا
ان ا	�¶¶¶�P #��ض¶¶¶_ بr^¶¶¶@ �¶¶¶� ���آ!¶¶¶ 

���G)_ ج�	ا I�)Z�	ا
  

حممد البيومي
فعال هي ناقصه 

� �7��L �G جE�Eة 	���ب ب�¶�  ��� I�)Z�	أن ا R(اض	ا ��
ا	!8¶¶�ي ا#ص¶¶�@ ا	¶¶�ي اث�¶¶K ان¶¶� 

���!@ آ@ ه�� ا	��E8ت اeن &��7@ ا	��اب �� �E ا	�¶�:��� 
��-:�A	¶� أراه¶�    ا	2 �	ا Iآ��	ا I^�f�	_ ا	(�(ج�ز ا�	ا Iن�(ب 

�(�� *2 �8¶� ذآ�¶� #ن  
ا	�!(�� *�@ &��RA *¶2 ا	�(�(ج¶�ز ، P¶L وG-¶_ ا*�¶�اض     

ا	�A¶¶�ح واح¶¶� E�E¶¶�G�� 2¶¶-وش بI¶¶���)!� I¶¶^�f  ن¶¶� ���¶¶�ب  
آ�' &��G @8-_ أن�(ب� ا	�(�(ج¶�ز و 

ا	��¶¶¶� ج��¶¶¶� ا	¶¶¶_ ا	��G¶¶¶� ب�%¶¶¶��-(ن� ب��¶¶¶� و #     *¶¶¶2 ح¶¶¶(د  
ا	�I�)Z ا	�ش¶�Eة 

��ن%��-s ا	�Z* _-G �GE� ان¶� ����¶2   
a ب¶¶�=-i �¶¶(م  

ا�A(ز 	��G s� 2رف او*�

�Z�	أ&�&�� ا _-G  
 I�^(ا	2 ا* T�7��	` ا�	!9 �� ����	ا ا�	

و� '�-Z	I�:�Q^ ��A ب!����d�� I	2 ا	!��ص� ب��   
 ���d��	رة ( و ) ش@(ا�A�	ورش� ا

ب�	��اء و�8(�� ا	!(^V أث��ء ا	!����I ح�_ �8@ إ	_ 
 I-آ�� I�7�7�	ا `�	���,,,  

ح�� ان I�-!G ا	�s وا	�E	�9 ا	�ي ص�ح�K ا#	��gف   
��E� �&ة   ب�E�Eار ر��8 جEب[ص I!Z�!	ا �Zح _-G

 ,,, E!�� _-G 2��%�	ا E�%	ة �� ا���ت آM�E� K-!ش
^E	ا IF*��� م�G ����Z& 2ج�g� رق�L E�%	وا I�-�

ا	!%���ر ا	�7ن(ن 2	IF*��!- وا	%�Eة و*�ء ا	%�Eوب_ 
 E�%	وا IF*��!	ب� I�&E��	ن ا)u�-	 I���	دارة ا�ر:�%I ا
 E�%	وا IF*��!	ب� Iu��	ن ا)uش ��E� !���وى	ا 'L�G
 Iن�E!	ا I��!�	ل ا)u%� E�%	وا IF*��!	ب� i��	ل ا)u%�

 T%�ب	أج� ا I��E� 9�:ر E�%	ا V�
بrج� و���E ر�i ا	!�Mت ب�ج� ووآ�@ ش@ ب�ج� 

 V:�^ات ��!@ واE��%ا ��-(��ت و�)�E^%(ا و	آ@ ه$#ء د
 I�!&رات ر��� _* I�7�7ح V:�^ص(رة و _* I�7�7ح ��p
 I8��	روا ب!(ج��� اE!��*� وأص	(ز�� ا	2 ا	��!	 K�E^

  ...ا	!�f(ن *���
�%g	ا �A(ز�� ح	2 ا	آ��� ��� I�!��A	ا:�ة اE	ا  �د ب��

 I�-�^E	2  ا	أه� Tو�� ...  
 I�8ب�	ض�} ه�ة ا _-G aدر ب7(ة ا�^ aوان��ء ا Kوان
ا	�ي �GثK *2 ا رض *%�دا وإ�Gدة ا �(ر ا	_ وض��� 

I�-�^E	2 ا	2  ه�%g�	وء اE�	وا I��Z%	دة ا�G2 وإ���f	ا
  

  أشرف أشرف 
        البلد ملهاش كبري

ا	���ول وا	��Zب�ء G-_ آ!��ت ا	��ز �(ض¶R   ان ا	�8اع ب��
     _¶-G P¶A� �¶ش آ���¶�-� E¶-�	ان ا

#����f¶¶¶� �¶¶¶� ج��¶¶¶I *�¶¶¶�ة �!�-Z¶¶¶�ت ا	�¶¶¶�P ا	¶¶¶�ي ��!�¶¶¶_     
I¶¶¶�!ب¶¶¶�ة   ���آ��Z	ك اM��¶¶¶&%¶¶¶��@ ان ا�	8¶¶¶� ا^ I¶¶¶!آ���

*7¶¶} �¶¶� ا	�¶¶�ز ه¶¶( 	¶¶�9 بZ��¶¶� ح�¶¶� أن % 60ل
	��¶¶�ة و���¶¶� ا &¶¶��!�ر ا	¶¶�ي  ا	�¶¶�E¶¶� 2@ *¶¶2 آ�*¶¶I ��¶¶�ح_ ا 

  s�¶�	ا I¶!7	 �*)�         �¶¶��� ه	ا �L)¶	أب�¶�ء ه¶�ا ا �¶� ��¶�M!-	
ا	!Mك ا ص-�� 	��ة ا	��وات *-�9 �� ح7` ان



  
   

و���f-�،  �2010(	�( /�!(ز 9أآ�� �� ��ة أ�9 ا#ث��� 
V^)!	ادارة ا K	�^و :” V� ه( “ آ@ ا ردن”إن �� ج�ى

 E�E، و���ا *(ا ��!Z�	 I	و���و ،I!-Z	ا Iح�� _-G اءE�Gا
Kن��ن� .”� ��f	���I ا

 V^)� �-Gن ن�(ز”�� ن�ح���، أ)!G“ 2* ز��رة ��ا#آ ،
 �-�f��	 ةEG و#ت��!	 �ًQن، أن� ���ض أ�9 أ�
 ،�� 2�)Z_ دور ح	ا I�!ّ-� ،����)��!ب �و^�ص��� وا	��

 .�� دون ا���م ���ش�
و��E7 ���رو ون�ش�و ��Gات ا	!(ا^V ا#	��Zون�I ا	�(م 

، �$�!�ًا ص��*�ً� ���Q� �2010(	�( /�!(ز
�� �� �M	� و&�:@ ا#MGم ا	!�-�I وا	Eو	�I آ�*I، و&�

اMGن ا�=�ذ اج�اءات �I�E��8 ضE ا	�I�)Z ا	�2 ���!�� 
 .اص��ب ا	!(ا^V ب�&��Eاف �(ا^���

�(^�ً� إ	��Zون�ً� E7Gوا اج�!�Gً�  28وآ�ن ن�ش�و و���رو 
�(	�(، ن�^�(ا *�� ^�ار /�!(ز �5(م ا	=!�9 ا	!�ض2 

ا	�I�)Z حPA ا	!(ا^�G V ا	!(M=��gtل &��Gت ا	�!@ 
K^$!	!�-(��ت ا	ا I!Fار ^�ن(ن ج�ا:� ان. 

 V� ا�9 ا#ث��� K�!اج� Iب���� I�A	 2 ا#ج�!�ع* K-Zّوُش
 �	 K�E^!�8ي، و	ه� ا�L 2ن ا#ردن��G#9 ا-A� 9�:ر
 K^$!	�7ن(ن ا	وا V^!(ا	ا PAار ح�^ _-G �ًب)�Z� �ًج�Aاح�
ا	�ي ا���G� ا	A%� ا	��8*2 ا ردنE�7� 2ًا 	���I ا�MGم 

الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات 
        ىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلومات

�L	P ا	!�آd ا	(2�L 	�7(ق ا#ن%�ن *_ ا#ردن 
 K^$!	!�-(��ت ا	ج�ا:� ا I!Fن(ن أن�^ @�Eب�� I�)Z�	ا
و�(&�V دا:�ة ا	����ت ا	���I وا#ن%�Aم �f�� V-��ت 

I��7�	ا I�!	��	!����ات ا	ا ,Aا ح����� V^!(ا	ا I�)Z�	ا P
 I�)Z�	2 اgt)� �G Iح7(ق "ا#���ر� _-G ص�ر�� ��E��

I�)-�!	ا _-G 8(ل�	2 ا* �L!(ا	ا"d-!�آ	ب��ن  P%ح . 
 Igر ا�9 واورد�� ص��Eى ص�	ن ا���	ا Eب "واآ��	ا

 ���!Q� 2�	د �� ا#ن���آ�ت اEG وج(د Iا#ردن�
] �V ا	�7ن(ن ا	!$^ K	�Aا:� انI!F ا	!�-(��ت ����^

 .ا	�dا��ت ا#ردن *�A� 2ل ح!��I ح7(ق ا#ن%�ن

وب�� ا	!�آd ج!-I �� ا#ن���آ�ت ا	�Q� 2!��� ا	�7ن(ن 
 I��!ل ح�A� 2* Iا#ردن� I	وE	ا��ت اd�	ا V� KQ^���
وأض�ف ان ا	!%�س ب�T ا	!��*I ه( 

 .�%�س بA(ه� ا	�E!�7اI�L ذا���

                       

استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني 
 بسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافة

 E�E�	ا&���:�� ا �G ��8*��� ا#ردن���	د �� اEG ب�Gأ
ض�(ط حI��-G I��)Z و�I�g شK-Z ^�(دًا 

ا	!�L I-7�%ه� “ ا	��ب ا	�(م
ان�E7 “ ا	T�f� K!8”ا	�Eوان، ��7ً# *2 ا	Ig��8 ب��(ان 

*�� ا	�I�)Z ب�Eة، �����ًا ان�� ���Aه@ ا#MGم و���=� 

  
 �Lه� ا	�Eوان ر:�9 ����� ا	��ب ا	�(م

 V^!(ا	*2 آ@ ا �ن�� E�Gي أ�	ا �	وان *2 ��7E�	و^�ل ا
وبZ@ أ&' و��ارة ا^(ل، اذا آ�ن ا	!�E@ ا	_ 
ه�� ا	�I^M ه( ��و�] ا	I*��8 و�Z!�� ا	�أي ا��e، *[ن 
 I���� 2و# ه I^M�	ا �ه� E��� # ة��	ا I*��8	ا

“ ا	��و�]“ب�#ش��اآ�ت ور*V ا	��G PA �(ا^���، #ن 
 .”ه( وج�  ��n	K!8- ا	!�gوض

�غ *2 ��7ل ��n 	�� �� ن�ح���� ا���Gت ا	I�*��8 رن� ا	�8
 I�)Z�	أن ا ��%gن Ig��8	2 ا*”K!ص(ت“ آ� 

، و���K ا	�8' ا	�(��I�f�� �� I أ���ر 
I����	ج�ت ا�Aآ�ت وا#ح����	ا.  

 I�7�	ا �Q��%� ا ج(اء �ه�
 I�*��	م ا�Zا ح V*ر @�^ �� I-ش�� ا ردن *2 ��ح�G 2�	ا
 ����^M7(ى و�	ا '-�=� _-G ح��gا#ن ��
*2 ���8' ا	T��f ح�_ �-�27 ا *��ل �V ش��رات 
ا	�dاهI، ا	�I�*�g وا	�E!�7ا�A�� ،I�Lه@ ا	�I�)Z ب$ر 
ا	����، �� ���ر ب!(جr� Iز�� ^T-f� E ش�ارة EGم ا&��7ار 

 V^)� _-G �	 2 ��7ل* d��g	ا d��* 2*��8	ا ���Gوا
ا	�G I�)Z-_ ا�MGم، و��صI إ^�ار 

 Iب��!�-(��ت، ب!	ا I!Fن2 ”^�ن(ن ج�ا:� أن)G�* ن���
 .”ح 2�)Z	V�! ا	!�-(��ت �G ا	��س

 ��-�f�� I	ب!��و I�)Z�	ا Iون���Z	إ V^ا)� K!(م، ا���	وا
 V^)� _-G ��� 2* ج�ء E7* ،”آ@ ا#ردن “

 I��)Z!��رض ان ج��ت ح	ا V^)!	ا _-G ل)�E	ا K	ح�و

أآ�� �� ��ة أ�9 ا#ث��� 
V^)!	ادارة ا K	�^و

 E�E، و���ا *(ا ��!Z�	 I	و���و ،I!-Z	ا Iح�� _-G اءE�Gا
Kن��ن�� ��f	���I ا

 V^)� �-Gن�ح���، أ ��
ن، أن� ���ض أ�9 أ�Qً� 	!��و#ت EGة 	���f-� ا#رد

 ،�� 2�)Z_ دور ح	ا I�!ّ-� ،����)��!ب �و^�ص��� وا	��
�� دون ا���م ���ش�

و��E7 ���رو ون�ش�و ��Gات ا	!(ا^V ا#	��Zون�I ا	�(م 
�!(ز 10ا	�Mث�ء 

و&�:@ ا#MGم ا	!�-�I وا	Eو	�I آ�*I، و&�
اMGن ا�=�ذ اج�اءات �I�E��8 ضE ا	�I�)Z ا	�2 ���!�� 

اص��ب ا	!(ا^V ب�&��Eاف �(ا^���
وآ�ن ن�ش�و و���رو 
�(م ا	=!�9 ا	!�ض2 

ا	�I�)Z حPA ا	!(ا^�G V ا	!(M=��gtل &��Gت ا	�!@ 
ار ^�ن(ن ج�ا:� انI!F ا	!�-(��ت ا	!$^Kا	�&!2 وإ^�

 V� ا�9 ا#ث��� K�!اج� Iب���� I�A	 2 ا#ج�!�ع* K-Zّوُش
 �	 K�E^!�8ي، و	ه� ا�L 2ن ا#ردن��G#9 ا-A� 9�:ر
 K^$!	�7ن(ن ا	وا V^!(ا	ا PAار ح�^ _-G �ًب)�Z� �ًج�Aاح�
ا	�ي ا���G� ا	A%� ا	��8*2 ا ردنE�7� 2ًا 	���I ا�MGم 

 .�نKوا#ن�
الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات الوطين حلقوق االنسان يؤكد وجود انتهاكات 

ىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلوماتىف قانون جرائم املعلومات
�L	P ا	!�آd ا	(2�L 	�7(ق ا#ن%�ن *_ ا#ردن  :G!�ن 

 K^$!	!�-(��ت ا	ج�ا:� ا I!Fن(ن أن�^ @�Eب�� I�)Z�	ا
و�(&�V دا:�ة ا	����ت ا	���I وا#ن%�Aم �f�� V-��ت 

I��7�	ا I�!	��	!����ات ا	ا
 I�)Z�	2 اgt)� �G Iا#���ر�

I�)-�!	ا _-G 8(ل�	2 ا* �L!(ا	ا
 Igر ا�9 واورد�� ص��Eى ص�	ن ا���	ا Eواآ

ا#ردن�I وج(د EGد �� ا#ن���آ�ت ا	�Q� 2!��� " ا	�(م
ا	�7ن(ن ا	!$^ K	�Aا:� انI!F ا	!�-(��ت ����^

ا	�dا��ت ا#ردن *�A� 2ل ح!��I ح7(ق ا#ن%�ن

وب�� ا	!�آd ج!-I �� ا#ن���آ�ت ا	�Q� 2!��� ا	�7ن(ن 
 I��!ل ح�A� 2* Iا#ردن� I	وE	ا��ت اd�	ا V� KQ^���

وأض�ف ان ا	!%�س ب�T ا	!��*I ه( .ح7(ق ا#ن%�ن
�%�س بA(ه� ا	�E!�7اI�L ذا���
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        من األردن من األردن من األردن من األردن   
استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني استياء شديد بني الصحافيني األردنيني 
بسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافةبسبب الضغوط احلكومية على الصحافة

 E�E�	ا&���:�� ا �G ��8*��� ا#ردن���	د �� اEG ب�Gأ
ض�(ط حI��-G I��)Z و�I�g شK-Z ^�(دًا ”�!� وصg(� بـ 

I*��8	ا @!G _-G ةE�Eج”. 
 Igر:�9 ����� ص�� P(م”وآ��	ب ا��	ا

ا	�Eوان، ��7ً# *2 ا	Ig��8 ب��(ان 
*�� ا	�I�)Z ب�Eة، �����ًا ان�� ���Aه@ ا#MGم و���=� 

  .اج�اءات 	�E��7 ح����

�Lه� ا	�Eوان ر:�9 ����� ا	��ب ا	�(م
 

 V^!(ا	*2 آ@ ا �ن�� E�Gي أ�	ا �	وان *2 ��7E�	و^�ل ا
وبZ@ أ&' و��ارة ا^(ل، اذا آ�ن ا	!�E@ ا	_ ”: Iا#	��Zون�

ه�� ا	�I^M ه( ��و�] ا	I*��8 و�Z!�� ا	�أي ا��e، *[ن 
 I���� 2و# ه I^M�	ا �ه� E��� # ة��	ا I*��8	ا

ب�#ش��اآ�ت ور*V ا	��G PA �(ا^���، #ن 
ه( وج�  ��n	K!8- ا	!�gوض

�� ن�ح���� ا���Gت ا	I�*��8 رن� ا	�8
 I�)Z�	أن ا ��%gن Ig��8	2 ا*

، و���K ا	�8' ا	�(��I�f�� �� I أ���ر  	��8*���ا
I����	ج�ت ا�Aآ�ت وا#ح����	ا

ه�� ا ج(اء �%���Q ا	�I�7 ”: و	K�g ا	��8غ *2 ��7	��
 I�*��	م ا�Zا ح V*ر @�^ �� I-ش�� ا ردن *2 ��ح�G 2�	ا

�� ا#ن��gح G-_ �=�-' ا	7(ى و��G1990#ًE�* ،  ����^Mم 
*2 ���8' ا	T��f ح�_ �-�27 ا *��ل �V ش��رات 
ا	�dاهI، ا	�I�*�g وا	�E!�7ا�A�� ،I�Lه@ ا	�I�)Z ب$ر 
ا	����، �� ���ر ب!(جr� Iز�� ^T-f� E ش�ارة EGم ا&��7ار 

 .”ر  ��g ا &��ب
 V^)� _-G �	 2 ��7ل* d��g	ا d��* 2*��8	ا ���Gوا

ا	�G I�)Z-_ ا�MGم، و��صI إ^�ار “ ض�(ط”: “G!(ن”
 Iب��!�-(��ت، ب!	ا I!Fن(ن ج�ا:� أن�^

ح 2�)Z	V�! ا	!�-(��ت �G ا	��س
 ��-�f�� I	ب!��و I�)Z�	ا Iون���Z	إ V^ا)� K!(م، ا���	وا

، *E7 ج�ء *V^)� _-G ��� 2 “^�ص����”او 
 I��)Z!��رض ان ج��ت ح	ا

ج
لي
خ
لل
ط 
حملي
ن ا
 م
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 I�	)u%!	!��ض�� ا	ب��:�� و���!@ ه$#ء اrب �����	وا

G!�ل آ��-�G I ذ	` وG-��� ا	�(^' ��� اeن �G ه�� ا 
وا	!!�ر&�ت ا	!���I ، وG-_ وزارة ا	Eا�-�I وا	(زارات 
ا	!���I ا�=�ذ ا�ج�اءات 	!���� �� ذ	` ح�صً� G-_ ا	%-� 
 d�d�	ا ���L)	 Iً��!وح �f=	أب��:�� �� ا _-Gا ه-2 و

“ 
أ9f%p  13وG-2 اث�ه� ^��K أج�dة ا �� ا	������I �(م 

ا	Eآ�(ر E�Gا	A-�@ / ^2 ا	!�ض2 ب��7�Gل ا	��ش} ا	�7(
ا	%�9�7 وه( أآ�د�!2 و��أس �P�Z ح7(ق ا�ن%�ن 

*(ر G(د�� �� 	�Eن ، , ب��آI حT 	-�7(ق وا	����ت 
 I�-ا�E	ا وض�ع ا �G Iب��� أ���ر آ�ذب
I!:�7	ا I���g��	وا I�:�Q7	ت ا�f-%	!%�س ب�	وا IZ-!!-	 “

-(ردات وذ	` I�g-� 2-G ���رآ�� *2 نEوة ب!A-9 ا	
 . ا	����fن2 أن�E7 *��� ان���آ�ت ح7(ق ا�ن%�ن ب�	�����

أK��^ ، 9f%p ا	%-�fت  15وب�Eه� ب�(��� *2 
ا	������I ب��7�Gل ثMثI �� ا	���fء ا	%��&��� 

��!E ح��P ا	!E7اد وه( رج@ د�� ( وا	�7(^��� ه� 
 E��&و ،I���E	وا I�G�!7(ق ا#ج��	ا �G ع�*E	ون�ش} *2 ا
 �A�� 2��	ا E�G2، و�M&����ر ا	(*�ء ا
ر:�9 ا	-I�A ا	( I��L	����Q ا	����P وا	��TL ب�&� 

I�	�8!	ن�8ف وا�	2 �����	' ا	���	ا(   

  
   E�G ا	�d�d ا	9�7�%

يف برنامج يف برنامج يف برنامج يف برنامج     ––––مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية 
  صحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسان

ا	!�آd ا	��نG 2-_ ا	��	� ��(ز  # “ _-G	�Z!�� ا *(ا�

و QG( ��آd ا	����� 	�7(ق  ح�ز ا	!Eون ا	�����2
IF*��!	ا '&)� E�%	ن2 *2   ا#ن%�ن ا��	ا d!�آ	ا _-G

ب�ن��h ح�E ا	���g�8 وا	!Eون�� ا	��ب ، وا	�2 أ^���� 
-��12آd ا	!�-(��ت وا	�rه�@ 	�7(ق ا�ن%�ن �Mل ا	��gة 

ص!I ا	-���ن�I ب��وت، وذ	` ، *2 ا	��  2009
ض!� ���وع ح�E ا	���g�8 وا	!Eون�� ا	��ب 	-�!@ 

 .  K-!ح IونE!ب IF*��!	ش�رك ا E^و
 30وح�ز ا	!�آd ا	��ن2 �� ب��  ”# 	�Z!�� ا *(ا�

Iب���	ول اE	ا '-�=� �� Iرآً� و���رآ���. 
d!�آ	ا �G �8در	��8*2 ا	ن ا���	ا Eأآ E^7(م أن   و�& �

توقع اتفاقية توقع اتفاقية توقع اتفاقية توقع اتفاقية " " " " نساننساننساننسان
        "هذه حقوقكهذه حقوقكهذه حقوقكهذه حقوقك

و^E!�� V ا	�!�دي أ��� ا	%� ا	��م 	I��!A ا���رات 
�صEار د	�@ ج!��I ا���رات  I�^�gن%�ن ا��	�7(ق ا

 ."ه�� ح7(^`"
 Igص�� P%ب� @�	E	ا#���د"و���(ي ا " _-G Iا#��را��
 T-��� وص(ر I������ اد)� I��!A	ا hوب�ا� Vب!��ر�

 I7-��!	ا ���Q7	ا �� E�E�	وإ&������� *2 ا ��Lون��
 I�-�!	ت ا�u��	ت وا�!F�!	ا V� ��-G�gن%�ن و��ب�7(ق ا
 I	ن%�ن ودور دو�وا�^-�!�I وا	Eو	��A� 2* Iل ح7(ق ا
ا���رات *2 ا	���Q7 ا�ن%�ن�I ا	!�-�I وا	Eو	�I ودور 

 .!V!�Aج!���ت ا	�Vg ا	��م *I�E� 2 ا	
و���ز ا	E	�@ �(ج��ت ورI��G أص��ب ا	%!( ا	��Zم 
 �� Iن�MGوإ I�:�Gاد د)� �!Q��&ن%�ن، و�	�7(ق ا
 Iب���	-���� ا	ب� V�f�&و I!GاE	وا I�Gا�	ت ا��A	ا

ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير 
ن ن ن ن الداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني ع

  
  �-` ا	�����

 ����8� I�!&�	ا ن��ء ا I	9 ن��ت وآ�f%pأ
 ���L!(ا	ن�ى ب�] ا *�اد �� ا
 ��%gو ن �	ن )u�%و� ���L�8ون أن ��7(ا ��رج و�
بEون &�P وب!E7ر��� ا	�Q(ر 	�-Eه� وا	�!@ وإبEاء 

ا	Mجu(ن ا	%��&��� *2 ^�صEا *�� 
 I�!&�	ا#ن��ء ا I	ن��ت وآ�
 ��-:�G �� ��	)u%!	آ��ر ا V� �	 -!-` *2 اج�!�ع	����8 �
وا	��Qط ب�	7(ات ا	!%-�I واج�dة ا �� بrن أ�� 
��T��f� P-f ا	7(ان�� بEون أي ���ون 

T��L 2* -(^(ف	ف E�� @!G 2 وج� أي*  �����%�
ا	��!(�I وا	��Qر�I ��صIً أن أب(اب ا	����� �G ا	�أي 
ب�	�fق ا	�7ن(ن��g� I(ح I	V�!A- ، وأن� �PA إ��7ف آ@ 
أن(اع ا	����] ا	�2 �7(م ب�� ب�] ا	!��ض�� 	�&�ءة 

 I�	)u%!	!��ض�� ا	ب��:�� و���!@ ه$#ء اrب �����	وا
آ��-�G I ذ	` وG-��� ا	�(^' ��� اeن �G ه�� ا 

وا	!!�ر&�ت ا	!���I ، وG-_ وزارة ا	Eا�-�I وا	(زارات 
ا	!���I ا�=�ذ ا�ج�اءات 	!���� �� ذ	` ح�صً� G-_ ا	%-� 
 d�d�	ا ���L)	 Iً��!وح �f=	أب��:�� �� ا _-Gا ه-2 و

“و�(ا���L ا	�Zام
وG-2 اث�ه� ^��K أج�dة ا �� ا	������I �(م 

ا	!�ض2 ب��7�Gل ا	��ش} ا	�7(
ا	%�9�7 وه( أآ�د�!2 و��أس �P�Z ح7(ق ا�ن%�ن 

ب��آI حT 	-�7(ق وا	����ت 
 ����^ �Gdب” I�-ا�E	ا وض�ع ا �G Iب��� أ���ر آ�ذب

I!:�7	ا I���g��	وا I�:�Q7	ت ا�f-%	!%�س ب�	وا IZ-!!-	
وذ	` I�g-� 2-G ���رآ�� *2 نEوة ب!A-9 ا	

ا	����fن2 أن�E7 *��� ان���آ�ت ح7(ق ا�ن%�ن ب�	�����
وب�Eه� ب�(��� *2 

ا	������I ب��7�Gل ثMثI �� ا	���fء ا	%��&��� 
وا	�7(^��� ه� 

 E��&و ،I���E	وا I�G�!7(ق ا#ج��	ا �G ع�*E	ون�ش} *2 ا
)QG (ري�	ا  �A�� 2��	ا E�G2، و�M&����ر ا	(*�ء ا

ر:�9 ا	-I�A ا	( I��L	����Q ا	����P وا	��TL ب�&� 
I�	�8!	ن�8ف وا�	2 �����	' ا	���	ا

  
مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية مدون حبريين يفوز جبائزة اقليمية 

صحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسانصحفيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسان
# 	�Z!�� ا *(ا�“

 ا	��ب2
ح�ز ا	!Eون ا	�����2

IF*��!	ا '&)� E�%	ا#ن%�ن ا
ب�ن��h ح�E ا	���g�8 وا	!Eون�� ا	��ب ، وا	�2 أ^���� 

��آd ا	!�-(��ت وا	�rه�@ 	�7(ق ا�ن%�ن �Mل ا	��gة 
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ض!� ���وع ح�E ا	���g�8 وا	!Eون�� ا	��ب 	-�!@ 
. 	�7(ق ا#ن%�ن

# 	�Z!�� ا *(ا�”�G(ان 
Iب���	ول اE	ا '-�=� �� Iرآً� و���رآ���

d!�آ	ا �G �8در	��8*2 ا	ن ا���	ا Eأآ E^و

        من اإلمارات من اإلمارات من اإلمارات من اإلمارات 
نساننساننساننساناإلمارات حلقوق اإلاإلمارات حلقوق اإلاإلمارات حلقوق اإلاإلمارات حلقوق اإل"

هذه حقوقكهذه حقوقكهذه حقوقكهذه حقوقك""""إلصدار دليل إلصدار دليل إلصدار دليل إلصدار دليل 
و^E!�� V ا	�!�دي أ��� ا	%� ا	��م 	I��!A ا���رات 
�صEار د	�@ ج!��I ا���رات  I�^�gن%�ن ا��	�7(ق ا

"	�7(ق ا�ن%�ن ا ول ب��(ان 
 Igص�� P%ب� @�	E	و���(ي ا
 T-��� وص(ر I������ اد)�

 I7-��!	ا ���Q7	ا �� E�E�	وإ&������� *2 ا ��Lون��
 I�-�!	ت ا�u��	ت وا�!F�!	ا V� ��-G�gن%�ن و��ب�7(ق ا
 I	ن%�ن ودور دو�وا�^-�!�I وا	Eو	��A� 2* Iل ح7(ق ا
ا���رات *2 ا	���Q7 ا�ن%�ن�I ا	!�-�I وا	Eو	�I ودور 

ج!���ت ا	�Vg ا	��م *I�E� 2 ا	
و���ز ا	E	�@ �(ج��ت ورI��G أص��ب ا	%!( ا	��Zم 
 �� Iن�MGوإ I�:�Gاد د)� �!Q��&ن%�ن، و�	�7(ق ا
 Iب���	-���� ا	ب� V�f�&و I!GاE	وا I�Gا�	ت ا��A	ا

 .وا�نI�d�-A و�(زع ��Aنً�
 البحرينالبحرينالبحرينالبحرين

ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير ملك البحرين وعمه رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني عالداخلية يهددون املعارضني واملدافعني ع

        حقوق االنسانحقوق االنسانحقوق االنسانحقوق االنسان

�-` ا	�����
أ9f%p ن��ت وآ�	I ا ن��ء ا	�&!�I �����8  12*2 �(م 

ن�ى ب�] ا *�اد �� ا	!(ا���L ”	!-` ا	����� �7(ل *�� 
 ��%gو ن �	ن )u�%و� ���L�8ون أن ��7(ا ��رج و�
بEون &�P وب!E7ر��� ا	�Q(ر 	�-Eه� وا	�!@ وإبEاء 

 Iح�� @Zرا:�� بn “ ��* اEص�^
ن��ت وآ�	I ا#ن��ء ا	�&!�13  I	�Eن وأ����Z و*2 �(م 

 ��-:�G �� ��	)u%!	آ��ر ا V� �	 -!-` *2 اج�!�ع	����8 �
وا	��Qط ب�	7(ات ا	!%-�I واج�dة ا �� بrن أ�� 

 �L)	ون أي ���ون ”وا&��7ار اE7(ان�� ب	ا T��f� P-f��
T��L 2* -(^(ف	ف E�� @!G 2 وج� أي*

ا	��!(�I وا	��Qر�I ��صIً أن أب(اب ا	����� �G ا	�أي 
ب�	�fق ا	�7ن(ن��g� I(ح I	V�!A- ، وأن� �PA إ��7ف آ@ 
أن(اع ا	����] ا	�2 �7(م ب�� ب�] ا	!��ض�� 	�&�ءة 



  
   

�ن(ن� أص�R ح�Z إدان�2 ن��:�� وب�E ��ور ا	!Eة ا	!�Eدة ^
 ." 	�%�A@ ا	��f ب�	�7]

  
 ن�!�ن د�p(ش

ا	��EA ب�	�آ� أن إدانI د�p(ش آ�نK ب%�P �����8ت 
G ���* P7ّG-_ ح�Q^ �Z:2 *2 " ا	=��"ن��G ���-7 ج��Eة 

^I�Q را*V *��� و^Eّرت ا	���بI ذ	` بrن�� إه�نI 	-�7ض2 
  . ا	�ي �gZ@ ب!��	IA ا	!-'

مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن 
        8- - - - 11عمل باألغواط عمل باألغواط عمل باألغواط عمل باألغواط 

  
�L	�K ا	�ابIf ا	dAا:�� I	E-*�ع �G ح7(ق ا�ن%�ن 
ا	%-�fت بQ!�ن ا	!%�واة *2 آ@ ا	!�A#ت ب!� *��� *�ص 
ا	�!@ ب�E أن ا�%�K ر^�I ا#ح��Aج ا	�2 ^�ده� ا	��L-(ن 

وج�ء *2 ب��ن . �G ا	�!@ *2 ح�&2 ا	��@ ب� p(اط
 Igص�� P%ب� Ifاب�	ا"d!��� �:اdA	ا" 

ش�ب� ��  30د�(ل �IG)!A �� ا	���ب ا	��	| EGده� 
 ��I��E ح�&2 ا	��@ *2 إض�اب �G ا	��fم ��� ا	��	
اب ا	�Aري، # ��Eو أن �Z(ن &(ى ��E�Eا 

  . ب�	��f	I ا	�2 ���ن(ن ����

 
 Ifاب�	ب :" و^�ل ب��ن ا)�A	ن *2 ا)�f7� ب���	إن ا

^��8د�I و��f	�(ن ب���7 *2 ا	�!@ *2 ا	!$&%�ت ا#
d��!� دون Iأو أج��� I��Lو Kن . &(اء آ�نrب ��Eآ$�

 E�g�%� #و I�:�7ان� Ig8ب ��� Iب�)�A	ا TL��!	@ *2 ا����	ا

                       

ب����Z أ*E� K& @Qون�ت ���رآI ض!� ا	!��وع ا	�ي 
 ��G نMG�نF!� ا	!�آd ، وذ	` *2 �$�!� ��ص &��� ا
�Mل ا	��gة ا	�7د�I، و ب�Q(ر EGد وا&V �� ا	�=��8ت 
وأوضR ا	!�آd بrن 	I�A ا	����7 
 E^ ���^)7�	=��اء وا	ء �� ا�QGأ I%!� �� Iن)Z!	وا
 K�Q� 2�	وا ،I!��رآ	ون�ت اE!	ا I*���7 آ�� �� K�
 @Z�	7(^2 وا�	!��(ى ا	ن وا)!Q!	دة آ�E�� �����!	
 _-G ون�تE!	ث�� اr� ىEدة، و�E��!	(&�:} ا	ام اE=�&وا
ا	(&} ا	��م، إض�*I إ	_ nراء ا	!��رآ�� أنg%�� ورأي 
 ���g�8	ا Eح� h_ أن ب�ن��	آ� إ�	ب� ��EA	وا
ا	��ب �7(م ب���g�� ��آd ا	!�-(��ت ب�	���ون 

I�f&ق أو��	ا Iاآ��	درة ا��� V� MEPI 

 
وآ�ن ا	��ن��E^ h أنT-f *2 ���8' ا	��م ا	!�ض2 بEورة 
�Eر���I إ^-�!�I �(جK ب�r&�9 ش�E� IZون(ن وص��g(ن 
، وا	�2 ���(ي EG _-Gد �� 
ا#ن���آ�ت ا	��f� 2ل ح7(ق ا�ن%�ن 
 Iب2 وأ^%�م ��ص��	ا �L)	*2 ا �����	أي وا�	ا Iوح��
ب(ث�:T ح7(ق ا�ن%�ن ا�^-�!�I وا	Eو	�I وEGد أ�� �� 

  . ا ^%�م ا	���I وذات ا	I-8 ب�	�AنP ا	�7(^2

حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا 
        8- - - - 3مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي 

اح�h ا	!���2 ا	dAا:�ي ن�!�ن د�p(ش ا	!Eان 
 I&�:ى رE	 ض�^ Iإه�ن I!ب����� ح�%� ن�*�ا ب��
 5ا	A!�(ر�I ب%�P ا&����:� �� gG( ر:�&2 صEر *2 

�(	�( ا	!�ض2، ��8حً� بrن� &�-rA إ	_ ا�ض�اب 
 �g%�� �g8� �� V*م رEG م آ��� ح@ *2 ح�ل��f	ا �G

�G ا	!���2 د�p(ش ا	�ي �!�رس 
إن� را&@ :" بEا:�ة ا���8ص ��Q^ 9-Aء أم ا	�(ا^2 

ا	�:�&EG _-G �A��� Iم إذ�Gن ا	��:P ا	��م بrم ا	�(ا^2 
	�7ارات ر:�9 ا	A!�(ر�i=� �!�* I ا	�g( ا	�:�&2 ا	�ي 
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 K�� V7� 2�	ض ا�^ Iإه�ن I!�� !���2 أن	ا Rوأوض
 @�E� # ن�*�ا ��A& 2 إدان�� ب�����* ���& Kوآ�ن ���-:�L
 �!Q�!	:�&2 ا�	!�&(م ا	(اردة *2 ا	ءات ا���ض!� ا#&�
�� ح27 ا#&��gدة �� ^�ار ا	�g(، ��صI ب�E أن 

أص�R ح�Z إدان�2 ن��:�� وب�E ��ور ا	!Eة ا	!�Eدة ^
	�%�A@ ا	��f ب�	�7]

ا	��EA ب�	�آ� أن إدانI د�p(ش آ�نK ب%�P �����8ت 
ن��G ���-7 ج��Eة 

^I�Q را*V *��� و^Eّرت ا	���بI ذ	` بrن�� إه�نI 	-�7ض2 
ا	�ي �gZ@ ب!��	IA ا	!-'

مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن مطالب حقوقية مبساندة العاطلني عن 
عمل باألغواط عمل باألغواط عمل باألغواط عمل باألغواط الالالال

�L	�K ا	�ابIf ا	dAا:�� I	E-*�ع �G ح7(ق ا�ن%�ن 
ا	%-�fت بQ!�ن ا	!%�واة *2 آ@ ا	!�A#ت ب!� *��� *�ص 
ا	�!@ ب�E أن ا�%�K ر^�I ا#ح��Aج ا	�2 ^�ده� ا	��L-(ن 

�G ا	�!@ *2 ح�&2 ا	��@ ب� p(اط
 Igص�� P%ب� Ifاب�	ا

 �G ده�EG |	��	ب ا���	ا �� IG)!A� د�(ل
 ��I��E ح�&2 ا	��@ *2 إض�اب �G ا	��fم ��� ا	��	

 9f%pا / أE�E�� ن &(ى)Z� و أنE�� # ،ري�A	اب ا
ب�	��f	I ا	�2 ���ن(ن ����

 Ifاب�	و^�ل ب��ن ا
و��f	�(ن ب���7 *2 ا	�!@ *2 ا	!$&%�ت ا#

d��!� دون Iأو أج��� I��Lو Kاء آ�ن)&
 E�g�%� #و I�:�7ان� Ig8ب ��� Iب�)�A	ا TL��!	@ *2 ا����	ا
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ب����Z أ*E� K& @Qون�ت ���رآI ض!� ا	!��وع ا	�ي 
 ��G نMG�نF!� ا	!�آd ، وذ	` *2 �$�!� ��ص &��� ا
�Mل ا	��gة ا	�7د�I، و ب�Q(ر EGد وا&V �� ا	�=��8ت 

I��MG�وأوضR ا	!�آd بrن 	I�A ا	����7   .ا	�I�^)7 وا
 E^ ���^)7�	=��اء وا	ء �� ا�QGأ I%!� �� Iن)Z!	وا

�K �� ����7 آ�*I ا	!Eون�ت ا	!��رآI، وا	�K�Q� 2 ان�
 @Z�	7(^2 وا�	!��(ى ا	ن وا)!Q!	دة آ�E�� �����!	
 _-G ون�تE!	ث�� اr� ىEدة، و�E��!	(&�:} ا	ام اE=�&وا
ا	(&} ا	��م، إض�*I إ	_ nراء ا	!��رآ�� أنg%�� ورأي 

وا	��EA ب�	�آ� إ	_ أن ب�ن��h ح�E ا	���g�8   .ا	A!�(ر
ا	��ب �7(م ب���g�� ��آd ا	!�-(��ت ب�	���ون  وا	!Eون��

I�f&ق أو��	ا Iاآ��	درة ا��� V�

وآ�ن ا	��ن��E^ h أنT-f *2 ���8' ا	��م ا	!�ض2 بEورة  .
�Eر���I إ^-�!�I �(جK ب�r&�9 ش�E� IZون(ن وص��g(ن 

، وا	�2 ���(ي EG _-Gد �� )�Z-�( �� أج@ ح7(ق ا�ن%�ن
 Eب�ص I=�ص	ن%�ن ا ^%�م ا�ا#ن���آ�ت ا	��f� 2ل ح7(ق ا

 Iب2 وأ^%�م ��ص��	ا �L)	*2 ا �����	أي وا�	ا Iوح��
ب(ث�:T ح7(ق ا�ن%�ن ا�^-�!�I وا	Eو	�I وEGد أ�� �� 

ا ^%�م ا	���I وذات ا	I-8 ب�	�AنP ا	�7(^2
        ومن اجلزائرومن اجلزائرومن اجلزائرومن اجلزائر

حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا حمام جزائرى يلوح باإلضراب عن الطعام إذا 
مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي مل يستفد من عفو رئاسي 

اح�h ا	!���2 ا	dAا:�ي ن�!�ن د�p(ش ا	!Eان  :ا	dAا:�
 I&�:ى رE	 ض�^ Iإه�ن I!ب����� ح�%� ن�*�ا ب��
ا	A!�(ر�I ب%�P ا&����:� �� gG( ر:�&2 صEر *2 

I�-�)ض�اب  / ج��(	�( ا	!�ض2، ��8حً� بrن� &�-rA إ	_ ا
 �g%�� �g8� �� V*م رEG م آ��� ح@ *2 ح�ل��f	ا �G

 . ^ ��:�Q	�T ب�
�G ا	!���2 د�p(ش ا	�ي �!�رس " ا	=��"ونK-7 ج��Eة 

بEا:�ة ا���8ص ��Q^ 9-Aء أم ا	�(ا^2 
ا	�:�&EG _-G �A��� Iم إذ�Gن ا	��:P ا	��م بrم ا	�(ا^2 
	�7ارات ر:�9 ا	A!�(ر�i=� �!�* I ا	�g( ا	�:�&2 ا	�ي 

48أصEر� ب!��&�I ا	�آ�ى ا	ـ
 . ا	!�ض2

 K�� V7� 2�	ض ا�^ Iإه�ن I!�� !���2 أن	ا Rوأوض
 @�E� # ن�*�ا ��A& 2 إدان�� ب�����* ���& Kوآ�ن ���-:�L
 �!Q�!	:�&2 ا�	!�&(م ا	(اردة *2 ا	ءات ا���ض!� ا#&�

 Mً:�^ ، ": أن Eب� Iص�� ،)g�	دة �� ^�ار ا�g�&#ح27 ا ��
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 I���E	ش��:�ه� ا I&وح���ن�� �� �!�ر, �G MQ* ،
ا�7�Gل ا	���fء وا	!Eا*��� �G ح7(ق ا	���I وا	!Eون�� 

&-�!�ن .��@ ا	!Eون وا	��ش} ���� ا	�8Aص وا	!���2 د
�ه� �� ا	�7ب��� *2 ا	%A(ن ا	%�(د�I دون 

 .”أن �(ج� 	�� أي ا���م
وأ�GبK ا	��IZ ا	��ب��G I ان�Gdج�� ا	�E�E �� ^��م 
وز�� ا	Eا�-�I ا	%�(دي ب�&�=Eام &-���f ونg(ذ� 	�gض 

وذ	` ب�Gd , ���خ �� ا	��Eد #&�!� ضE ا	���I وا	���fء 
 �EGا)^ T��fم و�M&�ا�&Mم 	� �GE(ا ر�p أن , ح!��I ا

 I!ج�� Mب ���L!(ا	�7ل ا�G2 ا	ب�� , ا d�!�-	 ا)GE� �	و
و# �(جT��f� 2-G i�� �� ��* E ,ا	��� G-2 أي أ&�س 

i=و*�7  ه(اء أي ش ���Zأح  
        ومن السودان ومن السودان ومن السودان ومن السودان 

   رفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحف
َ̂�ر ا	�fG E!�� T��g ا	!��E ا	��م 	��Aز ا �� 

I^�ب�	ا V*2 ر�L)	!=�ب�ات ا	رًا  وا���G�8' إ	ا �G
ا	%�K، ب�E ان��gء ا	Eوا*V وا &��ب ا	�2 أوج���E وه2 
ا	!�-(��ت ا	!�-(IL ا	�E� 2او	��� ب�] ا	�8' ح(ل 
 MQ* ،I^M�	اف اE��&ار وا)A	دول ا V� %(دان	ا I^MG

I�-�7	ات ا���	وا ��g	�8ل وإث�رة اgن� .�G ا	GE(ة إ	_ ا

 
ا	%(دان�I أوضR  "ا	��ما	�أى "وو*�7 	!� ورد بE��Aة 

���E إدارة ا�MGم ب��Aز ا �� وا	!=�ب�ات ا	(2�L أن 
ا	��Aز #ح� �Mل ا	��gة ا ���ة إ	�dام ا	�E�E �� ا	�8' 
 P_ ج�ن	ز، إ��A	2 ��=�ه� ا�	ج�اءات ا�ب�	�(ج���ت وا
ا	���ون �V أ�QGء ا	��Aز و�%��@ ������، ا �� ا	�ي 

ًا ب[��7ف ا	�^�بG I-_ ا	�8' ج�@ ا	!��E ا	��م ��=� ^�ار
�!Gد وَدM�	ب� E:�%	ا I�g�8	ت ا����	خ ا��� V� �ً��!�َ. 

وش��E� �Z ا	��Aز رؤ&�ء ����� ا	G '�8-_ ح%� 
 P-�� وأن ،I�	)u%!	ون��، و�!�_ أن �%(د روح ا���

2g�8	ول ا���	ا _-G Iا���	ا I^�ب�	ا. 
E&�(ري وأآ��E� E إدارة ا�MGم أن ا	��Aز ����g ب��7 ا	

 KGد �� _�� Iً�:dأو ج Kآ�ن Iً�-آ I^�ب�	دة ا)G 2*
  

العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول 
        االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان 

أآEت وز��ة ح7(ق ا#ن%�ن ا	��ا^�I وجEان ��=�:�@ ان 

TL��!	ا �!@ ش��ب ه��	ص ا�* �� ". 
ون��K رابIf ح7(ق ا�ن%�ن إ	_ أن�� ��V� ���Q ا	���ب 
 2* T�	ة أن اEآ$� ،IGو��� ���	�f� ب�� و������Q!	ا
�� ا	dAا:���� وا	dAا:���ت ه( حT د&�(ري 
 �� P�& ي  d��!� !@ دون�	2 ا* V�!A	ا Tح IA���	وب�

 Vوض _-G I!:�7	!$&%�ت ا	أن ا _-G Ifاب�	ا K�	وأ
ا	������ت ا	�!�	��f� I	�I ب����A أي �T��g ب�� 
ا	dAا:���� وا	dAا:���ت *2 ا	�!@، آ!� �-�!9 �� 
ا	��I���g وا	I�:�Q7 ض!�ن ا	!%�واة *2 آ@ 

  . ا	!�A#ت ب!� *��� *�ص ا	�!@

تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف 
أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل 
دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو 

  
  ا	��� ��!G E-2 ا	�!�ي

^��م  , (ق ا�ن%�ن ا	�(مأدانK ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7
ج��ز ا	!��ح� ا	���I ب�	!I��E ا	!�(رة ب�^���م ��dل 

“ ��!G E-2 ا	�!�ي“و�dرIG رج@ د�� ش��2 ب�رز ه( 
 P!�ه	ب� I=�ص	ت ا��*M	-(ح�ت وا	ب�] ا T�d!و^����� ب�

أ��م  ��10� ” آ�E!�� �t ا	�!�ي 
��Lن�� I�g-� 2-G `	ن وذe2 وح�_ ا��E	ا. 

 IGرd� K!��^ا E^ I���	ا ���!E “وآ�نK ^(ة �� ا	!��ح
 ��fري و^��(ا ب���A	9 اf%pأ
ا ب(اب و�!T�d ا	-(ح�ت ا	�2 آ�نK ���(ي G-2 ش��رات 

 ��Qو��8درة ب� I&E7� Iش��� , K��^ (م�	9 اgو*2 ن
وإج��ر� G-2 آ��بI “ آ��t ا	�!�ي

 �	�7�Gإ# أن�� ^��(ا ب� ، ��G اج�*��E ب�	7(ة ، ور�p ا
 .ح�� ��زال ���M7 ح�_ اeن

ان ح��I “و^�	K ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا�ن%�ن
ا	����� وح��I ا	!��E7 ب��K �� ا	!����ت ا	�2 # ����ف 
 I&ر�!� I���	د ا��fب�ت اض �ب�� ا	�I�)Z ا	%�(د�I ح�
 I%�(د�	ا Iب���	ا IZ-!!	دا�@ ا Kث�ب hه� ن�Eض d��!�
ضE ا	���fء وا	��7دات ا	���I و��Q!� إMpق �%�جEه� 

 I���E	ش��:�ه� ا I&وح���ن�� �� �!�ر
ا�7�Gل ا	���fء وا	!Eا*��� �G ح7(ق ا	���I وا	!Eون�� 

��@ ا	!Eون وا	��ش} ���� ا	�8Aص وا	!���2 د
�pش(دي و�	دون ا I%�(د�	ن ا)A%	�7ب��� *2 ا	ه� �� ا�

أن �(ج� 	�� أي ا���م
وأ�GبK ا	��IZ ا	��ب��G I ان�Gdج�� ا	�E�E �� ^��م 
وز�� ا	Eا�-�I ا	%�(دي ب�&�=Eام &-���f ونg(ذ� 	�gض 

���خ �� ا	��Eد #&�!� ضE ا	���I وا	���fء 
 �EGا)^ T��fم و�M&�ح!��I ا

 I!ج�� Mب ���L!(ا	�7ل ا�G2 ا	ا
ا	��� G-2 أي أ&�س 

i=و*�7  ه(اء أي ش ���Zأح
ومن السودان ومن السودان ومن السودان ومن السودان 

رفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحفرفع الرقابة عن الصحف
َ̂�ر ا	�fG E!�� T��g ا	!��E ا	��م 	��Aز ا �� 

I^�ب�	ا V*2 ر�L)	!=�ب�ات ا	وا
ا	%�K، ب�E ان��gء ا	Eوا*V وا &��ب ا	�2 أوج���E وه2 
ا	!�-(��ت ا	!�-(IL ا	�E� 2او	��� ب�] ا	�8' ح(ل 
 MQ* ،I^M�	اف اE��&ار وا)A	دول ا V� %(دان	ا I^MG

I�-�7	ات ا���	وا ��g	�8ل وإث�رة اgن��G ا	GE(ة إ	_ ا

وو*�7 	!� ورد بE��Aة 
���E إدارة ا�MGم ب��Aز ا �� وا	!=�ب�ات ا	(2�L أن 
ا	��Aز #ح� �Mل ا	��gة ا ���ة إ	�dام ا	�E�E �� ا	�8' 
 P_ ج�ن	ز، إ��A	2 ��=�ه� ا�	ج�اءات ا�ب�	�(ج���ت وا
ا	���ون �V أ�QGء ا	��Aز و�%��@ ������، ا �� ا	�ي 

ج�@ ا	!��E ا	��م ��=� ^�ار
�!Gد وَدM�	ب� E:�%	ا I�g�8	ت ا����	خ ا��� V� �ً��!�َ

وش��E� �Z ا	��Aز رؤ&�ء ����� ا	G '�8-_ ح%� 
 P-�� وأن ،I�	)u%!	ون��، و�!�_ أن �%(د روح ا���

2g�8	ول ا���	ا _-G Iا���	ا I^�ب�	ا
وأآ��E� E إدارة ا�MGم أن ا	��Aز ����g ب��7 ا	

 KGد �� _�� Iً�:dأو ج Kآ�ن Iً�-آ I^�ب�	دة ا)G 2*
  .ا	�Qورة 	�	`
        ويف العراقويف العراقويف العراقويف العراق

العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول العراق يف املرتبة الثانية على قائمة الدول 
االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان االكثر انتهاكاً حلقوق االنسان 

أآEت وز��ة ح7(ق ا#ن%�ن ا	��ا^�I وجEان ��=�:�@ ان 

TL��!	ا �!@ ش��ب ه��	ص ا�* ��
ون��K رابIf ح7(ق ا�ن%�ن إ	_ أن�� ��V� ���Q ا	���ب 
 2* T�	ة أن اEآ$� ،IGو��� ���	�f� ب�� و������Q!	ا

�� ا	dAا:���� وا	dAا:���ت ه( حT د&�(ري ا	!%�واة ب
 �� P�& ي  d��!� !@ دون�	2 ا* V�!A	ا Tح IA���	وب�

 . ا &��ب إ# ا	�gZءة
 Vوض _-G I!:�7	!$&%�ت ا	أن ا _-G Ifاب�	ا K�	وأ
ا	������ت ا	�!�	��f� I	�I ب����A أي �T��g ب�� 
ا	dAا:���� وا	dAا:���ت *2 ا	�!@، آ!� �-�!9 �� 

ا	��I���g وا	I�:�Q7 ض!�ن ا	!%�واة *2 آ@  ا	%-�fت
ا	!�A#ت ب!� *��� *�ص ا	�!@

        السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية
تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف تصاعد محلة اضطهاد الشيعة يف 

أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل أيام علي اعتقال رجل     10مرور مرور مرور مرور     ––––السعودية السعودية السعودية السعودية 
دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو دين شيعي باملدينة املنورة دون اام أو 

        8- - - - 12حماكمة   حماكمة   حماكمة   حماكمة   

ا	��� ��!G E-2 ا	�!�ي
أدانK ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7

ج��ز ا	!��ح� ا	���I ب�	!I��E ا	!�(رة ب�^���م ��dل 
و�dرIG رج@ د�� ش��2 ب�رز ه( 

 P!�ه	ب� I=�ص	ت ا��*M	-(ح�ت وا	ب�] ا T�d!و^����� ب�
�-A�7ل ن�G2 ، وا���	!�ي “ا�	ا E!�� �tآ�

��Lن�� I�g-� 2-G `	ن وذeوح�_ ا
 IGرd� K!��^ا E^ I���	ا �وآ�نK ^(ة �� ا	!��ح

أ9f%p ا	�Aري و^��(ا ب����f  2*2 �(م “ ا	�!�ي
ا ب(اب و�!T�d ا	-(ح�ت ا	�2 آ�نK ���(ي G-2 ش��رات 

 ��Qو��8درة ب� I&E7� Iش���
آ��t ا	�!�ي”ا	!��ح� ا	���I ا�7�Gل 

�� �	�7�Gإ# أن�� ^��(ا ب� ، ��G اج�*��E ب�	7(ة ، ور�p ا
ح�� ��زال ���M7 ح�_ اeن , *2 ا	�(م ا	��	2

و^�	K ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا�ن%�ن
ا	����� وح��I ا	!��E7 ب��K �� ا	!����ت ا	�2 # ����ف 
 I&ر�!� I���	د ا��fب�ت اض �ب�� ا	�I�)Z ا	%�(د�I ح�

�!��d ضEه� ن�h ث�بK دا�@ ا	!!-IZ ا	��ب�I ا	%�(د�I ا	
ضE ا	���fء وا	��7دات ا	���I و��Q!� إMpق �%�جEه� 



  
   
ا	�gF ب�	�(اب ا	���F ا	�ي ب�� اa &���ن� و���	_ ب� 

  
G I��!A	دت اE9 وش-A(زراء و�	9 ا-A� I���G I�!أه _-

 I*�7ن(ن �(*� آ�	 ��Q��	ء ب�E�	وا I	r%!	ا �ب�� I� ا
ا	Q!�ن�ت ا	�7ن(ن�I 	-���-�� *2 ا	!��زل *2 ا	�Mد ا	��� 
�E7ر ا	��Aت ا	�&!�I ذات ا	I-8 بrن اEGاده� ^�A� Eوزت 
ا	I-�n ،�g ان ��� اصEار ه�ا ا	�7ن(ن �Mل دور 

�Z!� K^ع و�&rوب ،I� 9 ا-A!	 @. 
 @�r!��رك *�ن�� ن	ن ا�Qوم ش�� ر�E^ I�&��!وب
�� ارب�ب ا#&� *2 ا	K�)Z ا	����I ب�7(ق ا	���-�� *2 
 @!�-	 ���-G {�Q	م اEGواح��ام ح7(^�� و ��	ز���
 2�M&#ا ��E	ان ا ،I7��%� Iال دون راح)L ت�G�&

وض!�ن ح7(^�� ا	���' ��] G-_ رI��G ا	���-�� 
ون�ج( �� اa ان ���� G-_ اه�	��� ب�	�ح!I وا	����@ 
ا#ن%�ن2 ا	V� ��)7 ا	���-�� *2 ا	!��زل وEGم ا	7%(ة 
 Iاح�	وح���ن�� �� ا T!�ه	ق وا��	!@ ا�	ب� ���-G
 ����eا#ه�!�م ب� _-G E8(م �$آ	ا I!Zان ح

��م ه�� وا	�g�Qء وا	���-��، و#�A(ز ان �Z(ن &��Gت وا
  ."ا	��� ا	�Qg@ &��� 	!��ن�ة ا	���-�� *2 ب�(���

استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة 
      ''''الصباحالصباحالصباحالصباح''''''''''''''''املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة 

  
 IL��	ا^���م ا I�^)7�	وا I�g�8	ت ا#و&�ط ا�Z��&ا

  ا	!��ب�I ��7 ص��Ig *2 ا	Eار 
 _-G ر������ E�7ل اح�Gء وا�Q��	ن�� ����7 ح(ل ا I�g-�

2:�Q7	ز ا��A	ت *2 اM7��. 
 E	�� 2g�8	�7ل ا�Gا @��-	 I�L�7ا!�E	ا I!F�!	ا Kgووص

2g%��	ا " K!داه I��� ة اdان ا ج� K	�^و
ضEا G-_ آ@ ا	7(ان�� وا �Gاف  "ا	��8ح

                       

�7(ق ا	��اق �2�r *2 ا	����P ا	��ن 2	E-ول ا#آ�� ان���آً� 	
 .ا#ن%�ن *I7f�� 2 ا	��ق ا و&}

 
 وجEان ��=�:�@ 

 Igص�� P%ان ��=�:�@، ب�Eوج Kا#���د"واوض� "
 Iن���	ا I���!	اق *2 ا��	2 ا�r� ،ا��ان Eب�
ض!� ا	Eول ا	�2 �!�رس *��� ان���آ�ت 	�7(ق ا#ن%�ن *2 

ا#ن���آ�ت ��!@ "،، ����ة ا	_ ان 
 E�Eن���ر، و��M	 V*E	�7@، وا#ره�ب، وا	ت ا��-!G
ا	!(ا���L ا	!Eن��� ،، ا	_ ج�نEG Pم اه-�I ا	%A(ن ا	�2 

 .��p �7�g	����� ا	_ ا	!9���7 ا	Eو	� I	A%-(ن
واض�*K ان� *2 ج�نP ا	���I ا	����I وا	�rه�@، ����ج 
ا	%A(ن ا	��ا^�I ا	_ ا�Gدة ا	����� ����I ان ا#�� ��!@ 
ا	��ا^�I و&A(ن ا^-�� آ�د&��ن G-_ حE &(اء 
ب�&����ء EGد ^-�@ ���� ��@ &�A آ�وب� وا	��ج2 
 T*2 ��� ادار��� و�	ل و&(&2 وب�دوش ا�!A!وج

 ،I�!&�	ا#ح�8ءات ا P%ب�
*�ن اG-_ ن%P ا#ن���ك وا	�7@ ��� *2 ا	��اق، *E7 وص@ 
�-_ �Mل ش�� �!(ز ا	!�ض2، ب�V^)�� ��p @Z ا	_ 

�� ��Gص� ا ��،  E�139ن�� و
 P�%ج�ت ب �اض�*I ا	_ ج�ح أآ�� �� ا	' ش=i، ح�
 ���L!(ا	ت ^�@ ا��-!G P_ ج�ن	ا ،I�g:�f	ت ا�Gاd�	ا

وأآEت ". ا	!Eن��� ا	� 2	� ��� ��A%@ ا	dAء ا#آ�� ����
��I ووزارة ا	Eا�-�I �����@ ب��' وشEة 
�V ا	%��Aء، و����2 ب�	� �F	Mوض�ع ا	��	�I *2 ا	��اق، 
أ# ��87 �-` ا	��Aت *2 واج����� ب�!��I ارواح 

  

دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية 

��f	���� �A-9 جEدت ا	I��!A ا	I���)Z 	�7(ق ا#ن%�ن 
ا#�I ب�صEار ^�ن(ن 	�!��I ا	�!�	I ا	!�d	�I *2 ا	�Mد، 
وذآ®�ت ارب�ب ا#&� بE7وم ش�� ا	8(م ، داI�G ا��ه� ا	_ 
ا	����I ب�7(ق ا	=Eم ا	���-�� *2 ���ز	��، اذا �� ار�rوا 

ا	�gF ب�	�(اب ا	���F ا	�ي ب�� اa &���ن� و���	_ ب� 
 .ا	�8:!��

G I��!A	دت اEوش
 I*�7ن(ن �(*� آ�	 ��Q��	ء ب�E�	وا I	r%!	ا �ب�� I� ا
ا	Q!�ن�ت ا	�7ن(ن�I 	-���-�� *2 ا	!��زل *2 ا	�Mد ا	��� 
�E7ر ا	��Aت ا	�&!�I ذات ا	I-8 بrن اEGاده� ^�A� Eوزت 

ا	I-�n ،�g ان ��� اصEار ه�ا ا	�7ن(ن �Mل دور  650
@ 	!A-9 ا �I، وبr&�ع و^�Z!� Kا#ن��7د ا	!�7

 K*واض�" @�r!��رك *�ن�� ن	ن ا�Qوم ش�� ر�E^ I�&��!وب
�� ارب�ب ا#&� *2 ا	K�)Z ا	����I ب�7(ق ا	���-�� *2 
 @!�-	 ���-G {�Q	م اEGواح��ام ح7(^�� و ��	ز���
 2�M&#ا ��E	ان ا ،I7��%� Iال دون راح)L ت�G�&

ا	���' ��] G-_ رI��G ا	���-�� 
ون�ج( �� اa ان ���� G-_ اه�	��� ب�	�ح!I وا	����@ 
ا#ن%�ن2 ا	V� ��)7 ا	���-�� *2 ا	!��زل وEGم ا	7%(ة 
 Iاح�	وح���ن�� �� ا T!�ه	ق وا��	!@ ا�	ب� ���-G

ان حI!Z ا	8(م �$آG E-_ ا#ه�!�م ب�����e ... وا	�(م
وا	�g�Qء وا	���-��، و#�A(ز ان �Z(ن &��Gت وا

ا	��� ا	�Qg@ &��� 	!��ن�ة ا	���-�� *2 ب�(���
        ومن املغرب ومن املغرب ومن املغرب ومن املغرب 

استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة استنكار اعالمي وحقوقي القتحام الشرطة 
املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة املغربية مقر صحيفة 

 IL��	ا^���م ا I�^)7�	وا I�g�8	ت ا#و&�ط ا�Z��&ا
ا	!��ب�I ��7 ص��Ig *2 ا	Eار 

 _-G ر������ E�7ل اح�Gء وا�Q��	ا
2:�Q7	ز ا��A	ت *2 اM7��

 E	�� 2g�8	�7ل ا�Gا @��-	 I�L�7ا!�E	ا I!F�!	ا Kgووص
ا	��%2g"ا	��fوي بـ
ا	��8ح"��7 ج��Eة 
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ا	��اق �2�r *2 ا	����P ا	��ن 2	E-ول ا#آ�� ان���آً� 	
ا#ن%�ن *I7f�� 2 ا	��ق ا و&}

وجEان ��=�:�@ 
 Igص�� P%ان ��=�:�@، ب�Eوج Kواوض�

ب�E ا��ان، �2�r ا	��اق *2 ا	!���I ا	��ن�I "ا	��ا^�I ان� 
ض!� ا	Eول ا	�2 �!�رس *��� ان���آ�ت 	�7(ق ا#ن%�ن *2 

،، ����ة ا	_ ان " ا	��ق ا#و&}
 E�Eن���ر، و��M	 V*E	�7@، وا#ره�ب، وا	ت ا��-!G
ا	!(ا���L ا	!Eن��� ،، ا	_ ج�نEG Pم اه-�I ا	%A(ن ا	�2 

��p �7�g	����� ا	_ ا	!9���7 ا	Eو	� I	A%-(ن
واض�*K ان� *2 ج�نP ا	���I ا	����I وا	�rه�@، ����ج 
ا	%A(ن ا	��ا^�I ا	_ ا�Gدة ا	����� ����I ان ا#�� ��!@ 

ا	��ا^�I و&A(ن ا^-�� آ�د&��ن G-_ حE &(اء ا	%A(ن 
ب�&����ء EGد ^-�@ ���� ��@ &�A آ�وب� وا	��ج2 
 T*2 ��� ادار��� و�	ل و&(&2 وب�دوش ا�!A!وج

I�!	��	!9���7 ا	ا. 
ب�%P ا#ح�8ءات ا	�&!�I، "و��ب�I-:�^ @�:�=�� K ان� 

*�ن اG-_ ن%P ا#ن���ك وا	�7@ ��� *2 ا	��اق، *E7 وص@ 
�-_ �Mل ش�� �!(ز ا	!�ض2، ب�V^)�� ��p @Z ا	_ EGد ا	7
�Eن�� و M��^396 ب����  535

 P�%ج�ت ب �اض�*I ا	_ ج�ح أآ�� �� ا	' ش=i، ح�
 ���L!(ا	ت ^�@ ا��-!G P_ ج�ن	ا ،I�g:�f	ت ا�Gاd�	ا

ا	!Eن��� ا	� 2	� ��� ��A%@ ا	dAء ا#آ�� ����
��I ووزارة ا	Eا�-�I �����@ ب��' وشEة G-_ ان ا	7(ات ا#�

�V ا	%��Aء، و����2 ب�	� �F	Mوض�ع ا	��	�I *2 ا	��اق، 
أ# ��87 �-` ا	��Aت *2 واج����� ب�!��I ارواح 

���L!(ا	ا".  
  

        ومن الكويت ومن الكويت ومن الكويت ومن الكويت 
دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية دعوات إلصدار قانون محاية .. .. .. .. الكويت الكويت الكويت الكويت 

   العمالة املرتليةالعمالة املرتليةالعمالة املرتليةالعمالة املرتلية
جEدت ا	I��!A ا	I���)Z 	�7(ق ا#ن%�ن 

ا#�I ب�صEار ^�ن(ن 	�!��I ا	�!�	I ا	!�d	�I *2 ا	�Mد، 
وذآ®�ت ارب�ب ا#&� بE7وم ش�� ا	8(م ، داI�G ا��ه� ا	_ 
ا	����I ب�7(ق ا	=Eم ا	���-�� *2 ���ز	��، اذا �� ار�rوا 
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 2L�7ل ا#ح����G#ة اE� ،ث����ا	�%I��Z ب�	�ب�ط �Eد ا
��ش��f ص��او��� �$� ��E	I��A ا	�(	�%�ر�( ^��(ا *2 
 �ا	��م ا	!�ض2 ب��dرة 	!=�!�ت ��Eوف ب�	dAا:� ح�

 .ا	�V!A ا	�:� 2%	I��A ا	�(	�%�ر�(
ا	-�Eن��G I ا	!�8در  "ا	E7س ا	��ب2"

 E�E!� ر�^ I��Z%�	ا I!Z�!	ب� T�7��	إن ^�ض2 ا
 �����	 2L�7ل ا#ح����G#ا �	2 &�-G �� @Z	 ���*إض�

ا	���` وإب�اه�� دح�ن وأح!E ا	��ص�ي ا	��� �(اج�(ن ا	_ 
 2���	 R	�8	وا �Z�	 IAآE	ا���� ا ��fن�ش Iارب� Pج�ن
 ���G اج�*�و����F ا	��وزي ورش�E ا	���8 ا	��� �� ا
و���ب�(ن ب��	I &�اح ��� ا	=��نI ا	(I��L وا#��8ل ب�Eو 

7G 2 ���اوح�	ح�ب وا I	امب��EG#وا E!$ب	ب��� �� ب�� ا). 
/ وا7�G@ ا	��شf(ن ا	%��I *2 ا	���� �� ����� ا#ول

أآ�(ب� ا	!�ض2 *(ر وص(	�� إ	_ ��fر ا	Eار ا	���Qء 
 KQ^ 2�	ا I���	ا Iب���	ا _-G ا:� واح�-(اdA	د��� �� ا�^
 .ب�Eم ا#���8ص واح�	��� G-_ ا	!�I!Z ا	�%I��Z ب�	�ب�ط

�� ه( ا ��� �� ن(�G ح�� ��i و����� �!E�E �(م ا�ث�
 2Lح����ا	�7ن(ن ا	!��بG 2-_ إ��Zن�I إب�7ء ا��7�Gل ا
	!Eة # ���Aوز ا	%�I ح�� �Eد ^�ض2 ا	��E� T�7ة ا#�7�Gل 
ا#ح��� 2L	E!ة ث!�ن�I أش�� �(زG IG-_ اربV ��ات ^�@ 

��	 ��-�8gو� ��E��!� V!�%� أن. 

جتار جتار جتار جتار حالة تعرضت لالحالة تعرضت لالحالة تعرضت لالحالة تعرضت لال    500الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن 

�L	P ن�شf(ن *�A� 2ل ح7(ق ا�ن%�ن ا	%-�fت 
ا	�!��I ب�	�E8ي 	�Fه�ة ا#��Aر ب�	��� *2 ا	�!� ا	�2 

 .زادت *2 اeونI ا ���ة
و^�ل ر:�9 ا	!$&%I ا	( I��L	I�*�Z! ا#��Aر ب�	��� *2 

ح�	I ا��Aر رص���E  500ا	�!� G-2 ن�ص� ا	�A-2، إن 
� ح�_ اeن، �$آEا ���ض n#ف ا �gLل 

 .وا	�%�ء 	-���ء وا	��Aرة ا	I�%�A دا�@ ا	�!� و��رج�

 
وآ�' ا	�A-2 ، *2 نEوة ���و	�t Kه�ة ا#��Aر ب�	��� 
 �G ،Iوا#^��8د� I�G�!وا#ج� I���E	أب��ده� ا �G KثEو��
ا	��#ت ا	�K!� 2 ا	!��ج�ة ب�� �� ^�@ ش��8G IZب�ت �� 
 ،I��!و� ،Iن����	و ،I��8� أب�زه� ،I

 _-G T��Q�	دة �!�ر&�ت ا)G
ح���ت ا	!$&%�ت ا	I�g�8 وا�7�Gل 
ا	���g�8 و���ب���� و���و	Z� I!�� ا *(ا� و��8درة 
 �f� 2 ا���رت�	ا I*��8	وا I-7�%!	ة وا��	ا I!-Z	ا
������� حEاث�� ج!�ه���� و���ضM �� أج@ ا	����� 

���L!(ا	وا �L)	ا I�E� 2* حMص� ."وا

  
  ��	E ا	��fوي

اK�-G "ا	-�Eن�I " ا	E7س ا	��ب2
ا	!������Q� I!F ا	M ���وط �V ا	�� 2*��8	E ا	��fوي 
و�� �M	� آ@ ا	��g�8ت وا	���g�8 ا	��E ا���روا ه�� 
ا	�&�	I ا	!I��!�A وا	!���I ا	���-I *2 ا	��� �G ا	=�� 
ون��� وا	��� �G ا	�I7�7 بZ@ �%$و	�I وض!�� ���2 

وا	!��E%g  واMLع ا	�أي ا	��م ب�	` ب�Eف *RQ ا	g%�د
 I�*�g�	وا T�	ا I�L�7ا!�E	2 إر&�ء أ&9 ا* I!!%�ه	وا

 ."واح��ام ا	�7(ق وا	����ت وب��ء دو	I ا	�T وا	�7ن(ن
و^�	K ص��Ig ا	��8ح ا	!I-7�% ان رج�ل ا#�� ا^��!(ا 
 E	�� 2g�8	7-(ا ا�G!�ض2 وا	=!�9 ا	�7ه� �(م ا�
 �ا	��fوي آ!� را*�7 ر:�9 ا	����� ��	E ا	��ي ح�
 I�:# �G ���7� ت ح(ل�G�&
جE�Eة 	���7@ وdGل ^�Qة أ��م ا	!-` اEG� ا	��fوي و^�ل 
*�� ان ا	�E(ان ا	!-2Z �(ص@ بM�7�� I�:Mت و�%$و	��ت 
 Ig��8	ا P%ة وح�Q7	ب�] ا T2 ح* Iد���r� و^�ارات
*[ن ا&I-u ا	��IL �!�(رت ح(ل �E8ر ا	!�-(��ت 

 V� ��)�	ا E��8� و#ت��!	 �A�� �	 ان�� Ig��8	ا
  .ا	%-�fت 	���Z 	� ���اج��f� �G V ا	�����ي

 I��A	 ��E�$� ص��او��� ��fش��	�7ل �G#ا E�E!�

 I!Z�!	ب� T�7��	أن ^�ض2 ا Iب���� I�^)7أ*�دت ��8در ح

 2L�7ل ا#ح����G#ة اE� ،ث����ا	�%I��Z ب�	�ب�ط �Eد ا
��ش��f ص��او��� �$� ��E	I��A ا	�(	�%�ر�( ^��(ا *2 	

 �ا	��م ا	!�ض2 ب��dرة 	!=�!�ت ��Eوف ب�	dAا:� ح�
ا	�V!A ا	�:� 2%	I��A ا	�(	�%�ر�(

"ونK-7 ج��Eة 
��	)^" : E�E!� ر�^ I��Z%�	ا I!Z�!	ب� T�7��	إن ^�ض2 ا

 �����	 2L�7ل ا#ح����G#ا
ا	���` وإب�اه�� دح�ن وأح!E ا	��ص�ي ا	��� �(اج�(ن ا	_ 
 2���	 R	�8	وا �Z�	 IAآE	ا���� ا ��fن�ش Iارب� Pج�ن
 ���G اج�*�و����F ا	��وزي ورش�E ا	���8 ا	��� �� ا
و���ب�(ن ب��	I &�اح ��� ا	=��نI ا	(I��L وا#��8ل ب�Eو 

7G 2 ���اوح�	ح�ب وا I	ب��
وا7�G@ ا	��شf(ن ا	%��I *2 ا	���� �� ����� ا#ول

أآ�(ب� ا	!�ض2 *(ر وص(	�� إ	_ ��fر ا	Eار ا	���Qء 
 KQ^ 2�	ا I���	ا Iب���	ا _-G ا:� واح�-(اdA	د��� �� ا�^
ب�Eم ا#���8ص واح�	��� G-_ ا	!�I!Z ا	�%I��Z ب�	�ب�ط

و����� �!E�E �(م ا�ث�
 2Lح����ا	�7ن(ن ا	!��بG 2-_ إ��Zن�I إب�7ء ا��7�Gل ا
	!Eة # ���Aوز ا	%�I ح�� �Eد ^�ض2 ا	��E� T�7ة ا#�7�Gل 
ا#ح��� 2L	E!ة ث!�ن�I أش�� �(زG IG-_ اربV ��ات ^�@ 

��	 ��-�8gو� ��E��!� V!�%� أن
        ومن اليمنومن اليمنومن اليمنومن اليمن

الكشف عن الكشف عن الكشف عن الكشف عن 
        بالبشر     بالبشر     بالبشر     بالبشر     

�L	P ن�شf(ن *�A� 2ل ح7(ق ا�ن%�ن ا	%-�fت : ص���ء
ا	�!��I ب�	�E8ي 	�Fه�ة ا#��Aر ب�	��� *2 ا	�!� ا	�2 

زادت *2 اeونI ا ���ة
و^�ل ر:�9 ا	!$&%I ا	( I��L	I�*�Z! ا#��Aر ب�	��� *2 

ا	�!� G-2 ن�ص� ا	�A-2، إن 
� ح�_ اeن، �$آEا ���ض n#ف ا �gLل ا	!�I!F *2 ا	�!

وا	�%�ء 	-���ء وا	��Aرة ا	I�%�A دا�@ ا	�!� و��رج�

وآ�' ا	�A-2 ، *2 نEوة ���و	�t Kه�ة ا#��Aر ب�	��� 
 �G ،Iوا#^��8د� I�G�!وا#ج� I���E	أب��ده� ا �G KثEو��
ا	��#ت ا	�K!� 2 ا	!��ج�ة ب�� �� ^�@ ش��8G IZب�ت �� 

I، أب�زه� �I��8، و	���ن�I، و�!��I، ج�%��ت �Gب�
Iوأردن�. 

  

G(دة �!�ر&�ت ا	�G T��Q-_ "وان ذ	` اش�رة إ	_ 
ح���ت ا	!$&%�ت ا	I�g�8 وا�7�Gل ا	����ت وان���ك 

ا	���g�8 و���ب���� و���و	Z� I!�� ا *(ا� و��8درة 
 �f� 2 ا���رت�	ا I*��8	وا I-7�%!	ة وا��	ا I!-Z	ا
������� حEاث�� ج!�ه���� و���ضM �� أج@ ا	����� 

���L!(ا	وا �L)	ا I�E� 2* حMص�وا

��	E ا	��fوي
  

 Igص�� P%ب2"وب���	س اE7	ا
ا	!������Q� I!F ا	M ���وط �V ا	�� 2*��8	E ا	��fوي 
و�� �M	� آ@ ا	��g�8ت وا	���g�8 ا	��E ا���روا ه�� 
ا	�&�	I ا	!I��!�A وا	!���I ا	���-I *2 ا	��� �G ا	=�� 
ون��� وا	��� �G ا	�I7�7 بZ@ �%$و	�I وض!�� ���2 

واMLع ا	�أي ا	��م ب�	` ب�Eف *RQ ا	g%�د
 I�*�g�	وا T�	ا I�L�7ا!�E	2 إر&�ء أ&9 ا* I!!%�ه	وا

واح��ام ا	�7(ق وا	����ت وب��ء دو	I ا	�T وا	�7ن(ن
و^�	K ص��Ig ا	��8ح ا	!I-7�% ان رج�ل ا#�� ا^��!(ا 
 E	�� 2g�8	7-(ا ا�G!�ض2 وا	=!�9 ا	�7ه� �(م ا�
 �ا	��fوي آ!� را*�7 ر:�9 ا	����� ��	E ا	��ي ح�

&��Gت ح(ل �I�:# �G ���7  7ا&�A(ب�� ا	�� IL	E!ة 
جE�Eة 	���7@ وdGل ^�Qة أ��م ا	!-` اEG� ا	��fوي و^�ل 
*�� ان ا	�E(ان ا	!-2Z �(ص@ بM�7�� I�:Mت و�%$و	��ت 
 Ig��8	ا P%ة وح�Q7	ب�] ا T2 ح* Iد���r� و^�ارات
*[ن ا&I-u ا	��IL �!�(رت ح(ل �E8ر ا	!�-(��ت 

 .ا	!��(رة
K	�^و  V� ��)�	ا E��8� و#ت��!	 �A�� �	 ان�� Ig��8	ا

ا	%-�fت 	���Z 	� ���اج��f� �G V ا	�����ي
 I��A	 ��E�$� ص��او��� ��fش��	�7ل �G#ا E�E!�

  ا	�(	�%�ر�(

     
 I!Z�!	ب� T�7��	أن ^�ض2 ا Iب���� I�^)7أ*�دت ��8در ح



  
   

نعمل على إلغاء نعمل على إلغاء نعمل على إلغاء نعمل على إلغاء : : : : وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن 
عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن 

        

  
  وز�� ا��Gم ا	�!�2.. ح%� ا	-(زي 

 _-G نe!� ��!@ ا�	م أن اMG�أآE ح%� ا	-(زي وز�� ا
إ	��ء ا	�7(ب�ت ا	�Eن�G I-_ ا	���g�8، و�� ب���� ا	��9 

 .وا	����d وا	E-A ا	!�8(ص G-��� *2 ^�ن(ن ا	�7(ب�ت
ا	�G I��f7 " ا	��ق"وآ�' ا	-(زى *2 ح(ار� 	E��Aة 

أن� ��Aي ا	�!@ ح�	�� G-_ ا��dال ا	!�F(رات *2 ^�ن(ن 
 .��F(را إ	_ أرب�I *7} 12ا	I*��8 وا	!�G)�fت �� 

 V_ أرب	ث إM7} �� ب�� ث* K(زارة ح�آ	أن ا
^���Q ب�T ص����g ��ر&(ا ا	����] ا	2g:�f، آ!� 

^I�Q آ�نK  120ح�ض(ا G-_ ا	(حEة، وذ	` �� أص@ 
 �� ���Q7	ا I�7ب K2 ح�� حّ�آ* ،����MGإ _-G I��7�

 d�!�� I��!�	ا Iون���Z	#ا V^!(ا	إن ب�] ا
وأp-��� �(ا^V و^��I8�=� I ب�	!E��Zات 

وأش�ر ا	-(زى إ	_ أن ا	(ز�� ��رس ح�7 ب!�8درة *7} 
&�I أEGاد �� ص�' ��صI، *2 ح�� أن� 	� ُ�!�رس ه�ا 

���G، و���  20ا	�f� T-�7 ب�T ا	�8' ا	�dب�L I(ال 
 

ا حdاب آ!� أش�ر إ	_ أن ا	�7ن(ن ا	�!��F�� 2 ا��Mك 
	!��fت إذاI�G و�-��dg(ن�I ��صI أو �-` ا	�2 ��وج 

I�g:�f	وا Iه���!-	.  

املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب 
        باإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللا

�L	P ا	!�صE ا	%(ري 	�7(ق ا�ن%�ن ا	%-�fت 
 2-G %(ري	!��رض ا	وا P��Z	ا �G ب�#*�اج I%(ر�	ا

_Q^ ي�	ا aاE��	ا  I�%	ون8' ا ����& I�	��	ا ����)Z��
 E�Eج �Zح Iاج�)!	 M7��� 27ا# ان� اب ..  

                       

مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي 
  حمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنية

 I��!�	ت ا�f-%	!� ا�	ا _* ���g�8	ا I��!ح I�A	 K�	�L
 d2 �!�2 ��آgوه( ص� ،Vر ش��Eح� �	�ا�*�اج E�G �Gا

 ��F�� ���* �!ب I��M&�ا	EG�7ة *G ���f�� 2-_ ا	�G�!Aت ا
وب�%P  .ب�E ان ا7�G-�� ا	7(ات ا ���I ب�E ا^���م ب���

 M&ا�� Vش�� �	�ب��ن 	-I�A ح!��I ا	E�G @!�� ���g�8ا
 I�!&�	ا ن��ء ا I	وآ� V� ��gص�”r�&“ 2* T-�� آ!� أن� ،

وه( ���وف ب�	!�7بMت ا	�2 أج�اه� �V ^�دة 
����E7 ب�rن ا	�G�!Aت �� ����F ا	EG�7ة وب�	��-�Mت ا	�2 

 
  ا	2g�8 ا	�!�E�G 2 ا�	� ح�Eر

 V^)!	 ،��A%	2 اg�8	ا T�7ش ،Vش�� E	�� ر "و^�لE8!	ا
إن� آ�ن �(ج(دا E�G ا�7�Gل ش�7�7 �� ا	!�dل 

-15وإن� *�!� t@ أI��-p ا	�A(د ��رج ا	!�dل، ^�م ح(ا	2 
 .ج�Eي ب�^���م ا	!�dل ب�	7(ة

	!� أ*�د ب� شP-L ،�7�7 ا	2g�8 �� ا	�A(د إب�از 
أ�� �� ا	!��7�G# I!Z	�، إ# أن�� أج�ب(ا بrن�� ����(ن 
أوا�� ج��ز ا �� ا	7(�2 وأن�� زG!(ا أن ب�(ز��� أ�� 

 .�� ا	!�I!Z و	���Z 	� ���زو�
وأض�ف شT�7 ا	2g�8 ا	%��A أن E�G  ا�	� ا^��E ب�	7(ة، 
�s��g ا	!�dل وص�دروا أورا^� 
وأ�GبK ن�7بI ا	���g�8 ا	�!���� *2 

 .ب��ن أصEر�� ا	�(م �G أدان��� 	��ا ا#�7�Gل
و^�ل ��!E�G E ا	Eا��، ��%T ب�ن��h ا	��ق ا و&} 

 ،���g�8	ا I��!ح I�A	 2* ��7��*وش!�ل إ" P	�fن�� ن
�	� ح�Eر ش��Vا	%-�fت ا	�!��I أن ��gج *(رًا E�G �Gا .

إن ا	�I�)Z ا	�!��I ���8ف دون أي ا���Gر 	-�7ن(ن، *��ا 
ا#�7�Gل �!�@ ان���آ� ص�ر��  ب%} أ�Gاف ا�ج�اءات 

I	وE	ف �� ^�@ ا�fا�� I�-!G إن� ،I!�-%	ا I�:�Q7	ا". 
و^�ل E�Gا�	� ش�� V	I�A- ح!��I ا	���g�8 ^�@ بI�Q أ��م 

 2g=� ،�!�	!�ء ه(��� إذا آ�ن *2 ا	ا
إن بI^�f ا	!� I*��8�u�G @ً� و	�%d�� Kة، *�2 

وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن وزير االعالم اليمىن 
عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن عقوبات اجللد واحلبس والتعزير عن 

         الصحفينيالصحفينيالصحفينيالصحفيني

 

ح%� ا	-(زي 
 _-G نe!� ��!@ ا�	م أن اMG�أآE ح%� ا	-(زي وز�� ا
إ	��ء ا	�7(ب�ت ا	�Eن�G I-_ ا	���g�8، و�� ب���� ا	��9 

وا	����d وا	E-A ا	!�8(ص G-��� *2 ^�ن(ن ا	�7(ب�ت
وآ�' ا	-(زى *2 ح(ار� 	E��Aة 

أن� ��Aي ا	�!@ ح�	�� G-_ ا��dال ا	!�F(رات *2 ^�ن(ن 
ا	I*��8 وا	!�G)�fت �� 

أن ا	(زارة ح�آK *7} �� ب�� ثMث إ	_ أربV  وأش�ر إ	_
^���Q ب�T ص����g ��ر&(ا ا	����] ا	2g:�f، آ!� 

ح�ض(ا G-_ ا	(حEة، وذ	` �� أص@ 
 �� ���Q7	ا I�7ب K2 ح�� حّ�آ* ،����MGإ _-G I��7�

���Lا)�. 
إن ب�] ا	!(ا^V ا#	��Zون�I ا	�!��d�!�� I :" و^�ل ا	-(زي

وأp-��� �(ا^V و^��I8�=� I ب�	!E��Zات ����� 
 ."وا	�8ا�Gت

وأش�ر ا	-(زى إ	_ أن ا	(ز�� ��رس ح�7 ب!�8درة *7} 
&�I أEGاد �� ص�' ��صI، *2 ح�� أن� 	� ُ�!�رس ه�ا 

ا	�f� T-�7 ب�T ا	�8' ا	�dب�L I(ال 
 .صEور ا	�7ن(ن

آ!� أش�ر إ	_ أن ا	�7ن(ن ا	�!��F�� 2 ا��Mك 
	!��fت إذاI�G و�-��dg(ن�I ��صI أو �-` ا	�2 ��وج 

I�g:�f	وا Iه���!-	
        سورياسورياسورياسوريا

املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب املرصد السوري حلقوق اإلنسان يطالب 
باإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللاباإلفراج عن علي العبد اهللا

 Tت  :د���f-%	ن%�ن ا��L	P ا	!�صE ا	%(ري 	�7(ق ا
 2-G %(ري	!��رض ا	وا P��Z	ا �G ب�#*�اج I%(ر�	ا

_Q^ ي�	ا aاE��	ا
 E�Eج �Zح Iاج�)!	 M7��� 27ا# ان� اب
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مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي مطالب حقوقية باإلفراج عن صحفي 
حمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنيةحمتجز لدى السلطات اليمنية

 I��!�	ت ا�f-%	!� ا�	ا _* ���g�8	ا I��!ح I�A	 K�	�L
 d2 �!�2 ��آgوه( ص� ،Vر ش��Eح� �	�ا�*�اج E�G �Gا

 ��F�� ���* �!ب I��M&�*G ���f�� 2-_ ا	�G�!Aت ا
ب�E ان ا7�G-�� ا	7(ات ا ���I ب�E ا^���م ب���

 M&ا�� Vش�� �	�ب��ن 	-I�A ح!��I ا	E�G @!�� ���g�8ا
 I�!&�	ا ن��ء ا I	وآ� V� ��gص�

وه( ���وف ب�	!�7بMت ا	�2 أج�اه� �V ^�دة . ^��ة ا	��dAة
�� ����F ا	EG�7ة وب�	��-�Mت ا	�2 

I��M&� .ا

ا	2g�8 ا	�!�E�G 2 ا�	� ح�Eر
 V^)!	 ،��A%	2 اg�8	ا T�7ش ،Vش�� E	�� و^�ل

إن� آ�ن �(ج(دا E�G ا�7�Gل ش�7�7 �� ا	!�dل " أون #��
وإن� *�!� t@ أI��-p ا	�A(د ��رج ا	!�dل، ^�م ح(ا	2 

ج�Eي ب�^���م ا	!�dل ب�	7(ة 20
	!� أ*�د ب� شP-L ،�7�7 ا	2g�8 �� ا	�A(د إب�از وو*7ً� 

أ�� �� ا	!��7�G# I!Z	�، إ# أن�� أج�ب(ا بrن�� ����(ن 
أوا�� ج��ز ا �� ا	7(�2 وأن�� زG!(ا أن ب�(ز��� أ�� 

�� ا	!�I!Z و	���Z 	� ���زو�
وأض�ف شT�7 ا	2g�8 ا	%��A أن E�G  ا�	� ا^��E ب�	7(ة، 

�s��g ا	!�dل وص�دروا أورا^� وب�E ذ	` ^�م ض��ط أ�� ب
وأ�GبK ن�7بI ا	���g�8 ا	�!���� *2 .وآ!��(��� ا	�=28

ب��ن أصEر�� ا	�(م �G أدان��� 	��ا ا#�7�Gل
و^�ل ��!E�G E ا	Eا��، ��%T ب�ن��h ا	��ق ا و&} 

 ،���g�8	ا I��!ح I�A	 2* ��7��*وش!�ل إ
ا	%-�fت ا	�!��I أن ��gج *(رًا E�G �Gا

إن ا	�I�)Z ا	�!��I ���8ف دون أي ا���Gر 	-�7ن(ن، *��ا 
ا#�7�Gل �!�@ ان���آ� ص�ر��  ب%} أ�Gاف ا�ج�اءات 

I	وE	ف �� ^�@ ا�fا�� I�-!G إن� ،I!�-%	ا I�:�Q7	ا
و^�ل E�Gا�	� ش�� V	I�A- ح!��I ا	���g�8 ^�@ بI�Q أ��م 

�	�7�G2 : "*7} �� اg=� ،�!�	2 ا*
�ً�gة، *�2 . ص�d�� K%�	و �ًu�G @�!� I*��8	ا I^�fإن ب

�ً*E��%� `-�A�".  
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 �� ��G V%�ب	ة ح�_ اdp 2* ث)Z!	ا I�A-	م اdو���

 ��	)u%� 7(ق ا#ن%�ن ان�	2 ��f%-g	ا d!�آ	وذآ� ا
 I2 ���ب�* d!�آ	ا Iب�A� _-G I�A-	ا ا)�-Lا��م ا ���Q7	ا

ا	!��آ� ا#&�ا:�-�I وG-_ ا	��(ب ا	!�rص-I *2 ا	��Fم 
 I	اE�	ا T�7�� )%�2 ن�	ا @�A� 2�	2 #&�ا:�@ ا:�Q7	ا

 V*_ ر	ا ا���� ،M���%� ا��ا �����f%-g	ا ����Q-	1046 
شZ(ى ج��:�I ا	_ اج�dة ا&�ا:�@  490شZ(ى �Eن�I ون�( 

� I	A-(ء ا	_ و	�Z �� دون جEوى، �� �$آE ا	�Qورة ا	!-
I�	وE	ا I�:��A	ا I	اE�	ت ا��	n . 

  
 ر����رد ج(	E&�(ن اث��ء �E7g� �f^ع dpة

بEور�، ^�ل ا	��8G 2^)7م �(ن��E� 9 ��آd ا	!�dان 
" : '-� _-G I�!�#ا I�A-	ا V-Lا �dان ��آ

 Iب)�Z� ل ا*�داتM� �� ب��	ل اM� I����	روع اE	ا
�هEوا بG ����Gr!-��ت ا	�7@ وا��ى G-_ 	%�ن اح��ء ش

 I	�7!	ا I�)Z�	ء �� ا�QGا E*)	!�7ر ان �-�27 ا	و�� ا
 Iه� ح�آ��E� 2�	2 ���م " ح!�س"ا* I�A-	ا V*��&و

ا�-(ل / اG!�	�� ����7ا 	!A-9 ح7(ق ا#ن%�ن *2 &��!��

و&-!K ا	�I�)Z ا	!�7	dp 2* Iة ا �� ا	!��Eة ����7ه� 
	!��ب�I �(ص��ت � ���7	I�A ا	��T�7 ا	Eو	�I ح(ل 
ا	��ب ا�&�ا:�-��f^ _-G Iع dpة ا	�2 ��أ&�� ا	�7ض2 

 .ا	�A(ب أ*��27 ر����رد ج(	E&�(ن
 ��	�L ن%�ن�وآ�نK ا	I��!A ا	���I و�A-9 ح7(ق ا
وا	�����f%-g ب�ج�اء ���7�7ت *2 ان���آ�ت 

%�ن2 ا	Eو	2 ا	�2 و^�K ^�ن(ن ح7(ق ا#ن%�ن وا	�7ن(ن ا#ن
آ�ن(ن ا#ول �Gم /�Mل ا	��ب dp _-Gة *2 د�%!��

وحT7 ا	�7ض2 ا	��(دي ا	�A(ب أ*��27 ر����رد 
 ���Z2 ار��	ل اMا:� ا#ح��A!�ض2 ب	م ا��	ن ا)�&E	)ج

�(��، وُ̂�@ M�22  _-Gل ا	��ب ا�&�ا:�-�I ا	�2 ا��Eت 
  .��nون 2��f%-*5000 وج�ح  1400
طفل طفل طفل طفل     300الصهاينة أخضعوا الصهاينة أخضعوا الصهاينة أخضعوا الصهاينة أخضعوا : : : : تقرير حقوقيتقرير حقوقيتقرير حقوقيتقرير حقوقي

    فلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكرية
" ا	��ب�ك"اآE ��آd ا &�ى 	-Eرا&�ت أن ج��ز 

ا	��8(ن2 �!�رس ا#ن���آ�ت وا�ره�ب ب�T ا &�ى 
 ��Eي أآ�	ا���م، ا �� ا R:ا)	 Mب ��	�7�Gل ��� ا�gL ا

 
aا E��	2 ا-G %(ري	ا 

 I-���ن�	7(ات ا	2 ب��ن " ا* E!�ص	ا&' ا
�ص�ار ا	%-�fت ا	%(ر�G I-_ إب�7ء ا	P��Z وا	!��رض 

ن���ء ا	%(ري G-2 ا	��E اa ره� ا#�7�Gل G-_ ا	��p �� ا
 .�2010(ن�(  E�17ة ا	��Z ا	�8در ب��7 ب��ر�� 

 aاE��	2 ا-G @�!� ن ان���	ا P%!�7ر ب�	60(و�� ا ���G (
*2 و^P��^ K ا��م ا	!�I!Z ا	�%I��Z ب%�R��8� P أد	_ 
 I-���ن�	ا I%(ر�	ت ا�^M�	ول *�� ا��� �A%	ب� �� دا�@ ا

ا#ن�=�ب�ت ب�E ا#ن�=�ب�ت، و^��م ا	�I�)Z ا���ان�I ب�dو�� 
Iان���� .ا	�:�&�I وذ	` ا&���دا  ^(ال ^�دة ا	!��رضI ا

 Tن د��MG� Iا ��ن )QG aا E��	2 ا-G P��Z	7@ ا�Gوا
، و^Q_ حZ!� 2007آ�ن(ن ا#ول 

/ ب�	% �A	E!ة ����G ون8' ا	��م صEر ب��7 *2 اآ�(ب� 
����n �� ^��د�2 إMGن  11

 I7(�2 و ن7@ أن��ء آ�ذب	(ر ا��	ب��!�2 إض��ف ا ،Tد��
I� ا I�%gن�� أن �(ه� نrش ��. 

وا*�جK ا	%-�fت ا	%(ر��G I ج!�V ا	!(^��� G-_ اMGن 

 �G اج�*�وآ�ر ا	!�ص�f� E	��� ا	�I�)Z ا	%(ر�I ب�
 I%(ر�	ن ا)A%	2 ا* ��!Q	أي وا�	7-2 ا��� V�!ج
�G �!�ر&I ا#�7�Gل ا	��%2g ب�T ا	!��رض�� 

sه�(�� را��9 وا� " I��)Z�	ا ��p
 ��MGا �� aاE��	ح7(ق ا#ن%�ن ان ا �G ع�*E	ب� I���!	ا

G-�� ا	��7ء *2 ا	%�A "�� ج�نP ج��ز ا&�=��را�2 بrن 
 2* ��7g	ا I�#و ��* E7�7ل ان�� P�%ب ،

ائالت ائالت ائالت ائالت تلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وع

اج�!V ���اء دو	�(ن �!� V�F�� 2-!�ت حI�^)7 وM:�Gت 
ض���� *-%dp 2* �����fة ا#ث��� 	!��ب��g�� I� �(ص��ت 
 _-G 2-�:وان ا#&�اE�	=�ص ب�	ا

 . 2008آ�ن(ن ا#ول 
-(ن ا#��را��I ان ا	=��اء ��!

 Vب��	2 ا	وE	9 ح7(ق ا#ن%�ن ا-A� �� Ig-Z� I�A	 �!ض
 .	��M ا	!��Eة ب�rن ���ب��g�� I� �(ص��ت ا	����7

 �� ��G V%�ب	ة ح�_ اdp 2* ث)Z!	ا I�A-	م اdو���
 . ا	��� ا	��	2

 ��	)u%� 7(ق ا#ن%�ن ان�	2 ��f%-g	ا d!�آ	وذآ� ا
 I2 ���ب�* d!�آ	ا Iب�A� _-G I�A-	ا ا)�-Lا

ا	!��آ� ا#&�ا:�-�I وG-_ ا	��(ب ا	!�rص-I *2 ا	��Fم 
 I	اE�	ا T�7�� )%�2 ن�	ا @�A� 2�	2 #&�ا:�@ ا:�Q7	ا

 V*_ ر	ا ا���� ،M���%� ا��ا �����f%-g	ا ����Q-	
شZ(ى �Eن�I ون�( 

و	�Z �� دون جEوى، �� �$آE ا	�Qورة ا	!-
I�	وE	ا I�:��A	ا I	اE�	ت ا��	n

ر����رد ج(	E&�(ن اث��ء �E7g� �f^ع dpة
بEور�، ^�ل ا	��8G 2^)7م �(ن��E� 9 ��آd ا	!�dان 

: "	�7(ق ا#ن%�ن
 Iب)�Z� ل ا*�داتM� �� ب��	ل اM� I����	روع اE	ا

وا��ى G-_ 	%�ن اح��ء ش
I���	ا". 

 I	�7!	ا I�)Z�	ء �� ا�QGا E*)	!�7ر ان �-�27 ا	و�� ا
 Iه� ح�آ��E� 2�	ا

اG!�	�� ����7ا 	!A-9 ح7(ق ا#ن%�ن *2 &��!��
 .ا	!�7@

و&-!K ا	�I�)Z ا	!�7	dp 2* Iة ا �� ا	!��Eة ����7ه� 
	!��ب�I �(ص��ت � ���7	I�A ا	��T�7 ا	Eو	�I ح(ل ا	��ن2 

ا	��ب ا�&�ا:�-��f^ _-G Iع dpة ا	�2 ��أ&�� ا	�7ض2 
ا	�A(ب أ*��27 ر����رد ج(	E&�(ن

 ��	�L ن%�ن�وآ�نK ا	I��!A ا	���I و�A-9 ح7(ق ا
وا	�����f%-g ب�ج�اء ���7�7ت *2 ان���آ�ت " إ&�ا:�@"

^�ن(ن ح7(ق ا#ن%�ن وا	�7ن(ن ا#ن
�Mل ا	��ب dp _-Gة *2 د�%!��

2008. 
وحT7 ا	�7ض2 ا	��(دي ا	�A(ب أ*��27 ر����رد 
 ���Z2 ار��	ل اMا:� ا#ح��A!�ض2 ب	م ا��	ن ا)�&E	)ج

�Mل ا	��ب ا�&�ا:�-�I ا	�2 ا��Eت 
1400إث�ه� أآ�� �� 

تقرير حقوقيتقرير حقوقيتقرير حقوقيتقرير حقوقي
فلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكريةفلسطيين أسري حملاكم عسكرية

اآE ��آd ا &�ى 	-Eرا&�ت أن ج��ز 
ا	��8(ن2 �!�رس ا#ن���آ�ت وا�ره�ب ب�T ا &�ى 
 ��Eي أآ�	ا���م، ا �� ا R:ا)	 Mب ��	�7�Gل ��� ا�gL ا

2g�8	ا aا E��	2 ا-G %(ري	ا
 V^)� P%وب� " I-���ن�	7(ات ا	ا

�ص�ار ا	%-�fت ا	%(ر�G I-_ إب�7ء ا	P��Z وا	!��رض 
ا	%(ري G-2 ا	��E اa ره� ا#�7�Gل G-_ ا	��p �� ا

�Eة ا	��Z ا	�8در ب��7 ب��ر�� 
 aاE��	2 ا-G @�!� ن ان���	ا P%!�7ر ب�	و�� ا

*2 و^P��^ K ا��م ا	!�I!Z ا	�%I��Z ب%�R��8� P أد	_ 
 I-���ن�	ا I%(ر�	ت ا�^M�	ول *�� ا��� �A%	ب� �� دا�@ ا

ب�E ا#ن�=�ب�ت، و^��م ا	�I�)Z ا���ان�I ب�dو�� 
Iان����ا	�:�&�I وذ	` ا&���دا  ^(ال ^�دة ا	!��رضI ا

 Tن د��MG� Iا ��ن )QG aا E��	2 ا-G P��Z	7@ ا�Gوا
آ�ن(ن ا#ول / د�%!��  17*2 

ب�	% �A	E!ة ����G ون8' ا	��م صEر ب��7 *2 اآ�(ب� 
V�11  �����2008 ا ول 

 I7(�2 و ن7@ أن��ء آ�ذب	(ر ا��	ب��!�2 إض��ف ا ،Tد��
I� ا I�%gن�� أن �(ه� نrش ��

وا*�جK ا	%-�fت ا	%(ر��G I ج!�V ا	!(^��� G-_ اMGن 
aاE��	ء ا���ب�&� Tد��. 

 �G اج�*�وآ�ر ا	!�ص�f� E	��� ا	�I�)Z ا	%(ر�I ب�
 I%(ر�	ن ا)A%	2 ا* ��!Q	أي وا�	7-2 ا��� V�!ج

�G �!�ر&I ا#�7�Gل ا	��%2g ب�T ا	!��رض�� وا	�(^' 
 .ا	%��&���

 I!F�� تEواآ"sه�(�� را��9 وا�
 ��MGا �� aاE��	ح7(ق ا#ن%�ن ان ا �G ع�*E	ب� I���!	ا

�� ج�نP ج��ز ا&�=��را�2 بrن 
E�Eج �Zح I!(اج�	��7 *2 "g	ا I�#و ��* E7�7ل ان�� P�%ب ،

 . ا��ان 
        ومن فلسطنيومن فلسطنيومن فلسطنيومن فلسطني

تلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وعتلتقي حقوقيني وع" " " " جولدستونجولدستونجولدستونجولدستون""""جلنة جلنة جلنة جلنة 
        ضحايا عدوان غزة ضحايا عدوان غزة ضحايا عدوان غزة ضحايا عدوان غزة 

اج�!V ���اء دو	�(ن �!� V�F�� 2-!�ت حI�^)7 وM:�Gت 
ض���� *-%dp 2* �����fة ا#ث��� 	!��ب��g�� I� �(ص��ت 

ا	=�ص ب�	�Eوان ا#&�ا:�-G 2-_ " ج(	E&�(ن"����7 
آ�ن(ن ا#ول /^�fع dpة *2 د�%!��

 Igوذآ�ت ص��"h�-=	=��اء ��!" ا	ان ا Iا#��را��
 Vب��	2 ا	وE	9 ح7(ق ا#ن%�ن ا-A� �� Ig-Z� I�A	 �!ض

	��M ا	!��Eة ب�rن ���ب��g�� I� �(ص��ت ا	����7



  
   

ا	!I-7�% ^�ل ����7 " ا ���ر" وو*�7 	!� ورد ب(آ�	I أن��ء 
 2* I*��8	ا Iوض�� �G ،K�%	(م ا� �د ن�����M	
 I*��8	2 �(اج� ا�	!��آ@ ا	إن �� أه� ا

ا#ن�I�:�7 " ا	!%�7@ ب�Z@ ��ص *2 �(ر���ن�� ��!�@ *2 
ح�� ��� م،  T��f� 2*2006 ^�ن(ن ا	I*��8 ا	�8در �Gم 

 2* $Z-�	7(ب�ت وا�	ب� I7-��!	-!(اد ا	�8رم 	ا T��f�	ا
ا	�!@ ب!��Q�7ت ا	!(اد ا	!��-I7 ب���I ن�gذ ا	2g�8 إ	_ 
 2* I	اE�	م اEGو ���!�� Iد�r� !�-(��ت وح!���� أث��ء	ا
ح8(ل ا	G '�8-_ ا�MGن�ت ا	�!(��V� I ا�ش�رة إ	_ 

 �� أ&��ر &�P% 50أن ا	�K-!�� I�)Z أآ�� �� 
I	وE-	 I!!-(آ	ا I��L)	ا I��f!	ى اE	 I-7�%!	�8' ا	ا ". 

إن ا	�fبV ا	��م 	��7ر�� ا	E�gرا	�I :" وأض�ف ن9g ا	����7 
ا	Eو	�I و��ا&-(ن بM حEود و	I�A ح!��I ا	����ت ه( 
 2�MG�ا	%I��f وا#ن�I�:�7 ا	!IL�g *2 ���و	�� 	vداء ا

���� م، ح�� ��� ا	��آ�G d-_ ح�دثI ب�
 I�	راE�g	���7 ا� �!Q� �!م، آ��	ا ��^��& �G ��G�f�^وا
ا	Eو	� I	���g�8- و^�:I*��� V 	��دثI أو اث����، وإه!�# 
 I�	وE	ا I�	راE�g	أ��ى وه( �� ج�@ ����7 ا V:�^)	 Mآ��
 I*آ� �� ���MZو�� I*��8	ا I7(ص� و# ����ول وض����

!E8ا^�I أو G-_ ا	dوا�� #�G!�د� G-_ ��8در # ��!�V ب�	
 T:�7@ ��� آ�����	وا Iون���Z	��� ����� ب�] ا	!Eون�ت ا

مواطن بتهمة توزيع مواطن بتهمة توزيع مواطن بتهمة توزيع مواطن بتهمة توزيع 15اعتقال اعتقال اعتقال اعتقال 
    ––––ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية 
واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس 

�G (م�	ن%�ن ا� ا�GبK ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا
�(ا�L 15أج�dة ا �� ب��7�Gل  ا&���Zره� ا	�E�E 	��7م

T�-و�� Vز�)� I�g-� _-G Iر�E�Z&��-�78ت  ب!I��E ا
�GE( ا	!(ا ���L	�f� _-G V�^)�-	P ا�صMح ا	%��&2 

  �Gd2 ��8 ، ب* I�L�7ا!�E	ب� ���	�f!	ا
 P	�f!	ا �%-�”ان ه�	د ا �� واE�� 2G�!2 “ ا#ج�* ،

ودا2g���  I!G ا	�I�)Z ا	!I��8 ب!-�78ت �$�Eة
 I&�:ن�=�ب�ت ر# Rش���	2 ا* Iر�)�!A	ر:�9 ا

V�d!	ا Iر�)�!A	ه� *2 اE7G �7دم	م ا��	ا Iن���. 

  

                       

 .ا	��	!� I	E-*�ع �G ا �gLل
أن " *�رس"وأش�ر ����7 ا	!�آd ا	�ى ن7-�� وآ�	I أن��ء 

 I��Z%G آ!��� ب!��آ���� K!� @gL
 "^(ان�� ا	f(ارىء"��رج�G I ا	�7ن(ن ��K �� �%!_ بـ

 IF�-	(ا ح�_ ا	_ أن�� #زا	إ �ً�*# ،I�L�7ا!�E-	 Ig	�=!	ا
 .دا�@ &A(ن ا#ح�Mل *2 أآ�� �� ���7@

 
ح�Mل �!�رس ا	����P ب�T ا &�ى ا �gLل ��� 
ا#�7�Gل آ� &�ى ا	��	���، و�%�=Eم ب���7 �� ��7رب 
 _-G س)-A	2 آ�%g�	ي واE%A	ا P����	ات و&�:@ ا��G
آ�&2 ا	��E�7� T�7 ا �Eي وا رج@، وا	����ن �� ا	�(م، 
وا	�d ا	���'، وا	�dل ا#ن�gادي  &�ب�V، وا	�Qب ا	!��ح 
�Eدة، وإ�gLء ا	%G �:�A-_ ا	E%A، وا	����ن 
�� ا	�Mج، وا	�s��g ا	��ري، وا	��E�E ب��7�Gل ا م أو 
ا �K أو ا	��E�E ب�Eم ا	��K وو&�:@ ض�} نI�%g أ��ى 
آ�&�=Eام �(&��7ت �IAGd وأ&�	�P أ��ى دون أدن_ 
 I�	وE	اف ا�G -7(ان�� وا	و @gf	7(ق ا�	ة �Gا��
 @Zل ب��gL م وا�G @Zن%�ن ب��ا

MًgL  50ا#ح�Mل ���7@ �� ��7رب �� 
*-%���fً� ش���ً� �� أ��م ب(اب�ت ا	!Eارس أو ا	�(ارع 
أث��ء ا	-�P، أو �� G-_ ا	�(اجd أو �� �Mل ا^���م 

احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات 

 2* �t)�-� ��%�� ����Gب ب!� ا��	ا ���g�8	أش�د ا���د ا
م، ح�� 	�  ���2010خ ح��I ا	����� *2 �(ر���ن�� *2 ا	��م 

��� إ��7ف أي ص�2g أو ا&�A(اب� ب�&����ء ب�] ا	��#ت 
 . أش�IL ا	�%�If وا	!�!�-I *2 ��8درة أج�dة �8(�� أو

 

وو*�7 	!� ورد ب(آ�	I أن��ء 
 2* I*��8	ا Iوض�� �G ،K�%	(م ا� �د ن�����M	

إن �� أه� ا	!��آ@ ا	�2 �(اج� ا	I*��8 :" �(ر���ن�� 
ا	!%�7@ ب�Z@ ��ص *2 �(ر���ن�� ��!�@ *2 

*T��f� 2 ^�ن(ن ا	I*��8 ا	�8در �Gم 
 2* $Z-�	7(ب�ت وا�	ب� I7-��!	-!(اد ا	�8رم 	ا T��f�	ا
ا	�!@ ب!��Q�7ت ا	!(اد ا	!��-I7 ب���I ن�gذ ا	2g�8 إ	_ 
 2* I	اE�	م اEGو ���!�� Iد�r� !�-(��ت وح!���� أث��ء	ا
ح8(ل ا	G '�8-_ ا�MGن�ت ا	�!(��V� I ا�ش�رة إ	_ 

أن ا	�K-!�� I�)Z أآ�� �� 
I	وE-	 I!!-(آ	ا I��L)	ا I��f!	ى اE	 I-7�%!	�8' ا	ا

وأض�ف ن9g ا	����7 
ا	Eو	�I و��ا&-(ن بM حEود و	I�A ح!��I ا	����ت ه( 
 2�MG�ا	%I��f وا#ن�I�:�7 ا	!IL�g *2 ���و	�� 	vداء ا

م، ح�� ��� ا	��آ�G d-_ ح�دثI ب� M�2009ل 
 I�	راE�g	���7 ا� �!Q� �!م، آ��	ا ��^��& �G ��G�f�^وا
ا	Eو	� I	���g�8- و^�:I*��� V 	��دثI أو اث����، وإه!�# 
 I�	وE	ا I�	راE�g	أ��ى وه( �� ج�@ ����7 ا V:�^)	 Mآ��
 I*آ� �� ���MZو�� I*��8	ا I7(ص� و# ����ول وض����

ا	dوا�� #�G!�د� G-_ ��8در # ��!�V ب�	
 T:�7@ ��� آ�����	وا Iون���Z	��� ����� ب�] ا	!Eون�ت ا

I7-f� ". 
        ومن مصرومن مصرومن مصرومن مصر

اعتقال اعتقال اعتقال اعتقال : : : : مصرمصرمصرمصر
ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية ملصقات تطالب باإلصالح و الدميقراطية 
واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس واالحتفاء مبلصقات تدعو لترشيح جنل رئيس 

        اجلمهوريةاجلمهوريةاجلمهوريةاجلمهورية
�G (م�	ن%�ن ا�ا�GبK ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا

ا&���Zره� ا	�E�E 	��7م
T�-و�� Vز�)� I�g-� _-G Iر�E�Z&�ب!I��E ا

�GE( ا	!(ا ���L	�f� _-G V�^)�-	P ا�صMح ا	%��&2 
 ا	�GE� 2( ا	���

 P	�f!	ا �ان ه�
���2g ا	�I�)Z ا	!I��8 ب!-�78ت �$�Eة ح�� 
@A�	  I&�:ن�=�ب�ت ر# Rش���	2 ا* Iر�)�!A	ر:�9 ا

V�d!	ا Iر�)�!A	ا
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I!F�� "DCI " ل�gL ا �G ع�*E-	 I�!	��	ا
وأش�ر ����7 ا	!�آd ا	�ى ن7-�� وآ�	I أن��ء 

 �G E�d� ��300  I��Z%G آ!��� ب!��آ���� K!� @gL
��رج�G I ا	�7ن(ن ��K �� �%!_ بـ

 IF�-	(ا ح�_ ا	_ أن�� #زا	إ �ً�*# ،I�L�7ا!�E-	 Ig	�=!	ا
دا�@ &A(ن ا#ح�Mل *2 أآ�� �� ���7@

ح�Mل �!�رس ا	����P ب�T ا &�ى ا �gLل ��� وأآE أن ا#
ا#�7�Gل آ� &�ى ا	��	���، و�%�=Eم ب���7 �� ��7رب 
 _-G س)-A	2 آ�%g�	ي واE%A	ا P����	ات و&�:@ ا��G
آ�&2 ا	��E�7� T�7 ا �Eي وا رج@، وا	����ن �� ا	�(م، 
وا	�d ا	���'، وا	�dل ا#ن�gادي  &�ب�V، وا	�Qب ا	!��ح 

�Eدة، وإ�gLء ا	%G �:�A-_ ا	E%A، وا	����ن بrدوات ��
�� ا	�Mج، وا	�s��g ا	��ري، وا	��E�E ب��7�Gل ا م أو 
ا �K أو ا	��E�E ب�Eم ا	��K وو&�:@ ض�} نI�%g أ��ى 
آ�&�=Eام �(&��7ت �IAGd وأ&�	�P أ��ى دون أدن_ 
 I�	وE	اف ا�G -7(ان�� وا	و @gf	7(ق ا�	ة �Gا��

ا�ن%�ن ب��G @Zم وا �gLل ب�Z@  وا#��g^��ت ا	�2 ��!2
 .��ص

ا#ح�Mل ���7@ �� ��7رب �� "و7�Lً� 	-����7 *[ن 
*-%���fً� ش���ً� �� أ��م ب(اب�ت ا	!Eارس أو ا	�(ارع 
أث��ء ا	-�P، أو �� G-_ ا	�(اجd أو �� �Mل ا^���م 

Mً�	 (ت��	ا". 
        موريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا

احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات احتاد الصحفيني العرب يشيد باحلريات 
        الصحفية مبوريتانيا الصحفية مبوريتانيا الصحفية مبوريتانيا الصحفية مبوريتانيا 

 2* �t)�-� ��%�� ����Gب ب!� ا��	ا ���g�8	أش�د ا���د ا
���خ ح��I ا	����� *2 �(ر���ن�� *2 ا	��م 

��� إ��7ف أي ص�2g أو ا&�A(اب� ب�&����ء ب�] ا	��#ت 
ا	�%�If وا	!�!�-I *2 ��8درة أج�dة �8(�� أو
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و�gZ@ ه�� ا	!�I�)F حT ا	!(ا���L ج!��� 

I��G�	ب� V�!�	!@،  *2 ا�	ح��7 *2 ا �G MQ* I��8	ا
 ”.وه( ا	�T ا	�ي آg-� ا	E&�(ر

تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية 
تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع 

 اليوم السابعاليوم السابعاليوم السابعاليوم السابع

K7 ا	I��!A ا	! I��8	�GE ا	�f(ر ا	�E!�7ا2L ب��	| 
	-!(^V ا#	��Zون2 ا	=�ص  ا	Eه�I وا#&���ء �� حEث

ا#	���Zون2  بE��Aة ا	�(م ا	%�بV و�� ���ض 	� �� ا���اق
 Rض)� I	�&ر Vو�� ^�م ب� �� وض ،I�7اص�	ا Eاح ��
د*��� 	!��ج!I ا	!(^V ج�ء *��� أن ه�ا 

��fول ا	�(م ا	%�ب2�r� ”  V ردًا G-_ �� أ&!��
، ”G-_ ا	�&(ل ص-_ اG a-�� و&-� وا	��8بI ا	�Zام 

اd�Gام ا	E��Aة ن�� روا�I ا	P��Z أن�9 ا	E�pEي 
E!�� 2��	ا I!آ���”. 

  
و���� ا	I��!A ا	! I��8	�GE ا	�f(ر ا	�E!�7ا2L أن �� 

� و�E�7 ح��I ا	!�-(��ت ا	��Zون� حEث ���^@ ح��E� Iاول
V^)� امd�	ى اE� ةE$آ� �����	وا �Zg	ا  V%�ب	(م ا�	ا

و�E8ا^��� وEGم ان���ز�  ي ا��Aه�ت ���� �G رأى 
 K^)	ت أ��ي ، *2 ا�u* Eض V!�A!	ا ��

و^�ف 	vد��ن  ب�Eم ن��  ي &P نg%� ا	!(^d�-� Vم

 V^)� Eض Iث �� ^�ص�Eب!� ح I��!A	د اE�� ة وإذEج��
�Eو�� V%�ب	(م ا�	!�8ي *2  ا	ر ا)�&E-	 ان���آ� *�دح�

@gZ� 2�	ا �ح��I ا	�اى  �� ا	��ب ا	��	
وا	����� وح��I ا	I*��8 وا	IG��f وا	��� وو&�:@ 

 T-!(اث�	ات و E-!��ه	ان���آ�  E��  I�	وE	ا
  .ا	���I و ح7(ق ا�ن%�ن ا	!�I!F وا	!I��7 	-����ت

I��8!	ا I��!A	ا P	�fو�  IG�%ب I8�=!	ت ا��A	ا
 �(^V ا	�(م ا	%�بV ب����Gر� ا	��T�7 *2 وا^�I ا���اق

ا	!�-(��ت  آ��ن �$&G �:�^ 2%-_ ا	���د�I *2 ���ول
واeراء وا *�Zر و�Gض�� G-_ ا	�7اء دون �dا�Eة أو 

 ���L!(ا	7@ ا�G2 أ�	ت ا�G)�f!	أن ا �� �p�	ا _-Gو
 I	د�G P	�f� V!آ@  أج ���-G

إ	��ء  ب�	�E!�7اI�L وا�صMح *2 ��8 ، ��@
ا	f(ارئ و �!��Z ا	�Q7ء �� ا	�^�بG I-_ ا#ن�=�ب�ت 
	-!����8 ب�	=�رج و��pه� ، إ# أن 

ا	!(ا���L ، *2 ح��  أج�dة ا �� ^��K ب��7�Gل ه$#ء
 ���درة ب�] ا	!(ا���L ا	��� بEءوا

T �-�78ت و���(رات �GE( #ن�=�ب نA@ ر:�9 
 T��g	 2%�	)وان���ز ب ��	��Z!ب

�Gر G-_ “ و^�	K ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا�ن%�ن
���Lأن ���7@ �(ا I�)Z�	ا  ���	�f� �G وا��G

 ��!GاE	2 ب�g��� �!-�!* ، 2�-G2 و!-& @Zب� IG!��و	ا
 ���	�f!-	 Iص�g	9 اgن R��� أن ���-G آ�ن

 2L�7ا!�E	وا  ��� E�g�%� ي &(ف�	ا
   .”ا	V�!A و	�Iu* 9 ب����� أو ش=i ب����

إتاحة إتاحة إتاحة إتاحة : : : : املبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصية
مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي 
خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري 

ا	!��درة ا	!I��8 	-�7(ق ا	�=I�8 ا	�(م، ب�7ار 
 2010  Eض d��!�	ا V�!� ي�	ا

ح��7  و��dز) &2(ا	!�8ب�� ب�#	���ب ا	E�Zي ا	��gو&2 
# �!�V ”ح�� أآE ا	�7ار أن ا�ص�بI ب�	��gوس 

 Kآ�ن �!	�L ':�t)	ا V�!2 ج* �����-	 I��f	ا
I����f	ت , ا�gG�Q� Iأ� Eو# �(ج

ا	(Ig�t ا	!�شE^ �� E��  Rرة ا	!�شG R-_ أداء ا	�!@ *2
 و����� ا	!��درة ا	!I��8 ا	�7ار ا	(زاري �f(ة

�(ض���I ه�� I	���g� ا	!��h ا	�ي ��%V� T ح7(ق 
�ن��ء ح�	I  ا�ن%�ن، 	d� # ���Zال �f(ة I-!�Z� ��p

 �d ض�u* Eت �!�ث-I �� ا *�اد، ��@ ا	!�8ب��
ب��gوس نi7 ا	!��IG ا	!P%�Z أو ب�#	���ب ا	E�Zي 
ح���ن�� �� ا	�!@ دون وج� 

  
MGء ��pم ���E ب�ن��h ا	�T *2 ا	I�8 ب�	!��درة 
ا	I�8 وا	�T *2 ا	�!@ �� 
 �&�I�)F�� 2* I ح7(ق ا�ن%�ن ا	�2

��!	�G K=&�� . ���!ج ���L!(ا	ا Tح I�)F�!	ا �ه� @gZو�
I��G�	ب� V�!�	2 ا*

وه( ا	�T ا	�ي آg-� ا	E&�(ر
تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية تطور جديد ألعمال القمع اليت تواجه حرية 
تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع تداول املعلومات يف مصر القرصنة ضد موقع 

اليوم السابعاليوم السابعاليوم السابعاليوم السابع
K7 ا	I��!A ا	! I��8	�GE ا	�f(ر ا	�E!�7ا2L ب��	| �-

ا	Eه�I وا#&���ء �� حEث
بE��Aة ا	�(م ا	%�بV و�� ���ض 	� �� ا���اق

 Rض)� I	�&ر Vو�� ^�م ب� �� وض ،I�7اص�	ا Eاح ��
د*��� 	!��ج!I ا	!(^V ج�ء *��� أن ه�ا  ا &��ب ا	�2

�2�r ردًا G-_ �� أ&!��ا#���اق 
G-_ ا	�&(ل ص-_ اG a-�� و&-� وا	��8بI ا	�Zام 

_-Gي  وE�pE	أن�9 ا P��Z	ا Iة ن�� روا�E��A	ام اd�Gا
”E!�� 2��	ا I!آ���

و���� ا	I��!A ا	! I��8	�GE ا	�f(ر ا	�E!�7ا2L أن �� 
حEث ���^@ ح��E� Iاول

V^)� امd�	ى اE� ةE$آ� �����	وا �Zg	ا
و�E8ا^��� وEGم ان���ز�  ي ا��Aه�ت ���� �G رأى 

�� ا	!V!�A ض�u* Eت أ��ي ، *2 ا	(^K  ب�] ا	�ugت
نg%� ا	!(^d�-� Vم

I%!�و�	ا . 
 V^)� Eض Iث �� ^�ص�Eب!� ح I��!A	د اE�� وإذ

�Eو�� V%�ب	(م ا�	ا
�� ا	��ب ا	��	� ا	�gZ� 2@ ��48،47د��� 

وا	����� وح��I ا	I*��8 وا	IG��f وا	��� وو&�:@ 
�Qم ، وأ�MG� ا

ا	!�I!F وا	!I��7 	-����ت
I��8!	ا I��!A	ا P	�fو�
ا	��T�7 *2 وا^�I ا���اق

آ��ن �$&G �:�^ 2%-_ ا	���د�I *2 ���ول
واeراء وا *�Zر و�Gض�� G-_ ا	�7اء دون �dا�Eة أو 

����� . 
 

 ���L!(ا	7@ ا�G2 أ�	ت ا�G)�f!	أن ا �� �p�	ا _-Gو
�!Q�� ، ��	 ح��ز��� P�%ب  I	د�G P	�f�

 ���	�f!	@ا�ح *2 ��8 ، �Mص�ب�	�E!�7اI�L وا
I	ا#ن�=�ب�ت  ح� _-G I^�ب�	ء �� ا�Q7	ا ��Z!� ارئ و)f	ا

Tح Iوإ��ح K�)8�	ه� ، إ# أن  ا��p=�رج و	����8 ب�!-	
أج�dة ا �� ^��K ب��7�Gل ه$#ء

 I�)Z�	9 اgن Kءوا ب�رآEب ���	ا ���L!(ا	درة ب�] ا���
T �-�78ت و���(رات �GE( #ن�=�ب نA@ ر:�9 *2 ��-� 

ب!��Z	�� وان���ز ب(	� 2%	T��g  ا	A!�(ر�I ، وه( آ�@
  .ضE أ��

و^�	K ا	��IZ ا	��ب�I 	!�-(��ت ح7(ق ا�ن%�ن
���Lأن ���7@ �(ا I�)Z�	ا

  ��!GاE	2 ب�g��� �!-�!* ، 2�-G2 و!-& @Zب� IG!��و	ا
@A�	 ، 9�:�	ا  ���	�f!-	 Iص�g	9 اgن R��� أن ���-G آ�ن

وا	�E!�7ا2L   ب��صMح ا	%��&2
ا	V�!A و	�Iu* 9 ب����� أو ش=i ب����

  
املبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية للحقوق الشخصية

مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي مجيع الوظائف للمصابني بالفريوس الكبدي 
خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري خطوة جيدة ضد التمييز لكنها غري ) ) ) ) سيسيسيسي((((

        مكتملةمكتملةمكتملةمكتملة
 K(م، ب�7ار رح��	ا I�8=�	7(ق ا�-	 I��8!	!��درة ا	ا

 2010	I�% 371وز�� ا	I�8 ر^� 
ا	!�8ب�� ب�#	���ب ا	E�Zي ا	��gو&2 

ح�� أآE ا	�7ار أن ا�ص�بI ب�	��gوس . *2 ا	�!@
I^��-	ا ��  Kآ�ن �!	�L ':�t)	ا V�!2 ج* �����-	 I��f	ا

�tودوE�	2 ا* E�Z	ا ': I����f	ا
��E^ �� Eرة ا	!�شG R-_ أداء ا	�!@ *2

و����� ا	!��درة ا	!I��8 ا	�7ار ا	(زاري �f(ة“ .	��-��
�(ض���I ه�� I	���g� ا	!��h ا	�ي ��%V� T ح7(ق 

ا�ن%�ن، 	d� # ���Zال �f(ة
�d ض�u* Eت �!�ث-I �� ا *�اد، ��@ ا	!�8ب��ا	�!�

ب��gوس نi7 ا	!��IG ا	!P%�Z أو ب�#	���ب ا	E�Zي 
ح���ن�� �� ا	�!@ دون وج�  وا	��� ���) ب2(ا	��gو&2 

Tح. 

MGء ��pم ���E ب�ن��h ا	�T *2 ا	I�8 ب�	!��درة . و^�ل د
ا	I�8 وا	�T *2 ا	�!@ ��  ا	�T *2”ا	!I��8 إن 
�&�I�)F�� 2* I ح7(ق ا�ن%�ن ا	�2ا	!��ور ا &



  
   

محلة جامعة القاهرة ضد محلة جامعة القاهرة ضد محلة جامعة القاهرة ضد محلة جامعة القاهرة ضد : : : : 
 امللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرة

 d��!�	ا IQن%�ن و���ه�ا�Gب ��آd &(ا&�I 	�7(ق ا
ده� ج���I ا	�7ه�ة 	�G @8g ب�	| إدان�� 	-�!-I ا	�2 �7(

أص��ب ا	-��_ وا	!���7ت ا	���-�� *2 إدارات ووحEات 
ا	I���A ذات ا	�fبV ا	=�ص، وذ	` ب�Gd ض�' أدا:�� 
ا	!��2 وEGم ح�جI ا	�!@ إ	���، و�%�ءل ا	!�آd 	!�ذا ��� 
I�-!G ا	8g@ *2 ه�ا ا	�(^�K ب�	�ات ؟، و	!�ذا �� 

�!-I &������ ا���8ص ه$#ء بIg8 ��صI؟، وه@ �-` ا	
ح!Mت أ��ى *2 بI�7 ا	����Aت وا	���uت وا�دارات 
ا	!I��8؟، وه@ ه2 ح!-I ض�F� Eه� ا#	�dام *2 ��8؟، 
 ��p I-!�	ه� �-` ا���2 ��	ا I-u& ` �� ا	ذ ��p _	إ

Iن%�ن�� .ا	!��رة وا	�E7�g� 2  ب%} ا	!����� ا	�I�^)7 وا
�gt)!	د آ��� �� اEG �G ا#&����ء Eي ش��	ا �

 9�	 ��gt)!	ا �G ن ا#&����ءrب I=�ص	ت ، وا�gt)!	وا
	� I^MG ب!�Fه� �����E، وإن!� ��جV إ	2 ض�' أدا:�� 
 E7�g� ،d!�آ	ب� I�^$!	ا I	�!�	!��2، وز��دة ا	ا
ا	!(ض(I�G، ح�� ج�ءت I�-!G ا	8g@ ب�E�EA� E ا	�7(د، 
*�G MًQ ز��دة أEGاد ا	!-����7 ب�	��-�� ا	!�g(ح *2 
ا ���ة ب���p @Z �%�(ق، �!� ��A@ ه��ك ح�ج� 
	��dدة ا	�!�	I و	��G MًQ* ،��-�-7� 9 وج(د إMGن�ت 
��صI ب��@ �-` ا	(����n @�^ �� ':�t، ب!� ���2 أن ه�� 
ح!-E��%� Iف ه$#ء بIg8 ��صI دون ��pه� �� 

I���A	-�� ب����	ا. 
و�L	P ا	!�آd ب�Qورة إ�Gدة ا	��F *2 ^�ارات إن��ء 
 ��	�!Gم *2 أ�Fب�#ن� ��	%!�ح 	7(د ه$#ء ا *�اد، وا
�� جE�E، ح�ًص� G-_ �%��7-��، وص��نI  &�ه� ا	�2 
 I��&ح��ة أ ���r� 2* ':�t)	ا �ه� �� ��	د�( _-G E!���

  .�%��7ة 	�� و ب��:��

 
آ!� �L	P آ�	` ب(^' �-` ا	�!-��p I ا	!��رة وا	�2 

 �F� [��	ا @�A� �أن�� 	�%K ح!-I �%2ء 	!�8، ح�
ضE ا�ه!�ل وا	�� ��87�2GE� �!- ا	��]، بE7ر �� أن�� 
ح!-I ضE آ�*�F� Iه� ا#	�dام ، وه( �� ^E ���ض أ�� 

 .وا&��7ار ا	�Mد 	=�f *�دح
 I*` آ�	وآ� I�^)7�	ت ا�!F�!	ا I*آ� d!�آ	ا P	�L وأ��ً�ا
و&�:@ ا�MGم ب�Qورة ا	�V� ���Q ه$#ء ا *�اد 
 I�7ر *2 ب�Z�� أن @�^ ،I-!�	و^' �-` ا I

I	وE-	 I�!&�	!$&%�ت ا	ت وا�u��	ا 

                       

باتت مؤسسات باتت مؤسسات باتت مؤسسات باتت مؤسسات … … … … 
حلقوق أطفالنا حلقوق أطفالنا حلقوق أطفالنا حلقوق أطفالنا لإلنتهاكات املنظمة لإلنتهاكات املنظمة لإلنتهاكات املنظمة لإلنتهاكات املنظمة 

واملؤسسة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات واملؤسسة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات واملؤسسة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات واملؤسسة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات 

 T-7	ج وا�Gdا#ن �� E�d!ب I��8!	ا I%&$!	ا Kب���
�Mل ه�� ا ��م *2 ب�]  ا	�E�� �� ��E�Eث �� إن���آ�ت

Iح�دث E��* ، Ig-�=!	ل ا�gL ا I��Gاء  �� دور رE�G#ا
ا	Eور ا	G 2%�A-2 ا �gLل �� ب�] ا	�d#ء *2 إحEى 

�� ��Eث *2 ج!��I ا	��وة ا	(ث7_ 
ا	�d#ء  ب��&E�Zر�I �� اE�Gاء ج�G 2%-2 ا �gLل

 T�& _�	ت ، وا���	أو دار ا ����	اء *2 دار ا)& I��!A	ب�
أن �L	�K ا	!$&%I ب�	��T�7 *_ ا#ن���آ�ت 

ا	!A-9 ا	 _�)7	)gf-	I  ا	�_ حEثK دا�@ ا	I��!A ، و^�م

 2-G [�7	�7ء ا	2 إ* I-�!�!	وا I�	��	ا I�^(ا	ث� ج�ءت ا
ا ���م ب�	d�Aة، وذ	` G-2 اث� 

  .وه� �Gا�� ا����� ب�8(�� ا �gLل ا	!(د��G بEا�@ ا	Eار
و��9Z ه�� ا	��8*�ت ح�	I ا	�Eه(ر وا	g%�د دا�@ ه�� 

ورI��G وض!�ن ح7(ق  Iا	!$&%�ت ا	!��gض *��� ح!��
 إ# أن ����Eث بEا�-�� ��Z@ إن���آً� ص�ر�ً�

	�7(ق أ�gL	�� و��Eى 	-!�Z%��ت ا	�_ ��M� K77ل ا	�Mث 
إض�*I إ	_ ا#�����ت ا	(اردة ب�7ن(ن 

@gf	ن(ن ا�^ ��-G i�� 7(ب�ت و���	!�8ي ��  ا	ا
ه�` �Gض، ا&��Mل ج�%2 وج%Eي وآ�	` �Eش 	-���ء و

�f=-	 ل�gL ا.  

  
وا	!$&%I ا	!I��8 	-��(ض بrوض�ع ا	)gf	I إذ ���ب 
 ��	�gLأ ��A� ثE�� _�	ا#ن���آ�ت ا

إ	_ ��I�)F  *2 ه�� ا	!$&%�ت ا	�_ ���!_ �V ا &'

 I��)Z�	ا I��8!	!$&%�ت ا	ا I*�Zب P��� ن��]* ��pو
 �G I	)u%!	ا I�G�g	وا I���	ا

��	 I	)=!	ا ����f-& ل�!G]!$&%�ت ب	ا �ه� @!G  Pب!(ج

: : : : سواسية سواسية سواسية سواسية 
امللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرةامللتحني واملنقبات غري مربرة

 d��!�	ا IQن%�ن و���ه�ا�Gب ��آd &(ا&�I 	�7(ق ا
�G ب�	| إدان�� 	-�!-I ا	�2 �7(

أص��ب ا	-��_ وا	!���7ت ا	���-�� *2 إدارات ووحEات 
ا	I���A ذات ا	�fبV ا	=�ص، وذ	` ب�Gd ض�' أدا:�� 
ا	!��2 وEGم ح�جI ا	�!@ إ	���، و�%�ءل ا	!�آd 	!�ذا ��� 
I�-!G ا	8g@ *2 ه�ا ا	�(^�K ب�	�ات ؟، و	!�ذا �� 

ا���8ص ه$#ء بIg8 ��صI؟، وه@ �-` ا	
ح!Mت أ��ى *2 بI�7 ا	����Aت وا	���uت وا�دارات 
ا	!I��8؟، وه@ ه2 ح!-I ض�F� Eه� ا#	�dام *2 ��8؟، 
 ��p I-!�	ه� �-` ا���2 ��	ا I-u& ` �� ا	ذ ��p _	إ

Iن%�ن��ا	!��رة وا	�E7�g� 2  ب%} ا	!����� ا	�I�^)7 وا
�gt)!	د آ��� �� اEG �G ا#&����ء Eي ش��	ا

 9�	 ��gt)!	ا �G ن ا#&����ءrب I=�ص	ت ، وا�gt)!	وا
	� I^MG ب!�Fه� �����E، وإن!� ��جV إ	2 ض�' أدا:�� 
 E7�g� ،d!�آ	ب� I�^$!	ا I	�!�	!��2، وز��دة ا	ا
ا	!(ض(I�G، ح�� ج�ءت I�-!G ا	8g@ ب�E�EA� E ا	�7(د، 
*�G MًQ ز��دة أEGاد ا	!-����7 ب�	��-�� ا	!�g(ح *2 

ا ���ة ب���p @Z �%�(ق، �!� ��A@ ه��ك ح�ج�  ا	%�(ات
	��dدة ا	�!�	I و	��G MًQ* ،��-�-7� 9 وج(د إMGن�ت 
��صI ب��@ �-` ا	(����n @�^ �� ':�t، ب!� ���2 أن ه�� 
ح!-E��%� Iف ه$#ء بIg8 ��صI دون ��pه� �� 

I���A	-�� ب����	ا
و�L	P ا	!�آd ب�Qورة إ�Gدة ا	��F *2 ^�ارات إن��ء 

G ��	�!Gم *2 أ�Fب�#ن� ��	%!�ح 	7(د ه$#ء ا *�اد، وا
�� جE�E، ح�ًص� G-_ �%��7-��، وص��نI  &�ه� ا	�2 
 I��&ح��ة أ ���r� 2* ':�t)	ا �ه� �� ��	د�( _-G E!���

�%��7ة 	�� و ب��:��

آ!� �L	P آ�	` ب(^' �-` ا	�!-��p I ا	!��رة وا	�2 
 �F� [��	ا @�A� ��%2ء 	!�8، ح�

ضE ا�ه!�ل وا	�� ��87�2GE� �!- ا	��]، بE7ر �� أن�� 
ح!-I ضE آ�*�F� Iه� ا#	�dام ، وه( �� ^E ���ض أ�� 

وا&��7ار ا	�Mد 	=�f *�دح
 I*` آ�	وآ� I�^)7�	ت ا�!F�!	ا I*آ� d!�آ	ا P	�L وأ��ً�ا
و&�:@ ا�MGم ب�Qورة ا	�V� ���Q ه$#ء ا *�اد 

G�%ب I�	�f!	وا I�7ر *2 ب�Z�� أن @�^ ،I-!�	و^' �-` ا I
I	وE-	 I�!&�	!$&%�ت ا	ت وا�u��	ا
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 T-7	ج وا�Gdا#ن �� E�d!ب I��8!	ا I%&$!	ا Kب���
ا	�E�� �� ��E�Eث �� إن���آ�ت

Iح�دث E��* ، Ig-�=!	ل ا�gL ا I��Gدور ر ��
ا	G 2%�A-2 ا �gLل �� ب�] ا	�d#ء *2 إحEى 

�� ��Eث *2 ج!��I ا	��وة ا	(ث7_  ج�ء. ب�	�7ه�ة
ب��&E�Zر�I �� اE�Gاء ج�G 2%-2 ا �gLل

 T�& _�	ت ، وا���	أو دار ا ����	اء *2 دار ا)& I��!A	ب�
����G ���  ا#ن���آ�ت _* T�7��	ب� I%&$!	ا K�	�L أن

ا	�_ حEثK دا�@ ا	I��!A ، و^�م
  . �(�I ب�	��T�7 *���وا
  2-G [�7	�7ء ا	2 إ* I-�!�!	وا I�	��	ا I�^(ا	ث� ج�ءت ا

I��Gى دور رE2 اث�  ���ف ب[ح-G `	ة، وذd�A	ا ���م ب�
ا����� ب�8(�� ا �gLل ا	!(د��G بEا�@ ا	Eار

و��9Z ه�� ا	��8*�ت ح�	I ا	�Eه(ر وا	g%�د دا�@ ه�� 
ا	!$&%�ت ا	!��gض *��� ح!��

@gf	إن���آً� ص�ر�ً�!! ا @Z�� ��-ا�Eث بE���� إ# أن
	�7(ق أ�gL	�� و��Eى 	-!�Z%��ت ا	�_ ��M� K77ل ا	�Mث 

، I!�ض�	(اردة ب�7ن(ن  &�(ات ا	_ ا#�����ت ا	إ I*إض�
@gf	ن(ن ا�^ ��-G i�� 7(ب�ت و���	ا

ا&��Mل ج�%2 وج%Eي وآ�	` �Eش 	-���ء و
[���� 2-G وةMG �f=-	 ل�gL ا

وا	!$&%I ا	!I��8 	-��(ض بrوض�ع ا	)gf	I إذ ���ب 
���	 E�E�	ا ��g&أ �G  ��	�gLأ ��A� ثE�� _�	ا#ن���آ�ت ا

*2 ه�� ا	!$&%�ت ا	�_ ���!_ �V ا &'
 .!! ا	!V!�A ا	!Eن_

 I��)Z�	ا I��8!	!$&%�ت ا	ا I*�Zب P��� ن��]*
I��!�	ن ا�A	و I��)Z�	ا  �G I	)u%!	ا I�G�g	وا I���	ا

��	 I	)=!	ا ����f-& ل�!G]!$&%�ت ب	ا �ه� @!G
 .ا	�7ن(ن
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!�دى و���Eا� آ!� ��G i-_ ذ	` ب(ض(ح وبEون 
	�9 ^�ن(ن ح7(ق ا�ن%�ن ا	Eو	_ ا	�ى �$آG E-_ حT ض���� 

 [�)�� _-G 8(ل�	ن%�ن *_ ا�*(رى ”ان���آ�ت ح7(ق ا
I�	��* وذى P&ض�ورة ا�=�ذ  .”و��� _-G Eآ�r�	ا �!Qو��
I���-	ا ( �G T�	ورد ا [�)��	إج�اءات ا I*آ�

ار وإ�Gدة ا	�rه�@ �� ا	��ح�I ا	I��8 وا	�I�%g ورد 
 . �G '�Z	ا I�!أه _-G �Q�7ن(ن أ�	ا Eو�$آ

ا	�I7�7، آdAء # ��dAأ �� ا	��(�]، و���&�I ا	!%$و	��، 
وإ��7ف ا�ن���آ�ت ا	�Aر�I، وا	��-(	I دون ��Zاره� وا	�ى 

 I-:�%!	ت ا��	!$&%�ت وأ	ح اMأص �ورEب P-f�� ء��	وا
 `-� Iن%�ن و��ص�ا	!��*�I #ح��ام ح7(ق ا

ه�ا ه( ��g(م ا	��(�] ا	�ى ��f	P . ا	7(ان�� ا	!E�7ة 	-����ت
ا	����Q ب��7��f و	��Q�)�� 9 ��	�� *7} ــ آ!� ورد *_ إMGن 
 �� I����	ا _* Vf�7�& ى�	ــ وا �MGأ �	!��ر 	ل اE�	وزارة ا

ا	-����� و	�9 �� أ�(ال ا	��Aة ا	!�ل ا	��م أي �� أ�(ال 
 ~Lا)� I&��& # ن��ف ح�_ ه(���� �� ج�اء ���	ا ����A!	ا
 �� ���M*_ ض!�ن إ	ف اE�� _�	*�ة ���� وا��	ة اdا ج�

  
إن أي I�-!G ��(�] # ��8ح��� ه�� ا�ج�اءات 	� �Z(ن ذات 

_%ZG ذات أث� R�8� ان �Z!و� I7�7ة حE:�* ._	�!	ا [�)��	�* 
بEون ا�=�ذ �f(ات 	-��آE �� ا	�T:�7 ا	!��-I7 ب��ن���آ�ت 
ا	!�ض�G I-_ &��@ ا	!��ل ^E ����� و&�-I �� و&�:@ إ&�Zت 

وب�	!�@ . ا	����Q ورش(ة 	Q!�ن إ*Mت ا	!����A �� ا	��7ب
*[ن ا	��(�] ا	!�	_ بEون ا�صMح او بEون ا�=�ذ �f(ات 

*_ ا	!�Z!� @�7�% ا��ى 	-��-(	I دون ار��Zب ان���آ�ت أ��ى 
ان �G �%g-_ آ(ن� ��pب 	�رادة ا	%��&�I و��A@ ا	��(�] 

وآ�	` *[ن أي  .وEGا أج(*� ��ل �� إرادة EGم ��Zار ا�ن���آ�ت
ب�ن��h 	-��(�] #��8ح�� إج�اءات �I�&��� �!Q ا	!�ن��� 
إن!� ه( ب!��بI ا	P-f �� ا	����Q أن ����ز	(ا �G ح��7 *_ 

� E�7ب@ أ�� I	اE�	ح7(^��ا �� Tه2 *_ ا &�س ح I�	�� Iن)� .
ا	!��دئ ا &�&�I وا	!��دئ ا	�(ج���I ( آ@ ه�� ا�ج�اءات 

 I!�%A	ا#ن���آ�ت ا ����Q	 ��A	2 ا#ن��8ف وا* T�	ن اrب�
ا	�_ ا���E!�G ا	I��!A ا	��� I	��v ا	!��Eة *_ 

Eة ب@ 	�%K ب�	�EA) 60ا	Eورة ا	%�(ن ـ ( 2005
و# . ه2 اج�اءات أث��K *��	���� *_ أ��آ� �=�-Ig �� ا	��	�

 Iاهdب� K7�L)	 ،ج�اءات��=�	h ا	�ابIf ش` *_ ^Eرة �-` ا
 @Z	 I�&��!	-(ل ا�	د ا�Aا� _-G ،I���-	ا I	��	ا _-G Iو����
ا	!-�gت ا	��	I7 وا	=�وج �� ه�ا ا	�Tg ا	!F-� و	���� وا	-����� 

Z(ن �M�E 	���ء دو	I �$&%�ت *_ وضV ج�Z!� E�E ان �
و^�ن(ن � �!Q	V�!A- ا	���I وا�ن�8ف ب!� *_ ذ	` ا	��(�] 
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        فقط فقط فقط فقط 
!�م �-' ان���آ�ت ��بV ا	�ابIf ا	-���I 	�7(ق ا�ن%�ن ب�ه�

 Iو��ص ،Ig-�=!	ا I���-	ول اE	ة اdن%�ن �� ^�@ أج��ح7(ق ا
 ��!��� Iن ��ص)A& @ب[ب�7ء دا� I7-��!	ن���آ�ت ا��-` ا
ب�أوا ^P7G ��:�Q ���آ!��� �� آ@ ا	��� ا	!�%(بI ا	��� 
 @��Z	ب� ���-G م ب��)Z�!	ا I7(ب�	_ �%�ج�� اآ!-(ا ا	ا I*إض�

I!آ��� I_ أ�	ه�ا .  _* Ifاب�	ا Pوإذ ��ح
ا	=8(ص ب���Gاف ا	�I�)Z ا	-���I ب�ن���آ�� ا	�7(ق 

I���	ا �� �g%�� ن����	ء ا ب���ء إ# أن�� ) ا#$�	
 ،I���-	ا I�)Z�	د��� ا)G �!اف ج�ء، آ��G��ـ�&' 	Z(ن ه�ا ا
�-�(�� *_ ص(رة إMGن �Q�)�� �Gت و	�9 آ!� ��gض� 
 _�)Z�	ز ا��A	ا @!�� �G نMGص(رة إ _* I�&��%	ا IG
ا	!%$و	�I ا	�G I-��Z ��8*��� و���E7 ا�G�ارا حZ(��� ر&!�� 
 I�7ن(ن�	ا ��p �8*�ت�	ا �G �����-	ا I�7�	و ����Q-	

 وا	��Aوزات ��p ا	!%$و	I *_ إدارة ه�ا ا	��Aز 	-�rن ا	��م
بrن�� ”ا	�Eل ج�ء ا��G�ار ا	!-�(ى *_ ص(رة إMGن �� وزارة 

&���ش� إج�اءات ص�ف ا	��(��Qت ا	!�7رة 	-!IG)!A ا و	_ 
 T*!(ا	ا Eرًا �� �(م ا ح���G8/8/2010ا  Iء أ��fGدون إ

��-(��ت EG �Gد ا	��� ان��KZ ح7(^�� أو EGد ا	��� ^�E(ا 
ص�ف “ آ�	` ا&��!-K وزارة ا	�Eل ����� 

(��_ آ��� ا	�Eاول �� وه( ����� �!
 �G '�Z	_ اج���ب ا	ف *_ ا#&�س اE�� I���-	ة اdف ا ج��L

 ( T��L �G �7رئ	ا @�-Qو�
�%��P ب�] ا	!�-(��ت 	� دا�@ �����ات �!(���I 	����ء بrن 
 I���!	اف ا�L ا V�!ج V� s^)ت رب!� ن�Q�)��	ار ا�^
 K7*_ وا�	ن%�ن ا�� ان���آ�ت ح7(ق ا
. ب�	��اض_ G-_ ح�A و�%�(ى ه�ا ا	��(�] 

و^E ا&��!@ ه�ا ا	����� أ� �Q	�P�A ا	�E(ل *_ ص-P �(ض(ع 
ا	��(�] و	-�!(�� آ��g� # 2 بrن ^�ار ا	��(�] ^E ا�=� دون 

����Q	دون ) ا �Qا� �Z	7} و*
 9gن �رEو آ(ن� ^�ارا إدار�� رب!� اصE�� # �7ار	وب�ن ا
 ���G [�)��	_ ���7ح ا�	ن���آ�ت ا�ا ش=�ص ا	!�(ر��L *_ ا
و��Eو ان ه�� ه2 ا	I�g�Z ا	�_ �� ب�� 
 Iح���	ا �� ��	ب���و _g�7ار اآ�	وان ا Iت ��ص�Q�)��	ا^�ار ا

	�E(ل *_ ج(انP ا	��(�] *7} دون ا
ا ��ى ��@ ا	A(انP ا	�I�%g وج(انP إ�Gدة ا	�rه�@ وإ*Mت 
 I�G�A	ا I��L)	اآ�ة ا�	ا _-G IF*��!	�7ب وا�	ا �� ����A!	ا

���n _	و��� اEد و���fض� . *�!� ���-T ب�
# �!�@ إ# جdءا ب%��f ) ا	!�	_ ا	!��7ح

 I�)Z�	ب �� ا)-f!	ا ��� ه( ا
ا	�ى ��f	P ب� “ ا	��(�] ا	!�8'

 _-G @!��� ى�	!-' وا	ن%�ن *_ ه�ا ا�ض���� ان���ك ح7(ق ا
ج�ا:� ��آ�I ب!� *��� ج��!I ا����fف وا����gء ا	7%�ى 

 _g%��	ا �A%	ا I!وج�� P����	ا I!أن ��!@ .. وج�� _����

!�دى و���Eا� آ!� ��G i-_ ذ	` ب(ض(ح وبEون ا	��(�] ا	
	�9 ^�ن(ن ح7(ق ا�ن%�ن ا	Eو	_ ا	�ى �$آG E-_ حT ض���� 

 [�)�� _-G 8(ل�	ن%�ن *_ ا�ان���آ�ت ح7(ق ا
I�	��* وذى P&و���

I���!	ا I�)Z�	ا)I���-	ا
ار وإ�Gدة ا	�rه�@ �� ا	��ح�I ا	I��8 وا	�I�%g ورد ا ض�

ا����Gر ا	�=8_
ا	�I7�7، آdAء # ��dAأ �� ا	��(�]، و���&�I ا	!%$و	��، 
وإ��7ف ا�ن���آ�ت ا	�Aر�I، وا	��-(	I دون ��Zاره� وا	�ى 

 I-:�%!	ت ا��	!$&%�ت وأ	ح اMأص �ورEب P-f��
ا	!��*�I #ح��ام ح7(ق ا�ن%�ن و��صI �-` “ ا	7(ان��”

ا	7(ان�� ا	!E�7ة 	-����ت
ا	����Q ب��7��f و	��Q�)�� 9 ��	�� *7} ــ آ!� ورد *_ إMGن 
 �� I����	ا _* Vf�7�& ى�	ــ وا �MGأ �	!��ر 	ل اE�	وزارة ا

ا	!�ل ا	��م أي �� أ�(ال 
 ~Lا)� I&��& # ن��ف ح�_ ه(���� �� ج�اء ���	ا ����A!	ا
 �� ���M*_ ض!�ن إ	ف اE�� _�	*�ة ���� وا��	ة اdا ج�

 .ا	��7ب

إن أي I�-!G ��(�] # ��8ح��� ه�� ا�ج�اءات 	� �Z(ن ذات 
_%ZG ذات أث� R�8� ان �Z!و� I7�7ة حE:�*

بEون ا�=�ذ �f(ات 	-��آE �� ا	�T:�7 ا	!��-I7 ب��ن���آ�ت 
ا	!�ض�G I-_ &��@ ا	!��ل ^E ����� و&�-I �� و&�:@ إ&�Zت 

ا	����Q ورش(ة 	Q!�ن إ*Mت ا	!����A �� ا	��7ب
*[ن ا	��(�] ا	!�	_ بEون ا�صMح او بEون ا�=�ذ �f(ات 

ا��ى 	-��-(	I دون ار��Zب ان���آ�ت أ��ى 
ان �G �%g-_ آ(ن� ��pب 	�رادة ا	%��&�I و��A@ ا	��(�] 

وEGا أج(*� ��ل �� إرادة EGم ��Zار ا�ن���آ�ت
ب�ن��h 	-��(�] #��8ح�� إج�اءات �I�&��� �!Q ا	!�ن��� 
إن!� ه( ب!��بI ا	P-f �� ا	����Q أن ����ز	(ا �G ح��7 *_ 

� E�7ب@ أ�� I	اE�	ا
آ@ ه�� ا�ج�اءات 

 I!�%A	ا#ن���آ�ت ا ����Q	 ��A	2 ا#ن��8ف وا* T�	ن اrب�
ا	�_ ا���E!�G ا	I��!A ا	��� I	��v ا	!��Eة *_ ) 	�7(ق ا�ن%�ن
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ه2 اج�اءات أث��K *��	���� *_ أ��آ� �=�-Ig �� ا	��	�

 Iاهdب� K7�L)	 ،ج�اءات��=�	h ا	�ابIf ش` *_ ^Eرة �-` ا
 @Z	 I�&��!	-(ل ا�	د ا�Aا� _-G ،I���-	ا I	��	ا _-G Iو����
ا	!-�gت ا	��	I7 وا	=�وج �� ه�ا ا	�Tg ا	!F-� و	���� وا	-����� 

*_ وضV ج�Z!� E�E ان �
و^�ن(ن � �!Q	V�!A- ا	���I وا�ن�8ف ب!� *_ ذ	` ا	��(�] 

  ا	!�8'
  

ليبياليبياليبياليبيا
الشبكة العربية ملعلومات حقوق الشبكة العربية ملعلومات حقوق الشبكة العربية ملعلومات حقوق الشبكة العربية ملعلومات حقوق ... ... ... ... مقال مقال مقال مقال 
        االنساناالنساناالنساناالنسان

“على الدولة اإليفاء على الدولة اإليفاء على الدولة اإليفاء على الدولة اإليفاء 

لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وليس لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وليس لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وليس لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وليس 
فقط فقط فقط فقط “ “ “ “ التعويض املاىلالتعويض املاىلالتعويض املاىلالتعويض املاىل””””

��بV ا	�ابIf ا	-���I 	�7(ق ا�ن%�ن ب�ه�
 Iو��ص ،Ig-�=!	ا I���-	ول اE	ة اdن%�ن �� ^�@ أج��ح7(ق ا
 ��!��� Iن ��ص)A& @ب[ب�7ء دا� I7-��!	ن���آ�ت ا��-` ا
ب�أوا ^P7G ��:�Q ���آ!��� �� آ@ ا	��� ا	!�%(بI ا	��� 
 @��Z	ب� ���-G م ب��)Z�!	ا I7(ب�	_ �%�ج�� اآ!-(ا ا	ا I*إض�

	_ أ�I ���آ!Iو�%�ج�� 	� ��E7(ا ا
ا	=8(ص ب���Gاف ا	�I�)Z ا	-���I ب�ن���آ�� ا	�7(ق 

 I�&�& ا(I���	ا �� �g%�� ن����	ا
 ،I���-	ا I�)Z�	د��� ا)G �!اف ج�ء، آ��G��ـ�&' 	Z(ن ه�ا ا
�-�(�� *_ ص(رة إMGن �Q�)�� �Gت و	�9 آ!� ��gض� 

�A�	ا _�)Z�	ز ا��A	ا @!�� �G نMGص(رة إ _* I�&��%	ا IG
ا	!%$و	�I ا	�G I-��Z ��8*��� و���E7 ا�G�ارا حZ(��� ر&!�� 
 I�7ن(ن�	ا ��p �8*�ت�	ا �G �����-	ا I�7�	و ����Q-	

وا	��Aوزات ��p ا	!%$و	I *_ إدارة ه�ا ا	��Aز 	-�rن ا	��م
ج�ء ا��G�ار ا	!-�(ى *_ ص(رة إMGن �� وزارة 

&���ش� إج�اءات ص�ف ا	��(��Qت ا	!�7رة 	-!IG)!A ا و	_ 
 T*!(ا	ا Eرًا �� �(م ا ح���Gا

��-(��ت EG �Gد ا	��� ان��KZ ح7(^�� أو EGد ا	��� ^�E(ا 
[�)��-	 ��-L . ����� لE�	وزارة ا K-!��&` ا	آ�

وه( ����� �!“ ا	��(��Qت ا	!�7ررة
 �G '�Z	_ اج���ب ا	ف *_ ا#&�س اE�� I���-	ة اdف ا ج��L

 I7�7�	ا)I7�7�	ا _-G ف�g�	�) ا
�%��P ب�] ا	!�-(��ت 	� دا�@ �����ات �!(���I 	����ء بrن 
 I���!	اف ا�L ا V�!ج V� s^)ت رب!� ن�Q�)��	ار ا�^

� ان���آ�ت ح7(ق ا�ن%�ن ا	�_ وا*K7 ب�	��(�] ب!� *��� ض���
ب�	��اض_ G-_ ح�A و�%�(ى ه�ا ا	��(�] ) ج!�V ا �Lاف)

و^E ا&��!@ ه�ا ا	����� أ� �Q	�P�A ا	�E(ل *_ ص-P �(ض(ع 
ا	��(�] و	-�!(�� آ��g� # 2 بrن ^�ار ا	��(�] ^E ا�=� دون 

ا	V� ���^��� )����Q أص��ب ا	�rن 
��!-G  9gن �رEو آ(ن� ^�ارا إدار�� رب!� اصE�� # �7ار	وب�ن ا

 ���G [�)��	_ ���7ح ا�	ن���آ�ت ا�ا ش=�ص ا	!�(ر��L *_ ا
و��Eو ان ه�� ه2 ا	I�g�Z ا	�_ �� ب��  .*_ إMGن وزارة ا	�Eل

 Iح���	ا �� ��	ب���و _g�7ار اآ�	وان ا Iت ��ص�Q�)��	ا^�ار ا
 I!�د�	_(ا	7} دون ا) ��(�] ��*

ا ��ى ��@ ا	A(انP ا	�I�%g وج(انP إ�Gدة ا	�rه�@ وإ*Mت 
 I�G�A	ا I��L)	اآ�ة ا�	ا _-G IF*��!	�7ب وا�	ا �� ����A!	ا

���n _	و��� اEد و���fض�*�!� ���-T ب�
ا	!�	_ ا	!��7ح(إن ا	��(�] ا	!�دى 

ا ��� ه( ا	!f-(ب �� ا	�I�)Z �� ا	��(�] ا	!�8' وه�ا 
I���-	!�8'”و ����_ ان ��!@  .ا	(�] ا��	ا

 _-G @!��� ى�	!-' وا	ن%�ن *_ ه�ا ا�ض���� ان���ك ح7(ق ا
ج�ا:� ��آ�I ب!� *��� ج��!I ا����fف وا����gء ا	7%�ى 

 _g%��	ا �A%	ا I!وج�� P����	ا I!وج��
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