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ا��3ت آ1$�ا  �
 أ�
  إب�اء �!�ل� ا.ول +� ���* ص'ت ال%'ا&
���9 ب�ل!�  ال>ي آ�ن 7ب� أن �8�9 �
 ����  أو7 وأ56����  4�3 أ

ال��ال� ال�� �6@? �=�� ....  إل�� ال��ال� �=� ال<�ا�=� " ���� " 
ال$'م و�B6#  أن �9'ن ���* ص'ت ال%'ا&
 ال%!�'ر  ه' ص'ت 

  .ال��ل 
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���� ص'ت ال%'ا&
 ، ه� �6+>ة ال��9و�$6 ����� 

�ره� �	��� ���� ل��Gم وال�=%$� و3!'ق �

�ض �
 GJل�� ه%'م و�G95ت و��Iل ا��6Hن ، �6

 �$�Gي ، +�� أداة إ��و�����ت ال%'ا&
 ال%

 
ل�P59 و���$O الN'ء ��4 أو�Mع ال%'ا&

ال%@�� ، وQ=�ة ل��'اص# ب$=* وب$
 ص=�ع ال!�ار 


 ���R��� ا�6��67� 
$�G%وال 
+�   وال%��%$

�� . 

 
9%� �3 4Q. 
و���Sم ���� ص'ت ال%'ا&

@�+$� وال%�=$� +� ال=!# وال�@��� ب�.���6 وال

وال��ض ، و�<�U ال%��ل ل��أي وال�أي ا�JT ، آ%� 

�@�ص ��4 ��5رآ� ال%'ا&=$
 أ6<��  +� �@��� 

 ال%��� ال�� ���� �
 أص'ا�� 

  

   :    ال����ي ال�='ان
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+� إ&�ر اه�%�م  " ص'ت ال%'ا&
 " ���B ��5وع  
�'��� ���� ل��Gم وال�=%$� و3!'ق ا��6Hن  ب�%'م 
ال%'ا&
 ، وإ�%��6 �=�  ب�ن  ��'ر اى ���%X ل
 ��4�B إ7 


 GJل �'ا&=$* �.  

�=> �='ات +�Q U='ات " ����  " وQ� ب�أت �'���  
 ��R�=%ال �ل�@'ار ب$
 ال%'ا&=$
 و6'اب�  +� ال%��ل

) ال%��ل� ال��5$� ال%@�$� –�'رى  –��8 ( ب6B'ا���  
  .وذل\ +� إ&�ر اه�%��� ب�ل@9  ال%@�4 ال��$� 

+� " ص'ت ال%'ا&
 " وب�أت ���� +� �=<$> ��5وع 
  2010وا���6 ال%���3 ا.ول4 �=* +� �=��� 2009+��ا�� 

  .وآ�ن ب�%'�# ود�  �
 �'��� ال%��!�# 

ر+X آ<�ءة و+���$� " ص'ت ال%'ا&
 " وا����ف ��5وع 
�Nال��5$� ال%@�$� أ� �وب=�ء Iل$�ت ل��'اص#  . ء ال%��ل

 �+ 
ب$
 ال%'ا&=$
 وب$=� ، وز��دة ��5رآ� ال%'ا&=$

 ج'د` الR���ت ال���� وال%�5رآ� +� ال@9  ال%@�4 $�@�.  

و�b6ا ل�=���3ت �$� ال%��'�Q ال�� 3!!�� ال%�5وع 
وال%�%��1 +� إ3�اث  �Q �+ 4�'6 �$$c�رات  أ��Nء 

��5$� ال%@�$�  و&�$�� ال��QGت ال�'اص�$� ب$=�  ال%��ل� ال
وب$
 ال%'ا&=$
 ، +!� �  �%��� ال%�5وع ل%���3 ث��$6 ��  
GJل�� ال��آ$S ب95# ا���4  ��4  ب�� ��  ج�ا �
 أب��د 
ال@  ال%@�4 ال��$� ال!�f  ��4 ال5<�+$� وال%��ءل� 
 وال%�5رآ� +� �$9%
 ال'3�ات ال%@�$� ا.ص�c و�<�$# دور
 U8 +� ص�لا.&�اف ال%��%�$� +� g# ال��Gآ��S  ب%� �

  .ال%'ا&
 ال%@�4 

 

 6!# ر��ل�=�  إل4 اآ�� ��اد �
 ال%'ا&=$� 
و9%�6 4�3
 h$!@� \وآ>ل 
وال%�i'ل$
 وال%��%$
  ب�%'م ال%'ا&=$
أه�ا+=� �
 ال%�5وع ، Q%=� ب���R�ام Iل$�ت ج���ة و���'رة  

%'��� ���� +�   إ��اد ب�j��6 �1# اHذا�� ا7ل$��9و6$� ل
���ف إلQ  h�J 4=�ة " ص'ت ال%'ا&
 " اذا�4  ب��  

 
. ل��'اص#  ب$
 ال%'ا&=$
  وال%�i'ل$
 ال�=<$>�$
 وال$��5
" ص'ت  ال%'ا&
 " وآ>ل\ إص�ار ���� ال$��9و6$�  ب��  

 U$ب ����9 و��'��Bال%@�4 ب 
وال�� ��ص� ��5آ# ال%'ا&

 GJل�� �
 ��5آ��  و�����6  ل�%'ا&=$
 أن ����وا � .  

و���B ال�	ال ال��م ال>ي Q� ��1ر +� أذه�ن �Qر�f ال%��� 
وه' ��ى Q�رة ال@�+� ا7ل$��9و6$�  ��4 ال���&� !!!!!! 

  �G95� Xت ال%'ا&=$
 وا�3$�ج���  وإ3�اث �Bث$� ا���ب� ؟ 

9%
 ا��7%�د ��$�� � OcM `م ا7ل$��9و�6  أداG�Hوه# ا
��&�R%؟ ل 
  ص=�ع ال!�ار وال%�i'ل$

 4�� P!6 ج�ب� ��4 ه>` ال���ؤ7ت �@��ج �=� أنHإن ا

أرM$� ���5آ� �
 ال@!�hf وا.ر�Qم ال�� GJ 7ف ��4 
�P��N  –ب#  –��ل'ل�� ، أول ه>` ال@!�hf ه� �Sا�� 

ا.��اد ال%��!� وR���  8�6��� ا�6��67 +� ال%��%��ت  
�ي ��4 وج* ال�@��� ال��ب$� ب95# ��م و ال%��%X ال%.  

+!� �R��� ���6 �>��N��� ا�6��67 +� ال��ل  ال��ب�  
GJل ال�!� ا.ول �
 ال!�ن ال���� ل�# إل4 ��  �'ازي   

12  

 +� ب�ا�� ا.ل<$� ، +� $3$��R��%د ال�� P�M
�b6 P��N$�` ��4 ���'ى ال��ل  ثGث ��ات +!GJ Oل 

�3Hا �JI �>5آ �Qأن ��د ه>` ال<��ة ، و 
f$�ت �
 mب�  ���$'ن ���R�م ،  R���15.5���  ا�6��67   +� �


 ���R��� ال%'XQ ا7ج�%��� $��$3
 ب��c ���6 ال% �+
� ب'ك " ال�$�5 $+ "1 % XQ'%ال ���R���  إج%�ل� 
�

  .+� ال��ل  

=X ال<�ق +� � Uل��9و�6 أص�Hم اG�Hال@!$!� ال6�1$� أن ا
ال%��بX ل�@%Gت ال���f$� ل%��@� آ�$1 �
 ال%��%��ت ، و

ال%=�ص8 ال�$��$� +� ال�ول ال��%!�ا&$�  �P5�9 ب��'ل� 
أن ا�6��67 أص�U ال'�$�� ا.آ�1 �$'�� وا��R�ا�� +� 
 
$�J�=ال 
53� ا.6�ر وال%	���
 وال�'اص# ب$

 و�%�1$�  +� ال%=�ص8 ال�$��$� $�J�=ث  ال ، 
  .وال%��@$

�Sل �
 ذل\ ��4 اG&Hق وال%��%X ال%�ي ل$� ب%
وال@%Gت ا7ل��9و6$� ال�� ا6��!� +� ا.�'ام الG1ث�  
ا.J$�ة  �
 �Q# ب�o ال=5��ء ال�$��$$
  ��4  ا�6��67  
وال�Bث$� ال>ي أ3�ث�* +� ال%$�ان ال�$��� أآ�� ��1ل ��4 
 X� فG�J7�3 ا�7<�ق وا��� 
� �b=ال ocذل\ ، وب

اه� ��!4 در�� ��8 أن �N%'ن ه>` ال@%Gت +pن ج�و
�6@? �
 �=�ب� �R6&8 ب��  
68 أ�$==� و6@ *�N6

 `�$�B� 8�9و4��6 ل X%��%ال.  

ل$�� ���� " ص'ت ال%'ا&
 " و6	آ� +4 ال=���� أن ���� 

 ال%'ا&
 " و " ل�%'ا&
 "ل�%'ا&
 +!O ، ول9=�� ���� �

  " P59ث�ة ل�	و�$�� �6اه� +��ل� و�  ��+  �Q'ال �>6 �+

  أو�  ، 
ج�ع و�����ت ه	7ء ال!�&=$
 +� أ�53ء ال'&


 �'اXQ ال�Bث$� وال=<'ذ  ، وال>�
 7 ��رآ�   و7 �  
ال��$��
 OcNم ال�!�$�ي و7 �%��9'ن أوراق  ل�G�Hا #fو��  �+���
�'ى أص'ا��  ال�� ����'�6  إ��ه� +� �'ا�   ا�R�67ب�ت 

  ب�ل��ل$� وال'�'د ال�9ذب� أ�6�$3 ،

����H 4دة ا����7ر ل�%'ا&
 ، آ%� ���4 +�ل%��� �
 ، #N+qل �$$cال� X=ص'�* ال%��رة  +� ص �%$Q ���7داد

 ب�ن ال<�Nء اHل��9و�6 �%9=* أن ���'�8 $!� 4�� 
و6@

 
  ا.ص'ات ال!�د�� �
 أ�53ء ال'&

 

                                                                                                                
  ال%�5ف ال��م
#$!� 
 أ�%

    
�ر �
 ��5وع ص'ت ال%'ا&�  ����� ����  
� ال�@���    $f��9$� ال�@���      أ��ة ال�@���        ر�  
 +�@� ���ال��$             �$%�ء أ3%� –�@%� ال���5 - و7ء ج�د ال��9      ه=� +	اد       

       
  ه�ج� ��� -أ3%� �@�* -و+�ء +�ج  - ي ه'��ى 3%�-��%� ��ه$
  

حية
تتا
الف
 ا
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 مازالت املعاناة مستمرة رغم قرارات إنشاء احملافظات اجلديدةمازالت املعاناة مستمرة رغم قرارات إنشاء احملافظات اجلديدةمازالت املعاناة مستمرة رغم قرارات إنشاء احملافظات اجلديدةمازالت املعاناة مستمرة رغم قرارات إنشاء احملافظات اجلديدة    ::::املواطن احمللي املواطن احمللي املواطن احمللي املواطن احمللي  

  إنشاء احملافظات اجلديدة جاء ملبيًا للمطالب احمللية يف حمافظة دون أخري 

 أكتوبر جاءت فجائيًا وفوقيًا وغري مدروس 6إنشاء حمافظتي حلوان و 

              


 !� وأ�0ف !�*. أن ,�ار ر+*� ال�#�(ر�� ب'&%�ء ال#"�! *�
 ��ة ���4 �(ج� اح���ج�ت 5&4 �#2 0. 2008إب��2  17

:;�<� 
 �>�;: ��ة و0. ل"�(ان، وال�*?ة ال<�ه�ة �"�! �� �

  .أآ�(ب� 6لـ  ال�*?ة �"�! � �

ال�"��� اب�ز ا���ا�0ت ���  وآ�ن اح���ج ��Cن �>�<� ال(اح�ت

#F� 4&5 ،0. ال(اح�ت ال<�ار Gال#>*�، �"�! � إل  Hا ;�لIول

��&�C� م�#F&Kب� Gأول أآ�(ب� 5&�� ��� 6 �"�! � إل �<��� 
 6و ال(اح�ت ب*
ُ�<�ر ال#��!�  إل*��، و ال(ص(ل �#C>�. �#�ا&*�
وح�P�#�� G ال(اح�ت ب�ه�#�م  آ*�(���، 600 �
 بO,2 أآ�(ب�

Pاج��� Kن أ�#Fول ��)C"ت ال���Qال#>*�  ال � !�"� �C� ،ب��
  .Kه�#�م ال"C(��ال�� ���&� �
 &<R ���� !� ا

 4 ح�ود ����2 �. وب>�ء ��� اKح���ج�ت ال�� ��� ال<�ار
 وذلT والS*(م، وح�(ان أآ�(ب� 6و ال�*?ة: وه� �"�! �ت،

,�ارا ب����2  ال#�Xب� اح#� ال#�>�س ا�C�Vن ب'ص�ار وز��
.0 .� Y*دار��، حVآ?ي ال���*� ا�� [ إلG أ;S*\ و ال

 وال(اح�ت ال�*�ط ��آ?ي و0. الS*(م، �
 ب�K ح�(ان �"�! �
 ل�S*(م ��ب�� ال�*�ط ب���� آ�&�. أآ�(ب� 6 �"�! � إلG ال�"���

 ل#"�! � ��ب�� ال�"��� ال(اح�ت وآ�&� ال�#�(ري، ال<�ار !�
  . ال#>*�

 ال�,�: ه� أح*�ء ���� �F. ال�*?ة �"�! � أص�"� وهICا
 وب(Kق وال��م وال�#�ا&*� ال�*?ة وج>(ب و�#�ل وال��(زة

 أب( �
 آF�! aً. أآ�(ب� 6 �"�! � أ�� وال(راق، ل�آ�ورا
 و وآ�دا�� ال<>�;� و�>%Oة وال"(ا���� وال��ر�*
 ال>#�س
 ال>��*� وال#>�<� زا�� وال%*b أآ�(ب� 6 و���>�� أو�*.

�>�  .ال�"��� وال(اح�ت اc��K#�ر�� وال#>

ال�%T*C !� ���*� ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� 
d��<ب�ل#"�! �ت ال �:  

�d��<ال%��*� ال#"�*� !� ال#"�! �ت ال �" وح(ل ���*� ال#��ل

 ��ون " أآ�(ب� وا5,� 6ح�(ان و � 
اخ���S اeراء �� ب*

أ&�� ���ل� ��#�P ب�ل%��*� ال<�&(&*�، وه>�ك �
 ��و&�� 
���ل� ��S<� ل#<(��ت ال%��*� ال<�&(&*� وال�>� !� ال�أي 

أ��>� &��+i ا&��Qب�ت ا5خ*� أن هhI ال#��ل� ج�ءت ب���� 
، وآ�ن ���Sض إ��دة 2008ال#"�*�ت !��*ً� �>�] اب��2 

ا�Q�&Kب�ت ال#"�*� ��ة أخ�ي ب�hI ال#"�! �ت ال����ة، 5&�� ل. 

 �(ج�ة خaل إج�اء ا�Q�&Kب�ت �(م C�8  22008إب��.  

ر+*� ا�"�د ���ب ال<��+2 " اح#� ��#�ن" ا���5ذ وب�	ال
، و�F( ��ب: ب#��� ���� �"�� ال��ب*� ب#"�! � ح�(ان

، ذآ�  أن ال<�ار "2002 -97" �"�! � ال<�ه�ة �
 ال�ورة 
إب��2  17وال�در ب��ر�b  2008ل�>�  114ال�#�(ري ر,. 

إب��2  8، ج�ء ب�� ا�Q�&Kب�ت ال#"�*� ال�� أج��� !� 2008
�"�! �  26وإ�aن آk!�"� 2 ل>��+i ا�Q�&Kب�ت !�  2008

�ء إج�اءات ح�] ال*#*
 !� ج���ت ����، ب��&H ا&��
2 ���� �"�� ل�#"�! �ت خaل �(�� Cج�اءات بV13و  12ا 

� ال��مS& 
  .إب��2 �


 ,�&(ن اVدارة " 3" وو!<ً� ل>R الS<�ة ا5خ*�ة �
 ال#�دة�
 وح�ة إ&%�ء �2Q وR<� ، "K ���1979ل�>�  43ال#"�*� ر,. 

 إل�Xؤه� أو �,��&� ����2 أو ال#"�*� اVدارة وح�ات �
 ج���ة
2*C%أي ب� 
� � أن إلG وذلT ال<�+#� ال#"�*� ال%��*� ال#��ل
���<� �����.........  ." �وو!: &R ال<�&(ن !'ن ��ة ال#��

 .ال%��� ال#"�� أربP �>(ات ���أ �
 ��ر�b أول اج�#�ع

  ه�ج� ���/ إ��اد

!� " R& "1971 ال���(ر ال#�ي
��� أن ج�(ر�� �� ال��ب*� �<�. " 161"��د�4
Gإدار�� وح�ات إل P�#�� �*Q%ر ب�ل����Kا،�� 
 إ&%�ء و��(ز وال<�ى، وال#�ن ال#"�! �ت �>��

*� ل�� �C(ن أخ�ى إدار�� وح�اتQ%ال 
ذلT، وب��  ال���� ال#�"� ا,��F إذا ا����Kر��

، �#� إa����2007 �!�0ت ال���(ر ا5خ*�ة ��م 
 ال<�&(ن &� بOن �2SC" 161" !<�ة ث�&*� ل�#�دة


 و��+2 و�> . ، ال��aآ?�� د�.*C#� �اتال(ح 
  ، ال#"�*� والQ���ت ال#�ا!: �(!*� �
 اVدار��

  . إدار��� وح�
 ب�� وال>�(ض

 43 ر,. ال#"�*� اVدارة ور�. �� ا����!4 ,�&(ن
 وال#"�*� ال%��*� ال#��ل� ب#>\ 1979 ل�>�

 ����� �>#*� ال#"�*� ال#��#��ت �>#*� ��d(ل*�
 ال#"�*�، ال#��#��ت وإ��C&*�ت �C(&�ت ���#� ���


 إ��C&*�ت و!�ص �و��*�� Y"ر  ال��#c��Kا
 ال#(ارد �(ز�P وآ*S*� إدارة و داخT�� 2 ال#��#��ت

G�� ح�*�ج�تKال#"�*� ا 

 ��د خaل �� 
 إدارة !� ل���ه. والaح*�ت اKخ��ص�ت

وال#"�*�، إK أن ال�>(ات ا5خ*�ة  ال���� الQ���ت
�"�! �ت ج���ة  ��3�ت ص�ور ,�ارات ب'&%�ء 

أآ�(ب� وا5,�، ل�2 بIلT 6و ه� ح�(ان 

 أ�S*0  29ال#"�! �ت ال#��� إل� Cل ،� !�"�

 Hال#"��، ول�2 ال�� 
أ���ء ج���ة ��� ال#(ا;
!� ذلT أن اV&%�ء ج�ء ���*ً� ل�#��لH ال#"�*� !� 
�"�! � دون أخ�ي، وهIا �� �(ف &(0"4 !� 

 . ال��(ر ال��ل*�

  

�  �%(ا+*� إ&%�ء ب�q ال#"�! �ت !� �


 وج(د ا����ادات ��ب<� V&%�ء �"�! � ا5,�، إK ب� .��ل�
أآ�(ب� ج�ءت !��+*ً� و!(,*ً� و�*�  6أن إ&%�ء �"�! �� ح�(ان و 

��روس ودو&#� إ�aم ���: ل�<*�دات ال%��*� و ال#"�*� !� 
ال#"�! �ت، و ر�. أن ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� ��*�� �#�ر�� 

�*� وا,��اح و��+2 ل�#%�رآ� دوره� !� �>#*� ال#��#��ت ال#"
 �ال%��*� !� إدار���، إK أن ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� !� ا5,
�>I �>(ات ��F آ�ن ل�� دورهً� ه��ً� !� ال�#�*� V&%�ء 
�"�! � ���<�� ل��، إ�0!� لIلT ج�ء إ&%�ء �"�! � ا5,� ب�� 

 أآ�(ب� ال��a ل. ���: ح�G ال�#�*� 6إ&%�ء �"�! �� ح�(ان و 
أو ال��(�\ الُ#��: ب'�a*� �*&�Cد �2c ه��*
 ال#"�! �*
، ب2 
 �d�!ُ ال<*�دات ال%��*� وال#"�*� ب�ل#"�! �ت آ�ل<�ه�ة وال�*?ة


 خaل ا����اض أ,(ال ب�q . ب�Iا ال<�ار� Tو�>�ل2 ��� ذل
  .ال<*�دات ال%��*�


 ,�*2 ذلH�� T &(0\ أن ا���K�ادات وال#��ل��ت ب'&%�ء Cل
*�*� �<�م ب�� د�"�! � ا5S� آ�ةI� د إل�)�� ��#*� !�اج . ,

�و�"�! � ا5,� " ��ب<ً�" ر+*� ال#��� اG��5 ل#��>� ا5,
 )��� [، �F#>� 2006ح�ل*�ًُ، إل� ����� ال(زراء !� �>�

 
� ل#� ��#�P ب4 �,sل�� ب'&%�ء �"�! � ���<�� ل��ال#
اري ل�#"�! � �<(��ت ال#"�! �، وو��0 ال#Iآ�ة ال�<�*. اVد

 H&إل*4 ��آ?ي أر�>� وإ�>� ب�� .F<� و;�ق إدار���، ��� أن
ال��ب�� ل#�آ? ,(ص ب#"�! � ,>�، ب�����ر " ُخ?ام " 0. ,���

  .أ&�� ��خ2 #0
 ال"*? ال�#�ا&� ل#��>� ;*��

 Hل��و�%*� ا���5ذ ��دل �?ال� خ�*� �d(ن ال�>#*�، أن ال#
.Fُخ?ام"ب "�� �*������ و ��رة، !a �(ج� ح�ج� إل� ا5,

��"� لIلT، !� ح*
 أن ال�S+�ة �
 إ&%�ء �"�! � ���<�� 
*R �*?ا&*� ���<�� ل�� ب#� ���. Q� �! 2 �"���اc#�� �,sل

� . �"<*: ال�>#*� !� ا5,

  

I�ُآ� أن ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� ب�5,� ,� و��0 �(را��� 
T�� P!ن إ&%�ء ال#"�! �، ث. رO%ال#<��ح�ت د و�<��ح���� ب .

أح#� . �#*� !�ج ب�� اK&���ء �>�� �#��ً� إل� ر+*� ال(زراء د
وح�ة �"�*�  24& *]، ل�%#2 ال#"�! � و!: ��T ال#<��ح�ت 

 .Fب��، وب#��ح� ,�رت بـ  29&��ً� و  459,�و�� و��� ���,

  .&�#� 990.770 إل� ��C� 2ن وب��د   2آ. 1392.44

 اVداري ب�ل�*2C ال#<(��ت آ2 أن ��� ال�Oآ*� ال#Iآ�ة ا��#�� آ#�
 إل� ���(اh ل�!P ا5,� ل#��>� اG��5 ل�#��� وال�> *#�
 ���(ي إل� اVدارات ���(ي ر!P �. ح*Y ال#"�! �، ���(ي
 .���� إدارات

 ���>� وا&��� ا��5 ب'ص�ار ر+*� ال�#�(ر�� ,�ارًا ب�"(�2
� �ب� �>� إل*�� وار إ�>� ��آ?ي بF. �"�! � إلG ا5,
�#��! 
  .2009 د��#�� 9 ,>� !� �"�! � �

أآ�(ب�، �(0\ ا���5ذ  6وب%Oن ,�ار إ&%�ء �"�! �� ح�(ان و 
� ���� �"�� �>*2 ال����ن ��� �!�*. �"#(د �"*� ر+*
ب#"�! � ح�(ان أن ال<�ار !�جt ال<*�دات ال%��*� وال#"�*� !� 

��ة ��آ?ي أ;S*\ وال]، �#� ���H !� إث�رة اKر���ك خaل !
 
�ل �S&aل*� ل�>�&Kة ا��Sب�� ص�ور ال<�ار، وه� ال ��
�"�! � ال�*?ة، !�. �(ج� ���*?ات ���<� ل#2c هhI ال<�ار، 
 R*Q� .� 4&Oخ�ًا ب	ي ,*2 �Iآ���*? ��>� ل�#"�! � وال

  . أرض !�Fء �*�. ب>�ؤه� ل�C(ن ��>� ال#"�! �

ات
قيق
 حت
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  ا[الس احمللية الناشئة باحملافظات غري شرعية *

 معاناة املواطنني مستمرة رغم ا[هودات املستمرة* 

  
أآ�(ب� و����2  6,�اري إ&%�ء �"�! �� ح�(ان و  !� وا0"�


*�� Y*ح�ود ال#"�! �ت، ح ��)C"م ل��� �#+a� ال<�ار P,ل�(ا 
 ال�#�(ر�� ر+*� ,�ار ص�ر !<� �"<<�� أن ��H ال�� ولsه�اف

 ب�"��� 2008إب��2  30ال�در ب��ر�b  2008 ل�>� 124 ر,.
 هIا ، و,�ر أآ�(ب� 6و وح�(ان ال<�ه�ة �"�! �ت وح�ود &��ق
 وال�اب�� ال�cل�c ال#(اد إل�Xء �>4 ال�ب�� ال#�دة !� ال<�ار

����Qوال 
 ،2008 ل�>� 114 ر,. ال�#�(ر�� ر+*� ,�ار �
�*�
 وب�ل��. ا&4 � Tال<�ار � 2 ذل �*� ل��م 5ه�ا!4 �"<<� 

 �"�م !�( وب�ل��ل� ج�Xا!*� ل��aآ?�� ال#G�c ال"�ود  ��ا��ة
 ال#���ا�� ال�>#*� و!�ص �<(��ت �
 وال�*?ة ال<�ه�ة �"�! ��

ب�#�، !�. ���>� ال<�ار ا5خ*� أ�Fً� ��� ��*�ر �"�د ��د ال��Cن 
  .<�ه�ة وال�*?ةو ال#��ح� ب#"�! �� ال

 Tأن ذل ،�ًS*F� اIه P� �*"� .*�! ا���5ذ :S�� ،:�� �#إ�0!� ل
�u ا���Kا�*�� ل�<�ه�ة Q#2050ال<�ار ����?م ����2 ال �>! ،

ح��� ب>�ء ��� ذلT �"�! �� ال<�ه�ة وال�*?ة �
 ح<�#� !� 
  .أن �C(ن ل�#� ا���اد ص"�اوي

  

�q ال#�اآ? �
 آ#� ا&I<� 4 إ&%�ء �"�! � ح�(ان، و���&� ب
 ،h�*#ب�ء وال��Cت ال#�ا!: ا���5*� وأه#�� ال���Qب ��م ل�*�

 �(ص*2 � [
 أي �(ا;
 !� ��آ?ي أ;S*\ والC#�� .�!
خ��� �*�h ال%�ب ل�#>�زل ال�� �"��ج ل�hI الQ���، ر�. أن ��د 

 اVدار�*
 !� ال#�����ت الQ��*� ,� اآ�#2، خ�ص� ب�� *Sv)#ال

ارات الQ��*� آ#<�ر ل�#�����ت الQ��*� ال�� �. ا��Q�ام �<�ر اVد
���(، ����ا ������ ال?را��  �15(ز���� ب#>�;: ال#��دي و


 ر+��� ���>� ح�(ان �(0\ Cل ،[!�(ج� !� ��آ? ال
 T�� �*ن ���*#�ت ب�ل�#�ح ب���eا Gر ح��ل�#(ا;>*
 ا&4 ل. �

Hل��  .ال#

اح� ال#�اآ?  !� ح*
 أن ��آ? ال��ر�*
 ��� ��*2 ال#�cل وه�
أآ�(ب�، K  6ال�� �. &<2 ���*�4 �
 �"�! � ال�*?ة إل� �"�! � 

 �&��� �#�c� :!ت وال#�ا���Qت !� �(ص*2 الaC%� 4ج� ب)�
�*"� .*�Sم ���#�ًا لaCوال ،[  .أه�ل� ��آ?ي أ;S*\ وال

� ال�*�ق، أن أه�ل� ��آ?ي S& �! وأ�0ف ��� ال�?�? �"#(د
%� 
aCت أخ�ي ����: ب����ار أ;S*\ وال] ���&(ا �

 K ن ال�>�ء)&�, ��*�� R<� وج(د ��وط Hال�>�ء، ب�� R*اخ��
�#�*! ��>*>"� H�. ��>��P� H ال��*�� ال��S*� ب�ل#�آ?�
، و�

وو!: �� ��: ��Oآ� أن اVدارات ال#"�*� !� ب�q ��اآ? 
 
�"�! � ح�(ان �*� ,�درة ��� ���*� ���لH ال#(ا;>*
 ال#"�**

  .ب��

2 ال"�ج� ��"� ل��S*2 ال��aآ?�� !� ال#��#��ت ال#"�*� !� و� 

 خaل ����2 ,�&(ن � :>"�� Tول�2 ذل ،����Q] �"�! �ت �

  .اVدارة ال#"�*� الIي ;�ل#� �Oج�� �<��#4 ل�����2

 

 

ذلT ��>� أن أ��Fء ال#��ل� ال%��*� ل�#�اآ? ال�� �. &<2 

 �(ج(دة ,�2 إج�اء ���*��� �
 �"�! � eخ�C� .ي ج���ة ل

ا�Q�&Kب�ت، و�
 هhI ال#�اآ? ال] وأ;S*\ �. &<2 ���*��. إل� 
 
�"�! � ح�(ان ب�� أن آ�&� �����ن �"�! � ال�*?ة، وآIلT ال��*

���( وح�(ان أص�"(ا ج#*�ً� ����(ا  15و ال#��دي و;�ة و���>� 
  .!� ال��ب: �"�! � ح�(ان ب�� أن آ�&(ا ����(ا �"�! � ال<�ه�ة

�d��<ل�#"�! �ت ال����ة ال ��"� ���� �" ول��م وج(د ���
و,] ال�T�� �! 2# ال#"�! �ت، خ�ص� 5ن " أآ�(ب� 6 -ح�(ان

ال#��� ال%��� ال#"�� ل�#"�! � ه( الIي ��(ل� ا��#�د 
�� ال#(از&� �%�وعQل�#"�! � و!:  وال"��ب وال ����Qال


 % 75، آ#� أن &��� &�R ,�&(ن اVدارة ال#"�*� !� ��د�4 �
,�ارات ال#"�!k ���#� ��� �(ا!<� ال#��� ال%��� ال#"�� 

 ب�� ال���Q*� �%�و��ت ال"��ب�ت ال#"�!k ل�#"�! �، و�<�م

 إ,�اره�� �ال#�ل*�،  وز�� إلG ل�#"�! � ال#"�G ال%��� ال#��


 ,�&(ن اVدارة ال#"�*� �>R " 13" إ�0!� لIلT !'ن ال#�دة�

 اخ��ص�ت ال#��� ال%��� ال#"�� ل�#"�! � ��� أ&4 �
 ب*

 أو ال%��*� ب�ل#"�! � ب'&%�ء ال#��ل� ا,��اح�ت ��G ال#(ا!<�
 .أ�#�+�� �X**� أو ال#"�! � &��ق ال#"�*� !� ال(ح�ات إل�Xء
wو��� � خ#�� خaل إلG ال#"�!k ال#��� ,�ارات ال#��� ر+*
�%� ��)� 
� bص�وره� ��ر�.  

4 �
 أه#*� دور ال#��� ال%��� وأآ� ��#�ن !� ���ض حc��
 أح#� & *] ب'&%�ء . ال#"�� ل�#"�! �، أن ,�ار ر+*� ال(زراء د

 ��ص#� ل�C(ن ح�(ان: وهG ح�(ان، �"�! � !� ج���ة ��ن 4

 ال#��ة، وحG و,�. ال#��ة، ح� و�%#2 ال#"�! �،*� 
 ال#��دى ح� �F. ال�� ال#��دى ���>� و ال#��<�2، ح� و ح�(ان،
 ���>� إلG الIي �. �"(��4 ال>��F، وحG ال��*
، و���>� و;�ة،

���<��، !<� ا��>� !� هIا ال<�ار ��� &R ,�&(ن اVدارة 
 وال#�ن إ&%�ء ال#�اآ?" ال�� &� ���  1"ال#"�*� !� ��د�4
��,�� وا5ح*�ء و�"���& �**Xب<�ار أ�#�+�� و� .�� ��+�Xوإل 
� 

� ال%��� ال#"�G ال#��� �(ا!<� ب�� ال(زراء ���� ر+*
 .ل�#"�! �

� �"�� ال����2 ��� �أ�� ا���5ذ ��� ال�?�? �"#(د ر+*
ب#"�! � ح�(ان، !<� ��رض ال�أي ال��ب:، ح*Y ذآ� أن ,�ار 

أآ�(ب�، ل. �	ث� ��� ال#��ل�  6إ&%�ء �"�! �� ح�(ان و
 �� 2C! ،���*��� 2>& .� ال%��*� ال#"�*� ل�<�ى وال#�اآ? ال��

! �*�
 اح�S � أح�ث4 أ&4 Cل ،u>! ���*و��� �� ��#*�ت ال#��ل
 2Cال%��� ال#"�� ل �
 ال#��Cآ#� ه�، ل ���a*C%� �S<ب

4�*C%� .� Gق ,�اب� ��� ح��Xا�� �#�<� � !�"� . :Sو,� ا�
 ��"� ���� ���4 !� ذات ال�أي، ا���5ذ !�*. �"#(د ر+*
�>*2 ال����ن ب#"�! � ح�(ان، إK أن أ�0ف أن ا5و�0ع داخ2 

أ��� �
  4ال#��� ال#"�� ب#"�! � ح�(ان ا��<�ت ب�� ,�اب� 
  .إ&%�ء �"�! � ح�(ان، وا�IQ ال#��� �<�ًا ل4 ب"� ال#��دي

 \*S;ال#"�� !� ��آ?ي أ 
ا��#�ار ���&�ة ال#(ا;
[  وال

 إلG ال�(ازن ج�ء إ&%�ء ال#"�! �ت ال����ة �����!ً� إ��دة
�د�� وال#<(��ت ال��C&� ال�<�*.�,Kا Iل�h ال#"�! �ت و 
b*��� آ?��، وإ��دة��aال R*Q� و�(ز����، و ال#(ارد 

 ��C>�� ال�� ب�ل<�ه�ة ال��Cن �(ز���V Pدة� �c8  أآ  
*�a� 

5خ� ���اد ��C&� ص�در �
 ال���ز ال#�آ?ي  و!<� �(ا;


  5  و  ،2006  ل�����d و اVح�ء ��م*�a� 
,�دم �
 ب�,�  �(ا;
 ل#��>� ال<�ه�ة "وال�*?ة ال<�*(ب*�" ة ال��Cىأج?اء إ,�*. ال<�ه�

�c"ب ���S& 
 ال�>#*� �#�*� ل�!P  ، ا2F!5 والQ��� ال�2# �
�د�� ال�%����,Kق !� وا��& hIا و!: ��  هIال#"�! �ت، وه

ذآ�h ال#�d(ل*
 ال��#**
، آ�ل�(اء ��� ال�aم ال#"�(ب وز�� 
  .ال�>#*� ال#"�*�

  

 اVدار�� ل��>#*� ال�ول� وز�� رو�xد أح#� وآ#� أو0\ ال�آ�(ر
h�*آOب'&%�ء ال#"�! �ت ال����ة و�"���ًا ح�(ان و  ال<�ارات أن ب�

 ��آ� ب(ا��� ��(ر 9 ا��#�ت درا�� ب'ج�اء أآ�(ب� �#� 6
� ��ل#*�Q�� �! �*#<دار�� ال"�ود ل�را�� ال#"�*� ال�Vا 

 إK أن هhI ال�را�� ل. �C%] �>��، ول. ���ض .ل�#"�! �ت
 hال"(ار ال#��#�� وإب�اء 
ل��أي ال��م ال#�ي ل�>�ل ح<�� �
ا���Kا�0ت أو �<**#�� ب#� !*4 ص�ل\ ال#��#��ت ال#"�*�، إK أن 
 
�� ح�ث ب�� ص�ور ,�ار ر+*� ال�#�(ر�� ب'&%�ء ال#"�! �*
 T�� [>� .�! ،آ(رةI#م ص"� �� أ�� ب4 ال�را�� ال�� 
*��

ال#��#��ت ال#"�*�، و;�*��  ال�را�� ��� أوج4 اKح�*�ج�ت !�
  .ال�<�*#�ت اVدار�� ا2F!5 ل��

 ب�C*� وال#"�*� ال���� اVدارة ���� ال�(خ� ��رس. و,� أآ� د
اVدار�� !� درا��  ل���(م ال��دات بOآ�د�#*� اVدار�� ال��(م

 ال#��#�*� ال��aآ?�� ���*: ��ب<� ل4، �>�ول !*�� أه#*�

 ال�ل\ ال"C. أ��س ب�����ره�*C#و� P#��#ال G�"#ال 
� 
 و�>�ول !*�� أ�Fً� ال"�ود ال#���ا�� ال#"�*� ال�>#*� �"<*:
G�c#آ?�� ال��aا!*ً� و�*��*ً� و �> *#*ً� وإدار�ً�  ال#��#�*� ل�Xج


  إلG و!>*ً� و��ل*ً� ,�&(&*ً�، وا&��� درا��4� �&��� �أن �
 ل#"�*�ا اVدارة & �م !� ال#��#�*� ال��aآ?�� ��S(م �*�ب

hوا!�<�ر Gال�(ازن �"<*: إل 
 و����ت ال#�آ?�� ال���� ب*
P#��#ال G�"#ال 

 �G�c ح�ود خaل �C#� P#��#ال G�"#ال 
� 
  .ال#���ا�� ال#"�*� ال�>#*� �"<*:

  

��ب<� و,� أو0\ !� درا��4 إل� ��م� P��%ي ال�� ال#
 �! ب�� ال#�#(ل ال<�&(&*� والF(ابu ال���� وال<(ا�� لsص(ل

 اVداري ال�(جG�� [�0 4 ���ه
 ال#�<���، آ#� ال�ول آ�!�
��)C"ال )"& Iا5خ � ال<�ارات وا��Qذ ل>��� ال��#*� ب��5
�S ل�(ح�ات اVدار�� ال"�ود و����2 إ&%�ء و,�ارات ���� ب

�*� ال<�&(ن خ�ص�، ور�. أن ب�S ال#"�*� ���ب: !� �� 
 �#>K P 'ن ذلTل#(اص�Sت إ�#�ل ال��aآ?�� ال#��#�*� !


**�)C"ال 
 ,�&(&�، Kن إل?ام دون ال��#*� ا5ص(ل ��T إ���ع �
Tذل �, ��*S�� 
� u�Qذ !� ال��Qوه( ال<�ارات ا� �� G��� 

ات
قيق
 حت
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  مصر يفسكان العشوائيات 

  

  ربع سكان مصر يقطنون يف العشوائيات 

  سكان العشوائيات يف مصر السل والدرن يهدودن 
  ........ آالف سنة حضارة ةمصر أم الدنيا وبلد السبع

  مليون مواطن 1.5يسكن مقابرها أكثر من  

��6ء ورج�ل ،�$'خ .... �� آ�رث� �=�ى ل�� ال��$
 ال�5'اf$�ت +�   
وا&<�ل ��$5'ن ��4 ال���s +� دا�fة ال=�$�ن �@�و�'ن �
 اد46 3� 

  .. ل�@$�ة ال�%��9 

آ$s$�� P ��9ن ... �X ص'ت ال%'ا&
  �b6ة �
 �Qب ل=��ف ��� 
  .ال�5'اf$�ت 

R�  Qوه>ا ر �$P ��د ��9ن ال�5'اf$�ت +� �� ه  اTن ربX ��9ن �

 �6%� ��$5'ن +�  8 وال��د ال�!���� ه'$�G� 88   ��� �$f5'ا� �!�=�
�@�# �@�+�b أ�$'ط و3�ه� t=� �%��3 ا.ر�Qم   ، ���'ي ال�%�'ر��

ال��%$� 6$8 ا.�� ��$�� �@�+�b ال!�ه�ة وه� ال%<�وض أن �9'ن 
�!� �5'اO$@� �$f ال!�ه�ة �
   68 ال��ص%� ال=b$<� ل9=�� �@�'ي ���=�

 . �%�ل�� إل� ج='ب�� �
 ����Q إل� ��ب��

  �$Qرا h&�=� �%�$+ نp+ ����� �G1 أو ال%%� 
وه9>ا $3
 �Sور �$
�8 ��$\ دJ'ل�� أو ال%�ور +$�� وب$
 ���آ=�� أو +� � �$f5'ا� h&�=و�

  . �'ار���

 

�$� ب�.��ب� وا.�%=�   ، ذه�=� إل� ال�='بJو 
�S� #95وال��'ث 3$? ه'اء �3'ان ال%�'ث ب
!� ب�ل%!�ب� �1#   ، ال�$�i و��b6 X+� ب�h&�=� o �3'ان��� �$f5'ا� h&�=� 
� #R�  إ7 أ��6 ل


�!� دار ال�Gم وال�� ��%�   ، ��ب �=$  وال@�9 و��ب را�� وآ<� ال��' وال��$=� 
وال����$


 ال�$��5$�!� ال=� ،  
  . ال�J'ل +$�� وال�=�ء +$�� �5'ا�f ب95# آ�$� وال�Rوج �=�� أص�8 �

 �$Q�5اء ال�@و��� ذآ� دار ال�Gم ه=�ك +� ��ق ال!�ه�ة ���=� ال�Gم ��� ��5رف ال
 �وال9%'�6 �
 �=�&h ال=��N وال�Gم الQ�5$� وال�cب$� وال��رة ال����ة و�=�!� ب�آ� ال=
  . وال%!��� ���6$�� ��� ال��19ن ال���$� ب#95 ���8 �%� ج���� وآ�ا ل�%R�رات

� +� و�O ال!�ه�ة ب�'ار �=�!� ال�$�ة ز�=8 +�=�ك ال%�9ن ال�5$� ال>ي ا#�3 ����3 �
 أ�
و���'ي ���6$��   ، ال��م ال%��M ل%� 3�ث +$* �
 3'ادث 7 �=�4 وه' ���Q الs�9  ، ال�أي ال��م

� و�@'&��   40 و���6�9 ال��لm ��ده  3'ال�� �+ �ألP �6%� وال�� �%$� ��ص%� ال%�آ
$�ي ز�
 ال��ب��
 و�Sب� J$� اv وآ<� Q=��# ب�ل�$Sة وأرض �S� S�Sت ب���pب� وأرض �!�ب� �

وه  +� �3ل� �
 ال@Sن ال5��� ب��8 �9=�  +�   ، ���ر إ���ب� وال>ي ����� �6�9* اTن ل��#$3

   . ذل\ ال%�9ن �
 ��5ات ال�=$

 

 �3 �!�اhf ال!�� و�93 ال�5اب$� �Sب� ال!�ود ب%� ال!��%� و�Sب� أب' s$53 ال%��J%� ل%=
+pن ال�=���ت ال�9=$� +� ا.��آ
 ال%>آ'رة +� �3ل� ��دي   ، ال%��J  ل�5رع ��آ�ت ال���ول بc%�ة


 أو ال85R وال��5 ه=�ك ��$5'ن �X ال@$'ا�6ت +� �3ل� $���م +�� ��=$� �
 ال<$U أو ال
s$م و��� ���5ك ��� ال�زق ول!%� ال��� Pلw� .  


 �=� أ�'ات +'ق ا.ر%+ ،�ض ه>ا �� �%9==� أن 6!'ل* ��4 ��9ن ال%!�ب� وال�5'اf$�ت +� �
 
��$'ن  �1.5�ق أن �� أم ال�6$� وب�� ال��7I Xف �=� �N3رة ��9
 �!�ب�ه� أآ�1 �

�'ا&
 ��$5'ن +� �!�ب� ال!�ه�ة �1# �!�ب� ال����$
 وال�'��6 وا��7م ال�5+�� وا��Hم ال��1$ 
� و���=� 6� و�� ال����ة، ه# ه�ب ه	7ء �
 �g  ا.3$�ء وب�ب ال'ز�� وج���6%� 
ت �$

 ل$��Rروا ر+!� ا.�'ات؟

ه# ه�ب'ا �
 ال<��د وال�b  ل$=�%'ا ب�ا�3 ال��ل �X إJ'ا�6  ا.�'ات؟ ه# ���6'ن ال%'ت 
ا7ج�%��� أم �� زل� �Q'ب�  ���ف ال=�o وا.�# +� 3$�ة آ��%�؟ ول9
 ��4 وآ$P وه  

� ا.رض آ%� �!'ل ا.دب$�ت ا7ج�%��$�، و��$5'ن 3$�ة 7 �>وQ'ن +$�� �'ى &�  ال%�%5'ن +
ال%'ت �X أرواح وأ���ح ال%'�� +� ال%!�ب�، �@'ن ���b=� 4 �'اه� ال!�'ر ال%�ء و�=��'ن 
��$��، 7 ��%�'ن �'ى ص%� ال%'�4 أو ص�اخ أ�Qرب� ، آ# �4ء +� ���$3  ���� �
 ال%'ت 

 . ب����� ا.&<�ل ا�J<� ل�@# �@��� ه%'م �%$!� أآ�� �
 أ�%�ره ال>ي �@�ص�ه  ��3 ا

 :سكان العشوائيات >>>  املهمشون فوق األرض
�3
 �3ل �
 ��9ن ال%!�ب� +G9ه%� +� آ<� وا3�ة، وه� آ<� ال<!� Bت، ل$�' ب�$f�9ن ال�5'ا�

� X$���� 7 �!�c%ال 
$�رة ���+x و7 وال@���ن وال5!�ء،وال�5'اf$�ت أص�@� �1# ��8 ال��د�
إ���ف و7 ��&� أن �����J، +5'ار��� M$!� و���'�� �1# ال��1ب$
، +!� أص�@� ب%� �@�'�* 
�د�� وا7ج�%��$� Q=�ب# �'Q'��، ����ن �� �Q7ر�� وال%�5آ# ا�N@ال �$�
 آ�+� ال�%�ت �
ب�أت +� ا67<��ر +� ص'رة ج�ا�Q  f# و�R�رات وب����، واHره�ب ال��=� وه>ا ه' 
��، وا.ر�Qم �	آ� �3  ال�9رث�، +!� وص�� ال�5'اf$�ت +� أ6@�ء ال�%�'ر�� 8�3 J.ا

رير
تقا
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  منطقة 897 يصل إىلالرمسية  اإلحصاءاتالعشوائيات يف أحناء اجلمهورية حسب عدد 

 منطقة عشوائية 172بها  القاهرة الكربى

  من أطفال العشوائيات حمرومون متاما من اخلدمات التعليمية     %%%% 60
�!� ���Bث� ال!�ه�ة ال��9ى ب��د  897ا37�ءات ال��%$� ال4 =�172  �$f5'ا� �!�=�

�!�، ال�$Sة ال4  �76'ز�� ��4 ال%@�+�bت الG1ث، +�# +� ال!�ه�ة ال4 =�36 ،
�ت ����3ت ال%=�&h ال�5'اf$� +� ال!�ه�ة ال��9ى ال4 �=�!�، وQ� ا�� 60وال!�$'ب$� 


 �6%� 8آ$�'���ا ��ب�� s$�� ?$3 ب�� 3'ال�  �3���137 $�G� 

 

 U%�� G+ t$Jا .ن ه>` ال��%��ت ال�6�9$� ال%�=�ث�ة +� ال95# وال�$9# �!'م ب�ون ��ا�b6و
` أو ال�ف ال@� أو أ3$�ء ال%��=� ال�� ���ور ه>` ال�5'اf$�ت ب�'ص$# ال%�ا+h آ�ل%$�

ال��9ب�ء أو ال��$<'�6ت أو رصP ال��ق ال%	د�� ال$��، +Bص�@� ه>` ال��%��ت ال�6�9$� 7 ه� 
  . ���N3 و7 ه� ر�<$�، ب# رب%� آ��6 أ�'أ �
 ال��<$� ب�$19

ث�6$� ب��\ ال%=�&h �$��6'ن ب�وره    27 وQ� أ��رت إ3�ى ا37�f$�ت ال4 أن ه=�ك �'ل'دا آ#

 ال��� ���Q 
و����� أ&<�ل �=5$� .  'ث ال%��8 وال<!� وال��# وال%�ض آ%� ��46 ذووه  �

�6ص� أآ�� ��1ل ل=� ��4 ج%$X أ��9ل ال�	س وال@���ن ب��M7+� ال4 ا.��اض ال=<�$� ��$�6 
h&�=%ب وال���ب +� ��\ ال�Nدي  ا�5�6ر أ��ل$8 ال	4 ذل\ ال�!�ء +� ال�5رع �%� ��� 
$�N>� ،

 ، وال���Q و����� أ�
 الc$� ـ ل6G@�اف و�=* ���&� ال%R�رات ال4 ال���ض

 أ&<�ل ال�5'اf$�ت �@�و�'ن �%��� �
 أي �
 الR���ت   %60 و�5$� درا�� أ��N ال� أن �

ال���$%$� ب��86 ا�R6ا&�  +� �'ق ال�%# +� �
 ���9ة ��Hل� أ��ه  3$? �6�ه  ��%�'ن +� 

 و��دة �� ��$�fرات �'اء ل����&� أو ال'رش أو آ���� ج��R%ال 
��  ال�=�ص� ال!���� �!�

 . آ# ه>ا �  رص�` ��ورا بB&�اف �=5$� �6ص� +%� ب�ل9  ل' �Mب=� +� �%h ال%�9ن  ا���7ر

�� ال�5'اf$�ت +� ��، �'UM ال�آ�'ر ج%�ل زه�ان أ6*��J 
8�3 ال�!�ر�� ال��%$�، : "و�
 ��!� 6p+1000* �'ج� ��4 ���'ى ج%�'ر�� �=�  h&�=%وه� �'ّز�� ��4 ال ،�$f5'ا�

 ��=� ،�>��R%اً�� ��6ً<� ��<'ً+� 3'ل ال��ص%�  85الS1# 3ِـ%� �$f5'ا� �!�) ���=� ال!�ه�ة(�=
�!� �5'ا�b+�@� �+ �$f ال!�$'ب$� ال%��ورة ل���ص%�، +$%� �5$�  67ب%<�ده�، إ�M+� إل4 =�

� ال8�5 إل4 أن ��� Oب�N5ال�!�ر�� ال��%$� و� %� O!+����<��  ّ� �Q ت�$fه>` ال�5'ا 
". 
 

�=> ب�ا�� ال���$=$�ت وال@9'�� ��@ّ�ث �
 ��5وع ل��>�8 و��'�� : "و�!'ل زه�ان 

 ه>ا ال%�5وع ل  �َ� الّ=ـ'ر، ر�  أ��6 3�� ��4 أ�'ال وِ�ـ=U أج=�$� � �iً$� 
ال�5'اf$�ت، ل9

وه' �� �5$� إل4 ! �� ه>` ال%=U؟&���f ل%��ل�� ه>` ال�5'اf$�ت، و7 ��6ف 4�3 ال$'م أ�
 ذه

 أن رّد +�# � GN+ ،�$+�>� ه=�ك �أن ه=�ك +��دا +� ال����# �X الَ%ـُ�ـ'�6ت والِ%ـ=U، ول$

���cء ل��� ."ال@9'�� �@�ود وب

 
+� 3��? ل� �X �@�+� ال!�ه�ة �Qل ل�، إن ال@9'�� ص�+� ��$�ر "و�����د زه�ان Gًf�Q إ6* 

�3 ��'�، وذل\ +� إ&�ر )ال>ي و��Q +$* ال@�دث� ا.J$�ة(�=B5ة �6ص�  ج=$* ��ي ��4 �
�� ال�ول� ل%'اج�� ال�5'اf$�ت، وأوUM ل� أن ال@9'�� �@%�� J100  ه>ا 
��$'ن ج=$* �

 �Qج�ء ال�� �%$+ ،m��%ن ج=$* 900(ال'$�� ( ��'�آِ%ـ=@� 7 ��د �
 93'�� أب' p+ ،��gذا آ�ن �
ل  ��  ��'��` آ%� ��p+ ،8ن ال�ول� ب@�ج� إلS$� 4اRM �$6%� �3 واQ �3� �9ّ�ـP ��$�ر ج=$* و

  !!��$�ر ج=$* ل��'�� �5'اf$�ت ���=� ال!�ه�ة +!O ����85وز الـ 


 �'دة ���� ل%�ض � �.. »ال�#«ال�!�ر�� ا.J$�ة ل%=b%� ال@� ال��ل%$� �Jج� ل�@>ر �

 7�3ت % 17إل� أن وأ��رت ال%=b%� +� اج�%���� ا.J$� ل�5ق ال%�'�O ل��3 ال�# �


 ال�5$5، $J�� �����  $�QHص�ب� +� اHآ# ث�6$*%17ا �ًR� 8$ وال%�ض �
+pن ه=�ك �� ب$
 » ال�رن«و8�3 ال�آ�'ر ��م ��cزي، ���� ال��j��6 ال!'�� ل%�9+@� ال�# 

17 -18  �3 8�� 
ألP إص�ب� �='�� +� �� ��Nف إل� أ��اد ال%��M ا.ص�$$
 ال>�
�$�� ��م وج'د ال%�'ح ��� ال%��'ي ال!'��، وأ��ر إل� أن ���6 اآ��5ف ال%�ض أ��اده  6

� ار�<��� �+-  j��6ءات ل����3Hا �JI 8�32007-  ووص# ���ل ��6ح % 67إل�
وه� ���6 ال=��ح أو ال5<�ء +� ����6 +��ة % 87ال%��ل�� ال>ي 3!!�* ال'زارة وال��j��6 إل� 

إل� ث%�6$� أ��� ه� ��ة ال�Gج ب=���  o�6 ال'اGJ �3ل +��ة �
 ج=$* ل�%� 500ال�Gج ب��9<� 
 .%�2'دة ل�%�ض iM$�� 7 ����ي 

 

وأ��ر ��cزي إل� أن ال%�ض �%1# ���95 ص��� �Jص� +� �3ل ال='ع ال%!�وم لqدو�� ال�!�$��� 
�وي وه' ���b ب��8 وج'د �7Gت �
 �$�9وب ال�رن �!�وم ال%�Nدات ال@$'��، 3$? �9'ن ال�

أآ�1 ��ا�� +� 6!���، وQ� �  أ��اد ب�j��6 ����9# ل�Gج ال%��M ال%�ب$
 ب�ل�# ال%!�وم 
 .7Iف دو7ر ل�%��o ال'اN���4 �3ً� �@� ال�Gج ب��9<�  125لqدو��، وه=�ك 

أ��� داJ#  6و ���3ًا �!�N �=�� ال%��o �� ب$
  21و����Sم �Gج ال@�ل� ب��c��� ����6ق 
����$�، وه' ال%��5<� ال'3$� ال>ي �!�م J��� ل%��M ال�# ال%!�و�$
 ل��Gج ���5<� ص�ر ال

و����Q �$�  ا+���ح ��آS ل�Gج ال%�ض ب%��5<� ص�ر ال%�%'رة ب�9�H=�ر��، وه=�ك ��� 
 ���f�Q75 �N%� ا�b�67ر 3'ال� 

!'ة ال�آ�'ر ���ي �!#، أ���ذ ا.��اض ال�ر�� ب!� ال�$=� �!'ل �
 �'دة ��ض ال�# ب
ال%�ض ��$s و�=��5 +� ال�3Sم وال�9�س ال��5ي وال��'�� ال�N$<�، : إل� �� ��ة أ�Jي

���5ك .. »ال�#«و����� ال�9�س ب$�i ص�ل@� �67!�ل ��وي ��ض ال�رن ال�f'ي ال%��وف ب��  
�g'ر ال%�ض  -آB&��ء- �X ه>ا �'ء ال�c>�� وP�M ال%=��� ال�� ���8 ال%�ض وب�أ�6 �56ه� 

!���ت ال<!$�ة و��آ=� ال�5'اf$�ت، �b6ًا ل��3Sم ال��5ي وال�9=� +� ��\ ال%=�&h، 3$? ب$
 ال
���15�$X ال%��o ال%�ب أن �=!# ال��وي �
 &��h ال�ذاذ إل�   

 ال%�����$� �ً�'=� �ًR�

  fب�ل���ز ال�=<��، �1# ال���ل ال�ا �$M�� اض��Bب ب���* أو ال%!�ب$
 �=*، +Bي إ��6ن �
�c  أو ب�ق ��� ، 7ب� أن ���5$� ال��$8 أو ���B إل� أ�Qب ���5<� أو ��آS ل�Gج أو وج'د ب

ا.��اض ال�ر��، إ�M+� إل� أن ه=�ك أ��اMً� ���� ل�%�ض �1# +!�ان ال�5$� وال'زن 

 �Gج* ول9
 �X ا���ع � #��� *$R5ن ا7آ��5ف ال%��9 ل�%�ض و�p+ \وار�<�ع ال@�ارة، ل>ل

ل��Gج ال>ي 7 �!# �
 ��� أ���، ��3 ل' �@�=� �3ل� ال%��o وأص�U ال��j��6 ال#��9 
���ي أن ��م اآ�%�ل ��ة ال�Gج ���� +�ص� ل�%$�9وب أن ���ود . و�	آ� د.. ال��ق ا���ب$ً�

9%
 %.. 72 ����ي » ال�ج'ع«�56&* ول9
 ه>` ال=��� � P$�M '�+ *�>6 أ�� ال%$�9وب
ال=�bم ال@$U +� ال�Gج أو ال��'�� ال�$�ة وال���ض .��� ال!�Nء ��$* ب��'ل� �'اء ب����ع 

 .ال%5� وال=�b+� ال����

�!'ل ال�آ�'ر ه�5م &�اف، أ���ذ -�Jص� ب$
 ال��5ب -و�
 ���ه%� ال5$�5 +� �'دة ال%�ض 
  :-ا.��اض ال�ر�� ب!� ال�$=�


 ال5$�5 وه' ال�bه�ة ال�� ا�5�6ت +� �� +� ج%$X ا.و��ط ب�� $J�� إن  �أن آ��6 �!�
.. ��� ال%!�ه� ال����� أص�@� +� ال<=�دق وال%!�ه� ال<R%� ه' ��8 رf$�� +� ا�5�6ر ال%�ض

&�اف . +�ل5$�5 �=!# ��وي ال�# �6$�� ا��R�ام 6<� ال�R&'م �
 �Q# ��ة أ��Rص، وأ��ر د
 �$$c� ا�6!�ل ال%�ض إذ ��!� ال'��ء» ال%�� «إل� أن X=%� 7 ة�J�>ال%!�ه� ال �+  ��%���i ب=<

وأن �$�9وب ال�رن �b# +� �3ل� آ%'ن داJ# ال5$�5 ل<��ة .. ال%�ء ال>ي �@�'ي ��� ال%$�9وب
���'&.  
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  الزوجيةخطر يهدد احلياة ...اخلرس الزوجي 
  

  الزوجة مفرطة احلساسية تدفع الزوج إىل الصمت
  صمت الزوج قد يكون تعبريا عن النقد خاصة إذا مل جيد جدوى من الكالم

  من حاالت االنفصال تكون بسب معاناة الزوجة من عدم تعبري الزوج عن عواطفه هلا %%%% 79
  د من حدة اخلرس الزوجيالطرفني تزيإدراك االختالفات الفسيولوجية والنفسية بني عدم 

  االنرتنت والفضائيات واملوبايل تلعب دورا هاما يف زيادة اخلرس الزوجي

��ذا ل' أs�  @�Q الSوج$� ال��$� ��ض 7 ���ف ���* و7 ���ف �7
 �>ه8 ل�Gج* و7 �� ه4   
��Qء ��$�� و�N!ه>ا ��ا7دو�� ال�4 �����ك +4 ال ، 
�@�ث �=��� �!�@   � ��ذا �<�# الSوج$

 �+ �%
 ال� O�!ب X�%�� وج� أنSوج أو الSال h3 
ال�Rس الSوج4 ال@$�ة الSوج$�، +�# �
ال�$�؟ أم أن ال%� �@'ل إل�g 4ه�ة اج�%��$� +� g# �=�زع ال��<�ز وال<f�N$�ت ال�� ��@� آ# 

�ب��، ال�� أJ>ت الSوج أو الSوج�، و����� +� &�ف و�5�` +� ا���ه��،وال%@%'ل وال�'ا�P ال1
'ص$��"ال�$19 �
 الG95%ت، +�# �
 h3 ا3�ه%� أن �%� �@� ���ر J `<؟"ه 

h�=� 7 ���  


 و$3
 ���!�# : �!'ل أم ��� ��JTا X� ?��@ال �+ �Qرة ول���Q ���ول ،*$+ ���& �ص%� زوج� ل$
 .ل9=* ��� 7 �=�h ب�9%� وا3�ةز�Gء`، ب# 4�3 $3
 ���!�# أه�* أو أ�Qرب*، و

#زوج� 7 �@�=�، 7 ���5 ب�، ����� �=� �=��� ا��3ج إل$*، ب�رد 8�Q 7 ل*، : "و�P$N أم +$
��� � ".��$s ����5` و3�`؛ +�' ص��� آ�%� ج�

�Sوج� �=> ���� أ�'ام وأ���6 ثGث� أب=�ء، ل9
 &$�� ه>` ال�='ات : "أ�� أم ���ال�%3
 +�!'ل
 s$وأ�6 أ� �ً%fل�*، إ6* داB� م .ن زوج� ص��� 7 ��@�ث ��� إ7 إذاG9ال ��Qو �%3$�ة ��$�i ب�ل

8 �
 ص%�* ب6B* 7 �@8 آ�1ة الG9م، وأن ه>` &�$��* و��8 ��� �!����N� "�!'ل �=��� أ
 X� ا.�� ال�� ��9�5 ص%� ا.زواج +� ال�$'ت 
��\ �3ل� �
 7�3ت آ1$�ة و6%'ذج ل����� �

 ه� ل$�� 7�3ت +�د�� وإ6%� ه� ���$� �
 �gه�` �	ث� ��4 ال��QG ب$
 الSوج$
زوج��� ،و

 ل�=�$* الSوج$
 إل4 +�ا�3 ال%��95 و�� ����8 ��$�� $�R%ل الB�6 ه�ة آ�ن ��8 ان�b3'ل ه>` ال


 أ�Mا�  

 إ��Mف &��Q الSوج

ه=�ك أ���ب� ��+X الSوج  ـ ال%���5ر ا7ج�%���  ـ إل4 أن" ���ال�S�S ال%!�#"ب�ا�� �5$� ال�آ�'ر 
إل4 ال%� �=�� آ'ن الSوج� �<�&� ال@���$�؛ وب�ل��ل� Q� �<�� آ# آ�%� �
 زوج�� ��4 أ��6 
ل'ن �
 ال=!�، و�X ��ور ال'�Q ��� الSوج أن ال%� أ��م زوج�* أج�ى �
 ا��7>ار آ# ��ة، وإذا 


 ���دل* ال%Sاح �'اء �
 ��9ار �1# ه>ا ال%'p+ PQن الSوج ال>ي �9'ن ذا روح ���3 ��@? %�
  ا.ص��Qء أو ا.�Qب�ء، وه>ا �� �N>� ��95� h�R$# ال%� +� ب$�* و�R$�* أ6* ال@# ا.��  ل*

  

أن �
 ا.���ب ال����
 ال�9$� ب$
 الSوج$
 +� ا7ه�%���ت، +!� �9'ن ب�o : وأ�Mف ال%!�#
ه%'�* �%� ����* �<N# ال%� +� �b6 الSوج� ال�� �=�!� آ# آ�G* و" ��ذج�"اه�%���ت الSوج 

���� 
وQ� �9'ن ال%� أ��N &��� ل�Sوج، ا���د ��$* ـ �=> ال�c ـ ب���g 8وف ب$�i* أو �gو+* 
ا.����، +��4 ال%�أة أن ��<�  &�$�� زوج�� و���ف بBن اG�Jف &��Xf الSوج$
 ���8 دورا ��%� 

��� 
�8 أ��Jر أه# زوج�� أو أص�f�Q* ال�� +� 56'ء ال%� ب$=�%�، و3>ر ال%!�# ال%�أة ال>آ$� �
  .�!'ل�� ل��

وأوUM ال�آ�'ر ال%!�# بBن ��م إدراك اG�J7+�ت ال<�$'ل'ج$� وال=<�$� ب$
 الSوج آ�ج# والSوج� 

 ال�%# ��ه!� Q� آ�دت � Xوج ��جSس ب$=�%� آ�$�ة +�ل�Rال h�J �$6�9آ���أة، ���# إ�"*�Q�& "

Sوج� +� أوج &����Q الX� ،�$�G9 ا.J> +� ا����7ر أن &����Q الS=��� �$�G9ف، ��4 $3
 �9'ن ال
و�=�* ال%�أة إل4 ا��R�ام اب�O &�ق ال@��? أو ال�'اص# �X  ال�G9$� �%1# أ��Mف &��Q الSوج

الSوج ب@$? ���Rر ال'�Q ال%=��8 وا.��'ب ال%=��8 ل<�U أي �'M'ع ��*،آ%� أن الSوج أ�6�$3 
.. ���و �$� ���ل$� ب@��1*، وه� �=c5# بG95%ت ا.&<�ل �
 3'ل����@�ث ل9=* �@� أن زوج�* 

وه>` 6!�� ������ ال19$� +� اG�J7ف ب$
 ال�ج# وال%�أة، +�ل�ج# �@��ج ل�9 ���بX الG9م إل4 �<�غ 
ـ $3
 ���9  ـ وا7ه�%�م وأ��N ال%��ب��، ب$=%� ال%�أة ����$X أن ��%# أآ�1 �
 ��ء +� و�Q وا3�، 

 .* اv ل�@%# ال��ب$� وا.&<�لو��3ه� ب

و3%# ال%!�# جSءا آ�$�ا �
 ال%�	ول$� ل��!=$� ال�� أص�@� جSءا �
 ���95 ال�Rس الSوج�، 
'ص� �=��� �9'ن الSوج ��@'را ب%��ب�� ال<f�N$�ت، ورب%� آ�ن �c5'+� ب�cف ال%@�دث� Jو

�� أن ��'ذ ب�ل%� ���$�ا وا�6��67،و3>ر �
 أن �9'ن 3$�ة الSوج �X زوج�* رو�$=$�، .6* �N
 
'ص� إذا ��h أن ص�ح ب* ول  ��� ا����ب�، أو إذا ج�ب و�Q7 ردة +�# �=$<� �J ال=!�؛ 
�

����Q.  

 
ورآS ��4 ���ل� أن الSوج� إذا ��+� أ��ار` وذآ����*، +R��� G�م ��\ ال%��'��ت آ�Sء �
�م؛ 7ن الSوج �Rال �Qو `�M #$أو دل *�$R5زوج�*، �%� �!'�  ���� ل 
� hواث �$� U�

�% .����* ��@<� +� الG9م ���� �@<Q �b� ��+�* ل�


 ص%� ا.زواج، و�5$� ا.ر�Qم � 
وذآ� أن ه=�ك �!���ا �'UM أن ���� �
 آ# ��5 �$�ات ���$6

 7�3ت ا67<�ل �9'ن ب�8 ����6ة الSوج� �
 ��م ���$� الSوج �
 �'ا&<* ل��، % 79إل4 أن �

  .د 3'ار ��بO ب$=�%�و��م وج'

  3$# ذآ$�

��اب Mوج� ا�1�6ق ل�'ا86 اSال �%و�!'ل ال�آ�'رة ه�ى ال��$�� ـ ����5رة 6<�$� ـ إن ال
 �Jدون ��3ب ل� �$R5ال *�������5ب�9 ل�ى الSوج$
، +pذا رآS آ# �tR ��4 ذا�* وإ���ع ر

�$� آ<	 ل�@'ار أو"ا.�$6�6" *6Bب �JTف ا��
 Q$%� ال� #�Q أو ،  
ال%=��5Q وآ�1ة ا�c567ل �

 أو آGه%� �
 ��9ار �@�ول� +��5 ل�@'ار وا��!�د` $+��أ3�ه%� أو آGه%�، +!� �45R أ3� ال


 ا.Q'ال� �=c� ن ا.+��لBب x&�Rال  

�ل >6Gوج�ن لSه# الB�� وال%3�5=�ت آ1$�ة وب�ل��ل� 
ذل\ آ�* �%� ���# ال�' ��'��ا ب$
 الSوج$
  .ال��&<� وب�ود ال%���5 ب$=�%�ال=<��، وال�Gق 

إ6* �
 ال��$�� ل�@�$
 ا�7�ل الSوج� ��$�i ال�$�i داJ# ال%=Sل؛ : ه�ى ال��$�4/وأ�M+� د
 
+�ل%�	ول$� ال%����ة �!X ��4 الSوج$
، و��4 الSوج� ب�ل>ات .��6 ص���3 ه>` ال�9�%% +��@? �

!$Qال�%��ت ال� XN� نBب$��� وأن �@�ص ��4 ج%�ل* أ���ب ال=<'ر ب$=�%� و���ل���؛ آ �+ �
و3$'��* وب��&�*، وأن ���  ب=<��� و���bه� وأ��'ب�� +� ال����# وا7ه�%�م بSوج�� وأدوا�* 

'ص$��*Jب�*، وآ��* وGو�.   

 

 وأن �@�ص ��4 ا��37ام وال�!��� ل%���5` ب6B* رب ا.��ة ال>ي ���8 و����� +� �@$# ال�زق
 ��$* ا7ه�%�م بSوج�* و���ب�� أ3'ال�� وا7ه�%�م ب���$� ا�3$�ج���� و6'ه� إل4 دور الSوج ان. 


 GJل ���$�ات ال'ج* وإ�%�ءات ال��� و��6ة ال'ت، � �b>ال� �$�ورآSت ��4 أه%$� ال�'اص# 
 �����6 m��� 93%ال��  

ه�ى ال��$�� �7�1 +� �@�ول� الSوج� �Q7@�م ��ل  ال��ف ا.�J ال>ي �9'ن �Q$# /و&��3 د

 ال%�Gت � �>��R� ب�5اء أ6'اع ���Q وج�تSن إ3�ى الBل، بS=%ال@��? و7 �@8 ال�!�ء +� ال
ال�Rص� ب�ل�$�رات، وأ��&� ال<$��' وب�أت ب�G&7ع ��$�� ��ر��$�؛ �%� +�U ���ل ر83 �
 ال@'ار 

�%���ت ال%%�X وال��ذب ب$=�� وب$
 زوج�� ال>ي آ�ن 7 ���� +� ال�$�، آ# ذل\ 7ن +� f�Q%� اه
+9# زوج 7ب� أن ل* اه�%���ت �Jص� 7ب� ��4 الSوج� اآ��5+�� ل�# . زوج�� ال�$�رات وأ6'ا���

ب�ل@$# ال>آ$� بBن �9'ن �=�ه� ب=\ ���'��ت ل����$X ال�'اص# : و6@� الSوج� إل��Q 4* و�!�*
  وال@��?  �X زوج�� 

  ��م ا���Hع ال��&<�
��5رة أ���� ـ بBن ���95 ال%� �5�67 +� ال��QGت �P$N 6'رة ال<$�ي ـ ���ل�� 6<�$� و��

�م وال=!� Rال 

 ��اآ  ال%���5 ال���$� ال=���� �� #�'& �Q'وج$� ال@���1 .��6 �@��ج لSال
��Q'�6$�� �<�'�� و�� U�  .وال�اخ وال�'م ل���b +� ال��QG و�


 أو ال�5'ر و�
 ��bه� وج'د ال%��95 ذآ�ت P�M ���'ى ال��M وال���دة الSوج$$+��� ل�ى ال
 ���N!ال%�<�ت ال%<�'�3 وال 
ب��م ا���Hع ال��&<� �67�ام ال�ا�Q، ووM@� ب�ن وج'د ال�$19 �
'ص ال�bوف ال�� ل  ��  �=����5Q أو ل  ��  ���ل���� وال'ص'ل +$�� إل4 Rب 
ال%��!� ب$
 الSوج$

  .��ت�f��6 #3 ه� اآ�� ا.���ب +� ص%� الSوج و���ب* �
 ال=!�


 اTث�ر ال���$� ال%�'XQ 3�وث�� إذا ا��%�ت ال%��95 دون #3� oي ب��$> :و��دت 6'رة ال
'ص� �
 3�6$� الSوج� : أو7Jو oال��  �Nب� `��� 
+�'ر ال��QG الSوج$� و����5 الSوج$

وال�� �9'ن ل���� ����5 �8N ���` ص%� زوج��، .��6 ���ج  ذل\ ب��م اه�%�م زوج�� و��م 
*�3. 
ل�'ء آG الSوج$
 ب���%�ار إلtR� 4 ث�ل? �Jرج ال��QG الSوج$�، ل%=��5Q ه%'�* : ث��$6

'ص$���Jو ������ �QGال� �!>� �%� *�G95و�.  


 �@�ول� �c$$�` ب�ل=!�، و��آS ب�7 �
 ذل\ ��4 � PQ'وج� زوج�� و��Sوب$=� أه%$� أن ��!�# ال
ال�� ���ه� ��Jاء ال��QGت �� ا.زواج ال���اء، وأ��6 ب=�ء ��QG زوج$� Q'�� �!'م ��4 ال�ا�Q و

  .�3%� ���� أن زوج�� ��!�f$� ب�أ ب�ل@��? ���� وا67<��ح ��$��

وال@!$!� أن ال%� �!�# ال%�أة إذ ��ا` ���$�ا �
 اc��7=�ء �=�� �
 ج��، وا����� ل�� ب9'��6 
�� �%$�� أ��،و�
 ج�� أ�Jى +�ن ل$�� ��4 ���'ى ال@��? وال%<�ه%�ول>ا �9'ن وXQ ال

�$� �����، +�ل�<# ال>ي �=�5 +� أ��ة  h���ل�%� أث�` ال���� ��4 ا.&<�ل ال>ي �=�!# إل$�  ب
 #Qو+� ا ،
��JTا X� ت�QGال� ���Q8 ��$* إ�� �$fا'��c$8 +$�� ال�'اص# ال��G9، �=�5 ا6

*�>6 
  .ال@�7ت �9'ن �M$<� +� ال���$� ال�$� �

  %��ب�� وال�را�� ال%��<$�N ل�'ا86 ال%��95 ل�@��� �
 أ�
 �6�أ ال�Gج وال@#+Gب� �
 ال

  3%�ي ه'��ى/ب!�  
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 حقوق املواطن يف ا[تمع املصري واجب على الدولة وليس منحه 

   حي مشكلة تهدد حياة املواطن املصريبعض حمافظات مصر  واختالطها مبياه الصرف الص  يف ندرة املياه
  
.  

  

  

 
  

�ق ا���ا�� �	 ا������ ا����ي ه	 وا�� وإ�ام �
	 ا��و�� و��� ��
 ���ا���ا*�( %$حه %� ا�ح&�%� إ�	 ا���ا�$�� ا����#�� ، وه!ا  �

 ����ق ا2-01ن �.	 ا��	 -�, �
	 أ��وا0�40567ت ا��و��� ا��ا��� �ح
ا���ا�� ا��ح
	 �	 ا�ح��ل �
	 %�0< =�ب -;��5 ، �9ف 9ح	 �%8 ، 

�B  0���0ن و0�Aن ��د6ه ، وا�ح��ل �
	 ا�1&� Cا�� 	
ا�ح��ل �

�ق ا0��47د#�� ا��BEF ، وا�����  ��1�ي %G�C	 BEF% و��Dه0 %� ا�ح
����0 ا��	 أآ�ت �
�.0 ا�&��I %� ا�$��ص ا��و��� %$.0 I0 ا�K#وأ ���وا0���7
 �.C0 ا�K#ا��$��� وأ 	ن ا�ح( �F�ق ا2-01ن وإ��ا2�Fن ا���0C	 �ح
����0 وا�!ي �6�6 �
�.0 ا��ام Iوا� ���ق ا0��47د#� وا0���7��ا��و�	 �
ح


	 آ��0 ا��ول %� LM4 %�� ، و�0�Kن 6$�5!ه0 ��� وCA, 0��8ت أ%� ���
 N
6 !�5$6 0.�FO �% ��K6 Pا���ح�ة  ح� B%R%$;�� ا 	0ء �K�Rا

�ق ا2-01ن وه	 %0 . ا��7ا%0ت �و�.!ا B6 إ-0Gء %0 #�1	  0��0ت ���#0 �
�#�40Cا�� ��D 0ت��U�40#� واC0ت ا����Uا 	وره0 إ��  B1�$6.  

�#�40C0ت ا����Uا ��ف -�$0ول ا�
� �	 ا�
�$�  و�	 6��#�-0 ه!ا سIا����
 �.Cا� �� ��IM$���0 ا���Iوا� ���ق ا0��47د#� وا0���7��ا��C$��  �0ح
م �
����0 %�  �� ا0��Uت ا��	 6Iوا� ���ق ا0��47د#� وا0���7��ا��و�	 �
ح
�ق ا2-01ن ا0��47د#� وا0���7��� �6�0ر#�ه0 ��ل أو0Aع � B#���  ��%

����0 ، وس�ف -�ZA %0 ذآ�6هIوا�  �$�

N ا��� �%��6�0ر#�ه0 ا�� 	� ��%
�س ��0ل �
�ق ا�01 �� وس�ف -�Gح أ#0K ا��ا�4 ا���0 6
N ا�ح.�� �$�M%

�ق �6
N ا�ح. 

�د�� وا7ج�%��$��Q7وال��� ال�ول� ل�@!'ق ا �� 
�د�� وا7ج�%��$� وال1!�+$� +� �Q74 ال��� ال�ول� ل�@!'ق ا�� �� �Q�4ص  ���� 1967أ

 14و�56ُت +� ال����ة ال��%$� ال%��� ال��د  1981ل��م  537ً� ل�!�ار ال�%�'ري وأ����Q و+!
� .  وب�� اN6%�م �� ل����. 1982إب��#  14ودS$3 ��J ال=<�ذ +�  1982إب��#  8+� � ���Q و

وآ�ن �
 ال%!�ر ل��  61997'+%�� �20!���ه� ا.ول �=> أن �  �56 ال��� +� ال����ة ال��%$� +� 
+� ال�ورة ال6�1$� وال���5
  2000و�  �=��5Q ال�!��� +� ���' .  �1990'6$'  30��* +� أن �!

 
وآ�ن ل%� أن �!�م �!���ه� . ���2000'  21اب��# إل�  25ل��=� ، وال�� اج�%�� +� ال<��ة �
 �+ Xل  �!�م �!�ر��ه� إ7 +�  �2003'6$'  20ال�6�1 وال�1ل? وال�اب �  .���2010'  11إ7 أن �

 �$�'93 �b6 وج�� 
 �+ 
�د�� وا7ج�%��$� ل�%'ا&=$�Q7ع ا�M3'ل ا.و Xا.ول إل� ال�اب 
� j��%ال �ج�ء �!��� �
 �+ h@ال ،�@�د�� وا7ج�%��$� ��N%=� ال@h +� ال�Q7ال%�=$� ب�ل@!'ق ا 
� ال>ي Q���* ل���

=��8، وال@h +� ال1!�+� وال�@? ال���$  وال1!�+�، وال@h +� ال�9
 ال%fG  وال@h +� ال�%# ال%
  .ال��%�

 �>��R%ت ال������ الR%�$� +� ال!Rأن �3  ا1��7%�رات +� ال �وآ�ن أه   �� ج�ء +� �!��� �
)2002/2003 - 2006/2007  (  Q2002ل�=�  87&�!� ل�!�6'ن ر  �cن ج=$*   36288.6، ب�'$��

��ع ال��9ن أي ب=��� Q �+8.1 % $ع ال�����Q �+ �3  ا1��7%�رات  ، أ�� �c32351.9+!� ب� 
��ع ال@� ب��c % ��7.2$'ن ج=$* أي ب=��� Q �+��3.4$'ن ج=$*  أي ب=���  17331.4، و %

وب�ل��ل� �9'ن إج%�ل� ج%�� % .  ��8.6$'ن ج=$*  ب=��� 28624، أ�� J���ت ال%�ا+h وص�� إل� 
����ت الR���ت ا7ج�%��$� وص# إل� Q140192.8   ���=31.2أي ب .%  

*���Q ال@!'ق +� ال�!��� ال>ي \�� 
� �  .و�'ف �6=�ول ��tR ل��o �� ذآ��* �

 �$@ 3'ل ال@h +� ال����� ال

  
 ��G ��. اح� ال#��%S*�ت

� �9'ن �
 ال���� �
 ال%=b%�ت وال�$�iت � �+ �@�Qل� �� +� �!���ه� ل��=� أن ال=�bم ال
و3�ات و��اآS ال����� ال@$� ا.ول$� �=��5ة  وال%	���ت ال�� �!�م الR���ت ل�%'ا&=$
 وان

���N@ال%��%��ت ال��<$� وال �+ �$�@� . �$@وان ال�ول� �'+� +� إ&�ر ال�Sا����� ب�ل����� ال
وذآ�ت +� �!���ه� أن �� . ل�%'ا&=$
 و�!'م ب�@%# أ���ء ال�<� ل��Rرج ل��Gج ��� 6<!� ال�ول�

 ���Q �N%ال%=�5ت ��>ل ج�'د آ�$�ة +� ��$# ال ��'�� #1� �� �+ �$@�'�� الR���ت ال� �+
�O الGز�� ل�'+$� ال�%�ل� ال<=$� ال%�رب� وث�ل��1 Rوال �� �+ �$@�$� الcز�� ل�%�$� ال�Gال
 X+ص� ب��Rال O�Rال%��'ي ال!'�� ، وآ>ل\ ال ��� �$@�O ال�Rص� ب=�5 ال�'�$� الRال

  . وال%	���ت ال!�f%� ��$�� ���'ي الR��� ال@$� و�@�$
 أداء ا.ج�Sة
-  �$i$ال� �@ ال


 آ�+� ال%�'ث�ت و+� إ&�ر � �i$أ��م ال��=� أن ه=�ك �@'7 6@' 3%��� ال� �ج�ء +� �!��� �
� ب��د �
 ال%�5و��ت ال�Rص� ب��$�5 � ���Q ?$3 ر�&Hاآ�� ال��'د ال�ول$� +� ه>ا ا'�

�ء ا.��S3 ال�NRاء ، وآ>ل\ ��5و��ت 3%��� ال5'ارع  ال�$=$� وال<��$� وال%��رى ال%�f$� وإ56
ال�$�i وال5'ا&x ، و��5و��ت �@'�# ال!%��� إل� �%�د �N'ي و��5و��ت 6!# ال'رش 

  .وا.�'اق و�f�b3 ال%'ا�� و�'PQ ال�$�رات إل� �Jرج ا.3$�ء ال�9=$�

 ال@h +� ال���$   -
� بBن ال��'د ال%� *���Q ال>ي X%�%أو ال j��%ال���$  ذآ� ال�!��� ال ��'b=� �+ رت�� ���

4 ��'�� ال%=�هj �'اء ��4 ���'ى ال���$  ا.���� أو ال6�1'ي أو ال����� �� S$ل ال��آGJ 
�
 �Qال%���3 ال�%��� و6'�$� ال���$  و X� 8��=�� �%ال���$%$� ب �+'>ب��ف �@!$h ال�'اص# +� ال%

ي و���Q ال@9'�� ال%��� ب��د �
 �@!h ذل\ �
 GJل ��'�� �=�هj ال���$  ا.���� وال6�1'
ل��'�� ال%=�هj ال���$%$� 4�3 ��  د�j ���دئ 3!'ق ا��6Hن +� ال%=�هj ال�را�$� ، +� ال%��درات 

 �>��R%ب!�ت . ال%�ا3# ال��� ���Qpإ&�ر ال�%�$ـ� ال���$%$� ب �+ �Jج�86 أ 
� �آ%� �!'م �
 Uم وال����Gإب�ا�$� ل���  وال��9ب� +� ���ل ال� Uو���ـ$� ث!�+� ال���� �JTوا��3ام ال�أي ا

ب��MH+� إل� ب�ا�j ���$  ال��9ر والR���ت ال���$%$� . وال�Gم وذل\ ب�ل�=�$X� h ال$'9�6'
وال1!�+$� ل��Gب وإ�<�د ال���1ت ال���$%� ه>ا ب��86 ��'�� ب�ا�j ���$%$� ��? ��� ����ت 

�'�� ال%�ارس وإ��اده� بBج�Sة ال@��8 اTل�  ال��$<�S'ن وب�ا�j �@' ا.�$� وا.آ�1 �
 ذل\� . 

  
 �9�س ال<'ل +� ال%�ارس

 ��f��  :  3!'ق 
�د�� �Q7ص� ال@!'ق ا�J ��6نHع 3!'ق ا�Mي وأو��=!'م ه=� ب�����اض ���X ل�'اXQ ال%

N�.ال�ول ا #�Q 
�ء وا7ج�%��$� وال1!�+$� و��ي ال�Sام �� ب�ل�%# ب�ل�'ص$�ت ال�� Q��� إل$�� �
 �$@
 أه  ا���6آ�ت ال@!'ق ا.���$� ل�%'ا&=$
 �1# ال%$�` وال�ف ال@�، والR���ت ال�

  .وال�$i$� والR���ت ال���$%$�
  و�
 أه  ال%U�G ال%���!� 

� و�t!6 �+ ��1% �$�` ال�5ب  ا���6ك ال@h +� ال@'ل ��4 �$�` ��ب ��B'�6: أو7 � �+
 �@�+�bت ��b  +� وأص�@� ه>` ال%��95 �'ج'دة �� +� ا�5�6ت ���95 6�رة ال%$�`$3? 

?$3 ،���'ات ��%4   +� �$�رات ��'ف ه>` ال%�ن ل�$X ال%$�` �
 ���ا+X ال=�س ل�5اء ال%$�` �
 "
 ج=$��ت +� ب�o ا.3$�ن 5ال'ا3� إل4 " ال��آ
 "ووص# ���    "ج�اآ

 
 

� ول9=�� ��9د �9'ن أه  �5� �+ �=$�� h&�=� تG95� ���  �+ h&�=%ال 
��9 +� ال���� وال���� �
 ���أ�� ال%�%U ال�6�1 +!� �%1# +� ��'ث �$�` ال�5ب وا.��اض ال=���� �=��  3$? ���ت . ال%


 3'ادث ����ة ����!� ب��'ث �$�` ال�5ب +� ��ة �@�+�bت ، � P59ال �$M�%ا.�'ام ال!�$�� ال

 +� �i'ن ال%$�` أن ���7ت $R�%اء وال��Rو�!� ال �Q'��� �$� ���ال��'ث +� ال%$�` ال%

و��جX ذل\ إلP�R� 4 و��f# ال%��ل�� ال9$%�و�� ل�%$�` ال�� 7 زال� ���%� ��4 ال�9'ر ب9%$�ت آ�$�ة 
وR��� 7�م ال��ق ال%�!��� ا.�Jى آ�.وزون وا.��� +'ق ال�=<��$� ، آ%� ��جX ال��'ث إلw� 4آ# 

�� ل=%' الf�9=�ت ال�Q$!� وال�����9 ���9ت ال%$�` �6$�� اHه%�ل +�  ص6�$J �i$ج���� ب �%� ���
�در � 
ال�Nرة ، وآ>ل\ اR6<�ض آ<�ءة �@��ت �=!$� �$�` ال�5ب و���ل\ ���ا��� ، وأه  ��ر �

 ���=  .��'ث �$�` ال�5ب ال�>ب� +� �� ه� اG�J&�� ب%$�` ال�ف ال@� وال
 

��J 4�� ل'3$? ان J���ت ���9ت  �ت ال�ف ال@�ث�6$� ا���67آ�ت ال%���!� ب�ل@
 t!6���3ن و 
� و����6 ال%=�&h ال��<$� �@���ا �� �+ h&�=%آ# ال ��c� 7 �@ال�ف ال
3�f$�ت إل4 أن ال%=�&h ال��<$� Hر�6 ب�ل%�ن ، 3$? �5$� ا�!� ���Rا+� ه>` ال'� �+ 
�����

��ة بR���ت ال�ف ال@� 7 ����ى c%373%  ( 9ال  
� ���Q4500  ���Q ( h&�=%إج%�ل� ال 
�
$3
 ���%� ال=��� ال��Q$� ��4 &�ق ال�ف ال�!�$��� وأه%��   �+ �" ال���56ت " ال��<$� +� �

 .ال�� ����8 +� إ�Mار ب$i$� وص@$� آ1$�ة 
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 %  9أن املناطق الريفية املغطاة خبدمات الصرف الصحي ال تتعدى 

 على اقل تقدير من املصريني مصابون بااللتهاب الكبدي بي و سي% 17

  

  
�$i$ت ال����Rرا   وث�ل�1  ا���67آ�ت ال%���!� ب�'+� ال�ب@$? �%1# ���95 �9�س ال!%��� �

qل �$�$fال!%��� ر X%ت ال%���!� ب����Rإدارة ال �+ UMوا O�R� وه=�ك ،�� �+ �iاض وا.وب��
 

 ال!%��� ب$� t�Rب�ل� ��و�b6+� ال�$�i ،  آ%� أن ه=�ك ��م ��ال� +� �'ز�X الR���ت ال%���

 �=�&h و�@�+�bت ال�%�'ر��

 ا���67آ�ت ه� ال%���!� ب�ل@'ل ��J 4���ت ص@$� � Xأ�� ال='ع ال�اب XN6 ج$�ة ، +$%9==� أن

�، و�%9==� رص� أه  ا���67آ�ت +� ��م  �'ا+� � �+ �$@�	��ات ����دة ��4 �'ء الR��� ال

 ال@� ال#��5 +� �� 4�3 اTن، وآ��6 ال@Q �Q ��'9��� ��5وع 6�Q'ن ب�>ا $�Bم ل���b6

ر�  ا����اد ال@9'�� ل�!��  الB5ن ول9
 93  ب��م د��'ر��* �b6ا ل��م ��ا���* لqب��د ا7ج�%��$�، 
 �+ �@�
 ال@� إل4 ���� ال8�5 إ7 إ��6 ل  �����X رأي أص@�ب ال%$�B6'ن ج��� ل���Q �5وع�
ذل\ ول  ���  ب��ح ال%�5وع ل�=!�ش ال%��%�� ب��M7+� ال� ال�!���ات ال��%$� ال�� �!� بBن 

�ب'ن ب�7ل���ب ال�9�ي ب� و �� ، +% 317'ال� � 
$��$3
 ���<X �!���ات &�$� �
 ال% �
 
، آ%� أن ه=�ك 3'ال� ���f ألP إص�ب� ج��� ب�ل<5# ال�9'ي ، % 30أ�Jى ب�>` ال=��� إل4 أآ�1 �

ه>ا ب��MH+� وج'د 3'ال� J%�� وثGث'ن ألP إص�ب� ج���ة ب�ل��&�ن �='�� ، و���8 ��'ث ال%$�` 
ل@9'�� 7 ���  ب=�5 ا.ر�Qم ال@!$!$� والc>اء دورا رf$�$� +� ذل\ ، وال%!�h +� ه>ا الB5ن أن ا

 
� #Qإل4 أ �@��ع الQ 4�� ��'9@6<�ق الH46 ���6 ا��� 
� GN+  \ت ال%���!� ب>ل�$f�3Hوا

 3'ادث ����ة . �
 ج%�� ا6H<�ق ال@9'��% 4� P59ة ال�$J.إ6%� �  +� ال<��ة ا O!+ ه>ا �ل$

ل%��5<$�ت ال@9'�$� ل��رج� ال�� أدت إل4 و+�ة ����!� ب���6 الR��� ال@$� واHه%�ل +� ب�o ا
 �$���د �
 ال%'ا&=$
 أو ��ه'ر �3ل� ال��o ا�JT وإص�ب��  ب��Bاض أ�Jى داJ# ال%��5<$�ت 

 .ال�� آ�6'ا ���ل�'ن �=�� 
 ��د�� وا7ج�%��$� ال@h +� ال���$  ب@$? �'اج* ال���$  +� ��Q7ل�@!'ق ا ���Rأ�� ا���67ك ال

ال�را�$�  أهـ%�� ار�<�ع آ�1+� ال��G$> ب�ل<'ل ���Q X أ��اد ال%�ارس و���د ال<��ات �G95ت ��ة

ال��ا�j ال��ر��$�  وا��7%�د ��� &�ق ال��ر�� ال�!�$���، و�$�ب ال�=%$� ال%�=$� وا�6�ام ال�بO ب$

�Q P�رة ب�ل%�ر�$
 وM وا�37$�ج�ت ال�=%'�� وار�<�ع ���6 ال����$
 ب�ل���ز اHداري، �!�ر�6
اHدارة ال%�ر�$� ��� إ3�اث اHصGح ال%�ر�� +� ج'دة ال�%�$� ال���$%$�، ب��MH+� إل� ا7ر�<�ع 
 7 �� �Nب وه' أ�G�ال�9$� +� 8�6 ال=��ح وال%���$X ال%��<�� ال�� 7 ��9� ال%��'ي ال@!$!� ل�

آ�1+� ال<'ل ،  و�
 أه  واب�ز �G95ت ال���$  +� �� ه� �X� 8��=�� .��95 �'ق ال�%#
'ص$� و��م Rع ال���$  و ���95 ال�روس ال��Q ��� ��'9@6<�ق الHا ��Qال���$  ، و 
وال���ب �

'ص$� ���=Sف % �70@%# أ���ءه� أي أن ���6 J �ًب ���!'ن درو�G��15
 ال  
��$�ر ج=$* �
 

 &Gب ال%�ارس +� ال�='ات ال�ر 77 - 61دJ# ا.�� وأن �� ب$� �f�%ال �+ �>��R%ا�$� ال

'ص$� و+!� ل�را��  أ��ه� ��آS ال%��'��ت +� ���� ال'زراء ال%�ي J ن ��4 دروس'�@�
'ص$� Rه�ة ال�روس ال�g ذ ال!�ار 3'ل�Rد�  وا� Sآ��  �Nع رأى أج�ا` أ�G�، آ%� آP5 ا��


 % 66أن � ��S� �� h>=� ���'ص$�،  وأ �500
 ا.�� ال%Rن ج=$* ����� ��4 ال�روس ال
69 % �fال����� اب��ا #�Q  $أب=�ؤه� +� ��ا3# ال��� #
 ا.�� �
 إج%�ل� �$=� ا��7�Gع �@�

'ص$�Rوإ��ادي وث�6'ي ��4 ال�روس ال. 

 

 �$Q'!@ال<�'ة ال  
 
� �3�f$�ت وا.ر�Qم �'UM ال<�'ة ال�9$�ة ب$
 �� ال���S ب* �Hب� �@M'%ا���67آ�ت ال \��

�5 �!��� �� ال�'ص$�ت ال=���� �
 اج�%Q�=%د�� وا7ج�%��$� ل��Q7ع ال��=� ال%�=$� ب�ل@!'ق ا�
� +�  2000وذل\ +� ��م  � *���Q ن ���  1997وال>يTا XQارض ال'ا ��� ��=� h!@� �� 
وب$

 
�د�� وا7ج�%��$� وال1!�+$� +� �� ��'ء �'م ب�� �'م +9%� أوM@=� أن ��Q7ت ا���Rي ال'���

 ال%@�� وه� ال@'ل ��� �$�` ��ب b6$<� ص�ل@� لR��G�ام اTد�� ه>ا اب�O 3!'ق ال%'ا&

 �+ �$@8 �
 �=b'�� 3!'ق ا��6Hن ال%��� ب��MH+� إل� الR���ت الf�cوال �+'�� �$� h@ال

 +5# ال@9'�� ال%��� ال>ر�X +� ال!�Nء � GN+ ت ال���$%$� ، ه>ا���Rه'ر ���%� و���� ال��

>ا +!O +!� أص�@� ���95 ال!%��� �
 ال%�5آ# ال$'�$� ال�� �'اج��� ال%'ا&
 ل$� ه. ��� ال���ل�
ال%�ي ، +�Sا�� ���7ت ال!%��� و �@�ص���� .��آ
 ال��%��ت ال����5 آ�ل%�ارس و ال%��5<$�ت 

�$�ة ��4 ص@� ال%'ا&=$
 �X ا��%�ار +#5J �$i$د ب�9رث� ب��� ��J Uال����#   ال@9'�� +�  أص�
��95 ، ب��MH+� إلP�M 4 ال'�� ال�$�i ل�ى ال%'ا&
 ال%�ي و ال>ي ��ه  +� �<�X�  Q ��\ ال%

أي أن �� +��5 +� أن �@!h �!�م  2011ا.ز�� ، آ# ه>` الG95%ت و�� ��� أ���ب ��م 
�  ��14@'ظ بBي �'ص$� �
 ال�'ص$�ت ال�� Q��� إل$�� 4�3 ر�  ��ور � ���Q م �=> أن��

ال� ��Rوف ال��=� f�Q%� 4�3 اTن وه� �� ��9� +5# أآ$� +� J��� ا.ه�اف �!���ه� ل��=� و 7ز
  .  اf�%6H$� لqل<$� 

 �$%�ء أ%3�

+Gب�   ،ال�%# ه' أ�� �@��ج إل� إ��دة �b6 و3!$!� ا.�� أن د�j ا.��Rص ذوي ا�Q��H +� �'ق
 �$�
 ����6ه  $Q���  �6. �$�+ �$�$��
 +4 ال@$�ة ال$Q��%ه%$� دور الBب X%��%ال �$�'� 
أو7 �

 ال�رج� ا.ول� ، وال%��Q'ن � 
�	ه�$
 أو �<�!�ون لqه�$� ، +�ل%'ا&
 ال%�ي ال%��ق ه' �'ا&

GJ 
ل ب�ا��i$�� j ��=$� �@�دة ل��G<�دة �
 Q�را��  ب95# +� �3ج� إل� �Bه$��  و��ر���  �
،  آ%� ��8   ود���  +� �'ق ال�%#  ، و6<�$�  ، وب�6$�  ، وا��1%�ر �� ل���  �
 &��Qت �!�$�  ، 3!$!�

��U ���ق �
 ال!��'س وا���7�ال ب�� ب�%�9 ، وأن ) أص@�ب ال%��رات ال%��R<�(أ��N إل�cء �
Q��Hذو ا tR5ال #@� 
� ��� ج%$Q'!3 X* آ���6ن ��$s ��� أرض و&
  7 ب� أن �9<# ل* �


  . ال@!'ق �� ��9<* ال!�6'ن ل���Q ال%'ا&=$

� وص# إلQ �%@� : 4'رة � �+ 
$Q��%ق  �10�د ال��� 
$�G� 

 �� �+ 
$Q��%ب ال'&=� أن ��د الS@ب�ل ��Sع ا.�%�ل ال%�آ��Q �6أ�� 'N� رة'Q �%@� UMأو

 ���ق �!���� و+!� ل�!�ر�� �=b%� ال@� ال��ل%$� ،  +�ض ��$�  ال�$�J sرج   10  وص# إل�$�G�

��!� ���   ،   3�ود ال@$�ة ب@�� أQ���  �6'ن� �$� 
$Q��%ل�%�ل� ال �%b=%ال 
وأ��ر إل� أن ال!'ا$6
.ن   ، أآ��ب�cا��ت   %5  ل>ا �=��c �5��� ال�!'ب�ت ال����S ل��م �'P$g ���6 الـ  ، ال'ج* ال%��'ب


 3!�  �'+� ��# ال�$s ال��9  ل�  .ن ال��o �=�  �%��9'ن ���رات �%��زة و�Jص� � �i>ه>` ال
  . +� ال@�ف ال$�و��

 �$�%� 
$Q��%ص ال�R�.ا 
� ��'%�� 
و��ض Q'رة  6%'ذج� 3H�ى ال�5آ�ت ال��9ى ���Q ب��$$

 ال    ، ل�Q �+j$�N  ال���$� وال�P$�c وال>ي ��  +$* ال'ت ال��ل� وا� �i>ج� أن ه>` ال'+

� ال�5آ� ب��$$
 و�'P$g  ، وه�وءا وأآ�1 إ��6ج� +� ه>ا ال!�   ، آ�6'ا ا.آ�1 ال�Sا�� $fل8 ر��+  50  

 �%�$� +� ه>ا ال!� $Q��� �JI �R� .  

 �Qر وإ��'Q 
� *�Jب�ا �� X� P$$9ع ال���وأ�Mف �@%� Q'رة أن الtR5 ال%��ق آ�%� ا��
 . ه� ل%=��� ا.�# وال�%$$S وال�����Qوز

  


 ل�ي ب=\ ال���م   %5 ��� ا����اد ل�c5$# ���6 الـ  : 6$�زى �Gم $Q��%ال 
� 

 �$�� ادارة ب=\ ال���م إذا آ�ن ب=\ ال���م Q� ���� ال%@��ج و��� �$fم رG� و�!'ل 6$�زي
Xب�'ز� �
 ��� ��$'ن وج�� �  15 ال!�در�
 و��ده  ��$'ن �tR ��� أرض ���%��� ����


 ا7ج�%��� ب��MH+� إل� ال'ج��ت ال��+� ال�� �'زع ��� ا.�� آ#   ، ��+� ال<=�دق��Nووزارة ال�

 +� �'ق ال�%#   200 ��$�رات و  3 ��� و�# ��9<��� إل�$Q��%ال jه' ��9<� د�  Qن وه>ا ال�'$��

  ، وه=� ا.�� �$P��R ب�ل=��� ل�>` ال<�iل�ي ب=\ ال���م   %5 +�' اTن ��� ا����اد ل�c5$# ���6 الـ

 ال�8 أن 6@� � � .ال%�  أن �6%# ب�ون آGم  .. ول$

 
آ# �� 6@�ول �'M@* ه=� ا6* إذا آ�ن ه=�ك +�رق ب$
 ال��5 +�� ل$�� +� ا�Q��H وال@� وإ�%6 

أ+N# ، وه>ا ��  ال<�رق +� ال!�رات وا6�9�H$�ت ال�� ��$U ل�<�د ال�X� P$9 ���%�* وإب�از` ب#95
 

 3$? ��� أن ال%��ق ال%�ي Q� ��ف و&=* +� $3$Q��%ال�ورات ا7ول%�$� ل� �+ �@M�6ا`  وا
�G1 ب�o ا.ص@�ء ����9'ن آ# �� ه' h3 �+ U$�Q ه>ا ال'&
 وه>` �!�ر6* جfS$� ول$�� آ�$* ، 


$��� 
  ..ن ال%'ا&
 ال%��ق وال%'ا&
 ال��$�� +� ال=���� ه  �'ا&=$

  

  أين حقهم.. مصر  يفاملعاقني 
  املعاق معاق األخالق ال معاق اجلسد

  من املعاقني% 5العديد من جهات العمل ال تلتزم بتشغيل نسبة الـ 
 

 3%�ي ه'��ى / آ�8 
� �	ال 6'د &�3* ل�>آ$� ال=�س ب�	7ء ال%=�$
 �%�ا وآBن ��ذا 6<�� �+ 
$Q��%ل� #

 ! دوره  +� ال@$�ة ال���ه# �
 �'م �$Gده  4�3 ال%%�ت

 +� ال%	���ت $Q��%ال #$c5� ���6 ��� ال��'د ال%�>ول� ل�@<�ظ 
�  �و��� ال�

 �� �+ �>��R%ال ،  + �i>ه>` ال jر +� د�'Q ال ه=�كS� 7 *6p+#%وه'   ،  � �'ق ال�
�� د+X ال���ت ال%�=$� إل� ال�<9$� +� إ��اد ��5وع 6�Q'ن ل%��N<� ال�!'ب� ��� 


و�S��� 7'ن   ، ���G  50 أص@�ب ال�5آ�ت وال%	���ت ال�� ��S� ��د ال����$
 ب�� �

  %5  ب�c5$# ���6 الـ$Q��%ال 
� . 
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 املواطن احمللي يدفع مثن فجوات التشريع

  
  أمين عقيل : بقلم 

  

� �P5�9$ ب��'ل� أن � �+ 
ال%��بX ل�%�$� إص�ار ال!'ا$6
ه=�ك  أز�� �X��5 +� ه>ا ال��� ، ور�  أن وج'` و���ل  
ا.ز�� آ1$�ة و��='�� ل�رج� ��8 أ�6�$3 3�ه� ، إ7 أن 

�$� ال%��R<� ���و أآ�1 ه>` ال<�'ة ب$
 ال%��'��ت ال���5
  .ال%��ل  ب�وزا ��4 اG&Hق 

ل��+� ��4 �� أه  ص=�ع  –+%� ���%=�` +� آ�$� ال@!'ق 
أن ال�����5ت  –ال�����5ت ال@9'�$� +� ال=�bم ال@�ل� 

��8 أن ) ل'اUf و�Qارات  –Q'ا$6
  –د���$� ( ب%��'����� 
ه=�ك +�'ات  �9'ن ������9 و��=��%� و������6  ، 7 أن �9'ن

  oال�� ��Nب� 
ب$=�� ، و7 أن �9'ن ه=�ك ��Nرب +�UM ب$
ل�رج� ���و ���� ا.�� وآ6B=� إزاء أb6%� ����5$� ول$� �b6م 

  .�����5 وا3� 
ور�  ذل\ +pن ال'اXQ ال%�ي ��5� ��4 أن ه=�ك +�'ة 
آ�$�ة ب$
 ���'��ت ال�X��5 وب���N ال��o ، ورب%� �9'ن 

%=b%� ل�%# ال���ز ال%@�� ه� ا.آ�1 د7ل� ا.&� ال����5$� ال
  ��4 ذل\ 

"  ��4 أt6 �!+ )161  (*6 ال���'ر ال%�ي +� ��د�* 
 �!�  X�%�� ال��ب$� إل4 و3�ات إدار�� �ج%�'ر�� �

$� ا����7ر��، �=�� ال%@�+�bتR5وال%�ن وال!�ى  ب�ل
 �$R5ى �9'ن ل�� ال�Jو��'ز إ�56ء و3�ات إدار�� أ

ال!�6'ن  ا�N�Q ال%�@� ال���� ذل\ ، و�9<# ذاا����7ر�� إ
 ��Sآ��Gد�  ال   
$9%
 ال'3�ات اHدار�� �� #fو��  b=و�

وال=�'ض ب�� و�3
     ال%�ا+h والR���ت ال%@�$� �'+$�
+� ال%�دة  –وه9>ا �6ى أن ال���'ر �=t ص�ا�3   " إدار���

�4 6@ – 2007ال�� �  ������� ��م Rص�ا�3 ��4  إ��اع ال '
  "ال��Gآ��S و�$9%
 ال'3�ات ال%@�$� 

ول9
 إذا ه��=� ل�%��'ى ا.د46 �
 ال�X��5 ال@�آ  +� ه>ا 
و�����G* ال%��9رة  �6� أ6*   79 ل�=�  43 الB5ن وه'  ال!�6'ن

  Qإ7 أ6* +� ال%�دة ر ��Sآ��Gال 
)   2 (ل  ��@�ث ب'M'ح �
�ص�ت اHدارة ال%@�$� ��� ال=@' ال��ل��Jل� "  ،    3�د ا'��

 ��Rدارة ال%@�$� +� 3�ود ال�$��� ال���� والHو3�ات ا
 �+ ��Qال���� ال'ا h+ال%�ا X$%ال���� ل��ول� إ�56ء وإدارة ج

����fص��    دا��Jق ا��آ%� ��'ل� ه>` ال'3�ات آ# +� 6
 
�ص�ت ال�� ��'7ه� ال'زارات ب%!��N ال!'ا$6�J7ا X$%ج

ل\ +$%� ��ا ال%�ا+h ال!'�$� أو ذات ، وذ  وال�'اUf ال%�%'ل ب��
� ال�%�'ر��$fر 
   ال��$�� ال�Rص� ال�� ��ر ب�� �Qار �
و�@�د الfG@� ال�=<$>�� ال%�ا+h ال�� ��'ل� ال%@�+�bت 

وال%�ا+h ال�� ��'ل� إ�56ءه� وإدار���   إ�56ءه� وإدار��� 
   . ال'3�ات ا.�Jى ل�دارة ال%@�$�

� 
��ل  ال�=�oQ +�ل%�دة  ال!�6'6$� 7 وه=� P5�96 أول ���  �
 �+ �$f��=أو ال �!���� ال'3�ات ال%@�$� ال���� ال%��
 #Jدا ��Qال���� ال'ا h+ص���� ��4 ال%�ا��Jر�� ا�%�
3�وده� ال��cا+$� ، آ%� أن ال!�6'ن ال%>آ'ر +� ��%�* ل  

ل%%�ر�� ه>`  –���$� أو �=<$>��  –�XN أي Iل$�ت 
�ص�ت ب95# آ��#�J7ا  ��ل$�!4 ا.�� ��ه'�6 بpرادة ال��

 ��Sال%�آ  
 ���� �$fدرة  ب!�ار ر�أ��  الfG@� ال�=<$>�� ل�!�6'ن وال

 Qآ��� ل�<�'ة   79 ل�=�  707 ال'زراء ر �!!+  ���G��و��
 #$�� ��� �@fGال����5$� ال�� �6@�ث �=�� 3$?  ج�ءت ال

�ص�ت ال�� �=!# إل� ال'3�ات ال%@�$��J7ب� �ب�o  ال@

 ب$=�� ال%�ل$� �G1 أو � ��ص�ت أرب�� ��5 وزارة ل$�Jا
�$O  ��%� ب�ن ص3G$�ت ج%X و�'ز�X ال%'ارد ال%�ل$� Rال�
ال%�N%=� +� �%# ال'زار�$
 �%1# ج'ه� ال��Gآ��S ، آ%� 
أN� �+ ��@� ��6%'��6  آ# �� أ���` ال���'ر وال!�6'ن 

  ل�'3�ات ال%�ل$� �
 ص3G$�ت 
ب�	ال=� إل��J 4اء ال�X��5 +� ه>ا ال��� ، وإل4 واTن �6'ج* 

أ���>�=� ال>�
 ���%=� ال�X��5 ��4 ����  وه' ���رون اTن 
ال%�5� ال�����5 +� �� ، �� ال��$# إل4 إ�%�ل �'اد 
 X+�� 7 ال>ي  UMح ه>ا ال�'ار ال�����5 ال'اGال���'ر وإص

 ث%=* �'ى ال%'ا&
 ال%@�� ؟


 ال��bم  ال>�
 ��ه%'ا +� �5$$� ال=��N ال<���9 وال%�%�ر�� +!� أ�Jج� ال%=�&h ال$f�=وال� 
��<$�  7Iف ال%���$
�د�� ال%��� ، آ%� أن ���ه%���  +� �$�ان ال�$��� 7 �!# أه%$� �
 ذل\ ،�Q793%'ا  وا 
و�9<� ال�>آ$� بBن   آ# �


 ث'رة �'ل$' 4�3 اTن �=�%'ن إل4  ج>ور ر�<$� � ��.  
 Pر آ�ن وال��'��ع  –وS� 7ال  –ال%�ي ��4 ا���اد ال�Q و7زال ، �
 ال%�Sا��ة +�  �$�G%اء وال��9ء ل�<cر ال��


 % 17( الSرا�� �@�# ��6�9 ��!��� �� ب$
 ال!����ت ال%��ه%� +� ال=��j ال!'�� اHج%�ل� � ��B� j��=ه>ا ال �%$Q 
�
#1% ��را ل�$19 �
 ال!$  ا7ج�%��$� ا���7ب$� ال�� �95# +� ��%'���  ، و�Q# ذل\ وب��` +pن ال��P ال%�ي) الSرا�� �

  .ال��86 ال%�Nء +� ا��6Hن ال%�ي 
 O!� *�$%ي ب9# أه�
 ��3ب�ت ال@9'��ت ال%��� ال%�����Q �=>   -�%�ا أو ��'ا  –ال%@Sن وال%	ل  أن ال��P ال%�

، وا.ر�Qم و3�ه� �P59 ل=� �
 �%h ال%��Bة ال�� ��$��5 ال��P 93'�� �6$8 ال�Gل� ب��� و4�3 93'�� أP$b6 �%3 ب\ 
  .ال%�ي و�'ا&=$* 

3�f$�ت ال��%$� إلS� 4ا�� ���7ت ال���ة �
 ال��P إل4 ال%�ن ب95# ��م ، و���=� ال!�ه�ة ب�J #95ص   ، H3$? �5$� ا

 ا.J$�ة �%�$�%Rال�='ات ال �+  �$�Jا��ت 3�ة �$�رات ال���ة ال�اS� �Qإل4 إج%�ل�  و Pال�� �=&�Q ���6 t!=أدى ل


 اج%�ل4 ��9ن ��  +� ����6 ال!�ن %   �9�80ن �� GJل ه>` ال<��ة +��� أن آ��6  ���6 ��9ن ال��P 3'ال�  �

 اج%�ل4 ال��9ن +� ����6 ال!�ن ال���5
 % 56ال���X ��5 وب�ا�� ال!�ن ال���5
 ،  وص�� ��\ ال=��� إل4 3'ال� �

  .ل<$� ال�1ل�1 وب�ا��ت ا.
+� ب�ا��ت ال!�ن ال���5
 ، وص�� % 8ب$=%� GJل 6<� ال<��ة آ��6 ���6 ��9ن ال!�ه�ة إل4 اج%�ل4 ��9ن �� 3'ال� 


 اج%�ل4 ال��9ن% X�23 ����6* إل4 3'ال� �  
  

? أن ��\  ال��Sدات ��4 ال!�ه�ة وال%�ن ا.�Jى 6<��� ، 3$ول�>` ال�%�$� ال��%'ج�ا+$� ال���$� وج��ن ����ان ، أول�%� 
ال�ه$�� +� ��د �Q&=$�� ال=���� �
 ال���ة  7 ��@%��� ��ا+h ال%�ن  +�=��ر الR���ت ،  وX��� 7 ه'اءه� ل='ا�j ال@$�ة 
 ��=$��N� #9ت ب�$fال�5'ا ��b�+  �f9=* ا�3'ا%� O�R� �6ا�%� S$3 ه=�ك �ال$'�$� ل9# ه	7ء ال��5 +$9'ن ال��'ث ، ول$


 ب>ور ال���ف واG@67ل  ا4QGJ7 وال���%� ال�9=$� وا7ج� ��f�53وب9# �� �@%�* +� أ ، �Nأ� �$QGJ.وا �$��%� .  
وال'ج* ال%��� ال�6�1 ل�%�$� ال���ة ��+X ث%=* ال%=�&h ال��<$� 6<��� ، +�ل%��ج�ون ��ل�� ه  ال<�iت ا.آ�1 ���$%� وو�$�   



 �<���c ل�%��%X ال��<� �
 &���Q* ال%���� وال%=��� ، �%�  وQ�رة ��4 ال�%# وا��6Hج +� ال%��%X ، و�%N�� ��6p+  ث
  .�	دي ��7%�ار ال�وران +� +�\ �3!�ت ال�P�R وال<!� و���6 ���'��ت ال�5$�% 

  t!6 'إل4 ال%�ن ه Pال�� 
وQ� ا�<!� ال�را��ت وال�@'ث ال��%$� ��4 أن ال��8 ال�S� �+ ��$fا�� ���7ت ال���ة �
�دي  و���6 ���'ى ا1��7%�ر ال@9'�� وال�Rص ال!�در +�ص ال�Q7ض ���7ت ال=%' ا�>R6ص'ل إل4 ال@$�ة  ال��9%� ، وا'

( ��4 �'ل$� +�ص �%# .ب=�ء ه>` ال%=�&h ، إل4 ج�86 ال���6 ال5��� +�  ج'دة الR���ت ال���� ال%!��� ل�%'ا&
 ال��<� 
  ) .ا�9�Hن  –R���ت ال���$%$� ال –الR���ت ال@$�  –ال�ف ال@�  –ال%$�` 

 

 �Qى �� % 90و�9<� أن ��6ف أن ��4 ��$# ال%�1ل أ��J �+ *6م ال�!� ا.ول �
 ا.ل<$� ال�1ل�1 7 زال  أآ�1 ��
6P ��د ��9ن ال��P ��$5'ن �@� OJ ال<!� ، و7  
�@�و�� �
 ���9ت ال�ف ال@� ال%�B'�6 ، وS� 7ال أآ�1 �

8 ��در ال��%$�` ال�� ��  ا��7%�د ��$�� +� ال�5ب �$� ��B'�6  ��4 اG&Hق  ، و7 زال� ه=�ك ��iت ال%�ارس زال� أ
 
� ��S� ل'  .&�ل8 +�  ال<#  50ال�� ��%# +���$
 ، و7 زال� آ�1+� ال<

��ات +� ب@� ال%���6ة ال$'�$� ل�%'ا&
 ال��<� ال%�ي ، ال>ي �����* 93'Q  7م ال��ب!� ل$�� إ�Qا.ر 
��* ��4 أ6* �'ا&

 ال�رج� ال6�1$� وأ�6�$3 �
 ال�رج� ال�1ل�1 ، وال%	ل  +� ا.�� أ6* 7 ��'+� 7 اHرادة ال�$��$� و7 ال=$� ال@H �$�'9صGح �

 #Q.ر ��4 ا'b=%ع ال%�'ج� +� ال%�ى ال�Mه>` ا.و.  
4 ب�Q j��6'�� ����9# و &%'ح  ل��=%$� ال��<$� ، و ��=وأ�6 ه=� أQ�م رؤ�� ل��Rوج �
 ه>ا ال%Bزق ال�=%'ي ال@�د ��#1% +�  

 j��66�9$�ت وال%'ارد +� ��$# " أول'�� �$��$�" أن �9'ن ه>ا ال���Hل��ول� و��=4 أن �9'ن أول'�� �$��$� أن �@5� آ# ا
ل���9ل8 ��4 اد��ء  إ3��6* وأU%�� 7 بBن ��@'ل إل4 و�$�� ل������ ال@Sب$� وال��%$X ال�$��� ، آ>ل\ أ7 �9'ن ه=�ك ���ل

ا��67زات وا�9�3ر h3 ��9$� ال��j��6  ب$
 ال'زارات ال%��R<� وال�c=� ب�ل��'7ت ال'ه%$� ��4 ص<@�ت ال��اf� وآ��$�ات 
  .ال��<�S'ن 

   $b�� 4�� #%وال%����ات ا.ج=�$� ال'ا+�ة  6@' ال�=%$� ال��<$� وال� U=%ورة �'ج$* ���رات ال�M  #@ال 
%N�� �%آ

 ��$�ر ال<!� وال@���ن ال��5ى ل�%��%X ال%����ف  ا��7� <R�� �@6�%ال���ت ال  b�� ص� إذا �� ��%=� أن�J ��=� دة�>

��ء أ.+�N$� +� �'ج$* �����ا��� ، و�
 ال%��وف أن ال<!� +� �� ���آS +� ال%=�&h ال��<$� آ%� �5$� إل4 �H أ����
  .�!'م ب�� ال���ت ال�@1$� و��اآS د�  ال!�ار ذل\ �!�ر�� ال�=%$� ال����5 وال�را��ت ال�� 


 GJل �'P$g ا6�9�H$�ت ال%@�$� +� آ# ��%'�� �Qى �  j��6دي ه' ال�%'د ال<!�ي ل�����Q7و ��8 أن �9'ن ال%@'ر ا
�د�� آ�$�ة ال@�  آ1$<� ال�%�ل� ، و����9# ذل\ ��M Xورة إ���Q ��%��ت �%�ا�$6 +��Qا �� ����ورة +� إ���Q أ56

 ��  .    ا.را�M ال����ة   �9'ن �'&=َ� ل��\ ا.56

 ا.لP إل4 ال$�ء +� �� ه$�i �=�ط ب�� �=�$h أ56��* وا��Hاف ��$�� وال�@9  +� � j��6أ�� ذل\ ال�� XM و 
أ��N  7 ب� �

��4 أX��� 7 ��\ آ# �'ارده� ال�� �<N# أن �9'ن ل�� ص=�وق �Jص ��  +$* ��%$X ��\ ال%'ارد و�@��� أوج* ا6H<�ق ، 
� ال'زراء و�9'ن ل�� ���� �'ج$* ��� ���fال�%�'ر�� أو ر ���fوزارة ��$=� ب# ��8 أن �9'ن ��ب�� �����ة ل� �i$ال�

 �fال��  $b�� وال���9# +� ال��'د وب�ل��ل� h$�=ال� 
%N6 4�3 �  .أ56�� ال'زارات ال%�Q �+ �>��Rى �
ج��ز ب=�ء و�=%$� ال!��� ول9
 ��!�M 4ورة �@���` �
 ال���$� ل'زارة ال�=%$� و��\ ال�$f�Q �i%� ب�ل<�# و����1% +�  

ال%@�$� أو7 ث  وXM ال����ت ال�� ��h ال@��? �=�� +� �� ال���ز ث�6$� وال�%# ��c� 4$$� ال�����5ت وال!'ا$6
 ال@�آ%� 
  .  ل�%�* ب%� �8 +� ا���7` ال%!��ح ث�ل�1  

� ��4 أ+�9ر و6%�ذج ل��ا�j �=%$� ر�<$� �@%# +��<� �%$!� +� ال����# ����NQ X و ��5� ��ر�� ال�=%$� ال��<� �+ �$
ال��P وآ�ن �%9=�� أن �c$� وج* ال@$�ة +$* ل'7 أ��6 اص���� ب'اXQ ادارى ���� وأول'��ت و�'ج��ت �$��$� �!$%�  

أه  "  ��وق " !'�� ل��=%$� ال��<$� ال����9�% +��� ال<�9ة �
 �N%'��6 و وأد��� +� ���ه�  ،  ورب%� �9'ن ال��j��6 ال
 �$�Qل����ف ��4 ��ى �6# ووا j��6ن ب�ل�'دة إل4 أدب$�ت ال��B5ب�>ا ال 
 –��\ ا.+�9ر ��4 اG&Hق ، و أ�6 أد�' آ# ال%��%$

 �Nوث'ر�� أ�– j��6ال��اث ال<�9ي ل���  
�'ا�* وIل$��*  X��� 7 ?$3 ال%!�م ل��<$#  ول9J83 ال!�ار   +��<�* و����ح ل
، آ%� أن  أص@�ب ال<�9ة وال>�
 ��Q'ا ��$��  أ3$�ء ��زQ'ن وب�ل!�X ل
 ���R'ا 7 ب�ل<�9 و7 ب�ل��� ، +!O ��4 ص�83 ا.�� 

  .أن ���أ .ن ا.�'ر ل  ���  �@�%# 
 و7ء ج�د ال��9  ... ب!�  


 ���� ��5وع ص'ت ال%'ا&

الت
مقا

 

 مواطنون على هامش الوطن
tR�6��6 أو7 ، وال�Hا+� وا�cال��%� وا.آ�د�%� ث�6$� ، 7  ب@9  ا�67%�ء ال�

6<�� �
 ال�<9$� +�  أ3'ال  X=� X$�
 أب=�ء ه>ا ال'&
 % ) 57(أ���
 
����%�ون  �=�&!* ال��<$� ال%%��ة ��M 4<�ف ��6 ال=$# �
 أول �Jوج* �
 G%@� �@اج* ب%�ء ال�Sب5@=�ت ال��9ب�ء  و4�3 ا�� G%@� ت ال�� ال��ل��@�+

� ل  �!�روا Q$%�* آG�B+�  ال>�
 ���و`  �
 +�ط بB&=�ن ال��'ث و��R<�ت ب5
و�Q# الR'ض +� ا.3'ال ال%��د�� .ه# ال��P ، و�Q# ��د .�!����  إ��`  

 
���� ، ��8 أن 6>آ� ب@�    60ال��اf  ال�� ���89 +� 3!�  ��4 ��ار أآ�1 �
  وQ �� �%$Q��* ال��P ل%� +� ال�� ال@��?  ، 
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 ال<��د +� ال%@�$�ت S� 7ال �@�# ال�ارة +� ��د و���NQ  �3 ال<��د ،�!�ر�6 ب�ل�$�iت ل9
وا.ج�Sة ال@9'�$� ا.�Jى، �Jص� +� اHدارات ال�=��$� واHدارات ال�� �����# �X ال�%�ه$� 

h+ال�=�ء و�'ص$# ال%�ا t$Jا�� U=%و�!'م ب. 

�  ال�%�'ر�� �@�  ول�# أب�ز دل$# ��� ذل\ �� �Qل*  ال�آ�'ر زآ���$fد�'ان ر �$fر ��S�
��$'ن ج=$*  5�41$�ا إل� أن ال@���Q ��'9 ب6p<�ق . ال!�� �
 أن +��د ال%@�$�ت وص# ل��آ8

��4 ال��ا�� وال���زي GJل ��م وا3�، إل� ج�86 �� �'ص�� إل$* أ3�ث درا�� ��%$� ب����� 
�6 �� ��Rل<� ب��8 +��د ال%@% 90ال!�ه�ة �
 أن ��� 
�$�ت ،وإذا آ�b=� �6%� ال5<�+$� �

$� +pن ال<��د +� R� 8��9� h$!@� #أج 
� �����ف ال<��د ب6B* �'ء ا��Gcل ال��
� ��� اG$��7ء ��� ال%�ل ال��م إل� ال<��د ال%���O بpه�ار R5ال Uوز ال��ب��� �Q ال%@�$�ت

��  .ال%'ارد و�'ء ا��Gcل ال��
 Xf�Qو ���NQ oأن ب� 
�  �ال<��د ال�� �=�ول��� ال@�b=� Pه� ج��ت ال�@!$h إ7 و��� ال�


 اHج�اءات وال�$���ت � ��S3 �=�� ورة�M ��� X$%وري ل@? ال��M أن رص�ه� وإث�ر���
وال�����5ت ال�� �@'ل +� ال%��!�# دون ��9ار ه>` ال'Xf�Q و�@�ص� g'اه� ال<��د +� 

�ل* ،�X ال'XM +� ا����7ر و�
 GJلi��7 ال%@�$�ت  
� P@ال�را��ت ث�� أن �� �=�5` ال
�%� �@�ث +� ال'اXQ 7ن ه=�ك 7Iف ال!���N ال�� 7 ��  الP59 �=�� %  5وXf�Q +��د 7 ����ى 

 PQ'%رة ال'�J P59إ7 أن �� �  �56` آ�رث� 3!$!$� و� P@  .أو 7 �# ل�
��ع ال%@�$�ت ذل\ ال!��ع الQ 4+ ب@$�ة وه=�ك ا���ب ����ة ادت ل�<45 ال<��د *�'ث$h ال

  -:ال%'ا&
 ال$'�$� وه4 
  .ازدواج$� ا��Hاف ��4 ا.ج�Sة ال�=<$>�� ب�ل%@�$�ت-
-4�� 

 GJل ال!='ات ال%�5و��  ص�'ب� 3'ل ال%'ا&� t$Jا��.  
� ل%�Rل<�ت ال�=�ء-R�� �&�� م وج'د��.  
ة ال9<�ءات P�M أج'ر ��=��� ا.3$�ء وال>ي +�U ال��ب أ��م ال��'ة وال%��و��ت وه��-

�����  دا�M�� �%f ل�%�Bل�   ال�=��$� �
 ال�%# ب�ل%@�$�ت ه�ب� �
 ال%�i'ل$� ال�=��$� وال��
  .ال!�6'�$6

��Nرب Q'ا$6
 و�����5ت ال�=�ء و���ده� �%�  ��# �
  ا��Jا��Q وا7ل�<�ف 3'ل�� وا��Gcل -
  .ث�cا��� 

ل��o ا.56�� ال%@�$� ب�$�ا  ��3ب�ت �Jص� �$��ة ال�$�و�Qا&$� ��� ال%@�$�ت وإ�56ء-
�$�ب ال5<�+$�  �
 ال%'از�6 ال���� �%� ���� ��� 
� GN+ ا�5�6ر ال<��د وإه�ار ال%�ل ال��م

 .وال%��'��ت
�ت ب$
 ال%@�+�bت -R%ا6$� والS$%ال Xا�6�ام ��ال� �'ز�.  

�Sٍِ� ل�%�ل\ و7 �$� ُ�� ال!'ر ال�����5 +� ال!'ا$6
 ال@�ل$� بB5ن ���$  ال�!�رات وإزال���-

 ��$�� أ��م ال%@�آ ،��وال�� ����cق �b6 ه>` ال��'ن  ل�%��Bج�، ب%�=4 ال�%�ح ل�%� ب�ل

   .أ����� �='اٍت &'��ً� O!�� �Q ال�!�ر GJل��
 ال%�i'ل$
 ل%=�ص��  وال�� ������ +� �56 ال<'�J ،4Mصً� ال<��د ال%�<�5 +� ا��Gcل-

  .ل�دع ل�رج� أ6* �  وXM ���$�ة لJ #9���  ب�ل��'ةإدارات ا.3$�ء و��Q ال��Qب� وا
��%# ال!'ل 6@
 أ��م �gه�ة ��آ�� �
 3$? ا.���ب ��@%# ��i'ل$��� ال�ول� وال!�6'ن 
و�	���ت ال��Qب� وث!�+� ال%��%X وه' �@�$# ���  +� �@��� أ��9ل �'اج�� ال<��د و��i'ل$� 

����ت وQ'ا$6
 واج�� ال���$h وال�� ��8 آ# &�ف ب95# أآ�1 د�Q +�ل%��%X ال%�ي �%��\ �5
أن �@��م ب95# ص�رم آ%� �'ج� و����د ال%	���ت ال��Qب$� �1# ال��Qب� اHدار�� وال��ل%�ن 
 h$!@�3ل� ل���ت ال�Hا ������ 
وال���ز ال%�آSي ل�%@����ت و���3? ا.�'ال ال���� وال�� �

ل$�ت ال�� �9%
 �<�$��� ل%�9+@� ال<��د ��=� ذل\ أن ه=�ك ��%'�� �
 اT..ث  ال!�Nء ال%�ي 
�Jص� وأن �� ��رآ� ب'+� آ�$� ��J  Mاء �
 وزارات ال��ل وال�ا�J$� وال�Rرج$� وال��Qب� 
اHدار�� +� ال%<�و�Mت ال�Rص� ب��<�Q$� ��9+@� ال<��د وال�� �  ال���h ��$�� وأص�@� جSءا 


ال��Rة +� �'M'ع ��9+@� ال<��د وه'  �
 ال=�bم ال%�ي و��=� ذل\ أن �� �%��\ Q�را �
4 درج�ت ال$!�b و ال@>ر +� ال����# �X ه>` ال�bه�ة ب%� 7 QBورة ال�@�� ب�M ض�>� ��

6'ص ال���'ر ال%�ي أو ب='د ا�<�Q$� ��9+@� ال<��د  Pل�R�.  
 ل>ا +pن ��g �@+�9ه�ة ال<��د ����Sم �P��9 وا��=<�ر آ# Q'ي ال%��%X وال�ول� ب%	������

 �=��9* و���$
 ��� �=b%�ت � P5ب�� �=<$> ال!�6'ن وآ��� �+ �$�G�Hوا �$f�N!ب$� وال�Qال�
ال%��%X ال%��6 ال!$�م ب�وره� +� ب=�ء ال��Qب� ال��5$� و�X$�5 ال%'ا&=$
 ل�%�5رآ� +� 

  ا�R�67ب�ت ال%@�$�  

  ��$� ���ال@�+�
� �	��� ���!4 ال@'ار ل��=%$� و3!'ق ا��67ن$fر  

 

 
 )أ�� ال'+�ة(�Sاء ال$'م ا.ول 

و6<'س Q� أ��9�6 ال@Sن ، وآBن ه>` ال�$'ن ل
 . .�$'ن ���3�Q �Q ال��'ع 
���5 وآBن  �%�� �
 .. و ل
 ���' اب����� +'ق ه>` ال5<�ت..��ى ال���دة ب�� ال$'م 

��ى آ# 8��Q و�3$8 .. �%'س ال@$�ة ��ب� ل$�b   آ# �� آ��6 ��5ق ��$* لqب� 
+!� .. ول  7 .. ل�%�'+4 وآ�M 4!�� �Q *6Bب� ��g 4�� *%��Q` ل
 ���!  ب��ه� أب�ا

آ�ن ��9
 8�Q ال�%$X ب@=�6* و�g �>J* ال�� 7 �=�+�* +$�%� .. آ�ن ال%�3'م ��ل$� 
 !!واv أ��   .... ه>ا �� ب�ى ��4 ال�%$X ... أ3� 

 
 : �Sاء ال$'م ال�6�1 

 X$%4 ال���  $R� 
ا7ره�ق وال��8  ���' ال'ج'` ال�� ب�ت ����3  .. �3ل� �
 ال�5

 ل!�ء ب���N ال��o  �$'ن ���ب.. �-  tج%$X ا+�اد ا.��ة ����دل'ن ال!


 و���3%'ن ��4N� 4 .. ال%��Bو�� �S95'ا ال� X$%ن �'ى .. ال�S@7 ���9 �3ل� ال
و�
 Iن ... j$�M ا.&<�ل ال>�
 7 �%=��  اي �x +� ال��$6 �
 ا��7%��ع وال%�ح 

Bال%@%'ل� ب�ت وآ P4 ال�'ا���  ��Jاص'ات ���ا �Jqل t=ال 
 .. !!! �J ��6رج� �
 . ا�6 آ�` واJ� أآ�� �
 3!\ :  1ص'ت 
 ال'ص# +� ال%�P ا.3%� ال�� +� ال�رج ال$%$
 :  2ص'ت 
 ال�%\ +� الG1ج� 3�$* +� ال<��Sر :   3ص'ت 
 .  ا�%�� الG9م �� �$5' ��5ن اج$��\ �3ج� �3'ة ����� :  4ص'ت 

 
 :�Sاء ال$'م ال�1ل?  


 آ# 3�ب أ��Q'ا  ...ال��R ا�5�6 � 
 وإذا ب�ل�Sاء ��@'ل ل���3 ل����رف ... ال��$19
 
���' ال'ج* ... ب�ل�9د ���ف ب���N ال��o .. وج'` ل  ��!�ب# �
 ��5ات ال�=$

ال�$'ن ال�ا��� �@'ل� ل�$'ن ����<� ... �b6ات ال�ه�5 وال<N'ل وا7ذب�Gل أ�6�$3 

 ب�.�Qرب ال�cب�ء �Sل%��+� �� +��* ال. 

  �Q'ال �%�...... 
 ��@'ل  ��4 ا��@$�ء ل�%�%�ت �i$5+ �i$� .. *93�M ���'ا ال'ج'` اب�����ت  

ا68 ا7ه�%�م ��4 ال�	ال �
 ��8 ال'+�ة  ،، ...  وب�7 �
 ال����8 ��4 أه# ال%$� 
 
$+'�� 
� *!�� 
$3
 �JT ال��3   ��4 ال%�'+4 و� 
�  
�S�%ل  �=�4 ال 
 ول9

�i$� ��رة و����� ��رة أ�Jى 4�3 �=�ف ال�%$X و��!4 أه# ال�ار  �%� ال'�Q ب
... ا��6' ب@���1  �=� ��9ل$P ال�Rرج� .... �@�ث'ا و�@�ث'ا .. اج�%X ا.J'ة وا.J'ات 

وب�� ج�ال و���ل �!�ر أن .. أ�Q%'ا ج�� أ�%��6  ��4  أ7 ��@%��� ا.خ ا.آ�� و3�` 
  X$%�5رك +$�� ال��� 

 ... ث  
 � ��ذا ب�� ؟؟ .... ل$��9 �3ل� ال%� ه>` ص'�ً� �$� �Bل'ف... &'�#  ص%� ل$

  �� ال�%# .. ����
 +!O  .. ب�� ����
  ... إن اب=�* ال'3$�ة Q� �@�د �'��
 ��J3'ارات ج��6$� .. أص'ات ���ا:  

 �Q'ال oف ب��+Sج# ال	إذن 6 
 !!!!!ل9
 آ$P ؟؟؟

�$8 أن ��J# و��Rج  ...�� ال�%# إذن .. ال!��� S�3ت ب%��m وQ�ر`  Rث  7 ��'ز ل�
 إذن ؟؟ .. �� ال�%# ... ه9>ا وا.م وا7ب=� ب%<�ده%� 

 ��زل'ا ��@�ث'ن 
 

 وأJ$�ًا 
ل�Sف ال�=� +� �'��ه� آ%� 3�د` ا.ب ر3%* اv +!� رأى ال�%$X أ�Q ... 7 *6ر ال��9ر 

 �\ ��9'ن ه>` ر���* ل' آ�ن $3ً�

�G+  8$ بBس �R��95  ال� 
 ا��7اع ب�!� ال!�ان  أ�� �

 أ�M�+ �6\ إ�� �� ب=� +� �!�\ : ال�  
 8$�Rو و و و : ال t�Rل�'اب وال�$�ا�$\ وال=!��� وال%'ب$�$� اه� ب� �%��� #M�+ 

 �$�ات ا.��ة ا6<�دن ب�ل<��ة  
  ��fأ�� : �$�ات ال�� \�M�+ 
اQ'ل\ ه��� ور�Q و�Q  ل%� 8�96 ال�� .. وا��6 ���$��
���ل4 ��5ن ���+� ا�� ) ... وال�ة ال<��ة(���ل� ��+�&%� .. � ال�� tQ�6 ج$* و56'ف إ�

 ال�� tQ�6 و���$* آ# �� �$�� �6زل� 
 
أة و+�M# ... ب� +�M# ال��وم ل�* �'�� ...  اO=&�� ����!� �6 ج�� �3ج� : �$��
 
$��G� 

  ��� ؟؟ والGRط اج$�* ���Jل�'  ب�وان و7 آ'��9... و���Sة  ول�� +'ط ال%
 ...... و..... و.... ��=�$S��� ������ s اج$8 &!  ال5$�7ت و

  
 وا��%� ال@��? 4�3 ال����ت ا.ول4 �
 ال��ح ... و�@�ث'ا ... �@�ث'ا 
 وآBن 
 Bi$� 

 
 ل  �9
دQ$!� 3�اد ..�!P آ# �
 ���+\... ��'ارى �
 ا�b67ر ...+4 و�Q ��3# ... �� ب
 Iدم  

+�%�\ �%�\ +6p%� ...  ث  �%N'ن و���9%�'ن 3$���   ...ة ����'ن ل\ ال%c<�.. ���'ن 
 ه' ل@%\ ود�\

        .... ال�?اء  !�
 ب<�. ه>� !	اد    

 
� �>��R� اء ��� أل'انSال� �+
 �$�ا67<��7ت ا6��6H$� ، أ6%�ط ������6 و
��6 �
 ال��5 ،أ��9ل ����دة �
 ال��QGت ����

أ�3د�? و3'ارات 7 �@# ل�� �
 .. ا7ج�%��$� 
 ا��Hاب 

 

  ال<��د وال%'ا&
 ال%@�4
آ�ن  �=�ول �gه�ة ال<��د +� ال@P ��� �	��ا  إذا 

.ه%$� ال�ور ال>ى ����* ال@�+� +4   ا���ب$�
+pن �3ص �=b%�ت  �%�ر�� ال��Qب� ال�$��5

ال%��%X ال%��6 ��� ه>` ال!N$�  ��� أآ�1 ا���ب$� 
و�	��ا �$��$� ا���ب$� ل%��ر �%�$� ال��'ر 
 
ال��%!�ا&� +� �� ، إذ 7 �9%
 ال@��? �
د�%!�ا&$� أو إصGح 3!$!� ب�ون ال�=�ول ال��ئ 
ل='ا�3 ال!'ر ال�� ����6 �=�� ���%�=� و��# 
�'اج���� و+� �!����� NQ$�  ال<��د �Jص� وأ��6 
�gه�ة ����6 �=�� ال%��%X ال%�ي ،ور�  أن 
��ع ��$
 7 ��=� إ�<�ل=� Q �+ ال<��د 
ال@��? �

�'رة ال<��د +� ال!����ت ا�J7ي ،J 

الت
مقا

 



 ���� ���	� 
ال������ال��د  ���� ����� ��ر �   ����2010 أ  
  

12  
 

  وتدق ناقوس اخلطر... أزمة املياه تهدد املصريني 
  ون يف الشرقية يضربون عن الزراعةالفالح ..بعد قرار منع زراعة األرز بسبب قلة املياه 

  مناطق زراعة االرز مت حتديدها وال تهاون مع املخالفني: احلكومه
  ..بديل عن الدوره الثالثيه  االزمه مبثابة  زوبعه  وال :مجعية املستهلك بالشرقيه
  والبد من توافرحق االختيار للمستهلك          

  املياه غري قابله للزياده و. ..زياده فى السكان : أزمه حقيقيه     
  حممد الشاعر: اعداد 

    
  وال%$�` ا��67ن

وج��=� ((ل!� ج�# اv ال%�ء ه4 �� ال@$�` 7ى �4ء ��4 ه>` ا7رض �Q ?$3ل اv +4 آ��ب* ال��9    
�ورة ���$� ا��R�ام ل>ل\ 3? اG�7م ��M 4)  �30'رةا�67$�ء ا�7*))( �
 ال%�ء آ# �4ء 43

���7ف +4 ال%�ء وان آ=� ��4 (( ال%�ء وال%@�+�Q ?$3 *$�� *bل ر�'ل اv ص�4 اv ��$* و��  
 ))��6 ج�رى

 
 

  )وال%$�` �$� �Qب�* ل���Sد`...ز��د` +4 ال��9ن ( أز�* 3!$!$*
ب�� ال��Sد` �%� 7+$* �\ اs$�6 �=6 ه>` ا��7م +g 4# از�* 3!$!$* وه��Q 4  ال%$�` و�Jص�  

ال�6�9$* و�
 ال%��وف ان �� ���%� ال%$�` �
 ب�o ال%�در اه%�� ��6 ال=$# +�'7 ��6 ال=$# 

 �$�` ال=$# ث�ب�* � �ل�6�9 �� جSءا �
 ال@�اء ال��9ى ال�4 �%�� +4 ��ق ا+��!$� و���6 �

 �$Q�>ا� X$Q'� <=�1959 %ال 
��$�ر  55,5$�` �!�ربM ?$3%=� ه>` اQ�>�7$* ل%� آ%$* �@�د` �
 ��'=� 8�9� ���  

��$'ن �6%* و6@
 ا7ن 6!��ب �
  25وو��Q ه>` اQ�>�7$* 3$=%� آ�ن ��د ��9ن �� 7 ����وز 
و��8 ان �9<4 ه>`  ��2050$'ن �6%* +4 ��م  ��160$'ن �6%* و�
 ال%�'XQ ان �# ال4  80

  ال=��* �
 ال%$�` آ# ه>ا ال��د �
 ال��9ن
ل=$# ب�ل=��* ل%� &�!� �J7 ا3�f$* ص�رت �
 وزارة ال%'ارد ال%�f$* وال�ى و�95# �$�` ا 

�در ال%$�` +4 ال%$�` ال�'+$* ب�ل'ادى وال�ل�� 3$? % 379,33'ال4 � 
و�=@� ال=��* ال%��!$* �

 % ��8,719$�ر ��� �8�9 اى �� �%1# ���6  95�6,1# ���6 ال%$�` ال%��%�` �=�� 3'ال4 �

��$�ر ��� �8�9 اى �95#  5,7ب$=%� ���m ال%$�` ال%��%�` �
 ال�ف الSرا�4 3'ال4  ��در ال%$�`
� ا�� ��و�� �$�` ال�ف ال@4 و ���6 ال%$�` �
 ا�7��ر وال�$'ل % 38,148'ال4 � `�$� 
�

  لG9 �=�%�% ��1,858$�ر ��� �8�9 اى �����دل ���6  95�1,3# آG �=�%� 3'ال4

 ال%$�` +�' �@�$� �$�` ال�@� m��� ?$3 ���6 ال%$�` �=* ا�� ال%�ر اJ7$� ا � �ل�4 ���%� ��$* �

8�6 ��در ال%$�` ال�4 ���%� ��$�� % ،��086$�ر ��� �8�9 اى �� ���دل ���6 ، 306'ال4  
�
� +4 ال��م  �.  

  
  ال@9'�* ب$
 ا7رز وال%$�`

M�9ن ال�9ة ا.ر� P6 
� .آ�1 �$fاء ال�<cآ�1 ��� ا7رز الBإذ �!�ر ��د �����9$* ��ل%$ً� ب ،�$
 
�3  
 500و���m ا��6Hج ال��ل%� لqرز .. ��$'ن &
 �='�ً� ��500$�رات �6%� �����9'ن أآ�1 �


�>اء ال��ل % 21و�%1# ه>ا ال�Q  . ��$'ن & 
�. 
 �=�  +� �Qرة �I$�، و��د ال�ول% ��90$�رات �6%� ، 3أ�� ��د ال$9����%
 لqرز +$���وز 

7 ��ر ا.رز 3$? �����\ +� دا���J 42ال%=��� لqرز  ��%b�� دول�.  
وب�ل=��* ل%� و+4 ا&�ر ال��4 �
 ال@9'�* ال%��* ل���$� ا���Gك ال%$�` اص�رت ال@9'�* 
 oزرا��* ب�� X=ت ال'ج* ال!��4 و��b+�@%آ%��� آBت ب�b+�@%ال oزرا�� ا7رز +4 ب� X=%� ارا�Q

 ا�Jىال%=�&�b+�@� 4+ hت 
و3�دت ال���ن ال%��5آ* �
 وزار�4 الSرا�* وال%'ارد ال%�f$* وال�ى ل�>ا ال��م ����3 3'ال4 

الP +�ان لSرا�� ا7رز +4 ا��7آ
 ال!���* �
 ال�@� ال%�'�O وال�@$�ات ال5%�ل$*  ��100$'ن و
Q�وال�4 �5%# آ<� ال5$� وال�@$�` وال �Q�� *$Q�5وال�@$�ات ال ���$* والQ�5$* �%�7 وQ=�ة ال�'�

��$'ن &
 ارز اب$o وه4  3,8وال�cب$* �Q ?$3ل� ال@9'�* ان ��\ ال%��3* ال%!�ر` ���4 3'ال4 
��$'ن &
 ارز +!O ب# و�<$o آ%$* ا�M+$*  9�3,3<4 ل�� �3ج� ال�'ق ال%@�4 ال>ى �@��ج ال4 


 �3ج� ال�'ق�. 

  
  

  ا�Mار ��Rل<�ت زرا�� ا7رز

 وزارة ال� 
% 100%'ارد ال%�f$*  ه=�ك ال���� �
 ال%�Rل<�ت ال�4 ���ت �����6 و&�!� ل%� ص�ر �

  ��$'ن +�ان ارز 32,2$? �  زرا�� ���!�ب �
  2007/2008+4 ��م 
و�!'ل وزارة ال%'ارد ال%�f$* ان زرا�� ا7رز �Jرج ال%=�&h ال%@�د` ل�� �	دى ال4 ال���� وال���� 

ال@t ال%�f$* الGز�* ل��4Q ال%@�ص$# �%� �
 ال�f��R وا�M7ار �
 اب�زه�  ال�Bث$� ��4 
���6 ��7$�اد ه>` ال%@�ص$# �
 ال�Rرج وذل\ �Gو` �
 ��5آ# ���$# ا7رض �6$�� ال%$�` N�


 زرا�� � X=%� Pل�R� ال%��وف ان زرا�� +�ان ارز 
  +�ان ذر` 2,5الSاf�` و�
�R%ان ال%$�` ال�4 ��>ه8 ل�ى ����3ت ا7رز ال �Nار ا��M7ا 
�� و�J 4 ��4 ��3ب�B�� *>ل

ا��Gح ا7را4M ال����` �'اء ��4 ج�4�6 ال'ادى او ��ق ال�ل�� او ��ب ال�ل�� وال'ادى ال���� 
  .و�$=�ء 


��� ا7رز �%�$* ���J` و7 ���ون �X ال%�Rل<$�  
� أن إذا ا����6و�P وزارة ال%'ارد ال%�f$* وال�ى �%�$� ����ا7رز ب�ل�%�$* ال���R` .��6 �!'ل 

7Iف ��� �8�9 �
  7أ&=�ن ��$�، وأن ا���Gك ال<�ان ال'ا3� ه'  O�'��4 إ��6ج +�ان ا.رز ه' 
8�9 �
 ال%$�`، وإذا آ�ن ��9<� ال@'ل ��4  1.75+$9'ن ا���Gك آ$�' أرز ال�5$� ه' . ال%$�`� ���


 &��h �@�$� �$�` ال�@� +�'ف ���3 وا3� �
 ال%$�` �# إل4 � ���# ��9<�  ج=$��ت ��
و7 �'ج� ".ج=$��ت، وه' أ��4 ب$19ٍ� �
 ال��� ال>ي ��  ���� ا.رز ب* 8إ��6ج آ$�' ا.رز إل4 

دول* +4 ال��ل  ���46 �
 �4f�� U و�!'م ب���� ا7رز  +9# ال�ول ال%�ر` لqرز ��%�X ب%�در 
'ص� ا�7��رJو *$R� *$f��  


 ��` ا6* ���7ون �X ال%�Rل<$
 لSرا�� ا7رز +4  وQ� اآ� وز�� ال�ى 6� ال��
 �Gم +4 اآ�1�
ال%=�&h ال%@b'ر زرا��* +$�� و�$�  ���$h ال%�Rل<�ت ال%�ل$* ال%!�ر` وازل� ال%��5# ال%�Rل<* 

 .ب�ل�=�$X� h وزارة الSرا�* وال���ت ال%�=$*

  
  

  الQ�5$* و أز�� ال%$�`
Q$* ل$� ل���� اى ��5آ# ب�ل=��* لSرا�� اآ� �@�+� الQ�5$* ال%���5ر �@$4 ��� ال%�$� ان ال�5


 وزارة  ال%'ارد � ���Mو  � ����Rرا��* &�!� لSد` ل�@� 
ا7رز ب�ل%@�+b*  ول9
 ه=�ك ا��آ
ال%�f$* وال�ى ���ف ال4 ���$� ا���Gك ال%$�` 3$? �!�# ال%Sار�'ن ب95# آ�$� ��4 زرا�� ا7رز 

ال�ول* ����` ه>ا ال��م واآ� ال%@�+� ان 3� .6* الc>اء ال�f$�4 ل%�b  ال��9ن ل>ل\ �=�� 
+�ان  وأ��ر ال4 ان ال%@�+b* �%��\ أآ��  400ال<� و 176ال%@�+b* �  �@���ه� ه>ا ال��م ب@'ال4 


 ل��و�� ال%�R<�ت الSرا�$* �
 sQ ��=%M ا7رز ��4 ����3 $�=�40  *Q��+�ا�6 ل#9 �=X ب

 �='�� ب��ف �'+$� ا. 35ا��6ج$* & Pف وا.�%�`الG�  

 
  ار�<�ع �=�'ب ال%$�` ب�لQ�5$* ب�� �o$>R ال%��3* ال%=Sر�* �
 ا7رز

$3
 ب�ل@Sب ال'&=4 ب%@�+�b الQ�5$* ان ا.��6* �!'م ب�ور آ�$� +4 G>ال 
وأآ� أ3%� ��� ال�ا�  أ�$
Mن وص'ل�� ل9# ا7ر�%Mال�ى و `�$�  $b=را�* وال�ى ل�Sوزار�4 ال X� h$�=ب�ل� P$# ال+ 4

�!* وا�Jى واآ� ان ال%=�&h ال5%�ل$* �
 ال%@�+b* وال�4 ����� =� 
ب�ل%@�+b* و��م ال�<�Q* ب$
&�=�h  ت آ��ى +4 �%�$� ال�ىG95� 
� 46��� *b+�@%ال X� *3�ود�. 

  
  

*$Q�5ل +4 ال'��� 
  ص'ت ال%'ا&
$3? �  �
 زرا�� ا7رز +4 �� *$Q�5ال �b+�@� را�N� ت�b+�@%اآ�1 ال 
اآS �=$� ال!%U وآ��6 �

و��5'ل وب��$� واب' 3%�د وجSء �
 ��آS ال�QSز�h  دون �@��� ���3* لSرا�� ا7رز +4 آ# 
$3
 وا7ه�ل��N� 4<* ال>�
 وص<'ا �Qار G>ا��7  ال>ى ج�# ا7ز�* ��4 ال Sال%�اآ \�� 
� Sآ��

4fار �5'ا�Q *6Bب h&�=%زرا�� ا7رز ب�>` ال X=�.  
��* ل�� وج�� �b6ه� ب�Nورة �o$>R ال%���3ت ال%=Sر�* �
 ا7رز واذا آ��6 ال@9'�* ال%

+�ن ب�o ال%'ا&=$
 +�b+�@� 4 الQ�5$* �'اء آ�6'ا . وب�ل��ل4 ال%@�+b* بBآ�� Q�ر ��4 ال%$�`
  �Sار�$
 او �����$9
 ل�  وج�� �b6 ا�Jى 

��'��ه� و�=�  +%=�  �
 �Qر ان ��$X ارM* و�=�  �
 �Qر ان ���آ�� �Jو�� ��4 ��و��� و�Qم ب

 ا7رز وآ��6 ل'ت � #Qا U4  رب�
 �Qل هSرع در` وا��ى v ��4 ا��س ان �@'ل  ال>ر` ���

*$Q�5ال �b+�@%وا7ه�ل4 ب 
 ال%'ا&
 ل!�ء �X ب�o ال%Sار�$
  

دد
لع
ف ا
مل
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 .  آالف مرت مكعب من املياه 7استهالك الفدان الواحد املزروع ارز  هو 

  الف فدان هي املساحة احملددة لزراعة االرز هذا العام  100 مليون و
  تصدير االرز عمليه خاسره وال تهاون مع املخالفني      

  سوب املياه بالشرقيه بعد ختفيض املساحه املزرعه من االرزارتفاع من: مسئولون 

  منع زراعة األرز خراب بيوت والعمليه مش جيبه همهها: الفالحون 
  

  �Jاب ب$'ت وال�%�$* �s ج$�* ه%���
���ارب�*  ل@�  ���� �=$� ال!%U  ال%$* ب�!# آ# �=* �
 اول 325$? �!'ل �@%� �%� �Sارع 

��� ���* ��=4 �!���� ل��ا�� ال��5ء ب��8 زرا�� ا7رز  ول' ال%$* ج� ب�t6 4+ 4�$ ال�$# 
 
وب=��=4 &'ل ال�$# ���5ن �6وى ا7رض وال�s+��$�� 4 ��وى ب$�وح ���R�م  ال%'ا�$� ال%�$


 ��9<�  ج=$* ود` 15وال���!* دى ��9<* اوى ��$=�  د` ���� ب�ل���!* دى ب�'ص# ل@'ال4 %�
  .�9=� ال�ى ب� د` �$� ��9<� ال�ى 

+�اد�$
 �G1 ب�و��  ب�ل%$*  ��3=4 ل' �=�ى " S�   Gf�Qارع - ��3م �@%� و���!O ا&�اف ال@��? 
ج=$* د` �$� ل' ه�$8 وا3� ��و��4 ا7رض �'ف  ���15* وال���* ب 26ال%�$
 +4 3'ال4 

و+4 ا�J7 ل%� . وى وا�7%�` ال�4 ب�@���� ا7رضا�6* ب!4 ��9<� د` آ�* ��!4 آ�م  د` �$� ال�%$9
�� +4 �'م . اج4 ا8�3 ال�4 ج��* ا7رض ه��J 4�>6 4QGان وال�%�$* �s ج$�* ه%���N�+

  .ا�� آ�` �Jاب ب$'ت.�
 ا��7م ا�� ه�$��� او ا�$��� ل@� ���!4 ���46 

  ��'�� ب�o ا7را4M ب%@�+�b الQ�5$* ب��X=� 8 زرا�� ا7رز
  

�7�U ب��G ال>ر`  

  
 X+�$ر��� �'ف هS$ج� ارض وبB� �3ل' وا #$R�  ال�اب�* ب�9$� ال@!'ق *Q�>و�!'ل �@%� آ��# ال
+4 ال�ى وا�7%�` وا���ره� آ�م وه��$��* +4 ا�J ال�=* آ�م ه�QG$* ب$��R +4 ا�J7 وب�ل��ل4 

�� ���� ا7رض و��@? �
 +�ص �%# ��6$* ��$8 ه%�� وب�ل��ل4 �'م وراN$4  بQGه� s� م'�
  .+4 ارض زرا�$*

  
�=* ا3=� �=��6 ارا4M ب� ال@9'�* �=��=� ال�=* دى �
 زرا��  23و�!'ل ا3%� ��� ال��9  

 
ا7رض رز ���5ن ب$!'ل'ا +$* از�� �$* &8 ا3=� �6%# ا�* ال�ز ه' ال%@'ل ال'3$� ال�9%� 4
ب ال�ر` ال�=* ال�4 +��� آ�ن ��$8 ���* +4 ال%'�  د` ا�� ل' زر�=� در` ه=��R آ�$� د` ارد

4 ��� ل* بQرع ا�*  90ب$���ع ب�S6 8& ���+ 4ت �=* ال�=* ال���J ج=$* وال=�س آ���
  .و�67$8 ا7رض وGJص ��ام ج��* ��$=� ب��Rر`

  
  ه�$X ا7رض واج'ز ب=�4
 X$%ح ا3=� ب=��=� آ# �=* ال%'�  ب��ع زرا�� ال�ز 67* ب�� 45و�!'ل �%�و ���ال�G+ *=� *6�

 S��� ب$�� ب=�* او S��� �3ال'ا 
9%� �J7ل ال'3$� ال�4 ب$�$8 +�'س ��!'ل* +4 ا'ه' ال%@
�!� اب=* ال��5ب دل'4�Q آ�* c� 4Q7 s� ���Q# وان ل!4 �'م ب$!�� ��5` +�ل%'�   د` ب$�����6 


 ال=�س �'�* ا6=� ���56  ��%�'ا �3ج* ل$�  +�%� �%=�'�6 �
 زرا�� ال�ز �6%# ا�* ا�6 وا3� �
  ب<�9 اب$X ا7رض ا��7م دى ���5ن اج'ز ب=�ى$�=4 ه�%# ا�*؟

  
4f�%ك  الG���7ورة ���$� ا�Nل ا���ا�$�4 وال@# ا1�7# ال�'�$* ب'  ا7رز �@

  
 *$Q�5ج%�$� �=%$� ال��5ب ب�ل �$fان ����6ض از�� ((و�!'ل ا3%� �@%� ��� ال%�$� ر 
9%�7

+%� اث$� �	�Jا 3'ل . �6بO ب$=�� وب$
 از�� دول 3'ض ال=$# ال%$�` +�b+�@� 4 الQ�5$* دون ان
 *$Q�>�7 h+ل%$�` ال=$#  +4 ا��دة �!�$  �$�` ال=$# و X�=%ال�ول ا7+��!$* و ال�4 �95# دول ال ���ر

� وه>` ال�ول +4 ��م � 
وQ$�م اث$'ب$� ب�=�ء  1959ج���` �@# �@# اQ�>�7$* ال�4 و��Q ب$
X وص'ل ال%$�` ال4 �� ه>ا ب�ل��X ا�M+� ال4 ال�ور الR<4 ال�4 �!'م ب* ال��ود وال����� ب%=


 Q$�م � 
� #$Q 4 ��6 ال=$# و���� *��ا��اf$# و�@�ول��� ال�Bث$� ��4 ال�ول ا7+��!$* ال%
ا��اf$# ب�%'�# اث$'ب$� و�������� +4 ب=�ء ال��ود آ# ذل\ ادى ال4 وج'د 6'ع �
 ال�R'ف ل�ى 

 *��  .وQ$���� ب%@�ول� ا��دة ال=�b +4 ا���Gك ال%$�` و���$� ا��R�ا�����ال@9'�* ال%
 *$Q�5ال �b+�@� ن. 
و.ن �@�+�b الQ�5$* جSء �
 ال�ول* +Gب� ان ��Bث� ب%� ��Bث� ب* �� ول9
�8�c ��$�� ال��بX الSرا�4 ب�ل�رج* ا7ول4 +�6�9 �
 اآ�1 ال%=�&�N� hرا و�Bث� ب�7ز�* $3? �  

�� زرا�� ا7رز �b6ا ل%� �@��ج* �
 آ%$�ت آ�$�` ج�ا �
 ال%$�` و7ن ا7رز ����� ه' �@�$  و�@�
ال%@'ل ا���7ا�$�4 ب�ل=��* ل�<Gح او ال%'ا&
 ال%����\ +!� ادى ذل\ ال4 وج'د از�� ج���` 

 ج�* و ال@9'�* �
 ج�� ا�Jى 3$? ادت ��Q ال%���3ت �
 زرا�� � 
$3
 وال%'ا&=$G>ال 
ب$

لQ 4$�م ب�o ال���رب��9�3ر ا7رز ا��7 ال>ى ادى  ال4 ار�<�ع ا���7ر +4 ب�o ال%=�&h ا7رزا
h&�=%ال o3$? وص# آ$�' ا7رز ال4 ارب�� ج=$��ت +4 ب� *b+�@%ب�ل.  

و�
 ال%��وف ان �@�+�b الQ�5$* ���%� ب95# ا���4 +4 �%�$� ال�ى ��4 ���� ال�Gم ال�4 
�ف �%1# جSء آ�$� �
 ال%$�` ال'ارد� 
` ال4 ال%@�+b* آ%� ���%� ��4 ب@� ال�!�وه' ���ر` �

ص@R��� 4�م �$�ه* +4 �%�$� ال�ى ب�� ان ��  ��و��ه� ب=��� وا3� ال4 وا3� اى ��Nف ال4 آ# 
4 ��� �
 ال%$�` ال�>ب* و���R�م ب�� ذل\ +4 �%�$� ال�ى @آ%� ���%� . ��� �
 �$�` ال�ف ال

  .ا��N ��4 ال%$�` ال�'+$*
� ا�6دى ل49 $�6�� ��4 ه>` ا7ز�* ان X��6 ال�ور` ال%'�%$* +4 �%�$� الSرا�* وان 6!'م وا6

�'رة ال%'PQ واه%$� ال%$�` Rت ب�i>ت ال�'�$* ل�9+� الG%3 h��& 
ب���$� اG���7ك ل�%$�` �


 GJل و��f# اG�7م و�	���ت ال%��%X ال%�46 ودور ال���د` وال�%# ��4 3%��� ��6 ل=$# �� 

�  . ال��'ث وال%@�+b* ��$* .6* ب�ل<�# ����ن ال@$�` ل%
و�Gf�Q P$N ا46 ارى ان �Qار ال@�Q *�'9ار ص�8f 7ن ه=�ك ب�ل<�# �R'ف �
 6<�ذ ال%SRون 
ا���7ا�$�4 ل�%$�` وه>` ا��7م ����=� �6>آ� ال�S$  ال�ا3# ج%�ل ���ال=�ص� وب=�ء ال�� ال��ل4 


 ال%�R&� ال>ى 4%3 �� ا7ن �
 آ�$1 � . 4+ ��fص� 
ول9=4 ارى ا��N ان �Qار ال@9'�* ل  �9
ا�J$�ر �=�&h زرا�� ا7رز ب�ل%@�+b* 3$? �  ال��آ$h&�=� 4�� S واه%�ل �=�&h بBآ%���  ا��7 
$3
 +4 ال%=�&h ال%�%�* وز��دة ��Q 4��  ��Nار ��م زرا�� G>ال oر ل���N� 8�� ال>ى

  .ا7رز
  

  و7ب��# �
 ال�ور` الG1ث$*ا7ز�* ب%�1ب�  زوب�*  

  
��ع ال�ل�� +$!'ل ان از�� Qو *$Q�5ج%�$� 3%��� ال%����\ ب�ل �$fى ر�ا�� ا���7ذ +'زى ال%
ال%$�` ال�4 ����ض ل�� �@�+�b ال�6B+ *$Q�5 ارى ا��6 زوب�* ����!* بBز�� دول 3'ض ال=$# 

%+ *$Q�5را�* +4 الS4 ال�� UMات واز�� ال%$�` ا��9�6 ب95# وا'=� �%J 4ال X3'ال4 ارب <=

 ا7رز 3'ال4 � *b+�@%2آ�ن ا��6ج ال  oب� ���Q #$=ا 7ز�� دول 3'ض ال�b6 
��$'ن &
 ول9

4 3t ا7رز ب�ل%@�+�bت وب�ل<�# + �b=را�* وال�ى ��$� الSوزار�4 ال 
ا7ج�S` ال@9'�$* �
ال�ول* ول9
 ه=�ك �R'ف ل�ى  ا������ ان �'+� آ%$� ال%$�` ا7ز�* ل��\ ال%���3ت ال�4 3�د���

ال%����\ بBن ���5 ب* ����� 3$? �!# ال��ض و��S� ال��� ول9
 ه=�ك و�'د �
 ال@9'�* بBن 
  .�O�N ا���7ر�Jص� و6@
 �!��'ن ��4 ��� ر��Nن ال��9 

 
و�Qل ان ال@9'�* �%�1* +4 وزارة الSرا�* ا��=� ان ه=�ك 6'ع �
 ال�'ازن ب$
 ال%Sروع وب$
�
 ال%$�` و&�ل8 ب����ج�ع ال�%# ب=�bم ال�ور` الSرا�$* او ال�ور` ال@* ال%� ��N>J ب'�

�� بSرا�� �@'ل ��$
 +4 آ# Jو 
الG1ث$* ��` ا�Jى وه4 �@���ال���� �
 ال%=�&h ا��7آ
�!* و����# ال%@�ص$# الSرا�$* ب$
 ��\ ا��7آ
 آ# ��م وب>ل\ 4M�6 آ# ا7&�اف=�.  


 3!'ق ال%����\ ا%M 
ن �'+� ل* h3 ا�J7$�ر ل�%����\ ل>ل\ ��8 ��4 ال�ول* ان ��$U و�
�در ����د` ل�%����\ وان �9'ن ال���* ��'+�` ب95# آ�$� U$�� 4�3 ل�%'ا&
 ان ���Rر ال��� �
 Xب��9�3ر ال�� �$%Nال���ر ال%��و�4 ال oء ال<�ص* ل����وال%=�j ال>ى ��fG  ��* و��م ا�

  . � ��4 ال%����\ا��7 ال>ى �=�9� ب#95 ����
  
و�6دى ب�<�$# ب�ل%�د` ال$6�1* �
 6�Q'ن 3%��� ال%����\ وال!'ا$6
 ال�ول$* ال�Rص* ب@h ال%'ا&

وا�6!� ب�o اR��7�ا��ت الi&�R* ل�%$�` +4 ال%�لU ال@9'�$* .+4 ا�J7$�ر وا�J$�ر ال��X ال�$�`
�$� و�@�ول� ا���د ال���� �
 ال'��f# ال�4 �9%
 ا��R�ا��� +4 �!cال%$�` آ� 
�$# ال!�ر ال%��ر �

ب�o ال%��@�ت ال%�f$* و�!�$# ال9%$* ال%��ر` �
 ال��R$� و��د +4 ����6 3��1* ��4 اه%$� 
ال�ج'ع ال���X ل��%# ب�ل�ور` وال�Bآ$� ��4 اه%$��� ب�ل=��* ل��%$X �'اء ل�<Gح او ال%����\ او 

  .  ال@9'�*
�# ا��م NQ$* ���د ا�7
 ال!'�4 �����ا ����ا +��� ��4 ���و ب�� ا����اض ه>ا ال%�P ا6=� ب�ل<

ال@9'�* ان ��%U بSرا�� ا7رز و��R6 ال%$�` وا�� ان �@�+� ��4 ال%$�` و6<!�  ا7ز  آ%@'ل 
وا�� �9'ن ه=�ك 3# و�X%�� O ب$
 ا���7
 وه' آ%� . ا���ا�$�4 ب�ل=��* ل�%'ا&
 ال%�ى 

ال�ور` الSرا�$* ال�4 �9<# زرا�� ال9%$* ال%=���* �X ا��رال��o +4 ال�@!$h ب�Nورة ا���ع 
 
�د +4 ا��R�ام ال%$�` �X ��ا��ة ا��7 ال>ى �<�� �=* ال@9'�* وه' ��ا��ة ال�'ازن ب$�Q7ا
U ان ����=4  ��اآS بBآ%��� �
 زرا�� �@'ل �� آ%� 3�ث � G+ ال�4 ��  �@���ه� h&�=%ال

9%
 �@��� ���3* ��$=* ب#9 �� 
ب��M7+� ال�M 4ورة ا��R�ام آ�+� . �آS ب�ل%@�+b* ول9
�'رة R4 وال�'�$* بf�%ك الG���7ورة ���� ا�N6$* ال%��3* ل��'�$* بG�7وا *$�G�7ا #f��'ال

  .ال�95%*
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        يف هذا الشهريف هذا الشهريف هذا الشهريف هذا الشهر
  .�Gوة ال!��ع ال�Rص% 10: .ول ��ة ��4 ا.ج� ا.���4

 
� ال�����توز�� ال���$  ال��ل4 �%�� ل%>ب@� آ��ى ل�%�$��
 وال%�ر�$
 ال%�������� h��& 
  .ب�ل�����ت ال@9'�$� �
��$6�Q h'ن الN%�ن ا7ج�4��%  -�.  
  .وال%�ل$� ��83.. ��$'ن أ��ة �
 ال����Qت ال�%'�=$� 1.8ا���` 93'�4 ب������د  -
  .ل@'م ب���ان ال��رآ'�$�� +4 ا.�'اق -
  .�6ص� ال='ب$'ن ���ل�'ن بpص�ار �Qار ج%�'رى ��Hدة �'&$=�  3'ل ب@$�ة -
- �iر �@�ص� ��9ن �3'ان ب�.��اض وا.وب'$�  وال%@�$�ت ��<�ج.. �f�b3 ال
  %.o$>R�50 ا���Gك ال%��46 ال@9'�$� وال5'ارع �
 ال��9ب�ء ب=���  -
 !��3ت ، 3$? آ5<� ال�5آ� ال!�ب�N ل�%��@�Nات ال@$'�� وال� ����# إه�ار ال%�ل ال��م ب'زارة ال@� وب$X أرا4M ال�ول� ��'اص# -

 ا.���ب ال@!$!� وراء ب$X ا.رض 6ب���Sا��� ب$X " +�آ�$�ا"� P59�  8 أن ال�5آ� ل��cاد ��=4، والS� 4+ 4 �!�ه� ب�ل��'زةMأرا 
� X7ف ��� ��بI.  
  . �'ا&
  ��3400$'ن ج=$* ل�@�$
 �����ت  2.5: وزارة  ال%�ل$� -
  'ل$'ص�ف ال%����ت إل��9و$6ً� �
 أى ��9ن GJل ��� � -
-  
 ب�ل�$�" ال@%4 ال!�g"�$�G'ر �Gل� ج���ة �

وال�ل$#   ، ل�ي ال���ر +�7رز �'ج'د  ، ه� ب�ل<�# از�� �<����  : +$!'ل

  2400 ان ه$�i ال��X ال�%'�=$� �=��� ر+�� ��� &
 ال�'ر�� �


 �Jج ا7رز �
 ال%�Rزن  2800 ج=$* ال��  . ج=$* ل�
  'اد ال�=�ءار�<�ع ا���ر �

  7/ 2و�
 �'اد ال�=�ء �56ت ال'+� ب��ر�� 
 ج=$�� 560&
 ا.�%=� �!<S إل� 

  
   


 ا.�%=� إل� & ��� S>Q560 ج=$�� +'ق  550ج=$�� ل�%����\ و

  30ال��ارات ب��Sدة � #Qأ��م 3ج=$�� +� أ.  

و��زال� �%�$�ت ال�$X 3'ل ������7 ال�6$� ب��8 اR6<�ض أ�%�ل 
O ال��8 ��� ��اء 3��� ال���$U، وب�أ آ��ر ا�7%�ر، و56

ال%'ز�$
 �%�$�ت ال�$X ب�ل���$�ة ب�7 �
 ال�$X ب�ل��Rرة أو 
�M�%ا.رب�ح آ%� آ�ن �@�ث ا��7'ع ال 
  .ال�=�زل �

 S� ���3 ��� #وا1��7%�ري  3720و�� ،
� 3600ج=$�� ل�
 
ج=$��، آ%� ورد ب@$<�  3550و 3500ج=$*، وال%��'رد ب$

  .'ر��ال�%�
وب�أت آ%$�ت آ�$�ة �
 ال@��� ال��آ� دJ'ل ا.�'اق أو �Qد�� +� 


 540ال���h �  ا��$�اده� ب��� �  .دو7را ل�
  

X6�   ز��دة ا���ر آ��ب�ء ال%
  4/7و�56ت ال'+�  ب��ر�� 

ز��دة أ���ر آ��ب�ء ��&P ال"��� وا�5#>� وا�5#�ة 
   %50  وا5ل(�>*(م وال>"�س ب>���

 

 وXM ا.���ر ال����ة ل����Q ال%��R��� +� ا���6 ال@9'� ��

،X6�ا.���ر ال����ة GJل أ��م �!8 ا��%�ده� �
  ���أ ����ن   ال%
� ال'زراء$fر P$b6 �%3ال%�=�س ر�$� �@%�   . ال�آ�'ر أ 
وأ��

�Q�� ر�$� وز�� ال���رة وال=��� أن ل�=� ��ا��Q أ���ر ال
�ء وال���ول وا1��7%�ر ال��95% �
 وزارات ال=��� وال��9ب

  ال%'ا+!� ��� ز��دة أ���ر ال��9ب�ء ب=��� ا���6 ال�   وال%�ل$�،
وا.ل'�=$'م وال=@�س  ��� ص=���ت ال@��� وا.�%=� «  50٪ »

،�Q��  ب�ر   وا.�%�ة ب�����ره� �
 ال=���ت آ1$<� اR��7�ام ل�

    ءال��Sدة بBن ال=�bم ال��ل%� ال�Rص ـ ل���9ب� «  ر�$� »� ��S�


 ال� ��5ة أ��Mف ب��ف  أ���ره�$>�M 
GJل +��ات ال>روة �
  ال>روة و���$� اG���7ك، �P$>R الOcN ��� ال�9�5ت +� أو�Qت

ج���ة  �	دي ال� �'+$� ا1��7%�رات الGز�� �56Hء �@��ت   �%� 
�O ال�=%$�،J و+$%�   ل���$� ا�3$�ج�ت    �Q������h ب���Bر ال

�$� آ1$<� اR��7�ام ل����Q و�%1# 6@'   ال=��$� ل�%�5و��ت  
« 97٪  » �$��=اوUM وز�� ال=��� ا6* �!�ر  �
 ال%�5و��ت ال

� �'ل$' ب����NQ ��N ����ة ���c أ��م ال%'ا&
 ال%�ي GJل ��

 ... �Jج �
 دا�fة الN'ء و��زال ال��o ا�JT +� ب	رة ا.3�اث�

.ز��ت +� ال���Q .. ار�<�ع ا���ر ���37ج�ت وا�����ت 
 
�S=ارواح .. وال��9ب�ء وال� 
3�ت ال�$19 � �����ل@'ادث 

رب%� ه=�ك ���Gت ��i$N ��4 ال���h ل9=�� ��زال� 7 .. ا.ب���ء 
  ... ال%���  ��ى إ7 �@�

  
  ار�<�ع ا.���ر 

��� ال%'ا&
 ال%�ي GJل ��� �'ل$' ار�<�ع ا���ر ��@'ظ +� 
آ# �x ب�ا�� �
 ا�<�ع ا���ر ال%'اد الc>اf$� ��ورا ب���Bر �'اد 

إن ال�=�ء وال���Q وص'7 7ر�<�ع +� ا���ر ال>ه8 و�'XQ ال��Rاء 
.�%=� ر+X أ���ر ال���Q ل�%�X6 وز��دة ����M ال����f وا

��+��ن ال�RN  ل��'د، وذل\ +4 ال'�Q ال>ى أ��
 +$* ال���ز 
3�ء ار�<�ع ال�RN  إل4 Hال���� وا �iى ل����S10.7ال%�آ %

  %.18.5وص�'د أ���ر ال��X الc>اf$� ب=��� 
 P@   :وآ��6 اه  �=�و�
 ال

  ��J ب�='ان  2010-7- �564ت ا.ه�ام ب��ر�� 
 
 ار�<�ع ا���ر ال�@'م وال�واج

  
���Q'� 20%   Xت ب�ر�<�ع أ���ر ال�@'م وال�واج
 ب=���

  ا��Qاب ��� ر��Nن
  و ال%�ل$� ��+o ا��7$�اد.. ا�J<�ء ال�5ي ال�%'�=� 
 ��3�� #J�� S�Rب ال=�ر" أز�� ال�M" 

3$?   ، واص�� أ���ر ال�واج
 وال�@'م +� ال�'ق ال%@�$� S>Qا���

$�' ال�@  ال���ي إل� �� وآ  ، ج=$��  20 إل� وص# ��� آ$�' ال�واج


  , ر��Nن ال��9  ج=$�� �X ا��Qاب ���  60 إل�  55 ب$
و���Q'� Oت ب���%�ار ار�<�ع ا.���ر GJل ال<��ة ال%!��� 

ال�'ق ال%@�$� �� ب$
 ال��ض  ل'ج'د +�'ة +�  %20 ب=���
8��ج='ن  �%� ������ ال�@? �
 �'ا�# 3%��� ل�%����\ �
  ، وال
+$%� رأي ال%�i'ل'ن أن   ، ز��دة ���7ت ا��7$�اد�1#   ، ا.���ر
�	آ��
 أن ال�ول� ���ض آ%$�ت آ�$�ة +�   ، ا.���ر &�$�$� ز��دة

لN%�ن 3'ل ال%����\ ��� ال��X ب���  ال%�%��ت اG���7آ$�
o>R=� .  


� ���� ال!�ب$$fل �@%� وه�� ر�Qف و�cإن ال�'ق   ، ب��@�د ال
 ��ر ���<X ل��Sدة ال��8 واR6<�ض���رة �
 ��ض و&�8 وا.�

  60 إل�  50 ل>ل\ وص# ��� آ$�' ال�@  ال9=�وز �� ب$
  ، ال%��وض
  . ج=$��

� ���� ال�1وة   ، أ��ر ال�آ�'ر ���ال�S�S ال�$�  ، و�
 ج��6*$fر
$3? �# ���   ، أ���ر ال�واج
 S>Qت ب95# آ�$� ال�اج=� إل� أن


�	آ�ا وج'د   ، ل$� ال%����\  ، ج=$��  20 إل�  18 ال�$9' �=�� �
 ل��R� 20%  ��� �+ '�$9وف �
 ا��%�ار S>Q ا.���ر ب=���

 .  ر��Nن ال��9 
  أز�� ا.رز �@$� ال@9'�� 
  14/7ب��ر�� : و�56ت ج���ة ال�5وق 

أز�� ا.رز ����� ���@�ت ال%$�@� 3'ل : ��در 93'�$�
 ا����ال* ب�ل%�9و�6

 

 ا7ج�%��� +$%� �����M�+ h ا.ز�� ال�� أ3�ث��� ��Nوزارة ال�

 �ب����# ب�X�� o ال%!�رات ال�%'�=$� 6<��� ��4 أج=�ة ���
ال'زراء ال$'م الG1ث�ء، و+� ال'�Q ال>ي آ�ن +$* �!�را �!� اج�%�ع 
�X ال��86 ا.ل%��6 ووزار�� ال��9ب�ء وال�ي، +!� �!�ر �Bج$# 

ب@N'ر وزراء  ا7ج�%�ع إل4 ال$'م ا.رب��ء و�!� اج�%�ع &�رئ
 oف ��4 ب�'Q'ا7ج�%��� وال�ي وذل\ ل� 
��Nال���رة وال�
ال!���N ال%�1رة +$%� ����h ب���Bر ب�o ال��X و��ى �'ا+�ه� +� 

 .ال�'ق ال%@�$�
و+� ال'�Q ال>ي ��ض +$* آ# وز�� �!��� وزار�* �
 أو�Mع 
 h���� �%$+ وة ��4 �!��� وز�� ال�يG� �$�@%ا.�'اق ال �+ Xال��
ب�'���Q* ل%@'ل ا.رز +� ال%'�  ال���� إ7 أن ه=�ك ��در 
93'�$� أآ�ت أن أز�� t!6 ا.رز ج�ءت �
 ب�o ال���@�ت +$%� 
����h ب�X�� �+ �$$c ال%!�رات ال�%'�=$�، �5$�ة أن ج=��3 ا.ز�� 

)
Q� ا��<�دوا آ1$�ا �
 3��? ��� ال%$�@�، ) ال���ر وال%�ر�

 3'ل إ��9��N6$� ا����ال ال%�9و�6 ب�.رزوز�� ال�.  

و�Qل� ال%�در 6<��� إن ال���ر وال%�ر�
 ��%'ا �
 ه>` 
ال���@�ت أن ه=�ك أز�� +� ا.رز +!�م ال%�ر�
 ب%%�ر�� 
 
�SRم ال���ر ب��Q 
$3 �+ ،���cM'ط ��4 ال@9'�� ل<�U ب�ب ال�


 .آ%$�ت آ�$�ة �
 ا.رز ال�5$� ل�لU ال%�ر�
ن ال@9'�� ل
 ���M لcN'ط ال���ر وأ�M+� ال%�در أ

 
وال%��'رد�
 4�3 ل' وص# ��� ا.رز أ��Mف �� ه' ��$* ول9
ال%��95 ه� أه%$� وج'د ا.رز +� ال�'ق ال%�ي، �����ة أن 

  .ال%��95 ل$�� +� ال��� ول9
 +� ال'+�ة
  

و�
 أز�� ا.رز �56ت ج���ة ا.ه�ام �@!$!� ب�='ان 
  ز�� ا5رزاKح�Cـ�رات وال#ـ�ل\ وراء أ

 
�%f�Q ه=�ك آ%$�ت آ�+$� +� ا�7'اق  ، ��زال� أز�� ا.رز U$@ص 

����6   ، ل9
 ا���7ر ا��� �
 ال%��7ت ال��ب!� وا���7ب ���و+�
oال�� X5ال%'�  وج 

 ال���ر وال%=��$� .  

�=� `���� �+ ���+�U ب�ب ال���� او  وآ>ل\ �SR�  ���$Q=* ر
ال%�i'ل'ن �	آ�ون ا6<�اج ا7ز�� �X &�ح   . ب$�* �@�$� ب��� ا���

وال����Qت �    ، ��'ا+� وان ال%SRون ا���7ا�$��  ، ال%@'ل ال����
�$fال>ي �=<� +$* ر �Q'ص�ف �!�را��� ل%@�ل ال�!�ل� +� ال 

  الG9م ال���5 ه>ا
�$�Jع ال���رة ال�ا��Q �$fو�!'ل ال�'اء دآ�'ر �@%� اب'��دي ر  ..

ل!� ا��c# ال���ر �'M'ع �@��� ����3ت ا7رز   ، ال%��95 ���و+�
X+رو�� وه��'ا ل�S%ال  �Mو�!�$# ال9%$�ت ال%��و *=�SRا���7ر و�

ا6* �7'ج� أز�� و6@
  �X ان ال'اXQ  ، �=* +� �3وب ���ر�� ب$=� 
 و��h ب�ب ال���� و�@��� ال%���3ت  ، j�=6 اآ�1 �
 ا�3$�ج��=�

  . %@������=� j�=6 ���9<� لG���Gك ال
�$fر 
ال=���ت  ��+� ص=��� ال@�'ب ب��@�د أ�� ��� ��ف ال��

طن
موا
ت 
ميا
 يو



 ���� ���	� 
ال������ال��د  ���� ����� ��ر �   ����2010 أ  
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ب�ل�J'ل +4 ا���م " ا9�H=�ر�� .�'د ال�9ب'ن"ه�د �%�ل ��آ� 
�<�'ح +4 �3ل� ��م ص�ف ���@!���  �
 ا.رب�ح ال%!�رة، 
4M�%ف +4 ��� ��رس ال�  .�	آ��
 أ6* �
 ال%<��ض أن �

 �وا�6!� ال�%�ل ص�ف ا.رب�ح ال�='�� ��4 ���# ال�ا�8 ول$

  ا.���4 �%� ا����و` �g%ً� و����ً�� #�!� �Q *6.، �!3 4��

  .��f�ه  ال%�ل4 ل�ى ال�5آ�، ال�4 ��$�� ��$�� رج�ل أ�%�ل ه='د
وأآ� ال�%�ل +4 �9'اه  أن ال����$
 ب�ل�5آ� �'اج�'ن ��R&� ���د 
 
� tR� ف أى'Qزات ���� إل4 ال�9ب'ن، و��م و�� 
�  ���$3

��� 
�M  اHدارة ب���Q 4�3  ��6  ال%'ارد ال����5، وآ5<'ا �
ل������ ال5<�4 ب�ل�Sاءات وال<# 4�3 �9<'ا �
 ال%��ل�� 

 �Q'!@ب. 
�=�  6وآP5 ال�%�ل أن ��دا �=�  و�Q'ا ��4 ا��7!�ل� وا��%�رة 

��$$=� ، إذ آ�ن ذل\ أ3� ال�5وط ا.���$� ل!�'ل�  ب�ل�5آ�، وه' 
��ل�$
 وزارة ال!'ى � ،*Q'!3 8���� ���Q# �@�و7ت أى �=�  ل

�8 ال�%# ب%=�!� ال������ ب�9�H=�ر��، ب���� ال��J# ال����� و�9
 
6H!�ذه  �
 �'ء ال%����� ال�M���� 4'ن ل�� �
 �Q# ال��%1��%

 .ال�='د
 

 ا���م ال����$
 ب�ل%��5<4 ال����5 ب9<� ال�وار
 15:19 - �2010'ل$'  6الG1ث�ء، 

 
ا��%� ��%'�� ال����$
 وال���Gت ب�ل%��5<4 ال����5 ب9<� 

ل�وار ال$'م أ��م ال%��5<4، وذل\ ا���3جً� ��4 ص�ور �Qار �
 ا
 X�  ه�Q��� ب@�� ا���6ء �ً$>���  ��إدارة ال%��5<4 ب<

  . ال5��%<4
ر+o أ�
 ال%��5<4 دJ'ل�  �
 ال�'اب� أث=�ء �'ج��  ل�%�� ، آ%� 
  ��N�ر+G�� 4+  ��$Q'� oت ال@N'ر، ا.�� ال>ى أث�ر 

'J�وا ل���M�+  م �<�'ح 4�3 ����$8 ادارة وا��$�ءه�ل +4 ا��
 .ال%��5<4 ل%��ل��  ب�'د��  ��ة ث�6$� ل��%#

 
 ��� �'g<' ا.ب=$� ال���$%$� ب��$�ط ���دون ا��

 18:12 - �2010'ل$'  6الG1ث�ء، 

 

 ال����$
 ب<�ع ه$�i ا.ب=$� ال���$%$� ب��$�ط  117ج�د � �>g'�

أ��م ��=4 +�ع ال�$�i  ا�����  ال$'م، وb6%'ا وQ<� ا���3ج$�
 
ب��$�ط و��!'ا ��رات �'داء ��4 ال%�=4، آ%� ار��ت ��%'�� �

 ب�c5$# ال!�Iن ال��9  3�ادا ��4 %Qال�'داء و �ال%'g<�ت ال%Gب

وردد ال����'ن ��ة ه��+�ت ��Nدة . و+�ة ه$�i ا.ب=$� ال���$%$�
  .ل�$��� ال�آ�'ر أ3%� زآ4 ب�ر وز�� ال��ب$� وال���$ 

ال����'ن ب<�ع ال�$�i ب��$�ط أن ال'ز�� ج�ء ل�<$� ��3ب�ت  وأآ�
X� �%��Q ال�$�i، آ%� ا��=�9وا �'PQ ب�ر �
 إل�cء ج%$X ا�6�اب�ت 
ا.&��ء ا�5��7ر�$
 ال����$
 ب�Hدارة ال��$� و���$� ال�$�دات 

 وب=� ال����� $>g'%ت ال����� 
� �i56��6 أBب �%�� ،�$��ال

  .�%'ل �
 أ�'ال ال'زارة ال@$� ل�����$
 ول 
  

 ا���م ال����$
 ب�ل�8 ال�$��ى أ��م د�'ان �@�+�b ال<$'م
 22:59 - �2010'ل$'  6الG1ث�ء، 


 و�%�ل الR���ت ال����$
 ب@%�� ��9+@� $!fال�� 
b6  ال��5ات �
 �>Qى ب�ل<$'م، و����ض أS6'�>6ا ال�$'ر ب%����� ال�8 ال�$

ال%@�+�b ا���3ج� ���Q 4ار ا���3ج$� ال$'م أ��م د�'ان ��م 
  .ال%����� ب�c��7=�ء �=� 
 ��4%�'ن ب%����� ال�8 ال�$��ى �=>  160أآ� ال����'ن أن ��ده  

  ��B$=�ت و�����ت �
 �������  ال�4 ���اوح J  ات و��'=�
 
وأآ� ال����'ن أ6* 7 3'ل ل�  وQ 7'ة  200ج=$�� و ��150ب$

ذا �<��'ن �
 أج��  3$? إ6* 7 وأ�6  ��'ل'ن أ��ا و7 ���%'ن ��
  . �'ج� ��ر د�JI #J ل��� 

 xار ال%����� ال%<�ج�Q ى إل4 أن��أ��ر ال����'ن ب�ل�8 ال�$
ب�c��7=�ء �=�  �@���  ال�$19 �
 �Q'!3  و+$* �g  آ�$� ل� ، 

  .و�Qم و+� �
 ال�%�ل ب%!�ب�� �@�+� ال<$'م ل��ض ال��95% ��$*
�<4 ال��$� �@�+. د � ال<$'مجGل �

ر+X أ���ر  آ%� �!�ر   �9'ن ��� ال%�$'ن و3�ة �3ار�� دو7ر�
،   ان

� 
  7 . 1   ال���Q ل=���ت الSج�ج ال%��U وال�$�ا�$\ وال��و��$

ه>` ال��Sدة    ر�$�   وب�ر   9# ��$'ن و3�ة �3ار��،دو7ر ل   3 . 2   إل� 
h�� *6ال� أ 
«  o$>R�  « 3 أ���ر ال���Q ��� ه>` ال=���ت �

  . ل��I ��� 8�cث�ر ا.ز�� ال%�ل$� ال��ل%$� دو7ر «  7 . 1 »  ال�   دو7رات 
دو7ر ل9#  «  3 . 2 »  ب��� ورأت ال@9'�� �'د��� ل���Sدة ��ة أ�Jي

دو7رات، وأ��
    3   دو7ر أو ��3   7 . 1   �
   �ة �3ار�� ب���7ً$'ن و3
وز�� ال���رة +� ال�$�ن ال@<� ال>ي أص�ر�* ال'زارة ���ء 

� ال%��M ا6*$%Rج�ج  الSت ال9$%�و�� وال���=M  ج%$X ال
  ب=�bم ال=���ت �=X ال� ال%@���� «  1300 »  الc5%'ل و�#%5

 ��$� آ1$<� اR��7�ام ل�،�Q�   ًا�b6   م�R��� ت���= .ن ه>` ال
وآP5 وز�� ال���رة �
 ا���` ال@9'��    آ�$�ة �
 ال�%�ل�،   أ��ادًا

  وه' ��   ��� ال���Q ال%��R��� +� ال%�X6 ��ر��$ً� Hل�cء ال�� 
 X%��%ال X� *6B5ب h$�=ال�  ��  
� �����ال=��� وال%��ل� ال�

ه' �$9%
  ال��ف �
 إل�cء ال�� أآ� ال'ز�� أن    ،2007   ��م
�$!$!3 �$�+�=� �6�9� �+ ���>6 XMو 
� X6�«  ر�$�»وأ��ر  . ال%

��ا3#  «  3 »  آ�ن Q� �  ا�7<�ق ��� ����# ا���ر ال���Q ��� ال6�$* 
  ال%�ل$� ال��ل%$� ال� �Bج$# ال�%# ب�>ا ال��j��6، وأدت �gوف ا7ز��

��ة ال�� �  ال�'ص# ال$�� �8 و��د ال'ز�� ��� أن ا.���ر ال�� 
�@�آ<�ءة    ال=��� و��<h و�$���ت ال@9'�� +� ز��دة +� �

�Q��  !. ��ر��$ً� و���$� ال
 

  �567/7ت ال�%�'ر�� ب�� ر�� 
 و ال%�ل$� ��+o ا��7$�اد.. ا�J<�ء ال�5ي ال�%'�=� 

  
ب�� ا�J<�ء ا.رز ال�%'�=� وا��=�ع ال�5آ�ت �
 �'ر��` ل@��ب 

ل��X ال�%'�=$� ج�ء ال�ور ��� ال�5ي اB�+ �>�Jة �
 �@Gت ه$�i ا
 *$6'� ��� �3 �+ Sال�� mوب� 

  2400ال�!�ل$
 ال�%'�=$$� 
&

 .&=� 3150اج%�ل� 
وآ5<� ال%�R&��ت ال%���دل� ب$
 ال�$�i ال���� ل���X ال�%'�=$� 
و��آ� ال=� ل����� وا��7$�اد ان وزارة ال%�ل$� وراء ا.ز�� 

�N+اد ل��$��Gز�� لGت ال%�ل$� ال�R%ال �$+'� �  
� ��آ� ال=� �<�جBة ��#1% $fر �$@� 

 ج��6*، +�� ال�'اء أ�$�
�ت ��� �'ل$' ال@�ل� R� ف�+� ��م وج'د أرص�ة ل��5ي ل
�5$�ا إل� أن ال�5آ� &��� أآ�1 �
 ��ة �
 ه$�i ال��X ال�%'�=$� 

ل�$�i بBن وزارة ال%�ل$� ل  �'+$� ال�$'ل� الGز�� ل��G$�اد وردت ا
 .�<�U أي ا��%�دات

دو7ر  1.5وأوUM ان �� ���'رد ال�5ي �
 ال�=� وآ$=$� ب��� 
 60دو7ر ل�9$=� وان �%�$� ا��7$�اد ����cق  2.6ل�9$�' ال�=�ي و

�'�� 7+�� إل� ار�<�ع ��� ال�=�ي إل� دو7ر�
 ل�9$�' ب�� دJ'ل 
  .ب�آ���ن آ%��'رد ل�='ع ال�=�ي

��آ�  ��30آ�ت �
 اج%�ل�  7
 3�6$� أ�Jي ل  ��!�م ��3 اTن �

 أرز �%'�=� إل� ه$�i ال��X ال�%'�=$�  70+�زت ب�'ر�� & Pأل


 ال=���f 7ث��ت ج����� +� ال�'ر�� �%� ��=� $�Bال� �%$Q ل��اد
 ��Sًا% 25وج'د 

  
  12/7و�56ت ج���ة ال�5وق ب��ر�� 

 ��3�� #J�� S�Rب ال=�ر" أز�� ال�M"  
د��J أز�� t!6 الS�R ال��N� 4ب ��دا �
 ال%@�+�bت أ��'��� 
 S�Rوا��49 ا.ه�ل4 ال%��5آ'ن +4 ��5وع �'ص$# ال ،�ا.ول أ�
ل�%=�زل �
 ��م وص'ل* إل$�  ب��b�6م، أو ا����ال* ب�لS�R ال4��5 

آ%� 3�ث� ��5ج�ة ب�.��@� ال=�ر�� ب$
 . +4 ب�o ال%@�+�bت
$Q�5ب�ل S�R� 83وص� 
  .�، دون وQ'ع إص�ب�ت�'ا&


 ب�ل%@�+�b، ا��49 ا.ه�ل4 �
 ال'Q'ف $+�=و+���Q 4 ال
Sب�R%م أ3� . ب�ل����ت أ��م ال�$Q 4إل #و����ت ا.ز�� ل�

ا.��Rص ب�N3pر �Gح �6رى وإ&Gق أ�$�ة �6ر�� ب��8 ��م 
ر�$<� ب�� أن وPQ +4 ال��ب'ر .آ�1  9%�20=* �
 ال@'ل ��4 


$���� 
�.  

 

 
  ��ج�ت وا�����ت ا�3

 �'g<' ا.ب=$� ال���$%� ب�ل���Q$� �'اص�'ن إ�Mاب� 
 ،�$%R16:54 - �2010'ل$'  1ال 

 
  ����'اص# ��=��' و�'g<' ه$�i ا.ب=$� ال���$%$� ب�ل���Q$� ا��
وإ�Mاب�  �
 ال�%# داJ# ال�$�i ب�5رع ال�Gء ب�ل%='رة، 

، ووص<�  ا���3ج� ��4 ��=� وز�� ال��ب$� وال���$  ��� 
ب�ل$$5��%
 وال<��د، و�Qار` ب'PQ ص�ف ال@�+S ال�='ى ال>ى ��  
ص�+* ل�  �=> �='ات، وآ>ل\ ا���3ج� ��4 ا���م ال'ز�� ل�  

 . ب�ل��'ة
  �fGإل4 ال!�ه�ة ل%�5رآ� ز� �
 أ�$%و��+� ��د آ�$� �
 ال%��

 .+4 ا��7�م أ��م ه$�i ا.ب=$� ال���$%$�

 ا�����  داJ# +$%� واص# ب�4Q ال%�=��$>g'%وال 

 وال<=$$$

وب�أ "ال�$�i ب%��=� ال%='رة وأ��!'ا ب�ب ال�$�i وآ��'ا ��$�� 
ل$* �� : "وا��%�وا +4 ��د�� ال���+�ت" ه�م ه>ا ال9$�ن ال�%Gق

�� وز�� ار3# �=� آ�* إQ 7'ت "، و"ر�� ل$* ج���=� ب�ر ل$*

 آ=� ه���ف إ3="�$�ل=�$=� 

، ول' آ=� ب$=� �$� �."  

وأآ�وا ��4 ا��%�ار ا�����  إل4 $3
 �=<$> آ# &����� ، 
  ���'ص� أ�6  ل  ��Rل<'ا ال!�6'ن +4 ا����� ، وإ6%� ا��J

O!+  �Q'!3 #أج 
�. 
 

��ا" ال�ل�� ل�Scل وال=�$j"�%�ل   ��� ���6B<'ن ا��
 16:52 -  �2010'ل$'  2ال�%��، 


 ال�%# ��ا ا�" ال�ل�� ل�Scل وال=�$P6B���"j �%�ل �  ����
 #=j$�6 X ز+�4، ا���3ج� ���Q 4ار +� #J3ال��� ب�ا  
�


 ���Q�ه  �X ال�5آ� �=> �  �ز��fG  و��م ����1  ب�ل�5آ�، ب�ل�
 
ثGث �='ات، وذل\ ب�� أن أX=Q ا.�
 ال�%�ل ب<o ا�MHاب �
 X+ل� ، �%� د ���N!ال h$>ال�%# و��م ال%�$� ب�ل�5آ�، وه�ده  ب��

�%�ل إل4 ال�Bآ$� ��4 ا��7%�ار +4 ا�MHاب وا��7�م ��ا ال
  .ال���، ل9'ن ال�5آ� +4 إج�زة ال$'م ال�%��

���G ب%=j$�6 X ز+�Q 4� +'جi'ا ب!�ار +�'ح ���  130آ�ن 
� إدارة ال�5آ�، ب<# ز��fG  الG1ث� و��م ��� �$fال%�$�، ر


 ��ور ثGث �='ات �  �+4 ال�%# ��1$��  +4 ال�5آ�، ب�ل�
�� .و3'ل�  ��4 �	هGت ��$� و��'�

 
 

 �%�ض ب����� ال%=$� ل��م ص�ف ال@'ا+S 300ا���م 
 14:40 - �2010'ل$'  4ا.3�، 

�%�ض و�%��M ب����� ال%=$� ا���3ج�  ��300  ص��ح ال$'م 
��4 ��م ص�ف ال@'ا+S وال��7ت أ�'ة ب�ل�����ت ا.�Jى، $3? 

��� ال5��%<4 ���ل�$
 ب@!�  +X%�� 4 ال%��%'ن أ��م �8�9 �
ج=$�� أ�'ة ب�ل�����ت ا.�Jى  of�+350 ال%$Sا6$� وال>ى ���دل 

�	آ��
 ر+�N  ل�@�'ل ال%	��Q ال�4 �����3 ال�����، آ%� &�ل�'ا 
� ال����� ب95# +'رى $fال�آ�'ر ��ه� ج�ب� ر #J�� ورة�Nب

Xو���.  
4 ال%=$� و�
 3�6$� أ�Jى اج�%X �%$� آ�$� ال�8 ب%��� ���5<

ال����4 �
 أج# ا���ار �Qار +4 ذل\ الB5ن وQ� أآ� ال%%�M'ن 

 ��� ال�%3
 و�6دى ��4 وإب�اه$  �$� أن ���ل��  ��5و�� �	�
  وأن ذل\ 3�ث +4 ج����ت أ�Jى وأ�6  ����'ن ال%��واة 
 �$M�� ار�Q إ7 ب�� إص�ار  ���  .وأ�6  ل
 �<N'ا ا��

3 X=%ل �����$� 
�وث أى ��د��ت ب$
 و+�Q �M'ات ا.�

 وإدارة ال%��5<4، +4 ال'�Q ذا�* أآ� ���� $%
 ال%��$M�%%ال
 of�+ 4 &�8 ص�ف+ h@ل�  ال �
 ل$$M�%%ال%��5<4 أن ال

 .ال%$Sا6$� وأ6* �'ف ��  ا��Rذ اHج�اءات ال!�M �$6'6�ه 
 ���دون ب���7�م" ا9�H=�ر�� .�'د ال�9ب'ن"�%�ل 

 ،
 15:19 - �2010'ل$'  5اHث=$

 

طن
موا
ت 
ميا
 يو



 ���� ���	� 
ال������ال��د  ���� ����� ��ر �   ����2010 أ  
  

16  
ال�Gم ��9$=�  أ�'ة بc$�ه  �%
 �  ���$%�   +$%� ر+o 43 دار 
و3�ات ب����، وذل\ �6$�� ��م ا��Gآ�  �=!'7ت آ1$�ة �
 وج* 

 . i�� �b6'ل� ال@� ب�ل@4، ��3%� ذآ� ا.ه�ل4
�!�رات �
  �7>آ� أن 43 دار ال�Gم �Qم �=> ��ة أ��م بGJpء 
 .ال��9ن ��$�6 ����� ل�!'ط أ3� ال�!�رات ال%��ورة

  
 ���ودون ا��7�م " �@�$
 ا.را4M"�ل �%

 17:30 - �2010'ل$'  18ا.3�، 

 
  b6157  �$��Q�4 ب�لMا.را 

 ال����$
 ب���ز �@�$�" �i$ال�

ا����� ال$'م أ��م ال�$�i ال���� ل����ز ال�=<$>ى " ال���� ل����ز
ل%�5و��ت �@�$
 ا.را4M ب�ل���Q$� وذل\ ا���3ج� ��4 ��م 

ل@9'�� ب�@��� �!'د �%# داf%� ل�  ب�� ا��7�م �=<$> و�'د ا
�'�� GJل  43ال>ى b6%'` أ��م ���� ال8�5 وال>ى ا��%� ل%�ة 

4M�%رس ال�� ��� ..  
��ا إل4 وزارة الSرا��   ���وأآ� ال����'ن أ�6  �$=!�'ن ا��
ب�ل!�ه�ة ل�=<$> �� و�� ب* وز�� الSرا��، ووز��ة ال!'ى ال�����، 

� ا�@�د ال$fور�i$إدارة ال� ���� �$fل ور�%�.  
 

 ب�ل!'ة " الSرا��"أ��م " &'�'ن" +o ا���م أه�ل4
 ،
  12:53 - �2010'ل$'  19اHث=$

 

 " &'�'ن"+�Q �Q'ات ا.�
 ص��ح ال$'م ا7ث=$
 أه�ل4 $%ال%��

أ���، و+�N ا�����  ب�ل!'ة، 3$?  3أ��م وزارة الSرا�� �=> 

 ب�� ���Q ب�!�$X الG+��ت وأ��&� ا�S� ال�4 آ�ن �=�Sل

ال%��%'ن ��9ن ا����� ، �%� د+b�� X%�  إل4 ال��وب وال�<� 

 ا���37ز� �+'J 9=�ر���Hإل4 ا. 


 إ�6  �'ف $%و�Qل أ��ف ��$� ال%�@�ث ال��%4 ب��  ال%��
�م ��ة أ�Jى ص��ح �� وإ�6  ل
 �<�&'ا +4 ��Gدون ل'��

 �$Mأو أرا  �Q'!3. 
�3 �
 ��آSى إ&��  b40  �� �!�ب �
 و�
 3�6$� أ�Jى 6G+

وال<$'م ب%@�+�b ال<$'م وQ<� ا���3ج$� أ��م ال'زارة، ا���3ج� ��4 
 ���3��� mال��ل  �$Mع ��9$� وأراS=ار ال%@�+� ب�Q115  �6ا�+

� ال���#Q �!���ز &�$�4 ل%= OJ #$ل�'ص.  
  Qأص�ر ال!�ار ر �Q ل�=�  4201وأآ� ا.ه�ل4 أن �@�+� ال<$'م

�='ات ل@$
  3ب�G$��7ء ال%	�Q ��4 أراM$�  ل%�ة  2010
ا���67ء �
 �=<$> ��5وع �'ص$# ال�cز ل%=X ��آ� ال<$'م 

 ���3��� mال���# وال��ل �Q �$3�=ال��9 ل ���=+�اX� �6  115ل
 *�%$Q o�'�� ج=$* ل�!$�اط 200ص�ف. 

�$�Rال 

، وا��  ال<3G'ن ال%@�+� ب�ل�'ا&	 �X أ3� ال��%1��%$$
  .وه' �
 �Qم ب�5اء �=X ال��9 ل=Sع ا.را4M دون �!�ب#

 
 ���# ب�5آ� ال%'اx6 ب��H%��$�$� 500ا���م 
 ،
 17:16 - �2010'ل$'  19اHث=$

 
 
���# و����� ب�5آ� ال!=�ة  500ا��  ال$'م ا7ث=$
، أآ�1 �

 
 ج=$* �500%�ل ال%��'آ�ت �<N'ن ا�����  ب�� ص�ف 

 ،�$%R20:21 - �2010'ل$'  8ال 

 
�، ال�%�ل ال1%�6$� ب�ل�5آ� ال��ل%$� $%Rص��ح ال$'م، ال o+

ا�����  ال%<�'ح ال>ى ب�أ ���ء أ��، " ا6<$�"ل�%��'آ�ت 

 ا.رب��ء، داJ# �!� ا�7@�د ال��م ل��%�ل، وذل\ ب�� ص�ف $�3

� ا�7@�د $f���500ور ر  P$�9ج=$* إ���6 ����� ل9# ���#، و�
 ��$NQ ف�=iال%���5ر ال!�6'46 ب��7@�د ب%��ب�� ا��.  

  
إ�Q  �6ب�'ا ص��ح ": ال$'م ال��بX"و�Qل أ���� ال��9ى أ3� ال�%�ل لـ

ال$'م $�3
 ���ور و��M'ا ��$* ����95  و93  ال%@9%� ال�%�ل$� 
ل��%# وص�ف ج%$X روا���  �=> ���  ال�در ل�ل@�  ب�ل�'دة

، ب�Q�>�7 �+�MH$� وزارة ال!'ى ال����� ال�4N!� 4 2007أآ�'ب� 
ب�Rوج ال�%�ل ال1%�6$� ��4 ال%��ش ال%��9 +4 �3ل� ر����  +4 ذل\ 
�!�ب# ص�ف روا���  و����
 ��4 آ# �=� J��� ال�4 ل  ���Sم 


 أن ���ور و��ه  ب��9$@M'� ،ال%���5ر ب�%� إدارة ال�5آ� P$
6�Q'46 ب��7@�د ب%��ب�� ا��i=�ف إدارة ال�5آ� ��4 93  ال%@�%9 

  .ال�%�ل$� أو إلSا��� ب�=<$> ا�<�ق وزارة ال!'ى ال�����
 

 �%�ل أ�'�6$�' ���ودون ا��7�م أ��م ا�@�د ال�%�ل
 07:32 - �2010'ل$'  11ا.3�، 

  
�آ� ال%��Q �cر �%�ل ��آ� أ�'�6$�' ال��ل%$� ل�Scل وال=�$j و�

�م أ��م �!� ��Gال�'دة ل ،��ال��ب��$
 ل%�%'�� ��آ�ت ��دل أ
��ًا، ا7ث=$
، ا���اMً� ��4 ��م ال�'ص#  �ا�7@�د ال��م ل�%�ل �
 �$Q�>�7ا <$>=� U$�� ا�7@�د �$fور ر��� 
$�3 X�  �f�!ل لGJ #@ل

 ��$'ن ج=$* و+!ً� لfG@� 86ال%���� ب$=�  وب$
 ب=\ �� ل�ف 
 �Q'ال �>6 4+ 
ال��B$=�ت ل��Rوج ��4 ال%��ش ال%��9، ���د�

 .ب���7�م أ��م ���� ال5'رى
و�Qل �%�ل ال�5آ�$
 GJل ب$�ن ص�در �=�  ال$'م، إ�Q  �6روا 

ا��7�م ال4 أج# �$� ��%4 أ��م ��=4 ا�7@�د ال��م ل��%�ل "
'��Q ، ا���3جً� ��4 ��م �=<$> اQ�>�7$� ال%"وآ>ل\ ���� ال5'رى

��رس ال%�4M ب@N'ر  31+4 ��=4 وزارة ال!'ى ال����� �'م 

 ب=\ �� و�6ه� ال��5ى �
 وز��ة ال!'ى ال����� � 
$�1%�
 ،j$�=ل والScال=!�ب� ال���� ل�%�ل ال �$f�5 ��� ال��دى ورf��
 *6Bإل4 ا���37ج ��4 ��م �=<$> ���ور ل'�'د` ل�  ب �+�MHب�

=� 
� �$J.ل ا.ول وا'i�%ث� الGوذل\ ب�� ��ور ث �$Q�>�7ا <$>
��'ر ��4 اج�%��* �X ال�%�ل +4 ���9* ب��@�د ال�%�ل وال>ى �  +$* 

 .ص�ف روا�8 ��� إب��#
 #�Q ال5'رى ��>آ� أن ال�%�ل Q� ا��%'ا ���$
 �Q# ذل\ أ��م ���
 X�Q �ة ب��$J.م +4 ال%�ة ا�أن ����ه  ا.�
 ��o+ 4 ا��7

ول� ا�Q@�م ال%��� ث  ��ودو ا��7�م ��رع ���� ال8�5 و�@�
��ة أ�Jى داJ# �!� ال=!�ب� ال���� ل�Scل وال=�$j ل�%��ل�� ب�=<$> 

�$Q�>�7ا 
 


 ب�ل����� ال�%�ل$� ب�ل%='رة 3ا���م $>g'� 
 ،
 13:38 - �2010'ل$'  12اHث=$


 داJ# ال����� ال�%�ل$� ب�ل%='رة إل4 ثGث� $%ار�<X ��د ال%��

، ب$>g'� 4إدارة ال����� إل 
��8 ص�ور �Qار 6!# ���<4 ل�  �

 . �@�+�bت أ�Jى
و��زال أ���� ��� ال@%$� ال�$�'ى، ال%'Pg ب�ل����� +4 �3ل� 
ا���م وإ�Mاب �
 ال���م 4�3 اTن، آ%� دJ# آ# �
 ���ى 
ال��ى ��� ال!�در ��$� ���� إدارى ب�ل����� ال�%�ل$� +4 ال%='رة 

ه�ب ��4 ال%��� ال%�ل4 ب�ل<�ع +4 ا���م وM$�ء ال��
 ��� ال'
  Qار 6!# ���<4 ل�  ر�Q ح، وذل\ ب��8 ص�ور'�>� #J299دا 

ب=!# آ# �
 ���ى ال��ى إل4 ال����� ال�%�ل$� +�ع  2010ل�=� 
hز��QSإل4 ال����� ال�%�ل$� +�ع ال 
��، وM$�ء ال��=& .  

<$> �Qار وأآ� ال%��%'ن أن �gو+�  ال���f$� وال%�$5$� ص��� ل�=
 
ال=!# وال>ى ص�ر ب�ون وج* h3 وب�ون أى �=� 6�Q'46، ول>ل\ +�
���اج�'ا �
 ا��7�م 4�3 ��  إل�cء �Qارات ال=!# ال�در M�ه  

 �Q'!3 4�� ن'� .و�@

 
  
 

أه�ل4 &'�'ن ���9%�'ن ���f �'م �
 ا��7�م أ��م 
 "الSرا��"

  13:18 - �2010'ل$'  13الG1ث�ء، 

  
�'ن ال%��%'ن أ��م وزارة الSرا�� وا��Gح �=b  أه�ل4 &'

��ا ا.رب��ء، وQ<� ا���3ج$� ب%=���� ��ور ���f �'م ��4  4Mا.را
ا�����  ب�5رع ال'زارة ، ب���Q 8ار �@�+� ا9�H=�ر�� ال�'اء 

 .��دل ل�$8 بpزال� �=�زل� 
و���  أه�ل4 &'�'ن ال��ب�� ل%@�+�b ا9�H=�ر�� أ��م وزارة 

إب��# ال%�4M، ا���3جً� ��4  ��7Gح ا.را4M �=> الSرا�� وا
�Qار إزال� �=�زل�  و&�ده  �
 أرا���QH ، �$M ��5وع �9=4 

+�ا6ً�، ال�$�i ال���� ل�صGح  38و���X ا.را4M ال��لm ������3 . ب��
h3 *ء ��$�� دون وجG$��7را�4، وال�4 ا��%� ا.ه�ل4 ب�Sال 

#J�ال%=$� ب�ل�. 
  

� ج$f8 رf�6 o>ل o��%أ&!  ال� X� X%��� ��=ب ����

��� ا��
 – �2010'ل$'  13الG1ث�ء، 

 
� ال����� لi5'ن ال���$  $f8 رf�6 ،
ص�ح ال�آ�'ر ��4 �%� ال��
� ج���� ب=��، �Qر �#$95 $fب، أن ال�آ�'ر ص<'ت زه�ان، رG�وال
��ل8 ه$�i ال�%��o ب%��5<$�ت ب=�� ال����$� � t@>ل 
ل�=�$

�� mت  1291ده  وال��ل�M�%%وال *f�!ل لGJ \ج�ء ذل ،�M�%�
��6Hء ا�MHاب ال>ى أدى إلPQ'� 4 ال�%# ب��QBم ال�=��� ال%�آSة 
وال�%�$�ت، ب�� أن ه�دت ال%%��Mت ال%��%�ت ب��$� ا�MHاب 

 .وا��7�م داJ# ال5��%<4
وأآ� �%� ال��
 �95$# ل�=� ل<@t ال%���!�ت ال%�ل$� واHدار�� 


 ال@'ا+S وب�7ت ال��وى ال�Rص� ب� 
�$�i ال�%��o و�6���3
 S+�3وآ>ل\ % 125و ،�@ال>ى ��ف ل��%��o ب'زارة ال

 o��%ال� X� #دار�� ال%���!� ب�'ء ال����Hال�'ا86 ا t@+

 ب#95 �$� Iد�4، �%� ����8 ب��9ار إ�Mاب ال%%��Mت ��Gو����

  .ب�ل5��%<4
� ب!��� ا7ج�%���ت و&�ل�� ال%%��Mت GJل ا7ج�%�ع ال>ى �!

� اHدارة ب�� +�5* +4 ال��ى ل%�5آ# ��� �$$cب�ل%��5<4 ب�
� �i'ن ال����$
 وا��%'` $fر �$$cال%��5<4، آ%� &�ل�'ا ب�

 .ب�ل���M 4+ 8$�ع ���@!���  ال%�ل$�
 
 أ�� ب�ار ال�Gم ���%'ن ب�ل�5رع ب�� إGJء �=�زل�  9

 20:38 - �2010'ل$'  14ا.رب��ء، 
� �3 دار ال�Gم –�� ال%=�  ه��  �@%� �$fر  

أ�� ب�5رع أ3%� ��� ال�%3
 ال%�<�ع �
  9واص# ال$'م ا.رب��ء 
��رع ال%@�� أ�<# ه��N ال%!� ، ال��بX ل@4 دار ال�Gم 
ا�����  ب�ل�5رع ل�$'م ال46�1 ��4 ال�'ال4 ب���� �Qم ال@4 بGJpء 

�'ر��� ��4 ���$3 Rزل�  ل�=� . 

طن
موا
ت 
ميا
 يو
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  .ا��6ج$�* `

ال�Gوة ا7ج�%��$� دون o>J و&�ل�'ا ب�ف ���@!���  ال%�ل$� و
 X�6ص و'Qال��9 ب��=� و X6��=�� أ�'ة ب���Q ز��fG  ب%
3%�دي ال�� �@�'ن ��$�� آ%� ه� دون �o$>R ر�  ال%��'د 

  .ال%�>ول �
 ال�%�ل +� ال%=X داJ# ال�%#

  
���@M ��� '$ل'�  

 +4 اG!6ب �$�9وب�ص ب�B'ان �13�ع وإص�ب� 

 
�دم ب�9�H=�ر��أ��Rص +4 �3دث � �5�ع   

 
4 ��دم ب���h ا9�H=�ر��  8وإص�ب�  �8�ع + 
��Jأ

  ال@�اوى

 
  رآ�ب +4 اG!6ب �$�9وب�ص ب�'ر��$� 10إص�ب� 

 
  +4 اG!6ب أ�'ب$� ب�ل%='+$� �24�ع وإص�ب� 

 
4 ��دم ��3=�$
 ب�ل%=$� 5أص�ب� + 

  
4 ��دم ب�ل5$� زو�� 12وإص�ب�  �8�ع + �ًR� 

.�%�ل ال%'اx6 إ3�ى ��آ�ت ه$Q �i=�ة ال�'�� ب%!� �%��  ب��# 
ا���اMً� ��4 ��م ��1$��  4�3 اTن، و�Qل'ا إ�6  ��%�'ن  ��� ،

 
���ً� ب�!'د �	��Q، و&�ل�'ا ��را ب��1$�� ،  15ب�ل�5آ� �=> أآ�1 �
 .إ7 أن ه>ا ا.�� ل  ��@!h 4�3 اTن

وأ�M+'ا أ�6  �$!'�'ن ب��$� ا��7�م إل4 إ�Mاب �
 ال�%# +4 
 .�3ل� ��م �=<$> ���ل�� 
اx6 �%� بBز�� ��ل$�، وh�� �Q ل��%�ل أن �>آ� أن ��آ� ال%'

أ��م �=> ���$
 ا���اMً� ��4  8ا��%'ا ب%!� إدارة ال�5آ� ل%�ة 
��Q	%ب$=�%� ��م ��1$� ال�%�ل� ال 
  ال���� �
 ا.�'ر و�

 
 إ��6ء ا���م ب�413 ال%�آS ال!'�4 ل��@'ث

 14:53 - �2010'ل$'  24ال���، 
fل ال�آ�'ر ال�$� أب' ال<�'ح، ر�Q ء�Nإدارة 6'ادى أ� ���� �$

إ6* �!�ر وPQ ا���م ب�413 ال%�آS : "ال�@'ث وال%��ه� ال�@�$1
ال!'�4 ل��@'ث ب�� ا�7<�ق �X ال�آ�'ر ه�46 هGل، وز�� ال���$  
 
ال��ل4 وال�ول� ل��@? ال��%4، ��4 ص�ف 3'ا+S ال�'دة، ب�ءا �

��'ع أول �'ل$'، وذل\ GJل اج�%��* ��%'�� �
 ال��$13
 ا.
ال%�4M، ��4 أن ��  �@��� ال!$%� و+h ا��%�رة �!$$  ا.داء ال�4 

 الN'ابO ال�4 أ�Qه� ���� إدارة ال%�آS ال!'�4 � ��'%��  N�
4 ل���qذ أل<4 ج=$* �����، Q.ل��@'ث، ��4 أن �9'ن ال@� ا
 �fن رG�� ال�آ�'ر أ��ف X� �N�5 ا.�� أ�Q�=�  � *6أ �@M'�

Sال%�آ . 
�ل>آ� أن ال��$13
 ب�ل%�آS ال!'�4 ل��@'ث ��Q'ا ب'Q<�ت ال���� ب

 
��gا 4�3  12ا���3ج$� ل%�ة أ��'ع وآ�ن ل%�ة ���� �'�$� �
ال'ا3�ة ب�� ال��b، وذل\ ا���3ج� ���JB� 4 ص�ف S+�3 ال�'دة 
 #�'%� *6Gإ� X� �=ا�Sة ��ات، و��� #�Q 
ال�4 و�� ب�� هGل �


، وه' �� أد�S$%�%ت ل�w+�9� �5ت ��ة ص�فQ�=%ى إل4 إ��دة ال

 .أ�Jى ب$
 ال��$�6

 
 


 ب�ل%=$� أ��م ال�ى 600ا���م $���R��5ب ال=� 
 ،
 15:22 - �2010'ل$'  26اHث=$

 
 
�Sارع ب%�5وع ���رك ل��5ب ال�Rج$
  600ا��  أآ�1 �

��ب �%�ل'ط ب%@�+�b ال%=$� أ��م وزارة ال�ى ص��ح ال$'م  �!�ب%=
� �ًMا���ا ،
ألP  4�50 ا6!��ع �$�` ال�ى �%� �!�ب �
 ا7ث=$

 .+�ان ب�ل%�5وع
 �$fار�'ن وآ$# وزارة ال�ى و���� ��م ال�ى ب�ل%=$� ورS%وا��  ال
�X ال%$�` �
 ال%@�ص$# Q 4+ 8ب�ل!�ه�` ب�ل��� ��Sدارة ال%�آHا
 
و�'ج$��� إل4 آ��ر ال��%1��%
، وه' �� أدى إل4 +��د ال���� �

 .ل!%Uال%@�ص$# و��4 رأ��  ا
 
$��� 
و�Qل ال%��%'ن إن ��5آ# ال%$�` ب�ل%�5وع �=> أآ�1 �
�%� أدى إل4 ب'ار ����3ت ����� �
 ا.را4M، ب��MH+� إل4 
 t!6 ا أن ا��%�ار'+�Mال%@�ص$#، وأ 
P�M إ��6ج$� ال���� �

 .ألP أ��ة 15ال%$�` ���د ب���5� 
ال�4  و��بX �%�وح ال5$� أ3� ال%Sار�$
 ��9ار �9'ى ا.ه�ل4

 
وج�� ب���ه# ��i'ل4 ال�ى، وأ��روا إل4 إه�ار آ%$�ت آ�$�ة �
ال%$�` ل�لU أرا4M آ��ر ال��%1��%
 +4 ال'�Q ال>ى 7 ���ون 
  �$�� h����ة ��ء ل�ى �@�ص$�� ، 7+�$
 إل4 أ�6  ��زل �Q

 

 ب�� أآ�1 �$�>�=�21 �ً���. 
، و&�ل8 ال%��%'ن ب�Nور �'+$� ال%$�` .را4M ال%�5وع


 ال%@�ص$# ال�4 +��ت وا.را4M ال�4 �  �M'�� 4إل �+�MHب�
  .ب�رت �Gوة ��4 �%�$\ آ�+� ا.را4M ل%=�<�$��

���# ب%=X ال85R ب��=� ا���3ج� ��o>J 4  500ا���م 
  ال�Gوة ا7ج�%��$�

 ل�=$X ا.�5Jب ب%�آS " ال<$�� ب'رد"���# ب%=X  500  ا��
 
د�=� ا���3ج� ��o>J 4 إدارة ال%=X ال�Gوة ا7ج�%��$� �

 .ه>ا ال��م  ب��S$� t!6 8ا6$� ال%=X  %5إل4 % 10
 o>Rف را��* ال��5ي ب�وأآ� ال�%�ل أ�6  +'جi'ا �=� Q$���  ب

��$5
 إل4 ا��=���  %10ب�7 �
 % 5%��$� إل4 ال�Gوة ا7ج�� ،

 ص�ف �������  �
 ��� �'ل$' ا���3ج� ��o>J 4 ال�Gو` �
 ��N>Rا7دارة ب ���� �$fر #$�J م ال%�=�س �@%'د�$Q *�@ب
 
� X=ب@�* ��Q ال%$Sا6$� ب�ل%=X ر�  ال%8��9 ال�� �@!!�� ال%

 
�� +4 ��%�� ال%!� 
" ب�i"��Gت ب�� و+�ة اث=$

 ب%� ال!��%�

 
4 ��دم ب�$=�ء �7�ع وإص�ب� + 

 
 &'ابh و��ع ��'ز أ�<�* 3ا�6$�ر �!�ر �
 .. ب�ل'ر

 
�19�ع وإص�ب�  �$�$��%�Hدم ب��� 4+  

 
إث� �!'ط �!�'رة �
 أ��4  �7�ع وإص�ب� 
 ب�ل����$
" ال�ا�fى"

 
=�  �  »ال�و�!�«Sل$
 +� ا�6$�ر ص�Rي ج��� �@

 
أ��Rص وإص�ب� أ�J إث� ا�6$�ر �=Sل ب%=�!� ال�رب  �7�ع 

  ا.3%� ب�ل!�ه�ة

طن
موا
ت 
ميا
 يو
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التجربة املاليزية: اخرتت لك   

  ."ليس معجزة إذا ما توافرت له نوايا حقيقية اإلصالح
  دوالر سنويا 5000دوالر إىل  300رفع دخل الفرد من  مهاتري حممد استطاع

  يقف أمام الطوفان وال جيب أن نفكر مثلهمهاتري حممد :  توماس فريدمان

#�Bب�ل� Gً�'& ف أ�����'Q'د�� ال��Q7ا �N�=ال �+ ��S$ال���ب� ال%�ل h@���  وال�@�$#، و�@�ول�

� O$ء ب�Sول' ج h$!@� *�� X$�ا��6Hز ال>ي أ�3ز�* ��\ ال�Gد +� و�Q  ا��7<�دة �=�� ب��6 #95

#�'� ....7 �'صP ب�ل
Rال ��S$ع����$� �@%�، ص�83 ال���ب� ال'&=$� ال%�ل�� -GJل +��ة ر���f* ل�'زراء �ل�، وال>ي ا��

���1 أن اHصGح ل$� ب%��Sة، �Jص� إذا �'ا+�ت ل*  أن -��م و �4�R �=�� بpراد�* 22ال�� ا��%�ت 
  .ل����$h ��4 أرض ال'اXQ 6'ا�� 3!$!$� وأ+�9ر �Qب��

 
  ��ل$��S ال�ول�

  ���3��� m��� ،�$�I ج='ب ��ق �+ X!� دول� ��S$آ$�'��� �!���ً�، و��د ��329.8ل P��6�9  أل�

  324'ال� � ��$+ 
و��9'ن ����� �
  ،%80إل4 % ��50$'ن �6%�، و���اوح ���6 ال%��%$

، وال%�@�ر�
 %30ال$=$� ب=���  ، وذوي ا.ص'ل%62ال%�G'، و��%'��ت أص�$� أ�Jى ب=��� 
�$# وا��S$��6H، ب��MH+� إل4 ال%�G' وال$=$� وال�� ، وه  ��@�ث'ن ل�cت�8%
 أص# ه=�ي ب=���
 .أ�Jى ل�cت ول���ت �@�$�
��%��� ا�@�د ��ل$��S ال%��9  و��7، ل9# �=�� 93'���� و�3آ%�� و6�Q'��6، ول9
 14و�=!�  ��ل$��S إل4 

� ال'زراء  ال>ي ���� ��4 ���* ��\ ��+�، �%�\ و7 �@9 ،$fد ل�Gا.��4 +� ال� ��و�9'ن ال��
8R�=%ال 
�د�� ب!$�دة ����$� �@%���ل$��S و�Q7ا7ز�� ا  

 �%@� �$���� S$%�- ��S$ل%�ل hال'زراء ال��ب �$fا�67!�دات -ر �M ال%'ج�� إل4 �$����* +�  ب�ل�=�د
`���!� 
�د��  Q$�دة بGد`، +�=��� ��Q #i# ��� وا3� ��Q7ا.ز�� ا ��S$م (3'ل آ$<$� ��=8 ��ل�� �+

 JB� 7>: ال�رس ا.ول: "��د��ت دول �I$'�� أ�Jى، +Bج�ب ب����Rا�6$�ر اQ وال�� أدت إل4) 1997
  ."ب=$@� ص=�وق ال=!� ال�ول�

�د�� ال�� أج�اه�  آ�ن ذل\ ال�=�د ه' GJص� ���ب�*، وGJص� ����� �
 اHص�3Gت ال�$��$��Q7وا
��S$د` -+� ��لGص$� ب'J ب95# ��ا�� - 

 GJل�� �
 ر+X دJ# ال<�د � وال�� �9%� 
دو7ر  300

  .، ووXM ��ل$��S +� &�$�� ال=%'ر ا�T$'��%4.5ال=%' إل4  دو7ر �='��، ور+X ���ل 5000إل4 
'ص$�Rب�ل S$%�� د����Qا ���$� ��S$د�* ل%�ل�$Q �+ �%@� �$���� j��6ر  ا�Q �!+ ،��.و&'ل ا

$�ت ���!� �R�7ذ �� ال%�آSي ال%�ل$Sي ص3G +�ض Q$'د ص�ر�� ��4 ال�$���ت ال=!���، و�=U ال�=\
�=X ����8 ال=!� ا.ج=��، وز��دة �'اf� ال�درات �
 ال�%��  ��ا` �=���ً� �
 �Qارات ���ف إل4

 .آ��6 ��ل$��S ه� ال�ول� ال'3$�ة ال�� ��6 �
 &'+�ن ا.ز�� ا�T$'�� ال���، وب>ل\
�د�� ال�� �Q�3 ب�Gد` ا�Q7 ول9
 ذل\ ل  �@# دون ���M* �67!�دات �3دة .��'ب إدار�* لqز��

وآ��6 ��\ ا�67!�دات �
 ج�86 ال��5�%
 ب�ل�'ل%�،  ،1997وال���� �
 دول ج='ب ��ق �I$� +� ��م 
 .وبBن �$iً� أو أ3�ًا 7 ����$X أن �!P أ��م &'+���6 ال>�
 �	�='ن ب@�%$���،

�د���Q7ل$� ا.ز�� ا'i�%آ�ن ����$� ����ً� آ>ل\ �=��� أل!4 ب �Qو �Tرب�ت ال�� ا�N%4 ال�� ��'$
��Nب ال$�'د +� ال��ل ،  �!'ده� ال�R$� ال%�ل� ال$�'دي ج'رج �'روس،H �ً$+ن ذل\ آ�Gوآ�ن إ�

  .ب%��داة ال���$� +��ر�'ا إل4 ا���م ����$�

 ه' ����$� �@%��  
 درس ال�8 +� ، وQ�1925د��%��  20+�  –ال�ج# ال>ي ص=X ���!�# ��ل$��S  –ول� ����$� �@%� 

�" �$�� ه�%� �@%� ���"�=�c+'رة، 3$? ال�!4 ال�آ�'رة R�%ء، ال�� أص�@�  ال��S$>ال  �� �+
 .زوج�* +$%� ب��، وأ8�6 �=�� ���� أب=�ء

�$�د�* �Jص +� ���=�  ب�� ��Rج*، �%# ����$� &�$�ً� +� ����Q ،��'93 4>5# أن ���!$# ل$�%# +�
+� ���ب* ال%��9، ال�@h  .�%�ل ��ل$��S �� آ$�ا` +�ال�� ول� +$��، وه4 ��ص%� و7" أل'ر�$��ر"

�+ ���$�B� �=� ال%�@�ة '�G%ال �%b=� بS@1964، و+� ��م ��1946م  ����$� ب  
� �ً�f�6 Uأص�
�%J �ب +� ال��ل%�ن، ل9=* ب�S@ب ل���ؤ` ��4  الS@ال��ل%�ن، و&�د` ال �+ `��!� ��J ات'=�

� وزراء ل%�ل$��S  –�=9' ��� ال�%3
 ����ة ال���� إل4  �'ج$* ر��ل� ا�6!�د$fا��%* +$�� –أول ر 
 .بpه%�ل �i'ن ا.���$� ال%Gو�� ال�� �=�%� إل$�� آGه%�

، "ال%���N ال%Gو��" وQ� أث%�ت +��ة اب���د` �
 ال@$�ة ال�$��$� ��\، أ3� أه  آ��* وه' آ��ب
# ص<'ف ال@Sب �
 �Q# ال��5ب ال>�
 �@%� داJ و�!8 ذل\ وب��8 ال��5$� ال�9$�ة ال�� ل!$�� ����$�

��h �$�د�* و��د إل4 ��1974ة أ�Jى ب��pد�* إل4 ص<'+* ��م  أ&��'ا ��4 أ+�9ر`، �Qم ال@SبB+ ،
� ال'زراء، �Q# أن ��U رf$�� ل�'زراء ال��ل%�ن، ث $fل� �ً�f�=+ ، $وز��ًا ل���� U��1981م  أص� ،

 .2003أآ�'ب�  31!��� ب��J$�ر` +� وه' ال%=8 ال>ي ا��%� +$* �=��Rً� إل4 أن �
  ال���ب� ال%�ل$��S و�!��� ال�=%$� ال����5

ا.��اق ال>ي h!3 �3��6ت �1$�ة  ��ل$��S 6%'ذجً� ل���� ����د ����2004 �!��� ال�=%$� ال����5 ل��م 
���� دول� +� ال��ل  �
 3$? ال=%' "إل4 أن ��U  ل����ب، و�Qد�* ص$�c ال���د داJ# ال'3�ة

�دي ب$
 ���� ا�Q71970 ت ال�%# 1990 و���$� ��S$ل�� ��لGJ �!�& وه4 ال�='ات ال�� ،
 ."ا���Hب�
 4 ال'راء G$�Qلل=�� إ.……  آ$P 3�ث ذل\... وال�	ال 

  

 أج���، +��در +�  �=��� ا8R�6 ����$� �@%� رf$�� ل�'زراء، ب�أ +'را +� ���$h أ+�9ر` ال��� #M�6

��ب��* إل4 ال�%�\J *$و�'ج ،��'$�Tب$� "ا�6!�دات �3دة إل4 �� �%�`  ب�ل!$  ا�cال%���$� ال
ال>ي " ب��و�6س"3!$!$� وآ�ن �
 ب$
 ه>` ال%�5ر�X ب=�ء ��=4  ، و6<> ��5ر�RM X%�"ال%Sدوج�

ال��ص%� ال>آ$�  ، وب=�ء)��ل�$%$���(+� ال��ل ، وإ�56ء ال���h ال���X ����د ال'��Of  ����� أ&'ل ��=4
�$O 5.3ب��9<� " اج���ب'��"Rال�  b6 ال�%�ا�6، ل�9'ن ��ص%� إدار�� ج���ة  ��$�ر دو7ر، ��4 أ3�ث

 .آ'ا7ل%�'ر: ال��ر�R$� ل%�ل$P>R� ،��S الOcN ��4 ��ص%���
�دي، أ�� ��4 ال%��'ى ال�$���، +!� ب�أ ����$��Q7ح  ه>ا ��4 ال%��'ى اGصHي  –�@%� اBآ

 �!$!3 �3Gب$�*، أي  –إص 
�'�G%ال �%b=� بS3 
ال'&=$� ال%�@�ة ال>ي ���S%*، و&�ل8 أ��Nء  �
6<��  �
 ال<��د،Bي بB=ب* ب�لS3  ل ا.�'ال +� ال�%# ال�$��� و��اء ا.ص'اتGcل إن ا���Qو

و��6�  ال@Sب، وا���ف بBن ال<��د أص�U جSءًا �
 ال1!�+� ال�$��$� +� ��ل$��S، ا�R�67ب$� �$���
 .�* +� ال!�Nء ��$*أ��Nء ال@Sب �����

ال��ل%� ال����، +<� ��م  وأ��م آ# ذل\ 4Q7 ����$� �@%� ال���� �
 ا�67!�دات �
 ج�86 �	��ي ال=�bم
�  ، آ�ن ال8��9 ال@<� ا.����9 �'��س +�����ن1999$fر 
� �R�3%$� ال�'ل%�، و�� 
��@�ث �

*6. ،�%@� �$���� ��S$أ��م &'+�ن ال�'ل%�،  وزراء ��ل P!� 7ال>ي ��8 أ tR5و�����` 6%'ذج� ل�
 .آ=� ��6� أن �6'ا+X� h ال%��!�# 6<�9 ��1* إذا

�د�� ا�T$'��،  ، وب�� ���$
 ��4 آ��ب +�����ن، وأرب�� أ�'ام ��4 ا.ز��2001و+� ��م �Q7ا

 ال�'ل%�،� ���Rآ�ن ل�ى ����$� �@%� �� �!'ل* +� ال�  
$� �Bث"+!� آ�ن ����$� ��@�ث +� 6�وة �

��G�Hا�6!� ب@�ة �� وص<* بــــــ ،"ال�'ل%� ��4 ال��ل  ا ���=� "�QGJ.ب�،" ال���ر ا�cال��ل  ال �+ 
ال1!�+�ت ال%@�$�، و�Mب  وج�د �@>��ا�* �
 ��R&� ال�'ل%� �$� ال%=b%�، و�Qل إن ه>` ال%�R&� ���د

oال5>وذ ال�=�� +� ب� X$�5ب$�، و أ���1 ��4 ذل\ ب��cل ال%��%��ت ال�Qل*، و �%b=%ال 

 ال!'ا$6�
 ��ء �@� ���b 3!'ق ا��6Hن، ول  ��� �@��م ال��QGت الSوج$� وال�وابO إن ال�cب ب�أ ��$U آ#"

اv ��@�6* و���ل4  ا.����، و+� 6<� ال'�Q ���4 ل�'3$� آ# ال1!�+�ت و+!�ً ل%<�'�*، +� $3
 أن
�� ��=4 ال��%!�ا&$� إذا آ��6 : "و���ءل ،"%*h�J ال=�س ��'بً� وf��Q#، وج�# ل9# ث!�+�* و�<�ه$

�� J$�رًا وا3�ًا؟��!!" 
ال>ي +�U أ+!ً� ج���ًا ل��<9$�  آ�ن ��4 ال��ل  أن �=��b 6@' ثGث� أ�'ام آ� �!�م إج�ب� ��4 �	ال ����$�

 .%$�ال���د ال1!�+� آ��hf �'اج* ال�ول +� &��!�� إل4 ال�= +$%� آ�ن ����� أ�'رًا ���%ً� ب��، بB5ن
� " �!��� ال�=%$� ال����5"وج�ءت اHج�ب� +� ���
2004ال�در +� أ� ،   �qل �f�%6Hا j��6ال��

�M�3ة +� ال�!���، إن ل  �9
 ب95# ����� آ=%'ذج  ال%�@�ة، وQ� آ��6 ال���ب� ال%�ل$��S ال%���$���
����� �$�� +� وXM أ�� �%�5 آ�R<$� ل��<9$�، +�ل�!��� ��%U إل4 ال%��ه% ل��G�7ل، +�#95 

��ل'ك ب�اون  آ%� �!'ل ��رك –+� &��!* إلh$!@� 4 أه�اف ال�=%$� ، و���'ج8 ه>ا أو7ً  ��$�� ال��ل 
`���� �+ �f�%6Hا.�  ال%�@�ة ا j��6ي ب=��ح ل��@�ي ال%�%1# +� :" ل��!��� ال%��� ال��م ل���ال�

 ."و��='�� ث!�+$ً� آ$<$� ب=�ء ���%��ت ا6���ج$�

           
آ%� آ�ن ا��7!�د  -��'Qً� ل�� ول$� -رآS ه>ا ال�!��� ��4 ال@��� ال1!�+$� آ��Bس ل��=%$� ال����5

ا.ول، و�Q# آ# ��ء ��4 ال�%�ح ل�=�س بBن ��$5'ا 6'ع  ��f�ًا، +�ل�=%$� ال����5 �!'م +� ال%!�م
 "الR$�رات ل%'ا�$� ل�!��� ��\���Rرو��6، و��S� 4و��ه  ب�.دوات ال%=���� وال<�ص ا ال@$�ة ال��

�fG%� ل9# ا.و�Mع  ل$�� ه=�ك Q'ا��:" ول9
 ا.�� ل$� ب�>` ال��'ل� وه>ا �� ���# ب�اون �!'ل
��$!�� ل�=�ء ���%��ت ����دة ال1!�+�ت، �<�� 
ب3p�اث ال=��jf ال%�ج'ة، و�X ذل\ +pن إ3�ى  �9%

��$� و�$��$�، +�ل����$� وال�����5ت، ال�� ���د �c$$�ات ���5 ال=��jf ال���� ه� أن ال=��ح ل$
��c$�  والN%��6ت ل�Qq$�ت وال��9ن ا.ص�$$
 ه� أ��س ل@���ت أو�X، ول9
 �� ل  �'+� ال@%���

وال��ف ب��BلX��� 8$  ال1!�+� ال�$��$� أ�Nً�، و�� ل  �# ال%'ا&='ن إل4 ال�<9$� وال�5'ر


 و&%'p+ ، ���3ن ال�c$$� ل��JTال1!�+� ال�$��$�، �9'ن  .�@�ث �37$�ج�ت ا �$c�� 7 ���=و�

j�S� �3 4إل �@Mت وا�>��N%دي إل4  .ال	ل�� ��5آ# ال%�%'��ت ال%�%�5 7 ���� �+ �$+�ل�!

: آ>ل\ إل4 �'ل$� ��5آ# 3!$!$� +� ال%��!�# ال�b  +@�8، وإ�%6$�M�� ،
$�J�� ،
$�� ���ن ���

 �$$cب�ل� 
��ل�$� ،
��ل�ً� ب�=Pو –��4 ال'XM ال�اه . 
ج�دل �=�bون �$��$'ن  ل!�:"، �$��� ����$� 3$? أورد2004وQ� أ�� �!��� ال�=%$� ال����5 ل��م 

وآ��6 ال=�$�� +�  -ال���!� وال��=$� - ال1!�+$� �
 ج%$X ال�'ج��ت M� ا���7اف ال��U ب�ل�'��ت
���د ال��=� وال���$� ال���Q،��� اM7 –ال1!�+$�، آ�Sء �
 �$���ت ال�ول�  ال�cل8 ه� X%Q ال�'��ت 

�دي وا7ج�%��� وال�$����Q7ا S$$%ل ال�GJ 
ال@��� ال1!�+$� جSء " و�	آ� ال�!��� أن". وآ>ل\ �

 أو  3$'ي �
 ال�=%$� ال����5، .ن �9%
 ا��6Hن �
 ا�J$�ر��JTرة ا��3ام ا��J ه'��* دون

وه>ا �� أدرآ* ����$� �@%� " �ة آ����ه�م ل��$s 3$ ال���ض ل�����Gد �
 J$�رات أ�Jى، ��ط
 .�� +��* >ا ه'���9ًا، وه

 .و+�ء +�ج: إ��اد  اHصGح ل$� ���Sة  - ال���ب� ال%�ل$��S:  ���� ال��Sت: ال%�ر
 

الف
ة و
قاف
الث

ننو
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        يا فنية وثقافيةيا فنية وثقافيةيا فنية وثقافيةيا فنية وثقافيةااااقضقضقضقض                فنان العددفنان العددفنان العددفنان العدد
  جرعة مركزة من العسل املر: عسل اسود           بربري مصر الوحيدبربري مصر الوحيدبربري مصر الوحيدبربري مصر الوحيد.. .. .. .. علي الكسارعلي الكسارعلي الكسارعلي الكسار

  عن سوء فهم  أو سوء نية إما... املوجهه لعسل اسود  ترجع ألحد أمرين االنتقادات           الكسار أول من قدم املوسيقار وامللحن الكبري الراحل زكريا أمحدالكسار أول من قدم املوسيقار وامللحن الكبري الراحل زكريا أمحدالكسار أول من قدم املوسيقار وامللحن الكبري الراحل زكريا أمحدالكسار أول من قدم املوسيقار وامللحن الكبري الراحل زكريا أمحد
  عسل اسود  منوذجا رائعا لشرحية بسيطة من الشعب املصرى          فيلما سينمائيافيلما سينمائيافيلما سينمائيافيلما سينمائيا    30 ومسرحية وومسرحية وومسرحية وومسرحية و“ “ “ “ أوبريتأوبريتأوبريتأوبريت    250الكسار قدم  الكسار قدم  الكسار قدم  الكسار قدم  


  �1887'6$' ��م  13ول� ال��9ر +� ال!�ه�ة +� � 
ول  ��9%
آ�ن �c�5# ب�� وال�` و+N# ان ��U ا�!�ن �3+� ال��وج� ال�� 

 X%��%اد ال�+Bط بG�J7ه� +����` ذل\ ��4 ا�������ا ل�Rل* ال
  .ال='ب� +� ال��ص%� ال%��� 3$? أج�د ل��c  ول���� 

  
+�  1907وآ�ن ��� ال��9ر ���!� ل��%1$# �=> ص�c` وU�6 ��م 

# دار ال�h$!@�»$1% �3%* ب�9'�
 +��Q ل��%1$# أ&�h ��$�� ا�  
��=�Sم ب@� . »الGدار ال� �Q�+ �+ #%ب�� ذل\ ب�ل� h@ث  ال�

 .ال@�$

 U�وب�� ��5 �='ات �
 ا��3اف ال�%1$# ا����ع ال��9ر أن �
6�ا ل�%Gق ال%��ح ال<�9ه� +� �� �6$8 ال��@��6 ص�83 

 �$R�»*$ب s95ال'3$� » آ �وذل\ ب�� أن اب��ع ب�ب�ي �
$� �1%�ن ��� ال��� ��1917م R� 83دم ال='ب� ص��Rال O

  .ال��5ة ال�%�اء
آ�ن ال��9ر أول �
 Q�م ال%'�$!�ر وال%�@
 ال�9$� ال�ا3# زآ��� 

 1924أ�Q�+ X� �=@�� �%3* ال%��3$� ��م 
$� �1%�ن ��� ال����Q �+ Oاب� R� م ال��9ر�Q160و  G%�

  .���3$� ب��B'ب* ال<��ي +� ا7داء وا7ر���ل ��4 ال%��ح

 
ل�!��  ���3$��* ه=�ك �Q# أن ����1  �51934م ��م و��+� ال4 ال


 أ��GJ hل�� ���3* ب�ل!�ه�ة�Sال 
 .��$��* ال<=$� ل<��ة �
ب'اب «��رك ال��9ر +� +$�  �$=%��f ب�='ان  1935و+� ��م 

�1%�ن «و» �<$� ال�رك«ث  �'ال� أ+�G* ال����ة و�=�� » ال�%�رة
ألP «و» ب�$
 �3ا����� ب�ب� وا7ر«و» ج=$* ��3<=� «و» و���

  ."أ�$� ا�67!�م"و» �%='ع ال@8«و» ل$�� ول$��

 
$� �1%�ن ��� ال���O ال�Rدم ا��Q �%�7%� ���5آ� R� �6وآ�

  .ل%�b  أ+Gم ال��9ر 4�3 أ&�h ��$* ا�  ب�ب�ي �� ال'$3�
ب�� 3$�ة  ��1957م ) �=���(آ�6'ن ال�6�1 15ر3# ��� ال��9ر +� 

و���3$� » أوب���« GJ250ل�� �Qاب�  �3+�� ب�ل���ء ل�<
 Q�م
 .+$�%� �$=%�f$� 30و

  

 
 

\!�3 4+ tc� ب��ه� ��ارة �+%=> . ال<$�  ج��� ��آSة �
 ال��# ال%� 7 ���? أن ��>وق G3و��� 4�3 ��@�
$� ب�# ال�%# 46��6 ��* ��5آ�* وN6@\ �=* و��* ول�# ذل\R� X� �3'� ال%�5ه� ا.ول4 �6� أ6<�=� +4 �3ل� 
��جX إل4 ار���&=� ار���&� �����ا ب�.3�اث ل=�ى أ6<�=� داJ# ال�%#، ول=���ءل ب�� �Jوج ا7ب�����ت والN@�9ت 

 ال��# أم 49�6 ��4 أ��B%+ ،�=�>6ة ال��# ه���B� 4=� و�����6* ه4 ����6ت ��8 � \@N6 ال%<��ض أن 
�=� ه# �

`��Bب.  
  

ال�5ب ال��f� بPc5 ال�cب� و3=$
 ال�<'ل� إل4 �� " ل* دا7ل�* وه' أ� "ا.3�اث ��ور 3'ل ��ى �$� ال��ب4 
�h ا.3�اث =� 
ب�� �$�ب ���5
 ���� �NQه� +4 أ����9 ب@�� وال�` ال%��ج� ل$@!h �3%* ب�ل�'دة ل'&=*، ول9

��م ب�ل%=�h وال<�9 وال��'ك ا.���49 الG ��!'ل +4 �� و�5'اf$� ال��5 و���$�ت ��'ك ال��o �=�  ج��* �
 4+ *fال�� #�ال>ى B56 +$* وال>ى ���و ب�ل%�1ل4 �=> ال'ه�� ا.ول4، ل$��أ ال�اع ال�را�4 داJ# ال<$�  و���أ ����6ة ال�
و&=* وداX%��� #J 7 �!� ب@!'ق �'ا&=$* و�<N# ��$�  ا.��اب ب# �45R و����P �=�  ر��� ل%��د أ�6  �@� 

<�ظ ���Q'!3 4 ، +$9'ن ه%* ا.ول ه' ال��وب �
 ه>ا ال�@$  ر���� دول� أ�Jى ����ه  ��4 ا��3ا��  وال@
  وال�'دة ل'&=* ال46�1 أ����9 ��ة أ�Jى

 

 ج$�ا6* ال!�ا�4 وال�4 ل  ��R# ��$* ب�ل@8 �%� ا��ح ل* اc67%�س � ��f�� ن�N3ا.3�اث ��!4 ب* +4 أ �$� 
ول9

'ص$� ال%��%X ال%�ى اب��اء �
 �!�ل$� ��� ر��Nن و&!'�*J 4+  ال<'ل h�&ة ال�$� وأآ# ال<�$� وGوص
�$� ذل\ وا���6ء ب�ل�<# الc$� و�=�!* ال�<'لq%$+ 4 ل* زج�ج� ال%$�` ال%��6$� �$�ة  
��4 ال��ب$� وال���� �
��د�� �
 ال@=<$� ل1!�* بBن �
 ��5ب �
 �$�` ال=$# ��'د ��ة أ�Jى، آ# ه>ا ال@P5�9� *���� 8 أن ال=%'ذج 

 �N@�%أ3$��6 ��4 ا.���49 ال  f�Q *646��6، آ%� أHال%���5 وال�فء ا 
ال��اق إ6%� ه' 6%'ذج زا�J Pfل4 �
�%� ����* �%� ب%���3 �@'ل " وه' �� �6* إل$* ال�<# +J 4��� زرع ال��  ا.���49 +'ق ��U ال!%�"ا.آ�ذ�8 

$�* ال%��� و�=��4R� ص�+� و����$� +$�� ج$=�ت ���ب����f��6 *�G$� +4 ر�S  ��ر��4 ل$�U ب%!��Nه� �
�، +$!�# ب'ا�Q* و��$� �!$$  ا.�'ر ��ة أ�Jى ب%=b'ر �P��R ����` +$* �'اج�� �  �� *$�� �%��J *fار��ا

ال%'ر ال!��  ال>ى �%��\ Q=��� ب%� ������ أج%# بGد ال�P�'� " 4+ �$6 داود"+X� �$>��+ ���9 �  جGل 
`�b6 .6Hث� ب�ل�فء اB� �%3'ل*، +�6�9 ول9=* وآ 
��46 ل�����f وال8�5 ال%�ى آ�ن ل* ه' ا.B� �Jث$�ا ��4 آ# �

�3'ل ج%$X ��5آ��  ��4 ���* و�6ب�� �
 �3* ا46��6H ال>ى اآ���* �=� ، وآ6B* �6%� ص$P ب�ردة أQ �>M�را 
R� X$%ج �$c�6* و�=�4 ال<$�  ب�'Rث�ت ه4 ب�Bو� �>�
 +Bآ���* لJا���67ش ��4 ال�' ال�� 
� 
$��* ول9

�$$c� ث�ب�� آ%� ه' دون #b� ى�  .ال%=�h ال�SلN>� 4+ 4$# ال%'ا&
 ا.���49 ��4 ال%'ا&
 ال%
 


 GJل � ��>ال<$�  �'ج* ص<�� إل$=� ل  ���? أن ��ب� ب��ه� ��4 وج'ه=� +4 3=' ور�Q ل�=�$=� �Q'ة ه>` ال
�!��  آ'�$��� ال%'PQ ب��86 آ'�$��� ا.+$��ت �%� �$=�ر�' �Jل� د��ب ال>ى ص�غ أ3�اث* +4 إ�93م وص�ق وأج�د +4 

ج��=� ���6� �
 +�\ �'ج� ا.+Gم ال�4 ا�����9=� &$�� �='ات ال�!� ال%=�م، آ%� ��g ب'M'ح ��Jة ال%�Rج �Jل� 
���4 آ%'�6$� ��بh +4 ال�$��ة ��4 إ�!�ع ا.3�اث داJ# ال<$�  و�!��  ��5ه� ����ب�� �=�!# �
 �3ل� إل4 أ�Jى 

 .ون ��# او ا6<�لد
 

  6��أ�� أداء ال$�1%%
 ب�أ �
 ا3%� �3%4 و��ورا ب���6م ��ل'�� وادوارد ول�<4 ل�$8 و&�رق ا.�$� وإ�%� �%$� 

 ال8�5 ال%�ى �
 GJل أداء راق دون �P�9 أو ��$� ا67<��ل � ��+!� Q��'ا ل=� 6%'ذج� را��f ل��5@� ب�$

ب����3 ب�=P وب��Q و��� ا��@$�ء، واآ�ه� "%� ���� �!'ل� ال<=�ن صGح ج�ه$
 الSاPf ل$!��'ا ل=� +4 ال=���� +�$
 .وال�
 أب'ه� ب�h5 زي ال�اء

  ب!�  أ%3� �@�*
  

 

 
ا�6!�دات آ1$�ة �  �'ج$��� ل<$�  ��# أ�'د أ�J أ+Gم 
�6  ال9'�$��� أ3%� �3%4، وب�� ��5ه��4 ل�<$�  زادت 


 إ�� �
 �'ء Q=���4 ب��6B ا�6!�دات Q� ��جX .3� أ���
  .+�  ل��%# أو �'ء �$6

+%%� 7 �\ +$* أن ال=���3ت ا.J$�ة .+Gم ال=�  أ%3� 
�3%4 وا6<�اد` ب��ر f�Q%� ا��Hادات ب��� �	رق 

 .ال���� �
 ال=�'م 
 

نو
الف
ة و
قاف
الث

ن
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  نفسك اكتشافكن مبدعا وأعد 
        ميكن تعلمهميكن تعلمهميكن تعلمهميكن تعلمه    ووووصفه شخصيه صفه شخصيه صفه شخصيه صفه شخصيه ليس ليس ليس ليس اإلبداع اإلبداع اإلبداع اإلبداع 

        ههههاألشخاص املختلفني هلم أفكار خمتلفه جتاه الشىء نفساألشخاص املختلفني هلم أفكار خمتلفه جتاه الشىء نفساألشخاص املختلفني هلم أفكار خمتلفه جتاه الشىء نفساألشخاص املختلفني هلم أفكار خمتلفه جتاه الشىء نفس 
        ستجد صعوبه فى اإلبتكارستجد صعوبه فى اإلبتكارستجد صعوبه فى اإلبتكارستجد صعوبه فى اإلبتكار، ، ، ، أفكار جديده أو مواقف جديدهأفكار جديده أو مواقف جديدهأفكار جديده أو مواقف جديدهأفكار جديده أو مواقف جديده إذا مل يكن لديك الدافع الداخلى إلجياد حلول وخلقإذا مل يكن لديك الدافع الداخلى إلجياد حلول وخلقإذا مل يكن لديك الدافع الداخلى إلجياد حلول وخلقإذا مل يكن لديك الدافع الداخلى إلجياد حلول وخلق  
        إكتشاف قدرتك على اإلبداعإكتشاف قدرتك على اإلبداعإكتشاف قدرتك على اإلبداعإكتشاف قدرتك على اإلبداع لن جتد صعوبه فى أن تعيدلن جتد صعوبه فى أن تعيدلن جتد صعوبه فى أن تعيدلن جتد صعوبه فى أن تعيد، ، ، ، إذا إتبعت اإلجتاه الصحيح إذا إتبعت اإلجتاه الصحيح إذا إتبعت اإلجتاه الصحيح إذا إتبعت اإلجتاه الصحيح    

 لحظهلحظهلحظهلحظهما مع رؤيته للحل فى نفس الما مع رؤيته للحل فى نفس الما مع رؤيته للحل فى نفس الما مع رؤيته للحل فى نفس ال مشكلهمشكلهمشكلهمشكله الشخص املبدع احلقيقى لقدره مذهله لرؤيهالشخص املبدع احلقيقى لقدره مذهله لرؤيهالشخص املبدع احلقيقى لقدره مذهله لرؤيهالشخص املبدع احلقيقى لقدره مذهله لرؤيه

 

 
'د` ال%'ج �
 أQ�م ال'��f# ل�'ل$� ا.+�9ر ه4 وص# ا.+�9ر

و��  ذل\ إ�� ب'X� ���M . أصG ب����N ب���!* أو ب�JBى
4+ ��Nال%���د ب� 
� P��R� ق�$� . 
أو وص# +$��9

��� 
��!���� ال�%$X دون  ����# �X ا.�$�ء ال��N�� .4د�$
�$9>� ،*+�MHأو ا ������� 
إل$��  وأ�b6 إل$�� ��4 أ9%� ��6

 U� .ب>ل\ �����ب@$? ��Rج ب95# ج��� ل  �Bل<* ال=�س و�

 :الدافع الداخلى  •

h�Jد �3'ل و���H 4�Jال�ا X+ل��\ ال�ا 
أ+�9ر ج���`  إذا ل  �9
 ���� ص�'ب* +4 اHب��9ر أو ال����� أو 4�3، أو �'اPQ ج���`

�$$cو7 �%# . ال� ?@�� #b� 4�3 إه�%��\ ��8 أن �9'ن آ�$�ا
��N ال%��R<* ب$
 ا.+�9ر ال!��%* وال%�Nد` ل�� �
 ال�G$95ت


 �� آ�ن �'ج'دا و��U  و��Rج �=�� ب95# ج���، � P��R�
 .�$�i ����9ا

 :التفاؤل  •

 b�� نBال%��ع ��د` �9'ن ل��* إ��!�دا �%$!� ب tR5ال 
وإن أى �@�ى ��%� ، ل�� 3#) إن ل  �9
 ج%$��� ( ال%�5آ# 


ول$� ��=4 ذل\ إن ال%���$
 . �'اج��* آ�ن ص��� �9%

 الw9ب* �1# ب�4Q  ��6'ن أ3$����6�اء &'ل ال'�Q أو 7 ��

و7 �!<'ا  ال��5ــ ال<�ق إ�6  �9� ب�4Q ال�7�5 ��9<'ا ب�لw9ب*
 

 أ��م ال�@���ت وال%'اPQ ال��* ب# ��@1'ا ��Sج��


ال��اf# ال%��3* 4�3 ���وا ال@# ال���� ال>ى  ال@�'ل ب$
أ�6 أ��N �%9=\ أن �<�#  .�=��8 ال%�95* و����c'ا ��$��

  ��1������ U� .و�

 

 ــ:كن منافسا  •

 U$@ ل
 ��� ص�'ب* +4 أن ��$�، إذا إ���� ا���H` ال
9%
 ا��Hاع +4 ه>` ال�%�$* . إآ��5ف Q�ر�\ ��4 اHب�اع �

�� �i$� د���pوال�<9$� ب *b3G%ك ��4 الS>@إن . ��%\ و�
�=�+�� �X ا.��Rص  أ+N# و�$�* ل�%# ذل\ ه' ان �9'ن

� ال%��ل و7 ���ب �
 ال���قال>�
 ��=�+�'ا +4 6>.   �ب�ل�
�6� أن ، �
 أن ا.��Rص ال%���$
 ج�ؤا �
 �J<$�ت ��='�* 

�i$�  ���أ83  .إ�6  �@�'ن �� �<��'ن ���5آ� ــ ل �Nأ�6 أ�
 .�� �<�# 4�3 ���ع +4 �=<$>`

النظر إىل املشاكل على أنها فزوره مشوقه ومثريه  •
 : لالهتمام

��4 أ�b=6 �=6  ��6 ل�%�5آ# وال�!��تإن أ3� ��5آ# ���%���=� إ
 �� h$!@� أو �=��!� h��& 4+ P!� ل أو �!��ت'�!� �$��4ء 

ول>ل\ 7 ��56 أو �6ى ا.��اض ، داf%� ��6=8 ا.ل  .%�6=�`
ال%��ع �=�b ل��i$� . *�95% ه��� �@�ث ال��6��R� �Q 4 أن ه=�ك


�9'ن ال@$�` ــ +4 ال@!$!*  ��4 أ�i$� ��6 &�$�$� و��د�� �

\�>6 
� 
�����  ��8 ان ����  آ$P �9'ن، إذا أردت ان �@�
آ# ل@b* . �$�` و�Q'5*إب��9ر �4ء ج��� ه' ���ب* �. 

 .�'ف c�ٌ=4 3$��\ و���� ال%�# �=�� �!N$�� +4 اHب�اع

 

$* أم �9%
 ���%*؟R� *>ب�اع صHه# ا 

9%
 ���%* " �6  " اHج�ب* ه=� ه4�,  O���� 7 *6آ%� أ
$* أى آ�ن 6'���R5ب�ل . 
 ه=�ك ب�o ا.��Rص ����$

���!* ال�4 ه  ب��$���  ــ ل  ��رب'ا أ6<��  ��4 ال�<9$� ب�ل
�$�ه  ب# و4�3، ��$�� 
� 
$>��R�  �6ذل\ . 7 ���+'ا إ Xو�

��$* �X ال'�Q ل��U �����  اHب�اع �9%
 ���%* وال��ر�8
 ��1�. 

 : أنت مبدع •

إ6%� ه'  , إن اHب�اع ل$� ��=�` أن ���Rع �4ء ج��� ب�ل#��9
 Oرواب h�J ا.�$�ء 
إ6\ ل�� ب@�ج* أن . و��QGت ج���` ب$


 ال��5 ل�9'ن ����� ــ أى �tR �%9=*  ن 6'���9'� �>��R�

 �9'ن ب# ��ذا �<�# اHب�اع 7 ��=4. �%# ذل\�.  O!+ \6إ

 O!+ وا3�ا G3 ل'�Q 
�@��ج ل��@? �
 �3'ل ����د` ب�7 �
 .ل%�Bل* ��

 :اإلبداع ميكن تعريفه  •

إ���د  اHب�اع ه' Q�ر�\ ��4 ج%X ا.+�9ر ب���!* +���` أو
أى +�9` ج���` ه4 . <$�` ب$
 ا.+�9ر أو ا.�$�ء��QGت �


� *�'%�� ����. ال�=�ص� ال!��%* ال�4 أ�$� ���$��� أو ص$�
 $%�'ل$<* ج���` ���%� ��4 إ���د  آ'�Q \6درا ��4 �

�$� .�����6* ال��QGت ب$
 ال�=�ص� ال�4 ���و �=<�* و

•  `���Hال>ه=4  وامليلا: 


 ل�  أ+�9ر $>��R%ص ال�R�.ال45ء 6<�*ا `��� *>��R�.  4+

 أج# . ال@!$!* ا.+�9ر ���%� ��4 &��!�\ +4 ال=�b ل�q$�ء�

��$\ أن ��آS . ����� ��$\ أن ���b6 �$c\ ل�q$�ء  أن �9'ن
آ# �� ه' ���'ب . �
 ال�$��6ت �=�� ��4 ال�@�$# لq+�9ر أآ�1

4+ ��b� 4�3 كS$%� 4%=ى و�<c� �3م 3'ل\ �=\ ه' أنSال .
��8 أن �9'ن أ+�9رك +���` ، �@�ول أن �9'ن ����� �=���

`S$%و� �Q'ال ��=��� �9'ن  و�@�ث ذل\ . و�	ث�` +6 4<
وP!� 7 ، �!��  الR���ت أ��N ���7 ج$�ا +4 ال<��h و+4

 . ��رك وآ
 إ���ب$�. �'PQ ال%�<�ج

 :أوصل األفكار ببعضها  •

��%# ��4  و��4 ال<'ر ل��* إ���6را ب�ل%�95* وب=�>ب إل$�� 
 إ6*. إ���د ال��اf# ل@��� و7 ����ه# وج'ده� B�� 7 4�3ل 

 ���3 
�����الS+ *�95%ور` �X ال��آ$S وال�<9%� �$9
ل�9'ن ����� �X�5   .�4ء �
 ا.ل  و�'اج���� 4�3 ل' �@%#
 .و آ
 �'اج�� و7 ����ب

 ــ:ال تنتهى التعلم عمليه  •

�4ء �JI ه�م ��8 و�M* +4 ا����Hر ل��U ����� ه' أن 
��8 داf%� أن �9'ن ����3  ل>ل\ , " �%�$* 7 �=��4 " ال���$ 

+�ص*  7 ��8 أن �X$N أى �4ء �!�م ل\. ب���  �� ه' ج���
، ز��د` ال���  �9%=\ �
 أن ��U ����� ب'ر` +��ل*. ل���� 

 .ص<* اHب�اع�@�ول�\ إآ���ب  �Jص* �=�

 

\�� �X� ،\=9% �4ء �
 ال���b6 4+ �$$c\ ل�q'ر و+4 أ56
أ3$��6 �6ى إن . ب��'ل* إ��د` إآ��5ف Q�را�\ اHب�ا�$*

ال>ه=4 و7 ��� أى  ب�3�%* �
 ال���$   الtR5 ال%��ع �%�
ل$� . ��5'ل 7 ��%# +�9` ��ور +4 رأ�* و���5 أن �<�$9`


 اHب�اع ��=4 ذل\ إ6\ � �>Q'� `�� ����� 9'ن� 
 ول

 ، أ�Jىi%&إ ،*b@ل�!�\ و��%� و��'د  را3* و �9'ن أ��6 ل


 ال���  4�3 ���أ ا.+�9ر ل��'ارد ،Hب�ا�\ � PQ'�� 7  �%ال
 .��` أ�Jى وب�p!�ن أآ�1

 :خيال مرن  •

 إن الtR5 ال%��ع ال@!$!4 ل* ه>` ال!�ر` ال%>ه�* ل�ؤ�*
آ%� ، 6<� ال�@b*�� أو �@�ى �� �X رؤ��* ل�@# +4  ��95*

الc$� ���اب�* +4 و��Nت ��'ا+!*  أ�Q *6در ��4 ج%X ا.+�9ر
tR59'ن ���@$�* ل�� �Q ��=9ول *�أ�6 . ال%�'�O ���و ب�$

إه�أ . 7 ����\ �=� �'اج�* أى ��95*. أ��N �%9=\ �%# ذل\
ال%�  ، �� 3�ث Q� 3�ث. +4 ال@# ول$� +4 ال%�95* و+�9

��3G�6%# ��4 إص P$ع +4و�6� آ   PQ'%ه>ا ال 
ال�Rوج �
 .ب@# ��S# آ# اTث�ر ب# و�<$�

 :عدم الرضا البناء  •

�B +4 ال��ل  �
 3'ل*J 'ل��* و�4 ب%� ه tR� إن أى 
 O!+ذل\ و `��� �Mو7 �@�ول �%# �4ء ،  و���5 ب��م ال�


ب=�ء +$%�  الtR5 ال%��ع ه' �
 �Q'� <JB<�  3$�ل ذل\ ــ ل9
��ء  U ل=<�*����h ب�>ا ال'�4 و7 ��%J.ص +� ه>` ا'c� أن

و����*  ,و��cق ــ إJB� *6> ��م ال��M ه>ا ب���!* إ���ب$*
S+�3ا ل�%# �4ء ب=�ء ل* +�f�` ل* ول%
 3'ل* و��%# ��4 

�B إصGح ه>اRال. 

 �6$�* ج�ب�. د: ال%�ر 

  "Iداب اHج�%���ت وال%=����ت : �!�ل* ب�='ان 

نو
الف
ة و
قاف
الث

ن
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  ال�!# أ����9 وال$� أ��ا�f$� ؟: ا.���اء ��� ا��'ل ال@��� 

ج�ء ال��وان ا.��اf$�� ال!�$U وال'�53 ��� أ��'ل ال@��� 
لP59$ ل���ل  أج%X 3!$!� ه>` ال�ول� ال�$'6$� ال�Rرج� ��� 

$� وا.6��6$� آ��د��� و���B ل=� ���� ا.�
 ج%$X ال!'ا$6
 ال�ول
� ال<���6 ال��بh ج�ك �$�اك ب!�ار $fا�9���7 آ%� �%�` ال�
���ب +$* �
 أ�<* ل�!'ط M@��� ول$�� أ�<* ��� ه>ا ا.���اء 

 ال�Sل و7 �@%�'ن ���  ��3 �� ��ا+�'ن ب* $�ال'�53 ��� ال=��

 �+ h$!@ب�ل� 
ه>ا ا��7�اء �
 أ6<��  و���ل8 ���� ا�7
ال%	�Q �3 ��� P'ل�  أي ال��h!@� �6 +� ج��%�* وه>` 
ال!�ارات +�ر�� ال%�=� وال%N%'ن ل  ��Rج ا7 ب�� ����Gت ال�!# 
 
ا.���t6 ��� �9 ال!�ار ب�7 �
 أ��R�ام ال<$�' M� اي �Qار ���
أ��اf$# و7ن أ����9 ���  ان أ��R�ا��� ال<$�' +� ه>ا ا��7�اء 

<N@�� أ��م ال��ل  اج%X 7ن ال�5'د ��� ه>ا ا.���اء ال�%�� �$
 
دول� آ��ي +Bآ�<� ب�<��m ال!�ار �
 �@�'ا` +�%�ذا  �36
 أآ�1 �


 ال��ل  � X%م ال'��7ت ال%�@�` ا.���9$� دو�� و��� ��ئ و��'!�
ب%��6�ة أ��اf$# +� ار��9ب ج�اf%�� ال�h3 �+ ��5 ال8�5 

ل@!$!� ا�N@� ل���ل  أج%X +�ل�!# ال<���$=� ا.�Sل وال%@�ص� +�
أ����9 وال$� أ��ا�f$� +�# ال��ب �Qدرون ��� �@���� ال�!# 
ال%�ب� ل�>ا ا.���اء أم ل�$� ال%�'ث* ب���ء ال�5�اء ال>�
 M@'ا 
6<��  �
 أج# 6�ة ال�N<�ء وال%��M وال=��ء وا.&<�ل +� Bب

R$وا7دو�� ول�8 ا.&<�ل ل ��<�<<'ا �=�  �Sة و�@%�'ن ���  ا7

 أ�� $���+ #�Q ��$%ر ال%>ل ل���ب ج�و�@�ول� �=�  ل<\ ه>ا ال@
 s$�� وان  ��c�6 ال'$�
 أن ��@�ر �
 ه>ا ال��وال$�ان ل<��
ه>ا ال8�5 ال<���$=� ال%=�M# ال@� آ�%$X ��'ب ال��ل  +� �Gم 

ه>ا ال@�ر والGbم وال�Sل� �
 ال��ل  +� g#  ؟ام ا�6  �$�$5'ا +�
ب� �R$8 و�!# أ����9 ��ب� �
 ب�$� و�� أ��ا�f$� ص%� ��

 �Nو��$=� آ��ب أن 6@��8 أ6<�=� أ� X%ص�$'6$� ��@��� ال��ل  أج
... 


 +4 ال��9ب�ء :ا�7  $>g'%ال  
 .رج'آ  ���وا �
 ���N=9  ����6أ :�='ان ال%�5رآ�  

 4+  9f�Q�ل9# اص �=�$NQ �5=9  ����6 ب=��N� 
أرج'آ  ���وا �

 3!'ق ا��67ن وال%'اXQ ا7ل��9و6$* ال@�+* وا$�G�7م و��6

 .ول9  آ# ال�95

 +4 ال��9ب�ء ال����'ن ب�5آ�ت �'ز�X ال��9ب�ء ب�='ب $>g'%ال
 *6�$ال�ل�� و�%�ل ال�ل�� وج='ب ال!�ه�` و�%�ل ال!�ه�` +�ق ال
ال%��5آ* وا�7��ل �����ه  ب'Q<�ت ��$��* �6$�� ���ه# وز�� 

�Q��
  ال��9ب�ء وال$�B� ل��  و��آ�  ب�ون��6� ل%'� 
ال�آ�'ر �3
 *6�$�� اث=�ء Q$���  ب�%�$�ت الRل�  �M��� ��$�6 ال@$�ة ���
ال�ور�* واB56 ال%@��'ن ��� ال%'XQ ا7ج�%��� ال�5$� ال<$� ب'ك 


 +4 ال��9ب�ء " ب�='ان $>g'%ال"
%N�� ا ب=�5 ب$�ن'��Qو :

 وال����$
 ص��J ل'ز�� ال��9ب�ء �Qل'ا +$�� 6@
 ا$>g'%ل

�� وال%'ت +� آ#Rم دون أي �!�ب#  ب�ل��9ب�ء ���6ض ل�'�
ل�%�R&� ال�� ���6ض ل�� +%�R&� ال��9ب�ء ��� ا��6Hن ����8 
 PQ'�� ث�رI ��6ن +� إ3�اثHج�  ا �+ �fور ال�$�ر ال��9ب���
�'ر��� ��� ���ر ال�$�ر و���* وال%�` ال�� ��!� GJل�� ال%�ب J


 ذل\ �3وق وQ� ����8 ��ور ال�$�ر �@� �Bث$� ا� B5=ل�$�ر ، و�
ول��$�ر ال��9ب�I �fث�ر �3ار�� . +� إ3�اث ��# �'��M أو ال'+�ة 

ه� ال�� ���8 ال@�وق وIث�ر آ$%$�f$� ه� ال�� ����8 +� �@�$# 
 
ال�م وال��GR ال��$* و6@
 ��%'�* آ�$�` �
 ال%�=��$
 وال<=$

إ��دة ال=�b +� أج'ر ال����$
 . ل* وال�%�ل ل=� ���ل8 ب�$�� و��د
 ��f�& أرب�ح h!@� *Nب�Q *آ�� 
@=+ *��� *>ب�ل��9ب�ء ب

 ه>` ال%8��9 �� ه' � 
@6 
ب%��'د وأ3$��6 ب@$�ة ال����$
 ا�

$� أ��ة �
 �%'ت �=� أث=�ء ال�%# أو ب��8 ال�%# � . X%�آ# ��6
 x� �=إن 3�ث ل �=f�=أب #�!��� 
%N6 ه' أن *$+

6��ل8

 
اذا �'+� اي �
 ال����$
 ب�ل��9ب�ء أث=�ء �%�* أو ب��8 ال�%#  1 

 
�'ا ل�� 
أن ��ف .���* ج%$X ���@!��* آ���� ���وا` ب�ل>�
 .ال%��ش $3=��

�'ط وال�9�5ت  2 Rال ��� 

 ��� ال@$�ة ل�����$$��� ��%# ب'ل$
 �$fال��9ب�. 

�� ����� وإG3ل ل9# ا.ب�اج ال%���ل�9 وال�� ��� 3 Rض أرو3=� ل�
$t ب�ل ���h ل%���!� ا.ب�اج  4R� . #ال��� 
و7 +�ق ه=� ب$

أ6=� 67��8 . ال�اf  وال���# ال%	�Q +��9%� واج��ن ل�%�* وا3�` 

 ا���7ذ ج%$# ال%���5 : ا�7  
 �=$� ال=�  -ال%='ر`

 ب�� الN@9* : �='ان ال%�5رآ�

 

 
* أآ�� �%�$� ��Q* ل�8�5 ال%� ى RRل8�5 ال>ى !! ال �+

 *RRب��� و&=* ب��  ال *���J ��'9@ال%<��ض ب�ل 
�
ب%Gل$  ل�N<4 ��� �%�$�ت !! �!�را�* و��آ��* وأرM* و4�3 ب$�*

� ال�cز !!! ال�$X ال�$��5 RJ و��آ�ت ال���ول ا���� ص'ب
 !!لN%�ن ا+Gس ���!�# �� ل' �Jج'ا �
 ال���*

ل  ��9<4 ب>ل\ ب# ��� و���4 ل�$X ال�cزل�>ا ال8�5 ال�@'ن ب��� 
ب�7 �
 �'+$� ال�@  وا.رز و�$�ه� �
 ��X ه4 !! ال�'ق ال@� 

 ! ��زال� �<m��>� 4+ �9 ج$'ب* ل$��'ل &���*! أب�O ال@!'ق 
��� �� '>�  ! ب@� �=* ال�cز ال>ى �

 \��%� #$fو أن ا��ا��� 
أب�O 3!'ق ال%�ل$9
 ا�67<�ع ب%�9$��  ول9
�� 
 !أآ��1

 X$�'� 4+ ن'M��  96ب��  وز�� ال���ول ل�� و��4 ��$# أ+��اض أ
  !!!دا�fة 8�6 ج$8 ال%'ا&
 ال%=�'ب* �=9  ��<�

أ�6ب$8 3أ+�اد �
 ا�67ب$8 ه4 3+%
 ال%��وف ان �3ج� ا��7ة 
������ ا� P7 ه>ا +4 +4 ر� S�Rووا3�ة ل� ���  �6'ب�$
 ل�

 
وآ�=� ث!� أ96  ��!��'ن ب��ه� ب<��` ل$�� ب�ل��$�` ��4 ر+X ال��  

��J 4+ *$6اS$%ب@�� أن ال!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

 ج%$# ال%���5 ا���7ذ : ا�7 
 �=$� ال=� -ال%='ر` 

  �Jب� ال���:�='ان ال%�5رآ� 

 
�* ال%�5'ه� +4 �� �� ان �=��4 &��� ا7 ال�=\ ال�ول4 و�56&�

و�6�أ +4 ا7آ�� ه# ب�m 3� ا�6����7 ب��Rاء �� ل���5$%  +4 
ه# ال�=\ ال�ول4 !��$�ة ا7صGح ؟أم أن ���ب ال!'م 7 ��5$�  ؟

 *����R� أ6<�=� ؟ وه# ال�=\ ال%�5'ه� 
أدرى ب�bو+=� �
ال���$%$� 6@'  و�$����* و�@�آ$* ���4 لGصGح ول��+X ب�ل�%�$�

أ��� آ1$�ة ���ح 6<��� +�$��� ال@9'�� ال@�ل$� أ�Mت !ا.��م؟

 ا37��fت � #N+ه# آ�ن .��4 آ�+� ا.ص��` وال@�ل� ��@�ث أ

 
���$  ا���7>ة وال��9ر ��د+� أم و+b=� h'�� �����؟ال  �9
���$%=� و�=�ه�=� ��Rج ال��9ر؟؟أل  �b# ال���$  +4 ��'ر ���%� 

%� �%��Q ت ال�6$� أ�6رو ال�6$� ب�ل�����f�%� 4+ ��'�6 �=ج ل�Jأ �
وا7دب�ء وال��%�ء +4 ��4 ال%��7ت وg# ذل\ 4�3 ال!��8 4�3 

�=��� �3ول ال%�Rب ا7ول اد��ء ال���* +4 ! ا���ت �� الc�ر
 7 G1%+ ات +=�$=� ��آ=� ��$* أ�� ا7ن�$cال� ���� �=�<Jوأ ��'�ال�

���� 
��ت �'ق ال�%# ال@� وال���$  وآ>ل\ �� أرى ربO 3!$!4 ب$
 j��Rب�ل@$�ة ال�%�$* و�@��ج ال *����%'6* ب�ل�����ت P$�M ال
ل��ر���ت 7ص�� ل�� ب%� ���%* ا7 ال%�%$�ت +=X$N �%� و���'د 
أب=�f=� +4 �<�ه�ت 7 ص�� ل�� ب9'6* &�$8 أو ��=�س أو �@��8 و7 

�R�� #ل هBوأ�� ���& X$%ا6$* ل' أ�%  ذل\ ��4 ال�S$%ب ال
� ل�=* ل��Gاف ��4 �'ز�X ال���* ��4 ال�9$�ت ال�4 J
�$���'ن +$�� و�R��'ن و&=�  +4 ال�اJ# وال�Rرج أم أن ه�%� 
 ��fص ال�4 ل  ���  �=�� ال!�ى وال=�'ع وال9<'ر ورا�Rال���$  ال
 O$ب� 
�* وأ�6 آ%'ا&RJب ال���$  و�M وال��ف ��fورا 
�


 �!��9  ا�N�7ح ل%��ب�$
 �!�9�7  وه  آ�1 ل�ى ��Rو+4 وأ��4 �
 
4 �� أ�5J` أن 6<!� ه'��=� �QB+  $ح ال���Gرؤ��9  7ص 
�
آ�1ة ال���رب ال�4 أج��� ��4 ال���$  +9%� �6ى آ# �
 ه8 ودب 

  أدل4 ب�ل'` +4 أه  �	���ت ال�ول* �=X ال�!'ل وال!�د` وال�ج�ل
 
  �@%'د ���اv ال��ز :�7  ا

ال�!# : ا.���اء ��� ا��'ل ال@���  :%�5رآ� �='ان ال
�$�fا����9 وال$� أ��ا 


 اج# ال@h ��9ا . ال%��@$#� 
$�M�=%و��9ا ل9# ال�5+�ء و ال
�=�� 
��N�� 
و��6�وا +� .. ل#9 �
 ���=� NQ$�=� ال��دل� ول#9 �

6� ب��pدة ه$��9 أج'ره  و�@�$
 أو���M  ب$�'� 
�6  ال'ز�� �3
ال%�$5$� و����%3  �
 ال%�R&� ال�� ����M'ن ل�� و+� ال=���� 
 #ه�دوا ب��$� �'Q<�  ب�%# ا���م أ��م ���� ال8�5 و+
�'ط وا��7�م +'ق ا7ب�اج ��3 ���5 ب�  ال='اب و���ل Rال


 ب�ل��9ب�ء ��4 ا��م وQ� ��3  ال%'g<$. ال'ز�� �
 �Qارا�*
 
$>g'%ال #ال%�=�س ��ه� اب�g* و�Qل'ا ا�6  �=> ر3$�* ل  �@
�ت ا��7$�زات ��4 �Qب�ل��9ب�ء ��4 اى ا��$�زات 3!$!$* وا
�'ط وال�9�5ت R4 ال�� 
ال��ل�$
 +4 ال%8��9 ال%9$<* ا�� ال��ل!$

vا7 ب� `'Q 73'ل و G+ *$fال@9'�*. ال��9ب� �b�=� #���6ل ه 
 �f��J 
ووز�� ال��9ب�ء 4�3 �@�ث ا��7�م ب#9 ���$���* �
ل�%'ا&=$
 اص@�ب ال%�لU و�f��J ل'زارة ال��9ب�ء ام �$��درون 

 �Q'!3 4 ال��9ب�ء+ 
$>g'%ء ال��ا7ج�ب* �=� ال@9'�* . ب��
6� و�=��+�� ��9  +4 ا��7م ال!�د�*'� 
 .وال�آ�'ر �3

  �@%'د  :ا�7  
 �b+�@��Q7ا  

 �9'ن؟ :ال%�5رآ�  �='ان� ��G3ة ا��+ 

 
 ال�Gم ��$9  ور3%� اv وب�آ���

أود أن أ�@�ث +� �'M'ع ه�م أ7وه' �'M'ع +��ة اG37م و+�رس 
 +��ة اG3م آ# ��ب �
 �9'ن؟ اG37م

آ# وا3� �=� ��@? ا�6ء ال�$# وا&�اف ال=��ر �
 +��ة ا�G3* آ# 
ول9
 �X اP�7 الc5��� ���5# �<9$� اي ��ب ه' +��ة اG37م 

ال$'م �'اص<�ت +��ة ا�37م �c$�ت ال�5ب ��@? �
 +��ة ذوي 
�'اص<�ت �Jص* ا�6 اج�ه� �'اص<�ت ل$� ل�� اي Q$%* ��ل� ا3� 

 ال��5ب �� ه' �'اص<�ت +��ة ا�G3\؟
وا�J7 �!'ل   ا3�اه%� �!'ل ان �9'ن +�ره� ال�%ــ�ل اي ج%$�* ج�ا

*$=��� �9'ن ذوي ا�6�9$�ت ج���* وا�J7 ��!'ل ا6 ان �9'ن 
$�`   ��ل$*Qل ان �9'ن �%�اء او �!�اء او &'��* او'!� �J7وا

 .او�%$=* او ر+$�* او �$� ذل\
ال�%�ل ��ا�J و��ا���ذي ج%�ل .���� ���� ل��\ ال%'اص<�ت ����

�� ادب�� ا��3ا���  ال�وح!=� 
��ذا �<�# ب<��ة ج%�ل�� آ�ل!%� ول9
��9 زاf# ��%� ��وم +�' زاf# ا�� ال�%�ل ال�%�ل ال5 ���+� رب��

�=� .الc=�   ال�و�3 ج%�ل ال��X ب�ق ��%� �c$� ال��Sن �=cال
ال�وح وال=<� +�6��67* الc=$* ب�ل%�ل +�ل%� زاf# و���X الSوال 
وا�6 ا�J ���� ��ذا �
 ��ل�� اا�6 الi5%'ل �
 ال�$� ام الSوج* 

�+ ��=� ال�وح وال=< �=cف ال�6��67* ال!='�* ب%� ه� ال�� ��
 G�+ *$=cص<���� ال�<* وال!=��* ه� ال 
+� ��ه� وا6��67* ال�� �

 و��6 ا�J ص<� ا7دب واGJ7ق $$$$$$$$$$$$�G%ال \�%� 
� �ول$

��J ب�ل%�ل ه>ا �=cال �>ا6�9�7$�ت .ا6�9�7$�ت ال����* و�%�\ ب
صP وآ=�� ال����* ا�J ��ذا �<�# ب�6��6* ذوي ا�6�9$�ت +'ق ال'

ب�ون اGJق ب�ون ا��3ام ب�ون ادب ��ذا �<�# ب�� ا�6 �
 را�� ا��6 
�7�U ����9 3$�` و7 ا�* �3ج* دي ا���$� �'اص<�ت +��ة اG3م 

 �'اص<�ت +��ة ا��G3 ا�6 �
 �9'ن ؟ ال��5ب
�9'ن ه� ا6��6* ب�$�* �@���* �	دب* ��!� اv +$� و+� ب$�� 

vب�!'ي ا *$=� .  ه>` ه� �'اص<�ت +��ة اG37م�!�'ل� ال#95 
  ا���7ذ ج%$# ال%���5 :ا�7  

  �=$� ال=�  -ال%='ر` 
  ال!�Nء ال4 أ�
؟ :�='ان ال%�5رآ� 

 
 4QG�6 �=����=Qل9# �=� وج��* ورؤ��* .�'ر ال@$�ة وو+!� ل1!�+��=� و
 *��� ���NQ X%��%ت ال�i+ 
@6 �=�%�� 
أ3$��6 و6<��ق آ1$�ا ل9

���4 اه�%��=� ورب%� �	رQ=� ول9# �=� �%��* �=� ال%�<��c5� #f=� و��
 f�5�%ل�� ��4 ا.راء ! و�=� ال%95\ و�=� الGg 4!�� *جS�7وا

���N!وال   

 ��اه� ���6* � �=%+ X%��%4 ال�� ��J �=�6اه� آ� ���NQ وه=�ك

#3 

 ��!4 ��$*  ا.�'ر و�=� �
 ��@? ل�� �%� ?@�� 
و�=� �
��* وأ�Jون ��@1'ن �
 ا���7ب ال�4 أوج�ت واب# ��N* وا����

  .ال%�95* ث  ��@1'ن ل���
 ال@�'ل وه	7ء ه  ال%<�9ون أ�# ا.��
��4 ال��ال* �=� �
 رأه� �	ا��` 93'�$* ل�5'�* ص'رة Q �$N!+

وأ�Jون ل�5اء و7ء ال%@��$
 -2011ال!�Nء ا����ادا �R�67ب�ت 

 �� 2011+4 ا�R�6ب�ت � j��6 *6ون ��و�Jوأ 
���ت وآ�` ب$


 ! ال!�Nء ال'اPQ وال!��� أ+�زت ��بt ل��<'ات $+��
 ال��i+و

 �JB>` ال@%$� +$1'ر و�=�U دون +�9 وأ�J ��جU آ<� ال%�	ل$* �

بية
شع
ة ال
حاف
لص
 ا



 ���� ���	� 
ال������ال��د  ���� ����� ��ر �   ����2010 أ  
  

22  
 

و !G ال"*�ة أ���c أخ�ى آc*�ة ، لIا H�� K أن &>�� آ2 �
 آ�ن ل4   
 G�� را+>� ، !�ب#� آ�نe �ًSل�Q� رأ�ً� ��%�+#ً� ، أو ���ر0ً� ، أو


 ه>�ك ���ح� أآ�� �
 ال(د و ص(اC*و ل ، O�ب و &"
 ��G خ
ال��Sه. و ال����\ ب*>>� آGF#� G ب>� ال"*�ة ل>2 الG أه�ا!>� و 

  !&"<: أ��ل>� !*�� 
�<4 ��$� :ا�7  �  
  ال!�ه�ة

 .�Jل� ��$� آ�=� ���Q'`  :�='ان ال%�5رآ� 

 


 خ*�  !G �(م �� �><] ج#*�� ا��م اG�� �<���"� z آ2 �� ,��>��
و�
 �� ، و���*q وج(h و��(د وج(h و��#>G آc*�ون ل( ا&�. 

!G هIا ال*(م �*<] ��>� ال���رون وال<�ه�ون . ل. �(ل�وا 
 [,)� 
    !وال �ل#(ن و��ل4 �

 G�� د ان ��وسaآ*] �<�2 ال� Hال*(م ا��� Tذل G! ت�C! �#آ�
��� G0�� [*؟ آ 
( جYc ال#<�(ر�
 ل*��� ��د�4 ال��Xة ال �ل#*

ح#�ة أ�
 ال�aد ان �>?�(ا �Sv ا&��ن ل. ��d*� 2�S �(ى اKخ�aف 
!G ال�أى او ال�<*�ة ال�*��*� او ال��>*� ؟ آ*] ���. ال#��حc*(ن 
� وK ��ا!P ؟ � K ب� ��ر��)�ال(ان ,(س ,?ح ��G اج��د �
��ذا �%��ون آ�#� �#�(ا �Oوه�ت ال#�Iب*
 وص�خ�ت ال#��<*
 ؟ 

 a*ن &��+�. دون خ�2 او خ(ف وآ*] �>��(ن ل�Fاح G! Tب�� ذل
 zا 
�!.  

H�Iأ��. ال�وح ..��ت خ�ل� ��*� ج�اء ال�� Gح� h)2 . . �0ب�,
خ�ل� ��*� دون �"�آ#� ، و,�2 �"<*: ال>*�ب� ، وذهH الG رب4 

 2�, H&ى ذOل4 بO�*ل!   
و,�ل(ا أ&4 ��ج� �Q�رات ، و,�ل(ا أ&4 ���م ول. ...,�ل(ا أ&4 ���2 

   �>�. آ*] ,��(h ول#�ذا ؟ �<2 أح�
. ال�(ط وال�: وال���*: !G ال�<] أ�� ��+G! P أ,��م ال%�;� 

الPS وال�آ2 وال�Fب ��G ال<�S �*>�ر�( ����د ل�ى اخ(ا&>� رج�ل 
 
5&�. ل. ����#(ا �(ى . ه. ��Iرون ، G! T� K ذلT . ا�5

G! :ى ح� ال�Fب واKه�&� و5&�. ل. ���!(ا أن لa&��ن ال#
   .������ آ��#� ;*�� 

آ. �<u ���#(ن خaل ال�"<*: ص��G وح#�� ال<F*� ل�<�Fء 
آ. أزه<� أرواح وا���*"� أ��اض ول. �2�Q ص�&�( ! وال<�ر 

آ. دا�(ا ال<�&(ن وا��Kاف واKخaق ال"#*�ة ! اKل. �
 ا!��ل�. 
.. آ. !��(ا ول. ���Iروا ! ل*��ه>(ا ا&�. أص"�ب ���� أو ارادة 

   !و����وا ول. ��ح#(ا .. ول. �"�آ#(ا  و�v#(ا
ل<� ,�ل لG �0بu ص��: أن ��H�I ال#��#*
 ال#�ج\ ,*���. ب��ا+. 

 
�Kل�4 إن آ�ن ه>�ك اح�#�ل . أ�� ����د ل�ى رج�ل اO� ���<1و� 
 % Gال#��. � �(م ؟ !<�ل ل Tان ذل : zل( آ�ن � �(�� ، �� آ�ن ا

�#� ل���
 ب��  وه( �>�: ��دى G<�!�*� .K الG �0ب4 
    .و����رض �P اى ,�&(ن �
 ,(ا&*
 اKرض 

 H�I4 . ��ت خ�ل� ��*� ج�اء ال���)� G! رونI�� �<&أ 
vأ Kو . K
 
��S*>� أ&>� ل. &"GSC� ، 4��, �F أ&>� آ>� &>�. ب��5
 وال�اح� ب*

   .أح��+>� !�C� Gن |خ� 
  ا3%� ج�ب����ال�%3
 ���س :ا�7  

 �  Q=� اب'��5 - �
 ص��J ���ق �@��ج �!� :='ان ال%�5رآ� �

 
    ب�. اz ال�ح#
 ال�ح*.

... ���ق واح��ج ل%<� وا���ل؟ ه2 هIا ح�ام ؟؟�
  هIة ص�خ�

 ح<G ال"(ل ��G �<� ؟؟؟ ����و&G! G &%� و � �ال*

 ��ة� �cى ا&� ار��� اآ)C%ال hIحــــــــــــــــــــــ2 ه  

��خ2 ل"G��C%� 2 و اص�ار ارج(ا �
 �*�د ة ر+*� ال�#�(ر�� ال

 ال%<: ال�C>*� ب�ب(�%� � �>� G+��,�ارا�� ل#"�! � ,>� ب��


 ب%<� ح�ل*� ���ى ا���ره�Cا� G<&ا Y*ق 350ح��� G<&ا Y*ج وح
وا&� �(v] ب�*u ورا��G % 85ب%�2 ا;�Sل �>Iال�X ب>��4 

 
� �&)C#ال Gاح�*�ج�ت ا��� GSC�K4  
Cآ2 و���� 
ا!�اد �
�S;K 4 وا&�ودواء��Xوال"*�ة اص�"� ص��4 ل� Gل  Hو�� �>%� G!


 دون ج�وى Cول �>� G�� ل)
 ��ة ل�"� �cو�<��� اآ
    وKا��ف اى وا��� او �"�(ب*� ؟؟؟؟ وا&� ���ق K ا���*P ان

ا�#2 �#2 اG!�0 ارج(ا �
 �*�دة و!���Q ر+*� ال�#�(ر�� 
��+G �<� و�"�!k ,>�وال��دة ال#�	ل*
 ب�ل#"�! � ال#(ا!<� ��G ا�


����و&G ����و&C�  G>*4 ب�ب(�%� ال%<: ال�Qص� ل�#�(,*

وواج�* ���` ال%�=� وال%��%X +$�ى ال��95% �
 �=b'رأ��6 ���د 
�Q'%ى ال=!�ب* وال=�دى ال'Q Pل9==4 ! �3دث +�دى 7 �@��ج ل�@�ل


$� ل��ج$U  آ%'ا&R� �$fال� #J��$ل ���أرى أن ا.ز�� ���
Uل�و��4 ��ار ��\ ال%�95* ��='ع رؤا�6  آ<� ال���f* وال�

 4+ *���3 S9%'ن و��'ل'ن ��اآ@� 
ل!�6���N ول>ا وج8 ا�6!�ء �
 P�M.و �ال'&
 ��8 ��ا��ت �%h اf�%�6* ل%� ول%'ا&=4 �


ال��8 وال��cء �	دى  وأ+!� �'ا&=$�� ول$� ا�3&� 6<�* ب��ل� �
4 &��!* +$�'ر 6<�* +4 �=8 ال%R�وم 7 ال�Rدم + O�Rب* ل��
 �وب>ل\ �9'ن �J �Qن ا6��7* +�ل'ز�� ال>ى ��7ى �J *�>6دم ل%

  و�'ا&=$�� ل#9
  ا���7ذ ��� ال%'ج'د اب�اه$  :اا�7  

  ال!�ه�ة  –3�اhf �3'ان 
  ���wة آ<�� ال��ال� ؟ :�='ان ال%�5رآ� 

   وS3ن ج�اء ه>` ال��%� ال�%�$* ��4 ال!�Nء و��$�آ�=� أل
ل9
 ! ل@�دث اv و3�` أ��  ب* ان آ�ن �!'د أم ��رض و+�دى؟

ال%	آ� أن ال!�Nء وو�M* +'ق ال�%$X ه' أ��=� +4 ال@<�ظ ��4 
 �6�%Mو 
ال��� �
 �$�رات ا��G�J7ت ال�4 ب��c 3� ر��ل ال'&

رواح و�����Q ال%<��ون ل��ج$U آ<� ال��ال* و3<� ال@!'ق وا7
و����f ���3 ال�5+�ء و�6  ه' +'ق ال�%$X ��ل  ����وز أGJق 
 *�Q8 و���Q��� B�J4 ان أM�!و��'آ$���� +�ل ���$��Qال%�=� و

 4M�Q ! *8 و�@���ت دور�Qو��ا s�>� *�Qأرى وج'ب �%# ��ا

 4M�Q ���45 أو � X%�6 ���=� h���4 ال%@�آ  .S@6 �=6ن و6

وآ1$� ! أو 7 ��ا�4 اv +4 93%* أو �@�بG+ 4ن و�Gن�x ال��'ك 
6<�* +��جGل ال%@���` آ�د �=!�ض  X$�� 4��@� 
� X%�6�� ا !

اذاأ&�ل8 ب%@���� ����� و��=$� ل%
 ص�� ا.ز�� و�%# ��4 
�Bج$j ال%'اج�* وأ�%=4 �
 ال�آ�'ر زآ��� �4�S وال�آ�'ر ��ور 

ه>` ا.ز�� ال��ل�c ال@���$� ال%@����ن ا��R�ام آ# ث!��  ��67ء 
��$�ة ��4 أ�
 و���!�# �Rوال..........  

 ................ب%� %�7� ه$�� ال!�Nء وا��3ام ال!�6'ن ورج�ل*
  ال@�ج ��� ال�S�S  :ا�7  

  ال!�ه�ة  –3�اhf �3'ان  
  ا�R�6ب�ت ال5'رى  :�='ان ال%�5رآ� 

آ�G$� وب�ل��ل4 ال@�اك ال�$��� ال>ي ��5�` �� أرى أ6* �3اآ� 
ا�� ال@�اك ب�ل%=b'�� ال�$��$� 6@' ..  ��زال� ���3 ���$� �!$�ة 

وا.و�Mع ه4 �
 .. ال%�5رآ� ال<��$� +4 ال@$�ة ال�$��$* +�' ب�$� 
���9  ول$�� وج�� �b6 ى +��ل=�b ل�R�6qب�ت ال%�M$* ل�5'رى 

�'م ��B�6 4آ� بBن ال@�اك 37'ل ل* وQ 7'` ولX� 4==9 ذل\ 7 أل!4 ال

 و�M<�  و��م ���+��  $Mوا6%� ��4 ال%��ر ���Sال@9'�� وأج�

بBص'ل ال��8 ال�$��4 أ�%=4 ار��ل ب��1ت ل��cب ل���  آ$<$� 
ال%��رM* وآ$<$� �@��\ ال%$�` ال�آ�` واb=�+ 7# 6�ور +4 دا�fة 


 ب�ل!�دم ول9=4 $�f�>�%وال 
$Mال�ا 
� �6B+  f�5�� وأ�6 ل�� �!�c�
B� رى���BدىبGأ�6دى ب #g  
�� �� \=$+  

  ��ا�=�
  ���4 ه'اآ4

  +4 د�=�
  J��6 ال���h �=\ ب�$�

\6�9� 
  ل9
�=��Q   

   وه=� آ�$� �Bل'46 �=\
   أQ'ل دى ج=� رب=�

\=� s�%��� 4 ال'ج'د+ 
$�   
  آ�8 ال��ر�� �@�P ب<=\
   ا��ك ��ابO ��4 ال@�ود
\=g �=� م ال��ا آ�ن'�  
  و7 ال�9م +$�� ال���5* +4 اه���


 ز���$�  
 �=%M 4+ و7 اد���  


 ز���$�  
�=%M 4+ و7 اد���  

   ب�!'ل ��6�9 +4 ص�ره�

$�$�    أر ض ا.��ن ل�


  و�!��` ل�%����
   �@%$49 رب4


 ال��ى�  

$�$�  و��4 ال�وام ل�


$=� 
� *�!5� \�$6  

4 ��* ا�'ل� ال@=$��  

  ��ى اد�49 ب%$�*

 ال��ى�  


$�$�  و��4 ال�وام ل�
=� 
� *�!5� \�$6
$  


4 ��* ا�'ل� ال@=$��  
  ��ى اد�49 ب%$�*

 �6T�6 ا&<4 اB%g اروى. 
�<4 الcـ� ــ آ�$� ال�=��� ــ ��/ ال8��9 :ا�7    أ%3� �
  ج%�'ر�� �� ال��ب$� :ال�ول� 

 آ
 ��f�5%� :�='ان ال%�5رآ� 
 P#��#ب>�ء ال G! .��� ىIه( ال h�2 وح+�S�#أن ال 
 � 
� t�Q�

��+�ة ، وال#�%�+. ���Qع ال��ا�(ت ، ال��+�ة ، !�ل#���Q� 2+�Sع ال
 

 ال��ا�(ت أ��F ه( الIى �><I ص�&P هIا ال�>�ء �Cب>�ء ، ول


 ج��� � G<�� GCال#(ت ل.  

 z4 ب�ب(�%� !�&� وا*<Cب�ل(ح�ات ال� �>� G�� ل)����و&G ل�"
  .ال� *. ���� وج?اآ. اz خ*�ا

 ا7دار�$
 ال����$
 +4 وزارة ال@� ال%��� : ا�7 
 ��  

 4ال4 وز�� ال@� ال�آ�'ر ��3  ال��� : �='ان ال%�5رآ�

 
 �<&K 
**<Sوال q��#ء وال���;K2 اc� ?!ال"(ا G! �<������ H��&

 &�#2 داخ2 �#2 واح� !�#� هIة ال��S,� وا���ر&� ب�ل �. ؟

  �@%� +'زى �@%� �@%� :ا�7  
  ال!�ه�`

� ج��ز ال�=b$  واHدار` :�='ان ال%�5رآ� $fإل�%�س إل� ر  

 �*�د�C. أ&>� ,� ح�>� ��� �	ه2 ��ل� أ� �#��& 4��Qث>�ء ال

2 ح�� اKن ��� ��(�4 ���دل هIا ال#	ه2 وال����2 !� "& 
ول
*4 وذلT ,�(ة ب�ل?�aء Q� 4 إل�*<! 
� �S*v)ال#�#� ال

 .Cخ�ي �. ��(���. ولKال#"�! �ت ا �! �<+aأن ز� Y*ال��ب<(ن ح
 ج?�2 ال%�C وال�<���

 �@%� +'زى �@%� �@%� : �7 ا
 ال!�ه�ة : ال�ول�

 ال�%�س إل� وز�� ال��ب$* وال���$  : �5رآ��='ان ال%

 
 4��Qه2 ��ل� أث>�ء ال	� ��� �<�
 �*�د�C. أ&>� ,� ح� �#��&
 Tه2 وذل	ا ال#I2 ��� ��(�4 ل�"& 
وK زل>� ح�� و,�>� هIا ل
 �**Xح � أ&>� ��� ا����اد ل�a� P� ء ال��ب<(نa�?ة ب�ل)�,

*4 ول�*�دQ� 4 إل�*<! 
� �S*v)ال#�#� ال 
�C. ج?�2 �
  ال%�C وال�<���

 &�رق اب' ال�=$
 : ا�7 
 ا9�7=�ر�* : ال�ول�

  ال�%�س ل'ز�� ال���ول : �='ان ال%�5رآ�
ا&� آ>� !G ��آ4 ال���و آ*#�و��ت بC�a>�ر�G! 4 �%�وع ���ب 

 وب�� ا&���ء !��ت ال��ر�H �#�>� آ%] ;�G&�� G ل��2# *���Qال

ا&G ر��� !G الP� [%C ا&G ب�%�آ4 ب�<� ل"*
 ال��*
 و!(ج�ت 
 4d*ال%�آ4 وال� G! �*ت آ�K)"� ��#و&�"� و� [%Cدخ�� ب
 hوا&� ا�(ل ا�� G�*ح� زى ز� x*�� ب*� �%�ن �و�"�ش ح��
 �*X�*� رب>� وا&� واخG ال x#��� Gال#��0 ال Gوا� Gآ#�4 اب
واخ�G واوKده� ال�Xر ا�#2 اى ا&� �x ��رف ا&� ���� اوى 

�#�و ال*Gc ان ���ض �(G�� G�)0 وز��  ارج( �
 ا���Kز
  .  ال���ول ا&� ا��G !�ب>� و!*T آ�*�

  ا��ف ��� ال@%$� : ا.�  
 �b+�@%�3'ان  –ال!�ه�ة : ال  

  ص��b+�@� �J: �='ان ال%�5رآ� 
 
� ��*! 
� P*#أه��� ب� Y*X��� Y*ح�(ان ح � !�"� 
ص�خ� �


 أو �"�*
 !2C واح� !�*�I*S<� اء آ�&(ا)� 
�K 4  ��	ل*<�
 )�! ، u>! 4!ل\ أ,�رب4 و���ر�*� و�Q%ل"4 ال��Q�م �(ى �
 G�"� ي أوI*S<� ل	�� Tاح� أ,�رب Tح�(ان ول � !�"� 
آ>� �

 ، أو ل( آ>� �F(ا &%�� ب�ل"?ب ال(;>� *v) "#ال 
� �&O!
 T����; 2آ Tل IS<*� 4&5 
*v) "#ال 
� �Fأ� �&O! � !�"#ب�ل


  و�>�. ب�#*P الQ���ت ال��� 
�<���� ال#"�! � لT بT�S �(ا;
أ�� ل( آ>� !�د ��دى ل*� لT أ,�رب !� ا5ج�?ة .. �"�! � ح�(ان 

ال����� ب�ل#"�! � أو ل�� �F(ا ب�ل"?ب ال(;>� !�*� لT ال": 

 �(ا;>� �"�! � ح�(ان � ����� K T&5 ت���Qإ&#� ... أن �>�. ب�ل

>(ات �>��� ���G لu>! T ال": !� ;�H الQ���ت ��ة آ2 أرب�� �
���\ ال"?ب ال(;>� ب�لQ���ت ل�#(ا;>*
 وال�� �<(ل ا&4 ه( 
الIي أ�G ل�. ب�hI الQ���ت و�<] و�<(ل ل<� ,#� ب�(ص*2 ال#�ا!: 

 ال��Cب�ء وال#�ء وال�Xز ال��*�� وال��*S(&�ت و,#� ب�ص] � .Cل
ال%(ارع و,#� ب��*
 ��د آ�*� �
 ال%��ب و�*�ه� �
 الQ���ت 

.Cوب>*� ل  Gه�لKا .��� Kا وIم ب�ل#"�! � آ2 ه�� GS%���
�(ا "� Gت آ�ن �"�د ل�� ��د ز�>*� ح����Qال hIب�ل#"�! � أن ه
 
��*�� و�Oخ�ت ��*�. ح�G��� G �*��د د!P ح��ب�� �
 ال#(ا;
2 �
 ����و&4 ل���C ال��ل#�ن   !%�ط ال"(ل ��G الQ��� أن �

�"�! � ح�(ان دا+�ة  ل<� ��ل� اح� ال#�	ل*
 ب�ل#"�! � �
 ج�2
واح�ة ب#��� ال%(رى وهG �"�! � آ�*�ة و��د ��C&�� ����ى 
���#�+� أل] &�#� !�Cن رد !��4 ا&4 ,�ل ا&4 �<�*. ج*� 5&4 خ�ج 

 ال"?ب ال(;>� وK �?اء ل�#(ا;
 وال��,�� �>�آ. !� ال#��ات� 
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  عام مليء بالنجاحات... صوت املواطن 

 


 �	�%� ا+����3 ��3�  ل%�5وع ص'ت ال%'ا&

 
 P$1آ ��Gر إ�'N3 O��6ن �'م و�Hم وال�=%$� و3!'ق اGل�� ���� ���	رس  �26!�ت  ���

ال%	�%� ال@<� ا7+����3 ل�%�5وع  ، وال>ي آ�ن ���$�ا ل!�'ل ود�  أ&�اف ���%�$�   2009
ص'ت ال%'ا&
 ، 3$? ��رك +� ال%	�%� و�M�3 +$* آ# �
 ا.���ذ ال�آ�'ر ���  �	ث�ة ل%�5وع

� ال5'رى ��� 'Nب ال'&=� ال@�آ  و�S@م ب�لG�Hا 
ال��
 هGل أ���ذ ال��'م ال�$��$� ال��رز وأ�$
� ج���� ب=� �'�P ا.��h  و�N' ال%��� ال!'�� $fآ%� ��رك +$* ا.���ذ ال�آ�'ر أ3%� ر+�� ر ،


 رf$�* ال�آ�'ر ب��س ��ل�  ، آ%� ��رك +$* ال�آ�'ر ���  ل@!'ق� ��f�6و �ا��6Hن �G1% ل�%��
ال�وي أ���ذ ال��'م ال�$��$� ب����� ال!�ه�ة و���� ب$� ال��Rة ال��ل%��6 وال%�� ال�f$�� ل��ل$# 

� .ال��ر��� ال�Rص ب�ل%�5وع ، إل4 ج�86 53� �
 Q$�دات ال�%# ا.ه�� وال���5 +� �
 


$$�G�Hوا 
$�'� ور�� ��ر��$� ل<��h �%# ��5وع ص'ت ال%'ا&
  وال%�

 
 

 وذل\ GJل ال<��ة �$$�G�Hوا 
$�'�إل4 25و3!'ق ا��6Hن ور�� ��ر��$� ل<��h ال�%# و ال%�


 ال%@�$$
  30وQ� ا����+� ال'ر�� ��ر�8  ��2009رس  27$$�G�Hال%�5وع وا #%� h��+ 
�
%b=%ب�ل 
$�'��ت ا.ه�$� ال�9��5 +� ال%@�+�bت ،  وQ� رآSت +��ل$�  +��ل$�ت ال'ر�� ال��ر��$� وال%�

��S�S�� 4 دور  �=b%�ت ال%��%X ال%��6 ��4 ال%��'ى ال%@�� و��4 و��f# اG�Hم ال%@�$� +$%� 
ج�ت ����h ب�<�$# ال��Qب� ال��5$� ��4 أداء أ��Nء ال%��ل� ال%@�$� وآ>ل\ +$%� ����h ب�@��� ا�$�37

ال%@�$� و�'ص$# ص'ت ال%'ا&=$
 إل4 ال%�i'ل$
 وال%�=$$
 ب@# ��5آ��  وا7ر�!�ء ب%�5رآ��  
�>��R%ال��5$� ب%��'����� ال �
 �%�1'�6  +� ال%��ل� ����@� 
 ال%��%�$� و�$9%=�  �

  
 ���� ��!� ��%'�� ورش ��ر��$� .��Nء ال%��ل� ال��5$� ال%@�$�

ورش ��ر��$�  9ب�=<$>   �2009=%$� و3!'ق ا��6Hن GJل ��م ���Q �	��� ���� ل��Gم وال

 +� ال%=�&h ال%����+�  ، GJ  � ?$3ل�� ��ر�8 $�R�=%ال��5$� ال ���N�.288  'Nء ال%��ل

 ��@� ���� ����.  

 ال3G$�ت، � ��S� 4ال��5$� ال%@�$� إل �وQ� آ5<� +��ل$�ت ال'رش ال��ر��$� �
 �3ج� ال%��ل

ال@�آ%� ل�%# ه>` ال%��ل� ب%� ����� +�   
 �Mورة �c$$� ال!'ا�� ال����5$� وال�=<$>��آ%� آ5<� �
ا6����QG و�@�ره� �
 ال%�'�Qت ال%��R<� ال�� �@� �
 �%���  ، آ%� آ5<� ال%=��5Qت داJ# ال'رش 

� �X ه>` ال��ر��$� �
 �'+� ا���7�اد ال�9+� ل�ى أ��Nء ال%��ل� ال��5$� ال%@�$� ل����&� ا���Hب
  .  ال%�c$�ات

آ%� آ5<� +��ل$�ت ب�o  ال'رش ال��ر��$� Q$%� و�b  ال�ور ال>ي �9%
 أن ����* ال%��ل� ال�$��5 
��ل��  ،� h$!@���6  و���� X� ب����Hوال���&� ا 
  ال%@�$� +� 3# ��5آ# ال%'ا&=$

6@' ال��Gآ��S و�@!$h  وQ� أج%X ال%�5رآ'ن +�  ال'رش ال��ر��$� ��4 أ6* 7 أ�# +� ��6ح ال�@'ل
�!�م ��%'س ��4 ص�$� ال�=%$� ال%@�$� +� �� ب�ون ���ل� ���$� �@�$� +��ل� ل�� ال$� ال��$� +� 

 ا�R�6'ه  ل�>ا � 
ال@��ب وال��Qب� ��4 ال%�i'ل$
 ال�=<$>�$
 ب%'ج8 �!� اج�%��� �'XQ ب$=�  وب$

 8  ال%=

 �!�� ����40  �%J �+ 
 �@�+�bت�3!� 6!��$� ل�%'ا&=$

 
X� �$��!6 �!�3 ال%'ا&=$
  +� ال%@�+�bت ال%����+� )  40(    �2009!�ت �	��� ���� GJل ��م 

�'ا&
 ، وQ� آ5<� ال@�!�ت ال=!��$� �
 ��د �
   2500، ��رك +� ه>` ال@�!�ت أآ�1 �
 3'ال� 

 أه%��  ���6 ا.و�Mع � h&�=%ه>` ال �+ 
ال@$� وا�5�6ر ��د الG95%ت ال%@�$� ال%�@� ل�%'ا&=$


 ا.��اض ال'ب�f$� +� ب�o ال%=�&h وt!6 الR���ت ال@$� ال%!��� ، t!6 الR���ت ال���$%$� �
و�9�س ال�Gب و�'ء �3ل� ال%�ارس  ، �G95ت ب$i$� ����!� ب�9�س ال!%��� ب95# وب��Q�& �+ �fت 

���� �!���� +� آ# ال%=�&h  ،  �'ء �3ل� ال%$�` و��'ث�� وا6!����� ال�اf  وه� �9'ى،   ب�o ال!�ى
�$�ب J���ت ال�ف ال@� إ7 +$%� 6�ر . 

 
��R�=%ال � ج���ت ا��%�ع ب$
 ال%'ا&=$
 و�%�1$�  +� ال%��ل

 
ج��� ا��%�ع ب$
 ال%'ا&=$
 )  ���Q)24 �	��� ���� ل��Gم وال�=%$� و3!'ق ا��6Hن  ب�!� 

4 درج�ت ال�'اص#  2009وأ��Nء ال%��ل� ال��5$� ال%@�$� GJل ��م Q. وذل\  ب��ف  ال'ص'ل ،

  GJ   � ?$3ل�� �@��� ��%'�� �
 ال%��ل8 ال%�@� ل�%'ا&=$
 وال�� �	ث� $+��وا����7ب� ب$
 ال
 OcNال��5$� وال �ب95# ����� ��4 أ3'ال�  ال%�$5$� ل$!'م ا.��Nء ب��=$�� +� اج�%���ت ال%��ل

  ال%��ل8 ،  ��4 ال%�i'ل$
 ال�=<$>�$
 ل�@!$h ه>`
 S�Rت الG95� ��%وأه 
وQ� �6@� ����3 ج���ت ا��7%�ع +� 3# ب�o الG95%ت ال%�@� ل�%'ا&=$

 ال!%��� وذل\ �
 &��h &�ح ه>` الG95%ت ��4 ج�ول أ�%�ل اج�%���ت � t�Rت وال�Gوال%'اص

���� ل�>` ال%��ل� ال��5$� ب�G�Jف ���'����� والOcN ��4 ال����ت ال�=<$>�� ل'XM �3'ل �
  .الG95%ت 

وب�ل=��� ل�G95%ت ا.�Jى ال�� �@��ج إل4 و�Q ل@��� و����8 ��9ل$P ��ل$� ن +!� �6@� ال����ت 

 3�6$� ث�6$� +� وXM �$=�ر�'ه�ت ل@# ه>` الG95%ت وب�أت ال���ت � ��G�Hا #J�3�6$� وال� 
�

��9%�ل ال�%# +� ال%�5و��ت ال%�'Q<� ال%@�$� ب�ل<�#  +� �=<$> ب�o ��5و��ت ال�=$� ا.���$� أو ا
 .�=> +��ة ل%!�ب�� ه>` ا�37$�ج�ت والG95%ت 

 
  �G95ت ال%@�$�ت ��f�� 4�ة اG�Hم ال�%�ه$�ي 

  
�<�$# دور اG�Hم ال�%�ه$�ي " �!�ت �	��� ���� ل��Gم وال�=%$� و3!'ق ا��6Hن  ور�� �%# 


 ج'دة الR���ت ال���� ال%!��� ل�%'ا&=$�@� �+ 
$ " h+ال%'ا �$%Rال  
 21وذل\ GJل ال<��ة �
  .ب%��=� ا�H%��$�$�   �2010=���  23و4�3 ال���   �2010=��� 


 ب�ل@P ال�%�ه$��� وا��� ا�5�67ر وال�Bث$� وآ>ل\  $$>@و��رك +� ور�� ال�%# ��%'�� �
 ال
�MH+�  إل4 �@�ري ال%'اXQ ���ي ال��ا�j ال��<�S'6$� واHذا�$� ال%�=$� ب�لR���ت ال�%�ه$��� ب�
  .ا7ل��9و6$� ال�� ��%�X ب=��� ���ب�� ��ل$� �
 R��� #�Q��� ا�6��67 

آ%� ��رك +� ال'ر�� �%��1 ب�o  ال%=b%�ت ا.ه�$� و�%��1 ال%��ل� ال��5$� ال%@�$� ب�ل%@�+�bت 
��Gآ��S ب'زارة ال%����+�  ب��MH+� إل4 ال%��� ال!'�� ل@!'ق ا��6Hن وال%8�9 ال<=� ل��  ال

ال�=%$� ال%@�$� ، و�M�3 +$��  ��د �
 ال��Rاء +� ���7ت ال��Gآ��S وال@�+� واG�Hم  وال@%Gت 
�$�G�Hا 

وQ� دارت  �'M'��ت ور�� ال�%# 3'ل اG�Hم ال�%�ه$�ي ودور` +� الOcN ��4 ص�X6 ال!�ار ، 
�$� ا�G�H$� ل!���N الR���ت ا.���$� ، و��ض �%6cم ال�G�Hال=�ج@� ، ا �$�G�Hت اG%@ذج ل�

ال�%�ه$�ي ودور` +� g# ال��Gآ��S ، آ%� �  GJل ال'ر�� ا�7<�ق ��G%3 �=�� 4ت إ��G$� �@�دة 
بB5ن �G95ت ال%'ا&=$
 ال�� �  ال�Rوج ب�� �
 GJل ��5وع ص'ت ال%'ا&
  وال%���!� ب#95 

 .أ���� ب�لR���ت ال���� وال�%�ه$��� 


 ��G ��ار ��م آ��IS& 2ت �	� Gال#�ح�� ا5ول ���� ���
�%�وع ص(ت ال#(ا;
 والIي  �(ج� &��ح��4  ب#(ا!<� ال��� ال#�&"� 

��G �� ال#%�وع ل��م |خ� ، و,� ا������ ) �	��� ال#��<�2 ب�5ردن(
أ&%�� ص(ت ال#(ا;
 خaل ال��م ال#��0 أن �"�ث ح�اآ� ��#(�� !� 

� خ#�� �"�! �ت ، أو�0ع ال"C. ال#"�� ب�ل#>�;: ال#����!� ال�� #0
  .أآ�(ب� ، وال%�,*� و,>�   6وه� ح�(ان وال�*?ة ، و

و�%�وع ص(ت ال#(ا;
 ��G !� ��ح��4 ا5ولG إلG ب>�ء |ل*� ل��(اص2 
ب*
 ال#(ا;>*
 وأ��Fء ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� ال#>���Q ور!P آ�Sءة 

��ل� وا����ب� و!���*� أ��Fء ال#��ل� ال%��*� ال#"�*� ، و��(�� و��+2 !
 
  ل����ف ��G اح�*�ج�ت ال#(ا;>*

 

طة
نش
 األ
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  من احمليط ايل اخلليج

يج
خلل
يل ا
ط ا
حملي
ن ا
 م

 
ً� و�%�9'ا �=�ز7ً ��� ��30ش ب��N  +� ال�Gد .آ�1 �
 .و�	���ت ���ر�� ه=�ك

 
 
ب��8 �������
 +� إ��اد ب�O��� j��6 الN'ء ��4 : ال�@��


 ال�=�$�، ال�@!$�N�� X� hرات و��ا+��ت � 
ا.&<�ل ال%@�و�$

 3!'ق ا��67ن� 

  
  

 h$M ���3 ال�أي وال���$� و���ز X%Q 4ب!� ج���ة ���ف إل�� �+
�� و�$����� ���` ���3ن و��8 ص�ر ال���� +� �%�ع �=�!��


 أم ب@��=$� 3!�  +� ال@'ل ��4 ال�=�$� � 
ا.&<�ل ال�@��=$$

 ) ال%�Rب�ات(ال�@��=$�، +!� ا����4 ج��ز ا.�
 ال'&=� $����6


 3'ل �������
 Q=�ة ��� h$!@ل�� �$f��=ال 

 ج%�$� ال�@���

 ا.&<�ل ال���Sة ا��JHر�� +� �!� ل!�ء ��<�S'�6 آ�Q �6� أ���� *

 ال%@�و�'ن �
 ال�=�$� +� ال��ل  ال��ب�
  

ا�����ت واه$� ب@�Q'!3 O��6 h ا7د��ء �ّ��  �P�R : ال��'د��

”ال5%�ي بـ ��JTإز��ج ا“ 

 
  

�Qل� ه$'�
 را��� وو�s ال$'م إن ��4 ا7د��ء ال��'دي أن 
���اجX +'رًا �
 ا������* ال%=�'ب� إل4 الP�R� �$5 ب
 دّه�م 

  .ي، ال=��O ال@!'�Q، وأن �<�ج �=*ال�%5
 

 ��P ال��� �R�6 4�� sوو� �وQ� اّ&��� ه$'�
 را��


”ال�Rص ب�ل5%�ي، و+$* ��Rل<� ��JTال��%� “ إز��ج ا ���>ب
ه>ا ا���7م ��4 ص�� ب��6!�د ال5%�ي ال��%� . ال%=�'ب� إل$*

��Q �3 4'ل ه$'�
 را��� وو�s  –ل�%�	ول$
 ال��ّ�$
، و�
 ث  
  .+�>ا ا���7م ���و ب%�1ب� ا���6ك ل@!* +� ���3 ال���$� –

 Oال%���ة ال�=<$>�� ل!�  ال�5ق ا.و� ،
و�Qل� ��رة ل$� و���
sوو� �“ اHز��ج”إذا آ�ن ”: و�%�ل أ+��!$� +� ه$'�
 را��

 
��Rل<� 8Q���ُ ��$�� ب�ل@�� +� ال%%��9 ال��ب$� ال��'د��، آ�ن �
 
ال%�	ول$
 ال@9'�$$
 وراء ال!��Nن، ا.�3ى أن �!�X ��د آ�$� �

��4 أن �5%# أ���ب ذل\ ه>` ال%3G!� ال!f�N$� ال�� 7 أ��س ل�� 

 ال@� ب@h رج# ���  إ����ً� جّ��ً� +� ال�+�ع �
 3!'ق �


إذا آ�ن ل�ى أ3� ��8 3!$!� ل��S6Gج، ”: و��ب��. “ال��'د�$

 +�' ال5%�ي، ال>ي �  ��3* ب=�ء ��4 ��%� 7 أ��س ل�� �

�@ .“ال
  

ج��ز ا.�
 ال�'دا�6 �5
 G%3ت وM �$53� : ال�'دان 

$Mال%��ر 

 
  

��U ص@<� ص�در �
 ل�=� ال%��ب�� ل�@%�� ال'&=$� : ا.ردن �
 ���� ”ذب@�'�6 “ �
 أج# 3!'ق ال

  
 ����ؤآ� ا6�ه���� “ ذب@�'�6 “ ال@%�� ال'&=$� �
 أج# 3!'ق ال


 ا� P=ه�ة ال��g ال���$  ال��ل� 3'ل �ل%� ال%��h ل%��

 ال���f# ال����ة ال%'ج�� �
 ال@%�� إل4 �  �ال����� ��4 ال�
� ال���$  ال��ل� ، و�6$� ال�Bآ$� ��4 ���ل��=� ب�Nورة #3 ���
�gه�ة ال�=P ال����� �
 ج>وره� ، وه>ا ال�ور ���'ب ب#95 

ل� إ�M+� إل4 �	���ت أ���� �
 ال@9'�� و���� ال���$  ال��
�'ات ل�Gج Rب$� وال=!�ب$� ، وأول4 الS@ال%��6 وال!'ى ال X%��%ال
ه>` ال�bه�ة ه' أن �!'م ���� ال���$  ال��ل� بP59 ال@�  
ال@!$!� ل�>` ال�bه�ة +� ج�����=� و��م وXM رؤو�=� +� ا.رض 
 آ�ل=���� ، إ�M+� إل4 ا��Hاع +� أ�Q <Jار ب���Qp ال%	�%� ال'&=�

  .ل%'اج�� �gه�ة ال�=P ال����� 
وأآ�ت ال@%�� ��4 أن �Sا�� ه>` ال�bه�ة +� ه>` ال�9$�ت ��'د 
.���ب ����ة �
 M%=�� ا7آ��bظ ال�Gب� �Q ?$3م ���� ال���$  
ال��ل� ب�ل%'ا+!� ��4 �@'�# ��د �
 آ�$�ت ال%��%X ال��ب�� ل����� 

س وال�را��ت ال��$� ال��!�ء ال���$!$� إل4 آ�$�ت ��ّرس ال��9ل'ر�'
دون ���$S ال�=$� ال�@�$� الGز�� ل>ل\ ، و�9<� ا��Hرة إل4 أن آ�$� 

&�ل8 و&�ل�� +�  �3600%�ن ال����$� ��رس +$�� �� ��S� ��4 ال
 
$��$cص 
����3 7 ����ى ال��X دو6%�ت �@�'ي ��$�3�� 4

t آ�9اج ل��$�رات R� �%�=� ءSج ����، آ%� أن ه>` !!! ل�
ت ��@ّ%# ال=��� ا.آ�� �
 ال���� ال%!�'ل$
 �Jرج Q'اf  ال!�'ل ال�$�9


 �3  الOcN ��4 ه>` ال����� وال�19+� ال�Gب$� � ��S� �� �3'%ال
 ����+$�� ، إ�M+� إلQ 4$�م ه>` ال�9$�ت ب���$��ب أ��اد آ�$�ة �
 ال

 ��م وج'د ال!�رة ا��7$��ب$� �  ���4 ال��j��6 ال%'ازي ��4 ال�

'اء �
 3�6$� ��د ا.���>ة أو ال!���ت ال��ر��$� أو ل>ل\ �
 .ال%���Rات أو الR���ت وال%�ا+h ال���� 

 

 
 

   ��م �4N ول  �!�م ا��Hرات ���رات آ�+$� ل��د ال%�iت.. ا.��رات 

  
  

 �$�Jال$'م +� ر��ل� وج���� ل'ز�� ال�ا sوو� ��Qل� ه$'�
 را��
ت ال��ب$� ال%�@�ة أن �%=U ا��Hرا�� أ�c�=� *6 ��4 93'�� ا��7را

�Sة ال>�
 �  إب��ده  �
 ا��Hرات  
� 
$$=$���iت ال��=�$$6
 وال<��

 +� �Qارات &�ده ��وذآ�ت ال��=� ال��=�6$� ل�$�3�%
، .ال<�ص� ل�

 
و�!�ه� ب$�وت، أن ال����ت ا��Hرا�$� ���Q ب��7 �� #$3 �!# �
��S3ان /�'6$' �=> –ج%$��  �
 ال��f��–  ��$5 ل�=��$6  120

وذآ�ت �!�ر�� إ��G$� أن . دون ال�!$� ب�Hج�اءات ال!�6'�$6 2009

   ال����ت ا��Hرا�$��  �%b�� ،
$$=$�&�دت أ�Nً� ��5ات ال<��

��ع �Sة، ب�� إل�cء ��ر�U ال�%# ال�Rص� ب� Q. �$ل� ��رة ل�Qو
و���
، ال%���ة ال�=<$>�� ل!�  ال�5ق ا.و�O و�%�ل أ+��!$� +� 

أآ�1 �
 ��م �4N �=> ب�أت ا��Hرات ”: $'�
 را��� وو�sه
�Sة، ول  �!�م  
� 
$$=$�ب��3$# ال%�iت �
 ال��=�$$6
 وال<��

��4 دول� ”: وأ�M+�. “ال@9'�� ا��Hرا�$� 4�3 اTن أي ���ر آ�ٍف
ا��Hرات أن �%=U ه>` ا.��، ال�� ��ش ال19$� �=�� +� ال�Gد �=> 

�Q �+ 
��و�Qل ���� �
 ال%����
 .“ارات ��3$�� �!'د، +�ص� ل�
ال��=�$$6
 ال>�
 �Qب���  ه$'�
 را��� وو�s +� ب$�وت إ�6  &�دوا 

ج%$��  �Qل'ا إ�6  . ���<ً�، دون أي �<�$� أو أ�� +�ص� ل�6�ف
وQ� . آ�6'ا �!$%$
 ب<� 6�Q'6$� +� دول� ا��Hرات �=> +��ة &'���

�O ل!�# 6<�� ��\ ال�$��”Jآ# ����… آ=� أ ��Rل� �ًM��� �=آ .
4�3 ��'ا إلّ�  �Qل� وB�� ��6وآ=� أ��  أ]
��ا+X  ”]ج��ز ا.�


 3!'ق ا��6Hن ��6 �
 ال��>��Q 8# أ��م �
 +�ار` �
 ال�Gد�.  
�Q إن 
ج��ز ”ل� �=b%� ال�<' ال�ول$� +� �!��� ج��� أ&�!�* ا7ث=$


5
 ) ج��ز ا.�
 ال�'دا�6(“ وال%�Rب�ات ال'&=� ال�'دا�6  ا.��
3%�� و�$53 �
 ا��7!�7ت ال���<$� وال��>�8 وال��ه$8 ال=<�� 

  .وال���ي M� ���ر�M ال@9'�� و�=�!����
 ���!� hف ا���67آ�ت او�'ث�'Rء الG%��6ن�H$� ل@!'ق ا��	ل% ،

ب%� +� ذل\ �%�$�ت ا��7!�ل ال���<� وا��7!�ل ب%�Sل �
 ال��ل  
ال�Rرج� وإ��ءة ال%����� وال!�# �$� ال%�5وع وا�J7<�ء ال!��ي 

  .ال�� ار����9 ج��ز ا.�
 ال�'دا�6 ل�='ات +� ال�'دان
 و�Qل إرو�
 +�ن د�� ب'ر��، ���� ب�j��6 أ+��!$� +� �=b%� ال�<'

+!� ��ك . ج��ز ا.�
 ال�'دا�6 �@9  ال�'دان ب�لR'ف”ال�ول$�، إن 
ا��7�اء ال%%�� وال%���د ا.وج* ��4 ال8�5 ال�'دا�6 ��4 أ��ي 

 ا��7!�ل �  fف دا'J ي ال@9'�� +� �3ل��!�=� 
أج�Sة ا.�

  .“وال%��N!�، أو �%� ه' أ�'أ
�$��� +�ل����ت ال�'دا6$� �9��ُ ب'رة و53$� ال%��ر�M ال”

Xوال��و� P=��6ن +� ال�'دان ��� ال�H3!'ق ا 
� 
. وال%�ا+�$
 
و���<$� �%Gء ج��ز ا.�
 ال�'دا�6 �
 �=�خ اG+Hت ال��م �

  “.ال�!�ب �%� �'اص�'ن ار��9ب* �
 ا���6آ�ت ل@!'ق ا��6Hن
 
، 2010وb=� ���Q �Q%� ال�<' ال�ول$�، +� ال=P ا.ول �

734 �!# �
  ب�'ث$h �%�$�ت ا��!�ل ل%�  
+�دًا ��4 �� ج��ز ا.�
ال�'دا�6، ب%
 +$�  ص@<$'ن و��6�'ن بB5ن 3!'ق ا��6Hن 

  .و&���
ووص�� �%�$�ت ا��7!�ل إل4 ذرو��� +� أو�Qت ال�'��ات ال�$��$�، 
آ%� آ�ن ال@�ل أث=�ء ال��'م ال'ا�X ال=��ق ال>ي ���Q ب�� ج%��� 

، و�Q# وب�� �2008ر أ�/دار+'ر�� ���@� ��4 ال�R&'م +� ���'
� ال��$5 +� $fال� �M o�Q ال�ول$� �>آ�ة �$f�=إص�ار ال%@9%� ال�

  .62010$��ن /، و�!8 ا�R�67ب�ت +� أب��#�2008%'ز /�'ل$'
وQ� ا��R�م �%Gء ج��ز ا.�
 ال�'دا�6 ال��و�X و�P��R أ��9ل 
إ��ءة ال%�����، ب%� +� ذل\ ال��>�8، ب'رة �=��$� M� أ6�ر 


 3!'ق ا��6Hن ال%��ر� 
�M ال�$��$� وال���� وال%�ا+�$
و��6�� ال%��%X ال%��6 و�'g<� ال%=b%�ت �$� ال@9'�$�، 

 .ال'&=$� وال�ول$�، وأي �tR �95# �����ًا ل�@9'��
  

  �'دة ال��'م ��� و��f# اG�Hم: ال��اق
 اG�Hم ا7ل��9و�6 و���NQ 3!'ق ا��6Hن

  ��%4 ��ه$
: آ���

  
  

، ت اه�%�م اG�7م ا7ل��9و�6 ب%P��R ال!���N ال��ب$����دت ���7
+!� ا���3 ال%'اXQ ا��J7ر�� ال<�ص� ، و�Jص� ���NQ 3!'ق ا��6Hن

ل����$� �
 �P��R ا7راء ووج��ت ال=�J �bص� �X ز��دة ���6 
  . ا��Q7ل ال�%�ه$�ي ��� ال����# �X ال�9�5 ال�=�9'�$�

��9و�6 �
 3!'ق ال%�أة و����6ض +$%� ��� �'PQ اG�7م ا7ل
 P��R� ا ل%� ���6$* ال%�أة +� ال��اق �6$�� ��ه'ر�b6 �$Qال��ا

و�
 GJل درا�� ا����G$� ل%�%'�� �
 ال%'اXQ ، ا.و�Mع
و�'XQ ، و�'O$@� XQ، ا��J7ر�� �%�� آ# �
 �'XQ ا�Gف

�$Qاوي، ال��ا�� XQ'� \وآ>ل ، 
ا�9
 ال�Rوج ب%�%'�� �
، � اG�7م ا7ل��9و�6 ل@!'ق ال%�أة ال��اQ$�ال%	��ات 3'ل ���ل�

 �$Qب�از ����6ة ال%�أة ال��اpا7ل��9و6$� ب XQ3$? اه�%� ال%'ا
�'رة ال<�9 ا.ص'ل� وال>آ'ري ال>ي �@�ول �@�$  J 4�� S$ب�ل��آ


 GJل ا���67آ�ت ال�� ����ض ل��� X%��%دوره� +� ال.  
ق ال%�أة ��4 ال%��'ى وQ� �=�ول� ال%'اXQ ا��J7ر�� ا���6آ�ت 3!'

+BوM@� ان ال%�أة ال��اQ$� ���6 ��4 ، ا��7ي وآ>ل\ ال�$���
��ى ال�='ات اJ7$�ة ب#95 ���# �
 ��\ ال��5@� ا.آ�N� �1را 

�Nا��7!�ار ال=��� ال>ي �%� ، 6<�$� واج�%��$� و��د�� أ�  �وا6* ر
�6 �
 ه�ر واUM ل�@!��� �$Qال ال%�أة ال��اS� 7 دGق، ب* ال�'

 o�'ل�� ب�����o ال@�b6 ��'9ه� �
 ال��'ات ال% 
� GN+
 
ال%��Nرات ال�� ���!�� ال���� �
 ال�$�iت وال%=b%�ت ال%�6$� ب$
ال@$
 وا�JT �	آ�ة ان او�Mع ال%�أة ال��اQ$� ��4 ���'ى 
ال��ر�8 وال�Bه$# وال9<�ءات ال��%$� وال1!�+� وال<
 و4�3 &��!� 

�دي وال@�ر ال��� وال@�Nرة، B� �Qث��Q7ا XM'ت ب��8 ال
 hم ال��ب�b=4 ال��اق، آ=��ج ل��آ���'ر�� ول��� �Mال>ي آ�ن �<�و

  .ال>ي ص�در 3!'ق ال8�5 ال��ا�Q ب�ل��9# وال%�أة آ�Sء �=*
+��4 ال%��'ى ا��7ي أآ�ت ال%��ل�� ان ال���� �
 ال=��ء 

��3Gل ������ �<�!� لGJ 

 ل��=P �'اء �M���� ت�$Qام أو ال��ا

 �
ز�
 و
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 ����6 ال%	�%� ال'&=� ال���X ل��%�$� ال%�cب$� ل@!'ق ا��67ن؛ �
��%� �='�� و���دت ����ض ه�` اJ7$�ة ل�Nب�ت �@� ال@Sام ول

�دره�،ل9=�� ���!� �=� ه�ف ���5ك وه' ال=$# �
 ال�%�$�، �
وال��9ل8 ��$�� بc$� �53ه� +� الSاو��، و���$# ��B'ر�� ا7ج��ز 

��$��.  
 
� t�Rال� �+ �@Mا��اء 3!'ق ا��67ن وا ����وادا آ��6 
 X�'ة +� ال��JIو �$��=�� ، ��M�=� و�3آ� ،j�S� ص'ت


 ���أ ��م اG+7ت �
 ال�!�ب +� ال��اf  وا�5�67ر وج� ���
 ��R� �56&�� ، ب�� ان �+ ��Sد�� وال�$��$� اول'�� ��آ��Q7ا


 دل\ ال=8R وج# اS37اب ال�$��$�� . �$cال%<�'م وال �$cن ال�+
ال%����غ، ه' ان �!'د ه�` ال%��آ� ال!�رة، اولi\ ال��
 ���!�ون 

�%# ال@!'�Q +� ه�ا ال'&
، +� ا6<��  �!��$'ن وQ$%'ن ��4 ال
*�$��� �+ #N>ل��ج�$� . واص@�ب ال #f��'ب@$? و+�وا آ# ال

9��7%�ل ���م ال!�Nء ��4 ال�%�$�، �
 ا+��اء وال�Sف ��4 
ال%!�س، و3'ل ���NQ ل  �9
 �@GJ Oف �
 �Q#، وان آ�ن دل\، 

 �6هN'ا ال8�5 � X� 6* 7 ����ع �1# ه�` ال��%� وا7ل�!�ء�+

  .3!* +� ال@��� وال�9ا�� و3!'ق ا��67ن وال��%!�ا&$� ال%�cب�
ل!� ج�# اص@�ب=� �
 ال@�ب ��4 ال�%�$�،�3ب� �!��� واول'�� +� 
اج=���  ال�$��$�، و7 ��ء ���' ��$��، +� ال'�Q ال�ي ���ف 
ال%��%X ال%�cب� ��$��6 اج�%��$� ������، و�67ى �
 اص@�ب=� 

 PQ'� أي 
$$@$@
 وال�$$Q'!@او �%# دا�  او ���6� و+��# ، ال
ال��  ال�5<� . او N3'ر �=�Rط +� ه�` ال@�آ� ال=�Nل$� ال��ر��

 4�� s�'5ال�%�$�، وال� �+ 

 ال����$$�M�=%ء ال��Jا �$و�
 .ال@�آ�ت ا���37ج$�، ل$5�=� ال�%# ال@!'�Q ل��%�$� و��<$�*

 
 
�اءات ال�� ا�@�د ال%�ا+�$
 ال��ب ���
 ا���67آ�ت وا��7.. ال$%

 
 ����ض ل�� 56��ء 3!'ق ا��6Hن +� ال$%
  

 
 


 ح<(ق اV&��ن ال��ب اV&���آ�ت � 

 ا�"�د ال#�ا!�*���
واVج�اءات ال���S*� ال�� ���ض ل�� ال��ل#�&� وال>��u ال"<(,� 

أح#� �*] ح��� ، ح*Y ,�م أ!�اد �
 ح�ا�� ���� / ال*#>� 
��� ال����� �
 ���ء �(م ب'خ�اج4 ب�ل<(ة ال�   ال>(اب !� ص>��ء


 ر+��� ال#��� 2010/7/25   ا5ح�� TلIم ب�� ص�ور �(ج*��ت ب
 �ً<��F� م���!� �"�ول� ل#>�4 ب�ل<(ة �
 �(اص�� ا�0Vاب �
 ال

 .����, 
  ).����ي ال����
( �P �(ا;>*
 �. ������. ,��ًا �
آ#� ���
 و���>�C ا�K"�د ا��5�اء الIي ���ض ل4 ال#�d(ل 

a�Vال"<(,� “ ه(د”�� ل#> #� ا u��<وال �S"�(�G / ال
   ص��ح   �
 ,�2 أح� ج>(د ح�ا�� ���� ال>(اب ال*#>�   ال>#�ا&�

م، أث>�ء �%�رآ�4 !� ا���م ��#� ���F>ً� 2010/7/26   اKث>*
 P�”
  .“����ي ال����

ا��K�اء ح�ث �
 ,�2 ج>�ي آ�ن �"�ول   أن“ ه(د”و,�ل� �> #� 
�(آ2 آ���ن ر+*�� �> #� /�� ال"<(,*� ���*2 �*�رة ال>��

 H�& ح�وَل ال�>�ي h��)ص"S*�ت بa,*(د، و�>��� ,��� ب�
  .ج(ال�� ب�ل<(ة، ��ددًا أل�v�S &�ب*� ب"<��

إن ا�"�د ال#�ا!�*
 ال��ب ��O] ل�(P0 ال#��دي الIي وص�� إل*4 
 �C<و��� ، 

 ح<(ق اV&��ن !� ال*#� 
أو�0ع ال#�ا!�*

S*� وا��V�اءات ال�� �<(م ب�� ر+��� ���� اVج�اءات ال���
 2c#� ب"�ا��4، !�ل��ل#�ن �S�C#ال 
ال>(اب ال*#>� و,(ات ا�5
ال%�H وه( الIي �
 ال#��Sض ��ا!P �>�. و���>�C اK&���آ�ت 

 ال�� ����0(ا ل��

 

 � ا��%�ار �@�ص�ة �=b%� ���3 وإ6�ف .. �'6

 

وا6* �
 الXf�5 رؤ�� ���Gت �Mب ، ا��7ءة ال�<b$� أو ال���$6
 #Jدا 
��4 ج�� ال%�أة ال��اQ$� أو �%�ع أص'ات ص�اخ وب�9ء �

آ%� اوM@� ز��دة ا��اد ال%=�@�ات �Jص� +� آ�د���ن ، ال%=�زل
8 +� �<�'م ال�=M P� ال%�أة وا���67آ�ت ال�� �%�رس � �%�

  .M�ه�
ال�$��� +Bآ�ت ال%��ل�� ا�G�7$� ا7ل��9و6$�  ا�� ��4 ال%��'ى

 #�Q 
� s$%ء و���Qأن ال%�أة ال�$��$� +� ال��اق ����ض إل4 إ
آ%� اآ�ت �Mورة ان ���'أ ال%�أة �'اXQ ص=X ، ال�9# ال�$��$�

ال!�ار، ول9
 ان �9'ن +�G �%�رس ه>ا ال%'S���� �%� XQم ان 
ب%� ���ه  +� ا��دة ب=�ء �%�رس دوره� آ��6Bن ل* آ<�ءة وا��6�9ت 

 .ال%��%X +� ال�=%$� و�Jص� ال�=%$� +� آ# ال%��7ت
  

  
ال��'م  ، أدا�6 ال�9�5 ال��ب$� ل%��'��ت 3!'ق ا��6Hن ال$'م

ا�67@�ري ال>ي ���ض ل* �Q 8�9=�ة ال��ب$� +� بc�اد +� ال����� 
 
وال>ي �  �
 �Q# ا�6@�ري  �2010'ل$'  �26
 ص��ح ال$'م ا7ث=$

� �RR>� ة�$cا.�=� أ��م  !'د ��ب� ص Sاق ال@�ج��Jا 
� 
9%�
�JIون �
  10أ��Rص وإص�ب�  �4!� ال!=�ة وه>ا �� أدي إل� و+�ة 



 ب$=�  ص@<$$� � .ال����$
 ب�ل!=�ة ل$
و���ب ال�9�5 ال��ب$� ل%��'��ت 3!'ق ا��6Hن �
 ��6S3 ال5��� 

Hا �M دة ال�<�$�ات وال�%�$�ت ا�67@�ر��'� 

 و�$$�G�   #fو��
ا.�Gم ب�ول� ال��اق 3$? أن ��\ ال@�دث� ه� ا.ول� �
 6'��� ه>ا 
ال��م وأن ل  �9
 ا.ول� ��� اG&Hق 3$? ا6* �=> الScو ا.����9 
��� ال��اق وا���دت و��f# اG�Hم ب�ول� ال��اق ��� إن ����ض 


   ل%1# ��\ ال��%�ت$$>@وال�� أدت ل'+�ة ال���� �
 ال
 
$$�G�Hوا.  

 
و�
 ال���� ب�ل>آ� أن Q=�ة ال��ب$� ����M ل����� �
 ال��%�ت �
�Q# ا�6@�ر�$
 +� دول� ال��اق �=> ا+���ح �����9 ه=�ك +� ��م 


 ال����$
 ب�� +� ��\  11وه>ا �� أدي إل� و+�ة �Qاب� ال  2003�
وآ�ن أ�J ��\ ال��%�ت ذل\ ال>ي ا����ف �!� ال!=�ة +� ، ال<��ة 

وآ�د أن �'دي ب@$�ة ���� �����9 ول9=* ��6 �
  c2008�اد ��م ب
 .��\ ال��'م و�Jج �=* ��ل%ً�

  
�'ط ا���7�اد �
 ال9'�� ج'ا ل�=�8f ال��م ب�ا : ال9'�� J ..


 إب�اه$  �$�� و�@%� $�$�Sال X� 
��N�� 3!'ق Gص@<$'ن ب
�$� د�%!�ا&$� ��'93 �$fغ رGب �M �@$�'ال  

  

 ار�<�ع “ @<$'ن بG 3!'ق ص“ ���ب �3آ� � mال��ل ��!�Q 
�

 
$$>@ص@<$'ن بG “ �	آ� . و�$�ة ���ردات ال@9'��ت ال��ب$� ل�

 �%��� “ 3!'ق ��N�� ��6ب9# ا.��9ل  –أ ���& j�@� و�'ف

� �@��� ال���'ر  –ال%�5و�� $fإب�اه$  �$�4 ر 
$�$�Sال X�
أن �!�م M�ه%�  ال%��� ، و�@%� ال'�$@� ، ال@<� ال9'��� ب��

� وزراء ال9'�� ب�Gغ ل�=�8f ال��م ال%�ي $f�6ص� ا.3%� ، ر
 �56 �$>�J ��� ال���'ر “ ���%�%� +$* ب�ل�8 وال!>ف “ ��'%��


 ا.��Jر و ال%!�7ت ز�  ال�Gغ أ��6 ا��%�� ��4 6!� ل'Q'ف �
 �>@� ال'زراء الP�J ���'9 ال%@�آ%�ت ال�� ���ض ل�� ال$fر

 %� ال���  ، ووQ'ف ا.J$� أ��N وراء ا��7!�7ت ال��ال9'��� �@

 ال%	���
 ل���اد�� �	�Jا $��  .&�ل� ال%

  
 ال@�ب ��4 ال�%�$� ال%�cب$� ل@!'ق ا��67ن ال4 ��4؟.. ال%�cب 

  

  
�> #� ح���  �(اص2 أ�(ان ال�(ل*� ال�*��� �"�ص�ة �<�

وإ&�ف �
 خaل وج(د أ�(ان ب�ل?ي ال#�&� أ��م ب�ب ال�#�رة 

 ال�خ(ل إلG ال#<�، آ#� ��(اص2 � 
;(ال ال(,� ��&�*
 ال#(ا;>*
 ال#�ا,�� وال#��ب�� ال�*<� ل�+*� ال#> #� ا���5ذ �"#� ال>(ري

و�XNR ال8��9 ال��م ال%�=�س ��� ال��9   ��4 ��ار ال����،
� اHج�اء آ��# ����ت ال$'م 3$? ��'اج� �$�ر��ن ال��رو�6 ل=<

��4 ��=�%� ��د �
 ا.�'ان أ��م ال%=Sل وأ��م �!� �%�* و�=� 

 ب��� ال�9م،f�9ل وال�` الS=� 4إل *�!=�  

 ��Qل%�ا XNR$+ ال%8�9 ال�=<$>ي 'N� ةS%3 ةS%3 أ�� ال%�=�س
@�  و���ب�� أ�=$� ل$!� �!'م ب�� �'�6ن ��4 دراج� �6ر�� �
 ال

ال�9$� &$�� ����ت ال=��ر و+� ال�$# ��'اج� �$�رة ��4 ��=�� ��د 

 ا.�'ان أ��م �=Sل ����f* ب��� ب�ج ال'ز���.  

 
  

� ا.�� ب�H+�اج  27ال�9ا�� و : �'ر��$fل8 ال����ُ �$Q'!3 �%b=�
 Uال%@��� ه$1  ال%�ل �Q'!@ال O��=ال 
� 

 
  

دول$�، ال$'م ا7ث=$
 �=Q'!3 �%b$� ��ب$� و 27وّج�� ال�9ا�� و 
� ال�'ري ب�5ر �2010'ل$' /�%'ز 25$fبً� �<�'3ً� إل4 ال���J ،

 ��� Uا.���ذ ه$1  ال%�ل 
ا.�� ل���ل�* ب�ل��J# ال��ج# ل�+�اج �
  .إص�ار �<' ر�J ���fص، وذل\ �b6ا ل�bو+* ال@$� ب�ل�c ال�'ء

U إل4 وُ�>آ� بBّن �=b%� ال�9ا�� آ�NQ ���Q �Q �6$� ال�$� ال%�ل
��5
  27ال<��h ال���# ال%�=� ب%�Bل� ا��7!�ل ال���<� �'م �

، ���%�� ���J* +� ه>ا ال�د �
 أج# إ&Gق 2009أآ�'ب� /ا.ول
��اح ال�$� ال%�لU أو �=@* h3 �@�آ%� ��دل� �X ��ا��ة 

 .ال�����5ت ال�ول$� ل@!'ق ا��6Hن 
 

� ال�'ري ب�5$fإل4 ال� �$Q'!@ت ال�%b=%ب ال��J t6 ��.ر ا:  

.. ل$�$� $$>@��9� X%Q ���3 ال@�+� وال� 

  
�'ر ج��� 6@' ���9� �$��� X%Q ���3 ال�أي وال���$� � �+
 4+ 
$$>@و�9%$  ا7+'ا` و�h$$N الR=�ق ��4 ال@�+� وال

&�ل��=� ا��J7ر ب�ن ال����ت ال!���Q �$f�N ب������ء ب�o ،،ل$�$�

$$>@���J 4<$� )) @%� ال���J -�Oل� ال�$�-��&P ا7&�ش((ال

�56ه  ل�!�ر�� ��$
 و�<UN ب�g o'اه� ال<��د ا7داري وال%�ل� 
وا7ج�%��� �
 GJل �56 �!�ر�� �
 ��آ� ب'��=� ل�%�5وب�ت 
'ص ا���%�ل �'اد �=��$�ال3G$� ه>ا ب��g7+� ال4 Rز�� ب�cال

و�!�ر�� ..ب�o ال��+�ت ال�ال� ��4 وج'د +��د اداري و��ل�

 وج'د �%�ر��ت �$� اG�S6 h3 4+ �$QGJت دار ا�Jي �$�

وه>` ال�!�ر�� �� آ��6 ل���b ،، ال����� ا7ج�%��$� ب%�6$� ب=�cزي
 

 ص@� ��ل���  �� 

 ال%�=$$$$>@��4 ال��U ل'B� 7آ� ال

  .���'��ت ووث�S�� hfز �� ذه�'ا ال$*
%�� ول%� آ��6 ال@�+� ��� ال���� ال�اب�� ال��Qب$� وال�4 �
 ه

�� 	Nال O$���4  د����Q7آ�+� �=��3 ال@$�ة ال�$��$� وا
وا7دار�� وا7ج�%��$� ب�����ره� ال%�Iة وال=�+>ة ا�J7ى ال�4 8��7 

وب�ل��ل� N3$� ال@�+� +4 آ�+� ارج�ء ال%�%'رة ،، ا�6����7 ب��
ب@%��� د��'ر�� و6�Q'6$� ��4 ال%��'ي ال%@�� وا�Q7$%� وال�ول� 

و���ب�� آ�+� ال%'اث$h وال��'د ال�ول$� ال�ا�%� ل@��� �@� ر���� 
 
ال�أى وال���$� وب�ل��ل� ���3 ال@�+� و��م اQ ��7 ����NJ'ا$6

  ،����Q ل�@���ت
ا7 ا6* لP�G ال5��� ال����ت ال�$�$� 7زال� ��%# ��4 �@�رب� 
 

 ال!'ا$6� ��S3 لGJ 
� �+�@���3 ال�أي وال���$� و���3 ال

>` ال���c �  ا�56ء �ول،،ل�@���ت و�=���9 ل@!'ق ا��67نال!���� 
 h$������%4 ب=$�ب� و�@9%� ا�
 ال�ول� ال�4 �
 ا���$�ت ������ �
��\ ال!'ا$6
 ال!%�$� ه>ا ب��M7+� ال4 ا�56ء ����%4 ب=$�ب� 


$$>@  .ال@�+� ال4 ��� اآ�� اداة ل!%X ال@�+� وال

  



 ���� ���	� 
ال������ال��د  ���� ����� ��ر �   ����2010 أ  
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