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  داـصــتــقا

ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا يف ًابلس يوجلا لقنلا عاطق ريثأت تدصر
ةيبرعلا لودلاب رارضإلا فدهب «ةنيعم» تاهج اهدوقت «ةرماؤم» ةيرحبلا ةنصرقلا :ةسماخلا ةسلجلا

باهولادبع يوجلا لقنلل يبرعلا داحتالل ماعلا نيمألا ضرعتسا :يداو يماس بتك
اتفال ،يبرعلا ملاعلا يف ناريطلا عاطق ىلع ةيداصتقالاو ةيلاملا ةمزألا تاساكعنا ةحافت
ىلا اريشم ،ةيكيرمالاو ةيبوروالا ناريطلا تاكرش يف اهريثأت نم ةأطو فخا اهنا ىلا
نم ،ةمزألا كلت نم جورخلا نم ةيفيكلل ةلماشو ةحضاو ةيؤر لالخ نم اهرامثتساو ةمزألا كلت نم ةدافتسالا ةرورض
.ةيبرعلا يوجلا لقنلا ةعانص معد لالخ

ةعانص معد نا سمأ تدقعنا يتلاو لقنلل ةصصuا يعامتجالاو يداصتقالا ىدتنملل ةسماخلا ةسلجلا يف حضوأو
ناريطلا تاكرشل حيتت ةينوناق تاودا نم هنمضتت امب ذيفنتلا عضوم قشمد ةيقافتا عضو بلطتي ايبرع يوجلا لقنلا
.ناريطلا تاكرش نيب ةيكلملا لدابتب حامسلاو ،ةيداصتقا طباوض عم ةيرحب لمعلا ةيبرعلا

راصتخا نا ىلا اتفال ،اهراصتخاو ةيوجلا قرطلا يف ةيدجب رظنلا ةداعاب ةيبرعلا تاموكحلا مايق ةيمهأ ةحافت دكأو
اريشم ،15% ىلإ 10% نم حوارتت بسنب ناريطلا تاكرش ىلع ةفلكلا ضيفخت يف مهسي فوس ةيوجلا قرطلا
،اهريغو نيرفاسملا ىلعو تاراطملا يف ةضورفملا موسرلاو بئارضلاب رظنلا ةداعاب تاموكحلا موقت نا ةرورض ىلا
ومن اهلكشي نا نكمي يتلا ةيومنتلاو ةيداصتقالا ةميقلا يزاوت ال موسرلاو بئارضلا هذه ةميق عومجم نا ىلا اريشم
.ةيبرعلا نادلبلا نيب حايسلا ددع

ةيرح نع دويقلا عفر بلطتي امم ةيراجت تسيلو ةيسايس تالكشم هجاوي ةيبرعلا لودلا يف يوجلا لقنلا نا لاقو
.ءاوجالا ريرحتو لقنتلا



ةيوجلا تالقانلاب قلعتي ام لك ةئيهت مزلتست لا�ا اذهب ملاعلا تايرجم اهتضرف يتلا تايدحتلا نا ةحافت فاضاو
.ةيبرعلا

اهراسم لقنلا لاجمب ةقلعتملا تالا�ا ةفاك يف تيوكلا يف ةيداصتقالا ةمقلا تايصوت ذخأت نا يف هلما نع برعاو
اذه يف ةيموكحلا جماربلا هلالخ نم دعاست يتلا ةيلاملا دراوملاو تاربخلا كلتمي صاخلا عاطقلا نا ادكؤم يعيبطلا
.رامضملا

.ةيملاعلا اهتاريظن عم اهتاحاجن تتبثا ةيبرعلا ةيوجلا تالقانلا مظعم نا ةحافت ّنيبو

يف يه امنيب ،تاونس 7.8 يلاوح اهرامعا طسوتم غلبيو ،ةثيدح ليطاسا اهيدل ناريطلا تاكرش ناب ًاملع ركذو
.ةيبرعلا ةقطنملا نم ريثكب لضفا ىصقالا قرشلا يف يه اميف ،ةنس 24 يلاوح اكيرما يفو ،ةنس 14 زواجتت ابوروا

قرشلا يف 6% ىلا 4% نم عجارتت نا عقوتي ثيح ناريطلا ةكرح ومن يف ترثا ةيلاملا ةمزالا نا ةحافت لاقو
.2007 ماعلا لالخ 14% تزواجت نا دعب 2009 ماعلا لالخ ايقيرفاو طسوالا

اهيدل نا انيبم تارامثتسالا بذج يف راقعلا دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتأت ةيبرعلا ناريطلا تاكرش نا ىلا ةحافت راشاو
ماعلا لالخ رالود رايلم 20 ةيونسلا اهتادئاع غلبتو رالود رايلم 600 اهنمث قوفي تارئاطلا ثدحا نم ةرئاط 700

عاطقل يساسالا بصعلا دعت امك يرشب رصنع فلا 120 ليغشتب موقت تاكرشلا هذه نا ىلا اتفال ،2008
.يبرعلا داصتقالا نم 7% لثمي يذلا ةحايسلا

اهقحالم عم قشمد ةيقافتا ذيفنت :ةيلاتلا طاقنلا لوح روحمتت نا بجي لبقتسملل لمعلا ةيلآ نا ىلا ةحافت تفلو
يف يبرعلا رامثتسالا ماما لا�ا حاسفا ،ذيفنتلا يف للخلاب وا تافالخلاب تبلا عيطتست ةينوناق ةيعجرم داجياو
ىوتسم سفن يف ناريطلا ةكرشل ةيبرعلا ةيكلملا دامتعا ىلع ةردقلا ىلا لوصولاو جردتم لكشب ناريطلا تاكرش
داجيال ةيباجياب لماعتلا ،ربكا ةيداصتقا رطا يف عمجتلل ةيبرعلا ناريطلا تاكرش ماما ةصرفلا داجيال ةينطولا ةيكلملا
يوجلا لقنلل يبرعلا داحتالا نيب عقوملا ئدابملا نالعا نم نيديفتسم يوجلا لقنلاو يندملا ناريطلل يبوروا - يبرع راطا
قسنت يندملا ناريطلل ةيبرعلا ةئيهلا راطا نمض ةيبرع ةيلآ ريوطت ،ةيبوروالا ةيضوفملاو يندملا ناريطلل ةيبرعلا ةئيهلاو
دعاوق عمجت ةيناكما يف رظنلاو ةيرشبلا ةيبرعلا ىوقلا ريوطت ةيلمع ىلع زيكرتلاو ،اعيمجت هاجتاب ةيوجلا ةكرحلا ةرادا
.نيرايطلاو نيسدنهملا بيردت زكارمو ةنايصلا

ةيرحبلا ةنصرقلا

يف نيردصم ربكا نا يضاقلا متاح دومحم يرحب ءاوللا ةيرحبلا ةحالملا فرغل يبرعلا داحتالا سيئر لاق هتيحان نم
.ملاعلا يف نيدروتسم ربكا اضيا مهو ابورواو ةيويسآلا لودلاو نيصلاو ةدحتملا تايالولا مه ملاعلا

قيرط اديدحتو ةيبرعلا ةقطنملاب رمي نا دبال ةديعب تاراق يف عقت يتلا لودلا هذه نيب عئاضبلا لاقتنا نا ىلا راشاو
ةكرح يف ةديرف ةزيم ةيبرعلا انتقطنم يطعي نا هناش نم اذهو طسوتملا رحبلل هجتملا سيوسلا ةانقو رمحالا رحبلا
.ةيلودلا ةراجتلا

عاطقلا قطنمب ريدت يتلا ةيصصختلا ةرادالا اهصقني ام ابلاغ نكل ةديج ةلاح يفو ةمدقتم ةيبرعلا ئناوملا نا دكاو

 
ةدهاشم رابخألا رثكأ

نطولاب

ةمامح ..»ناحيزرلا ةفيطل«
!!نابرغلا ..طسو

ربع ةزغ تلخد :يئابطبطلا
قافنألا

..ةزغ يف مايأ

نم هللا لام فسوي ةلاقتسا
نايبوب كنب

..طــــــفـنلا ةـــــبساــحم
تأدـــــــــب

مهْيح هللااي

ةرينم مأ

ةسدنهلا ةيلك يف نابلاط
لكآت عنمل الح ادجو لورتبلاو



.هقبطي ال رخالا ضعبلا نكل بولسالا اذه قفو لمعت ةيبرعلا لودلا ضعب نا انيبم صاخلا

لولح عضو ىلا ايعاد ةيداملا ةيبرعلا لودلا تاردق عم بسانتي الو عضاوتم يبرعلا لوطسألا مجح نا فاضاو
.لوطسألا اذه تادحو ددع ةدايزو ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل ةيقيقح

طفنلا نم 30% نال ةيبرعلا لودلا مظعم ىلع ترثا ةيضاملا روهشلا لالخ تمقافت يتلا ةنصرقلا ةرهاظ نا دكاو
.سيوسلا ةانق ربع رمت ابوروا ىلا ةهجتملا

ةعومجم اوسيل ةنصارقلا ءالؤه ناب لوقت يتلا «ةرماؤملا ةيرظن» يه ةنصرقلا ةرهاظ نم ديحولا ديفتسملا نا دكاو
قيرطو ةقطنملا ىلع ريثاتلا اهفده ةنيعم تاهج نوعبتي مه امناو مهسفنا حلاصل نولمعي نيذلا نييباهرالا نم ةريغص
.سيوسلا ةانق نم الدب حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نع ،اهلالخ نم ةيملاعلا ةراجتلا ريس

ةيديدحلا ككسلا

مدع يبرعلا لقنلا عاطق يف فعضلا طاقن نم نا دكاف يروخ رماس )لا يا يس يج( ةكرش يف تايلمعلا ريدم اما
.صاخشالا لقن بناج ىلا عئاضبلا لقن لمشت ثيحب ةيديدحلا ككسلا يف عسوتلا

يف روصق ىلا ريشي ام وهو ىربكلا تايواحلا عم لماعتت ءانيم 35 طقف دجوي ًايبرع ءانيم 95 نيب نم نا ىلا راشاو
.ةيبوروالا لودلاب ةنراقم اهمادختسال ةيلاعلا ةفلكتلا ىلا ةفاضالاب ئناوملا هذه

لودلا ضعب نا امك صاخلا عاطقلا سيلو تاموكحلل ةكولمم يوجلا لقنلا لاجم يف ةلماعلا تاكرشلا ةيبلاغ نا لاقو
.عقاولا ضرا ىلع ايلعف اهقبطت نا نود ةرحلا قطانملا ماظن تنبت

عاطقلا لوخدل ةمزاللا تاحالصالاب ذخات مل ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ نا ىلا ريشت يلودلا كنبلا ريراقت نا فاضاو
.لقنلا عاطقب ةقلعتملا ةيتحتلا ةينبلا يف صاخلا

ةفرعتلا ديحوتو هيف صاخلا عاطقلا ةكراشم زيزعتو لقنلا عاطقل ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا لامكتساب يروخ ىصواو
.لقنلا عاطق مدخي امب ةيرشبلا تاراهملا ةيمنتو بيردتلاو ميلعتلا زيزعتو ةيبرعلا لودلا نيب ةيكرمجلا

صاخلا عاطقلا عجارت

ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم يف ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا روماو ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا ةقطنم سيئر بئان لاقو
.يموكحلاو صاخلا نيعاطقلا نيب نواعت ىلا جاتحتو ةقطنملا يف لقنلا عاطق ماما ىربك تاحومط كانه نا ينادلك داشر

دح ىلع ةيرضحلاو ةيفيرلا تاعمت�ا يف لقنلا لئاسوو تاودا نيسحت يف كراشي نا عيطتسي صاخلا عاطقلا نا نيبو
.ةيمنتلا ةيلمع ىلع ابلس سكعني فوس لقنلا تامدخ ريفوت يف ريصقت يأ نا ادكؤم ،ءاوس

ىلع ةظفاحملاو »هوراق«
ةيناجرملا بعشلا

 

ةالصلا تيقوت 



ام ذنم ضفخنا ليومتلا نكل ليومت ىلا جاتحي ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا ةقطنم يف لقنلا عاطق نا ىلا راشاو
.مهتاعورشم يف ةيئاقتنا رثكا نيلومملا حبصاو تضم ارهش 19 نم براقي

يف صاخلا عاطقلا تاسسؤم ةكراشم ةرورض ضرفت لقنلا تاعورشم يف لوخدلا يف نيلومملا ةبغر عجارت نا دكاو
تقولا يف ةيمنتلا ةمدخو صاخلا عاطقلل دكؤملا حبرلاب دوعت فوس ةكراشملا هذه نا ادكؤم ليومتلا ةيلمع هذه
.هسفن

يأ ىلعو ايلحم وا ايرطق سيلو ايلود حبصا مويلا لقنلا نا فرش ماصع رصم يف قبسالا لقنلا ريزو لاق هبناج نم
ددعتم حبصا اضيا لقنلا نا افيضم رابتعالا نيعب رمالا اذه ذخأت نا دلب يأ يف لقنلا عاطقل طيطختلاب موقت ةطلس
.لقنلا لئاسو نم دحاو عون ىلع رصتقت نا دلب يال نكمي الف طئاسولا

تامدخلا نم ءزج اضيا وهو لودلا نم ةلود يال ةيسفانتلا ةردقلا ديدحت يف امهم ارصنع حبصا لقنلا نا دكاو
40% نيب حوارتت ةبسن لثمت تامدخلا هذه نا انيبم اهريغو عئاضبلا لدابتو نيزختلا اضيا لمشت يتلا ةيتسجوللا
.جاتنالا ةيلمع نم 60% ىلا

يسيئرلا رودلا نا ادكؤم لقنلا عاطق ريوطتب الا اهنيب اميف لماكت يأ قيقحت عيطتست نل ةيبرعلا لودلا نا ىلا راشاو
عاطقلا قتاع ىلع عقتف اهضعبو لودلا نيب لماكتلا ةيلمع اما .عئاضبلاو علسلا يف لاقتنالا ريرحت وه ةموكح يال
.لقنلا ريرحت لاجم يف دهجلا نم ديزم لذب ىلا جاتحت ةيبرعلا تاموكحلا ناو صاخلا

ةيربلا قرطلا ةكبش

«ماستإ» ةيبرعلا قرطلا ةكبش يناحيرلا راشب ،ندال نبل ةسدنهلا راد ةعوم� لقنلا ةرادإ ريدم ضرعتسا هبناج نمو
ىلإ اتفال ،يتوبيجو نادوسلاو يبرعلا برغملا دالب ىلإ اهعيسوت ةيمهأو ارتم ويلك فلأ 31.4 تغلب اهنأ انيبم
ةكرحو يراجتلا لدابتلا عيجشت عم ،يبرع يميلقإ لماكت لجأ نم ةيبرعلا دالبلا نيب لماكتم لقن ماظنل ةجاحلا
.تالا�ا هذهل يربلا لقنلا ةيمهأو ،لودلا نيب نيرفاسملا

.تاراطملاو ئناوملاو ،ةيديدحلا ككسلاو ،قرطلا ءاوس طسوتملا ضوح لود نيب لقنلا رواحم ريوطت ةيمهأ ىلع ًادكؤم

ماعلا ىتح قرطلا نم ارتم وليك فلأ 28.2 ةفاضإ ةديدج قرط ءاشنإل ةحرتقملا لامعألا نأ ىلإ يناحيرلا راشأو
2025.

ةيتسجوللا فالتئالا

يف لثمتي يملاعلا فالتئالل ةرشابملا ايازملا نأ نيب ،ةلاعفلا ةيتسجولل يملاعلا فالتئالا نع ًاليجست امليف ةودنلا للختو
رالود رايلم 691 رفوي امم 6% ىلإ 11% لدعملاب ةغلابلا ةيملاعلا هتايوتسم نم يراجتلا لدابتلا ةفلكت ضيفخت
.رالود رايلم 116 اهدحول ايقيرفأو طسوألا قرشلا ةقطنملو ،ةيملاعلاو ةيملقإلا ةراجتلا ةفلكت نم ًايونس
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لامعأ نم عئاضبلا قفدتو ةيلودلا دودحلا ةيامحو ،جاتنإلا ةفلكت لدعم نم 15%ريفوت ىلإ كلذك فدهيو
لودلا يف ةيرشبلا ىوقلا عم ةمدقتملا لودلا يف ةرفوتملا تاربخلا جمد لالخ نم لمعلا صرف نييالم ريفوتو ،ةنصرقلا
رالود تانويليرت 6 رادقمب ةيملاعلا قاوسألل صرف ميدقتو ،ةديدج ةيئارش ةوق لالخ نم يملاعلا قوسلا عيسوتو ةيمانلا
.نيمأتلاو ايجولونكتلاو لاملا تاعاطقل

نم قرغتسي ايقيرفأو طسوألا قرشلا يف ةنرملا ةيتحتلا ةينبلا راشتناو ريوطت نأ ىلإ فالتئالل ينمزلا لودجلا راشأو
عاطقلا نم ةريبكلا تاسسؤملا ةكراشم نأ ىلإ فالتئالا نيبو ،يجذومنلا لحلا ميدقتل نيرهشو ،روهش 8 ىلإ 6
ىلإ لصت ةبسنب تايلمعلا ةفلكتو ،30% ىلإ لصت ةبسنب يراجتلا لدابتلا ةفلكت نم ليلقتلا يف مهسي صاخلا
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