
 
 
 بيصت يتلا ،ةديدعلا لكألا تابارطضا دحأ يبصعلا ةيهشلا نادقف دعي
 ةياغلل ضفخنم نزو ىلع ظفاحي هلعجت ،نزولا لوح سوهلا نم ةلاحب ضيرملا
 هراشتنا لدعم دازو ،دلجلا فافجو مدلا طغض ضافخناو لازهلا ةجردل لصي
 ةسارد بسح ،روكذلل ٪۷.۰٦و ثانإلل ٪۱۰ ةبسنب ةريخألا ةنوآلا يف
 .اطنط ةعماج يف ريقش

 ةضرع رثكأ
 روط يف قهارملا رمي ثيح ،ةصاخ ةقهارملا ةلحرم يف تابارطضالا هذه زكترت
 .داشرإلاو معدلا اهعم جاتحي ةقيمع ةيسفن تابلقت ةهجاوم هيلع متحي ومن

 ىلعأ بارطضالا اذه يف ةباصإلا ةبسن نأ )۲۰۰۰ ويزام( ةسارد دكؤتو
 ةيجولوكيسلا ةعيبطلا نأل ؛ةقهارملا لحارم يف ةصاخو تايتفلاو ءاسنلا ىدل
 لعجي يذلا رمألا ،اهتقانأو اهرهظمب اًمامتها لجرلا نم رثكأ اهلعجت ةأرملل
 هتدايز وأ نزولا ليلقت يف تابغار ،نهماسجأ عم مئاد عارص يف ءاسنلا
 .فارسإلا ةجردل رارمتساب

 ةيسفن تابذبذت
 نوناعي نونوكي ام ةداع يبصعلا ةيهشلا نادقف نم نوناعي نيذلا صاخشألا
 اهل يتلا رومألاب قلعتي اميف ةصاخ ،يرهقلا ساوسولا بارطضا نم اًضيأ
 ضيرملا يناعي نأ نكمي بارطضالا نم ةديدشلا تالاحلا يفو ،ماعطلاب ةقالع
 نأ نكميو ةدئازلا ةيبصعلاو بضغلا ةعرسو نزحلا لثم ،ةيبائتكا اًضارعأ
 لاوط نزولاو ةيمحلاو لكألاب ركفي ضيرملا لظيسو ،ةيراحتنا اًراكفأ هدوارت
 دق نيرخآلا نأ نم مغرلابو ،هدسج نع ههوشم ةروص هيدل نوكتتسو تقولا
 اهيلإ رظن املك ةآرملا يف ىريس هنأ الإ داح لكشب فحن دق هنأب هنوربخي
  .اًنيمس اًناسنإ
 امنيح "لشتيار" ةيكيرمألا ةلثمملا ةلاح زوين يس يب يج ةفيحص تركذو
 ،نزولا نادقف ىلإ جاتحتو ةنيمس اهنأ دقتعت تحبصأو ،اهسفنب ةقثلا تدقف
   .يبصعلا ةيهشلا نادقفب تبيصأ ىتح لكألا مدعو ءيقلا دمعتب تأدبف
 
 

 
 

 

 ةباصإلا تافعاضم
 ةيهشلا نادقف نأ -يسفنلا بطلا ةيراشتسا- ساحن انايد ةروتكدلا تركذ	
 ةريصق ،ةيسفنلاو ةيدسجلا تافعاضملا نم ديدعلا ىلإ يدؤي نأ نكمي يبصعلا
 اًدامتعا ةايحلا ددهت نأ لمتحملا نمو ةرطخ نوكت امبر يتلاو ،لجألا ةليوط وأ
 .بارطضالا ةلاحو ةدح ىلع

 ةبسنلاب باجنإلا صرف ىلع رثؤي يبصعلا ةيهشلا نادقف نأ ىلإ اًضيأ تراشأ
 ةيذغتلا صقنو تايذغملا ىلإ راقتفالاو نزولا نادقفب مستي هنإ ثيح ،ثانإلل
 ضفخنت ةبوصخلا نأ ضرتفمـلا نمو ،لمحلا صرف نم ريبك لكشب للقي امم
 ريغ بايغ وأ ،ثمطلا ةلق تافعاضملا لمشتو ،ةيهشلا نادقف عم ٪۹۰ وحن
 امبر كلذ عمو ،ةضابإلا ىلع ةردقلا مدع وأ ،ةيداعلا ةيرهشلا ةرودلل يعيبط
 يحص نزو ىلإ لوصولا بجي صرفلا نيسحتلو ،اًنكمم لمحلا نوكي
 ةسرامم ليلقتو ،نوهدلا ةصاخو ماعطلا نم ةلوبقم ةيمك ىلع لوصحلاو
 .ةطرفملا ةيضايرلا نيرامتلا

 ةافولل ببس
 نادقف نأ -يسفنلا بطـلا يراشتسا- ةدامحـلا فيطللا دبع روتكدلا ركذو

ثيح  لصي لدعم  ، ةافولل يبصعلا  اًببست ةيسفنلا ضارمألا رثكأ نم  ةيهشلا
ـ يعوطلا عيوجتلا نع مجانلا داح لا يحصلا روهدتلا ب ـ بسب ٪ ٦ إ ىل ـ ةا فولا

. ديدشلا  
 

 
 

زاجلا ةفزاعو  ةيكيرمألا ةينغمل  ةافو ىلإ يبصعلا ةيهشلا نادقف ا  امك ىدأ
 . ضرملا عم عارص  "رتنبراك نيراك"  دعب  

 يرسألا جالعلا
 دعاسم لضفأ مه ءاقدصألاو لهألا نأ )۱۹۹۹ دوجوملا دبع( ةسارد دكؤت
 ةلكشم يدحتو تاعارصلاب ريصبتلا وه يرسألا جالعلا رودو ،ءافشلا ىلع
 اًمازتلا سانلا رثكأ نم مهنأل ،اهلمكأب ةرسألا ةلكشم اهنأ ىلع ضيرملا
 ةبراحمل لبس داجيإل نيلهؤملا لضفأ مه يلاتلابو ،ضيرملا ةايح يف الخدتو
 .يحصلا نزولا ةداعتسالو ضرملا
 نم ةلاقتسالاب ماق لشتيار جوز نأ ،زوين يس يب يج ةفيحص تركذ امك
 ناك اهجوز هب ماق ام نأ لشتيار تدكأو ،اهضرم ةرتف لالخ اهاعريل هلمع
 يتاللا ءاسنلا ةدعاسمب موقت نآلا اهنأ تركذو ،اهئافش يف يسيئرلا ببسلا
 لالخ نم يداملاو يونعملا معدلا ريفوت لالخ نم ،اهضرم سفنل نضرعتي
 ."ةيهشلا نادقف ةبراحم" ةيعمج
 لهألا لبِق نم تالاحلا هذه لثم دصر بجي هنأب فيطللا دبع .د ركذو
 لهسي ىتح ؛ركبم لكشب ةيرودلا ةيحصلا تاصوحفلا ءانثأو نييوبرتلاو
 .ىفشتسملا ىلإ ةجاحلا نود اهجالع

 ةيحص دوهج
 زكارمو يسفنلا جالعلا زكارم نم ديدعلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمدق
 زكرملاو ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ينطولا زكرملا ةصاخ ،ةينورتكلإلا ةراشتسالا
 ةيفيقثت جمارب مدقتو تاراشتسالا لبقتست يتلا ،يحصلا فيقثتلل يداحتالا
 تاقيبطتلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،يبصعلا ةيهشلا نادقف بارطضاب ةطبترم
 ."هيبل" قيبطت لثم ،ةيسفنلا تاراشتسإلاب ةصصختملا
	
 يبصعلا ةيهشلا نادقف بارطضا رطاخمب عمتجملا يعو ةدايز نم دبال 
 دنع لكألا تابارطضا يف ةصصختم ةراشتسا بلط ىلع صرحلا ىلإ ةفاضإلاب
 ةراشتسا يأ بلط نم لجخلا مدعو ،بارطضالا تارشؤم دحأ ةظحالم
 .ةيسفن

 

 ماعطلا نم ةيعيبط ةيمك ىلع لوصحلا ضفر وه ضارعألا ربكأ دحأ

 ناسنإلا رمدي بارطضا ..يبصعلا ةيهشلا نادقف
 هّيقب لآ دنر – ضايرلا ةرطيسلا نع جرخي ام ناعرسو ..ةطيسب ةروصب أدبي


