

تلثريمضـوةماظلقؼسماىدؼدةمسؾكموضعقيمعصرمبنيم
اظدولمصكماٌـطؼي.



اظعوئدماالضؿصوديممواالجؿؿوسلمعـمحػرماظؼـوةم
اىدؼدةموإسودةمتؽقؼـماظؾـقيماظلؽوغقيمصكماٌـطؼي



ماظؾعدماالدرتاتقفلمواظؼقعلمظؼـوةماظلقؼس.

نئٓ ً٤عًِ اإلقانج

ُٞاء تؽه ١أ.غ أٔ ٖٔ٣اُػ
نئ ً٤اُرؽه٣ه
ػالء ًؽِح
ٓك٣ه اُرؽه٣ه
أِهف ؿاو١
أٌهج اإلػكاق

ٝكاء ِطا
قػاء ٓؽٔك ؼٍٖ
ٓ٤اقج ٓ٘رٕه
٣أٌ ٖ٤ؼٔك١
أٌٔاء ِؼثإ ذٞك٤ن
أ٣إ ٕٓطل٠

عدد نصف سنوي يصدر عن
إدارة النشر والرتمجة

اُلَٕ األٍٝ







ٓوكٓح
ـِل٤ح ذان٣ف٤ح
ػٖ اُو٘اج اُوكٔ٣ح ٝاُعك٣كج
أُ٤ىج اُر٘اكٍ٤ح ُِو٘اج اُوكٔ٣ح ٝأُ٤ىج أُٙاكح ُِو٘اج اُعك٣كج

اُلَٕ اُصاٗ٢
”ذؤش٤ه ه٘اج اٍُ ً٣ٞاُعك٣كج ػِ٘ٝ ٠ؼ٤ح ٕٓه ت ٖ٤ق ٍٝأُ٘طوح  ٝاُؼاُْ“
 ه٘اج اٍُ ً٣ٞاُعك٣كج ذهٌؿ ٌٓاٗح ٕٓه ك ٠ؼهًح اُرعانج اُك٤ُٝح

اُلَٕ اُصاُس





”اُؼائك االهرٕاق ٖٓ ١ؼله اُو٘اج“
األ٤ٔٛح االهرٕاق٣ح ُو٘اج اٍُ ً٣ٞاُعك٣كج
ه٘اج اٍُ ً٣ٞاُعك٣كج ذهكغ اُرٕ٘٤ق االئرٔاٗ٠
أ٤ٔٛح ذ٘ٔ٤ح ٓؽٞن ه٘اج اٍُ ً٣ٞاظرٔاػ٤ا

اُلَٕ اُهاتغ




”اُؼائك االظرٔاػ ٖٓ ٢ؼله اُو٘اج اُعك٣كج ”
اػاقج ذٌ ٖ٣ٞاُث٘٤ح اٌٍُاٗ٤ح ك ٠أُ٘طوح
أُّهٝػاخ االظرٔاػ٤ح ػِٛ ٠آُ ّٓهٝع اُو٘اج

اُلَٕ اُفآً




”اُثؼك االٌرهاذ٤عٝ ٢اُوُ ٢ٓٞو٘اج اٍُ“ً٣ٞ
اُو٘اج اُعك٣كج ٓكـَ ُِر٘ٔ٤ح
هٞج اُو٘اج االٌرهاذ٤ع٤ح

ػٍِ ٟش اٌؼصٛس حتتبج اٌشؼٛة ٌفىشح وجريح تٛحذ جٙذ٘ب ٚجتّغ لٍٛثٙب ِٚششٚع لٕبح اٌغ٠ٛظ اجلذ٠ذ ٘وِ ٛشوشٚع

ل ِٟٛجذ٠ذ ٍ٠تف ح ٌٗٛاٌشؼت ادلصش ٞفّٕز ثٕبء ٚتش١١ذ اٌغذ اٌؼبيل مل ٠ظٙش اىل اٌؼٍٓ ِششٚع ل ِٟٛجيّغ اٌغٛاػذ

ادلصش٠خ ٛ٠ٚحذ اذلذف ٠ٚم ٜٛاٌؼضديخ ٚاإلسادح ِثً احلذث اجلذ٠ذ.

فّب أشجٗ اٌ َٛ١ثبٌجبسحخ فؼٕذِب ألذَ اٌضػ ُ١اٌشاحً مجبي ػجذ إٌبصش ػٍ ٟثٕبء اٌغذ اٌؼبيل فمذ ػبدتٗ ل ٜٛأحتذد
ً
دلٕؼٗ ِٓ ثٕبء رلذ ِصش ألعجبة ٚدٚافغ ال ختف ٟػٍ ٟأحذ اال أٔٗ لجً اٌتحذٌ ٞتضغ ِصش لذِٙب ػٍ ٟطش٠ك اٌتمذَ.
ٚاٌ َٛ١تصّذ ِصش أِبَ ِتغرياد شتٚ ٟحتٛالد ج٘ٛش٠خ ٌتخشج ػٍ ٟاٌؼبمل مبششٚع ل ِٟٛجذ٠ذ ٠ؼذ ثفتح آفبق

اخلري ادلغتمجٍ ٟألثٕبء ٘زٖ األسض احملشٚعخ ٚشؼٛة ادلٕطمخ وىًِ ،ششٚع حفش لٕبح اٌغ٠ٛظ اجلذ٠ذح.

ٚثإشبسح اٌجذء أٌتف ادلصش ْٛ٠حٛي ِششٚع ٚطٕ ٟل ِٟٛع١جٍت دلصش اخلري إْ شبء اهلل .إٔٗ ادلششٚع اٌز ٞجيّغ

ٚحيشذ ادلٛاطٕني ٔظشا دلب حيممٗ ِٓ ِصٍحخ ػبِخ ٠شرتن فٙ١ب اجلّ١غ ٚال خيتٍف ػٍٙ١ب أحذ.

فال ٛ٠جذ ِٓ ٠ؼرتض ػٍ ٝعج ً١ادلثبي ػٍ ٝص٠بدح فشص اٌؼًّ ثٙذف ِىبفحخ اٌجطبٌخ ،أ ٚػٍ ٝاٌتٛعغ يف اٌصٕبػبد

ٚادلششٚػبد اٌصغريح ٚادلتٕب٘١خ اٌصغش ٚاٌت ٟتؼتّذ ػٍِٛ ٝاسد اٌج١ئخ احملٍ١خ ،وزٌه ال ٛ٠جذ ِوٓ ٠وؼورتض ػوٍوٝ

اعتضساع ادلٕبطك اٌصحشا٠ٚخ ،أ ٚص٠بدح سلؼخ األساض ٟاٌضساػ١خ ،أ ٚتّٕ١خ ادلٕوبطوك احلوذٚد٠وخ أ ٚوري٘وب ِوٓ

ادلششٚػبد اٌتٔ ٟتٛلؼٙب ثؼذ تشغ ً١اٌمٕبح اجلذ٠ذح  ٚحتتبج إىل تضبفش جٛٙد اجلّ١غ ٌتحم١مٙب ٚتٙذف إىل ص٠بدح ِٛاسد

اٌذٌٚخ ٚإ٠شاداتٙب ٚص٠بدح اٌتصذ٠ش ٚجزة سؤٚط األِٛاي ٚص٠بدح سص١ذ اٌذٌٚخ ِٓ اٌؼّالد األجٕج١خ  ٚوري

رٌه ِٓ ا٢ثبس اإلجيبث١خ اٌت ٟتٕؼىظ ػٍ ٝالتصبد اٌذٌٚخ ٚع١بعتٙب.

أْ وفبءح األداء االلتصبد ٞاٌذاخٌٍٍ ٟذٌٚخ ٕ٠ؼىظ إجيبث١ب ػٍ ٟػاللبتٙب اخلبسج١خ ٚ .ثؼجبسح أخش ٜفإْ لٕبح اٌغ٠ٛظ

اجلذ٠ذح عتى ْٛػبِال ِّٙب يف دػُ اٌتّٕ١خ اٌذاخٍ١خ ٚاضفبء ادلض٠ذ ِٓ اٌثمً ٌتٛاجذ ِصش يف األٚعبط اٌذ١ٌٚخ

أشرف غازي

ٓوكٓح

ضـوةماظلقؼس،مػلمممرمعوئلماصطـوسلمبطقلم193مطؿمبنيمبقردعقدمسؾكماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمواظلقؼسمسؾكماظؾقرماألمحر.م
وتؼلؿماظؼـوةمإىلمضلؿني،ممشولموجـقبماظؾقرياتماٌرّة.متلؿحماظؼـوةمبعؾقرماظلػـماظؼودعيمعـمدولماٌؿقدطموأوروبوموأعرؼؽوم
اظقصقلمإىلمآدقومدونمدؾقكماظطرؼؼماظطقؼؾم-مررؼؼمرأسماظرجوءماظصوحل.مادؿغرقمبـوءمضـوةماظلقؼسم10مدـقاتم(1859م-م
،)1869موبؾغًمإؼراداتمضـوةماظلقؼسميفمسومم2010مدمقم4.8معؾقورمدوالرمأعرؼؽل.
أطربمردقممدصعؿفومدػقـيمظؾؿرورميفمضـوةماظلقؼسمطوغًم2معؾققنمو28مأظػمدوالر،مودصعؿفومدػقـيمإؼطوظقيممحقظؿفوم59مأظػمرـ،م
سربتماظلػقـيمضـوةماظلقؼسميفم7مدؾؿؿربم.2011موتعؿربمضـوةماظلقؼسمأػؿمجمرىمعالحلميفماظعوملمحقٌمتؿقؽؿميفم%40معـم
حرطيماظلػـموايووؼوتميفماظعوملموطذظؽمظربطفومبنيمدولمجـقبمذرقمآدقوموأوروبومواألعريطؿني.
ـِل٤ح ذان٣ف٤ح
رمبومتؽقنمضـوةماظلقؼسمبشؽؾفوماظؼوئؿمػلمأولمربطمجغرايفمعؾوذرمبنيماظؾقرماألمحرمواٌؿقدطمإال مأن مصكؽكرة ماظكربكط ماىكغكرايفم
ذاتفومظقلًماألوىلميفماظؿورؼخمصؼؾؾم40م ضرنممتمػذاماظربطماىغرايفمبنيماظؾقرؼـمبشؽؾمشريمعؾوذرمسربمغفرماظـقؾ موتكؽكرر محكػكرػكوم
أطـرمعـمعرةمسربماظؿورؼخ.مودفؾماظؿورؼخمإسودةمحػرماظؼـوةماظؼدمييمأطـرمعـمعرةم.وصقؿومؼؾلمتؿؾعمهلذاماظلفؾمبدءًمعـمسصرماظػراسـيم
ظربطماألدطقلماظؾقريموغؼؾماظـصىمايفرؼيموحؿكمأخرمحػرمهلوميفماظعصرماإلدالعلمظـكؼكؾ ماظكغكذاء ماىل ماىكزؼكرة ماظكعكربكقكي ميفم
دـقاتماىػوف.م

”مل يؤثر معل اوساين مادي عىل عالكات ا ألمم ابللدر اذلي فعهل شق كناة السويس ،اذ من الصعب أأن هتص َّور اجنا ًزا أخر يف حدود اللدرة البشي كمنن أأن
ر
يغّي أأوضاع الطبيع أأكرث مهنا ،فبعملي ”جراحي “ جغرافي بس يط  ،متَّ اخزتال كارة أبأمكلها يه افريليا .اللناة أأعادت وضع مرص ،واملشق العريب يف كلب
ادلهيا وجعلهتا بؤرة اخلريط العاملي “.
(الربوفسور هالفورد هوسنيزن مؤرخ أأمّييك)

ه٘اج أٓ٤ه أُئٓ٘ : ّ646 ٖ٤ػ٘كٓا كرػ إٍُِٔٔٓ ٕٞه ك ٢ػٜك اُفِ٤لح ”ػٔه تٖ اُفطاب“ ػِ٣ ٠دك اُدٞاُد” ٢ػدٔده ٝتدٖ اُدؼداْ“ ػداّ
 ّ 646أناق ذ٤ٚٞك أُٞأالخ ٓغ ِث ٚاُعى٣هج اُؼهت٤ح ،كؤػاق ؼله اُو٘اج ٖٓ اُلٍطا ٚاُ ٠اُوِىّ (اٍُد٣ٞدًو ٝأٚدِدن ػدِد٤دٜدا هد٘داج أٓد٤ده
أُئًٓ٘ٝ .ٖ٤إ أُّهٝع كٝ ٢اهغ األٓه ذهٓٔ٤ا ٝأالؼا ُِو٘اج اُوكٔ٣حً .إ لُي ك ٢ػاّ ٝ ّ646اٌرٔهخ ٛم ٙاُو٘اج ذئق ١نٌداُدردٜدا ٓدا
ت 066 ٖ٤اُ 056 ٠ػآا اُ ٠إٔ أٓه اُفِ٤لح ”أت ٞظؼله إُٔ٘ٞن“ تهقّ اُو٘اج ذٔآاٌٝ ،كٛا ٖٓ ٗاؼ٤ح اٍُ٘ٓ ،ً٣ٞدؼدا أل ١آدكاقاخ ٓدٖ
ٕٓه اُ ٠أٛآٌُ ٢ح ٝأُك٘٣ح أُرٔهق٘ ٖ٣ك اُؽٌْ اُؼثأٌٓ ٢ا ذهذة ػِ٤ح اؿالم اُطه٣ن اُثؽده ١اُد ٠اُدٜد٘دك ٝتدالق اُّدهم ٝأٔدثدؽدد
اُثٙائغ ذ٘وَ ػثه إُؽهاء تٞاٌطح اُوٞاكَ.
أٓا ؼك٣صا كؼوة اًرّاف ٚه٣ن نأي اُهظاء إُاُػ  ،ذٙهن اهدردٕداق
ٝذعانج ٕٓه أُِٔ٤ًٞح ٝاهدردٕداق اُدثد٘دكهد٤دح  ،كدٔدا ًدإ ٓدٖ أٓدهاء
اُث٘كه٤ح اال إٔ ٝكدكٝا ػدِدٕٓ ٠ده ػداّ ُ ّ 0560د٤دؼده٘دٞا ػدِد٢
اٍُِطإ اُـٞن ١كٌهج االٌرـ٘اء ػٖ ٚهم اُوٞاكَ ٝاٌرثكاُٜا تداُد٘دودَ
ػثه اُ٘ َ٤تؽله ه٘اج ذَٕ تد٤دٖ اُدثدؽده٣دٖ األؼدٔده ٝاألتد٤دٗ ،اال إٔ
ظهٝف ٕٓه ٔٝهاػٜا ٓغ اُؼصٔاٗ ٖ٤٤ك ٢لُي اُدٞهدد ُ ،ّ 0501دْ
ٍٔ٣ػ تبّٗاء ّٓهٝع تٜما اُؽعدْ ٓٝ ،داخ اُدٔدّدهٝع ؼدرد ٠ظداءخ
ؼِٔح ٗاتِ ٕٞ٤تٗٞاتهخ ػِٕٓ ٠ه ًٝإ أ ٍٝذلٌ٤ه ػِٔدُ ٢دثد٘داء هد٘داج
ؼك٣صح ُِهت ٛأُثاِه تد٤دٖ اُدثدؽده٣د٤دٖ ٝ ،ذدؽدك٣دكا كدٗ 04 ٢دٞكدٔدثده
ًُِّ ،ّ0111ق أؼك أُٜ٘كٌ ٖ٤اُلهٍٗ٣ٝ ٖ٤٤كػُٞ ٠ت٤٤ه ترٌُّ َ٤ع٘دح
ُكناٌح ٓ٘طوح تهوؾ اٍُُ ً٣ٞث٤إ ظك ٟٝؼله هد٘داج اذٕداٍ ٓدثداِده
ت ٖ٤اُثؽه ٖ٣اال إٔ اُروه٣ه إُاقن ػٖ ُع٘ح ُٞت٤٤ه ًإ ـاٚدًدا ٝلًده
إٔ ٍٓ٘ٞب ٓ٤ا ٙاُثؽه األؼٔه أػٍِٞ٘ٓ ٖٓ ٠ب ٓ٤ا ٙاُثؽه أُدردٌٞدٛ
تٔوكان  06هكّ  6ٝتٔٞاخ ،تاإل٘اكح ُٞظٞق نٝاٌة ٚٝدٔد ٢اُد٘د٤دَ
ٓٝا  ٌٖٔ٣إٔ ٍ٣ثثٌ ٖٓ ٚك ُٔكـَ اُو٘اج ٓٔا أقُ ٟرعا َٛذِي اُلٌهج.
ك 05 ٠اته ّ 0446 َ٣أّٗؤ اٍُإ ٌ ٕٞ٤ٗٞٔ٤تثان ً٣ظٔؼ٤ح ُكناٌاخ ه٘اج اٍُ ٝ ً٣ٞأٔكن أُٜ٘كي اُلهٍٗ ٢تٞالٕ ذاالت ٞذوده٣دها كد٢
أٝاـه ػاّ ٓ 0441ث٘٤ا ػِ ٠ذوه٣ه ُ٘٤إ ق ١تِل ٕٞأًك ك ٚ٤آٌاٗ٤ح ؼله ه٘اج ذَٕ ت ٖ٤اُثؽه ٖ٣ق ٕٝؼدكٝز أٚ ١دـد٤دإ تدؽده ٓٝدٖ ٛد٘دا
ظاءخ كٌهج اُران٣ؿ ك ٢اـرىاٍ اُعـهاك٤ا ُرٍ٤طه ػِ ٢أٍُروثَ.
شاٗ٤ا :اُو٘اج…ٖٓ أُئآهج اُ ٠اُؼثٞن
ٌِِد اُو٘اج ٓ٘م ؼلهٛا ٓك ٟؼ٣ٞ٤ا  ٝظٌٞ٤رهاذ٤ع٤ا ألٖٓ اُـهب ٕٓٝاُؽ٘ٛ ٖٓٝ .ٚا ًإ اُدردهًد٤دى اُدكُٝد ٢كد ٢االٌدردؽدٞال ػدِدٕٓ ٠ده
ٝاُو٘اج ًٔلراغ اٌرهاذ٤ع ٢ـٙ٤د ٖٓ أظِ ٚؼهٝب ًص٤هج ٍُِ٤طهج ػِ ٚ٤تَ إٔ أػٔام أُئآهج ٝظمٝن ٛما إُدهاع آدردك ُدٔدا هدثدَ ؼدلده
اُو٘اج كوك ًاٗد كٌهج ّٓهٝع ؼله اُو٘اج ذهاً ٖٝال ٖٓ كهٍٗا ٝته٣طاٗ٤ا ٝك ّ 0114 ٠قـِد اُؽِٔح اُلهٍٗ٤ح ٕٓه ٝؼاُٝد كهٍٗا ِدن
اُو٘اج كؤنٌِد تؼصاخ ػِٔ٤ح ُٔٞهغ اُؽله اال اٜٗا ذٞهلد ُفطؤ ػِٔ ٢ؼ ٍٞه٤اي ٓ٘اٌ٤ة اُثؽه االؼٔه ٝأُر ٌٛٞشْ ٓا إٔ كّدِدد اُدؽدٔدِدح
اُلهٍٗ٤ح ٝكَّ ّٓهٝػٜا ؼر ٠ظاء اؼ٤اء كٌهج ؼله اُو٘اج ٝػهٜ٘ا ػِٓ ٠ؽٔك ػِ ٖٓ ٢ـالٍ تؼصح كهٍٗ٤ح اٛدردٔدد تداُدٔدّدهٝع ًٝداٗدد
ذِوة ب” اٍُإ ٌٝ “ٖ٤٤ٗٞٔ٤نكٓ ٚٙؽٔك ػِ٤ّٓ ٠ها اُ ٠اٗ ٚال ٣هق تٍلٞن اـه كٕٓ ٢ه (ٓ٤ٙن ترهً٤او.
٣ئًك اُران٣ؿ إٔ ؼله ه٘اج اًٍُ ً٣ٞإ ٓئآهج ػِ ٠ظ٘ثاخ إُهاع االٌرؼٔان ١تؤٝنٝتا ،كوك ًإ االٓر٤او األ ٍٝاُم ٟؼَٕ ػِ٤ح
(كهقٗاٗك قٍُ ١ثًو ٖٓ ـكٕٓ ١ٞ٣ه (ٓؽٔك ٌؼ٤ك و كٞٗ 06 ٢كٔثه  ّ0454تٔصاتح ذٞش٤ن ُرِي أُئآهج ؼ٤س ظاء كٛ ٢ما
االٓر٤او ” :ؼ٤س إٔ ٔك٣و٘ا ٍٓ ٞ٤كهق٘٣اٍ قٍ٤ُ ٟثً هك ُلد ٗظهٗا اُ ٠اُلٞائك اُر ٢هك ذؼٞق ػِٕٓ ٠ه ٖٓ  َٔٝاُثؽه أُر ٌٛٞتاُثؽه
االؼٔه تٞاٌطح ٚه٣ن ٓالؼُِ ٢ثٞاـه اٌُثهٝ ،ٟأـثهٗا ػٖ آٌإ ذٌِ ٖ٣ٞهًح ُٜما اُـهٖ ٖٓ أٔؽاب نإٝي األٓٞاٍ ٖٓ ظٔ٤غ اُكٍٝ

ٝهك هثِ٘ا اُلٌهج اُر ٢ػهٜ٘ا ػِ٘٤ا ٝأػط٘٤ا ٙتٔٞظة ٛما ذل ٗ٣ٞتبّٗاء ٝاقانج ِهًح ػأُ٤ح ُؽله تهوؾ اٍُٝ ً٣ٞاٌدردـدالٍ هد٘داج تد٤دٖ
اُثؽه ُٚٝ ٖ٤٣إٔ ٣ثاِه أٍ٘٣ ٝك اُ ٠ؿ٤هج ظٔ٤غ األِـاٍ ٝأُثاٗ ٢اُالوٓح ُمُي“.
ٝتركه٤ن تٍ ٛ٤ك٤ٔ ٢اؿح اُلهٓإ ٗعك أٗ ٚذلٓ ٗ٣ٞثاِه ُّفٓ قٍ٤ُ ٟثً ُ٤ل ٖٞتٔٞظثح ٖٓ ٣ه٣كًٝ .إ كوك ذؽهى قٍ٤ُ ١ثً
ُ٤لا ٖٝكهٍٗا ٣ٝها ٖٛػِ ٢اُعـهاك٤ا اُعك٣كج اُر ٢ذهٌْ ػِٝ ٠ظٕٓ ٚه ٝتكأخ أُؤٌاج ٝأُئآهج اُر ٢آركقخ ٖٓ ً ٕٞأُّهٝع
ٓعهق ”اـرىاٍ“ ُِعـهاك٤ا أُ ٠هاع ػِ ٠اُعـهاك٤ا لاذٜاٝ .هك ػكُد تؼٗ أؼٌاّ ٛما اُلهٓإ تآـه ٔكن كٝ ّ 0456 ٢اُمً ١إ أٌٞء
ٖٓ األ ٍٝؼ٤س ذْ اُ٘ٓ ك ٚ٤ػٌِ ٠فهج إُٔهُ ٖ٤٣ؽله اُو٘اج٤ُ ،ثكأ اُؼَٔ ك ٢ؼله اُو٘اج ك 65 ٢أتهٌ ٌُٖٝ ،ّ 0451 َ٣هػإ ٓا
ٝهؼد تؼٗ اُفالكاخ ت ٖ٤اُّهًح ٝاُثاب اُؼاُ ،٢شْ ٌ٣ٞد تبتهاّ اذلاه٤ح ظك٣كج ك 66 ٢كثها٣ه ٝ ّ0466اُرد ٢ؼدكقخ اُّده ٚٝاُد٘دٜدائد٤دح
ُ٘ٞغ ِهًح اُو٘اج.
أقخ ذِي أُئآهج اُ ٠اُككغ تِٔ ٕٞ٤ػآَ ٝكالغ ٕٓدهٝ ١تّدٌدَ
ٓعاٗ ٢ك ٢ؼله ٛم ٙاُو٘اج ُٔٝدكج ػّده ٌد٘دٞاخ تدكأخ كد ٢اُدؼداّ
 ّ0451ؼر ٠اُؼاّ ٝ ّ0461ـالٍ لُي هكنخ اُٞك٤اخ ت ٖ٤اُؼٔداٍ
اُمِ ٖ٣انًٞا تؤػٔاٍ اُؽله ٗؽ 066 ٞاُلا ٝلُي ألٌثداب ٓدردؼدكقج
ٜٓ٘ا ٗوٓ ٓ٤ا ٙاُّهب (اُؼطُو ٝذؼهُ٘ٞ ْٜتاء اٌُ٤ُٞها اُوداذدَ
ٝاٗ٤ٜان األذهتح ٝاُؽعانج ا٘اكح اُ ٢ػِ٘ ْٜ٤فآح أُّهٝع كودك
ًاٗد اُو٘اج ِ٣ٞٚح ٝػٔ٤وح ٔٝؼثح اُعـهاك٤ا كٌداٗدد ذدٔدردك تدطدٍٞ
ِٓٞ٤ً 010ره ٝتؼهٖ أهٕآ 056 ٙرها ٝتؼدٔدن ٕ٣دَ اُد06 ٠
ٓره ًٔٝ .ا أِانخ اُكناٌح اُرعه٣ث٤ح تؤٕ ٓعٔٞع ٤ِٓ 6.600دٕٞ
هكّ ٌٓؼة ٖٓ اُرهاب ذْ نكؼٜا ،تٔا كٜ٤ا ٣ ٕٞ٤ِٓ 666داتٍدح ٝ ،
 ٕٞ٤ِٓ 6.600ذٌه٣ي ٓائٝ .٢تِـد ٓعَٔ اُرٌِلح األِٔد٤دح ُّدن
اُو٘اج  ٕٞ٤ِٓ 666كهٗيٝ .هك ًاٗد ذدِدي اُدردٌدِدلدح ٘دفدٔدح ػدِد٠
اُّهًح ٌٝه٣ؼا ٓا ٝاظٜد ّٓاًَ ٓاُ٤ح ك ٢اُرٔٝ ،َ٣ٞذكـَ ٌؼ٤ك تاِا تّهاء  ٖٓ %44اُّهًح ُإلتواء ػِ ٠ذّـِٜ٤ا٘ٝٝ .دؼدد اُدثدالق
ذؽد ذٕهف اُّهًح ظٔ٤غ ٌٝائَ اُ٘وَ اُثهٝ ١اُٜ٘ه ١ذٍرفكٜٓا ق ٕٝإ ذككغ أظها ٝهآد اُعٜٞق إُٔه٣ح ك ٖٓ ًَ ٢ذهٌاٗح اُدوداٛدهج
ٝذهٌاٗح االٌٌ٘كن٣ح تبػكاق أُّهٝػاخ اُالوٓح إلًٔاٍ ؼله اُو٘اج .اٌرٔهخ اُّهًح ك ٢اُؼدٔدَ ؼدردٔ ٢دؼدٞق اٌدٔداػد٤دَ ُدِدؼدهَ ُدردؤـدم
اُؽٌٓٞح إُٔه٣ح ـطٞاخ ُرؼكِ َ٣ه ٚٝاالٓر٤او األٝ ٍٝاُصاٗ . 0456ٝ 0454 ٢كؤٝككخ ٕٓه ٝو٣ه ـانظ٤رٜا ”انذٗ ٖ٤دٞتدان“ ُد٤دردؽدهى
اُ ٠األٌراٗح ٜ٘ٓٝا اُ ٠كهٍٗا كٓ ٢ؽاُٝح ُرفل٤ق ِه ٚٝآر٤او اُو٘اج  ٌُٖٝذؽهًد اُكٝائه اٍُ٤اٌ٤دح ٝاُدٔداُد٤دح كد ٢كدهٍٗدا ُدردكاكدغ ػدٖ
االٓر٤او ٝال ذوثَ اُرلا ٖٝػِٜ٤ا .قكغ اُفالف اُ ٠ذؽٌٗ ْ٤اتِ ٕٞ٤اُصاُس ٔٝكم ػِ ٢اُثاب اُؼاُ ٢اُؽٌْٓٝ ،ا ُؽو ٖٓ ٚذؼكٝ .َ٣هك ذدٔدصدِدد
ٗرائط ٛما اُرؽٌ ْ٤ك ٢اُراُ:٢


اٌرهظاع ٕٓه ٌِٓ٤ح  66أُق ٌٛران (  040أُق ككإ و ٖٓ األنا٘ ٢ؿ٤ه اُالوٓح ُِّٔهٝع ٝتوُِّ ٠هًح  06أُق ٛدٌدردان ُدىّٝ
أُّهٝع أ ١اٌرهظؼد شِص ٢أنٖ أُّهٝع ٝهك ػ٘ٞد اُّهًح ػٖ لُي تٔثِؾ  ٕٞ٤ِٓ 06كهٗيٝ .اٌرؼاقخ ٕٓده ٓدِدٌد٤دح نهدثدح
ذهػح أُ٤ا ٙاُؼمتحٝ ،أتود ؼن االٗرلاع ُّهًح اُو٘اجٝ ،هك ذؽِٔد ٕٓه ٕٞ٤ِٓ 56كهٗي ذٌاُ٤ق اٌرٌٔاٍ ؼلده اُدردهػدح ،كد ٢ؼد٤دٖ
ؼِٕد اُّهًح ػِ ٠ذؼٓ ٗ٣ٞوكان ٕٞ٤ِٓ 06 ٙكهٗي ٌٝثؼ ٕٞأُق ٓره ٌٓؼة ٖٓ أُ٤ا٤ٓٞ٣ ٙا.



اُـاء اٍُفهج اُر ٢كه٘د ػِ ٠اُؼٔاُح إُٔه٣ح تٔٞظة ذلٍ٤ه قٍ٤ِ٣ثً ُِٔاقج اُصاٗ٤ح ٖٓ كهٓإ االٓدرد٤داو اُدصداٗدُ ٢دؼداّ ،0456
ٓواتَ  ٕٞ٤ِٓ 04كهٗي.



ؼلع ؼن اُؽٌٓٞح إُٔه٣ح ك ٢اهآح اُرؽٕ٘٤اخ ٝاالٌرؽٌآاخ اُؽهت٤ح اُر ٢ذه٘ ٟهٝنذٜا ُؽٔا٣دح اُدثدالق ِده٣دطدح إٔ ال ذٙده
تأُالؼح.

ٝنؿْ ؼٌْ ٗاتِ ٕٞ٤اُظاُْ ػِٕٓ ٠ه اال إٔ ٕٓه ؼِٕد تٔٞظة اُرؽٌ ْ٤ػِٝ ٠ظٞق ٌَِ ٖٓ أٌِاٍ اٍُ٤اقج إُٔه٣ح ػِ ٠تهوؾ اُو٘اج
كرْ اّٗاء ٓؽاكظح اُو٘أًٍ .ا ذ ٖٔٙاُىاّ ُكٍ٤ِ٣ثً ترؽ َ٣ٞاُّهًح اُؼأُ٤ح ُو٘اج اٍُ ً٣ٞاُثؽه٣حٝ ،اُرٓ ٢وهٛا تان ،ً٣اُِ ٠هًح
ٍٓأٛح ٕٓه٣ح ٓوهٛا اُواٛهج ٝتٜما ؼِٕد اُّهًح تٔٞظة ٛما اُرؽٌٝ ْ٤ذؽد ٓىاػْ ٌِٓ٤رٜا ُؽ٤ى أُّهٝع ػِ ٠شالشح ٕٗٝق ِٕٓٞ٤
ٖٓ اُعٜ٘٤اخ إُٔه٣ح أٓ ١ا ٣وانب ٖٓ ٕٗق نأي ٓاٍ اُّهًح.
ٝػِٗ ٠ؽ ً٤ُ ٞتؼ٤ك ًاٗد اٗعِرها ذكنى إٔ أُّهٝع ٌ٤رعاٝو ذلِ ٗ٣ٞفٓ قىٍِ٤ثً اُ ٠ذل ٗ٣ٞكهٍٗا ٗدلدٍدٜدا ٝػدِدٛ ٠دما نٌدٔدد
اٗعِرها ذٕٞن ُٕ٤اؿح اٌرهاذ٤ع٤رٜا االٌرؼٔان٣ح ُِٔ٘طوح ك ٢ظَ اُو٘اج ٝهك ذعِد ذِي االٌرهاذ٤ع٤ح كد ٢ذدوده٣ده ”ٍٓدرده تدهٝي“ هد٘دٕدَ
اٗعِرها كٕٓ ٢ه كٝ ّ 0154 ٢اُمً ٟإ تٔصاتح ِهغ ذلٍُٕٔ ٢ِ٤روثَ أُ٘طوح ك ٢ظَ أُّهٝع اُعك٣ك كوك ًردة ُدؽدٌدٓٞدح ُد٘دكٕ ٣دود:ٍٞ
” إ ِن ٛما اُو٘اج ٌ٤ئق ٟؼرٔا اُ ٠و٣اقج ؼهًح أُٞأالخ اُرعان٣ح ت ٖ٤أٝنتا ٝاُثالق اُٞاهؼح ػِ ٠اُثؽه األؼٔه ٓٔا ٌ٤ككغ أٝنٝتدا اُد٠
اّٗاء ٓهاًى ُٜا ك ٢ذِي أُ٘طوح ٘٤ٌٝرٛ ٠ٜما تو٤اّ ٔهاػاخ ت ٖ٤أٝنتا ٝت ٖ٤ق ٍٝذِي أُ٘طوح ٔٓ ،ا ٌ ٌٕٞ٤لن٣ؼح ُِركـَ اُؼٌٍده ١كد٢
ِئ ٕٝاُثؽه األؼٔه ٛٝما اُركـَ ٓؼ٘اج االؼرالٍ اُكائْ٣ٝ .رٞهغ إٔ ذؽكز ذِي اُ٘رائط كٕٓ ٢ه ٗلٍٜا“.
اُو٘اج ك ٢اُران٣ؿ اُؼٌٍه:١
تؼك اؼرالٍ ته٣طاٗ٤ا ُٕٔه ك ٢ػاّ  . ّ 0446ذؽهًد اُكُٝح اُؼصٔاٗ٤ح ُرٍرهق ٕٓه ٝاُو٘اج تؼك اإلقناى أُرؤـه ُؤ٤ح اُو٘اج االٌدردهاذد٤دعد٤دح
كككغ اُؼصٔاٗ ٕٞ٤تاُرؼآ ٕٝغ األُٔإ تؽِٔح ػٌٍه٣ح ذٍرٜكف اٍُ٤طهج ػِٕٓ ٠ه ٖٓ ـالٍ ٚه٣ن اُّدهم اُدٔدؼدرداق (ٌد٤د٘داء و ٝتداُدلدؼدَ
اٗطِود اُؽِٔح ػاّ ُ ّ0106رٌ ٕٞأ ٍٝذؽهى ػٌٍه ١ػِ ٠أنٖ ٌ٘٤اء تؼك ِن اُو٘اج ُروق اُو٘اج ٓاٗغ ٝـ٘كم ٓ٘٤غ االـرهام  ،شْ ذدؼدٞق
اُو٘اج ُرٌٛ ٕٞكف اٌرهاذ٤عُِٕ ٢هاع ت ٖ٤أُؽٞن ٝاُؽِلاء ك ٢اُؽهب اُؼأُ٤ح اُصاٗ٤ح ُرؽا ٍٝأُٔاٗ٤ا اُُِ ٍٞٔٞو٘اج ٝتٜما ذٌ ٕٞهك كِٕدد
ت ٖ٤ته٣طاٗ٤ا ٍٓٝرؼٔهاذٜا ك ٢اُٜ٘ك اال اٜٗا كِّد تؼك ٛىٔ٣رٜا ك ٢اُؼِٔٝ .ٖ٤ظِد ته٣طاٗ٤ا تاٌطح ٌ٤اقذٜا اُؼٌٍه٣ح ػِ ٠اُو٘داج ٝؼداُٝدد
ػىُٜا ػٖ اُواٛهج ٝ .اٌرٔهخ اُو٘اج ٌاً٘ح ؼر ٠أػِ٘د ٕٓه ذؤٜٓٔ٤ا ك ّ0156 ٢كّ٘د ًال ٖٓ تده٣دطداٗد٤دا ٝكدهٍٗدا ٝاٌدهائد٤دَ اُدؼدكٝإ
اُصالش ٢ػِٕٓ ٠ه ك 61 ٢أًرٞته ٖٓ ٗلً اُؼاّ .شْ ذؼٞق أ٤ٔٛح اُو٘اج االٌرهاذ٤ع٤ح ًٔاٗغ ٓائدُ ٢دردٞظدلد ٚاٌدهائد٤دَ كد ٢ػدكٝإ ّ0161
ٝذٍرط٤غ اؼرالٍ ِث ٚظى٣هج ٌ٘٤اء ٝذَٕ توٞاذٜا اُ ٠اُٙلح اُّهه٤ح ُو٘اج اٍُٝ ً٣ٞؼاُٝد اٌهائ َ٤اٌرصٔان ٛما اُلٞو اُؼٌٍهُ ١دفدِدن
ؼوٞم ُٜا ك ٢ه٘اج اٍُ ٖٓ ً٣ٞـالٍ االقػاء إٔ اُؽك اُلأَ تٕٓ ٖ٤ه ٝاٌهائ٣ َ٤عة إٔ ٔ٣ه ك٘ٓ ٢رٕق أُعه ٟأُائُِ ٢و٘داج ٝتدهنخ
اٌهائٓ َ٤طِثٜا ٛما هائِح إ ِث ٚظى٣هج ٌ٘٤اء أنٖ ؿ٤ه ٕٓه٣ح ٝإٔ ٕٓه ؼاوخ ػِٜ٤ا تٌَّ ؿ٤ه هاٗ ٢ٗٞػاّ ٝ .ّ0166هدك نكٙدد
ٕٓه ٛم ٙأُىاػْ ٛٝكق اُهئ ً٤ػثك اُ٘أه تبؿالم اُو٘اج ٜٗائ٤ا شْ قـِد اُو٘اج ٓهؼِدح ؼدهب االٌدرد٘دىاف ُدردٌد ٕٞاُدٔداٗدغ األهد ٟٞتد٤دٖ
أٔؽاب اُؽن ٝؼو ْٜشْ ًإ اُؼثٞن اُؼثوهُ ١وٞاذ٘ا ك ٢أًرٞته  0110اُمً ٟإ ٍٓرؽ٤ال تاٍُ٘ثح ُدعدـدهاكد٤دا اُدود٘داج اُدٔد٘د٤دؼدح ٝظدـدهاكد٤دا
أُٞاٗغ اُٜ٘كٌ٤ح ُِؼك ٝػِ ٠اُٙلح اُّهه٤ح ُ٤رؽون تٜما االٗرّان ٝاُرٔهًى ُوٞاذ٘ا ػِ٘ ٍٞٚ ٠لح اُو٘اج ٝهك أ ٍٝػثٞنا ته٣دا ُدودٞاخ ٓدٖ
اُـهب اُ ٠اُّهم ٝ .نؿْ إٔ اُؼكٝ ٝظق اُصـهج أُ٤كاٗ٤ح ت ٖ٤اُوٞاخ إُٔه٣ح ُؼثٞن اُو٘اج تٌَّ ٓٙاق ٖٓ اُككهٌٞان ٗؽد ٞاٍُد٣ٞدً اال
إٔ ٓؽاُٝرً ٚاٗد ٍٓرٌِٜح ٓٝؽأهج ٝاٌرٔه اُ٘ٞغ ؼر ٠ظاء كٗ االِرثاى اال ٍٝػاّ ٝ ّ0114اُم ٟتٔٞظثح اٍٗدؽدثدد اٌدهائد٤دَ ٓدٖ
ؿهب اُو٘اج اُ ٠ـ ٛأُٙا٣ن ( ـ ٛاُككاع اُصاُِٗ ٢ؼك ٝػٖ ٌ٘٤اءو.
قـِد ٕٓه ٝاٌهائ َ٤أُلا٘ٝاخ تهػا٣ح أٓه٤ٌ٣ح ًٝإ إلػاقج كرػ ه٘اج اٍُ ً٣ٞأٓاّ أُالؼح اُك٤ُٝح أُٝد٣ٞدح هٕد ٟٞتداُد٘دٍدثدح ُدِدـدهب
ٝظٜه لُي ـالٍ اٍُ٘ٞاخ اُرٌ ٢ثود اُرٞه٤غ ػِ ٠اذلاه٤ح اٍُالّ كٝ .ّ0111 ٢نتٔا ٛ ٌٕٞ٣ما ٌثة ًاكُ٘ ٢كنى إٔ اُو٘اج أ٣ُٞٝح ُدِدـدهب
ًٔا  ٢ٛاٌهائٝ . َ٤أٗ ٚال ٣لَٕ ت ٖ٤أٖٓ اٌهائٝ َ٤ت ٖ٤ذؤٓ ٖ٤ذعانذ ٚػثه اُو٘اج.
ُٝإلِانج كِْ  ٌٖ٣اإلؿالم االُِ ٍٝو٘اج تؼك اُؼكٝإ اُصالش ٢ك ّ 0165 ٢تَ ًإ اتإ االؼرالٍ اإلٗعِ٤ىُٔ ١دٕده ػداّ  ّ0446كد ٢أػدوداب
اُصٞنج اُؼهات٤ح ُٔكج ٓئهرح ٓ ٖٓٝ ،عَٔ ٛما اٍُهق اُران٣ف ٢ذرٙػ اُكالُح اُر ٢ذو ٍٞإٔ اُو٘اج ٓ ٢ٛؽٞن هٞج ٌ٘٤اء تدَ ٕٓٝده ًدٔدا ٛد٢
ػآَ اُرٜك٣ك ٝاُؼىُح ٝاُلهاؽ ؼاٍ ٝظٞق ٔهاع اُؼٌٍه ١ػِ٘ ٢لرٜا.

شاُصا :ػٖ اُو٘اج اُوكٔ٣ح ٝاُعك٣كج
(0و ذ٤ٔٞق ه٘اج اًٍُ٣ٞ
أُهج .ذٍٔدػ
ٓٔه ٓائ ٢أط٘اػ ٢تطٓ َٕ٣ ًْ 010.06 ٍٞا ت ٖ٤اُثؽه ٖ٣األتٝ ٗ٤األؼٔه ٝذ٘وٍْ اُ ٠هٍِٔٔ ،ٖ٤اٍ ٝظ٘ٞب اُثؽ٤هاخ ّ
اُو٘اج تؼثٞن اٍُلٖ ت ٖ٤أٝنٝتا ٝآٌ٤اٝ ،ذؼرثه أٌهع ٓٔه تؽه ١ت ٖ٤اُوانذٝ ٖ٤ذٞكه ٗؽٓٞ٣ 05 ٞا ك ٢أُدردٌٞدٓ ٛدٖ ٝهدد اُدهؼدِدح ػدثده
ٚه٣ن نأي اُهظاء إُاُػًٔ .ا أٜٗا ذٍرؽٞل ػِ %4 ٢اُ ٖٓ %06 ٢ؼعْ اُرعانج اُؼأُ٤ح.
ٝذرٔ٤ى ه٘اج اٍُ ً٣ٞتؤٜٗا لاخ ٍٓرٝ ٟٞاؼك ٣ٝفرِق انذلاع ٓرٍٞ٘ٓ ٌٛٞب أُ٤ا ٙك ٢ؼكٝق ٘٤دودح ٝأهٕد ٠انذدلداع ُدِدٔدك كد ٢اُّدٔداٍ
ؼٞاُٝ ٌْ65 ٢ك ٠اُع٘ٞب ؼٞآُ 016 ٢ره ٣ٝ .ثِؾ انذلاع أُك ك ٢أُّاٍ ؼٞاُ٣ٝ ٌْ 65 ٢رٍثة لُي ك ٢اؼكاز ذد٤داناخ تدؽده٣دح تد٤دٖ
اُثؽه األت ٗ٤أُرٝ ٌٛٞتؽ٤هج اُرٍٔاغ٣ .ثِؾ انذلاع أُك ك ٢اُع٘ٞب ؼٞآُ 0.1 ٢ره ٣ٝرٍثة لُي ك ٢اؼكاز ذ٤اناخ تؽه٣دح تد٤دٖ ـدِد٤دط
اٍُٝ ً٣ٞاُثؽ٤هاخ أُهج.
ُٜٝما ذـط ٠ظٞاٗة اُو٘اج ترٌٍ٤اخ ؼعه٣ح ٌٝرائه ؼك٣ك٣ح ٣فرِق ذٕٜٔٔ٤ا ٚثوا ُطث٤ؼح أُ٘طوح ٝلُي ُؽٔا٣رٜا ٖٓ االٗ٤ٜان ٗر٤عح اُٙـدٛ
اُٞاهغ ٖٓ األٓٞاض اُ٘اًِح ػٖ ٓهٝن اٍُلٖ ك ٢اُو٘اجٝ .ذرثاٚ ٖ٣ث٤ؼح اُرهتح كٛ ٢م ٙأُ٘طوح ٖٓ اُرهتح اُط٤٘٤ح ِٔاال اُ ٢اُرهتح إُفه٣ح
ظ٘ٞتا .كل ٢تٞنٌؼ٤ك ِٔاال ٞ٣ظك ذهٌة اُطٔٝ ٢اُط ٖ٤اُواقّ ٖٓ ـالٍ كهع قٓ٤ا٘ٓ ٚم آالف اٍُ٘ٔ٣ ٝ ٖ٤رك ٛما اُرٌ٣ٞدٖ اُدطد٤د٘دُ ٢دِدردهتدح
ؼرٓ ٠ك٘٣ح اُو٘طهج  ًْ 46ظ٘ٞب تٞنٌؼ٤ك ؼ٤س ٣فرِ ٛاُطٔٓ ٢غ اُهٓاٍٝ .ذرٌ ٕٞاُرهتح ك ٢اُوطاع األ ٖٓ ٌٛٝاُو٘اج كد ٢اُدٔد٘دطدودح تد٤دٖ
اُو٘طهج ًٝثه٣د ٖٓ ـِ ٖٓ ٛ٤اُهٓاٍ اُ٘اػٔح ٝاُفّ٘ح .ك ٢ؼ ٖ٤ذرٌ ٕٞاُرهتح ك ٢اُوطاع اُدعد٘دٞتدٓ ٢دٖ ٚدثدوداخ ٓدٖ إُدفدٞن اُدهٓدِد٤دح
ٝإُفٞن اُع٤ه٣حٓٝ .هخ اُو٘اج تٌص٤ه ٖٓ اُرط٣ٞه اال إٔ ظـهاك٤ح ٚٝث٤ؼح تهوؾ اٍُ ً٣ٞأُٔركج تطً ُٚٞداٗدد قٓٝدا ؼداًدٔدح ٝشداتدردح تدَ
ٝذفٙغ أُعه ٟأُالؼُِ ٢رط٣ٞه ُؽرٔ٤ح اُعـهاك٤ا أُرثا٘٣ح ػِ٘ ٠لر٘ٛ ٖٓٝ .ٚ٤ا ٌٍ٘رؼهٖ ٓهاؼَ اُرط٣ٞه اُرٓ ٢هخ تٜا اُدود٘داج ٓد٘دم
اُؽله ُِ ٍٞٔٝو٘اج اُعك٣كج.
(6و ٓهاؼَ ذط٣ٞه ه٘اج اًٍُ٣ٞ

ًٝاٗد اُو٘اج ك ٢أؿِة ٍٓانٛا ٓٔه ٍٔ٣ػ تأُهٝن ك ٢اذعاٝ ٙاؼك  ،ؿ٤ه إٔ تاُو٘اج أنتدغ ٓد٘داٚدن ٓدىقٝظدح تدٜدا ٌدد ذدلده٣دؼداخ ذٍدٔدػ
تأُالؼح ك ٢اذعا ٖٓٝ ٖ٤ٛأُؼِ ّٞأًِٗٔ ٚا اوقاق  ٍٞٚاألظىاء أُىقٝظح ٖٓ اُو٘اج ًِٔا هَ وٖٓ ػثٞن اٍُلٖ ًٝمُي واق ػكق اٍُلٖ اُدرد٢
 ٌٖٔ٣ػثٞنٛا٣ٝ ،ثِؾ  ٍٞٚاُرله٣ؼاخ تو٘اج اٍُٚ( ًْ 46.5 ً٣ٞثوا ُِرهه ْ٤آٌُِٞ٤رهُّ٘ٔ ١كٝناخ اُثكا٣ح ٝاُٜ٘ا٣ح تٌَ ذله٣ؼحو.
.0

ذله٣ؼح تٞنٌؼ٤ك :تطٝ ًْ 46.0 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ  (.0146ذْ ٓك ُٜٞٚا ػكج ٓهاخو

.6

ذله٣ؼح اُثالغ  :تطٝ ًْ 4.1 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ .0155

.0

ذله٣ؼح اُرٍٔاغ  :تطٝ ًْ 4.0 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ .0146

.4

ذله٣ؼح اُككهٌٞان :تطٝ ًْ 4.4 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ .0146

.5

ذله٣ؼح اُثؽ٤هاخ :تطٝ ًْ 00.4 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ .0155

.6

ذله٣ؼح ًثه٣د :تطٝ ًْ 1.6 ٍٞهك ذْ ؼلهٛا ػاّ .0155

(0و اُو٘اج اُعك٣كج
ك 5 ٢أؿٍطً  6604ذْ ذكِّٓ ٖ٤هٝع ؼله ه٘اج ٓٞاو٣ح ُِٔه أُالؼ ٢اُؽاُ ٢تطًْ 16( ٍٞو ٓ٘ؤٍح ٖٓ آٌُ ِٞ٤ره  66اُد ٠اُدٌد٤دِدٞ
ٓره  16تطٙٓ ًْ 05 ٍٞاف اُٜ٤ا ذ٤ٌٞغ ٝذؼٔ٤ن ذله٣ؼاخ اُثؽ٤هاخ أُهج ٝذله٣ؼح اُثالغ تط. ًْ 01 ٍٞ
 ٝذؼك اُو٘اج اُعك٣كج اوقٝاض ُِ ٌَٔٓ ٢ُٞٚرله٣ؼاخ اُوائٔح ُرٌَّ ٓعرٔؼح اوقٝاض ٓرَٕ ػِ ٠ظٍْ اُو٘اج تطًْ46.5( ٍٞو ٝلُي ٖٓ ـدالٍ
نت ٛاُو٘اج اُعك٣كج ترله٣ؼح اُثالغ (ًْ 4.1و ُررٌٔ ٖ٤اٍُلٖ ٝاُ٘اهالخ ٖٓ ػثٞن اُو٘اج كً ٢ال االذعا ٖ٤ٛك ٢لاخ اُدٞهددٝ .ذدالكدّٓ ٢دٌدِدح
االٗرظان اُطُِ َ٣ٞوٞاكَ تٔ٘طوح اُثؽ٤هاخ أُهج ٝاُمً ١إ  َٕ٣اٌُ 00٠اػح ٍ٣ٝ .رٜكف أُّهٝع ذفل٤دٗ وٓدٖ نؼدِدح ػدثدٞن اُدود٘داج
تٌَّ ػاّ ًٔ ،ا إٔ أُّهٝع ٌٍٔ٤ػ ٍُِلٖ اُؼٔالهح تـا 65 ًٚهكّ تأُهٝنٝ .أُرٞهغ إٔ ٣ؽون أُّهٝع و٣اقج قـِٜا تٍ٘ثح %651
ترٌِلح ذَٕ اُ٤ِٓ 4 ٠ان قٝالنٝ .ذْ ظكُٝح أُّهٝع وٓ٘٤ا ػِ ٢إٔ ٣رْ ـالٍ ػاّ ٝاؼك ُ٘٤ر ٢ٜك 6 ٢أؿٍطً.6605
(4و أُ٤ىج اُر٘اكٍ٤ح ُِو٘اج اُوكٔ٣ح ٝأُ٤ىج أُٙاكح ُِو٘اج اُعك٣كج
ذؼرثه ه٘اج اٍُ ً٣ٞأهٕه ٚه٣ن ٣هت ٛت ٖ٤اُّهم ٝاُـهب ٕ٣ٝثؾ ػِٜ٤ا ٛما أُٞهغ اُله٣ك ٚاتؼا ٖٓ األ٤ٔٛح اُفأح ُِؼاُْ ُٕٔٝده ًدمُدي
ٝذرؼاظْ أ٤ٔٛح اُو٘اج توكن ذطٞن  ٝذ٘آ ٢اُ٘وَ اُثؽه ٝ ١اُرعانج اُؼأُ٤ح؛ ؼ٤س ٣ؼك اُ٘وَ اُثؽه ١أنـٓ ٌٝائَ اُ٘وَ ُٝمُي ٣دردْ ٗدودَ ٓدا
٣ى٣ك ػٖ  ٖٓ %46ؼعْ اُرعانج اُؼأُ٤ح تٞاٌطح اُ٘وَ اُثؽه.١
٘ٛ ٖٓٝا ذؤذ ٢األ٤ٔٛح االهرٕاق٣ح ُِو٘اج ُٔا ذٞكه ٖٓ ٙاُٞهد ٝأٍُاكح ٝتاُراُٝ ٢كه ك ٢ذٌاُ٤ق ذّـ َ٤اٍُلٖ اُؼاتدهج ا٘داكدح اُد ٠اُدٔد٤دىج
اٍُ٘ث٤ح ُِو٘اج ًٜٗٞا:
.0

أ ٍٞٚه٘اج ٓالؼ٤ح ك ٢اُؼاُْ تك ٕٝأٌٞٛح تؼًٌ ه٘اج ت٘ٔا اُر ٢ذٔه ػُِ ً٣ٞٛ 06 ٢هكغ اٍُلٖ ٍُٔر ٟٞاالنٖ اُدٔدهذدلدؼدح ػدِد٢
 ٍٞٚأُعه. ١

.6

اٗفلاٖ ٍٗثح اُؽٞاقز كٜ٤ا ذٌاق ذٌٓ ٕٞؼكٓٝح تٔوانٗح تاُو٘ٞاخ األـهٟ

.0

ذرْ ؼهًح أُالؼح كٜ٤ا ُ٤ال ٜٗ ٝانا (ٓ ٞٛٝا ذْ ذٞظ٤ل ٚكِ ٠ن اُو٘اج اُعك٣كجو

.4

ٓ٤ٜؤج ُؼِٔ٤اخ اُر٤ٌٞغ ٝاُرؼٔ٤ن ًِٔا ُىّ األٓه ُٔعاتٜح ٓا ٣ؽكز ٖٓ ذط٣ٞه ك ٢أؼدعداّ ٝؼدٔدٞالخ اٍُدلدٖٓ ،دىٝقج تد٘دظداّ اقانج
ؼهًح اٍُلٖ )ٗ ٞٛٝ (VTMSظاّ ٣و ّٞػِ ٠اٌرفكاّ أؼكز ِثٌاخ اُهاقان ٝأٌُثٞ٤ذهٌّ٤ُ ،ق ٣ٝراتغ ؼدهًدح اٍُدلدٖ ػدِدٚ ٠دٍٞ
اُو٘اج ٣ٝ ،ر٤ػ تمُي آٌاٗ٤ح اُركـَ ك ٢أٝهاخ اُطٞانة ذٍرٞػة اُو٘اج ػثٞن اٍُلٖ تؽُٔٞح ٓفللح ُ ،ؽآالخ اُ٘ل ٛاُفاّ اُدٌدثد٤دهج
ظكا ).(ULCCs) (VLCCs

أٓا اُو٘اج اُعك٣كج كٖٔ أٍُرٜكف ُٜا إٔ ذؽون ٓ٤ىج ذ٘اكٍ٤ح ٓٙاكح ذرٔصَ ك:٢
 .0و٣اقج اُوكنج االٌر٤ؼات٤ح ُِو٘اج ُرٌٌ 11 ٕٞل٘٤ح ه٤اٌ٤ح ػاّ  6660تكال ٖٓ ٌ 41ل٘٤ح ػاّ .6604
 .6ذؽو٤ن اُؼثٞن أُثاِه ق ٕٝذٞهق ُؼكق ٌ 45ل٘٤ح كً ٢ال االذعآ ٖ٤ٛغ آٌاٗ٤ح أٍُاغ ُؼثٞن اٍُلٖ ؼر ٠ؿا 66 ًٚهدكّ كد ٢ظدٔد٤دغ
أظىاء اُو٘اج.
 .0و٣اقج ػائك ه٘اج اٍُ ً٣ٞتٍ٘ثح  %651ػاّ ٤ِٓ 00.666 ٌٕٞ٤ُ 6660ان قٝالن ٓوانٗح تاُؼائك اُؽاُ٤ِٓ 5.0 ٢دان قٝالن ٓدٔدا ٣دئق١
اُ ٠االٗؼٌاي اإل٣عات ٢أُثاِه ػِ ٠اُكـَ اُو ٢ٓٞإُٔه ٖٓ ١اُؼِٔح إُؼثح.
 . 4و٣دداقج كددهْ اُددؼددٔددَ ألتدد٘دداء ٓددكٕ اُددودد٘دداج ٌ ٝدد٤دد٘دداء ٝاُددٔددؽدداكددظدداخ اُددٔددعدداٝنج ٓددغ ـددِددن ٓددعددرددٔددؼدداخ ػددٔددهاٗدد٤ددح ظددك٣ددكج
 .5ذؼظ ْ٤اُوكناخ اُر٘اكٍ٤ح ُِو٘اج  ٝذٔ٤ىٛا ػِ ٠اُو٘ٞاخ أُٔاشِح نكغ قنظح اُرٕ٘٤ق اُؼأُُِٔ ٢عه ٟأُالؼ ٢أٓا اُو٘داج اُدعدك٣دكج كدٔدٖ
أٍُرٜكف ُٜا إٔ ذؽون ٓ٤ىج ذ٘اكٍ٤ح ٓٙاكح ذرٔصَ ك:٢
 -0و٣اقج اُوكنج االٌر٤ؼات٤ح ُِو٘اج ُرٌٌ 11 ٕٞل٘٤ح ه٤اٌ٤ح ػاّ  6660تكال ٖٓ ٌ 41ل٘٤ح ػاّ .6604
 -6ذؽو٤ن اُؼثٞن أُثاِه ق ٕٝذٞهق ُؼكق ٌ 45ل٘٤ح كً ٢ال االذعآ ٖ٤ٛغ آٌاٗ٤ح أٍُاغ ُؼثٞن اٍُلٖ ؼر ٠ؿداٚدً 66
هكّ ك ٢ظٔ٤غ أظىاء اُو٘اج.
 -0و٣اقج ػائك ه٘اج اٍُ ً٣ٞتٍ٘ثح  %651ػاّ ٤ِٓ 00.666 ٌٕٞ٤ُ 6660ان قٝالن ٓوانٗح تاُؼائدك اُدؽداُدٓ 5.0 ٢دِد٤دان
قٝالن ٓٔا ٣ئق ١اُ ٠االٗؼٌاي اإل٣عات ٢أُثاِه ػِ ٠اُكـَ اُو ٢ٓٞإُٔه ٖٓ ١اُؼِٔح إُؼثح.
 -4و٣اقج كهْ اُؼَٔ ألت٘اء ٓكٕ اُو٘اج ٘٤ٌ ٝاء ٝأُؽاكظاخ أُعاٝنج ٓغ ـِن ٓعرٔؼاخ ػٔهاٗ٤ح ظك٣كج.
 -5ذؼظ ْ٤اُوكناخ اُر٘اكٍ٤ح ُِو٘اج  ٝذٔ٤ىٛا ػِ ٠اُو٘ٞاخ أُٔاشِح نكغ قنظح اُرٕ٘٤ق اُؼأُُِٔ ٢عه ٟأُالؼ.٢
إُٔاقن
أُٞهغ اُهٌُٔ ٢عه٣كج اُثك.َ٣
ٌٓٞٞػح ٤ٌ٣ٝثك٣ا
http://ara.reuters.com

قناة السويس الجديدة ترسخ مكانة مصر في حركة التجارة الدولية
اطدماظدطؿقر مدؾطونمبـ مامحدمدؾطونماىوبر م وزؼرمدوظيمرئقسماٌؽؿىماظؿـلقؼلمظؾؿشورؼعماظؿـؿقؼيماإلعوراتقيميفمعصر..ماػؿقفم
ضـوه ماظلقؼس ماىدؼدة ميف متردقخ معؽوغف معصر مبصػؿفو معلوػؿو مادودقو ميف ماظؿفورة مواالضؿصود ماظعوٌقني معـ مخالل مػذا ماٌؿرم
اٌالحلمواظؿفوريمايققيم..معفـؽوماظشعىماٌصريموضقوداتفمسؾلمانوزماظؼـوهميفماالرورماظزعينماحملدد.
وضولماظدطؿقرمدؾطونماىوبرميفمحقارمععمصققػفم” ماالهودم”م انماظؼـوةماىدؼدةمدقؽقنمهلومتلثريماجيوبلميفمتـكشكقكط ماظكؿكفكورةم
اظدوظقيموتعزؼزماظـؿقماالضؿصوديمواالدؿؼرارميفمعصرمواٌـطؼيمواظعوملمصضالمسـمعلوػؿفماظؼـوهماىدؼدةميف مزؼكوده مسكدد ماظلكػكـم
اظيتمتعربماظؼـوهمؼقعقوموهؼقؼمسقائدماضوصقفمظؾكزؼـيماٌصرؼيمععمخػضموضًماالغؿظورمعـم/م11م/مدوسفماظلمثالثمدوسوت.
واضوفمماغفمغظرامظدورماظؼـوهمططرؼؼمووريمادرتاتقفلمؼلوػؿميفمتعزؼزماظؿؾودلماظؿفوريم..مبدأتماٌقاغهماظرئقلقكي ميف مذكرقم
اظعوملموشربفمبؿطقؼرمروضؿفوماالدؿقعوبقيمترضؾومظؾزؼودةماٌؿقضعيميفمحرطفماظشقـمواظؾضوئعمطؿومدؿلفؿماظؼـوهماىدؼدةميف متكؼكؾكقكؾم
زعـماظعؾقرموبوظؿوظلمتقصريماظقضقدموخػضماغؾعوثوتمثوغلماطلقدماظؽربقنم.وضولم”:م غػكرمبونمذرطفمإعوراتقيمعكـ ماظكؼكطكوا ماًكو

م

ػلماىراصوتماظؾقريماظقرـقيمذورطًمبشؽؾمرئقللميفمػذاماٌشرواماالدرتاتقفلمحقٌمضوعكً مبكؿكلدكقكس موضكقكوده مهكوظكػم
اظؿقديماظذيمؼضؿمذرطيتمبقدؽوظسموصونماوردماهلقظـدؼؿنيموذرطفمجونمدومغقؾماظؾؾفقؽقفم”م.
عشقدامبوىفقدمايـقـفمظؽؾماالررافماٌشورطيمويفمعؼدعؿفومػقؽفمضـوهماظلقؼسموػقؽفماظؼقاتماٌلؾكقكي موعكقكع ماٌكفكـكددكنيم
واظعؿولمحقٌماديمتضوصرماىفقدماظلمانوزماٌشرواميفموضًمضقودلمومعشروامتطقؼرمحمقر ماظكؼكـكوه مدكقكشكؿكؾ ماغشكوء معكقاغكهم
وعـورؼماضؿصودؼفموظقجلؿقيمعؿكصصفمتلفؿميفمهػقزماظـؿقماالضؿصوديموخؾؼماٌزؼدمعـمصر

ماظعؿؾ ماعكوم ماظشكؾكوب ماٌصكريم

مبكؿؾػمذرائقف.موعـمجوغىماخرمأذودمعلؽقظقنمودبؾقعودققنمسربموأجوغىمبؼـوةماظلقؼسماىدؼدةم،محقٌمأطدمدػري مرودكقكوم
بوظؼوػرةمدريجلمطريبؿشقـؽقمأنماظؼـوةماىدؼدةمظـمختدممعصرمصؼط،مإمنومدؿعؿؾمسؾكمدسؿماالضؿصودماظعوٌل
مماٌصدرم:ممWww.shroulnews.com

األػؿقيماالضؿصودؼيمظؼـوةماظلقؼسماىدؼدة
تُعدمضـوةماظلقؼسمأدرامممرمظكؾكشكقكـ ماظكؾكقكري مبكني مأوروبكو موآدكقكو،م
وتشؽؾمإؼراداتفومعصدراًمرئقلقوًمظؾعؿؾيماظصعكؾكي مٌصكر .موضكد مدكفكؾكًم
إؼراداتماظؼـوةمخاللماظعومماٌوظلم2014-2013مأسؾكمعلكؿكقى معكـكذم
اصؿؿوحفومظؾؿالحيماظعوٌقيمسومم،1869محقٌمبؾغكً م 37معكؾكقكور مجكـكقكفم
(حقاظلم5.3م عؾقورمدوالر) مبكزؼكودة مغلكؾكؿكفكو م %5.5مبكوظكدوالر ،موم%14.1م
بوىـقفمعؼورغيمبوظعومماظلوبؼ.موبوظـلؾكي مظكطكرق ماظكؿكقكصكقكؾ موا ظكقكوتم
اٌؿؾعي،مؼؿؿماسؿؿودمعؾدأمدؾيماظعؿالت،مأومعومؼلكؿككم )S.D.R.و اظكيتم
تضؿمأربعمسؿالتمرئقلقيمػل:ماظدوالرماألعريطلمبـلؾيم،%44مواظققرومبـلؾيم،%34مواظنيماظقوبوغلمبـلؾيم % 11مواىكـكقكف ماإلدكرتظكقكينم
بـلؾيم،% 11موذظؽموـؾوًمأليمضررمؼصقىماظقارداتمإذامعوماػؿزتمضقؿيمسؿؾيمععقـيم .وبفدفمتطقؼرمضـوةماظلقؼس مظكؿكقدكقكع محكرطكيم
اٌالحيماظدوظقيموتؽـقػفوموزؼودةماٌردودماالضؿصوديمهلو.
ؼلعؾماظشعىماٌصريميفمأنمتلوػؿمضـوةماظلقؼسماىدؼدةماٌؼررماصؿؿوحفوميفم6مأشلطسماىوريمزؼودةماٌشروسوتمواإلؼراداتم
اظيتمهؼؼمرػرةمعوظقيمخترجمعصرمعـمطؾقتفوماظيتمادؿؿرتمسؾكمعدارم4مدـقاتمػلمسؿرمثقرتلم25مؼـوؼرمو30مؼقغقق.
وبوظرشؿمعـماألصقاتماٌشؽؽيميفمعديمنوحماٌشرواموجدواه،مإالمأنماًرباءماالضؿصودؼقنماععقامسؾكمأنماظؼـوةماىدؼدةم
دؿقؼؼموصقراتمضكؿيميفماإلؼراداتماظيتمدؿقؼؼفومعـماٌشروسوتماٌؼررمإضوعؿفومسؾكمجوغؾقفو

قناة السويس الجديدة حلم يتحقق ..والعائد االقتصادي مليارات الدوالرات
بعدماظـفوحماٌذػؾماظذيمحؼؼفماظشعىماٌصريميفماظؿلوبؼمعـماجؾمذراءمذفوداتمادؿـؿورمضـوةماظلقؼسمػراماٌرتبصقنماظكلم
اظؿؼؾقؾمعـمضقؿيماٌشرواماٌصريماظعؿالقمواثورةماىدلمحقلمسدممذرسقؿفوموحرعؿفومواظؿشؽقؽميفمضدرةماظشعىماٌصريمسؾكلم
اظؿؿقؼؾماٌلؿفدفم.معرطزماظصقوصيماالظؽرتوغقيمادؿطؾعماراءماًرباءم
م ؼؼقلمد.مأميـمايؿوضلمادؿوذماالضؿصودم„وععيمسنيممشسمانماظشفوداتممتماصدارػومظصوحلمػقؽيمضـوةماظلقؼكس مواهلكقكؽكي مهكؼكؼم
سوئدمدـقيمبؼقؿيم5معؾقورمدوالرموبوظؿوظلمصوظعوئدمعقجقدموبعدمسوممدقفمؼزؼدماظلم13معؾقورمدوالرم‟لىمدرادوتماىدوى.م
وؼضقػمايؿوضلم:مػذهماظشفوداتمعضؿقغيمضؿوغومطوعالمعـماظؾـقكماظقرـقيمووزارةماٌوظقيمالنماظعوئدمعكقجكقد موادكؿكـكؿكوره مدكقفم
ؼصؾماظلم13معؾقورموالمؼقجدمعـؾمػذاماالدؿـؿورما عـميفمأيمدوظيميفماظعوملموػذاماظـؿقذجمالبدمانمؼؽقنمعـوالمورعزمورينمؼكؿكؿم
ادؿغالظفمععمطؾمعقاردمعصرماظيتمالمؼؿؿمادؿؿرارػوم

م -مضقؿيماٌعداتمواٌؽقغوتماٌلؿقردةمتعودلم 4معؾقورمدوالرم< م 29م عؾقورمجـقفمتؼرؼؾو.موػذهماظؼقؿيممتمررحفومسؾكماٌصرؼنيميفم
اظداخؾ مواًورج مبشفودات مادؿـؿور مدوالرؼي ميف معشروا مضـوة ماظلقؼس ماىدؼدة مصؼط مظؾؿصرؼني .مومتـؾ ماضؾ معـ مغصػ محفؿم
اظؿؿقؼؾماٌؼدرمظؾؿشروا.م
 م وبعد مغفوؼي ماٌشروا مدقؽقن مٌصر مععدات مثؼقؾي موخربة مسوظقي ميف متـػقذمعشروسوت ممموثؾي مضقعقي مداخؾقو موخورجقو مممو مؼمدى ماىل مزؼودة ماظدخؾم
اظؼقعلماٌصري
م -م اٌشروا مدقدخؾ معصر مبؼقة مواضؿدار ميف ماٌالحي مواظؿفورة ماظدوظقيم
واًدعوتماظؾقجلؿقيماٌؿـقسيمسؾكمارضمعصر.موؼمدىماىلمزؼودةماظؿدصؼوتم
بوظـؼدماألجـيبموهلنيمعقزانماٌدصقسوتماٌصري
م -م اٌشروا ميف ماٌرحؾي ماالوىل مدقمدى ماىل متشغقؾ م 300000مسوعؾ موبعدم
تـػقذماٌشروامبوظؽوعؾمٌراحؾفماظـالثيمتصؾمحفؿماظعؿوظيماىلمعؾققنمسوعؾم
انمذوءماهلل .م
 م اظدطؿقر مأمحد معول ماألدؿوذ مبؽؾقي مأصقل ماظدؼـ مؼمطد مأن مذفوداتماالدؿـؿور ميف محػر مضـوة ماظلقؼس م"سؼد ممتقؼؾ مبني ماٌشرتطني مواظدوظي ،موالم
ُتعَدُّم‟ولمعـماألحقالمضرضًو;"معضقػومأنماظشرؼعيموقزمإحداثُمسؼقدٍمجدؼدةٍم
ٌلَؿَّوة ميف ماظػؼف ماٌقروث م"عو مداعً مخوظقيً معِـ ماظغرر مواظضرر،م
عِـ مشري ما ُ
حمؼؼيًمٌصوحلمأرراصفو".
م -م ؼؿقضعمدم.محوعدمسؾلماًؾريماالضؿصوديمانمؼدرمػذاماٌشروامإؼراداتم
ضدمتصؾمإىلم100معؾقورمدوالرمدـقؼوم-ماإلؼرادمايوظلم5معؾقوراتمدوالرمدـقؼوًم
تؼرؼؾوًم–

د.ماميـمايؿوضلم:ماظشفوداتمعضؿقغيموعقدؼؾمجيىمتؽراره
د.مسودلمسوعرم:ماظعوئدمؼصرفمطؾمثالثمذفقرمسؾلمذفوداتماالظػمجـقيمصؼط
د.مامحدمعولم:مسؼدممتقؼؾمبنيماٌشرتطنيمواظدوظي

أػؿقيمعشروامتـؿقيمحمقرمضـوةماظلقؼسماضؿصودؼو
أعومعشروامتـؿقيمحمقرمضـوةماظلقؼسمصقؼقممسؾكم3م عراحؾموؼلؿفدفمهقؼؾ ماحملكقر مإىل معكرطكز مسكوٌكل مظكؾكصكـكوسكي مواًكدعكوتم
اظؾقجقلؿقي،محقٌمميرمبوظؼـوةم%10معـمبضوسيماظعوملمو% 20معـمايووؼوت.موتشؿؾماٌرحؾي ماألوىل معكـ ماٌشكروا متكطكقؼكر معكقاغكهم
بقردعقدمواظلقؼسموتـؿفلمسومم.2017موتلؿفدفمإضوعي ' 'Transshipmentىعؾماٌقاغهماظقاضعيمسؾكمممرمضـوةماظلقؼسمخمكزغكوًم
ظؿفورةماظعومل.مطؿومأغفمدؿؿؿمإضوعيمعـطؼيتمختزؼـمسوٌقؿني،ماألوىلمذرقمبقردعقدمًدعيماظلػـماظعؿالضيمظؿكػقػممحقالتكفكو مبكنيم
آدقوموأوروبوموأعرؼؽوماظشؿوظقي،مواظـوغقيميفماظعنيماظلكـيمًدعيماظلػـمبنيمآدقوموأصرؼؼقوموأعرؼؽوماظالتقـقي.موتفدفماٌرحؾيماظكـكوغكقكميم
ظؾؿشرواماىلممإضوعيمعـطؼيمصـوسقيمحرةمإىلمجوغىماٌـطؼيماظؾقجلؿقيماظؿكزؼـقيموتـؿفلمػذهماٌرحؾيمسومم،2022موعـماٌكرتكؼكىم
أنمهؼؼمإؼراداتمضدرػوم100معؾقورمدوالر.
أعوماٌرحؾيماظـوظـيمصؿلؿفدفمإضوعيمعرطزمسوٌلمظؾكدعوتمظالدؿػودةمعـمصكرق ماظكؿكقضكقكً مبكني ماظشكرق مواظكغكرب .موضكد ممت ماضكرتاحم
اإلمسوسقؾقيمظؿؽقنمعؼراًمهلذاماٌرطز،مبلؾىمعقضعفومبنيمعقـوءيمذرقمبقردعقدمواظعنيماظلكـي،مودقؼوممبفومعدؼكـكي مطكربى متكؿكضكؿكـم
عـورؼمدؽـقيمعؿـقسيموصـودقموعطور،مصضالًمسـمضوسوتمضكؿيمظؾؿممتراتمواٌعورضمظؿشفقعمدقوحيماٌممترات.موعـماٌكططمأنم
تـؿفلمػذهماٌرحؾيمسومم2030موتضوسػماإلؼراداتمإىلمدمقم200معؾقورمدوالر.
عـماٌؿقضعمأنمؼؽقنمعردودماٌشروامطؾرياًمسؾكماالضؿصودماٌصريمواظعوٌل،مألنمضـوةماظلقؼسمتعدمأػؿمذرؼون معكالحكل مدوظكل.م
وؼفدفماٌشروامإىلمجذبماظعؿؾيماظصعؾي،موتقصريمدخؾمإضويفمظؾؼـوةمعـمإؼراداتمسؾقرماظلػـ
ضـوةماظلقؼسماىدؼدةمترصعماظؿصـقػماالئؿؿوغل
حمؿدمذقوتيمرئقسمجمؾسمإدارةماىؿعقيماٌصرؼيمظؾـؼؾ،مضولمإنمحػرماظؼـوةميفمػذاماظقضًماظؼقودلمدقلوػؿميفمإسودةماظؿؼققؿم
ظؾؿصـقػماالئؿؿوغلمٌصرموػقمعومدققدثمخاللماظشفقرماظـالثيماظؼودعي،موعـماٌؿقضعمأنمؼؿؿمتعدؼؾماظؿصـقػمبوٌقجىموػقمعوم
ؼلوػؿ ميف متعدؼؾ مغظرة ماٌودمني ماظدوظقني مواٌمدلوت ماٌوظقي ماظدوظقي مٌصر مطؿو مؼلوػؿ ميف مجذب مادؿـؿورات مجدؼدة مٌصرم
خاللماظػرتةماظؼودعي.
وأطد مذقوتي مأن ماظـفوح ماألػؿ مظؼـوة ماظلقؼس ماىدؼدة مأغف مدققجف مضربي مضوصؿي مظؾؿشروا ماإلدرائقؾل ماٌـوصس ،موظذظؽ مضوعًم
إدرائقؾمبلقىماظؿؿقؼؾمظؾؼـوةماٌزسقعيمممومؼعدمنوحومظإلدارةماظلقودقيميفمتقجقفمضربيماضؿصودؼيموإدرتاتقفقيمإلدرائقؾ.
وأوضحمأنمنوحمعصرميفمتلعنيمسؿؾقوتماصؿؿوحماظؼـوةماىدؼدةمالبدمأنمؼؿؿمادؿـؿورهمبشؽؾمجقدمظؾرتوؼٍمىذبمخطقطمعالحقيم
جدؼدةمظؾعؾقرمسربمضـوةماظلقؼس،مواظرتوؼٍمظؼدرةمعصرمسؾكمتلعنيمضققصفوموبوظؿوظلمؼؿؿماظرتوؼٍمهلذامايػؾمدوظقومىذبماظلقوحيم
اظعوٌقيمٌصر.
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أطدمرورقمسؾدماظؾطقػ،مأدؿوذماظؿكطقطماظعؿراغلم„وععيماظؼوػكرةم
أنمحمقرمضـوةماظلكقؼكس مدكقف مؼلكوػكؿ ميف متكغكقكري مخكرؼكطكي معصكرم
اظلؽوغقي،محقٌمعـماٌؼررموصؼومٌكططماٌشروا،مبـوءمجمؿكؿكعكوتم
سؿراغقيمجدؼدةميفمدقـوء،موسؾكمجكوغكيب ماظكؼكـكوة ميف محمكوصكظكوتم
اظلقؼسمواإلمسوسؾقيموبقردعقد،معومؼلوػؿميفمختػكقكػ ماظكؽكـكوصكوتم
اظلؽوغقيميفماحملوصظوتماجملوورةموهؼقؼماألعـماظؼقعل مظلكقكـكوءم
اظيتمطوغًمتعوغلمظػرتةمرقؼؾيمعـماظػراغماظلؽوغل،مبشؽؾ مجكعكؾكفكوم
عطؿعومظمخرؼـ.
إسودةمتؽقؼـماظؾـقيماظلؽوغقي
أطدماظؾقاءمسودلمظؾقى،موزؼرماظؿـؿقيماحملؾقي،مأػؿقيمعشروامضـوةماظلقؼسماىدؼدةمصكمتـؿقيماحملوصظوتماحملقطي،موأنماٌشروام
دقدخؾمعصرمصكمعرحؾيمجدؼدةمعـماظؿـؿقيماالضؿصودؼي،مإضوصيمإىلمأغفمدقعقدمتقزؼعمخورريماظلؽونممبـطؼيماظؼـوةمودقـوء،مالصؿوم
إىلمأنماٌشروامػقمأحدماٌشروسوتماظؿـؿقؼيماظؽربىماظؿكمتضعمعصرمسؾكمخورريماظدولماظؿكممتؾؽمعـورؼمظقجلؿقيمعؿؽوعؾي.م
وأذورموزؼرماظؿـؿقيماحملؾقي،مإىلمأنماٌشروامدققصرمصر

مسؿؾمظؾشؾوب،مطؿومدقؼضكمسؾكماظؾطوظيمبشؽؾمطؾري،مودقلوػؿمصكمزؼودةم

اظدخؾماظؼقعك،مإضوصيمإىلماٌلوػؿيمصكمحؾمعشؽؾيماظؿؽدسماظلؽوغلمصكماظقادى،معـمخاللمإضوعيمجمؿؿعوتمجدؼدة،معمطداًم
أنماٌشروامدقلوػؿمصكماإلدراامبؿـؿقيماحملوصظوتماحملقطيمبوٌشروامودقؿؿمإضوعيمعـورؼمختزؼـمووورةمحرة،مبوإلضوصيمإىلم
تـػقذ مذؾؽي ماظطرق ماظطقظقي مواظعرضقي موادؿصالح ماألراضل ماظؼوبؾي مظؾزراسي ،موإضوعي ماظعدؼد معـ ماٌشروسوت ماظلقوحقي مواظؿصـقعقيم
اظؼوئؿيمسؾكماٌقاردماظطؾقعقيماٌؿقصرةمبوٌـطؼي،معـؾمصـوسيماألمسـًمواىؾسمواظلرياعقؽمواظؿصـقعماظزراسل.
م وأضوفموزؼرماظؿـؿقيماحملؾقي،مأنماٌشروامدققؼؼمحؾؿموادىماظؿؽـقظقجقوممبقوصظيماإلمسوسقؾقي،مطؿومؼلراماٌشروامصكمتـؿقيم
حموصظوت ماظؼـوة موهقؼؾفو مإىل معراطز مصـوسقي مووورؼي مودقوحقي مسوٌقي ،موتؿضؿـ محموور ماظؿـؿقي ،معـطؼي مذرق مبقردعقد موتؿضؿـم
إضوعيمحمطوتمظؾقووؼوتمواظصىماظلوئؾموحمطيممتقؼـمظقجلؿقيموحمطيمظؾقؾقب،موعـطؼيماإلمسوسقؾقيماىدؼدة،موتؿضؿـموادىم
اظؿؽـقظقجقومواظذىمؼؿضؿـمصـوسوتمإظؽرتوغقيموػـددقيمرؾقيموآالتمدضقؼيموععداتماتصول،موتضؿمػذهماٌـطؼيمأؼضوماٌـورؼم
اظصـوسقيمٌدؼـيماظؼـطرةمذرق،موعـطؼيممشولمشربمخؾقٍماظلقؼسموتضؿمعـورؼمصـوسوتمثؼقؾيموعرطزمععؾقعوتموجمؿعمخدعوتم
متقؼـقيموجمؿعوًمرؾقوًموعراطزما‟وثموجوععيموععوػدمتعؾقؿقي.م
وأوضحم"ظؾقى"مأنمخطيمتـؿقيمإضؾقؿمضـوةماظلقؼسمتؿضؿـمأطـرمعـ م 40معشروسًو،معـفو م 6معشروسوتمذاتمأوظقؼي،موػلمتطقؼرمررقم
"اظؼوػرةمككماظلقؼس،ماإلمسوسقؾقي،مبقردعقد"،مإىلمررقمحرة،موإغشوءمغػؼماإلمسوسقؾقيماٌورممبققرماظلقؼسمظؾربطمبنيمضػؿكماظؼـوةم

"ذرضًوموشربًو"،موإغشوءمغػؼمجـقبمبقردعقدمأدػؾمضـوةماظلقؼسمظلفقظيماظربطمواالتصولمبنيماظؼطوسنيماظشرضكمواظغربكمإلضؾقكؿ مضكـكوةم
اظلقؼسموتطقؼرمعقـوءمغقؼؾعمطؿـطؼيمحرة،موتطقؼرمعطورمذرمماظشقخ،موإغشوءمعكخذمعقوهمجدؼدمسؾكمترسيماإلمسوسقؾقي،محؿك معكقضكعم
حمطيمتـؼقيمذرقماظؼـوةمظدسؿمعـورؼماظؿـؿقيماىدؼدةموإغشوءماظـػؼمهًمضـوةماظلقؼسمدقؽقنماألطربمعـمغقسفميفمعـطؼي ماظشكرقم
األودط،موؼؿلعمألربعمحورات،موإضوعيمعطورؼـ،موثالثيمعقاغهمًدعيماظلػـ،موحمطوتمظؿؿقؼـماظلػـماظعؿالضيمعـممتقؼكـ موذكقكـمم
وإصالحموتػرؼغماظؾضوئع،موإسودةماظؿصدؼر،موإضوعيموادىماظلقؾقؽقنمظؾصـوسوتماظؿؽـقظقجقيماٌؿؼدعيموعـؿفعوتمدقوحقيمسؾكمركقلم
اظؼـوة،مإىلمجوغىمعـطؼيمتراغزؼًمظؾلػـموخمرجمظؾلػـماىدؼدةمممومدقمدىمإىلمخؾؼمجمؿؿكعكوت مدكؽكـكقكي موزراسكقكي موصكـكوسكقكيم
جدؼدة.
وأطدمأنمعـمأػؿمعؽودىمػذاماٌشرواماظؼقعل،مػقماظؼضوءمسؾكماظؾطوظي،معضقػو:م“مأثؼمصكمأنمػذهماٌشروسوتماظؿك ممت ماالسكالنم
سـفومظـمتلؿقسىمغلىماظؾطوظيمصكمحموصظوتماظؼـوةمصؼطم..مبؾ مدكقكؿكؿ مادكؿكقكعكوب مطكؾ ماظكؾكطكوظكي ماٌكقجكقدة مصكك معكقكع مأدمكوءم
اىؿفقرؼي”.
عشروسوتمسؾكمػوعشماظؼـوة
وأضوف:م“م أعوماٌؽلىماظـوغلمٌشروامضـوةماظلقؼسماىدؼدة،مصقؿؿـؾمصكمدصعمسفؾيماالدؿـؿورمبشكؽكؾ مصكعكؾكك مسكؾكك مأرض معصكر،م
وبوغؿفوءمػذهماٌشروسوتمدقؽقنمظـوموضعمخمؿؾػمسؾكمخرؼطيماالدؿـؿورماظعوٌقيموخرؼطيماظلقوحيماظعوٌقي”.
أذورماظقؿوغلماىلمأنماإلمسوسقؾقيمظدؼفوماظعدؼدمعـماٌشروسوتماظؼقعقيمواالدرتاتقفقيم،منقًماحملوصظيمصكموضعفوممبققرمتـؿكقكيم
ضـوةماظلقؼس،مظذظؽمؼؿؿمتلػقؾفومظؿؼؾؾمتؾؽماٌشروسوتماٌلؿؼؾؾقيموعـفومعشروا م“مضكرؼكي ماألعكؾم”م ذكرق مضكـكوة ماظلكقؼكس ،موػكق معكـم
اٌشروسوتماظؿكمهلومأدؾؼقيمسوجؾي،مإذممتمزؼودةمعلوحؿفومعؾدئقومعـم3مآالفمصدانمإىلم13مأظػمصدانمتقزامسؾكمذؾوب ماًكرجيكنيم
بوإلمسوسقؾقي.
ومأوضحمأنمػـوكمعشروسومأطـرمضكوعيموػقماٌـطؼيماظصـوسقيمب”مضوحقيماألعؾ”موعلوحؿفوم3170م صداغومودؿؿعدى متكؽكؾكػكي مبكـكقكؿكفكوم
األدودقيمعـمعقوهموصرفمصقكم750معؾققنمجـقف،معؿقضعومأنمؼؿؿمتلقؼؼفوممبومؼؿعدىم10م عؾقوراتمجـقف،محقٌمدؿؿقصكر مصكقكفكو مطكوصكيم
األغشطيماظلقوحقيمواظرتصقفقي.
ودؾطماظقؿوغلماظضقءمسؾكمدورماظدوظيمصكمتلػقؾموتدرؼىماظشؾوبموصؿحمعراطزمظؾؿدرؼىموتغقريمثؼوصيماظعؿؾمظدىماظشؾوب،محقٌمإنم
اىؿقعمؼؿقارثمصؽرمضدؼؿمطقنماظقزقػيمايؽقعقيمػلماالغلىمواألضؿـم،مظؽـماالنماالدؿـؿورمأصؾحمعؼقدامبرضوبيمومبكؿكوبكعكي معكـم
خاللموزارةماظؼقىماظعوعؾيموػـوكمتلعنيمصقكمواجؿؿوسك،مظذظؽمؼـؾغلمتغقريمثؼوصيماظعؿؾمظدىماظشؾوبموإسودةمتلػقؾفؿمبوظكدوراتم
اظؿدرؼؾقيماٌكؿؾػيمادؿعدادامظػر

ماظعؿؾمصكمػذهماٌشروسوتماظؿـؿقؼيمواالدؿـؿورؼي.

وعـماٌـؿظرمضرؼؾومأنمؼؿؿمتقزؼعم13م أظػمصدانمسؾكماًرجينيمعـماظشؾوبمداخؾمعدؼـيماألعؾماىدؼدةماٌرتؾطي ممبشكروا مضكـكوةم
اظلقؼسماىدؼدة،موتعؿربمتؾؽماًطقةمإحدىممثورمعشرواماظؼـوةماظذىمؼعدماألطربمصكك ماظكؿكورؼكخ مايكدؼكٌ مٌصكر .محكقكٌ متكقصكرم
احملوصظيمطوصيماًدعوتمظؾعوعؾنيمبوٌشروامعـمإذرافمرؾكموسالجمواظؿلعنيماٌدغلمسـمررؼكؼ معكدؼكرؼكي ماألعكـ مواٌكقاصكالتم
واألرعؿيمواٌقوه.مطؿومدؿقصرماحملوصظيمٌشروامعدؼـيماإلمسوسقؾقيماىدؼدةماٌراصؼمىؿقعماظقحداتماظلؽـقي.مطؿومأنمػـكوك معكوم
المؼؼؾمسـم250مأظػمصرصيمسؿؾمدؿقصرػوماٌشروسوتماظعؿالضيمسؾكمأرضماحملوصظي.

أعوم”مضوحقيماألعؾم”ميفمأبقخؾقػيمبؼطواماظؼـطرةمشربمواظيتمتؾؾغمعلوحؿفوم 2744صداغوموتؼعمسؾكماظطرؼؼماإلضؾقكؿكل ماظكؼكوػكرة م–م
اإلمسوسقؾقيم–مبقردعقدموسؾكمبعدم15مطؿمعـمعدؼـيماالمسوسقؾقي،مصفلمخمصصيمالضوعيمجمؿؿعمسؿراغلمجدؼدمؼشؿؾمطوصيماألغشطكيم
اظصـوسقيمواًدعقيمواظلقوحقيمواظرتصقفقيمواظلؽـقيموعـطؼيمصـوسوتمظقجلؿقيموبفدفمخؾؼمطقونماضؿصوديمجدؼدمؼؾؾكماحؿكقكوجكوتم
اٌكططماالدرتاتقفلماظعوممٌدؼـيماإلمسوسقؾقي.
وطونمعدؼرمعـطؼيم“مضوحقيماألعؾ”م ضدماذورماىلمأنماعوىلمسددماظشرطوتماالدؿـؿورؼيماظيتمتؼدعًمبطؾؾوتميفكز مضكطكع مأراضككم
الضوعيمعشروسوتمادؿـؿورؼيمسؾقفومبوٌـطؼيمضدمبؾغمدمق240معشروسوم،معـفومسددم231م عشروسومبوٌـطؼيماٌرصكؼكي موسكدد م 9معشكروسكوتم
بوٌـطؼيمشريماٌرصؼيمبنعوىلمادؿـؿوراتمتصؾمعؾؿفوماىلمدمقم8،2معؾقورمجـقفمواٌـؿظرمأن متكقصكر م 41448مصكرصكي مسكؿكؾ مألبكـكوءم
اٌـطؼي.
وبوظـلؾيم“ظقاديماظؿؽـقظقجقو”م،مصؼدممتمختصقصم16مأظػومو500مصدانمظفمواٌرحؾيماألوىلمعـفمثالثيمآالفمو30مصداغومواظعوجؾيمأظكػكونم
و15مصدانمواسؿؿدتمػقؽيماظؿـؿقيماظصـوسقيم12معؾققنمجـقفمالدؿؽؿولمحمطيماظصرفماظصقلمداخؾفمومتمخمورؾيموزؼر ماالتصكوالتم
ظؿفدؼدماظلـرتال،مودسقةمذرطوتماحملؿقلمإلضوعيمأبراجمتؼقؼيميفمحمقطف.
وؼفدفم“مواديماظؿؽـقظقجقو”م اىلمإضوعيمجمؿؿعمسؿراغلمجدؼدميفمحمقطفمؼعؿؿدمسؾلماظصـوسوتمسوظقيماظؿكؼكـكقكي ماٌكؿكككصكصكي ميفم
اظطوضيماٌؿفددةمواظربجمقوتمواإلظؽرتوغقوتموتؽـقظقجقوماظػضوءمواٌقاصالت،موظدىمحموصظيماالمسوسقؾقيمرؾؾكوت مبكك م 14معشكروسكوم
إلضوعيمعصوغعمذاتمتؼـقيمحدؼـيمبقاديماظؿؽـقظقجقو،معـفوم4مبدأمتـػقذماظؾـقيماظؿقؿقيمهلوموػلميفماظصـوسوتماظدوائقيمواظؿؽـقظقجكقكيم
وتقصرمصر

مسؿؾمظؾشؾوبموتلوسدميفمتطقؼرماًدعوتممبراطزموعدنماحملوصظي.

طذظؽ،متلتكمعـمضؿـماٌشروسوتماظؿـؿقؼيمصكماحملوصظيمإضوعيم“ماٌـطؼيماظصـوسقي”مبوظؼـطرةمذرقماظيتمتطؾمسؾلمركرؼكؼ ماظشكطم
غقؼؾعموعلوحؿفوم910مأصدغيمعؼلؿيمسؾلم6معراحؾ:ماألوظلم132مصداغومومتماالغؿفوءمعـمعراصؼفومبؿؽؾػيم20معؾققنمجـقفمواظـوغقكي م132م
صداغومأؼضو.موملمؼؿؾؼمعـمادؿؽؿولمعراصؼفومدقيمحمطيماظصرفماظصقلماظيتموصؾًمتؽؾػؿفوم23معؾققنمجـقفموتكقجكد م 23معشكروسكوم
صـوسقومؼعؿؾمبؽوعؾمروضؿفمو56معشروسومهًماإلغشوءمويفمحوظيماظؿـػقذماظؽوعؾمهلومدقفمتقصرم9مآالفمو386مصرصيمسؿؾ.
طؿوممتمررحم69مضطعيمأرضميفماظؼـطرةمذرقمإلضوعيمعشروسوتمصغريةمعلوحيمطؾمواحدةمعـفوم 400م عكرت ،مودكقف متكؽكقن ماألوظكقؼكيم
ألبـوءماٌدؼـيمعـمذؾوبماًرجينيمودقؿؿمدسؿمعشروسوتفؿمسـمررؼؼماظصـدوقماالجؿؿوسلموعؼوبؾماالغؿػواماظذي مهصكؾ مسكؾكقكفم
احملوصظيموضقؿؿفمجـقفونموغصػماىـقفمظؾؿرتماظقاحدمدـقؼو،موذظؽمتقلريامسؾلماٌلؿػقدؼـ معكـ مػكذه ماٌشكروسكوت مسكؾكك مأرضم
االمسوسقؾقي.
اٌصدرhttp://www.alborsanews.com

(0و اُو٘اج اُعك٣كج ٓكـَ ُِر٘ٔ٤ح
صوظـوبًمعـموضوئعماظؿورؼخمأنماظؼـوةمطوغًماخرتاسومسوٌقكو ميف مزعكـ مطكونم
عرتسومبوظؿقدؼوتماٌـشطيمظؼقيماالبؿؽوراتماظيتمبدورػو متكؿكقكدي مػكذهم
اظؿقدؼوتم.موضدمحوولماظعوملمبشيتماظطرقماالدؿػودةمعـماظؼـوة مٌكقاطكؾكيم
رأمسوظقيماالضؿصودؼيمالدقؿوماظؿفورؼيموسؾلمدمقمخكو

ماحملكؿكقل معكـكفكوم

‟رام.
مصػلمطؾماٌكططوتماظؽربىمظؾؿفورةماظدوظقيماٌـؼقظيم‟رامطكوغكً مضكـكوةم
اظلقؼسمحوضرةمبقزغفوماالدرتاتقفلموتلثريػوماالضؿصوديموظذظؽمالمميؽـم
إشػولمضقؿؿفؿوماالضؿصودؼيمبوسؿؾورػؿومعؽكقغكو مصكعكوال ميف محلكوبكوت ماظكؼكقكؿم
اٌضوصيمظؾلؾع.موبؼدرمععدالتماظـؼدماألجـيبماظؼودممظؾدخؾماظؼقعكل معكـم
اظؼـوةمايوظقيمأوماٌؿقضعمظؾؼـوةماىدؼدةمبؼدرمعومجيىمتقزقػمجلدماظؼـوةمغػلفمظؿؽقنمعدخالًمظؿـكؿكقكي مداصكعكقكي متكربكط ماالضكؿكصكودم
اظقرينمبوألعـماظؼقعل.م
وضدمدؾؼموحدثمبشؽؾمتؾؼوئلمظؾؼـوةمسـدعومطوغًمدؾىمالعؿدادماٌعؿقرمشربمجمراػومظؿشؽؾمبوظزعـمطـوصي مدكؽكوغكقكي مال متكـكؼكطكعم
تؿؿـؾميفمعدغفوماظـالثماظشفرية،مبقردعقد،ماإلمسوسقؾقي،ماظلقؼس،مبؾمأوجدتمخطومدؽوغقومسرؼضومؼعؿره ما ن معكالؼكني ماٌصكرؼكنيم
بوظؾققتمواٌزارامواٌدارسمواٌصوغعموايؼقلم.مممومؼعينمأنماظؼـوةمضدميوًمصـعًمعـمضػؿفوماظغربقيمخطممتوسمبنيماظدظؿو موبكنيم
برزخماظلقؼسمؼعطقفومصؾغيماظقاديمالماظصقراءمأعومذرقمجمريماظؼـوةمطونموجفماظربزخماظؼدؼؿماظكغكري معكعكؿكقر مزكؾ مصكراغ معكمػكؾم
بوإلعؽوغقوتمالماظؾشر.م
وعـمػـومتلتكماظؼـوةماىدؼدةمظؿطرحمصرصيمتورخيقيمميؽـمتقزقػفومعـمخاللمربطمجغرايفموادعمبنيمضػيتماظؼـوة مسكـكد ماظشكؿكولم
واىـقبموسـدمربوسقيماظضػوفمسـدماظقدطم(اظؼـوةماىدؼدة).موػقمبوظػعؾمعوممتماظؿكطقطمظفمعـمخاللمذكؾكؽكي ماألغكػكوق ماٌكطكروحم
ضؿـماظؿـؿقيماظشوعؾيمظؾؿشروا.موظؽـمجيىمأنمتؽقنماظـظرةمإىلمذرقماظؼـوةمبعنيمشربفوممبعـكمأنمتؽقنمععؽقسمسؿراغلمظضػؿفكوم
اٌؼوبؾيممبعـكمأغفمطقػؿومأصؾحمشربماظؼـوةمععؽقسمظؾدظؿومجيىمأنمؼؿققلمذرضفومععؽقدوًمظفموذظؽمبؿلدقسمثكالثكقكي معكدن ماظكؼكـكوةم
(بقردعقدم،اإلمسوسقؾقيم،اظلقؼس)موظؽـمذرقماظؼـوة.م
وبوظػعؾمصضؿـمعشرواماظؼـوةمإغشوءمعدؼـيممبؼوبؾماإلمسوسقؾقيمالدؿقعوبم10م أالفموحدةمدؽـقي مأخكذا ميف ماالسكؿكؾكور موجكقد مطكؿكؾكيم
دؽـقيمسؾكمعـعطػماظؼـوةماىدؼدةموػذامجفدمواسلمٌكوررماظؼـوةمغؿؿـكمأنمؼـؿٍميفماظـفوؼيمتـؿقيمطؾقيمظؾؿـطؼي.

(6و هٞج اُو٘اج االٌرهاذ٤ع٤ح
بداؼيًمجيىمإدراكمأنمدقـوءمبشؽؾمأومبوخرمتـؿؿكمظؾؼـوةمالماظعؽسمصفلم
حوجزمجغرايفمسـدمسؾقرهمذرضومجيربػومًضقاماعؿدادػومأعوعف محكقكٌم
اٌضوؼؼمصنذامسُربتمعـماظشرقمطونماعؿدادمعضوؼؼموحموورمدقـوءمسكؾككم
ضػوفماظؼـوةماظشرضقيمخيضعمىغراصقوماظؼـكوة .مأي مأن مدكقكـكوء مػكل معكـم
ختضعمظؾؼـوةمسـدمسؾقرػومذرضوموختضعماظؼـوةمهلكو مسكـكد مسكؾكقرػكو مشكربكوً.م
وبفذامتصؾحمدقـوءمبوظؼـوةم„غراصقؿفوماظعـقدةمتعوضىمعـمؼؿكككؾكك مسكـكفكوم
وسـمدقـوءموسؾكمػذامتؽقنماظؼـوةمأعومأنمهوربمععـومأومسؾكقكـكو .موسكـكدم
تؾؽماظـؼطيمميؽــومأنمغضعمأدوسمغظرؼيمضقةماظؼـوةمظـكؼكقل مأن ماظكؼكـكوةم
ظقلًمخطماظدصواماألخريمظـومبؼدرمعومػلمحمقرماهلفقمماٌضكود ماألولم
واهلدفماألولمظؾؼقةماىقؼيمظؾعدومعـمخالل م(خكؾكقكٍ ماظكعكؼكؾكي موصكقالًم
ٌـقـكمخؾقٍماظلقؼسموعـفمظؾشؿولمحقٌماظؼـوةم.أومعـمخاللمدوحؾم
اٌؿقدطموعـيمإىلماىـقبمسربمبقرمدعقدمواألرجحمأنماظكؼكـكوة مهكوربم
ععـومإذامطـومغؿقركمػفقعوًمعـفوموظقسمسربػوموهوربمضدغومإذاماغلقؾـكوم
ظؾؿقصـمخؾػفومصوظقصؾمإظقفومعـماظشرقمػكق مادكرتاتكقكفكقكي مهلكؿ مأعكرم
دقـوءمبلطؿؾفومواظعؾقرمعـفومظؾشرقمؼؽقنمعصقدة مركقظكقكي موخكوصكي مسكـكدم
اظدصوامالماهلفقم.مأعومسـدموضعفومطظفريمظكؾكدصكوا متكؽكقن مخكط مإعكدادم
عـوظلمؼصعىمضطعفمبشؽؾمرقظلموؼلفؾمتغطقؿفموتلعقـكف مبشكؽكؾ مصكعكولم
طؿومدؾؼموحدثم‟وئطماظصقارؼخم .مصصكقكراء مدكقكـكوء ماظكيت متكـكؾكلكطم
وتلؿقيمسؾلممشولموودطمضػؿفوماظشرضقيموعؾممسوئفومعؽشقصيموطذظؽممشوهلومحقٌماظؾقرماٌؿقدطماٌؾؿقيماظلوحؾموجـكقبكفكوم
سـدمعدخؾمخؾقٍماظلقؼسم.ظذامميؽــومأنمغدسلمأنمضقةماظؼـوةماالدرتاتقفقيمصقؿـمؼلقطرمسؾقفومصؼد مأصكؼكد معصكر متكقازغكفكو مووزغكفكوم
االدرتاتقفلموجعؾمعـمجغراصقوماظشرقمحصـوًمؼصعىموووزهموخوصيمإذاممتمتعزؼزهممبوغعمجدؼكد ممبكقكوزة مخكط ماظكقدكط م(عضكقكؼم
جػفوصيموممرمعؿال).مواظؼـوةمعوغعمعوئلمشريمتؼؾقديميفماظػؽرماظعلؽري.مصوذامطوغًماظؼـوةمطؿوغعمعوئلميفماظػؽرماظعلؽريماٌصكريم
بؿؾؽماًطقرةم.صؽقػمؼؽقنمازدواجماجملريماٌالحلمظؾؼـوةميفمععودظيمأيمصراامحمؿؿؾ.موظؾؿـقؼفمواظؿلطكقكد مان ماالذكورة ماىلم
ضـوةماظلقؼسمبفقؽؿفوماظؼدمييمواىدؼدةمطؿقاغعمظقسمرصضومأومهوعالمسؾكمٌشرواماظؼـوةماىدؼدةمعـماىكوغكى ماالضكؿكصكودي مبكؾم
ػلمجمردمهػظوتمسؾكماٌلؿقىماالدرتاتقفلمجيىموضعفوميفماالسؿؾورمالدؿقعوبمدرسماظؿورؼخمبؽقغفومعوغعمعوئلمعضوفم.م

المصادر:
الموقع الرسمي لجريدة البديل.

ذفدتمإعؽوغقوتمدػـماظشقـماظعوٌقيمتطقرامطؾريامعـمحقٌماظضكوعيمواظلرسي،مممومجعؾماظرطقزةماألدودقيمظكعكؿكؾ مػكذه ماظلكػكـم
تلؿـدمإىلمتقاصرمعراطزمختزؼـمإضؾقؿقيمضكؿيمؼؿؿمصقفومتػرؼغماظشقـوتماظضكؿيمعـماظؾضوئع،مضؾؾمأنمتؿؿمإسودةمتصدؼرػوموذكقكـكفكوم
الحؼومسربمدػـمأصغرمحفؿوميفماظـطوقماإلضؾقؿلمٌراطزماظؿكزؼـمواًدعوتماظؾقجقلؿقيمتؾؽ.موبوظؿوظل،مصؼدمبوتمتقاصرمعـؾ مػكذهم
اٌراطزماظضكؿيمػقماٌؼصدماظرئقللمظؾفزءماألطربمعـمحرطيماظشقـماظؾقريماظدوظقي،معـؾؿومػقمايولميف مدبكل محكوظكقكو .موؼكفكددم
سدممتقاصرمعـؾمػذهماٌراطزمسؾكمخطقطماظؿفورةماظدوظقيمبؿققلمحرطيماظشقـمإىلمخطقطمبكدؼكؾكي متكؿكقاصكر مسكؾكقكفكو معكـكؾ مػكذهم
اًدعوت.
م وميؿؾؽمحمقرمضـوةماظلقؼسميفمػذاماظلقوقمعقزةمتـوصلقيمتػققمأيمعرطزمظقجقكلكيت معكقجكقد ميف ماٌكـكطكؼكي ،مأال موػكل معكقضكعكفكوم
اٌؿقدطمبنيمعـورؼمإغؿوجماٌقادماًومماظرئقلقيميفماظعومل،مدقاءميفماظشرقماألودطموإصرؼؼقو،مأومبنيمأدقاق مادكؿكفكالك مضكككؿكيم
ظؾؿـؿفوتماٌصـعيمبؽوصيمأغقاسفوموتصـقػوتفوميفمأوروبو،مواظشرقماألودط،موإصرؼؼقو.م
م وؼعينمذظؽمأنمحمقرمضـوةماظلقؼسمميؿؾؽمصرصومتـؿقؼيمتػققمجمردمهقؼؾفمإىلمعرطزمظؾكدعوت ماظكؾكقجكقكلكؿكقكي مظصكـكوسكي ماظكـكؼكؾم
اظؾقريمأومعرطزمإلسودةمتصدؼرمعـؿفوتمدولمأخرى،مسؾكمشرارمعومػقمايولمسؾقفميفموربيمدبل،محقٌمميؽـ مأن مؼصكؾكح محمكقرم
ضـوةماظلقؼسمعرطزامصـوسقومسوٌقومميؿؾؽممبقضعفماٌؿقدطمعقزةمالمتؿقاصرمأليمعراطزمصـوسقيمأخرى،مأالموػلمأنماظطرقماظيتمتصكؾكفم
مبـورؼمإغؿوجماٌقادماًومموأدقاقماالدؿفالكمتعدماألضصر،معؼورغيمبليمررقمتربطمعـورؼماظؿصـقعماظرئقلقيمحقلماظعومل ممبكـكوركؼم
إغؿوجماٌقادماًوممأومأدقاقماالدؿفالك.موؼعينمذظؽمأنمتؽؾػيماظـؼؾمبوظـلؾيمأليمعـطؼيمتصـقع متكـكشكل ميف محمكقر مضكـكوة ماظلكقؼكسم
دؿؽقنماألدغكمإذامعومضقرغًمبوظؿؽؾػيماٌؿوثؾيماظيتمؼؿقؿؾفوماٌصـعقنميفمأوروبو،مأومذرقموجـقبمذرقمآدقو.
م وؼؾدومأنمإدراكمػذهماٌقزةمؼعدمأحدمحمػزاتمعشروامتطقؼرمحمقرمضـوةماظلقؼسماظذيمأسؾـًمايؽقعيماٌصكرؼكي مأغكفكو مدكؿكلكرام
ععدالتمإغشوءمبـقؿفماألدودقي،معـمخاللمسدةمعشورؼعمظؿقدقعماٌقاغهماظؼوئؿيميفماحملقرمعـؾمعقـوءمذرقمبقردعقد،موعقـوء ماظكعكنيم
اظلكـي،موإغشوءمعدؼـيماإلمسوسقؾقيماىدؼدةمًدعيماحؿقوجوتماظؿقدعماظعؿراغلمواظلؽوغلماظيتمؼؿقضعمأنمتصوحىمتكطكقؼكر محمكقرم
اظؼـوة،مصضالمسـمسدةمعشورؼعمإلغشوءماظطرقماحملقرؼيمواظؽؾوريماظيتمتعززمربطمحمقرمضـوةماظلقؼسمبؾؼقيمعـورؼماظؾالد.موضد مأسكؾكـم
وزؼرماظؿكطقطمواٌؿوبعيماٌصريمأذرفماظعربل،مؼقمماظلؾًماألولمعـمأشلطسم2015م ،مأنمعشروسوتمتـؿقيمحمقر مضكـكوة ماظلكقؼكسم
ودقـوءمدؿلؿققذمسؾكماظـصقىماألطربمعـمإعوظلماالدؿـؿوراتمايؽقعقيمصكمخطيماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمظؾعوم ماٌكوظكلم
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مإالمأنماظرتطقزمسؾكمعشورؼعماظؾـقيماألدودقيماظصؾؾيمتؾؽممبػردػومظـمؼؽقنمطوصقومظؿقصريمسقاعؾمجذبماالدؿـؿوراتماًورجقيم
اظضرورؼيمظؿؿقؼؾمإغشوءمعـؾمتؾؽماٌـطؼيماظصـوسقي.موؼؾزمميفمػذاماظلقوقمأنمتشرامعصرميفمسددمآخرمعـمعشورؼعماظؿطقؼرماظيتم
تشؿؾماحملوورما تقي:
مأ-ماهلقوطؾماظؼوغقغقيمواظؿشرؼعقيماٌـظؿيمظالدؿـؿورات،مواظرؤىماظلقودقيمواجملؿؿعقيمايوطؿيمهلو،مظقسمصؼطمبفدفمتقصريمسقاعؾم
اىذبمهلو،موظؽـمأؼضومظضؿونمسداظيمتقزؼعمسقائدماظؿـؿقيماظـوويمسـمأيمتقدعميفماظـشوطماالدؿـؿوريميفمتؾؽماٌـطؼي.موبؼدرم
عومتعدمسداظيماظؿقزؼعمتؾؽمذررومالدؿؼرارماظـظومماظلقودلميفمعصر،موسدممإسودةمإغؿوجموربيماظػشؾماظلقودلمواالجؿؿوسلماظذيم
صوحىمتلورامععدالتماظـؿقماالضؿصوديمإىلمدمقم%7مخاللماظلـقاتماألخريةمعـمحؽؿماظرئقسماألدؾؼمحمؿدمحلينمعؾورك،مصننم
سداظيماظؿقزؼعمتؾؽمتعدمبوظؿوظلمأحدمسقاعؾماىذبماالدؿـؿوريمظؿؾؽماٌـطؼي.
مب-مم تلػقؾماظعـصرماظؾشريمورصعمطػوءتف،موتطقؼرمععوؼريمىقدةماإلغؿوجمداخؾقو،موآظقوتمصورعيمظؿطؾقؼفوموعراضؾؿفو.موعـمذلنمذظؽم
أنمؼؿقحماسؿؿودمأيمادؿـؿوراتمخورجقيمسؾكماظعؿوظيماٌصرؼي،مواٌـؿفوتماظقدقطيماظيتمميؽـمأنمتقصرػومأيمعشروسوتمعصرؼيم
صغريةمأومعؿقدطيمايفؿ.موؼعدمذظؽمبدورهمأحدمذروطمنوحمأيمدقوديمظضؿونمسداظيمتقزؼعمسقائدماظؿـؿقي،موتقدقعمغطوقم
اغؿشورػو.مطؿومؼؿضؿـمتطقؼرماهلقوطؾماظؿشغقؾقيمواإلغؿوجقيماظداخؾقيمرصعمطػوءةماىفوزماٌصريفماحملؾل،موتعزؼزمارتؾورفمبوظـظومم
اٌصريفماظعوٌل.
مج-متلدقسمسالضوتموػقوطؾمذراطيماضؿصودؼيمطػءموغشطيمبنيمعصرمواظدولماظرئقلقيميفمعـورؼمإغؿوجماٌقادماًومموأدقاقم
االدؿفالك،مدقاءمعـمخاللمتقضقعماتػوضقوتموورؼيمتػضقؾقي،مأومإغشوءمضـقاتمظالتصولمأطـرمطػوءةموأضؾمتؽؾػي.موؼشؿؾمػذامتلدقسم
ذرطوتمظؾـؼؾماظؾقريماألصغرمحفؿومعـماظلػـماظؽؾريةماظيتمتعؿؾمسؾكمررقماظـؼؾماظؾقريماظرئقلقي.موؼعدماظـؼؾماظؾقريماألصغرم
حفؿومسـصرامرئقلقومعؽؿالمؼضؿـمدفقظيماظؿصدؼر،موإسودةماظؿصدؼر،معـمعـورؼماإلغؿوجماظصـوسل،موعـورؼماظؿكزؼـماظرئقلقيمإىلم
اٌقاغهماظصغريةميفماحملقطماإلضؾقؿلماظيتمالمميؽـفومادؿؼؾولماظلػـماظضكؿي.
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