
لحاوسلاو يضارألا باصتغا ةصق -- ىربكلا نيرحبلا ةقرس

 يتلا ةصقلا يھ .ةلودلا رارسأ نم يركسع رس اھنأكو اھئافخا متي يتلا ىربكلا ةیقیقحلا ةصقلا يھ تاحفصلا هذھ يف هيورن ام

 ىلع بالقنالا بابسأ ،ةدودحم تایحالصب ناملرب دوجو بابسأ ،يحالصإلا عورشملا ةساكتناو رثعت بابسأ ،اھریغ نم رثكأ ،رسفت

2002 روتسد يف تعضو يتلا ةددعتملا نامألا تامامصو ،2002 رياربف يف امھیناثو 1975 سطسغأ يف امھلوأ نیترم 1973 روتسد

 .2002 ربوتكأ يف يباینلا سلجملا تاباختنا لبق تعرش يتلا انوناق 56 ـلا ةمزحو

 ةلودلا يف نیلوؤسملا رابك لبق نم عورشملا ریغ ءارثإلل نیتلیسو مھأ نأب ةیضاملا دوقعلا  لاوط ةنیب ىلع ينيرحبلا نطاوملا ناك

 رابك ىلع عزوت يتلا حنملاب ىمست ام يضارأ ىلإ ةفاضإلاب نيدروملاو نیلواقملا عم ةلودلا اھعقوت يتلا دوقعلا تالومع امھ مكحلاو

 ةلودلا ةنزاوم نم برستت رانيد نویلم 100 نم رثكأ كانھ نأ نم دكأتلا مت ارخؤمو .مھتناطبو ةلودلا يلوؤسمو ةمكاحلا ةلئاعلا دارفأ

 .اھنع حاصفإلا متي ال ةصاخ تانزاومل

 شحاف ءارثإ يف ببست يذلا لحاوسلاو يضارألا عاطق يف ریبكلا داسفلا اذھل يقیقحلا مجحلا فرعت امبر سانلا نم ةلق نأ الإ

 امھببسب عیطتست ال ةدودحم دراومو تایناكمإ تاذ اھنأب -تلازامو -يعدت ةلودلا تناك تقو طیسبلا نطاوملا باسح ىلع ضعبلل

 !نكسلل يضارألا رفوتو ةلاطبلاو رقفلا لكاشم لح

؟يطارقميدلا ریغ مكحلا نم دوقع ةثالث دعب ةیموكحلا يضارألا نم ىقبت اذام

 يف بختنملا ينطولا سلجملاب ىرخألا لتكلا نم نیینطولا باونلا نم ةعومجمب ةموعدم بعشلا ةلتك تلواح 1974 ماع يف

 ةياھن لولح عمو .عورشملا طاقسإ ةموكحلا تعاطتسا دقو .اھعيزوت ةقيرطو يضارألا میظنتل نوناق عورشم ريرمت 1973 ربمسيد

 .)ناكسالاو لاغشألا ةرازو ريراقت بسح ةصاخ ديأ يف نكسلل ةحلاصلا يضارألا نم %91 تناك 2000

 عيراشمب مایقلل ةمكاحلا ةرسألا نم ةصاخو نيذفنتملا ىلع اناجم اھعيزوتب تماق ضارأ ءارش ةداعإو رحبلا نفدب نالأ ةموكحلا موقتو

 مدرلا لامعأ لالخ نم ایجيردت اھریمدت متي يتلا ةيرحبلا ةئیبللو ةلودلا ةنازخل فلكملا رمألا ،قرطلا دییشت وأ ةديدج ةیناكسإ

 ةيرحبلا ةئیبلا ریمدت نع ثيدحلاو .هدحو 2004 ماع يف تارتمولیك 8 اھنم تاینیعبسلا ةيادب ذنم ارتمولیك 70 تصلقت ثیح )نفدلا(

 .اعونت اھرثكأو ةيرحبلا تائیبلا ىنغأ ىدحإ ریمدت متو ةیضاملا ةثالثلا دوقعلا لالخ فصنلا ىلإ صلقت يذلا يلبوت جیلخب امئاد انركذي

 دق تناك رانيد نویلم 100 نم رثكأ ةلودلا ةنازخ فلكیس امم نفدت مل يتلا جیلخلا يضارأ نم ءزجأ كلمت ةداعإب ارخؤم كلملا رمأ دقو

 .نيذفنتمل اقباس تقو يف اھتبھو

 دعب هرودصب اریخ انرشبتساف )ةلودلا كالمأ نم ربتعت يتلا يضارألا يف فرصتلا نأشب 24 مقر( نوناقب موسرم ردص 2001 ماع يف

 رابك نیب امیف ةكلمملا يضارأ ماستقا ةیلمع عيرستب ناكسإلا ةرازوب رخآ ریبك لوؤسم ةدعاسمب نیلوؤسملا ربكأ دحأ مایق

 اھمیسقت دیعأ 2001 ذنم ةیلحاسلا يضارألا نم ةصحلا نأ وھ مت ام لكف لاكشإلا اذھ لحي مل موسرملا اذھ نكلو .نیلوؤسملا

 امك تقولا كلذ ذنم تديازت ةیلحاسلا يضارألا ىلع ءالیتسالا ةیلمع نأب دھشت ماقرألاو .ةطلسلا میسقت ةداعإ هتضتقا ام بسح

 .هاندأ لوادجلا نیبت

يضارألا نم يجیتارتسالا يطایتحالا

 يضارألا ةحاسم لوح ىسوملا زيزعلادبع يباینلا سلجملا وضعل لاؤس يلع ناكسإلاو لاغشألا ريزو باجأ 2004 رياني يف

 يطایتحالا نم اءزج ربتعتو ةكلمملا ىوتسم ىلع ةفلتخم قطانمب ةلودلا ظفتحت" :الئاق  يجیتارتسا يطایتحاك ةلودلل ةكولمملا

 غلبت يتلاو مظعلا تشف ةقطنمو عبرم رتمولیك 260 اھتحاسم غلبت يتلاو مراجلا تشف ةقطنم لثم لبقتسملل يجیتارتسالا

 اھتحاسم غلبتو ركسعو وج ةقطنمو )عبرم رتمولیك 10( راتكھ 1000 اھتحاسم غلبتو ةیلامشلا ةنيدملاو عبرم ولیك 224 اھتحاسم

 لالخ هیف ءدبلاب ةيراشتسا ةكرش فلكتس يذلاو ةكلمملل يجیتارتسالا ططخملا دادعإ نإ امك )عبرم رتمولیك 8.5( راتكھ 850

 رياني 12 طسولا( "لبقتسملل يجیتارتسالا يطایتحالا نمض لخدت يتلا قطانملا عیمج ددحیس لبقملا ماعلا نم لوألا رھشلا

 .دحلاو فیسلا ردنب يف اھنفد يرجي يضارألا نم )عبرم رتمولیك 0.4( راتكھ 40 كانھ نأب ريزولا فاضأو .)2004

 نع ارتمولیك 20 نم رثكأ الثم مراجلا تشف دعبي ثیح( ةیلحاس ضارأ ةيأ ةلودلا ىدل قبتي مل هنا جتنتسي ريزولا ةباجإل لمأتملاو
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 تعزوو تبھو دق يضارألا هذھ نأ ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو .ناكسإلا عيراشمل اھمادختساو اھمدر نكمي )نيرحبلا لامش

 عبرم رتمولیك 8.5 ادع امیفو.اھنفدل ططخي ضارأ رمألا ةقیقح يف وھ قرحملاو ةمانملا لامش هدھاشن يذلا رحبلا لك ناو تقرسو

 .نكسلل ةحلاص ةيرب ضارأ ةيأ كلمت ال ةلودلا ناف وجو ركسع نم ةبيرقلا يضارألا نم

:مرتحت ال ةيروتسد صوصن

 كھتنت نأ الإ ىبأت ))تاسسؤملاو نوناقلا ةلود(( نكلو نطاوملا ةيامحل تعضو ةلیمج اصوصن اندجو روتسدلا صوصن ىلإ اندع اذإو

 .صوصنلا هذھ ةمرح

 صنت ثیح )ةیعیبط تاورث لحاوسلاو يضارألا نأ وھ دكؤملاو( ةیعیبطلا تاورثلل ةلودلا ةیكلم نع روتسدلا نم 11 ةداملا ثدحتت

 ةلودلا نمأ تایضتقم ةاعارمب ،اھرامثتسا نسحو اھظفح ىلع موقت ،ةلودلل كلم ةفاك اھدراومو اھعیمج ةیعیبطلا تاورثلا(( :ىلع

     .))ينطولا اھداصتقاو

 ،))نطاوم لك ىلع بجاو اھتيامحو ,ةمرح ةماعلا لاومألل(( :لوقت ثیح ماعلا لاملا ةمرح ىلع روتسدلا نم )ب( 9 ةداملا صنت امنیب

  .))نینطاوملا نم دودحملا لخدلا يوذل نكسلا ریفوت(( ةلودلا ىلع   روتسدلا نمم )و( 9 ةداملا ضرفتو

 صنلا طئاحلا ضرعب نوبرضي مھنأف يضارألا عيزوت ةقيرط يف نینطاوملا دض زییمتلا مكحلا يف نولوؤسملا رابك سرامي نیح يفو

 ))..كلذ يف مھنیب زییمت ال ،ةماعلا تابجاولاو قوقحلا يف نوناقلا ىدل سانلا ىواستي(( :18 ةداملا يف دراولا يروتسدلا

؟اھیلع ءالیتسالا مت يتلا يضارألا ةحاسم يھ ام

 اھماقرأ ةفرعم نع يباینلا سلجملا ىتح زجعي ةلودلا رارسأ نم رس يھ اھعيزوت ةقيرطو يضارألا لوح تامولعملا ناف انلق امك

 نوناقلا بایغ يف اھعيزوت وأ اھیلع ءالیتسالا مت يتلا يضارألا ةحاسم ضعبلا ردقيو !نینطاوملا تاورث نع حاصفإلا زاوج مدع ةجحب

 ةنوفدملا ةيرحبلا يضارألا نم عبرم رتمولیك 70 يلاوح نم ربكألا ءزجلا كلذ ىلإ افاضي.عبرم رتمولیك 200 ىلإ 100 ـب لالقتسالا ذنم

 باحصأ ىلع اھعيزوت متي وأ مت يتلا ةیلحاسلا ةيرحبلا يضارألا نم ةعبرملا تارتمولیكلا تارشعو تاینیعبسلا ذنم )ةمودرملا(

 .مھناوعأو ذوفنلاو ةطلسلا

 ةئفلا رارسأ ىلع ةموكحلا متكت ببسب ةیموكحلا تاءاصحإلا بایغ يف يضارألا نم تاحاسملا هذھ ماقرأ ةقد لوح لدجلا نكميو

 نأ الإ .اھیف غلابملا تاضيوعتلا لالخ نم انایحأو ،ةیكلملا وأ ةيریمألا حنملا لكش ذخأت ام ابلاغ يتلا يضارألا ةقرس نم ةدیفتسملا

 .مكحلاو ذوفنلا باحصأ نم ةلیلق ةئف اھب تماق يضارألل ةعساو ةرداصم ةیلمع ددصب اننأب لداجي نأ عیطتسي ال ادحأ

 تاعاشإلا ةقیقح ةفرعمل ردوجلا يمھف سدنھملا ناكسإلاو لاغشألا ريزو ىلإ الاؤس عوطملا ىسیع باونلا سلجم وضع هجو دقو 

 ةحلصم نع لئاستو  نيذفنتم ىلع مراجلا تشف ىتح قرحملا لامش ةيرحبلا يضارألا نم عبرم رتمولیك 200 عيزوتب لوقت يتلا

 نود ةلئسألا هیجوتب باونلا ىفتكا مھتداعكو .ةیمیلقإلا هایملا يف ةكلمملا قوقحلاب فرصتلا مظني يذلا نوناقلا نعو نطاوملا

 .1975 ماع ينطولا سلجملا لح ذنم يضارألا فلم يف ثحبت قیقحت ةنجل لیكشتو قئاقحلا نع يصقتلاو ثحبلا

ةلودلا ةنازخ اھترسخ رانيد رایلم 23

 ،1 مقر لودجلا نیبي امك )رالود رایلم 61( رانيد رایلم 23 يلاوحب ةبوھنملا ةيرحبلاو ةیلحاسلاو ةيربلا يضارألا هذھ ةمیق ريدقت نكمي

 يتلا ةیلحاسلاو ،)ةلودلا كالمأ نم اھترداصم تمت رتمولیك 100 نع( رانيد رایلم 7.5 ـب ةرداصملا ةيربلا يضارألا ةمیق تردق ثیح

 مت يتلا ةيرحبلاو ،)عبرم رتمولیك 70 ةغلابلا اھنفد مت يتلا يضارألا نم عبرم رتمولیك 30 باستحاب( رانيد رایلم 4.8 ـب اھنفد ىرج

 ءرملا فقيو .)عوطملا بئانلا لاؤس يف روكذملا مقرلا فصن وھو عبرم رتمولیك 100 ضارتفاب( رانيد رایلم 10.7 ـب دعب نفدت ملو اھعيزوت

 متي يتلا ةقیقحلاو .2004 ماع يف اھتاداريإب ةنراقم اماع 18 ـل ةلودلا تاداريإ يلامجإ يواست يتلا ةیفارخلا ماقرألا اذھ مامأ الوھذم

 طفنلا تاعیبم نم ةلودلا لخد براقي مھباسحل اھترداصمب نوموقي يتلا يضارألا نم نيذفنتملا لخد نأ يھ نینطاوملا نع اھبییغت

 .ةیملاعلا قوسلا يف

؟يضارألا  حش ةفارخ

 طسولا ةديرجب ةلباقم يف هتلق ام ببسب بابشلا دحأ يندقتنا ةیناملسلا ىفشتسم تارایس فقوم يف ماعلا اذھ نم ويام يف

 تویب يف شیعن نأ اننوديرت مكنأ(( هانعم ام لاقو .نيرحبلا يف  يضارألاو نكسلا ةلكشم لحل يدومعلا ءانبلل هجوتلا ةرورض لوح

 لزنملا ىلإ تدع ةلیللا سفن نم ةرخأتم ةعاس يفو  .))يضارألا ىلع ءالیتسالاب نولوؤسملا موقي امنیب )ققشلا( مامحلا

 يوذ نم نینطاوملل ةليوطلا راظتنالا تارتف رربتل يضارألا حش لوح ةموكحلا هل جورت امو باشلا اذھ يل هلاق ام لمأتأ تسلجو

 يموكحلا ناكسإلا عيراشم يف لزنم وأ ةعضاوتم ةقش ىلع لوصحلا وأ مھلزانم ءانبل ةیناجم ضارأ صیصختل دودحملا لخدلا

 .موعدملا

300 نم ةلئاع لك تجاتحا ولو ،ةموكحلا تاريدقت بسح ةینيرحب ةلئاع 70,000 كانھ :ةیلاتلا ةطیسبلا ةیباسحلا ةیلمعلاب تمقو

 لك ناكسإل عبرم رتمولیك  35 ىلإ 21 نیب ام وھ هجاتحن ام لك ناف ،مجحلا طسوتم ىلإ ریغص نكسم ءانبل عبرم رتم 500 ىلإ

 نمو .عراوشلاو ةماعلا تامدخلاو قفارملل ابيرقت اھلثم ىلإ ةفاضإلاب ،ةماعلاو ةصاخلاو خویشلا ،ءاینغألاو ءارقفلا ،نيرحبلا بعش

 ةثالثلا دوقعلا لالخ لحاوسلا نم هنفد مت ام وھ هقفارمب هلك بعشلا ناكسإل ةبولطملا عبرم رتمولیك 70 ـلا ةحاسم نأ ةفداصملا
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 يف حش كانھ لھف !ةنوفدملا ةیلحاسلا يضارألا نم اناجم ضرأ ةعطق ينيرحب لك حنمت نأ ةموكحلا ناكمإب ناك يأ ،ةیضاملا

 ؟يضارألا

؟نینطاوملا عیمج ىلع يواستلاب يضارألا تعزو ول اذام

 وأ ةدودحم ةینيرحب ةلئاع لك تلصحل نینطاوملا نیب يواستلاب )رالود رایلم 63 هتمیق ام يأ( ةروكذملا يضارألا عيزوت مت ول 

 ؟ارینویلم 70,000 انيدل حبصألو ،رالود نویلم براقي ام ىلع لخدلا ةطسوتم

 لبق نم ریظنتلا متيو ،اھریغو ةیعامتجالا تانیمأتلا سالفإو ءارقفلاو نیلطاعلاو نكسلا تامزأ نع ثيدحلا هیف رثكي يذلا تقولا يفو

 عیطتست الو ةدودحم دراوم تاذ ةلودلا نأب يضارألا نم ةورثلل ةلداعلا ریغ ةمسقلا نم نيدیفتسملا نم مھتناطبو ةلودلا يلوؤسم

 الو عوج نم ينغت ال ارانيد 150 ـب فئاظو لوبقو ربصلاو جاجتحالا نع فقوتلا لطاعلا بابشلا نم بلطيو ،لكاشملا هذھ لك لح

 تانیمأتلاو دعاقتلا يقودنص سالفإ ةلكشم لحت ةبصتغملا يضارألا نم دراوملا نم طقف %5 نم لقأ ریخست ناف ،نمست

 لك ءانبل ةبولطملا يضارألل يفكت %10 نم لقأو ،لطعتلا دض نیمأتـلاو ةلاطبلا ةلكشم لحت ىرخأ %5 نم لقأو ،ةیعامتجالا

 .)ةینكس ةدحو 40,000 نم رثكأ( ناكسإلاو لاغشألا ةرازوب راظتنالا ةمئاق ىلع ةیناكسإلا تادحولا

 ؟ریضلا ةمسقلاو نیلوؤسملاو ماكحلا عشج ببسب ریقف بعشو ينغ دلب ددصب اننا مأ ةیعیبطلا دراوملا يف صقن كانھ لھ

؟لحاوس الب رزج

 ةصاخو تارتمولیك ةدع دتمت لحاوسب موقلا رابك ضعب عتمتي امنیبو .رتمولیك 161 يلاوح نيرحبلا رزج عیمجل يلحاسلا طيرشلا غلبي

 ،رحبلا لحاس ىلع مھدالب عوقو ةمعن نم نیمورحم بعشلا دارفأ ةیقب ناف قالزلا ىلإ عيدبلا نم ةدتمملا ةیبرغلا ةقطنملا يف

 قدانف باحصأ رظتني تاینیعستلا ذنمو .الصأ اھل صصخم ریغ وأ ةیئاملا ةضايرلاو ةحابسلل حلاص ریغ اھرثكأ ةلیلق تارتمولیك ءانثتساب

 يذلا نوتلراك زتيرلا قدنفل الإ لحاس دجوي ال ثیح حایسلا مامجتسال ةمصاعلا لحاوس دحأ مھل ةلودلا رجؤت نأ موجن سمخلا

 .اریغص الحاس كلمي يذلا لیتوفون قدنفو ءارزولا سیئر هكلمي

 ةفورعملا ىرقلا ضعب تحبصأ ىتح ،ةریقفلا يحاوضلاو ىرقلا نم اھلھأ دیفتسي نأ نود ،عراستم لكشب لحاوسلا هذھ نفد متيو

 نم ةقحاسلا ةیبلغألل نيذفنتملا كلمت ببسب ةيرحب ذفانم الب ابيرقت تحبصأ, ئطاش برقأ نع رتمولیك نم رثكأ  دعبت اميدق دیصلاب

 ةیكلاملاو رابراب يف نینطاوملا فولأ اھیف كراش ةیلحاسلا قطانملا ءانبأل ةديدع تاجاجتحا ترج دقو .رحبلا ىلع ةلطملا يضارألا

 يلاھأل ةنوفدملا يضارألا عيزوتو اھلھأو اھيدایص مادختسال ةعساو ذفانم كرتو لحاوسلا ةيامحب نیبلاطم قرحملاو ناتسمدو

 ةمكاحلا ةلئاعلا ءانبأ نم وھ لحاسلا ىلع رطیسملا ذفنتملا فرطلا ناك ابيرقت لاوحألا عیمج يفو .مدرلا لامعأب ةبوكنملا قطانملا

 عم داح فالخ يف افرط همع نبا ناك ثیح ةیكلاملا ةيرق لحاس ةمزأ ةلاح يف ایصخش كلملا ةلالج لخدت ىلإ ىدأ امم ةميركلا

 ةيرقلا يلاھأو كلملا قیقش نیب عقو فالخلا ناف ناتسمد ةيرق ةلاح يفو .ةيرقلل رواجملا رحبلا ىلع هيدعت ببسب يلاھألا

 .رحبلا قاشع نم اھلھأل يلحاس سفنتم وأ اھبراوقل أفرم الب ابيرقت تحبصأ يتلا ةیلحاسلا

؟اذامل ..ةلوھأم ریغ رزج

 مألا ةريزجلا( نيرحبلا ةريزج :يھ رزج 4 يف الإ كلمتلا نینطاوملا بلغأل قحي الو ،ةريزج 40 نم رثكأ نيرحبلا يف رزجلا ددع غلبي

 اھعم اھطبري يتلا  مألا ةريزجلا نم اھبرق مغر لوھأم ریغ رزجلا هذھ ضعبو .حلاص هیبنلاو ،ةرتسو ،قرحملاو ،)ةمصاعلا يوحت يتلا

 عقوم يف ةعقاولا )نيرحبلا رزج ربكأ ثلاث( عبرم رتمولیك نيرشعلا تاذ ةریبكلا ةريزجلا يھو ناسعنلا مأ ةريزج لثم روسج

 هدج ةريزج لثم رزجلا هذھ ضعب لوخد نینطاوملا ىلع مرحيو .ةيدوعسلاو نيرحبلاب اھطبري يذلا دھف كلملا رسج ىلع يجیتارتسا

 مأو ،رانيد نویلم 50 نم رثكأب اھتمیق ردقت امنیب )عبرم ملك 0.56( عبرم رتم فلأ 560 اھتحاسم غلبتو ءارزولا سیئرل تبھو يتلا

 .ناسعنلا مأو ،)عبرم ملك 0.18( عبرم رتم فلأ 180 اھتحاسم غلبتو كلملا معل تبھو يتلا )ةيدمحملا( نابصلا

 ضارأ داجيإو نيرحبلا يف ةیناكسإلا ةلكشملا لح اھدحول ،عبرم رتمولیك 20.47 اھتحاسم غلبت يتلا ،ناسعنلا مأ ةريزجل نكميو

 ةینكس ندم ءاشنإل مظعلا تشف وأ مراجلا تشف يف ةيرحبلا ةئیبلا ریمدت لدب ،ناكسإلا ةرازو راظتنا ةمئاق ىلع نیینيرحبلا عیمجل

 مأ ةريزج ىلع ةدوجوملا يضارألا ةمیق ريدقت نكميو .ضارقنالل ةضرعملا ةیكمسلا دئاصملاو ةشھلا ةيرحبلا ةئیبلا ضاقنأ ىلع

 .رانيد رایلم نم رثكأب ناسعنلا

!ةبوھنملا ةريزجلا :قرحملا

 يذلا ،2002 ةياھن يروتسدلا مسقلا يباینلا سلجملا ءاضعأ ذخأ ذنم ةديازتملاو ةرمتسملا نفدلا لامعأ مجح 2 مقر لودجلا نیبي

 .2004 ماعلا يف اھفصن ءاج تاونس 4 لالخ رتمولیك 11.56 قرحملا ةريزج ةحاسم تداز ثیح ،نینطاوملا قوقح ةيامحب مھمزلي

 نأ لب ،لمج وأ ةقان اھیف مھل نوكي نأ نود ةبصتغملا ةئفلا هلكأت مھرحب نوري نيذلا قرحملا يلاھأ بضغ بقارملا برغتسي ال كلذل

 ةريزج نم يباینلا سلجملا يف ءاضعأ ةینامث رظنو عمس مامأ اھلحاوس ةرداصمو قرحملا نفد يف عراستلا ثدحي نأ برغألا

 !انكاس اوكرحي نأ نود قرحملا

2004 نافد ةمیق رانيد نویلم 600
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 .)3 مقر لودج( عبرم ملك 8.18 غلب 2004 ماع يف يسایق مقر ىلإ لصیل لحاوسلا نفد لدعم ديازت ةریخألا عبرألا تاونسلا لالخ

 .رانيد نویلم 600 نم رثكأ براقي ام ،نيذفنتمل تبھذ %70 نأ ضارتفاب ،ةنوفدملا ةیلحاسلا يضارألا هذھ ةمیق ردقتو

 هملستل نیقباسلا نیماعلا يف عبرم رتمولیك 5.65 نم نفدلا ةحاسم تفعاضت    2002 ةياھن يف يباینلا سلجملا مودق ذنمو 

 فزن فاقيإل يباینلا سلجملا ءاضعأ كرحتي مل اذإو .2004 و 2003 يماع يف عبرم رتمولیك 10.82 ىلإ ))ةیعيرشتلا ةطلسلا((

 هدھع يف اعبرم ارتمولیك 23 ةيرحبلا ةئیبلا ةحاسم تصقانت دقو يعيرشتلا هرود يھنیس هناف ماكحلا حلاصل لحاوسلا نم دراوملا

 .لئاسملا بیقرلا رود سلجملل نوكي وأ ةماھ ةصح اھیف نطاوملل نوكي نأ نود

ةمكاحلا ةقبطلا ىلإ ىطسولا ةقبطلا نم 

 تفعاضت ثیح ةیلاحلا راعسألاب ضرأ ةعطق ءارش ىطسولا ةقبطلا نم ایندلا حئارشلل ىتح وأ لخدلا يدودحم ةحيرشل نكمي ال

 .ماوعأ 10 نم لقأ لالخ تارم 3 يضارألا میق

 وھ قرغتسي ضرق اھیلع افاضم هتجوزو وھ ریفوتلا و لمعلا نم تاونس رشع دعب اضرأ ىطسولا ةقبطلا ءانبأ نم نطاوملا يرتشيو

 مركتلا مت نم وأ ةمكاحلا ةرسألا دارفأ دحأ نم رخالا وھ اھارتشا تاراقع رجات نم ءارشلا نوكي ام ابلاغو .هديدستل ارشع رخالا

 ةقيرطلا امأ ،ةورثلل لداع عيزوت قلخل بئارضلا ةمكاحلا ةقبطلا نم ءايرثألا عفدي ةیطارقميدلا لودلا يفو .ةیكلملا تابھلاب مھیلع

 فرصتل ضرألا هذھ ءارشب ىطسولا ةقبطلا موقت مث ضرألا ىلع يلوتست ةمكاحلا ةقبطلا :ةبولقم يھف ةورثلا عيزوتل ةینيرحبلا

 .ةمكاحلا ةقبطلا ىلع

 نل اننإف ))مايألا لمجأ(( يتأت امدنع هنا بلاغلاو ؟حالصإلا دعو وھ اذھ لھف ةمكاحلا ةقبطلل ضرألا ةبيرض عفد يف نطاوملا رمتسيو

 ىقبت ام يمحي عيرشت رادصإ لجأ نم ةینطو ةلمحب مایقلا تقو ناح .طفن البو ضرأ البو رحب الب نوكنس اننأل اھب عتمتلا عیطتسن

 .ماعلا حلاصلا ریغ يف اھب فرصتلا وأ راحبلاو يضارألا بھو مدع تاطلسلا مغريو انلحاوس نم

ةرداصملا يضارألا ةمیق -1 مقر لودج

 تمت ةيرحبةنوفدم ةیلحاسةيربيضارألا
اھترداصم

عومجملا

 ملك(ةحاسملا
)عبرم

100
عبرم ملك

30
عبرم ملك

100
عبرم ملك

230
عبرم ملك

 نویلم 1076عبرم مدق =
عبرم مدق

 نویلم 323
عبرم مدق

 نویلم 1076
عبرم مدق

 رایلم 2.5
عبرم مدق

 مدقلا رعس
)رانيد(

71510

رانيد رایلم 23رایلم 10.7رایلم 4.8رایلم 7.5)رانيد( ةمیقلا

ةبوھنملا قرحملا -2 مقر لودج
يراقعلا لیجستلاو ةحاسملا زاھج -يفارغوبوطلا حسملا ةرادإ :ردصملا

 ةدايزلاقرحملا ةحاسمماعلا
ةيونسلا

عبرم ملك 200031.99
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عبرم ملك 1.99عبرم ملك 200133.98

عبرم ملك 1.52عبرم ملك 200235.5

عبرم ملك 2.54عبرم ملك 200338.04

عبرم ملك 5.51عبرم ملك 200443.55

 يباینلا سلجملا دھع يف نيرحبلا ةحاسم ةدايز -3 مقر لودج
يراقعلا لیجستلاو ةحاسملا زاھج -يفارغوبوطلا حسملا ةرادإ :ردصملا

2006 و 2005 يماعل بتاكلا تاريدقتو 2004 ىلإ 2000 نم 

ةدايزلا
عبرم ملك

ةحاسملا
عبرم ملك

ماعلا

711.85 2000

4.00 715.85 2001

1.65 717.5 2002

2.64 720.14 2003

8.18 728.32 2004

6.00 734.32 2005

6.00 740.32 2006

دحلا برغو فیسلا ردنب ةلزھم
 رارقإ ةیلمع تبحاص دقو .نافدلا عيراشم ربكأ ضعب دحلا برغ نافد عورشم عم عورشملا لكشيو نیتیسبلاب فیسلا ردنب عورشم عقي

 .ةضقانتم لاوقأ 2003 يف هداقعنال رود لوأ يف باونلا سلجم ىلع ةموكحلا هتضرع يذلا ضارتقالا عورشم
 :باونلا تالؤاست لوح يباینلا سلجملل لوألا رودلل نماثلا عامتجالا رضحم يف ينطولا داصتقالاو ةیلاملا ةرازو لیكو باوج  يف ءاج دقو
 نویلم 80 ليومتل نوكتس ضرقلا ةیلمعو ةلودلل ةكولمم -ً اعبط - ضرألاو ، قرحملا يبرغ ةقطنم يف عقاولاو فیسلا ردنبل ةبسنلاب"

 نلو ، كلذ ىلإ امو يراجمو ءامو ءابرھك نم ةیساسألا تامدخلاو ، نافدلا : امھ نیطیسب نیئیشل رانيد نویلم 30ً ابيرقت يھ يتلاو )رالود(
 ."عیمجلل حتفت فوس نكلو ، كلذ ریغ وأ ةدحاو ةھج وأ دحاو رمثتسم اھبعوتسي نأ نم ربكأ اھنأ ثیح ةریبك يھف دحاو رمثتسم ىلإ حتفت

 امك اھنم اطیسب اءزج الإ ةلودلا كلمت ال ثیح باونلا سلجم يف ىعدا امك ةلودلل اكلم تسیل ضرألا نأب ملعي لیكولا ناك اذا يردن الو
 .اقحال هلیلحت متیس

 ةنجللا ريرقت يف ءاج ثیح ةیكلملا هذھ عيزوتو يضارألا كلمي نم لوح ةرازولا لیكو حيرصت ةيداصتقالاو ةیلاملا نوؤشلا ةنجل ريرقت ضقانيو
 نیتیسبلا ةقطنم يف فیسلا ردنب نافد عورشم عقي" :يلي ام 2003 سرام 18 يف ةدقعنملا يباینلا سلجملا ةسلج ةطبضم يف دراولا

 ةیكلم عبرم رتم نویلم 1.5 و ةماع ةیكلم عبرم رتم نویلم .52 اھنم )عبرم ملك 4( عبرم رتم نیيالم 4 نم براقي ام ةحاسم ىلع
 حرط مت...)عبرم ملك 2.1( عبرم رتم نویلم 2.1 نم برقي ام ةحاسم ىلع دح.ةماع ةقطنم يف نافد لامعأ عورشملا لمشي امك ...ةصاخ
 يضارألا كالم ةبلاطم متیسو . .رانيد نویلم 39.1 و رانيد نویلم 24.9 نیب راعسألا تحوارت دقو ... ةماع ةصقانم يف يرحبلا نافدلا لامعأ

 عيراشملا نم ديدعلا ذیفنتل فیسلا ردنب عورشم يف ةنوفدملا يضارألا مدختست فوس...ةلماك نافدلا تایلمع فیلاكت ديدستب ةصاخلا
 امك ،تایفشتسملاو صاخلا میلعتلل سرادملاو ةیحایسلا تاعجتنملاو قدانفلا ءاشنإك ةحصلاو میلعتلاو ةحایسلا تاعاطق يف ةيرامثتسالا

 ةنجللا ناكسإلا ةرازو ةافاومب ةنجللا تصوأ دقو...ةیموكحلا ةیناكسإلا عيراشملل دحلا برغ ةقطنم يف ةنوفدملا يضارألا مدختستس
 ."ةلماك نفدلا ةیلمع فیلاكت لاصحتسإ ةرورضبو اھنفد دارملا ةقطنملا يف نافدلا عورشم اھلمشیس يتلا يضارألا باحصأ ءامسأب
 يجیتارتسالا يطایتحالا عوضوم يف ناكسإلا ريزو حيرصت نم ةرفوتملا تامولعملاف دحلا اذھ دنع ةضقانتملا تامولعملا ةلزھم فقت الو
 ردنبل راتكھ 33( دحلا برغو فیسلا ردنب يف ناكسإلل ةماعلا يضارألا نم )عبرم ملك 0.4( راتكھ 40 ىلإ ریشي هالعأ روكذملا يضارألل
 ردنب يف ةیموكح ضارأ عبرم ملك 2.5 نع ثدحتي يذلا باونلا سلجم يف هرارقإو هتشقانم مت ام اضقانم )دحلا برغل راتكھ 7و فیسلا
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 يف تلخدت دايأ كانھ نآ مأ ةیموكح ةبذك يباینلا سلجملل ةمدقملا تامولعملا تناك لھف .العف دوجوم وھ ام تارم 6 نم رثكأ يأ فیسلا
 ؟اھتداع ىلع ايرج يضارألا هذھ ترداصو ةریخألا ةظحللا

 و فیسلا ردنبل عبرم ملك 2.5 ةحاسم يطغي هنا الإ رانيد نویلم 24.9 غلب يلعفلا تالواقملا دقع نأ ثیح دحلا اذھ دنع تاضقانتلا فقت الو
 )عبرم ملك 1.6( ةحاسملا هذھ مضق نمف ؟ةنجللا ريرقت يف ءاج امك عبرم ملك 6.1 سیلو ملك 4.5 عومجم يأ دحلا برغل عبرم ملك 2

ةموكحلل ةطولغملا تامولعملا مامأ يباینلا سلجملا تمص اذاملو . 
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