
 
 

لظ  يف  لاؤس  !؟  نایدألا ةیرح 
...يلیئارسإلا لالتحالا   

 ةلوؤسم ريغ ةيزازفتسا ةوطخ ف
 ةحئاج دض ملاعلا حافك طسوو
 تاطلس تنلعأ انوروك سوريف
 نع ارخؤم يليئارسإلا لالتحالا
 ءاليتسالل ةديدج ةيناطيتسا ةطخ
 مرحلاب ةطيحملا يضارألا ىلع
 ةلتحملا ليلخلا ةنيدم ف يميهاربإلا
 .ةيبرغلا ةفضلا بونج

 

 ياحيفأ ماعلا بئانلا قفاو
 يضارألا ةرداصم ىلع تيلبلدنام
 فاقوألل ةعباتلا ةينيطسلفلا
 نع ةلوؤسملا ةهجلا يهو ةيمالسإلا
 مرحلا ةقطنم ف فاقوألا
 .يميهاربإلا

 نیطسلف ةلود ةرافس
 رجملا - تسبادوب

 
 ةيرهشلا ةينورتكلإلا ةرشنلا

 
 

 2020 ، 15 بآ
 يناثلا ددعلا

 
 

 ددعلا اذھ يف
 1ص    نیینیطسلفلا لزانم مدھ-
 1ص     !؟ نایدألا ةیرح-
 1ص  يلیئارسإلا يرصنعلا ةیموقلا ةلودلا نوناق-
 2ص    انوروك سوریفو نیطسلف-
 نیطسلف رعاش ،ةمواقملا رعاش ،بحلا رعاش-

 2ص     
 2ص     رجملاو نیطسلف-
 3ص    رھشلا اذھ ةروص-
 4ص      نونف-
 4ص     ةعارز-
 4ص    ةضایر-
 4ص     داصتقا-

 :نیینیطسلفلا لزانم مدھ
 ریھطتلل ةیلیئارسإ ةسایس

 يقرعلا
 الزنم 313 ةيليئارسإلا تاوقلا تمده
 سدقلاو ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا ف
 نم لوألا فصنلا لالخ ةيقرشلا
  .يلاحلا ماعلا

 مدهلا تايلمع نم ةئاملا ف 64 تغلب
 .ليلخلاو سلبانو ةيقرشلا سدقلا ف

 

 تاطلسلا تردصأ ةرتفلا هذه لالخ
 ءالخإ ةركذم 129 ةيليئارسإلا
 ءالخإب اًينيطسلف 737 بلاطت
 ةجحب اًتقؤم مهيضارأو مهلزانم
 وأ ةقلغم ةيركسع قطانم اهنالعإ
 اهمادختسال وأ ةيعيبط تايمحم
 .يركسعلا بيردتلا ضارغأل

 

 يرصنعلا ةیموقلا ةلودلا نوناق
 يلیئارسإلا

 زومت 29 ف يليئارسإلا تسينكلا ضفر
 ةيموقلا ةلودلا نوناق ىلعً اليدعت
 ةاواسملا نمضي ًادنب لمشيل يرصنعلا
 .ينطاوملا عيمج يب

 ليئارسإ نأ ةيموقلا ةلودلا نوناق نلعأ
 بعشلل يخيراتلا نطولا" يه
 ةغلك ةيبرعلا ةغللا طقسأو "يدوهيلا
 .ليئارسإ ف ةيمسر

 53 ةيبلغأب نوناقلا عورشم ضفر ت
 .21 لباقم ًاتوص

 رظنت" :يلي ام ىلع نوناقلا صني
 يدوهيلا ناطيتسالا ريوطت ىلإ ةلودلا
 عيجشت ىلع لمعتسو ةينطو ةميقك
 ."هتماقإ زيزعتو
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 نهارلا عضولا

 19040 نم رثكأ نآلا ىتح دجوي
 انوروك سوريفب ةدكؤم ةباصإ ةلاح
 ةلاح 110و ءافش ةلاح 10753و
 .ةافو

 لوعفملا يراس لاوجتلا رظح لازامو
 تالطعلاو عوبسألا ةياهن لالخ
 ءاسم 8:00 ةعاسلا نم امويو
 عيمج ف احابص 6:00 ىتحو
 .تاظفاحملا

 

  يطسلف ف ةحايسلا ىلع رثألا

 ضفخنا انوروك ةحئاج ةيادب عم
 ىلإ ةأجف ةيحايسلا ةطشنألا ددع
 رهشأ ةسمخ دعبو نآلا .رفصلا
 يلماعلا يينيطسلفلا عيمج حبصأ
 مهددع غلابلا ةعانصلا هذه ف

 مقافتت .لمعلا نع يلطاع 32000
 ةيلاحلا تافعاضملاو تابوعصلا
 ىلع تمكارت يتلا نويدلا ببسب
 عاطق ف ةريبك تارامثتسا نم عاطقلا
 ةليلقلا تاونسلا لالخ ةحايسلا
 .2019 ماع ف ةصاخو ةيضاملا

 ةحايسلا تارشؤمل اقفو نكلو
 ةيبيرجتلا ةحايسلا نوكتس ةيلودلا
 تاجتنملا يه ةيجراخلا ةطشنألاو
 دعب نيرفاسملا لبق نم اًبلط رثكألا
 ف ًاعئار اًضرع نودجيسو .ءابولا
 .يطسلف

 نم ةعونتم ةعومجم يطسلف مدقت
 يبلت يتلا تاراسملا تارايخ
 نيرفاسملل ةعونتملا تابلطتملا
 نع نوثحبي اوناك ءاوس نيرصاعملا
 تاربخلا وأ ةرماغملا وأ تايناحورلا
 .ةعيبطلاب ةقلعتملا

 ةمواقملا رعاش ،بحلا رعاش

 نیطسلف رعاش

 رعاشلا ةافو ىركذ بآ 9 فداصي
 .شيورد دومحم ينيطسلفلا

 
 ةورب ةيرق ف 1941 ماع شيورد دلو
 اكع فارطأ ىلع ةعقاولا ةينيطسلفلا
 امدنع 1948 ماع ةبكن لالخ .يطسلفب
 درطو يطسلف ف ليئارسإ ةلود نالعإ ت

 تدجو مهرايد نم ينيطسلف فلأ 750
 ةلئاعلا تثكم .نانبل ف اهسفن هتلئاع
 مهتيرق ىلإ اوداع مث ماع ةدمل كانه
 يليئارسإلا لالتحالا تاوق نأ اوفشتكيل
 ةنطوتسم ءانب تو ؛لماكلاب اهترمد دق
 تلقتنا .اهضاقنأ ىلع ةديدج ةيدوهي
 أشن ثيح ىرخأ ةيبرع ةيرق ىلإ ةلئاعلا
 .شيورد

 
 39 ىلإ شيورد دومحم لامعأ تمجُرت
 رشنُي اهنم ديدعلا لازي الو لقألا ىلع ةغل
 .تاعومجمك وأ اهدرفمب امإ مويلا
 ىلإ ةمجرتملا هدئاصق تاعومجم نمضتت
 ءوسل ،)2000( ةيرادج :ةيزيلجنإلا
 ةشارفلا رثأ ،)2003( ةنجلا تناك ظحلا
)2007(. 

 

 

 

 عم يقتلی ةبانإلاب ةثعبلا سیئر
 طسوألا قرشلا ةرئاد سیئر

 ف ةثعبلا سيئر لامعأب مئاقلا ىقتلا
 روتكدلا رجملا ىدل يطسلف ةرافس
 قرشلا ةرئاد سيئرب ينيسحلا يداف
 ديسلا ةيرجملا ةيجراخلا ةرازوب طسوألا
 ةرازو رقم ف شتافوك شاردنأ
 ةدع ءاقللا لوانتو .ةيرجملا ةيجراخلا
 يراجت بتكم حاتتفا اهنيب نم اياضق
 تاقالعلا قافآو سدقلا ف يرجم
 .ةيئانثلا

 يف ينیطسلفلا ملعلا سیكنت
 نانبل ایاحض ىلع ادادح تسبادوب

 ت ةينيطسلفلا ةدايقلا تاميلعت ىلع ءانب

 امارتحاوً ادادح يطسلف ملع سيكنت

 ف علدنا يذلا عورملا راجفنالا اياحضل

 تلسرأ امك .يضاملا عوبسألا توريب

 ةرافسل معدو ةيزعت ةيقرب يطسلف ةرافس

 .رجملا ف نانبل

 نیطسلفو رجملا انوروك سوریفو نیطسلف
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 رھشلا اذھ ةروص

 ةعوقف نسوس
 ةینطولا نیطسلف ةرھز

 
 2016 ناسين ف .يطسلفل ةينطولا ةرهزلا يه ةعوقف نسوس
 ةعوقف نسوس يطسلف ف ةئيبلا نوؤش ةرازو تنبت

Hayne’s Iris ةرجش عم ىشامتتل يطسلفل ةينطو ةرهزك 
 رئاطلا( ينيطسلفلا سمشلا رئاطو )ةينطولا ةرجشلاك( نوتيزلا
 ةئيبلل ينطولا مويلا نوكيل راذآ نم سماخلا تنيعو ،)ينطولا
 .ةينيطسلفلا

Hayne’s Iris ف ةنطوتملا ةيتيفويجلا عاونألا نم يه 

 ءارضخ قاروأ اهل .Iridaceae ةلئاع ىلإ يمتني .يطسلف
 ةعيفر ةليوط قاس اهل .ةبوانتمو ةلماك ةدرو ،ةيطخ ةيدامر
 .مس 60 ىلإ اهعافترا لصي نأ نكمي
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 سدقلا يف عبط :ضرعم
 هضرعم ينيطسلفلا فحتملا قلطأ زومت 27 ف

 ،نولمعتسملا :"سدقلا ف عبط" ،ريخألا

 لصاوتلا تاصنمو بويتوي عقوم ىلع اًبيرقت

 دعب قالطإلا ت .ىرخألا يعامتجالا

 ضرعملا ةعاق ف ضرعملا بيكرت نم ءاهتنالا

 .فحتملاب

 روهظلا ةيجاودزا ليلحت ىلإ ضرعملا ىعسيو

 تارادصإل ةمزالم تناك يتلا ءافتخالاو

 .لالتحالا ةباقرل تعضخ يتلا ةنيدملا

 فاقثلاو يحايسلاو يسايسلا رودلا فشكتسي

 ةعابطلا ف سدقلا ةداير ىلع دهشيو ةنيدملل

 طلسي امك .ةيميلعتلا دراوملا رشنو ريوطت فو

 تاسرامملا بناوج ىلع ءوضلا ضرعملا اذه

 صحفيو سدقلا ف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 .ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةطشنألا

 

 

 بنعلا مسوم :مسوملا ھنإ

 رايأ فصتنم ةزغ ف بنعلا مسوم أدبي

 ةفضلا ف .لوليأ رخاوأ ىتح رمتسيو

 .يناثلا نيرشت ىلإ بآ نم أدبي ةيبرغلا

 ليصاحملا جاتنإ عرست ةينمزلا ةوجفلا هذه

 نم ًاعون 20 يلاوح عرزُي .اهلدابتو

 ايسيئر اءزج لثمتو ةيبرغلا ةفضلا ف بنعلا

 .نوتيزلا دعب ةينيطسلفلا ةعارزلا نم

 نم ٪5 يلاوح بنعلا مورك يطغت

 جتنتو ةيبرغلا ةفضلا ف ةعورزملا يضارألا

 بنعلا نم نط فلأ 50 نم رثكأ ايونس

 .ةينيطسلفلا ةعارزلا ةرازول اًقفو

 

 ببسب صاخ لكشب اًبعص ماعلا اذه ناك

 ةمجانلا ةيداصتقالا تابوعصلاو ءابولا

 .يليئارسإلا راصحلا رارمتسا نع

 

  

 ةضایرلا ةعارزلا نونفلا

 قطانملا ةمظنم ىلإ مضنت نیطسلف
 ةیملاعلا ةرحلا
 ينطولا داصتقالا ريزو نلعأ زومت 23 ف

 قطانملاو ةيعانصلا ندملل ةماعلا ةئيهلا سيئر

 ةلود مامضنا نع يطسلف ف ةرحلا ةيعانصلا

 .ةيملاعلا ةرحلا قطانملا ةمظنم ىلإ يطسلف

 ةمظنملل يونسلا رمتؤملا لالخ كلذ ءاج

 ويديفلا ربع ةلود 37 ولثمم هرضح يذلاو

 ةيعانصلا قطانملا ةئيه ةكراشمب ،سنرفنوك

 .يطسلف ةلودل ةلثمم ةينيطسلفلا

 داصتقالا

 نمل مدقلا ةرك :ةمھلملا ةضایرلا
 مھفارطأ ترتب
 ايضاير اجمانرب سنوي ناخ يدان أدب

 نمل ديدج قيرف ليكشت ت ثيح .اديدج

 نم هتادادعتسا يدانلا أدب .مهفارطأ ترتب

 تابيردتب ءدبلاو ليجستلا تايلمع لالخ

 قيرفلا

 انب لاصتالل
120 út Zöldmáli Felso 

Hungary Budapest, 1025 
 (36+) 1326-0341 :سكاف    (36+) 1325-7579 :نوفلت
 http://en.palestine.hu :ةینورتكلألا ةحفصلا
 embassy@palestinemb.hu  :لیمیإلا


