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 هقدهٔ
ٔٓاجِ اهصحفٕٓن اهًَٕٕٓن أكسى حةالة اهَشهح هاهتشسد يف تةرٔخ اهًٌٕ اهحرٔث؛ فًَذز  
أكحس يٌ جالجة أغٓام غَرية اجتةحت جًةغة اهحٓجي املسوحة اهػةصًة اهًَٕٕة صذَذػذة       

بذلذٕذةد     ”  غةصًة اهحشم ” م هية اغلبْة يٌ تردن دةرجي تحت يسًي ٤١٠٢يف سبتًبس 
املًوكة اهػسبٕة اهسػٓدٔة هجر اهصحفٌٕٕ اهًٌَٕٕٕ أٍفسْى ّرفة رإسٕة هوذتذَذكذٕذن      

 هاهػلةب يٌ كةفة األطساف هإن بررجةة يتفةهتة.
هلر تسببت حةالة اهلتن هاالدتطةف هصَٓف يتػذرد  يذٌ االٍذتذْذةكذةة يف اجذبذةر                 
اهصحفٌٕٕ ىلع اهبحث غٌ يَةطق اكن دطسا. هيف حٌٕ هجأ اهكحٕس يٌ اهصحفٕذٕذٌ اهذي       
اهتذوي غٌ يَْة اهصحةفة هاهتٓارو بػٕرا دٓفة يٌ املالحلة هاالغتلةل فذلذر دذْذرة       
اهًٌٕ أكبس غًوٕة تشسد كسسٔة هوصحفٌٕٕ دةرج اهًٌٕ اذ تجةهز غرد اهصحفٕٕذٌ اهذزٔذٌ      

صحفي هّي ٍسبة تلتسب يٌ جذوذث غذرد اهصذحذفذٕذٕذٌ                ٢١١دسجٓا اهي بوران ادسو 
 املَظٌٓٔ رسًٕة يف ٍلةبة اهصحفٌٕٕ اهًٌَٕٕٕ.

ألهل يس  ٔتٓزع املبةة يٌ اهصحفٌٕٕ اهًٌَٕٕٕ بٌٕ يرن اهػةهى بٌٕ يشسد هالجئ هبةحذث  
غٌ غًن، هاملحظٓظ يَْى يٌ هجر فسصة اهػًن يف هسٕوة اغالم يٌ تذوذم اهذٓسذةاذن        

 اإلغاليٕة اهًَٕٕة اهتي بةتت تػسف اهٕٓم بصحةفة هاغالم املْجس.
ان استػساض أيةكٌ تٓاجر اهصحفٌٕٕ كبن هبػر اهحسب ٔػطَٕة يؤدسا هاطحة حٓل حذجذى   
االٍتْةكةة اهتي تػسطت هْة ّزُ اهشسٔحة يٌ املجتًع حٕث ًٔكََة اهلٓل بأٍْة دفذػذت   

صحفي هصحفٕة يف حٌٕ يذة   ٠١اكبس فةتٓر  هوحسب. فلر فلرة االسس  اهصحفٕة أكحس يٌ  
صحفي دوف اهلظبةن يَز جالجة أغٓام هاهبػض يَْى تى ادفة ّذى كسذسٔذة هال         ٠٤ٔشال 

 ٔػسف أحر أة يػوٓيةة غَْى اه أيةكٌ تٓاجرّى.
ٔسسٍة يف يسكش اهرراسةة هاالغالم االكتصةدو ان ٍلرم يف ّزا اهتلذسٔذس املذػذوذٓيذةتذي          
املػتًر ىلع األركةم صٓر  يبسطة غٌ حجى املػةٍة  اهتي تػسض هْة اهصحفٕذٕذٌ جذسا       
اهحسب، هيستٓو االطسار اهتي ٍجًت غٌ اهتظٕٕق غوي اهذحذسٔذةة اهذزو دفذع جذًذَذِ                 

 اهصحفٕٓن بكةفة اٍتًة اتْى هتٓجْةتْى.
ية أكسى ان ٔحسم اٍسةن يٌ اهػٓد  اهي بٕتِ ههطَِ اهان ٔجبس غوي اهتشسد هاهَشهح اذ ال 

 دٕةر ايةية فإية االغتلةل هاملٓة اه اهسحٕن ٍحٓ يستلبن يجْٓل.  
 

 هصطفٖ ًصر                                                                                                                    
 العالم االقتصادٕ رئ٘س هركز الدراسات ٍا                                                                                                           
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ًهدف اًرلرًر اًٍ ذضٌٌؽ اًظوء علٌلٍ ؼلعلّ اًلرلشلرد 
اًرٍ ذعرض ًهب اًصؽلفلٌلٌلٕ اًلٌلِلٔلٌلٌلٕ ظلراء اًلؽلرة 
اًدائرح فٍ اًٌِلٕ صلواء فلٍ االٓلرلللبي داخلٍ اًلِلدْ 
أًٌٌِخ تؽصب عٕ األُبْ او تبًٌعوء اًٍ اًخبرط ُلعلثلرًلٕ 

 عٌٍ اًرشرد وأًسوػ فٍ ُدْ ودوي اخري. 
 

” اعرِد فرًم اًثؽض فٍ اعداد هلاا اًلرلللرًلر تلعلٔلواْ 
” أعواَ ُٕ اًرشرد واًلٔلسوػ 3اًصؽفٌوْ أًٌٌِوْ ... 

وفللللب  خللر  0499أعظلبء ٓللللبتلخ اًصلؽللفلٌلٌللٕ اًلثللبًل  
آرخبتبد هعٌٔلخ ًلٌلثلؽلض آلؼلٌلم ُلٕ خل ًلهلب فلرًلم 
اًثبؼصٌٕ ًعِع اًِعٌوُبد ؼوي ؼعلّ اًلرلشلرًلد اًلاي 
ػبي اًصؽفٌٌٕ اًلٌلِلٔلٌلٌلٕ تضلثلج اًلؽلرة   وًلعلدر 

ؼلبًلخ   726اإلشبرح هٔب اًى اْ اًرلرًر ًّ ًثؽلض صلو  
% ُٕ اظِبًٍ عدد أعظلبء 48وهٍ ُب ذِصٍ ُب ًلبرة 

أًلبتخ   وكد ذّ االعرِبد عٌى ذٌى اًعٌٔخ فلؽ ٓلظلرا 
ًووْ اًعدًد ُٕ أعظبء أًلبتخ ال ًلِلبرصلوْ اًلعلِلٍ 
اًصؽفٍ  فظ  عٕ عدَ ذِلولٕ  فلرًلم اًلثلؽلض ُلٕ 

 اًؽصوي عٌى اخرًٕ .

 ّدف

 التقرٗر  

 هٌْج٘ٔ التقرٗر

 هالحظِ 
ٌّاك العدٗد هي  

الصحف٘٘ي 
الوشردٗي داخل٘ا 

ٍخارج٘ا لن 
ٗشولْن التقرٗر 

كًٌَا اقتصرًا على 
استْداف أعضاء 
ًقابٔ الصحف٘٘ي 

 ال٘وٌ٘٘ي 
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ؼبًخ ُٕ اًصؽفٌٌٕ واًصؽفٌبد هبٓوا ًروزعلوْ  726ًغؼٍ اًرلرًر 
  2104ُؽبفلظلبد ًلِلٔلٌلخ كلثلٍ آلدالي اًلؽلرة فلٍ اًلعلبَ  9عٌى 

صؽفٌب وصؽفٌخ ًرلواظلدوْ فلٍ ُلٔلبػلم  26تبإلطبفخ اًى ذواظد 
 . 2104ُخرٌفخ خبرط إًٌِ ُٔا ُب كثٍ آدالي اًؽرة عبَ 

 2104آفوظرافٌى : خرًؼخ ذوطؾ إً هبْ اًصؽفٌٌٕ اًِضرهدفٌٕ تبًرلرًر كثٍ آدالي اًؽرة فٍ اًعبَ 
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الوحافظات 
الطاردٓ 

 للصحف٘٘ي

 انفوجرافيك يوضح عدد الصحفيين والصحفيات الذين شردتهم الحرب :

وفلب ًٔربئغ اًرؽٌٌٍ فلد هلبٓلز اًلعلبصلِلخ اًلٌلِلٔلٌلخ 
صٔعبء األهصر ػردا ًٌصلؽلفلٌلٌلٕ وظًلى ٓلظلرا ًلؽلعلّ 
االٓرهبهبد اًرٍ ذعرض ًهب اًصؽفٌٌٕ أًٌِلٌلٌلٕ فلٍ 
هاٖ اًِدٌٓخ وتِخرٌف اشوبي االٓرهبهبد ؼٌض تٌغز 
ٓضثخ اًصلؽلفلٌلٌلٕ اًلاًلٕ اظلثلروا علٌلٍ اًلخلروط ُلٕ 

% ُٕ اظِبًٍ عدد اًصؽفٌٌٕ اًلِلشلردًلٕ 86اًِدٌٓخ 
% 5داخٍ إًٌِ وخبرظهب   ذٌٌهب ُؽبفظخ ذعس تٔلضلثلخ 

%   وفلٍ 2%   شّ اًؽدًلدٖ تلٔلضلثل  3وعدْ تٔضثخ 
 % فلؽ . 0ؼظرُود تٔضث  
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أهاكي تَاجد 
الصحف٘٘ي 

 الوشردٗي

ذشٌر اًِعٌوُبد اًرٍ ظِعهب فرًم اعلداد اًلرلللرًلر اْ 
٪ ُٕ اًصؽفٌٌٕ إًٌٌٌِٔ اًاًلٕ اظلثلروا علٌلٍ ذلرن 31

ُٔبزًهّ ٓسؼوا اًٍ ُٔبػم داخٍ إًٌِ فلٍ ؼلٌلٕ اظلثلر 
% ُٕ اًصؽفٌٌٕ عٌى ُغبدرح اًٌِلٕ اًلى ُلٔلبػلم 71

 ُخرٌفخ ؼوي اًعبًّ  .
ًلد ذشوٌز ٓرٌعخ هاٖ اًظبهرح ُب ًلِلولٕ اْ ًلؼلٌلم 
عٌٌ  صؽبفخ واع َ اًلِلهلعلر ؼلٌلض ًلعلمد هلصلٌلر ُلٕ 
اًلٔواد اًرٌفسًوٌٓخ واالظاعبد واًِواكع االًلولرلروٓلٌلخ 
ًللٌللعللِللٍ ُللٕ عللواصللّ وتللٌللداْ اخللري وو للفللز هللاٖ 
اًوصبئٍ اًِئبد ُٕ اًصؽفٌٌٕ اًلاًلٕ خلرظلوا ٓلرلٌلعلخ 

 اًثؼش واًرٔوٌٍ اًاي ذعرطوا ً  داخٍ إًٌِ.

  -انفوجرافيك : خريطة توضح مناطق تواجد الصحفيين المشردين من أماكن تواجدهم الدائم قبل الحرب  :

176 
78 
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ُصٌز ُصر اًثٌد األهصر اؼرظبٓب ًٌصؽفٌٌٕ إًٌٌٌِٔ اًِشردًلٕ تلعلد آلدالي 
% ُٕ 32  ؼٌض تٌغز ٓضثخ اًصؽفٌٌٕ أًبزؼٌٕ اًٌهب  2104اًؽرة فٍ اًعبَ 

اظِبًٍ اًصؽفٌٌٕ أًبزؼٌٕ خبرط إًٌِ   ذٌرهب اًٌِِوخ اًلعلرتلٌلخ اًضلعلودًلخ 
% تٌٕ االُلبراد 28%   وكد ذوزي ُب ٓضثر  01%   شّ ذرهٌب تٔضثخ 28تٔضثخ 

اًعرتٌخ اًِرؽدح واًعسائر واًضلوداْ وأًلِلبٓلٌلب واًلولوًلز واًضلوًلد واُلرًلولب 
وصوًضرا وعِبْ وفرٓضب وكؼر وًثٔبْ وترًؼبٌٓب وُبًٌسًب   تٌِٔب ال ًلساي ُلب 

% ُٕ اًصؽفٌٌٕ اًِشردًٕ خبرظٌب ًّ ًضرؼٌع اًرلرًر ذؽدًد أُبهٕ 4ٓضثر  
 .ذواظدهّ خبرط إًٌِ 
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ُصٌز عدْ اًِؽبفظخ األهصر ظاتب ًٌصؽفٌلٌلٕ 
اًِشردًٕ ُٕ ُٔبػم ُخرٌلفل    ؼلٌلض تلٌل  

% ُلٕ 31ٓضثخ اًصؽفٌٌٕ اًإً ًعبو اًلٌلهلب 
اظِبًٍ عدد اًصؽفٌٌٕ اًإً ٓسؼوا داخلٌلٌلب   

%  شّ ُؽلبفلظلخ 28ذٌرهب ُؽبفظخ ذعس تٔضثخ 
%    شلّ ُلؽلبفلظلخ صلٔلعلبء 06ُبرة تٔضثخ 

% 5%   ذ هب ُؽبفظخ اة تٔضثلخ 01تٔضثخ 
  وذوزعز تلٌخ أًضج تٌٕ ُؽلبفلظلخ شلثلوح 

 وظُبر واًؽدًدح 

الوحافظات 

الحاضٌٔ 
للصحف٘٘ي 

 داخل٘ا

 شكل بياني يقارن نسب النزوح والتشرد للصحفيين حسب المحافظات  -انفوجرافيك :

 عدى

 صٌعاء
 هأرب

 شبَٓ
 ذهار

 لحج

 اب الحدٗدُ

 تعز
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قصص 
تحكٖ 
حاالت 

التشرد 
التٖ 

تعرض 
لْا 

الصحف٘٘ي 
 ال٘وٌ٘٘ي.

 ّاًٖ الجٌ٘د -الصحفٖ :
ذعرطز ً خلرلؼلبف آلب وشل شلخ صلؽلفلٌلٌلٕ ُلٕ كلثلٍ  2107ُبًو  06ي ف

ُضٌؽٌٕ ًرثعوْ اًؽساَ األٍُٔ فٍ ُؽبفظخ عدْ ظٔوة إًٌِ  وذلعلرطلٔلب 
ٍّ اعلداَ وهلِلٍ وكظلٌلز فلٌل   ًٌرعاًج واًرٔوٌٍ اًشدًد  وكد ُصٌوا عٌ
ُعرل  وُوث  تبًلٌود ؼرى اًلٌلوَ اًلرلبًلٍ ًلٔلب ذلهلِلخ االًلؽلبد. ظلبء هلاا 
االخرؼبف تعد ًوٌُٕ فلؽ ُٕ اغرٌبي صدًلٔب أًبشؽ اًِدٍٓ واًضٌبصٍ 
أُعد عثداًرؼِٕ فٍ ُدًٔخ عدْ تٔفط اًرهِخ "االًؽبد". وذّ االفراط عٍٔ 
تعد ذدخ د وطغؽ شعثٍ وُعرِعلٍ وصلٌلبصلٍ  وهلبٓلوا كلد هلددوٓلٍ 
تبًرصفٌخ اًعضدًخ فٍ أي ُوبْ اهوْ فٌ  داخٍ إًٌِ  وتبًفعٍ فٍ اًٌوَ 
اًربًٍ واًصبًض ُٕ االفراط عٍٔ ذرددوا عٌى أًِسي اًاي هٔز اصوٕ فلٌل    
وتعد اًضؤاي عٍٔ ؼصٌوا عٌى ُعٌوُبد أٍٓ اذواظد فٍ ُدًرًخ أًِصلورح 
فٍ عدْ وارصٌوا ُضٌؽٌٕ ًرصفٌرٍ أٓب و زُ ئٍ اًإً هٔز اخرثئ ُعهلّ 

 فٍ اؼد أًِبزي . 

ذّ ذهرًثٔب إًى ُدًٔخ اًِو  فٍ ُؽبفظخ ؼظرُود شرق اًلٌلِلٕ  وُلٔلهلب 
إًى ُدًٔخ صٌئوْ اًرٍ هلرتلٔلب ُلٔلهلب إًلى اًلعلبصلِلخ اًلِلصلرًلخ اًلللبهلرح 
تِضبعدح ُٔظِخ اًعفو اًدوًٌخ. وكثٍ هلٍ ظًلى فلٍ اًلعلبصلِلخ صلٔلعلبء 
ذعرطز ًٌِ ؼلخ ُٕ كثٍ ٌٌُشٌبد اًلؽلوشلٍ تضلثلج هلرلبتلبذلٍ طلدهلّ 

  2105فهرتز إًى ُؽبفظخ ذعس  وهبْ هاا فٍ شهر اهروتر ذلرًثب ُٕ اًعبَ 
ذلّ ارذلولبة ظلرًلِلخ اعلداَ تلؽلم ػلفلٍ اذلهلّ  2106وفٍ فثراًر ُٕ اًعبَ 

تبًؽوشٌخ داخٍ ذعس  وُٕ واكع عٌٍِ هصؽفٍ هلرلثلز علٕ اًلعلرًلِلخ تلولٍ 
ُوطوعٌخ  وتعدهب ذِز ُ ؼلرٍ ُٕ كثٍ ُضلئلوي ذضلٌلٌلؾ اًلِلللبوُلخ 
اًشعثٌخ. شّ ذّ ات غٍ تمْ ُضٌؽٌٕ عبرف ظبٍُ ًثؽصوْ عٍٔ ًلرلصلفلٌلرلٍ 

 فهرتز إًى ُؽبفظخ عدْ  وؼصٍ فٌِب تعد ُب كد ظهرذ  صبتلب .

00 



 الصحفٖ علٖ الفقِ٘ 
 شهرًا ُٕ اًشربد  37

اظربػ ُضٌؽوْ ذبتعوْ ًعِبعخ اًؽوشٌٌٕ ُورج ُؤصضرٔب ُضبء اًخٌِط تعد صبعلبد ُلٕ تلدء 
كصف اًؼٌراْ  وهبٓز ذٌى هٍ ًؽظبد أًهبًخ تبًٔضثخ ًِؤصضخ ُظى عٌى ذمصٌضهب خِط 
صٔواد فبؼرٍ اًِضٌؽوْ اًِورج واؼرعسوا اًسُ ء اًِوظودوْ تداخٌ  وصبدروا هٍ اًرعهلٌلساد. 
إال أْ اًظرر ًّ ًروكف عٔد اًِؤصضخ وإُوبٓبذهب وذوكف اًعٍِ فلد هٔب أُبَ ُرؼٌخ ُلٕ أشلد 
اًِراؼٍ عٌى اًِضرو  اًشخصٍ ؼٌض هبٓز إع ًٓب ًثدء ُرؼٌخ تبئضخ وػوًٌخ ُٕ اًلرلشلرد تلعلد 
أْ تبذز ؼٌبذٍ فٍ خؼر وذؽرهبذٔب ُرصودح. اطؼررد ًِغبدرح صٔعبء ُع عبئٌرٍ ُضلبء اًضلثلز 

فوبٓز اًوظهخ األوًى إًى ُدًٔخ ذعس  هٔب ٓظٔهب فررح كصٌرح وصلٔلعلود وُلولصلٔلب  2105ُبرش  28
فٌهب ًِدح شهرًٕ ألظد أْ اًِوبْ اًاي هٔب ٓلٌّ فٌ  ًّ ًعد ُ ئًِب ًٌثلبء تعد أْ أصثؾ صلبؼلخ 

ُبًو غبدرد ُدًٔخ  25ؼرة  فثدأد اًرفوٌر فٍ اًِغبدرح ًٌلع اإلخرٌبر عٌى ُؽبفظخ ُبرة. وِفٍ 
ذعس إًى ُبرة تٌِٔب آرلٌز عبئٌرٍ إًى اًلرًخ فٍ رًف ذعس   وِفٍ ُبرة هبْ عٌٍ أْ أتلى تعٌلدا 
عٕ اًِدًٔخ اًرٍ هبٓز كد وصٌز اًِواظهبد إًى أػرافهب. تِضبعدح زُ ء أعلساء وكلع االخلرلٌلبر 
عٌى وادي عثٌدح هِوبْ ُ ئّ ً صرلرار ؼٌض اصرفدٓب ُٕ ُثٔى ذبتع ًِؤصضخ خلٌلرًلخ اذلخلآلب 
ُٔ  صؤًب وُوبًٓب ًٌعٍِ ؼٌض ذوفرد فٌ  اًوهرتبء اًرٍ هبْ ًسودٓب تهب ُوًد ذبتلع ًلِلصلٔلع شلٌلغ 
ًلع تعوار اًِؤصضخ ووفرٓب اإلٓررٓز ًٌعٍِ. ش شخ أشهر كظٌرهب فٍ ُوبْ واؼد ُظلى ٓصلف 
اًوكز وآب أٍُٔ ٓفضٍ تمٍُ آرهبء اًؽرة واًعودح إًى صٔعبء تٌِٔب هبْ أًصف اًصبٍٓ ذضٌؼلر 

 عٌٌ  فورح اًثؽض عٕ ُوبْ ٓسوػ أفظٍ. 

فٍ ٓهبًخ أغضؼط ذوفرد اًفرصخ ًٌٔسوػ إًى اًرًبض ورغّ ذؽضٕ  لروف اًلٔلسوػ فلئْ ػلوي 
اًفررح ًلظٍ عٌى ُب ذثلى ُٕ أٍُ فٍ اًعودح اًى اًدًبر واًرِرع تؽٌبح ػثٌعٌخ. ُٔا عبَ اصرلر 
تٍ اًِلبَ فٍ اًلبهرح  ذرغٌر األُبهٕ تٌِٔب ًثلى شعور أًسوػ اإلظثبري شلدًلد اًلوػلمح تشلولٍ 

 ًصعج ؼرى وصف .
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 الصحفٖ خل٘ل العورٕ

اًٌؽظبد اًرٍ كررد فٌهب اًِغبدرح هٍ ؼٌِٔب تدأ ُضؤي اًؽوشٌٌٕ تؽٍ اًضٌٔٔخ 
اؼصبء اًضوبْ فٍ اًلِلثلبٓلٍ اًلرلبتلعلخ ًلِلرتلعل  واًضلولبْ فلٌلهلب   وصؽ صٔعبء

..وصمي صبؼلج اًلثلللبًلخ   واعِبًهّ وخبصخ اًصؽفٌٌٕ اًإً ًررصدوٓهّ تدكخ
عٕ اًصؽفٍ اًضبهٕ فٌهب ..ؼٌض وآٍٔ ُعبرض ًٌعِبعخ اًؽوشٌخ وصثم أْ ذلّ 
اعرلبي خِضخ عشر صؽفٌب ُٕ زُ ئٍ اًِلرتٌٕ ..كررد ؼٌٔهب اًِغبدرح إًى ذعس 

 وُٕ شّ إًى عدْ.
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 الصحفٖ  : شاكر احود

"اْ اًثٌد اًاي اعٌش فٌل  فلردوش ؼلللٌلللٍ. اال اْ اًلغلرتلخ علٕ اًلوػلٕ واالهلٍ 
 واالصدكبء ذظٍ غرتخ"

اصرثدد تٔب ُخبوف هصٌرح  ؼبًخ كٌم وُعبٓبح فلٍ اًلِلواصل د وآلللؼلبي فلٍ اًلولهلرتلبء 
 واالٓررٓز  كبػراد اًغبز هبٓز ذؽٌؽ تِلر اًعٍِ ًٌرسود تبًوكود ُٕ ُعضور اًرِوًٕ. 

هٔز ادرن آهب كد ذووْ هدفب عضورًب ًظرتبد اًرؽبًف فٍ اي ًؽلظلخ. غلٌلر ظًلى هلبٓلز 
اًٌٌِشٌب وؼشٌخ فٍ ذعبُ ذهب ُع اعرلبي اًصؽفٌٌٕ. عرطز تعظهّ ًٌرلعلاًلج ويخلرًلٕ 
وطعرهّ هدروي تشرًخ ًٌغبراد. وهٔب ٓرٔبوي هاٖ االخثبر واًعرائّ تلٌم هثٌر هوٓٔلب ٓلعلِلٍ 
ُٕ صٔعبء اًخبطعخ ًضٌؼرح اًؽوشٌٌٕ تخ ف يخرًٕ هبٓوا كد غبدروا اًوػٕ. عٔلد اكلرلؽلبَ 
ُلر اًصؽٌفخ فٍ عصر اؼد االًبَ واؼر ي اًِلر. ًعمٓب ًفلرلرح ًلٌلعلِلٍ ُلٕ اًلِلٔلسي رغلّ 

 صعوتخ اًوطع.

وفٍ اًٌؽظخ اًرٍ ادرهز فٌهب اْ ظٌِع صثٍ اًؽٌبح فلدد ُٕ إُٔ واُبْ وههرتبء وآررٓز 
وذهدًداد ُٕ اًشرهخ اًِشغٌخ ًخدُخ ٓبش ُوتبًٍ تبًروكف. كررد اًهعرح  ذٔلٌز توظٍ 

 ُخبفخ االعرلبي وعثر ٓلبغ واظراءاد أٌُخ ػفر ًهب كٌثٍ فٍ ٓلؼخ أٌُخ ًٌروكف. 
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َ اصلثلؾ اًلواكلع 2104صثرلِلثلر  20تعد ذِوٕ اًؽوشٌٌٕ ُٕ اًضٌؼرح عٌى اًعبصِخ صٔعبء  فٍ 
 االع ٍُ صعج. 

ُب كثٍ االصرٌ ء عٌى صٔعبء ذعرطز ًِظبًلبد ورصبءي ذهدًد ؤُهب كلٌلبَ علٔلبصلر اًشلرػل  
اًعضورً  تبًثؽض عٍٔ فٍ ُلر عٌٍِ فٍ هبًخ االٓثبء أًٌٌِخ صثب تضثج ُلوطلوي ٓشلرذل  فلٍ 
صؽٌفرٍ اًِشهد أًٌٍِ   وتعدهب اصردعٌز ًِؽوِخ اًصؽبف  فٍ ارتع كظبًب اؼداهب ُع اؼلد 
اًرعبر اًداعٌِٕ ًٌرِرد اًؽوشٍ وغٌرهب ُٕ اًلظبًب واصرِر اًلوطلع ًلسداد صلعلوتل  وخلؼلر تلعلد 
االصرٌ ء اًوبٍُ عٌى اًعبصِ  وؼعج ُوكعٍ وتعد كٌبَ دوي اًرؽلبًلف اًلعلرتلٍ اًلاي ذلللودح 
اًضعودً  فٌِب عرف تعبصفخ اًؽسَ تعٌٌِبذهب اًعضورًخ اطؼرًز ًٌرواصٍ ُع تلعلع اًلسُل ء 
ًٌخروط ُٕ إًٌِ وظبءد فرصخ اًرؽظٌر ًِؤذِر اًرًبض وهو ُب ذّ تبًفعٍ ؼٌض ؼصٌلٔلب علٌلى 
ذبشٌرح ُرور خ ي االراطٍ اًضعودًخ ُٕ تعصخ ُعٌط اًرعبوْ اًخٌٌعٍ آب وُعٍ زٌٌٌُٕ اخلرًلٕ 

َ ًلّ ًضلِلؾ ًلٔلب 2104وعٔد ُؽبوًرٔب اًوصوي اًى ُٔفا اًؼواي فٍ تداًخ شهر ُبًو ُٕ اًعلبَ 
تبًدخوي ً راطٍ اًضعودً  تضثج ذبخر اواُر اًدخوي وعدٓب اًى كرة ُلدًلٔلخ ؼلرض اًلؽلدودًلخ 

صبعبد فٍ اؼد  أًلبغ وذّ اًرؽلٌم ُعٔب صثلج وظلودٓلب  6وهٔبن ذّ اؼرعبزٓب ًفررح زادد عٕ 
 وُؽبوًرٔب اًعثور ًٌضعودًخ .

تلٌٔب ؼواًٍ ًوٌُٕ فٌّ ٓضرؼع اًدخوي وال اًعودح تضثج ذبخر اواُر اًضِبػ ًٔب تبًعثلور هلبٓلز  
رؼٌخ ُٕ اصعج اًرؼ د واهصرهب عٔبء واصرِرد كراتخ االرتعخ اًبَ افررشٔب فٌهب االرض واًرؽفٔب 

اًبَ ذلِلولٔلب تلعلدهلب ُلٕ اًلدخلوي  01اًضِبء ؼرى ذّ اًضِبػ ًٔب تبًِرور ؤُؽٔب ذٌشٌرح ُرور ي 
 واًوصوي اًى اًرًبض.

 الصحفٖ  : عبد الرحوي الب٘ل
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فللللعللللمح ذصللللثللللؾ تلللل ظللللدراْ ذللللؤوًللللى 
والصلف..وهٍ ُبؼوًى ُعرد ُلٌلٌلشلٌلبد 
فلللللللؽ ذلللعلللرتلللد وذلللرعلللج اًلللِلللعلللرلللِلللع 
وؼرًبذ  ..اًو شٌلٔلولوف هلو أداح اإلٓلرلبط 
اًلللوؼلللٌللللدح فلللٍ اًلللٌلللِللللٕ ..اًلللوؼشللللخ 
ذؼبردن..اًعبصلِلخ صلبرد وهلرا ًصلٔلبعلخ 
اًللللِللللود.. هللللٍ اًصللللؽللللف ذللللِللللٔللللع 
وذللرللوكللف..ُللرللبهللبد ٓللفللضللٌللخ..خللوف ُللٕ 
اًللواكللع. ..ذشللرد وهللروة.. ًللخللثللرن زُللٌللٍ 
تمهٌِخ خروظى ُٕ اًثٌد..ًوٕ ُٕ اًصعج 
أْ ذغبدر ألْ كٌِخ ذاهرح اًضفر عٌى ػٌراْ 
أًٌٌِخ تروٌفخ تبهظخ ًٕ ذؽرٌِلهلب..ًلؽلدس 
أْ ذضبعدن ُٔظِخ فرًدرذش اًثلرد علٌلى 
اًخروط عثر علدْ وعلِلبْ ًلٌلِلشلبرهلخ فلٍ 
تٌرود تفعبًٌخ عٕ اًصؽبفخ اًؽضبصخ فلٍ 
 ٍ أًساعبد..ذعلٌلم فلٍ تلٌلرود تلئٓلرلظلبر 
ذمشٌرح ُصر..ذوبتد شرى أصٔبف اًِراراد. 
.ذدخٍ ُصر تعد إٓرظبر ذلعلبوز اًشلهلرًلٕ. . 
ذؽبوي ذرذٌج وطعى أًفضٍ اًلعلدًلد تل  

فللبئللدح..ذضللوللٕ ًللد  صللدًللم..وًللدعللِللى 
أصدكبء فلٍ ُصلروفلى..وهلٍ ًلوَ ذلرلبتلع 
أخثبر تٌدن وذلثلولٍ ٓلهلبًلخ اًلٌلوَ..ذشلرلبق 
ًلللسوظلللرلللى وصلللغلللبرن ..اًشلللرلللبد صلللٌلللد 
اًِوكف.. وًٌط ًٔب ؼٌٌلخ أُلبَ اًلعلعلس إال 
اًروهٍ عٌى األكدار..ًؤى ذوبفؾ عٌى ُد  

أشهر ُٕ أظٍ اْ ًدخٌوا ُصر..ذثٌع أشلبس  8
شلرى اًِضرمظرح تصٔعبء وذضلرلدًلٕ ُلٕ 
هللٔللب وهللٔللبن ًللرللضللرللوفللٍ كللٌللِللخ اًللرللااهللر 
ًعبئٌرى.. ذضرمظر شلللخ وذلؽلبوي ذلمشلٌلصلهلب 
توصؽ اًللبهلرح. . كلؼلعلخ وراء كلؼلعلخ. . 
وُاًخ تعد ُاًخ..وتشوٍ ُرواطع وتضٌلؽ 
ذضروفٍ أصبصٌبد اًرمشٌض. .ذصٍ اًعلبئلٌلخ 
تعد رؼٌخ شبكلخ وُلرهلللخ.. الذشلفلى ُلٕ 
اًؽج..ًؤى ذورشف ُشبعر خلبصلخ هلٔلز 

 ذعهٌهب كثٍ اًؽرة.

 الصحفٖ : فتحٖ أبَ الٌصر 
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