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ةديدج ةيسنج  تالاح  ةفاضإ  قيرط  نع  عوبسأ  لك  اهثيدحتو  اهثيدحت  لماشلا  عوضوملا  اذه  لالخ  نم  متيس  ثيح  هللا ، ءاش  نإ  مارح ، رومأ  يأ  ىلع  ًاديعب  ةفعلا  نع  نوثحبي  نيذلاو  لالحلا  عامجلاو  سنجلا  روص  نع  ثحبي  نم  طقف  نيجوزللو  طقف  ميلعتلا  ضارغأل  ةريثمو ، ًادج  ةثيدح  نيجوزتملل 2020  ةيسنج  ًاروصو  تاهويديفو  رابخأ  ةسمخ  يبرع  عقوم  ىلع  رشنن 
يف سراف  فقوم  اعدو  ئراقلا ، يزيزع  روص  نيجوزتملل  عامجلا  نم  ةلاح  لوأ  عامجلا : نم  ةيباجيإ  ةقالع  لوأل  تايبرغملا  تايتفلا  دادعأ  ةماه : ةيمهأ  انه  ىرت  جاوزألل  يسنجلا  عامجلا  تالاح  روص  .عامجلل  وجناملا  دئاوف  لثم  ةيجوزلا  تاقالعلا  يف  سنجلا  دئاوف  لثم  ةيجوزلا  تاقالعلا  يف  سنجلا  دئاوف  ةعباتمل  كلذكو  ةيسنجلا ، ةوشنلاو  ةعتملا  قيقحت  يف  ةدعاسملل 

لضفأو ًاريثك  جوزلا  بيضقب  رعشت  ةجوزلا  لعجي  نيجوز 2020  نم  سراف  فقوم  نأ  يه  يسنجلا  عامجلا  يف  سرافلا  ةروص  يمويلا  عامجلا  دئاوف  انه : دهاش  .بيضقلا  ىلع  ةكرحلا  ةيلوؤسم  لمحتيو  عامجلا ، فقوم  ىلع  امامت  رطيسي  يذلا  جوزلا ، سأر  ىلع  ةجوزلا  سلجت  مث  يجوزلا ، ريرسلا  قوف  هرهظ  ىلع  جوزلا  عقي  ثيح  نيسورعلا ، نيب  سنجلا  قرط 
ئراقلا يزيزع  روصلل  نونجم  لاصتالا  طورش  ةمئاق  يف  سراف  فقوم  ةروص  يه  هذهو  ةجوزلا  لبهملا  يف  بيضقلا  جاردإو  اهلمح  لواحيو  امامت  ةجوزلا  مسج  نم  فقوملا  اذه  يف  رعشي  فقوملا  اذه  يف  سرافلا  فقوم  يف  روص  ىلع  لوصحلل  ةقيرط  لضفأ  وه  هنأ  وه  لجرلا  وأ  جوزلا  نأ  نيح  يف  كلذ ، نم  رثكأو  ةيلمعلا  ةسرامملا  يف  ةعتملا  نم  ديزملا  اهحنمتو 

اهل ةبسنلاب  ةعتم  اضيأ  عضولا  اذه  نم  ريثكلا  ربتعيو  اضيأ  ديفتست  ةأرملا  نأ  اضيأ  ىسنن  الو  اهوققح ، يتلا  ةريبكلا  ةعتملا  ببسب  اريثك  جوزلا  لضفت  يتلاو  عامجلا 2020 ، ةقيرط  لضفأ  ربتعي  يذلا  ةلسلا ، فقوم  عم  ةرملا  هذهو  نيمرتحملا ، انئارق  نم  نيجوزتملا  ءارقلل  عامجلا 2020  نم  ةديدجلا  فقاوملا  نم  ةيناثلا  ةلاحلا  عم  مككرتن  نآلاو  ةيناثلا : ةلاحلا  .زيزعلا 
عضوم مساب  ةيسنجلا  تالاحلا  ةروص  يف  ىمسي  عضولا  اذه  نم  مهألا  ضرغلاو  جوزلا ، رصخ  ىلع  اهيكرو  ةجوزلا  عضت  مث  ضوحلا ، لوح  ةجوزلا  يقاس  عنصي  جوزلاو  ىلعألا  ىلإ  اهيقاس  عفرت  امنيب  ريرسلا ، ىلع  اهيدي  جوزلا  اهب  عضي  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  ددجلا  جاوزألل  يسنجلا  لصاوتلا  عضي  ةبرعلا  فقوم  .ريبك  دح  ىلإ  ةيسنجلا  ةوشنلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  اهدعاسيو 
اًمامت اهجوز  بيضقب  رعشت  اهنأ  وه  يسنجلا  عامجلا  يف  ةلسلا  عضول  ةجوزلا  مادختسا  نكلو  ةريثم ،  عامجلا  يف  ةبرعلا  فقوم  ةروص  .يسنجلاو  ليجبتلا  يف  ًاريثك  هل  ةراثإ  نم  ديزي  امم  لماكلاب ،  همامأ  ةضورعملا  ةجوزلا  رحس  يف  مهاسي  هنأ  امك  لمعلل ،  هبيضق  لخدم  لالخ  نم  ةأرملا  لبهم  قرتخي  ثيح  يسنجلا  عامجلا  يف  رمألا  يف  جوزلا  مكحتي  نأ  وه  ةلسلا 

مث اهرهظ  ىلع  ةجوزلا  عقت  ثيح  نيجوز  نيب  يسنجلا  لاصتالا  يف  ةراثإ  قرطلا  رثكأ  نم  وهو  فتكلا ، ىلع  فقوم  كل  كرتن  نيجوزلل ، ةديدجلاو  ةيسنجلا  فقاوملا  نم  ةثلاثلا  ةروصلا  يف  ةثلاثلا : ةلاحلا  .ةجوزلا  ةقطنم  ةرخؤم  لوح  ةصاخ  اهنتافم ،  مهف  ىلع  لمعلاو  لبهملا  يف  بيضقلا  لاخدإو  جوزلا ،  اهب  موقي  يتلا  ةفينعلا  تاكرحلا  لالخ  نم  كلذكو  لبهملا ،  لخاد 
نم عبارلا  فقوملا  .زوين  ةيبرع  فياف  عقوم  ىلع  كل  ضرعت  ماعلا  اذه  ةريثمو  ةديدج  فقاوم  يف  فتكلا  فقوم  روص  يف  ةراثإلا  ةلصاومل  فاتكألا  ىلإ  اهسفن  ةجوزلا  دنُست  امنيب  هتجوز  رهظ  تحت  هيدي  عضي  امنيب  لبهملا ، يف  ًابيضق  لخُدتو  هتجوز  عفرت  ةريثم  ةقيرطب  ةجوزلا  هعبتت  يسنج ، عامج  يف  فتكلا  ىلع  فقاولا  فقوملا  روص  .لجرلا  رصخ  لوح  كيقاس  ريدت 

روصو ليصافت  ةفرعم  يف  ةبغر  ئراقلا ، يزيزع  ةلاحلا  هذه  يفو  ريثملا  لصاوتلا  يف  طقالملا  نم  جوز  ةيعضو  ةروص  موقت  .ةيجوزلا  ريرس  ىلع  ةرشاعملاو  عامجلا  ءانثأ  جوزلا  اهلضفي  يتلا  ماكحألا  لضفأ  نم  وهو  طقالملا ، جوز  عضو  نع  ثيدحلل  هسركنس  يذلا  عبارلاو ، عم  ةرملا  هذهو  جوزلل ، كلذكو  ةجوزلل ، ةيسنجلا  تالاحلا  لضفأ  ميدقت  لصاون  نحن  لصاوتلا :
عامجلا نادقفو  روصلل  سماخلا  زكرملا  عامجلا : نم  سماخلا  زكرملا  .معلا  حرسم  ىلع  اهجوز  ةعتم  نم  ديزت  يتلا  قيض  ةأرملا  لبهم  نأ  ةنوشخلا  اذه  ةزيمو  هاندأ ، ةروصلا  يف  حضوم  وه  امك  نيقاسلا ، نيب  بناوجلا  طلختو  بناجلا ، ىلع  ةجوزلا  ليمت  امنيب  هيمدق ، ىلع  جوزلا  فقي  ثيح  بيضقلل ، يبناجلا  لخدملا  ىلع  ديدجلا ، سنجلاو  عامجلا  تالاح  لضفأ 
سلجت ةجوزلا  نأ  وه  لاجرلاو ،  ءاسنلا  نم  لكل  ًادج  ًابسانم  بيضقلا  قارتخا  هيف  نوكي  يذلا  ديدجلا ،  عامجلا  يف  يسيئرلا  فقوملا  .تالاحلا  لضفأ  يفو  ةلوهسب  ةيسنجلا  ةعتملا  قيقحت  ىلع  ءاسنلاو  لاجرلا  دعاسي  فقوملا  اذه  نأ  ثيح  حاتفملا ، عضو  وه  ةأرملل ، ةيسنجلا  ةوشنلا  ىلإ  ةلوهسب  لوصولا  ىلع  دعاست  يتلاو  نيجوزتملل ، ةيسنجلا  تالاحلاو  يسنجلا 
لجرلا أدبي  انهو  لبهملا ، لخاد  فلخلا  نم  بيضقلا  لخُدي  مث  هدسجب ، ةأرملا  دسج  سمل  نمضيو  ةجوزلا  نم  بارتقالا  ىلع  لمعيو  فلخلا  نم  جوزلا  يتأي  مث  نمو  ةريثملا ، يسنجلا  عامجلا  نم  يسيئرلا  فقوملا  ةروص  .نيكرولا  طغض  ىلع  لمعلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ضرألا ،  يف  كرولاو  ىنميلا  ديلا  امنيب  ىرسيلا ،  ديلاو  كرولا  ىلع  موقت  مث  دعقملا ،  وأ  ريرسلا  ةفاح  ىلع 

فقاوملا ةروص  ربتعت  ثيح  ةجوزلل ، ةبسنلاب  ةصاخ  ةلضفملا ، تالاحلا  نم  ربتعت  يهو  عامجلا ، يف  ءاخرتسالا  فقوم  وهو  ادج ، ةديدج  نيجوزتملل  ةيسنجلا  تالاحلا  روص  يف  سداسلا  زكرملا  ىلإ  نآلا  انلصو  عامجلا : نم  سداسلا  زكرملا  ديدجلا 2018 . عامجلا  يف  سنجلا  نادقف  يف  ةيسنامورلاو  لايخلا  نم  ديزملا  ىلع  هدعاسي  امم  ةريبك ، ةيلئاع  ةعتمب  رعشي 
هذه يف  .سكعلاب  سكعلاو  جوزلا  نويع  ةيؤرل  ةأرملا  عمتست  امنيب  بيضقلا ،  جيجأت  يف  جوزلا  أدبي  ضعبلا ،  اهضعبل  ًاهجو  لمعتو  ريرسلا  ىلع  جوزلا  كلذكو  ةجوزلا ،  يقلتست  امدنع  عامجلا ،  يف  ءاخرتسالا  ةلاح  ةروص  .خيرملا  ةمعانلا ، كلذكو  ةيسنامورلاو ، ءودهلا  نوبحي  نيذلا  نيسورعلل  يسنجلا  لاصتالا  نم  بولسألا  اذه  لضفي  ثيح  ةيسنامورو ، ةحيرم  ةيسنجلا 

ناجوز .ةريبك   ةوقب  نيبناجلا  تابغرو  ةريبكلا  ةراثإلا  قيقحت  لجأ  نم  نيفرطلا  نيب  ةقالعلا  ةسرامم  عم  تاظحللا  لضفأ  قيقحت  ىلع  نيبناجلا  دعاستس  يتلاو  جاوزألل ، ةعتمملا  ةيسنجلا  روصلاو  ةريثملاو  ةديدجلا  ةيسنجلا  ةوشنلا  تالاحل  روصلا  نم  ديزملا  ماركلا  انءارق  مكل  رشننس  ةيرسألاو ، ةيجوزلا  تاقالعلا  مسق  ىلع  ةيبرعلا  ةسمخلا  رابخأ  عقوم  ىلع  ةرقفلا 
يسنجلا عامجلا  روص  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلل  دعتسم  هللا  جوز  عم  لالحلا  ةيسنجلا  ةوشنلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةلوهسب  ةأرملا  دعاست  ةراثإو  ةديدج  ةيسنج  تالاحل  روص  كلذكو  ةديدع ، قرط  ثيح  نيجوزتملل 2018 ، يسنجلا  عامجلا  تالاحل  ًالماك  ًاحرش  انءارق  كل  هيف  رشنن  يذلا  لماشلا  ةيبرعلا  تايرابملا  عقوم  ىلع  لماك  ويديف  اذه  ويديف 2020  يف  ترتوت  ةئيطخ 

لا ماقرأ  دجت : نأ  كنكمي  انه  .ةريبك  تاقيلعت  لالخ  نم  درلل  ةعيرس  نوكت  نأ  كيلعو  تاقيلعتلا  يف  اهنع  لأست  نأ  كنكمي  يتلا  ةريثملا  ةيسنجلا  فقاوملاو  WhatsApp لجر لجر  عم  سنجلا  ةسرامم  بحت  ةاتف  ىلع  تامالع  نآلا  سنجلا  ةسراممل  ةأرملا  بح  تامالع  .ةريطخلا  ةدعاوملل  .
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