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هيئة البحرين للثقافة واآلثار تختتم عام  0202بسجل حافل
بالمنجزات


1

المنامةةةةةةة فةةةةةة  20ينةةةةةةاير  /بنةةةةةةةا  /بسةةةةةةثلت هيئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةةة واآلثةةةةةةار السةةةةةةتار علةةةةةة عةةةةةةةام
 0202م الةةةةةةفت احتهةةةةةةت ختلةةةةةةي بةةةةةةالمنجزات الحوةةةةةةارية لممل ةةةةةةة البحةةةةةةرين ب نةةةةةةوان ثلمةةةةةةون حيةةةةةة
ال ثافةةةةةةة  ،ومسةةةةةةتقبلة عةةةةةةام  0201م الةةةةةةفت سةةةةةةيتم ت ريسةةةةةةي لموسةةةةةة مسةةةةةةار الل لةةةةةة المسةةةةةةجل علةةةةةة
المحرق.
سائمة الترا ال الم لمنظمة اليونيس و ف مثينة
ّ

ورونةةةةةةا
وبةةةةةةالرام مةةةةةةن التحةةةةةةثيات ايةةةةةةر المسةةةةةةبوسة التةةةةةة ةةةةةةربت مةةةةةة ته ةةةةةة جائحةةةةةةة فيةةةةةةرو
( وفيةةةةةةث ،)11-إال بن هيئةةةةةةة الثقافةةةةةةة تم ّ نةةةةةةت مةةةةةةن موا ةةةةةةلة برامج ةةةةةةا الث قافيةةةةةةة وبةةةةةةاثرت باسةةةةةةتثمار
مختلةةةةةةا امثوات مةةةةةةن بجةةةةةةل إي ةةةةةةال ةةةةةةوت الثقافةةةةةةة محليةةةةةةا ،إسليميةةةةةةا وعالميةةةةةةا وحققةةةةةةت منجةةةةةةزات
ثقافية عل مختلا المستويات.
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ةةةةة ث إسامةةةةةة
و ةةةةة ّ ل ةةةةة ر ثيسةةةةةمبر س ّمةةةةةة المنجةةةةةز الثقةةةةةاف ل يئةةةةةة الثقافةةةةةة فةةةةة عةةةةةام 0202م ،حيةةةةة
برنةةةةةامل حافةةةةةل لتحتهةةةةةاي بامعيةةةةةاث الو نيةةةةةة توةةةةةمن ف ال يةةةةةات متنوعةةةةةة مثةةةةةل ،مةةةةةا نامةةةةةت المنامةةةةةة
التةةةةةة بسيمةةةةةةت بمناسةةةةةةبة ف ةةةةةةرط ت سةةةةةةي متحةةةةةةا البحةةةةةةرين الةةةةةةو ن لمةةةةةةث  10سةةةةةةاعة متوا ةةةةةةلة،
ةةةةةةن فةةةةةة البحةةةةةةرين  ،وافتتةةةةةةا م ةةةةةةن نسةةةةةةيل بنةةةةةة جمةةةةةةر  ،وجةةةةةةثاريات ثيسةةةةةةمبر،
وتث ةةةةةةين
ويوم اللغة ال ربية ،ويوم ال يث وتث ين تاب الثقافة والثبلوماسية.

مةةةةا ةةةة ث ةةةة ر ثيسةةةةمبر ت ةةةةريم ال ةةةةيخة هةةةةت بنةةةةت محمةةةةث ل خليهةةةةة مةةةةثير عةةةةام الثقافةةةةة والهنةةةةون
بال يئةةةةةة بوسةةةةةام نجمةةةةةة إي اليةةةةةا  ،الةةةةةفت ي تبةةةةةر واحةةةةةثا مةةةةةن بهةةةةةم اموسةةةةةمة ا ي اليةةةةةة ويةةةةةتم منحةةةةةي
مبا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الجم وريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ي اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
بمةةةةا ةةةة ر نةةةةوفمبر ،ف سيمةةةةت ختلةةةةي ال ثيةةةةث مةةةةن اله اليةةةةات ،ةةةةان مةةةةن ببرزهةةةةا احتهةةةةاي هيئةةةةة الثقافةةةةة
للمةةةةةر امولةةةةة بةةةةةاليوم ال ةةةةةالم للهةةةةةن ا سةةةةةتم الةةةةةفت يوافةةةةةق  11نةةةةةوفمبر مةةةةةن ةةةةةل عةةةةةام ،حيةةةةة
بسامةةةةةةت ال يئةةةةةةة بن ةةةةةة ة علةةةةةة مةةةةةةثار يةةةةةةومين متتةةةةةةاليين لتحتهةةةةةةاي ب ةةةةةةفا الهةةةةةةن ال ريةةةةةةق بةةةةةةثعم مةةةةةةن
الماليةةةةةةةةة .م.ب .) GFH( .و ةةةةةةةةلمت امن ةةةةةةةة ة م ةةةةةةةةار فنيةةةةةةةةة
مجموعةةةةةةةةة جةةةةةةةة إا إتةةةةةةةة
فنةةةةةةون مةةةةةةن
جةةةةةةثاريات مسةةةةةةتوحا مةةةةةةن الهةةةةةةن ا سةةةةةةتم  ،وم ةةةةةةر
وم مار يةةةةةةة مثةةةةةةل م ةةةةةةر
ال ةةةةةالم ا سةةةةةتم الةةةةةفت توةةةةةمن افتتاحةةةةةي تقةةةةةثيم لمةةةةةة خا ةةةةةة مةةةةةن مةةةةةثير عةةةةةام منظمةةةةةة اليونيسةةةةة و
منةةةةةةةةار الهاوةةةةةةةةل  ،إوةةةةةةةةافة إلةةةةةةةة تقةةةةةةةةثيم نةةةةةةةةثو بم ةةةةةةةةار ة
السةةةةةةةةيث بوثرت زوالت ،وم ةةةةةةةةر
ين من حول ال الم وعرو بفتم تناولت الهن ا ستم .
متخ

ومةةةةةةة ت بيةةةةةةةق ا جةةةةةةةرايات االحترازيةةةةةةةة م لةةةةةةة ال ةةةةةةةام الماوةةةةةةة  ،توسهةةةةةةةت ال ثيةةةةةةةث مةةةةةةةن امن ةةةةةةة ة
الثقافيةةةةةةة حهاظةةةةةةا علةةةةةة سةةةةةةتمة الجم ةةةةةةور ،إال بن هيئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةة واآلثةةةةةةار بةةةةةةاثرت ب عةةةةةةثاث
ر يةةةةةةةة لتنتقةةةةةةةال بال مةةةةةةةل الثقةةةةةةةاف مةةةةةةةن بر الواسةةةةةةة إلةةةةةةة ال ةةةةةةةالم االفتراوةةةةةةة  ،فةةةةةةةتم تحويةةةةةةةةل
المن ّ ةةةةة ات ا ل ترونيةةةةةة إلةةةةة مسةةةةةاحات للتهاعةةةةةل مةةةةة الجم ةةةةةور وتقةةةةةثيم ف اليةةةةةات تنوعةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين
عةةةةةةةةرو وحهةةةةةةةةتت عالميةةةةةةةةة ،وزيةةةةةةةةارات افتراوةةةةةةةةية للمواسةةةةةةةة التاريخيةةةةةةةةة والمتةةةةةةةةاحا ومرا ةةةةةةةةز
ةةةةةزوار والم ةةةةةةار  ،وبفةةةةةةتم توثيقيةةةةةةة وبن ةةةةةة ة تهاعليةةةةةةة خا بةةةةةةت مختلةةةةةةا امعمةةةةةةار ،فةةةةةةتم عةةةةةةر
الة ّ
سلسةةةةةةةلة بفةةةةةةةتم الهةةةةةةةن عامنةةةةةةةا و التةةةةةةةاري ال ةةةةةةةه  ،مةةةةةةةا تةةةةةةةم تحةةةةةةةثي الم تبةةةةةةةة ا ل ترونيةةةةةةةة
لل يئة ب حث ا ثارات امثبية والم رفية.

ولةةةةةم يقت ةةةةةر اممةةةةةر علةةةةة البةةةةةرامل الثقافيةةةةةة الجانبيةةةةةة ،بةةةةةل تمةةةةةت إسامةةةةةة المواسةةةةةم السةةةةةنوية ب ةةةةة ل
امل عن ب ث ،م رجان يا البحرين وم رجان البحرين الثول للموسيق .
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بم ةةةةةار ة
وبسةةةةةيم ةةةةةيا البحةةةةةرين الثةةةةةان ع ةةةةةر ب ةةةةة ار بسةةةةةرب عةةةةةن ب ةةةةةث خةةةةةتل ةةةةة ر باسةةةةة
 11سةةةةةةهار عربيةةةةةةة وبجنبيةةةةةةة وسةةةةةةثّ م توليهةةةةةةة مةةةةةةن اله اليةةةةةةات الموسةةةةةةيقية والهنيةةةةةةة وامثبيةةةةةةة ،مةةةةةةا
ةةةة ث تقةةةةثيم عةةةةرو مبا ةةةةر عبةةةةر السةةةةيارات تةةةةم ب ّث ةةةةا مبا ةةةةر عبةةةةر سنةةةةوات ال يئةةةةة علةةةة مواسةةةة
التوا ةةةةةةةل االجتمةةةةةةةاع وعبةةةةةةةر ا ةةةةةةةة تلهزيةةةةةةةون البحةةةةةةةرين  ،إوةةةةةةةافة إلةةةةةةة ور عمةةةةةةةل تهاعليةةةةةةةة
تناولةةةةةةةت مواوةةةةةةةي ام ةةةةةةةغال اليثويةةةةةةةة ،والزخةةةةةةةارا والهنةةةةةةةون ،والمسةةةةةةةر  ،وال باعةةةةةةةة ،وتةةةةةةةرميم
الق امثرية ،والغناي والم ارات ا بثاعية وايرها.

بمةةةةةةةةا م رجةةةةةةةةان البحةةةةةةةةرين الةةةةةةةةثول للموسةةةةةةةةيق ف ةةةةةةةة ثت نسةةةةةةةةختي  01إسامةةةةةةةةة حهةةةةةةةةتت ةةةةةةةةاهثها
الجم ةةةةةور مبا ةةةةةر عبةةةةةر السةةةةةيارات ف قةةةةة بو عبةةةةةر سنةةةةةا ال يئةةةةةة علةةةةة موسةةةةة يوتيةةةةةوب ،واستوةةةةةافت
اممسةةةةةةيات فنةةةةةةانين مةةةةةةن البحةةةةةةرين والةةةةةةو ن ال ربةةةةةة وال ةةةةةةالم ،وبةةةةةةثبت مةةةةةة حهةةةةةةل الهنانةةةةةةة ال الميةةةةةةة
عبيةةةةةةر ن مةةةةةةة ب نةةةةةةوان موسةةةةةةيق ثلمةةةةةةون إلةةةةةة ال ةةةةةةالم  ،ومةةةةةةن ب ةةةةةةثها تةةةةةةاب الم رجةةةةةةان إلقةةةةةةاي
الوةةةةةوي علةةةةة توليهةةةةةة مةةةةةن امنمةةةةةا الموسةةةةةيقية والغنائيةةةةةة التةةةةة ت راوحةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين الهنةةةةةون ال ةةةةة بية
والغناي ال رس وامنغام التتينية والجاز.

و ةةةةةان مسةةةةةر البحةةةةةرين الةةةةةو ن استوةةةةةاا ان تسةةةةةة م رجةةةةةان ربيةةةةة الثقافةةةةةة ن ايةةةةةة ةةةةة ر فبرايةةةةةر
 0202م عبةةةةةةةر ال ةةةةةةةر المسةةةةةةةرح الةةةةةةةراسث ثمةةةةةةةو حثيةةةةةةةث الةةةةةةةفت احتهةةةةةةة بةةةةةةة ر الم ماريةةةةةةةة
الراحلةةةةةةةةة زهةةةةةةةةا حثيةةةةةةةةث وسثمتةةةةةةةةي فرسةةةةةةةةة الةةةةةةةةرسث ا لمسةةةةةةةةرح الحةةةةةةةةثي وثار اموبةةةةةةةةرا الم ةةةةةةةةرية
وبخرجةةةةةةي وليةةةةةةث عةةةةةةون  ،مةةةةةةا نجةةةةةة م رجةةةةةةان تةةةةةةاي ال ةةةةةةباب الحةةةةةةاثت ع ةةةةةةر فةةةةةة إسامةةةةةةة م ظةةةةةةم
ورونةةةةةةةا ،حةةةةةةةال ثون اسةةةةةةةت مال
برنامجةةةةةةةي بثايةةةةةةةة ال ةةةةةةةام ،إال بن تسةةةةةةةار انت ةةةةةةةار جائحةةةةةةةة فيةةةةةةةرو
ف اليات وبرامل الم رجانين.

ووةةةةةمن احتهائ ةةةةةا بال ثيةةةةةث مةةةةةن اميةةةةةام الثقافيةةةةةة ال الميةةةةةة ،ةةةةةاليوم ال ةةةةةالم للمتةةةةةاحا ،ويةةةةةوم اللغةةةةةة
ال ربيةةةةةة ،ويةةةةةوم الهةةةةةةن ا سةةةةةتم  ،عقةةةةةثت هيئةةةةةةة البحةةةةةرين للثقافةةةةةة واآلثةةةةةةار مةةةةة تمرا ةةةةةحهيا عةةةةةةن
ب ةةةةةث بةةةةةالتزامن مةةةةة اليةةةةةوم ال ةةةةةالم للمواسةةةةة امثريةةةةةة ،بعلنةةةةةت ختلةةةةةي عةةةةةن نتةةةةةائل امعمةةةةةال والج ةةةةةوث
التنقيبيةةةةةةة التةةةةةة ت ّمةةةةةةت بالت ةةةةةةاون مةةةةةة عةةةةةةثث مةةةةةةن ب ثةةةةةةات التن قيةةةةةةب الثوليةةةةةةة اليابانيةةةةةةة ،والبري انيةةةةةةة،
والثنمار يةةةةةةةةة والهرنسةةةةةةةةية خةةةةةةةةتل موسةةةةةةةةم التنقيةةةةةةةةب 0211م – 0202م ،والتةةةةةةةة بظ ةةةةةةةةرت ال ثيةةةةةةةةث
وسةةةةة ت فةةةةةاق ف ةةةةةم تةةةةةاري الممل ةةةةةة الممتةةةةةث آلالا السةةةةةنين ،ومةةةةةن بةةةةةين بهةةةةةم هةةةةةف
م ت ةةةةةهات جثيةةةةةث
ّ
الم ت ةةةةةةهات ثليةةةةةةل علةةةةةة حثيقةةةةةةة ثلمونيةةةةةةة ومبنةةةةةة فةةةةةة من قةةةةةةة سةةةةةةماهيل بةةةةةةالمحرق ي ةةةةةةوث إلةةةةةة
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القةةةةةةةرن السةةةةةةةاب المةةةةةةةيتثت ي تقةةةةةةةث ب ونةةةةةةةي ثيةةةةةةةرا بو نسةةةةةةةية ،بمةةةةةةةا ي ةةةةةةةير انةةةةةةة تةةةةةةةاري ممل ةةةةةةةة
البحرين.

ووةةةةةمن سةةةةة ي ا لت زيةةةةةز ةةةةةون وحهةةةةةظ التةةةةةرا الثقةةةةةاف ايةةةةةر المةةةةةاثت لممل ةةةةةة البحةةةةةرين ،عقةةةةةثت
ال يئةةةةةة الملتقةةةةة الةةةةةو ن الثةةةةةان للتةةةةةرا الثقةةةةةاف ايةةةةةر المةةةةةاثت ،عةةةةةن ب ةةةةةث ،حيةةةةة تنةةةةةاول عنا ةةةةةر
تراثيةةةةةةة بحرينيةةةةةةة ايةةةةةةر ماثيةةةةةةة وهةةةةةة ي ال ل روةةةةةةة ،والنسةةةةةةيل ،وامزيةةةةةةاي البحرينيةةةةةةة والخةةةةةة ال ربةةةةةة ،
ةةةةةين وتةةةةةم علةةةةة هام ةةةةةي بةةةةة حلقتةةةةةين علةةةةة ا ةةةةةة
و ةةةةةار فيةةةةةي عةةةةةثث مةةةةةن الخبةةةةةراي والمتخ
تلهزيون البحرين ترويجا للملتق وبهثافي.

ةةةةةةرا الجم ةةةةةةور فةةةةةة إثةةةةةةراي الم ةةةةةة ث الثقةةةةةةاف فةةةةةة ممل ةةةةةةة البحةةةةةةرينّ ،
نظمةةةةةةت
ووةةةةةةمن السةةةةةة
هيئةةةةةةة الثقافةةةةةةة عةةةةةةثثا مةةةةةةن المسةةةةةةابقات التهاعليةةةةةةة علةةةةةة من ّ ةةةةةةات ا ا ل ترونيةةةةةةة ،مسةةةةةةابقة جلةةةةةةي
المحةةةةةةةرق التةةةةةةة جةةةةةةةايت وةةةةةةةمن مبةةةةةةةاثرات سةةةةةةةتوثيو  ، 000وثعةةةةةةةت الجم ةةةةةةةور للم ةةةةةةةار ة فةةةةةةة
ّ
ت ةةةةةةميم مق ةةةةةةث يم ةةةةةةن ووةةةةةة ي فةةةةةة بحةةةةةةث بجةةةةةةزاي موسةةةةةة مسةةةةةةار الل لةةةةةة ي ةةةةةةاهث علةةةةةة است ةةةةةةاث
جزيةةةةةةر والممتةةةةةةث م ثةةةةةةر مةةةةةةن ثتثةةةةةةة يلةةةةةةومترات ثاخةةةةةةل المثينةةةةةةة التاريخيةةةةةةة ،ومسةةةةةةابقة اولةةةةةةة
و رسةةةةةة التةةةةةة هةةةةةةثفت إلةةةةةة تحهيةةةةةةز إبةةةةةةثا الم ةةةةةةار ين ال ت ةةةةةةاا الت ةةةةةةاميم المم نةةةةةةة لل اولةةةةةةة
ةةةةةةهات ما الجماليةةةةةةة والوظيهيةةةةةةة ،إوةةةةةةافة إلةةةةةة مسةةةةةةابقت مةةةةةةن وحةةةةةة
وال رسةةةةةة والت ّمةةةةةةق فةةةةةة
ّ
ةةةةةرق  ،وهمةةةةةةا حةةةةةةثثان فنيةةةةةةان ةةةةةة ثا تهةةةةةةاعت بيةةةةةةرا وتةةةةةةم ختام مةةةةةةا
الثقافةةةةةةة و مةةةةةةن وحةةةةةة المحة ّ
بم روةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين إل تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرونيين فوتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارافيين تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مظلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوثيو .000
بمةةةةةا ان تسةةةةةة عةةةةةام  0202م ،ف انةةةةةت فنيةةةةةة ت ةةةةة يلية مةةةةة تنظةةةةةيم م ةةةةةر البحةةةةةرين السةةةةةنوت للهنةةةةةون
الت ةةةةة يلية الخةةةةةام وامرب ةةةةةين فةةةةة مسةةةةةر البحةةةةةرين الةةةةةو ن  ،حيةةةةة جةةةةةاي برعايةةةةةة مةةةةةن المغهةةةةةور
احب السمو المل اممير خليهة بن سلمان ل خليهة ،رحمي هللا.
لي ب فن هللا ت ال

ةةةةةة يث الم ةةةةةةار ات ا سليميةةةةةةة والثوليةةةةةةة ،ةةةةةةان ل يئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةة واآلثةةةةةةار حوةةةةةةور
وعلةةةةةة
فاعةةةةل فةةةة ال ثيةةةةث مةةةةن المحافةةةةل التةةةة بسيمةةةةت عةةةةن ب ةةةةث خةةةةتل ال ةةةةام 0202م ،ومةةةةن بةةةةين بهةةةةم هةةةةف
الم ةةةةةار ات ،حوةةةةةور م ةةةةةال ال ةةةةةيخة مةةةةة بنةةةةةت محمةةةةةث ل خليهةةةةةة رئيسةةةةةة ال يئةةةةةة اجتمةةةةةا وزراي
الثقافةةةةةةة الةةةةةةفت عقثتةةةةةةي منظمةةةةةةة اليونيسةةةةةةة و ،والمةةةةةة تمر االسةةةةةةتثنائ االفتراوةةةةةة لةةةةةةوزراي الثقافةةةةةةةة
فةةةةةةةة الةةةةةةةةثول امعوةةةةةةةةاي بمنظمةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةالم ا سةةةةةةةةتم للتربيةةةةةةةةة وال لةةةةةةةةوم والثقافةةةةةةةةة (إيسيسةةةةةةةة و)
واالجتمةةةةةةةةا الرابةةةةةةةة وال ةةةةةةةةرين م ةةةةةةةةحاب السةةةةةةةةمو والم ةةةةةةةةال وزراي الثقافةةةةةةةةة فةةةةةةةة ثول مجلةةةةةةةة
الت اون لثول الخليل ال ربية.
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بمةةةةةا ال ةةةةةيخة هةةةةةت بنةةةةةت محمةةةةةث ل خليهةةةةةة مةةةةةثير عةةةةةام الثقافةةةةةة والهنةةةةةون ف ةةةةةان ل ةةةةةا حوةةةةةور فةةةةة
ال ثيةةةةةث مةةةةةن امحةةةةةثا الخارجيةةةةةة التةةةةة بسيمةةةةةت عةةةةةن ب ةةةةةث ،مثةةةةةل االجتمةةةةةا االسةةةةةتثنائ للمسةةةةة ولين
عةةةةةةةةن التةةةةةةةةرا الثقةةةةةةةةاف ايةةةةةةةةر المةةةةةةةةاثت فةةةةةةةة الةةةةةةةةثول ال ربيةةةةةةةةة ،واالجتمةةةةةةةةا امول ل ةةةةةةةةب ة مةةةةةةةةثن
اليونيسةةةةةةة و للت ةةةةةةةميم والنةةةةةةةثو ال ترونيةةةةةةةة ب نةةةةةةةوان التسةةةةةةةام بةةةةةةةين الثقافةةةةةةةات مةةةةةةةن بجةةةةةةةل عةةةةةةةالم
بفول .
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هيئة البحرين للثقافة واآلثار تختتم عام  0202بسجل حافل
بالمنجزات


1

المنامةةةةةةة فةةةةةة  20ينةةةةةةاير  /بنةةةةةةةا  /بسةةةةةةثلت هيئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةةة واآلثةةةةةةار السةةةةةةتار علةةةةةة عةةةةةةةام
 0202م الةةةةةةفت احتهةةةةةةت ختلةةةةةةي بةةةةةةالمنجزات الحوةةةةةةارية لممل ةةةةةةة البحةةةةةةرين ب نةةةةةةوان ثلمةةةةةةون حيةةةةةة
ال ثافةةةةةةة  ،ومسةةةةةةتقبلة عةةةةةةام  0201م الةةةةةةفت سةةةةةةيتم ت ريسةةةةةةي لموسةةةةةة مسةةةةةةار الل لةةةةةة المسةةةةةةجل علةةةةةة
المحرق.
سائمة الترا ال الم لمنظمة اليونيس و ف مثينة
ّ

ورونةةةةةةا
وبةةةةةةالرام مةةةةةةن التحةةةةةةثيات ايةةةةةةر المسةةةةةةبوسة التةةةةةة ةةةةةةربت مةةةةةة ته ةةةةةة جائحةةةةةةة فيةةةةةةرو
( وفيةةةةةةث ،)11-إال بن هيئةةةةةةة الثقافةةةةةةة تم ّ نةةةةةةت مةةةةةةن موا ةةةةةةلة برامج ةةةةةةا الث قافيةةةةةةة وبةةةةةةاثرت باسةةةةةةتثمار
مختلةةةةةةا امثوات مةةةةةةن بجةةةةةةل إي ةةةةةةال ةةةةةةوت الثقافةةةةةةة محليةةةةةةا ،إسليميةةةةةةا وعالميةةةةةةا وحققةةةةةةت منجةةةةةةزات
ثقافية عل مختلا المستويات.
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ةةةةة ث إسامةةةةةة
و ةةةةة ّ ل ةةةةة ر ثيسةةةةةمبر س ّمةةةةةة المنجةةةةةز الثقةةةةةاف ل يئةةةةةة الثقافةةةةةة فةةةةة عةةةةةام 0202م ،حيةةةةة
برنةةةةةامل حافةةةةةل لتحتهةةةةةاي بامعيةةةةةاث الو نيةةةةةة توةةةةةمن ف ا ليةةةةةات متنوعةةةةةة مثةةةةةل ،مةةةةةا نامةةةةةت المنامةةةةةة
التةةةةةة بسيمةةةةةةت بمناسةةةةةةبة ف ةةةةةةرط ت سةةةةةةي متحةةةةةةا البحةةةةةةرين الةةةةةةو ن لمةةةةةةث  10سةةةةةةاعة متوا ةةةةةةلة،
ةةةةةةن فةةةةةة البحةةةةةةرين  ،وافتتةةةةةةا م ةةةةةةن نسةةةةةةيل بنةةةةةة جمةةةةةةر  ،وجةةةةةةثاريات ثيسةةةةةةمبر،
وتث ةةةةةةين
ويوم اللغة ال ربية ،ويوم ال يث وتث ين تاب الثقافة والثبلوماسية.

مةةةةا ةةةة ث ةةةة ر ثيسةةةةمبر ت ةةةةريم ال ةةةةيخة هةةةةت بنةةةةت محمةةةةث ل خليهةةةةة مةةةةثير عةةةةام الثقافةةةةة والهنةةةةون
بال يئةةةةةة بوسةةةةةام نجمةةةةةة إي اليةةةةةا  ،الةةةةةفت ي تبةةةةةر واحةةةةةثا مةةةةةن بهةةةةةم اموسةةةةةمة ا ي اليةةةةةة ويةةةةةتم منحةةةةةي
مبا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الجم وريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ي اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.
بمةةةةا ةةةة ر نةةةةوفمبر ،ف سيمةةةةت ختلةةةةي ال ثيةةةةث مةةةةن اله اليةةةةات ،ةةةةان مةةةةن ببرزهةةةةا احتهةةةةاي هيئةةةةة الثقافةةةةة
للمةةةةةر امولةةةةة بةةةةةاليوم ال ةةةةةالم للهةةةةةن ا سةةةةةتم الةةةةةفت يوافةةةةةق  11نةةةةةوفمبر مةةةةةن ةةةةةل عةةةةةام ،حيةةةةة
بسامةةةةةةت ال يئةةةةةةة بن ةةةةةة ة علةةةةةة مةةةةةةثار يةةةةةةومين متتةةةةةةاليين لتحتهةةةةةةاي ب ةةةةةةفا الهةةةةةةن ال ريةةةةةةق بةةةةةةثعم مةةةةةةن
الماليةةةةةةةةة .م.ب .) GFH( .و ةةةةةةةةلمت امن ةةةةةةةة ة م ةةةةةةةةار فنيةةةةةةةةة
مجموعةةةةةةةةة جةةةةةةةة إا إتةةةةةةةة
فنةةةةةةون مةةةةةةن
جةةةةةةثاريات مسةةةةةةتوحا مةةةةةةن الهةةةةةةن ا سةةةةةةتم  ،وم ةةةةةةر
وم مار يةةةةةةة مثةةةةةةل م ةةةةةةر
ال ةةةةةالم ا سةةةةةتم الةةةةةفت توةةةةةمن افتتاحةةةةةي تقةةةةةثيم لمةةةةةة خا ةةةةةة مةةةةةن مةةةةةثير عةةةةةام منظمةةةةةة اليونيسةةةةة و
منةةةةةةةةار الهاوةةةةةةةةل  ،إوةةةةةةةةافة إلةةةةةةةة تقةةةةةةةةثيم نةةةةةةةةثو بم ةةةةةةةةار ة
السةةةةةةةةيث بوثرت زوالت ،وم ةةةةةةةةر
ين من حول ال الم وعرو بفتم تناولت الهن ا ستم .
متخ

ومةةةةةةة ت بيةةةةةةةق ا جةةةةةةةرايات االحترازيةةةةةةةة م لةةةةةةة ال ةةةةةةةام الماوةةةةةةة  ،توسهةةةةةةةت ال ثيةةةةةةةث مةةةةةةةن امن ةةةةةةة ة
الثقافيةةةةةةة حهاظةةةةةةا علةةةةةة سةةةةةةتمة الجم ةةةةةةور ،إال بن هيئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةة واآلثةةةةةةار بةةةةةةاثرت ب عةةةةةةثاث
ر يةةةةةةةة لتنتقةةةةةةةال بال مةةةةةةةل الثقةةةةةةةاف مةةةةةةةن بر الواسةةةةةةة إلةةةةةةة ال ةةةةةةةالم االفتراوةةةةةةة  ،فةةةةةةةتم تحويةةةةةةةةل
المن ّ ةةةةة ات ا ل ترونيةةةةةة إلةةةةة مسةةةةةاحات للتهاعةةةةةل مةةةةة الجم ةةةةةور وتقةةةةةثيم ف اليةةةةةات تنوعةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين
عةةةةةةةةرو وحهةةةةةةةةتت عالميةةةةةةةةة ،وزيةةةةةةةةارات افتراوةةةةةةةةية للمواسةةةةةةةة التاريخيةةةةةةةةة والمتةةةةةةةةاحا ومرا ةةةةةةةةز
ةةةةةزوار والم ةةةةةةار  ،وبفةةةةةةتم توثيقيةةةةةةة وبن ةةةةةة ة تهاعليةةةةةةة خا بةةةةةةت مختلةةةةةةا امعمةةةةةةار ،فةةةةةةتم عةةةةةةر
الة ّ
سلسةةةةةةةلة بفةةةةةةةتم الهةةةةةةةن عامنةةةةةةةا و التةةةةةةةاري ال ةةةةةةةه  ،مةةةةةةةا تةةةةةةةم تحةةةةةةةثي الم تبةةةةةةةة ا ل ترونيةةةةةةةة
لل يئة ب حث ا ثارات امثبية والم رفية.

ولةةةةةم يقت ةةةةةر اممةةةةةر علةةةةة البةةةةةرامل الثقافيةةةةةة الجانبيةةةةةة ،بةةةةةل تمةةةةةت إسامةةةةةة المواسةةةةةم السةةةةةنوية ب ةةةةة ل
امل عن ب ث ،م رجان يا البحرين وم رجان البحرين الثول للموسيق .
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بم ةةةةةار ة
وبسةةةةةيم ةةةةةيا البحةةةةةرين ا لثةةةةةان ع ةةةةةر ب ةةةةة ار بسةةةةةرب عةةةةةن ب ةةةةةث خةةةةةتل ةةةةة ر باسةةةةة
 11سةةةةةةهار عربيةةةةةةة وبجنبيةةةةةةة وسةةةةةةثّ م توليهةةةةةةة مةةةةةةن اله اليةةةةةةات الموسةةةةةةيقية والهنيةةةةةةة وامثبيةةةةةةة ،مةةةةةةا
ةةةة ث تقةةةةثيم عةةةةرو مبا ةةةةر عبةةةةر السةةةةيارات تةةةةم ب ّث ةةةةا مبا ةةةةر عبةةةةر سنةةةةوات ال يئةةةةة علةةةة مواسةةةة
التوا ةةةةةةةل االجتمةةةةةةةاع وعبةةةةةةةر ا ةةةةةةةة تلهزيةةةةةةةون البحةةةةةةةرين ،إوةةةةةةةافة إلةةةةةةة ور عمةةةةةةةل تهاعليةةةةةةةة
تناولةةةةةةةت مواوةةةةةةةي ام ةةةةةةةغال اليثويةةةةةةةة ،والزخةةةةةةةارا والهنةةةةةةةون ،والمسةةةةةةةر  ،وال باعةةةةةةةة ،وتةةةةةةةرميم
الق امثرية ،والغناي والم ارات ا بثاعية وايرها.

بمةةةةةةةةا م رجةةةةةةةةان البحةةةةةةةةرين الةةةةةةةةثول للموسةةةةةةةةيق ف ةةةةةةةة ثت نسةةةةةةةةختي  01إسامةةةةةةةةة حهةةةةةةةةتت ةةةةةةةةاهثها
الجم ةةةةةور مبا ةةةةةر عبةةةةةر السةةةةةيارات فقةةةةة بو عبةةةةةر سنةةةةةا ال يئةةةةةة علةةةةة موسةةةةة يوتيةةةةةوب ،واستوةةةةةافت
اممسةةةةةةيات فنةةةةةةانين مةةةةةةن البحةةةةةةرين والةةةةةةو ن ال ربةةةةةة وال ةةةةةةالم ،وبةةةةةةثبت مةةةةةة حهةةةةةةل الهنانةةةةةةة ال الميةةةةةةة
عبيةةةةةةر ن مةةةةةةة ب نةةةةةةوان موسةةةةةةيق ثلمةةةةةةون إلةةةةةة ال ةةةةةةالم  ،ومةةةةةةن ب ةةةةةةثها تةةةةةةاب الم رجةةةةةةان إلقةةةةةةاي
الوةةةةةوي علةةةةة توليهةةةةةة مةةةةةن امنمةةةةةا الموسةةةةةيقية والغنائيةةةةةة التةةةةة تراوحةةةةةت مةةةةةا بةةةةةين الهنةةةةةون ال ةةةةة بية
والغناي ال رس وامنغام التتينية والجاز.

و ةةةةةان مسةةةةةر البحةةةةةرين الةةةةةو ن استوةةةةةاا ان تسةةةةةة م رجةةةةةان ربيةةةةة الثقافةةةةةة ن ايةةةةةة ةةةةة ر فبرايةةةةةر
 0202م عبةةةةةةةر ال ةةةةةةةر المسةةةةةةةرح الةةةةةةةراسث ثمةةةةةةةو حثيةةةةةةةث الةةةةةةةفت احتهةةةةةةة بةةةةةةة ر الم ماريةةةةةةةة
الراحلةةةةةةةةة زهةةةةةةةةا حثيةةةةةةةةث وسثمتةةةةةةةةي فرسةةةةةةةةة الةةةةةةةةرسث ال مسةةةةةةةةرح الحةةةةةةةةثي وثار اموبةةةةةةةةرا الم ةةةةةةةةرية
وبخرجةةةةةةي وليةةةةةةث عةةةةةةون  ،مةةةةةةا نجةةةةةة م رجةةةةةةان تةةةةةةاي ال ةةةةةةباب الحةةةةةةاثت ع ةةةةةةر فةةةةةة إسامةةةةةةة م ظةةةةةةم
ورونةةةةةةةا ،حةةةةةةةال ثون اسةةةةةةةت مال
برنامجةةةةةةةي بثايةةةةةةةة ال ةةةةةةةام ،إال بن تسةةةةةةةار انت ةةةةةةةار جائحةةةةةةةة فيةةةةةةةرو
ف اليات وبرامل الم رجانين.

ووةةةةةمن احتهائ ةةةةةا بال ثيةةةةةث مةةةةةن اميةةةةةام الثقافيةةةةةة ال ا لميةةةةةة ،ةةةةةاليوم ال ةةةةةالم للمتةةةةةاحا ،ويةةةةةوم اللغةةةةةة
ال ربيةةةةةة ،ويةةةةةوم الهةةةةةةن ا سةةةةةتم  ،عقةةةةةثت هيئةةةةةةة البحةةةةةرين للثقافةةةةةة واآلثةةةةةةار مةةةةة تمرا ةةةةةحهيا عةةةةةةن
ب ةةةةةث بةةةةةالتزامن مةةةةة اليةةةةةوم ال ةةةةةالم للمواسةةةةة امثريةةةةةة ،بعلنةةةةةت ختلةةةةةي عةةةةةن نتةةةةةائل امعمةةةةةال والج ةةةةةوث
التنقيبيةةةةةةة التةةةةةة ت ّمةةةةةةت بالت ةةةةةةاون مةةةةةة عةةةةةةثث مةةةةةةن ب ثةةةةةةات التنق يةةةةةةب الثوليةةةةةةة اليابانيةةةةةةة ،والبري انيةةةةةةة،
والثنمار يةةةةةةةةة والهرنسةةةةةةةةية خةةةةةةةةتل موسةةةةةةةةم التنقيةةةةةةةةب 0211م – 0202م ،والتةةةةةةةة بظ ةةةةةةةةرت ال ثيةةةةةةةةث
وسةةةةة ت فةةةةةاق ف ةةةةةم تةةةةةاري الممل ةةةةةة الممتةةةةةث آلالا السةةةةةنين ،ومةةةةةن بةةةةةين بهةةةةةم هةةةةةف
م ت ةةةةةهات جثيةةةةةث
ّ
الم ت ةةةةةةهات ثليةةةةةةل علةةةةةة حثيقةةةةةةة ثلمونيةةةةةةة ومبنةةةةةة فةةةةةة من قةةةةةةة سةةةةةةماهيل بةةةةةةالمحرق ي ةةةةةةوث إلةةةةةة
القةةةةةةةرن السةةةةةةةاب المةةةةةةةيتثت ي تقةةةةةةةث ب ونةةةةةةةي ثيةةةةةةةرا بو نسةةةةةةةية ،بمةةةةةةةا ي ةةةةةةةير انةةةةةةة تةةةةةةةاري ممل ةةةةةةةة
البحرين.
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ووةةةةةمن سةةةةة ي ا لت زيةةةةةز ةةةةةون وحهةةةةةظ التةةةةةرا الثقةةةةةاف ايةةةةةر المةةةةةاثت لممل ةةةةةة البحةةةةةرين ،عقةةةةةثت
ال يئةةةةةة الملتقةةةةة الةةةةةو ن الثةةةةةان للتةةةةةرا الثقةةةةةاف ايةةةةةر المةةةةةاثت ،عةةةةةن ب ةةةةةث ،حيةةةةة تنةةةةةاول عنا ةةةةةر
تراثيةةةةةةة بحرينيةةةةةةة ايةةةةةةر ماثيةةةةةةة وهةةةةةة ي ال ل روةةةةةةة ،والنسةةةةةةيل ،وامزيةةةةةةاي البحرينيةةةةةةة والخةةةةةة ال ربةةةةةة ،
ةةةةةين وتةةةةةم علةةةةة هام ةةةةةي بةةةةة حلقتةةةةةين علةةةةة ا ةةةةةة
و ةةةةةار فيةةةةةي عةةةةةثث مةةةةةن الخبةةةةةراي والمتخ
تلهزيون البحرين ترويجا للملتق وبهثافي.

ةةةةةةرا الجم ةةةةةةور فةةةةةة إثةةةةةةراي الم ةةةةةة ث الثقةةةةةةاف فةةةةةة ممل ةةةةةةة البحةةةةةةرين ،ن ّظمةةةةةةت
ووةةةةةةمن السةةةةةة
هيئةةةةةةة الثقافةةةةةةة عةةةةةةثثا مةةةةةةن المسةةةةةةابقات التهاعليةةةةةةة علةةةةةة من ّ ةةةةةةات ا ا ل ترونيةةةةةةة ،مسةةةةةةابقة جلةةةةةةي
المحةةةةةةةرق التةةةةةةة جةةةةةةةايت وةةةةةةةمن مبةةةةةةةاثرات سةةةةةةةتوثيو  ، 000وثعةةةةةةةت الجم ةةةةةةةور للم ةةةةةةةار ة فةةةةةةة
ّ
ت ةةةةةةميم مق ةةةةةةث يم ةةةةةةن ووةةةةةة ي فةةةةةة بحةةةةةةث بجةةةةةةزاي موسةةةةةة مسةةةةةةار الل لةةةةةة ي ةةةةةةاهث علةةةةةة است ةةةةةةاث
جزيةةةةةةر والممتةةةةةةث م ثةةةةةةر مةةةةةةن ثتثةةةةةةة ي لةةةةةةومترات ثاخةةةةةةل المثينةةةةةةة التاريخيةةةةةةة ،ومسةةةةةةابقة اولةةةةةةة
و رسةةةةةة التةةةةةة هةةةةةةثفت إلةةةةةة تحهيةةةةةةز إبةةةةةةثا الم ةةةةةةار ين ال ت ةةةةةةاا الت ةةةةةةاميم المم نةةةةةةة لل اولةةةةةةة
ةةةةةةهات ما الجماليةةةةةةة والوظيهيةةةةةةة ،إوةةةةةةافة إلةةةةةة مسةةةةةةابقت مةةةةةةن وحةةةةةة
وال رسةةةةةة والت ّمةةةةةةق فةةةةةة
ّ
ةةةةةرق  ،وهمةةةةةةا حةةةةةةثثان فنيةةةةةةان ةةةةةة ثا تهةةةةةةاعت بيةةةةةةرا وتةةةةةةم ختام مةةةةةةا
الثقافةةةةةةة و مةةةةةةن وحةةةةةة المحة ّ
بم روةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين إل تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرونيين فوتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارافيين تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مظلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوثيو .000
بمةةةةةا ان تسةةةةةة عةةةةةام  0202م ،ف انةةةةةت فنيةةةةةة ت ةةةةة يلية مةةةةة تنظةةةةةيم م ةةةةةر البحةةةةةرين السةةةةةنوت للهنةةةةةون
الت ةةةةة يلية الخةةةةةام وامرب ةةةةةين فةةةةة مسةةةةةر البحةةةةةرين الةةةةةو ن  ،حيةةةةة جةةةةةاي برعايةةةةةة مةةةةةن المغهةةةةةور
احب السمو المل اممير خليهة بن سلمان ل خليهة ،رحمي هللا.
لي ب فن هللا ت ال

ةةةةةة يث الم ةةةةةةار ات ا سليميةةةةةةة والثوليةةةةةةة ،ةةةةةةان ل يئةةةةةةة البحةةةةةةرين للثقافةةةةةةة واآلثةةةةةةار حوةةةةةةور
وعلةةةةةة
فاعةةةةل فةةةة ال ثيةةةةث مةةةةن المحافةةةةل التةةةة بسيمةةةةت عةةةةن ب ةةةةث خةةةةتل ال ةةةةام 0202م ،ومةةةةن بةةةةين بهةةةةم هةةةةف
الم ةةةةةار ات ،حوةةةةةور م ةةةةةال ال ةةةةةيخة مةةةةة بنةةةةةت محمةةةةةث ل خ ليهةةةةةة رئيسةةةةةة ال يئةةةةةة اجتمةةةةةا وزراي
الثقافةةةةةةة الةةةةةةفت عقثتةةةةةةي منظمةةةةةةة اليونيسةةةةةةة و ،والمةةةةةة تمر االسةةةةةةتثنائ االفتراوةةةةةة لةةةةةةوزراي الثقافةةةةةةةة
فةةةةةةةة الةةةةةةةةثول امعوةةةةةةةةاي بمنظمةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةالم ا سةةةةةةةةتم للتربيةةةةةةةةة وال لةةةةةةةةوم والثقافةةةةةةةةة (إيسيسةةةةةةةة و)
واالجتمةةةةةةةةا الرابةةةةةةةة وال ةةةةةةةةرين م ةةةةةةةةحاب السةةةةةةةةمو والم ةةةةةةةةال وزراي الثقافةةةةةةةةة فةةةةةةةة ثول مجلةةةةةةةة
الت اون لثول الخليل ال ربية.
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بمةةةةةا ال ةةةةةيخة هةةةةةت بنةةةةةت محمةةةةةث ل خليهةةةةةة مةةةةةثير عةةةةةام الثقافةةةةةة والهنةةةةةون ف ةةةةةان ل ةةةةةا حوةةةةةور فةةةةة
ال ثيةةةةةث مةةةةةن امحةةةةةثا الخارجيةةةةةة التةةةةة بسيمةةةةةت عةةةةةن ب ةةةةةث ،مثةةةةةل االجتمةةةةةا االسةةةةةتثنائ للمسةةةةة ولين
عةةةةةةةةن التةةةةةةةةرا الثقةةةةةةةةاف ايةةةةةةةةر المةةةةةةةةاثت فةةةةةةةة الةةةةةةةةثول ال ربيةةةةةةةةة ،واالجتمةةةةةةةةا امول ل ةةةةةةةةب ة مةةةةةةةةثن
اليونيسةةةةةةة و للت ةةةةةةةميم والنةةةةةةةثو ال ترونيةةةةةةةة ب نةةةةةةةوان التسةةةةةةةام بةةةةةةةين الثقافةةةةةةةات مةةةةةةةن بجةةةةةةةل عةةةةةةةالم
بفول .
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ّاصلذ خاللَ العول الضقبفٖ سغن الزحذٗبد

ُ٘ئخ الجحشٗي للضقبفخ ّاٙصبس رخززن عبم  0202ثغجل حبفل ثبلوٌجضاد

أعدددددددذلذ ُ٘ئدددددددخ الجحدددددددشٗي للضقبفدددددددخ ّاٙصدددددددبس الغدددددددزبس علدددددددٔ عدددددددبم 0202م الدددددددزٕ احز دددددددذ خاللدددددددَ
ثدددددددبلوٌجضاد الحمدددددددبسٗخ لوول دددددددخ الجحدددددددشٗي ثعٌدددددددْاى “دلودددددددْى ح٘دددددددش ال ضبفدددددددخ”ّ ،هغدددددددزقجلخ عدددددددبم
 0202م الدددددددزٕ عددددددد٘زن ر شٗغدددددددَ لوْ ددددددد هغدددددددبس الل لددددددد الوغددددددد جل علدددددددٔ برودددددددخ الزدددددددشاس العدددددددبلوٖ
لوٌظوخ الًْ٘٘غ ْ فٖ هذٌٗخ الوح ّشق.
ّثددددددبلشغن هددددددي الزحدددددددذٗبد غ٘ددددددش الوغددددددجْ خ الزدددددددٖ ددددددشأد هدددددد ر ؾدددددددٖ برحددددددخ ف٘ددددددشّط ْسًّدددددددب
( ْف٘ددددددذ ،)21-إال أى ُ٘ئددددددخ الضقبفددددددخ رو ّ ٌددددددذ هددددددي هْاصددددددلخ ثشاهجِددددددب الضقبف٘ددددددخ ّثددددددبدسد ثبعددددددزضوبس
هخزلددددددا امدّاد هددددددي أ ددددددل إٗ ددددددبل صددددددْد الضقبفددددددخ هحل٘ددددددبا ،إ ل٘و٘ددددددب ا ّعبلو٘ددددددب ا ّحققددددددذ هٌجددددددضاد
صقبف٘خ علٔ هخزلا الوغزْٗبد.
ّؽددددد ّ ل ؽدددددِش دٗغدددددوجش ّودددددخ الوٌجدددددض الضقدددددبفٖ لِ٘ئدددددخ الضقبفدددددخ فدددددٖ عدددددبم 0202م ،ح٘دددددش ؽدددددِذ إ بهدددددخ
ثشًددددددبه حبفددددددل لال حز ددددددبي ثبمع٘ددددددبد الْ ٌ٘ددددددخ رمددددددوي فعبل٘ددددددبد هزٌْعددددددخ هضددددددل هددددددب ًبهددددددذ الوٌبهددددددخ
الزددددددٖ أ ٘وددددددذ ثوٌبعددددددجخ ر ددددددشٓ ر عدددددد٘ظ هزحددددددا الجحددددددشٗي الددددددْ ٌٖ لوددددددذح  20عددددددبعخ هزْاصددددددلخ،
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رذؽددددد٘ي “صدددددٌ فدددددٖ الجحدددددشٗي”  ،افززدددددبع ه دددددٌ ًغددددد٘ ثٌدددددٖ ودددددشح ،دددددذاسٗبد دٗغدددددوجشٗ ،دددددْم الل دددددخ
العشث٘دددددخٗ ،دددددْم الؾدددددِ٘ذ ّرذؽددددد٘ي زدددددبة “الضقبفدددددخ ّا لذثلْهبعددددد٘خ .ودددددب ّؽدددددِذ الؾدددددِش ر دددددشٗن عدددددعبدح
الؾددددددد٘خخ ُدددددددال ثٌدددددددذ هحودددددددذ لل خل٘ دددددددخ هدددددددذٗش عدددددددبم الضقبفدددددددخ ّال ٌدددددددْى ثبلِ٘ئدددددددخ ثْعدددددددبم “ًجودددددددخ
إٗطبل٘دددددب” ،الدددددزٕ ّاحدددددذاا هدددددي أُدددددن امّعدددددوخ امٗطبل٘دددددخ ّٗدددددزن هٌحدددددَ هجبؽدددددشح هدددددي سرددددد٘ظ الجوِْسٗدددددخ
امٗطبل٘خ.
أهدددددب ؽدددددِش ًدددددْفوجش ،ف ٘ودددددذ خاللدددددَ العذٗدددددذ هدددددي ال عبل٘دددددبد  ،دددددبى هدددددي أثشصُدددددب احز دددددبي ُ٘ئدددددخ الضقبفدددددخ
للوددددددشح امّلددددددٔ ثددددددبلْ٘م العددددددبلوٖ لل ددددددي امعددددددالهٖ الددددددزٕ ْٗافدددددد ً 21ددددددْفوجش هددددددي ددددددل عددددددبم ،ح٘ددددددش
أ بهددددددذ الِ٘ئددددددخ أًؾددددددطخ علددددددٔ هددددددذاس ٗددددددْه٘ي هززددددددبل٘٘ي لالحز ددددددبي ثِددددددزا ال ددددددي العشٗدددددد ثددددددذعن هددددددي
هجوْعددددددددددخ ددددددددددٖ إ إرددددددددددؼ الوبل٘ددددددددددخ ػ.م.ةّ .) GFH( .ؽددددددددددلوذ امًؾددددددددددطخ هعددددددددددبس فٌ٘ددددددددددخ
ّهعوبسٗددددددخ هضدددددددل هعدددددددش “ دددددددذاسٗبد هغدددددددزْحبح هدددددددي ال دددددددي امعدددددددالهٖ” ،هعدددددددش “فٌدددددددْى هدددددددي
العدددددبلن امعدددددالهٖ” الدددددزٕ رمدددددوي افززبحدددددَ رقدددددذٗن لودددددخ خبصدددددخ هدددددي هدددددذٗش عدددددبم هٌظودددددخ الًْ٘٘غددددد ْ
الغدددددد٘ذح أّدسٕ لصّالّٕ ،هعددددددش “هٌددددددبسح ال ب دددددددل”ُ .ددددددزا إ ددددددبفخ إلدددددددٔ رقددددددذٗن ًددددددذّح ثوؾدددددددبس خ
٘ي هي حْل العبلن ّعشّ أفالم رٌبّلذ ال ي امعالهٖ.
هزخ
ّهددددد رطج٘ددددد ام دددددشاياد االحزشاصٗدددددخ هطلددددد العدددددبم الوب دددددٖ ،رْ دددددذ العذٗدددددذ هدددددي امًؾدددددطخ الضقبف٘دددددخ
ح بظدددددددب ا علدددددددٔ عدددددددالهخ الجوِدددددددْس ،إال أى ُ٘ئدددددددخ الجحدددددددشٗي للضقبفدددددددخ ّاٙصدددددددبس ثدددددددبدسد ث عدددددددذاد س ٗدددددددخ
لالًزقدددددددبل ثبلعودددددددل الضقدددددددبفٖ هدددددددي أس الْا ددددددد إلدددددددٔ العدددددددبلن االفزشا دددددددٖ ،فدددددددزن رحْٗدددددددل الوٌ ّ دددددددبد
امل زشًّ٘ددددددخ إلددددددٔ هغددددددبحبد للز بعددددددل هدددددد الجوِددددددْس ّرقددددددذٗن فعبل٘ددددددبد رٌْعددددددذ هددددددب ثدددددد٘ي عددددددشّ
ّح دددددددددالد عبلو٘دددددددددخ ،صٗدددددددددبساد افزشا ددددددددد٘خ للوْا ددددددددد الزبسٗخ٘دددددددددخ ّالوزدددددددددبحا ّهشا دددددددددض الدددددددددض ّّاس
ّالوعددددددبس  ،أفددددددالم رْص٘ق٘ددددددخ ّأًؾددددددطخ ر بعل٘ددددددخ خب جددددددذ هخزلددددددا امعوددددددبس .فددددددزن عددددددش علغددددددلخ
أفدددددالم “ال دددددي عبهٌدددددب” ّ”الزدددددبسٗخ الؾددددد ِٖ”  ،ودددددب ردددددن رحدددددذٗش الو زجدددددخ امل زشًّ٘دددددخ للِ٘ئدددددخ ث حدددددذس
امصذاساد امدث٘خ ّالوعشف٘خ.
ّلدددددن ٗقز دددددش امهدددددش علدددددٔ الجدددددشاه الضقبف٘دددددخ الجبًج٘دددددخ ،ثدددددل رودددددذ إ بهدددددخ الوْاعدددددن الغدددددٌْٗخ ثؾددددد ل
بهدددددددل عدددددددي ثعدددددددذ ،وِش دددددددبى صددددددد٘ا الجحدددددددشٗي ّهِش دددددددبى الجحدددددددشٗي الدددددددذّلٖ للوْعددددددد٘قّٔ .أ ددددددد٘ن
صدددددد٘ا الجحددددددشٗي الضددددددبًٖ عؾددددددش ثؾددددددعبس “أ ددددددشة عددددددي ثعددددددذ” خددددددالل ؽددددددِش أغغددددددطظ ثوؾددددددبس خ 21
عددددد بسح عشث٘دددددخ ّأ ٌج٘دددددخ ّ دددددذّم رْل٘ دددددخ هدددددي ال عبل٘دددددبد الوْعددددد٘ق٘خ ّال ٌ٘دددددخ ّامدث٘دددددخ ،ودددددب ّؽدددددِذ
رقددددددذٗن عددددددشّ هجبؽددددددشح عجددددددش الغدددددد٘بساد رددددددن ثضِّددددددب هجبؽددددددشح عجددددددش ٌددددددْاد الِ٘ئددددددخ علددددددٔ هْا دددددد
الزْاصددددددل اال زوددددددبعٖ ّعجددددددش ؽبؽددددددخ رل ضٗددددددْى الجحددددددشٗي ُ ،ددددددزا إ ددددددبفخ إلددددددٔ ّسػ عوددددددل ر بعل٘ددددددخ
رٌبّلدددددددذ هْا ددددددد٘ بمؽددددددد بل ال٘ذّٗدددددددخ ،الضخدددددددبس ّال ٌدددددددْى ،الوغدددددددشع ،الطجبعدددددددخ ،ردددددددشه٘ن القطددددددد
امصشٗخ ،ال ٌبي ّالوِبساد امثذاع٘خ ّغ٘شُب.
أهدددددددب هِش ددددددددبى الجحددددددددشٗي الدددددددذّلٖ للوْعدددددددد٘قٔ فؾددددددددِذد ًغدددددددخزَ ال 01إ بهددددددددخ ح ددددددددالد ؽددددددددبُذُب
الجوِدددددْس هجبؽدددددشح عجدددددش الغددددد٘بساد ف قدددددع أّ عجدددددش ٌدددددبح الِ٘ئدددددخ علدددددٔ هْ ددددد ْٗر٘دددددْةّ .اعزمدددددبفذ
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امهغددددد٘بد فٌدددددبً٘ي هدددددي الجحدددددشٗي ّالدددددْ ي العشثدددددٖ ّالعدددددبلن ،ثدددددذأد هددددد ح دددددل ال ٌبًدددددخ العبلو٘دددددخ عج٘دددددش
ًعودددددخ ثعٌدددددْاى “هْعددددد٘قٔ دلودددددْى إلدددددٔ العدددددبلن” ّ ،هدددددي ثعدددددذُب ردددددبث الوِش دددددبى إلقدددددبي المدددددْي علدددددٔ
رْل٘ ددددددخ هددددددي امًوددددددب الوْعدددددد٘ق٘خ ّال ٌبر٘ددددددخ الزددددددٖ رش اّحددددددذ هددددددب ثدددددد٘ي ال ٌددددددْى الؾددددددعج٘خ ّال ٌددددددبي
الؾش ٖ ّامً بم الالرٌ٘٘خ ّالجبص.
ّ دددددبى هغدددددشع الجحدددددشٗي الدددددْ ٌٖ اعزمدددددب اًطال دددددخ هِش دددددبى سث٘ددددد الضقبفدددددخ ًِبٗدددددخ ؽدددددِش فجشاٗدددددش
“دهدددددددْ حذٗدددددددذ” الدددددددزٕ احز دددددددٔ ثددددددد سس الوعوبسٗدددددددخ
0202م عجدددددددش العدددددددش الوغدددددددشحٖ الدددددددشا
الوغدددددش حٖ الحدددددذٗش ّداس امّثددددددشا الو دددددشٗخ ّأخش ددددددَ
الشاحلدددددخ صُدددددب حذٗددددددذ ّ ذهزدددددَ فش دددددخ الددددددش
ّل٘دددددذ عدددددًْٖ ،ودددددب ًجدددددا هِش دددددبى ردددددبي الؾدددددجبة الحدددددبدٕ عؾدددددش فدددددٖ إ بهدددددخ هعظدددددن ثشًبهجدددددَ ثذاٗدددددخ
العدددددددبم ،إال أى رغدددددددبس اًزؾدددددددبس برحدددددددخ ف٘دددددددشّط ْسًّدددددددب ،حدددددددبل دّى اعدددددددز وبل فعبل٘دددددددبد ّثدددددددشاه
الوِش بً٘ي.
ّ ددددددوي احز برِددددددب ثبلعذٗددددددذ هددددددي امٗددددددبم الضقبف٘ددددددخ العبلو٘ددددددخ ،ددددددبلْ٘م العددددددبلوٖ للوزددددددبحاٗ ،ددددددْم الل ددددددخ
العشث٘دددددخٗ ،دددددْم ال دددددي امعدددددالهٖ ،عقدددددذد ُ٘ئدددددخ الجحدددددشٗي للضقبفدددددخ ّاٙصدددددبس هددددد روشاا صدددددح ٘ب ا عدددددي ثعدددددذ
ثددددددبلزضاهي هدددددد ال٘ددددددْم العددددددبلوٖ للوْا دددددد امصشٗددددددخ ،أعلٌددددددذ خاللددددددَ عددددددي ًزددددددبر امعوددددددبل ّالجِددددددْد
الزٌق٘ج٘ددددددخ الزددددددٖ ر ّوددددددذ ثبلزعددددددبّى هدددددد عددددددذد هددددددي ثعضددددددبد الزٌق٘ددددددت الذّل٘ددددددخ ال٘بثبً٘ددددددخ ،الجشٗطبً٘ددددددخ،
الذًوبس ٘دددددددددخ ّال شًغددددددددد٘خ خدددددددددالل هْعدددددددددن الزٌق٘دددددددددت 0221م – 0202مّ ،الزدددددددددٖ أظِدددددددددشد العذٗدددددددددذ
عدددددعذ لفدددددبق فِدددددن ردددددبسٗخ الوول دددددخ الووزدددددذ ٙال الغدددددٌ٘يّ .هدددددي ثددددد٘ي أُدددددن ُدددددزٍ
ه زؾددددد بد ذٗدددددذح ّ ّ
الو زؾدددددد بد دل٘ددددددل علددددددٔ “حذٗقددددددخ دلوًْ٘ددددددخ” ّهجٌددددددٔ فددددددٖ هٌطقددددددخ عددددددوبُ٘ ثددددددبلوحشق ٗعددددددْد إلددددددٔ
القشى الغبث الو٘الدٕ ٗعزقذ ث ًَْ دٗشاا أّ ٌغ٘خ ،ثوب ٗؾ٘ش غٌٔ ربسٗخ هول خ الجحشٗي.
ّ ددددددوي عددددددعِ٘ب لزعضٗددددددض صددددددْى ّح ددددددع الزددددددشاس الضقددددددبفٖ غ٘ددددددش الوددددددبدٕ لوول ددددددخ الجحددددددشٗي ،عقددددددذد
الِ٘ئدددددخ الولزقدددددٔ الدددددْ ٌٖ الضدددددبًٖ للزدددددشاس الضقدددددبفٖ غ٘دددددش الودددددبدٕ ،عدددددي ثعدددددذ ،ح٘دددددش رٌدددددبّل عٌبصدددددش
رشاص٘ددددددخ ثحشٌٗ٘دددددددخ غ٘ددددددش هبدٗدددددددخ ُّددددددٖ العش دددددددخ ،الٌغدددددد٘  ،امصٗدددددددبي الجحشٌٗ٘ددددددخ ّالخدددددددع العشثدددددددٖ،
دددددد٘ي ّرددددددن علددددددٔ ُبهؾددددددَ ثددددددش حلقزدددددد٘ي علددددددٔ ؽبؽددددددخ
ّؽددددددبسع ف٘ددددددَ عددددددذد هددددددي الخجددددددشاي ّالوزخ
رل ضْٗى الجحشٗي رشّٗجب ا للولزقٔ ّأُذافَ.
ّ ددددددوي الغددددددعٖ مؽددددددشاع الجوِددددددْس فددددددٖ إصددددددشاي الوؾددددددِذ الضقددددددبفٖ فددددددٖ هول ددددددخ الجحددددددشٗيً ،ظّوددددددذ
ُ٘ئددددددخ الضقبفددددددخ عددددددذداا هددددددي الوغددددددبثقبد الز بعل٘ددددددخ علددددددٔ هٌ ّ ددددددبرِب امل زشًّ٘ددددددخ ،وغددددددبثقخ “ لدددددد٘ظ
الوحدددددددد ّشق” الزددددددددٖ ددددددددبيد ددددددددوي هجددددددددبدساد عددددددددزْدْٗ ّ ، 022دعددددددددذ الجوِددددددددْس للوؾددددددددبس خ فددددددددٖ
ر ددددو٘ن هقعددددذ ٗو ددددي ّ ددددعَ فددددٖ أحددددذ أ ددددضاي هْ دددد “هغددددبس الل لدددد ؽددددبُذ علددددٔ ا ز ددددبد ضٗددددشح”
ّالووزددددددذ م ضددددددش هددددددي ٘ 3لددددددْهزش داخددددددل الوذٌٗددددددخ الزبسٗخ٘ددددددخّ ،هغددددددبثقخ “ بّلددددددخ ّ شعددددددٖ” الزددددددٖ
ُددددددذفذ إلددددددٔ رح ٘ددددددض إثددددددذا الوؾددددددبس ٘ي ال زؾددددددب الز ددددددبه٘ن الوو ٌددددددخ للطبّلددددددخ ّال شعددددددٖ ّالزع ّودددددد
فددددددٖ صدددددد برِوب الجوبل٘ددددددخ ّالْظ٘ ٘ددددددخُ ،ددددددزا إ ددددددبفخ إلددددددٔ هغددددددبثقزٖ “هددددددي ّحددددددٖ الضقبفددددددخ” ّ”هددددددي
ّحدددددٖ الوحددددد ّشق”ُّ ،ودددددب حدددددذصبى فٌّ٘دددددبى ؽدددددِذا ر دددددبعالا ج٘دددددشاا ّردددددن خزبهِودددددب ثوعش ددددد٘ي إل زدددددشًّ٘٘ي
فْرْغشاف٘٘ي رحذ هظلخ عزْدْٗ .022
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أهدددددب اًطال دددددخ عدددددبم  0202م ،ف بًدددددذ فٌ٘دددددخ رؾددددد ٘ل٘خ هددددد رٌظددددد٘ن هعدددددش الجحدددددشٗي الغدددددٌْٕ لل ٌدددددْى
الزؾددددد ٘ل٘خ الخدددددبهظ ّامسثعددددد٘ي فدددددٖ هغدددددشع الجحدددددشٗي الدددددْ ٌٖ ،ح٘دددددش دددددبي ثشعبٗدددددخ هدددددي الو دددددْس
لَ ث رى هللا رعبلٔ صبحت الغوْ الول ٖ امه٘ش خل٘ خ ثي علوبى لل خل٘ خ.
ّعلددددددٔ صددددددع٘ذ الوؾددددددبس بد ام ل٘و٘ددددددخ ّالذّل٘ددددددخ ،ددددددبى لِ٘ئددددددخ الجحددددددشٗي للضقبفددددددخ ّاٙصددددددبس حمددددددْس
فبعدددددل فدددددٖ العذٗدددددذ هدددددي الوحبفدددددل الزدددددٖ أ ٘ودددددذ عدددددي ثعدددددذ خدددددالل العدددددبم 0202مّ .هدددددي ثددددد٘ي أُدددددن ُدددددزٍ
الوؾددددددبس بد ،حمددددددْس هعددددددبلٖ الؾدددددد٘خخ هددددددٖ ثٌددددددذ هحوددددددذ لل خل٘ ددددددخ سر٘غددددددخ الِ٘ئددددددخ فددددددٖ ا زوددددددب
ّصساي الضقبفددددددخ الددددددزٕ عقذرددددددَ هٌظوددددددخ الًْ٘٘غدددددد ّْ ،فددددددٖ الودددددد روش االعددددددزضٌبرٖ االفزشا ددددددٖ لددددددْصساي
الضقبفددددددخ فددددددٖ الددددددذّل امعمددددددبي ثوٌظوددددددخ العددددددبلن امعددددددالهٖ للزشث٘ددددددخ ّالعلددددددْم ّالضقبفددددددخ (إٗغ٘غدددددد ْ)
ّفددددددٖ اال زوددددددب الشاثدددددد ّالعؾددددددشٗي مصددددددحب ة الغددددددوْ ّالوعددددددبلٖ ّصساي الضقبفددددددخ فددددددٖ دّل هجلددددددظ
الزعددددبّى لددددذّل الخلدددد٘ العشث٘ددددخ .أهددددب عددددعبدح الؾدددد٘خخ ُددددال ثٌددددذ هحوددددذ لل خل٘ ددددخ هددددذٗش عددددبم الضقبفددددخ
ّال ٌدددددْى ف دددددبى لِدددددب حمدددددْس فدددددٖ العذٗدددددذ هدددددي امحدددددذاس الخبس ٘دددددخ الزدددددٖ أ ٘ودددددذ عدددددي ثعدددددذ ،هضدددددل
اال زوددددددب االعددددددزضٌبرٖ مصددددددحبة الغددددددعبدح الوغدددددد ّل٘ي عددددددي الزددددددشا س الضقددددددبفٖ غ٘ددددددش الوددددددبدٕ فددددددٖ
الددددددذّل العشث٘ددددددخ ،اال زوددددددب امّل لؾددددددج خ هددددددذى الًْ٘٘غدددددد ْ للز ددددددو٘ن ّالٌددددددذّح ال زشًّ٘ددددددخ ثعٌددددددْاى
“الزغبها ث٘ي الضقبفبد هي أ ل عبلن أفمل”.
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واصلت خالله العمل الثقافي رغم التحديات
هيئةةةةةةةةن الثحةةةةةةةةري للثقافةةةةةةةةن وا ثةةةةةةةةار اختتمةةةةةةةةت ةةةةةةةةام 0202م ثسةةةةةةةة ل حافةةةةةةةةل
ثالمن زات

أعدددددددذلذ ُ٘ئدددددددخ الجحددددددددشٗي للضقبفدددددددخ ّاٙصددددددددبس الغدددددددزبس علددددددددٔ عدددددددبم 0202م الددددددددزٕ احز دددددددذ خاللددددددددَ
ثدددددددبلوٌجضاد الحمدددددددبسٗخ لوول دددددددخ الجحدددددددشٗي ثعٌدددددددْاى دلودددددددْى ح٘دددددددش ال ضبفدددددددخ ّ ،هغدددددددزقجلخ عدددددددبم
 0202م الدددددددزٕ عددددددد٘زن ر شٗغدددددددَ لوْ ددددددد هغدددددددبس الل لددددددد الوغدددددددجل علدددددددٔ برودددددددخ الزدددددددشاس العدددددددبلوٖ
لوٌظوخ الًْ٘٘غ ْ فٖ هذٌٗخ الوح ّشق.
ّثددددددبلشغن هددددددي الزحدددددددذٗبد غ٘ددددددش الوغددددددجْ خ الزدددددددٖ ددددددشأد هدددددد ر ؾدددددددٖ برحددددددخ ف٘ددددددشّط ْسًّدددددددب
( ْف٘ددددددذ ،)21-إال أى ُ٘ئددددددخ الضقبفددددددخ رو ّ ٌددددددذ هددددددي هْاصددددددلخ ثشاهجِددددددب الضقبف٘ددددددخ ّثددددددبدسد ثبعددددددزضوبس
هخزلددددددا امدّاد هددددددي أ ددددددل إٗ ددددددبل صددددددْد الضقبفددددددخ هحل٘ددددددبا ،إ ل٘و٘ددددددب ا ّعبلو٘ددددددب ا ّحققددددددذ هٌجددددددضاد
صقبف٘خ علٔ هخزلا الوغزْٗبد.
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ّؽددددد ّ ل ؽدددددِش دٗغدددددوجش ّودددددخ الوٌجدددددض الضقدددددبفٖ لِ٘ئدددددخ الضقبفدددددخ فدددددٖ عدددددبم 0202م ،ح٘دددددش ؽدددددِذ إ بهدددددخ
ثشًددددددبه حبفددددددل لالحز ددددددبي ثبمع٘ددددددبد الْ ٌ٘ددددددخ رمددددددوي فعبل٘ددددددبد هزٌْعددددددخ هضددددددل هددددددب ًبهددددددذ الوٌبهددددددخ
الزددددددٖ أ ٘وددددددذ ثوٌبعددددددجخ ر ددددددشٓ ر عدددددد٘ظ هزحددددددا الجحددددددشٗي الددددددْ ٌٖ لوددددددذح  20عددددددبعخ هزْاصددددددلخ،
رذؽدددددد٘ي صددددددٌ فددددددٖ الجحددددددشٗي  ،افززددددددبع ه ددددددٌ ًغدددددد٘ ثٌددددددٖ وددددددشح ،ددددددذاسٗبد دٗغددددددوجشٗ ،ددددددْم
الل دددددخ العشث٘دددددخٗ ،دددددْم الؾدددددِ٘ذ ّرذؽددددد٘ي زدددددبة الضقبفدددددخ ّالذثلْهبعددددد٘خ .ودددددب ّؽدددددِذ الؾدددددِش ر دددددشٗن
عدددددعبدح الؾددددد٘خخ ُدددددال ثٌددددد ذ هحودددددذ لل خل٘ دددددخ هدددددذٗش عدددددبم الضقبفدددددخ ّال ٌدددددْى ثبلِ٘ئدددددخ ثْعدددددبم ًجودددددخ
إٗطبل٘دددددب  ،الدددددزٕ ّاحدددددذاا هدددددي أُدددددن امّعدددددوخ امٗطبل٘دددددخ ّٗدددددزن هٌحدددددَ هجبؽدددددشح هدددددي سرددددد٘ظ الجوِْسٗدددددخ
امٗطبل٘خ.
أهدددددب ؽدددددِش ًدددددْفوجش ،ف ٘ودددددذ خاللدددددَ العذٗدددددذ هدددددي ال عبل٘دددددبد ،دددددبى هدددددي أثشصُدددددب احز دددددبي ُ٘ئدددددخ الضقبفدددددخ
للوددددددشح امّلددددددٔ ثددددددبلْ٘م العددددددبلوٖ لل ددددددي امعددددددالهٖ الددددددزٕ ْٗافدددددد ً 21ددددددْفوجش هددددددي ددددددل عددددددبم ،ح٘ددددددش
أ بهددددددذ الِ٘ئددددددخ أًؾددددددطخ علددددددٔ هددددددذاس ٗددددددْه٘ي هززددددددبل٘٘ي لالحز ددددددبي ثِددددددزا ال ددددددي العشٗدددددد ثددددددذعن هددددددي
ّ .ؽدددددددلوذ امًؾدددددددطخ هعدددددددبس فٌ٘دددددددخ
(GFH).
هجوْعدددددددخ دددددددٖ إ إردددددددؼ الوبل٘دددددددخ ػ.م.ة
فٌددددددْى هددددددي
ددددددذاسٗبد هغددددددزْحبح هددددددي ال ددددددي امعددددددالهٖ  ،هعددددددش
ّهعوبسٗددددددخ هضددددددل هعددددددش
العدددددبلن امعدددددالهٖ الدددددزٕ رمدددددوي افززبحدددددَ رقدددددذٗن لودددددخ خبصدددددخ هدددددي هدددددذٗش عدددددبم هٌظودددددخ الًْ٘٘غددددد ْ
هٌددددددبسح ال ب ددددددل ُ .ددددددزا إ ددددددبفخ إلددددددٔ رقددددددذٗن ًددددددذّح ثوؾددددددبس خ
الغدددددد٘ذح أّدسٕ لصّالّٕ ،هعددددددش
٘ي هي حْل العبلن ّعشّ أفالم رٌبّلذ ال ي امعالهٖ.
هزخ
ّهددددد رطج٘ددددد ام دددددشاياد االحزشاصٗدددددخ هطلددددد العدددددبم الوب دددددٖ ،رْ دددددذ العذٗدددددذ هدددددي امًؾدددددطخ الضقبف٘دددددخ
ح بظدددددددب ا علدددددددٔ عدددددددالهخ الجوِدددددددْس ،إال أى ُ٘ئدددددددخ الجحدددددددشٗي للضقبفدددددددخ ّاٙصدددددددبس ثدددددددبدسد ث عدددددددذاد س ٗدددددددخ
لالًزقدددددددبل ثبلعودددددددل الضقدددددددبفٖ هدددددددي أس الْا ددددددد إلدددددددٔ العدددددددبلن االفزشا دددددددٖ ،فدددددددزن رحْٗدددددددل الوٌ ّ دددددددبد
امل زشًّ٘ددددددخ إلدددددد ٔ هغددددددبحبد للز بعددددددل هدددددد الجوِددددددْس ّرقددددددذٗن فعبل٘ددددددبد رٌْعددددددذ هددددددب ثدددددد٘ي عددددددشّ
ّح دددددددددالد عبلو٘دددددددددخ ،صٗدددددددددبساد افزشا ددددددددد٘خ للوْا ددددددددد الزبسٗخ٘دددددددددخ ّالوزدددددددددبحا ّهشا دددددددددض الدددددددددض ّّاس
ّالوعددددددبس  ،أفددددددالم رْص٘ق٘ددددددخ ّأًؾددددددطخ ر بعل٘ددددددخ خب جددددددذ هخزلددددددا امعوددددددبس .فددددددزن عددددددش علغددددددلخ
أفدددددددالم ال دددددددي عبهٌدددددددب ّ الزدددددددبسٗخ الؾددددددد ِٖ  ،ودددددددب ردددددددن رحدددددددذٗش الو زجدددددددخ امل زشًّ٘دددددددخ للِ٘ئدددددددخ
ث حذس امصذاساد امدث٘خ ّالوعشف٘خ.
ّلدددددن ٗقز دددددش امهدددددش علدددددٔ الجدددددشاه الضقبف٘دددددخ الجبًج٘دددددخ ،ثدددددل رودددددذ إ بهدددددخ الوْاعدددددن الغدددددٌْٗخ ثؾددددد ل
بهدددددددل عدددددددي ثعدددددددذ ،وِش دددددددبى صددددددد٘ا الجحدددددددشٗي ّهِش دددددددبى الجحدددددددشٗي الدددددددذّلٖ للوْعددددددد٘قّٔ .أ ددددددد٘ن
صدددددد٘ا الجحددددددشٗي الضددددددبًٖ عؾددددددش ثؾددددددعبس أ ددددددشة عددددددي ثعددددددذ خددددددالل ؽددددددِش أغغددددددطظ ثوؾددددددبس خ 21
عددددد بسح عشث٘دددددخ ّأ ٌج٘دددددخ ّ دددددذّم رْل٘ دددددخ هدددددي ال عبل٘دددددبد الوْعددددد٘ق٘خ ّال ٌ٘دددددخ ّامدث٘دددددخ ،ودددددب ّؽدددددِذ
رقددددددذٗن عددددددشّ هجبؽددددددشح عجددددددش الغدددددد٘بساد رددددددن ثضِّددددددب هجبؽددددددشح عجددددددش ٌددددددْاد الِ٘ئددددددخ علددددددٔ هْا دددددد
الزْاصددددددل اال زوددددددبعٖ ّعجددددددش ؽبؽددددددخ رل ضٗددددددْى الجحددددددشٗيُ ،ددددددزا إ ددددددبفخ إلددددددٔ ّسػ عوددددددل ر بعل٘ددددددخ
رٌبّلدددددددذ هْا ددددددد٘ بمؽددددددد بل ال٘ذّٗدددددددخ ،الضخدددددددبس ّال ٌدددددددْى ،الوغدددددددشع ،الطجبعدددددددخ ،ردددددددشه٘ن القطددددددد
امصشٗخ ،ال ٌبي ّالوِبساد امثذاع٘خ ّغ٘شُب.
أهدددددددب هِش ددددددددبى الجحددددددددشٗي الدددددددذّلٖ للوْعدددددددد٘قٔ فؾددددددددِذد ًغدددددددخزَ ال 01إ بهددددددددخ ح ددددددددالد ؽددددددددبُذُب
الجوِدددددْس هجبؽدددددشح عجدددددش الغددددد٘بساد فقدددددع أّ عجدددددش ٌدددددبح الِ٘ئدددددخ علدددددٔ هْ ددددد ْٗر٘دددددْةّ .اعزمدددددبفذ
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امهغددددد٘بد فٌدددددبً٘ي هدددددي الجحدددددشٗي ّالدددددْ ي العشثدددددٖ ّالعدددددبلن ،ثدددددذأد هددددد ح دددددل ال ٌبًدددددخ العبلو٘دددددخ عج٘دددددش
ًعودددددخ ثعٌدددددْاى هْعددددد٘قٔ دلودددددْى إلدددددٔ العدددددبلن ّ ،هدددددي ثعدددددذُب ردددددبث الوِش دددددبى إلقدددددبي المدددددْي علدددددٔ
رْل٘ ددددددخ هددددددي امًوددددددب الوْعدددددد٘ق٘خ ّال ٌبر٘ددددددخ الزددددددٖ رشاّحددددددذ هددددددب ثدددددد٘ي ال ٌددددددْى الؾددددددعج٘خ ّال ٌددددددبي
الؾش ٖ ّامً بم الالرٌ٘٘خ ّالجبص.
ّ دددددبى هغدددددشع الجحدددددشٗي الدددددْ ٌٖ اعزمدددددب اًطال دددددخ هِش دددددبى سث٘ددددد الضقبفدددددخ ًِبٗدددددخ ؽدددددِش فجشاٗدددددش
دهدددددددْ حذٗدددددددذ الدددددددزٕ احز دددددددٔ ثددددددد سس الوعوبسٗدددددددخ
 0202م عجدددددددش العدددددددش الوغدددددددشحٖ الدددددددشا
الوغدددددشحٖ الحدددددذٗش ّداس امّثددددددشا الو دددددشٗخ ّأخش ددددددَ
الشاحلدددددخ صُدددددب حذٗددددددذ ّ ذهزدددددَ فش دددددخ الددددددش
ّل٘دددددذ عدددددًْٖ ،ودددددب ًجدددددا هِش دددددبى ردددددبي الؾدددددجبة الحدددددبدٕ عؾدددددش فدددددٖ إ بهدددددخ هعظدددددن ثشًبهجدددددَ ثذاٗدددددخ
العدددددددبم ،إال أى رغدددددددبس اًزؾدددددددبس برحدددددددخ ف٘دددددددشّط ْسًّدددددددب ،حدددددددبل دّى اعدددددددز وبل فعبل٘دددددددبد ّثدددددددشاه
الوِش بً٘ي.
ّ ددددددوي احز برِددددددب ثبلعذٗددددددذ هددددددي امٗددددددبم الضقبف٘ددددددخ العبلو٘ددددددخ ،ددددددبلْ٘م العددددددبلوٖ للوزددددددبحاٗ ،ددددددْم الل ددددددخ
العشث٘دددددخٗ ،دددددْم ال دددددي امعدددددالهٖ ،عقدددددذد ُ٘ئدددددخ الجحدددددشٗي للضقبفدددددخ ّاٙصدددددبس هددددد روشاا صدددددح ٘ب ا عدددددي ثعدددددذ
ثددددددبلزضاهي هدددددد ال٘ددددددْم العددددددبلوٖ للوْا دددددد امصشٗددددددخ ،أعلٌددددددذ خاللددددددَ عددددددي ًزددددددبر امعوددددددبل ّالجِددددددْد
الزٌق٘ج٘ددددددخ الزددددددٖ ر ّوددددددذ ثبلزعددددددبّى هدددددد عددددددذد هددددددي ثعضددددددبد الزٌق٘ددددددت الذّل٘ددددددخ ال٘بثبً٘ددددددخ ،الجشٗطبً٘ددددددخ،
الذ ًوبس ٘دددددددددخ ّال شًغددددددددد٘خ خدددددددددالل هْعدددددددددن الزٌق٘دددددددددت 0221م – 0202مّ ،الزدددددددددٖ أظِدددددددددشد العذٗدددددددددذ
عدددددعذ لفدددددبق فِدددددن ردددددبسٗخ الوول دددددخ الووزدددددذ ٙال الغدددددٌ٘يّ .هدددددي ثددددد٘ي أُدددددن ُدددددزٍ
ه زؾددددد بد ذٗدددددذح ّ ّ
الو زؾدددددد بد دل٘ددددددل علددددددٔ حذٗقددددددخ دلوًْ٘ددددددخ ّهجٌددددددٔ فددددددٖ هٌطقددددددخ عددددددوبُ٘ ثددددددبلوحشق ٗعددددددْد إلددددددٔ
القشى الغبث الو٘الدٕ ٗعزقذ ث ًَْ دٗشاا أّ ٌغ٘خ ،ثوب ٗؾ٘ش غٌٔ ربسٗخ هول خ الجحشٗي.
ّ ددددددوي عددددددعِ٘ب لزعضٗددددددض صددددددْى ّح ددددددع الزددددددشاس الضقددددددبفٖ غ٘ددددددش الوددددددبدٕ لوول ددددددخ الجحددددددشٗي ،عقددددددذد
الِ٘ئدددددخ الولزقدددددٔ الدددددْ ٌٖ الضدددددبًٖ للزدددددشاس الضقدددددبفٖ غ٘دددددش الودددددبدٕ ،عدددددي ثعدددددذ ،ح٘دددددش رٌدددددبّل عٌبصدددددش
رشاص٘ددددددخ ثحشٌٗ٘دددددددخ غ٘ددددددش هبدٗدددددددخ ُّددددددٖ العش دددددددخ ،الٌغدددددد٘  ،ام صٗدددددددبي الجحشٌٗ٘ددددددخ ّالخدددددددع العشثدددددددٖ،
دددددد٘ي ّرددددددن علددددددٔ ُبهؾددددددَ ثددددددش حلقزدددددد٘ي علددددددٔ ؽبؽددددددخ
ّؽددددددبسع ف٘ددددددَ عددددددذد هددددددي الخجددددددشاي ّالوزخ
رل ضْٗى الجحشٗي رشّٗجب ا للولزقٔ ّأُذافَ.
ّ ددددددوي الغددددددعٖ مؽددددددشاع الجوِددددددْس فددددددٖ إصددددددشاي الوؾددددددِذ الضقددددددبفٖ فددددددٖ هول ددددددخ الجحددددددشٗيً ،ظّوددددددذ
ُ٘ئددددددخ الضقبفددددددخ عددددددذداا هددددددي الوغددددددبثقبد الز بعل٘ددددددخ علددددددٔ هٌ ّ ددددددبرِب امل زشًّ٘ددددددخ ،وغددددددبثقخ لدددددد٘ظ
الوحددددددد ّشق الزددددددددٖ دددددددبيد ددددددددوي هجدددددددبدساد عددددددددزْدْٗ ّ ، 022دعدددددددذ الجوِددددددددْس للوؾدددددددبس خ فددددددددٖ
ر ددددددو٘ن هقعددددددذ ٗو ددددددي ّ ددددددعَ فددددددٖ أحددددددذ أ ددددددضاي هْ دددددد هغددددددبس الل لدددددد ؽددددددبُذ علددددددٔ ا ز ددددددبد
ضٗددددددددشح ّالووزددددددددذ م ضددددددددش هددددددددي ٘ 3لددددددددْهزش داخددددددددل الوذٌٗددددددددخ الزبسٗخ٘ددددددددخّ ،هغددددددددبثقخ بّلددددددددخ
ّ شعددددددٖ الزددددددٖ ُددددددذفذ إلددددددٔ رح ٘ددددددض إثددددددذا الوؾددددددبس ٘ي ال زؾددددددب الز ددددددبه٘ن الوو ٌددددددخ للطبّلددددددخ
ّال شعدددددٖ ّالزع ّوددددد فدددددٖ صددددد برِوب الجوبل٘دددددخ ّالْظ٘ ٘دددددخُ ،دددددزا إ دددددبفخ إلدددددٔ هغدددددبثقزٖ هدددددي ّحدددددٖ
الضقبفددددددخ ّ هددددددي ّحددددددٖ الوحدددددد ّشق ُّ ،وددددددب حددددددذصبى فٌّ٘ددددددبى ؽددددددِذا ر ددددددبعالا ج٘ددددددشاا ّرددددددن خزبهِوددددددب
ثوعش ٘ي إل زشًّ٘٘ي فْرْغشاف٘٘ي رحذ هظلخ عزْدْٗ .022
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أهدددددب اًطال دددددخ عدددددبم  0202م ،ف بًدددددذ فٌ٘دددددخ رؾددددد ٘ل٘خ هددددد رٌظددددد٘ن هعدددددش الجحدددددشٗي الغدددددٌْٕ لل ٌدددددْى
الزؾددددد ٘ل٘خ الخدددددبهظ ّامسثعددددد٘ي فدددددٖ هغدددددشع الجحدددددشٗي الدددددْ ٌٖ ،ح٘دددددش دددددبي ثشعبٗدددددخ هدددددي الو دددددْس
لَ ث رى هللا رعبلٔ صبحت الغوْ الول ٖ امه٘ش خل٘ خ ثي علوبى لل خل٘ خ.
ّعلددددددٔ صددددددع٘ذ ا لوؾددددددبس بد ام ل٘و٘ددددددخ ّالذّل٘ددددددخ ،ددددددبى لِ٘ئددددددخ الجحددددددشٗي للضقبفددددددخ ّاٙصددددددبس حمددددددْس
فبعدددددل فدددددٖ العذٗدددددذ هدددددي الوحبفدددددل الزدددددٖ أ ٘ودددددذ عدددددي ثعدددددذ خدددددالل العدددددبم 0202مّ .هدددددي ثددددد٘ي أُدددددن ُدددددزٍ
الوؾددددددبس بد ،حمددددددْس هعددددددبلٖ الؾدددددد٘خخ هددددددٖ ثٌددددددذ هحوددددددذ لل خل٘ ددددددخ سر٘غددددددخ الِ٘ئددددددخ فددددددٖ ا زوددددددب
ّصساي الضقبفددددددخ الددددددزٕ عقذرددددددَ هٌظوددددددخ الًْ٘٘ غدددددد ّْ ،فددددددٖ الودددددد روش االعددددددزضٌبرٖ االفزشا ددددددٖ لددددددْصساي
الضقبفددددددخ فددددددٖ الددددددذّل امعمددددددبي ثوٌظوددددددخ العددددددبلن امعددددددالهٖ للزشث٘ددددددخ ّالعلددددددْم ّالضقبفددددددخ (إٗغ٘غدددددد ْ)
ّفددددددٖ اال زوددددددب الشاثدددددد ّالعؾددددددشٗي مصددددددحبة الغددددددوْ ّالوعددددددبلٖ ّصساي الضقبفددددددخ فددددددٖ دّل هجلددددددظ
الزعددددبّى لددددذّل الخلدددد٘ العشث٘ددددخ .أهددددب عددددعبدح الؾدددد٘خخ ُددددال ثٌددددذ هحوددددذ لل خل٘ ددددخ هددددذٗش عددددبم الضقبفددددخ
ّال ٌدددددْى ف دددددبى لِدددددب حمدددددْس فدددددٖ العذٗدددددذ هدددددي امحدددددذاس الخبس ٘دددددخ الزدددددٖ أ ٘ودددددذ عدددددي ثعدددددذ ،هضدددددل
اال زوددددددب االعددددددزضٌبرٖ مصددددددحبة الغددددددعبدح الوغدددددد ّل٘ي عددددددي الزددددددشاس الضقددددددبفٖ غ٘ددددددش الوددددددبدٕ فددددددٖ
الددددددذّل العشث٘ددددددخ ،اال زوددددددب امّل لؾددددددج خ هددددددذى الًْ٘٘غدددددد ْ للز ددددددو٘ن ّالٌددددددذّح ال زشًّ٘ددددددخ ثعٌددددددْاى
الزغبها ث٘ي الضقبفبد هي أ ل عبلن أفمل".
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