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 ؛ةداعسلاو يلاعملا باحصأ
 ؛ةداسلاو تاديسلا تارضح
 روضحلا هيلع رذعت يذلا ناسنإلا قوقحب فلكملا يرازولا بودنملا ديسلا مس' يندعسي
 هتايحت مكغلبأو ،ةيبرغملا ةكلمملل افويض مكب بحرأ نأ ،ةئراط ةيحص فورظل مكعم
 ةيلودلا ةودنلا هذه لاغشأل قيفوتلا لماكبو برغملا يناثلا مكدلبب ديعس ماقمب مكل هتاينمتمو
  .ةماهلا

 ؛ةداسلاو تاديسلا تارضح 

 ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا تايلآلل ةبسنل' يلودلا ثدحلا اذه يف مويلا يقتلن
 يه ةمهلم ةيلود ةقيثو ىركذب ملاعلا لافتحا فداصي يذلاو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف
 .نيعبسلاو ةعبارلا هاركذ مyألا هذه يف دلخن يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

 ا�إف ،نالعإلا اذه عم ةدحتملا ممألا ديعص ىلع تقلطنا دق ناسنإلا قوقح تناك اذإو
 تامازتلالا عاستا ىلإ ىدأ يذلا ءيشلا ،يرايعملا ديعصلا ىلع اتفال اروطت مويلا تفرع
 يف اهلامعإ ىلع رهسلاو تامازتلالا هذ� ءافولا عبتت م� تyدحت روهظ ىلإ ىضفأو ةيلودلا
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 هذه قيقحتب ةليفكلا ةبسانملا ةيتاسسؤملا تايلآلا نأشب يلود ريكفت رهظ انهو .عقاولا ضرأ
 .تyاغلا

 ةيلآ ثادحإ يف ريكفتلا ىلإ ةقابس ةيبرغملا ةكلمملا اهنمض نمو لودلا ضعب تناك نئلو
 اميسالو ،ةدحتملا ممألا نإف ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تامازتلالا لامعإ عبتتب ةفلكم ةينطو
 تادهاعملا تائيه حالصإ لوح 2012 ةنسل اهريرقت ذنم ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا
 تايلآلاو ناسنإلا قوقح سلجم لخاد يراجلا شاقنلا اذكو ،ةلصلا تاذ اهلامعأ يق'و
 ةلاعفلاو ةعجانلا تاهجوتلا ةسسأمو تاشقانملا ريسيت ىلع تصرح دق ،هل ةعباتلا ةيعرفلا
 تايلآلا هذه تعمج يتلا ةيرواشتلا تاءاقللا هتزرفأ ام اميسالو ،ةينطولا تايلآلا هذه نأشب
 هذه ثادحإ ةرورضو ةينهار ديفي ايلود اهجوت كلذب ةسركم ،ملاعلا ربع ةفلتخم نادلبب
 ،هتyدحتو ناسنإلا قوقح قاطن عاستاو ةيلودلا تامازتلالا ديازت قايس يف تاسسؤملا
 .هجو لمكأ ىلع اهماهمب مايقلل ةيرورضلا لئاسولا نم اهنيكمتو

 ،ةيرازولا وأ ،ةلقتسملا ةيلآلا ةغيص ذخ¥ دق يتلا تاسسؤملا هذه لاكشأ عونت نم مغرل'و
 اساسأ ىلوتت ثيح ،فئاظولاو راودألا يف ةكرتشم اهعيمج لظت ا�إف ،ةيرازولا نيب ةكرتشملا وأ
 ،مهعم راوحلاو ةكارشلاو رواشتلاو نواعتلاو نيينعملا نيلعافلا ةفاك نيب مادتسملا قيسنتلا ماهم
 .ينطولا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح زيزعت ىلإ يمرت تاردابم ميدقت نع الضف

  ؛ةداسلاو تاديسلا تارضح 

 هذهل لوألا ليجلا ثادحإ ىلع تاونس رشع نع ديزي ام رورم دعب مويلا ªءاقل نإ
 ةكراشملا لودلا براجت ديصرت حيتي امب ،اديفمو ايلمع ءاقل نوكي نأ هنم ىخوتن ،تاسسؤملا
 مادتسملا راوحلل تاءاضف قلخ لبس ثحبو ،اهنيب اميف تاربخلاو ىلضفلا تاسرامملا مساقتو
 قوقحب ةينعملا تايلآلا يق'و تاسسؤملا هذه نيب تاكارشلا ريوطتو نكمملا نواعتلاو
 جمªرب وه يساسأ كيرشب انعم مويلا ةلثمملا ةدحتملا ممألا ةموظنم نأ كشالو ،ناسنإلا
 زيمتم معدو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا يلثممل ةنزاو ةكراشمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا
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 تªاكمإ يف ريكفتلا تاراسم معدل yوق ادنس لكشي ،ناسنإلا قوقحل يكرمنادلا دهعملل
 .يلبقتسملا نواعتلا غيصو

 ليعفت يف ماهسإلل ªدادعتسا دكؤن ناسنإلا قوقحب ةفلكملا ةيرازولا ةيبودنملا يف اننإو
 ىلإ ةفداهلا تاردابملا لك يف طارخنالاو ةيلودلا ةودنلا هذه لاغشأ نع ةئشانلا تامازتلالا
  .ةكراشملا تاسسؤملا يأر اهيلع رقتسيس يتلا ةهيجولا تاحرتقملا لامعإ

 فيطللا دبع ذاتسألا لدعلا ريزو يلاعم ىلإ ريدقتلاو ركشلا صلاخب هجوتأ نأ ،ماتخلا يف دوأ
 ةيبودنملا لامعأل لصاوتملا همعدو ةيلودلا ةودنلا هذه حاتتفال هروضحب انفرش يذلا يبهو
 انئاكرشل ركشل' هجوتأ امك ،ناسنإلا قوقح ةسايس نع يموكحلا لوؤسملا هتفصب ،ةيرازولا
 ركشلا هيجوتل كلذك ةبسانم يهو ،ةودنلا هذه حاجنإل ريضحتلا يف ةميقلا م�اماهسإ ىلع
 تاسسؤملاو تاعاطقلا نع نيلثممو ءاربخو ىوتسملا يعيفر نيلوؤسم نم نيكراشملا لك ىلإ
 نيب نواعتلاو راوحلا تانبل ءاسرإ نم نكمت جئاتنب انتودن لاغشأ جوتت نأ نيلمآ ،ةكراشملا
 .ناسنإلا قوقح لاجم يف ةعباتملاو ريراقتلا دادعإو ذيفنتلل ةينطولا تايلآلا

 .مكل اركش

 


