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ءازعالا يئالمز

 ينيطسلفلا بعشلا ههجاوي يذلا عضولا ءازإ ديدش قلقب رظنن نييلاطيالا نييميداكألا نم ةعومجم نحن
 اميس ال ،ليئارسإ ةلود لخادو )ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ( ةلتحملا يضارألا يف ءاوس ،سرادملاو تاعماجلا يف
 انتبرجت لالخ نم ."ليئارسإ برع" مهيلع قلطي نيذلا نم نويلم نم رثكأل انطوم يه يتلا ,ليلجلا يف
 انل حمسي عضو يف انسفنأ ربتعن ,ةيليئارسإو ةينيطسلف زكارم يف تيرجأ ثوحبل ادانتساو ،ةرشابملا
 ماع ذنم .ينيطسلفلا بعشلا قحب ركفلاو ميلعتلا ةيرحو ميلعتلا قحل ةريطخلا تاكاهتنالا بجشب

 ةلودل ةيجولونكتلاو ةيملعلا ثوحبلا لاجم يف لوألا يبوروألا كيرشلا ايلاطيا تحبصأ امدنع ,2009
 يميداكألا عمتجملا حبصي نأ يرورضلا نم هنأ ىرن ،هالعأ ةروكذملا تاكاهتنالا نع ةلوؤسملا يهو ،ليئارسإ
.زييمتلا لاكشأ نم لامعألا هذه لثمل ايعاو يلاطيالا

 ةضورفملا دويقلاو لالتحالا لعفب ةينيطسلفلا رشع يدحالا تاعماجلل يملعلاو يفاقثلا ىوتسملا رثأت دقو
 تاعماجلاو سرادملا قالغا دعبف .ةعبارلا فينج ةيقافتال رمتسم كاهتنا يف ,ةبلطلاو نيسردملا لقنت ىلع
 ولسوأ تايقافتا تدأ ،)1993-1987( ىلوالا ةضافتنالا لالخ ةيليئارسالا ةموكحلا لبق نم ةينيطسلفلا
 شيجلا بناج نم تاكاهتنالا نكل ،ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا لظ يف ميلعتلاو ةيبرتلل ةرازو ءاشنإ ىلإ
 2000 لوالا نيرشت نيبف ،ةيرشبلا حاورألا يف رئاسخلا ثيح نم .ةلصاوتم تلاز ام يليئارسإلا
 .نيرخآ 738 نجسو ،)رصاق 3607 مهنيب( 4852 حرجو بلاط 658 لتق ،2008 ناريزحو
 190 ىلع ضبقلا ءاقلا ىلا ةفاضالاب ،حورجب 55 ةباصاو اذاتسأ 37 لتق مت دقف ,ةذتاسألل ةبسنلابو
 يلك لكشب )خلا و ،تادعملاو ينابملا( تاعماجلا تباصا يتلا رارضالا تلصو ،اهتاذ ةرتفلا لالخو .نيرخا
 تقحل يتلا رارضألا نأ نيح يف ،يكيرما رالود 7.888.133 ىلا ةيليئارسإلا تاحايتجالا ببسب
 نيلجسملا بالطلا ةبسن ضافخنا ينعي اذه لك .يكيرما رالود 2.298.389 ىلا تلصو سرادملاب
 نا ثيح :ةريبك ةجردب يواسأم عضولا نإف ,ةزغ عاطقل ةبسنلاب امأ .ةذتاسألا لبق نم دودحم روضحو

 ةيليئارسإلا ةيركسعلا ةيلمعلا لالخ .روضحلا مهنكمي ال ةذتاسألا نم ٪ 40 و بالطلا نم ٪ 50
 280 ةيليئارسالا تارئاطلا ترمد ،)2009 رياني / 2008 ربمسيد( ,ةزغ يف "بوبصملا صاصرلا"
.اذتاسأ12و ابلاط 164 لتق مت ,مايأ ةعضب ةرتف يف .ايعماج ينبم16و ,ةناضحو ةسردم

 اكاهتنا لكشت لقنتلا يف نيينيطسلفلا ةذتاسألاو ةبلطلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا نإف ,كلذ ىلع ةوالع
 نم لعجت ةيبرغلا ةفضلا ءاحنأ يف ةرشتنملا ةيركسعلا زجاوحلا .يميداكألا طاشنلاو ةساردلا يف قحلل
 اهلالخ نم متي يتلا تايلآلا نوكت ,تاناحتمالا تارتف لالخو ؛تاعماجلاو سرادملا ىلإ رفسلا بعصلا
 رفس لقرعي ةزغ عاطق ىلع ضورفملا راصحلا نإف ،ىرخأ ةيحان نم .نوكي ام بعصأ ةيوهلا تاقاطب صحف



 ةيرح نم اضيا دحيو ،ةيبنجألا تاعماجلا يف ثوحب ءارجإ ىلإ نوعسي نيذلا نيينيطسلفلا ةذتاسألا
 ايونس بلاط 1000 نم رثكأ عنم يلا ةفاضالاب ، ةزغ تاعماج ةرايز نولواحي نيذلا بناجألا ةذتاسألا
 تاعماجلا يف برعلا بالطلا دض زييمتلا تالاح لهاجتن نأ نكمي الو .جراخلا يف ةساردلا يف نوبغري
 سيردت ةئيه ءاضعأو بالط يلثمم لبق نم ةعساو تاداقتناو بجش ىلا يدا يذلا رمألا ،ةيليئارسإلا
 تاسسؤملا ناف ،معأ هجوبو .ةيليئارسإلا ناسنإلا قوقح تامظنم بناج نم كلذكو ةينيطسلفلا تاباقنلا
 دقف ،كلذ نم سكعلا ىلع .عارصلا يف ادياحم وا دقان فقوم يأ ينبتت مل ةيسيئرلا ةيليئارسإلا ةيميداكألا
 ىلإ اودامتو ،ليئارسإ يف ةيركسعلا تاسسؤملا ةنميه حلاص يف بصت يتلا ةيملعلا ثوحبلا معدب اوماق
 يصون .ةلتحملا يضارألا يف ةيعرش ريغ ةنطوتسم يف عقت يتلاو ،ليئرا ةيلك "ةعماج زكرمب" فارتعالا دح
 ةيميداكألا تاسسؤملا ؤطاوتو ايميداكأ ليئارسا ةعطاقم " ناونعب ،رليك يروي هدعأ يذلا فلملا ةءارقب
."ةينيطسلفلا يضارألا لالتحا يف ةيليئارسإلا

 نأ ذإ ،ليئارسإ برعو ينيطسلفلا بعشلل ةيقيقح ةيقرع ةدابإ ثودحب ديازتمو ادج ريبك لامتحا كانه
.مهب ةصاخلا ةيوغللاو ةيفاقثلا مهتيوهو مهخيرات يعولا مهنادقف وهو ريبك رطخل ضرعتت ةباشلا لايجألا

 ةلاسرلا هذهل يباجيا لكشب اوبيجتست نأ مكنم بلطن ،لوألا ماقملا يف ؟حرتقن اذامو لعفن نا يونن اذام
 فاك ددع موقي امدنع .ةينيطسلفلا تاعماجلا معدل لخدتلا لجأ نم انعورشم يف انيلإ مامضنالاو ةحوتفملا
 نم ةذتاسأ روضحب ،ةيلاطيإ تاعماج يف ةيسارد تاقلح ميظنت دون ،هذه انتقيثو عيقوتب ءالمزلا نم
 لجأ نم ةسوملم لئاسو عضوو ديدحت وه فدهلا نوكيسو .ةيليئارسإو ةينيطسلفو ةيلاطيإ تاعماج
 نم نوكيسو .ءاملعلاو ليئارسا برعو نيينيطسلفلا ةبلطلا نم ةباشلا لايجألاو تاعماجلا معدل لخدتلا
 ميلعتلل ةينيطسلفلاو ةيلاطيالا تاسسؤملا نيب يميلعتو يملعو يفاقث نواعت تايقافتا عيقوت ادج ديفملا
 كلذو ،لئاسملا هذه نأشب ينطو عامتجا لوأ ميظنت يهو ىرخأ ةوطخ كانه نوكي دق .ثحبلا و يلاعلا
 نأ هنأش نم وه ام لك نكلو ،يميداكأ عباط تاذ ةرورضلاب سيلو ،ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا ةكراشمب
 بيردتلاو ميلعتلا نم ديج ىوتسم قيقحتل نيينيطسلفلا نم ةباشلا لايجألا ةدعاسم :انعورشم معدت
.رمتسملا عمقلاو راصحلاو لالتحالا نم مغرلا ىلع ،لماك يتاذ مكح لظ يف ،يعماجلا
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