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!هيقيقحلا همزالاو ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلا

عرق وبأ لقع :بتاكلا

 نم لھ :هينيطسلفلا تاعماجلا مامأ هبكرملا تايدحتلا " ناونعب ناك يذلاو ،هينيطسلفلا "نطاوم" ةسسؤم رمتؤم دقعنا ،مايأ ةدع لبق

 ،ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلا اهشيعي يتلا ةقيمعلا همزالا ،شاقنلا لالخ نم وأ اهميدقت مت يتلا تاضورعلا لالخ نم احضاو ناكو ،"؟جرخم

 يأ ،تاجرخملا لالخ نم وأ ،يثحبلاو يميداكالا ريكفتلاو هيعمتجملا ةفاقثلاو ةيوهلاو ةبلطلا ةيعون يا ،تالخدملا ثيح نم ءاوس

 ،رشنلل اهتمئالم وأ اھرشن ناكمو ثاحبالا ةيمكو ةيعون ثيح نم وأ ،لمعلا قوسو عمتجملاو دلبلا تاجايتحال مهتمئالم ىدمو نيجيرخلا

 ةوسا ،ةتايولوا حيضوت يف همھاسملا وأ ةلكاشم لح لجا نم ،عمتجملا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم طارخنأ ىدم ثيح نم وأ

.ىرخأ نادلب يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب

 ،يندم عمتجم تاسسؤم وا ،تاعماجلا وا ،ةيمسرلا تاهجلا لالخ نم ءاوس ،ةمدقملا قاروالا لالخ نم عامجالا هبش نم اعون كانھ ناكو

 ثيح نم ءاوس ،اندالب يف يلاعلا ميلعتلا موهفم يف رييغتلا يف ءدبلا ةرورض وأ ،رييغتلا ةيمھا ىلع ،نييميداكأو نيثحاب لالخ نم وأ

60 يلاوحب مھددعردقي نيذلاو ،ايونس يلاعلا ميلعتلا نولخدي نيذلا ةبلطلا ةيمك يأ ةيمكلا وأ ،ةيعمتجملا هرظنلا ةيحان نم وأ ،ةيوهلا

 ثحبت يتلا ةعماجلا يا ،هيثحبلا هعماجلا موهفم وحن رثكأو رثكأ هجوتلا ةيمھأو ،يملعلا ثحبلا ىلع زيكرتلا ثيح نم وأ ،ايونس بلاط فلا

 نم وأ ،ىودجلا ةميدعو هرركملا تاصصختلا نم صلختلا ةيحان نم وأ ،هيملاعلا وحن هجتت يتلا ةعماجلا يأ ،سكعلا سيلو سردت نأ لبق

 ميلعتلا وحن هجوتلا جمد ةيحان نم وأ ،ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلل يرصع ديددج نوناق نس وأ ،يلاعلا ميلعتلا سلجم ليعفت ةيحان

 اميف وأ ،هيموكحلا هعماجلاو ةيراجتلا يأ هصاخلاو هماعلا ةعماجلا موهفمب قلعتي اميف وأ ،عمتجملا يف يجيتارتسا لكشب ينقتلاو ينهملا

 ؟اھريغ وأ ةصاخ تناكأ ءاوس ،هديدج تاعماج ىلا عمتجملاو دلبلا ةاجاحب قلعتي

 ةئبعت عطتست مل ،هقومرملا وأ هقيرعلا تاعماجلا ىدحا نأ ،رمتؤملا لالخ اهميدقت مت يتلا ،هكبرملا لب ،هجعزملا ماقرالا نمض نمو

 مغرو ،ديدج بلاط 3000 لا لوبق لجا نم %65 لا ىلا لوبقلا لدعم ضفخ ىلا ترطضاو ،ماعلا اذهل ددجلا ةبلطلل اهتددح يتلا دعاقملا

 ةلحلحل وأ ،ةيلاملا ةمزالا لحل ةبلطلا نم طاسقالأ ىلع زيكرتلا وھ ريبكلا ددعلا اذهل يساسالا ببسلاو ،ددعلا اذھ بذج عطتست مل كلذ

 ودبي ام ىلع يتلاو ،ىرخالا تاعماجلا ىلع قبطني هنأ حضاولا نم ،هعماجلا هذھ ىلع قبطني امو ،هنم يناعت يتلا ةينازيملا يف زجعلا

 نيذلا يا ،يزاوملا راسملا يف ةيلطلا دادعا ةدايزو ، %65 لا ىلا لدعملا ضيفختب يا ،هسايسلا هذھ عابتاب نينس لبقو تأدب اهنأ

 ىلع تاعبت نم كلذل امو ،ايونس يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ديدج بلاط فلا 60 يلاوح لوخد رسفي ام اذھو ،طاسقالا نم فعضلا نوعفدي

؟كلذ ىلا امو هلاطبلا بسنو يميداكالا ءاطعلاو يملعلا ثحبلا ىوتسمو ةبعشلا يف دادعالا ىلعو ةدوجلاو ةيعونلا

 نم ةيعامتجالاو هيوبرتلاو هيناسنالا مولعلا يجيرخ دنع ةلاطبلا ةبسن نا ،كلذك اهيلا هراشالا تمت يتلا هجعزملا ماقرالا نمض نمو

 عونتم جيرخ فلأ 40 يلاوح جزب ايونس موقت ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نأو ،نيجيرخلا نم %70 يلاوح ىلا لصت انتاعماج

 ىلا نوهجوتي ددجلا ةبلطلا عبر نأو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ،لمعلا جيرخ فالا 9 ىصقأ دحكو طقف مهنم دجي ،لمعلا قوس ىلا

 ةبسن %20 لا زواجتت ثانالا ةبسن نأو ،قالغالا ىلا قيرطلا يف اهضعب يتلا ،هيملعلا تاصصختلا نع اديعب ،ةيرادالاو هيراجتلا تاصصختلا

 ةبسنلا نم %16 لا زواجتت مل لمعلا قوس يف تاجيرخلا ءاسنلا وأ ثانالا ةبسن نا ملعلا عم ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف روكذلا

؟نيلماعلل ةيلكلا

 نم فالالا قحتلي ،يسارد لصف وأ ماع لك يف ثيح ،عمتجملاو يلاعلا ميلعتلا تاجرخم نيب دوجوملا ريبكلا خرشلا وأ ةمزالا سكعي اذھو

 وأ ةليئض صرف يھ ،تاصصختلا هذھ يف لمع داجيا صرف نا نوفرعي مھو ،ةينيطسلفلا تاعماجلا يف ةرركم تاصصخت يف ةبلطلا

 تاصصختلا هذھ يف عابشالا قوف ةجرد ىلا لصو وأ عبشم حبصا دق ينيطسلفلا عمتجملا نا ةرازولاو تاعماجلا كلذك فرعتو ،ةمودعم

 وا طيطختلا ؤس سكعيو عمتجملا ىلع ةلاع حبصا دق اھؤاقب ناو ،تاعماجلا لك يف اهيلا ةجاح ال لقالا ىلع وأ ،اهيلا ةجاح ال يلاتلابو
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 مامتھالا ىحضا ثيح ،عمتجملا تاجاحبو نيجيرخلا لبقتسمب مامتھالا مدع رهظي كلذكو ةلوؤسملا تاهجلاو تاعماجلا لبق نم ةرادالا

.ةيلاملا تاعماجلا ةمزا لح ىلا فدهت يتلاو ،ةيلاملا رومالاو طاسقالا يلاتلابو ةبلطلا دادعأ يا ،ةيمكلاب طقف

 رمثتست يذلا ،يميداكالا ريغ ميلعتلا وأ ،ينقتلاو ينهملا ميلعتلا وحنو يميداكالأ ميلعتلا وحن ةرذجتملا عمتجملا ةرظن يف همزالا سكعيو

 الا ،اندالب يف ةنع ريثكلا ثيدحلا مغرو ،لودلا هذھ يف ريثكلا ةيلع لبقي يذلاو ،اهطيطختو اھرداصم نم ربكالا ءزجلا ةمدقتملا لودلا ةيف

 لكشبو ةطبر مث نمو ،ةوحن ةبلطلا ةجوت لجا نم تايناكمالاو صرفلا قلخ لجا نم وأ ،ةيلع لابقالا عيجشت لجا نم مت دق ليلقلا نا

 ىلع ةبلطلا ةيبلاغ لبقي ، ملاعلا لود ضعب يف ثيح ،عمتجملا تاجايتحا عم عونلاوا مكلا ثيح نم ءاوس ،ىدملا ديعبو يجيتارتسا

 قباستتو ،ةيف صاخلا عاطقلاو ةلودلا رمثتستو ،ةيناثلا ةجردلا نم ميلعت ةنأب روعشلا وا ةيساسح نودبو ،ينقتلاو ينهملا ميلعتلا

 ىلع قبطنت يتلا بسنلا كلت نييجيرخلا دنع ةلاطبلا بسن غلبت الو ،لمع صرف نيجيرخلا دجيو ،ةيجيرخ ىلع تاكرشلاو ةعانصلا

 .اندالب يف تاعماجلا يجيرخ

 نع عمسن انحبصأ ثيح ،هتيمھأو هرود ىلا وأ ،ينيطسلفلا "يلاعلا ميلعتلأ سلجم " ىلا ةرظنلاب قلعتي اميف همزالأ كلذك احضاو ناكو

 يأ نودب ،ينيتور ءارجأك متي حبصأ يذلاو ،سلجملأ اذهل ام عامتجأ كانھ نوكي نيح طقف ،"ينيطسلفلأ يلاعلأ ميلعتلأ سلجم " مسأ

 يف رييغتلأ ،عيمجلأ هب يداني يذلاو ،بولطملأ يرذجلأ رييغتلا ثادحإب قلعتي اميف دوجو وأ ،ضرالأ ىلع يقيقح دوجو وأ لخدت

 تاجايتحأب قلعتي اميفو ،ينيطسلفلأ يلاعلأ ميلعتلأ ب قلعتي اميف ،كلذل قيبطتلأ يفو تاراسملأ يفو تاسايسلأ يفو تايجيتارتسالأ

.اهل مئاعدلأ مھأ ،ةتازارفأو يلاعلأ ميلعتلأ ربتعي يذلاو ،انداصتقأبو انب ةصاخلأ ةيمنتلأ تاراسمب قلعتي اميفو ،ميلعتلأ اذھ نم عمتجملا

 كلذك حيحص نكلو ،هيموكحلاو هصاخلاو هماعلا نم عاونالا لكبو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ئلتمي ينيطسلفلا عمتجملا نا حيحص ثيح

 يتلا ،تاجايتحالاو تايولوالا ىلع رثكا زيكرتلا ثيح نم ،ملاعلا يف لصحيو لصح يذلا يلاعلا ميلعتلا يف يعونلا مدقتلا بكاون مل اننا

 عاطقلا عم ةقالعلا يلاتلابو ،عمتجملا يف ثاحبالا تاقيبطتو ،هعماجلل هيثحبلا هغبصلا وأ ثاحبالا ةيمھا كاردا ثيح نمو ،ةعرسب ريغتت

 ريكفت يف رودي يذلاو ربكالاو مھالا لاؤسلا نا الا ،اندنع يلاعلا ميلعتلا ىلع لابقالا ةلصاوم مغرو نكلو ،يندملا عمتجملا عمو ،صاخلا

 وأ ةلھؤي نا نكمي يذلاو ميلعتلا تاونس لالخ هباستكا متي فوس يذلا ام لھ وھ يلاعلا ميلعتلا لخدت ةينيطسلف وا ينيطسلف لك

؟هيملاعلا ىوتسم ىلع وأ يلحملا قوسلا يف ءاوس ،ةرادجب هسفانملاو ،لمعلا قوس لوخد ىلا اهلھؤي

 يف يلاعلا ميلعتلا فادھاو ةفسلف ةعجارمب لقالا ىلع وأ حالصاب دوعولاو تاحيرصتلاو تادشانملا مغرو هنا ،كلذك حضاولا نم ناكو

 نم ءاوس ،ةيلع اندتعا يذلا راسملا وا ،يديلقتلا طمنلا تابو ،ةريغ وا يمسرلا ىوتسملا لالخ نم ءاوس ،ثدحي مل كلذ نا الا ،اندالب

 ىلع وا ،عمتجملا تاجايتحا عم يلاعلا ميلعتلا طبر ثيح نم وا ،يملعلا ثحبلل تايناكمالاو رداصملا ريفوت وا ريياعملا وا تاصصختلا ثيح

 عبرا ءاضقل طقف ةنا ىلع يلاعلا ميلعتلا ىلا ةرظنلا تلاز امو ،دئاسلا وھ طمنلا اذھ تاب ،اندالب يف صاخلا عاطقلا تاعلطت عم لقالا

.نكما اذا ام ةيعامتجأ هناكم وأ ةفيظو ىلعو ةداهش ىلع لوصحلا مث نمو ،رثكا وا لقا وا تاونس

 نم ليلق ددعلو ةريغص ةعقب يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم ريثكلا كلميو ملعتم عمتجم ةنأب ينيطسلفلا عمتجملا راختفا ةلصاوم مغرو

 يلع تاعماجلا فينصت متي يتلا ةيملاعلا ريياعملا لالخ نم صخالابو ،ةتيعونو يلاعلا ميلعتلا موهفم يفروطتلا مدع نا الا ،ناكسلا

 ىدم كلذكو ،تاساردلاو ثاحبالا ةيعون كلذكو ،بولسالاو جاهنملاو نيلماعلاو ةبلطلا ةيعون لمشت يتلا ةيميداكالا ةئيبلا يھو ،اهساسا

 فوس ،رابتعالا نيعب ريياعملا هذھ ذخا متي مل اذا ،ديدجتلا وا عادبالا و راكتبالا تايوتسمو ،ثاحبالل سانلا مادختسا وا عمتجملا ةدافتسا

 ةيحطس لولح داجيال لمعت ةينيطسلفلا تاعماجلا ىقبت فوسو ،ملاعلا يف روطت نم متي ام نع اديعب ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلا ىقبي

.ةيلاملا ريغو ةيلاملا اهتامزال

 مل ،رمتؤملا يف نوثدحتملا اهيلع عمجأ يتلاو ،ينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلا اههجاوي يتلا هيقيقحلا همزالاو ،ةمتاقلا روصلا هذھ لظ يفو

 لالخ نم وأ ،يلاعلا ميلعتلا سلجم وأ هرازولا لالخ نم ءاوس ،رييغتلاب ءدبلل ةددحم ططخ وأ ،هيعقاو ةيلمع تاحورطا ميدقت مت وا زربت

 وأ انھ موللا ءاقلاو ،يلاحلا عقاولا ةماود يف رودي عيمجلا نأ حضاولا نم ناكو ،ىرخالأ هيثحبلاو هيندملا تاسسؤملا لالخ نم وأ ،تاعماجلا

 ةقالعلاو ثاحبالاو هبلطلاو تاعماجلاب قلعتي اميف ىرخأ نادلب يف متي ام ىلا لصن نأب ينمتلا وأ لمالاو ،يضاملا ىلع يكابتلاو ،كانھ

 ةفاقثلاو ،ةتيمھأو ينقتلاو ينهملا ميلعتلاو ،يلاعلا ميلعتلا ىلا هتادادتماو ماعلا ميلعتلاو ،ةيلاملا تامزالاو ليومتلاو صاخلا عاطقلا عم

 اروفو ءدبلا ةرورض رمتؤملا اذھ لالخ نم حضاولا نم ناكو ،قيض يدرف يرسا يعامتجا راظنمب ميلعتلا ىلا رظنت تلاز ام يتلا ،ةيعمتجملا

 ربكالا زاجنالا ددهي تاب لكشب هرذجتو هقمعت ىلع عيمجلا قفتي عقنتسم نم جورخلا لجأ نم ،انبسانت يتلا ةيعقاولا ةيلمعلا ططخلا عضوب

.يلاعلا ميلعتلا يف لثمتملأ ينيطسلفلا عمتجملل
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