
 يفاحص نايب

 ةرازوو ،ةيردصلا ضارم@ل ةينانبللا ةيعمجلا 2010 ماع اهتقلطأ يتلا وبرلل ةينانبللا ةرداب*ا
 ةينانبللا ةيعمجلاب اهئاضعأ Yب ةنسلا هذه بحُرت ،نيMك ثيمس وسكMج ةكرشو ،ةّحصلا
    لفطلا ةياعرو ةيامح ةيعمجو ةعان*او ةيساسحلا ضارم[ ةينانبللا ةيعمجلاو ،لافط[ا ّبطل

 نع ًاضوع هتيادب دنع وبرلا ةرادإب ًاددجم ةئيهلا تحصن وبّرلا تdاح مقافتو عيبرلا ةيادب عم
هضارعأ فيفخت

 ،ةّحصلا ةرازو عم نواعتلاب وبرلل ةمظن4ا ةينانبللا ةئيهلا تقلطأ نأ دعب :2011 ويام/رايأ 11 ،توريب
 ...وبرلا" ناونعب 2010 ماع ةينطو ةلمح ،نيIك ثيمس وسكIجو ،ةيردصلا ضارمEل ةينانبللا ةيعمجلاو
 ةيعمجلاو ،لافطaا ّبطل ةينانبللا ةيعمجلا ةنسلا هذه ةرداب4ا هذه ىلإ تّمضنا ،"هيلع رطيست كيف كديإب
 لكشب رطيسن نأ ًاّيوس انناكمإب ذإ" ،لفطلا ةياعرو ةيامح ةيعمجو ،ةعان4او ةيساسحلا ضارمa ةينانبللا
 هتيادب دنع لصاوتم لكشب ضر4ا اذه ةرادإ ةرورض لايح يعولا ةدايزو هتّدحو وبرلا راشتنا ىلع لضفأ
 ةّحصلا ريزو يلاعم بسحب ،"ةيجاتنoا ّيندتو ةحصلا ىلإ ةءاسoا ىلإ يدؤت يتلا تابونلا بنجتل
 .ةفيلخ داوج دمحم روتكدلا

 فدـهب" ةـعومـج4ا هذـه اهنـم فـّلأتـت يتلا تاـنايكـلا عمـج ةّيمـهأ ىلع ثوحـب يدوـج روتـكدـلا ةئيهـلا سيـئر دّدـش
 ّنأ ترهظأ اهانيرجأ يتلا ثاحبaا ّنأ اّميس z ،ةي4اعلا تاداشرoا بسحب لضفأ لكشب وبرلا ءاد ةجلاعم

 نوـناعـي مهنـم ةئـ4ا يف 78 و ديـج لكشـب مهـضرـم ىلع نورطيسـي دلبـلا يف وـبرـلا ىضرـم نـم طقـف ةئـ4ا يف  35
 وــبرــلا نــم نوــناعــي نــيذــلا لافــطaا نــم ةئــ4ا يف 70 براقــي اــمو اهــيدافــت ناكــمoاــب ّةداــح ضارــعأ نــم ماظتــناــب
 نـــع نوبيغتـــي وـــبرـــلاـــب �ـــباصـــ4ا �غـــلابـــلا نـــم ةئـــ4ا يف 30 نـــم رثـــكأ �ـــح يف ماظتـــناـــب مهـــسرادـــم نـــع نوبيغتـــي
  ".ضر4ا نع ةجتان تامقافت ببسب لمعلا

 ةلكشـمو نـمزـم ّيوـئر ضرـم وـبرـلا" ّنأ جنك مـيدـن روتـكدـلا ةـيردصـلا ضارـمEـل ةيـنانبلـلا ةيعمـجلا سيـئر حرـشو
 ةـفاـك ّصخشـُت z هـّنأ يه نانبـل يف ةيسيـئرـلا ةلكشـ4او .باصـ4ا ةاـفو ىلإ يّدؤـت نأ نكمـي ةريطـخ ةّيـ4اـع ةّيحـص
 يف ىضرــ4ا ّنأ اّميــس z ،جIعــلا فيــلاكــت ةداــيزو ةّيحصــلا ةــلاحــلا مــقافــت ىلإ يّدؤــي امــم ،بجــي امــك تzاحــلا
 ".ضر4ا ضارعأ نم طقف ّففخت يتلا ةيئاوهلا بعشلا تاعسوم ىلع دامتعzا يف نوطرفي نانبل

 نــــم %80" ّنأ ىلإ ةــــعانــــ4او ةيــــساسحــــلا ضارــــمa ةيــــنانبلــــلا ةيعمــــجلا ةسيــــئر ،زاــــب ةنــــيز ةروتــــكدــــلا تراــــشأو
 يف ةيــموــثرــج ريــغ تاــباهتــلا ىلإ يدؤــت يتلا ةيــساسحــلا نــم نوــناعــي ،مهنــم لافــطaا اّميــس z ،وــبرــلا ىضرــم
 �ـح عيبرـلا يف صاـخ لكشـب ّةداـح لـكاشـ4ا هذـه حبصت .سفنتـلا يف ةـبوعـص اهنـع جتنيو ةيـئاوهـلا تابصقـلا
 ".وبّرلا ىضرم ىدل اّميس z ةيساسحلاب تاباصoا ةدايز ىلإ ّوجلا يف علطلا رابغ يدؤي

 لّوأ وـه لافـطaا بيبـط ّنإ" ً:Iـئاـق لافـطaا ّبطـل ةيـنانبلـلا ةيعمـجلا سيـئر ،داّدـح فـيزوـج روسيـفوربـلا رـّسفو
 ءاد ةجــلاعــم يرورضــلا نــم اذــل .ةــلوفطــلا ةلــحرــم يف ًابــلاــغ ضرــ4ا رــهظي ذإ وــبرــلا ءادــب ةــباــصoا ّصخشــي نــم
 ةـفاـك لIـخ ضـيرـ4ا ةايـح ةيـعوـن �ـسحت فدـهب ،ةـعاـضرـلاو ةـيذغتـلا لمشـت لـئاـسو لIـخ نـم ركبـم لكشـب وـبرـلا
 ".اهلحارم



 وـــبرـــلا زـــكرـــم تـــسسأ يتلاو ،دوحـــل ليـــمإ هردـــنأ ةديســـلا اهـــسأرتـــت يتلا لفطـــلا ةـــياـــعرو ةـــيامـــح ةّيعمـــج تـــماـــق
 ريـثأتـلا ىلع ءوضـلا تّطلـس يتلا ،تاـحرـف لايـناد ةيعمـجلا ةرـيدـم اهتـّمدـق تاـنايـب ضرعـب ،2006 ماـع لافـطEـل
 نـم ّ�بـت ،اهـئارـجإـب تـماـق ةـنراقـم ةـسارد جئاتـن ىلإ ةريشـم ،ةيـعوتـلا ةداـيزو ةلـماشـلا ضرـ4ا ةرادo يباجـيoا
 ببــــسب ةــــسردــــ4ا نــــع بّيغتــــلاو ،%2 ىلإ %24 نــــم ءافشتــــسzا ةبــــسن ضفــــخ يف مــــهاــــس فيقثتــــلا ّنأ اهــــلIــــخ
 .%40 ةبسنب وبرلا ءادب ةطبترم لكاشم

  :وبرلا ضرمو وبرلل ةمظن*ا ةينانبللا ةئيهلا نع تامولع*ا نم ديزم
 مـلاعـلا يف ًاصخـش نويلـم 300 نـم رثـكأ يناعـي ذإ ،مـلاعـلا يف ًاـعويـش ةنـمزـ4ا ضارـمaا رثـكأ دـحأ وـبرـلا دعـي
 سفنتـــلا دنـــع ريفصـــلاو سفنتـــلا قيـــض لثـــم سفنتـــلا يف ةرركتـــم ضارـــعأو لـــكاشمـــب ضرـــ4ا اذـــه فصتـــي .هنـــم
 ةـــيرمـــع تائـــف ىلع رـــثؤـــتو تـــقوـــلا رورـــم عم فلتخـــت وـــبرـــلا ضارـــعأ نأ ىلإ راشـــيو .لاعســـلاو ردصـــلا قيـــضو
  .رخآ ىلإ درف نم اهتدش يف توافتتو ةفلتخم

 ماعـــلا �ـــعاطقـــلا �ـــب تاـــكارـــشلا مـــعد ىلإ ةحصـــلا ةرازو عم نواعتـــلاـــب وـــبرلـــل ةمظنـــ4ا ةيـــنانبلـــلا ةئيهـــلا فدـــهت
 ىدــــ4ا ىلع ةــــياــــعرــــلا زــــيزعــــتو ضرــــ4ا لوــــح يعوــــلا رــــشنو وــــبرــــلا ىلع ةرطيســــلا بيــــلاــــسأ �ــــسحتل صاخــــلاو
 لبــــــق نــــــم �بــــــسانــــــ4ا جIعــــــلاو صيخشتــــــلا ريــــــفوــــــت نامــــــضو ضرــــــ4ا لوبــــــق يف ىضرــــــ4ا ةدــــــعاســــــمو لــــــيوطــــــلا
.�صصخت4ا

 ،ىلوaا لـحارـ4ا يف مIـعoا لـئاـسو يف وـبرـلا اـياضـق ةيطغـت زـيزعـت ىلع ةيـلاحـلا ةـيوـعوتـلا ةطـشنaا زـكرتـسو
 ةنسـلا يف اهنـع فشكـلا متيـس يتلا ىرـخaا ةطـشنaا نـم ددـعو ةـماعـلا نـكاـمaا يف تابيتكـلا رـشن بـناـج ىلإ
 ءابــطa وــبرــلا ضرــم لوــح ةيهيــجوــت ئدابــم عيزوــتو وــيدارــلاو نوــيزفلتــلا ىلع تاــنIــعoا ثــب اهيــف امــب ،ةلبقــ4ا
.ةيلوaا ةيحصلا ةياعرلا

-ىهتنا-
،ةلمحلا مساب Yثدحت*ا عم تMباق*ا ءارجp دعوم ديدحتل وأ ،تامولع*ا نم ديز*
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