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رورحش ناسغ .د ملقب ... يركسعلا قافنإلا نونج اوفقوأ :2014 يملاعلا هموي يف

 بناوج يقابو حلستلا جمارب ىلع ،رالود تارايلم سمخ نم برقي ام ملاعلا قفني ،موي لك رجف غوزب عم

 سمخلا تحت ةيرمعلا ةئفلا نم لفط فلأ24 وحن تومي مويلا تاذ يفو ،ىرخألا يركسعلا قافنإلا

 يملاعلا قافنإلا اذھ ديزي .ءاذغلاو ءاودلا ىلإ راقتفالا ببسبو ،اهجالع نكمي ضارمأ ببسب تاونس

 انملع اذإً املأو ةرارم تاقرافملا دادزتو ،ةدحتملا ممألا تاسسؤم لكل ةيونسلا ةنزاوملا فعض نع يمويلا

 نأ امك ،عمجأ ملاعلا يف نيديدشلا رقفلاو عوجلا نم صلختلل يفكي حلستلا ىلع قفني امم طقف %7 نأ

 ،ديدشلا رقفلا ةحفاكم مضتيتلا ةيفلألل ةيئامنإلا فادھألا قيقحتل يفكي حلستلا ىلع ملاعلا هقفني امم 20%

 ةئيبلاو ،ةأرملا نيكمتو ،ةمومألا ةياعر جمارب زيزعتو ،يساسألا ميلعتلا قيقحتو ،لافطألا تايفو ضفخو

 .2000 ماعلا ذنم ملاعلا اهيلإ علطت املاط فادھأ يھو ،ايرالملاو زديإلا ةحفاكم ىلإ ةفاضإلاب ،ةمادتسملا

 ظافحلاو ةيوونلا اهتحلسأ ةنايص لجأ نمً ايونس رالود رايلم100 نم رثكأ اھدحو ةيوونلا لودلا قفنت

 نإ اقح .اھريغو ،ضارمألا ةحفاكمو ،ميلعتلاو ،يملعلا ثحبلا ىلع اهتقفنأ ول ملاعلا نوكي فيكف ،اهيلع

 ليومت يف رطقيو رطقي امنيب ،يركسعلا قافنإلا ليومت يف ،نونج هدعب ام ،نونجب فرسي مويلا ملاعلا

.ةيمنتلاو مالسلا دوهج

 رشع عبارلا يف ةعبارلاةيونسلا ةيملاعلا هتلمح ،ةفلتخملا ملاعلا مصاوع يف يندملا عمتجملا قلطي كلذل

 تاجاح باسح ىلع ،موي دعبً اموي ديازتي يذلا قافنإلا اذھ ،يركسعلا قافنإلا نم دحلل ناسين /ليربأ نم

 يف يناسنإلا عمتجملابكتفي يذلا ضرملاو رقفلاو لهجلا ثولاث ةحفاكمو ةيمنتلا يف ةيساسألا ناسنإلا

 .ناكم نم رثكأ
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سدكت يتلا ةھوبشملا تاقفصلاو ،ةسايسلا بيعالأو ،تايولوألا ىضوف قافنإلا اذھ بوشي امً اريثك معن

 ءارثإلا ريغ اهخيرات فرعي ال يتلا ةحلسألا تاكرشو ،تارارقلا عانص نم ةنفح بويج يف تارايلملا

.مهلبقتسمو اهلافطأ توق نم بوعشلا هعفدت يذلا ظھابلا يناسنإلا نمثلا ناك امهم

 مالعإلا لئاسو هيف يودت يذلا تقولا يف هنأ ،هتركذ ام اريثكو ،يملاعلا مويلا اذھ يف ،ةلب نيطلا ديزي ام

 يندملا عمتجملا توص هيف عفتريو ،ملاعلا ىلإ مويلا اذھ لئاسرو سورد نع ثدحتت يھو ،ةيبرغلا

 ،اھراجت تايروطاربمإ تاحاسو حالسلا ةعانص مصاوع يف كانھو انھً اجتحموً اضفار ،يبرغلا

،اهيف مالعإلا لئاسو يفتكتو ،ةيمانلا ملاعلا نادلب يف اھاياحض تاحاس يف مويلا اذھ بيغي داكي ،اهتاكرشو

.كانھ نم ربخو ،انھ نم ربخ لقنب ،لاوحألا لضفأ يف

 تامظنم بلاطننأ الإ ،يملاعلا يركسعلا قافنإلا نع ةيملاعلا دوهجلا هذھ يف كراشن نحنو انعسي ال

 حلستلا ىمح فقو ىلع لمعت نأ تاموكحلاو ،مالعإلا لئاسوو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يندملا عمتجملا

 زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،مالسلا ءانبو ةيلودلا ةيعرشلا تارارقل لاثتمالاو ،يركسعلا قافنإلا لاكشأ يقابو

 نمأو ةمالس قوفو ةليبنلا ةيناسنإلا ميقلا قوف حبرلا عضت يتلا ةراجتلا هذھ يف داسفلا ةحفاكمو ةيفافشلا

.يناسنإلا عمتجملا هافرو

يناسنإلا نمألل ةيبرعلا ةكبشلا ... رورحش ناسغ .د
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