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 تابلقتلا مضخ يف صرفلا دصر

 2020 ربوتكأ 2 | "لاتيباك عاعش" ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا يقيدصلا مساج :ملقب

 ."هطوقس ءانثأ نيكسلا طقتلت ال" اهدافمو لاملا قاوسا يف لمع نم لك اهفرعي ةريهش ةلوقم ةمث
 دهشت قوس يف ءارشلا تايلمع ذيفنت رطاخم نم ريذحتلا يف ،ةلوقملا كلت قلطأ نم فده لثمتو
 .ةيقوسلا ميقلاو راعسألا يف ًاداح ًاضافخنا

 يفو ؟هتراسخ نكمي ام كانه سيلو ضرألاب ماطترالا ىلع تفراش دق نيكسلا هذه نأ ول اذام نكالو
 ؟ةيبذاجلا نم نيكسلا ذاقناب موقت ،ةظحللا هذه

 ال يذلا تقولا يف هنأ يهو ،ةغماد ةقيقح ىلع ءوضلا طيلستب انتبغر يف نمكت اذه انلوق نم ةياغلا
 نم "19-ديفوك" ةحئاج هب تببست ام لظ يفو ، رطاخملا نم ةيرامثتسا ةبراقم وأ ةيجيتارتسا يأ اولخت
 ىلع زيكرتلا ةيلاملا تاسسؤملاو دارفألا نم نيرمثتسملا ناكمإب ىحضأ ،قوبسم ريغ يلام شامكنا
 .ةحناسلا صرفلا نم ديدعلا مانتغاو فاشكتسا

 تاراسملا هيجوت ةداعإ وحن ًاروف لوحتلاو ،راظتنالاو بقرتلا ةلاح نم جورخلل ةجاح كانه انيأرب
  جئاتن زواجت دعب ةبقترملا ةقحاللا ةرتفلاو ةيلاحلا ةلحرملا تايضتقم قفو لمعلاو ةيجيتارتسالا
 .ةحئاجلا

 ةداعإ لاجم يف ةصصختملا انتامدخو انتاميدقت زيزعت ىلع "لاتيباك عاعش" يف  زكرن لاثملا ليبس ىلعف
 لوصحلل ةديازتملاو ةحلملا ةجاحلا ةيبلتو لامعألا عاطق يف ًاددجم ةايحلا ثب فدهب ،تاكرشلا ةلكيه
  .لاومألا سوؤر زيزعتو  ةديدج ةيلام دراوم ىلع

 ىلع تسكعنا يتلاو نامتئالا قاوسأ ىلع ةرطيسملا دومجلا ةلاحل  يدصتلل ةجاحلا انسمل دقل
 .ةحئاجلا نم ةررضتملا تاكرشلا نم ديدعلا ىدل سالفإلا رطاخم نم تززعو ةيدقنلا ةلويسلا تايوتسم
 ةريغصلا ءاوس تاكرشلا عاونأ ةفاك ةدعاسمل ًاردصم اهمدقن يتلا ةركتبملا لولحلا تلكش اذل
 ىلع ًامود صرحن نحنو .ةديدج ةينامتئا طوطخ ىلع لوصحلل ةمخضلا تاسسؤملا وأ ةطسوتملاو
 اهيرجن يتلا ةلكيهلا ةداعإ تايلمع ةفاك يف ءالمعلاو نيرمثتسملا عم ةمئاقلا انتكارش سيركت
 .ةيطغتلاب دهعتلا ةيلوؤسم انيلوتو لاملا سأر ةدايز تايلمع يف انرامثتسا لالخ نم ،مهحلاصل

 ةجاتحملا تاكرشلل لاملا سأر ليومتو ،تادنسلا رادصإ ةرادإ لاجم يف انتاربخ ىوتسم عيمجلا ملعي
 تماق دقو .اهيدل ةيدقنلا تاقفدتلا ىوتسمو دادسلا لاجآ نيب ةبولطملا ةمءاوملا ىلع اهتدعاسمو
 ،نيدلا ليومت تاقفص نم يكريمأ رالود تارايلم 4 نم رثكأ ةلكيهب ةيضاملا تاونسلا رم ىلع ةكرشلا
 عاعش تحجن دقو  .عفترملا دئاعلا تاذ ليدبلا ليومتلا تايلمع نم يكريمأ رالود رايلم 1 يلاوح اهيف امب
 لوأ وهو ،يتارامإ مهرد نويلم 125 همجح غلب ةحالملل جيلخلا ةكرش حلاصل كوكص رادصإ ةرادإ يف ًارخؤم
 نامتئالا قاوسأ ديمجت يف اهببستو 19-ديفوك ةمزا ءوشن ذنم ةقطنملا هدهشت دئاعلا عفترم رادصإ
 ةرتف لالخ رالود نويلم 600 نم رثكأ ىلإ اهترادإ عاعش تلوت يتلا كوكصلا تارادصإ مجح عفر ام .ةيملاعلا
 تاكرشلل ةمدقملا ةيراشتسالا انتامدخ زيزعت ىلع انلمع ،ءانثألا هذه يفو .ةمرصنملا فصنلاو ةنسلا
  .ةعونتم تاودأ ربع لاملا سأر عمج تايلمع ذيفنتل
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 ًاحوضو رثكأ نوكن انوعد

 ام لذب ًاعيمج انيلع نيعتي يذلا تقولا يفو .اهراثآ فشكتت لازتال ةيناسنإ ةثراك ملاعلا دهش دقل
 .ةريبك بساكم قيقحتل ةمّيق صرف دوجوب نمؤن ،يلاملا انلبقتسم ةيامحل انعسوب

 طاشنلا" ةبراقم ينبتل نآلا يلاثم تقولا نإف ،ذاوحتسالا تايلمع ءارجإ نع ةثحابلا تاهجلل ةبسنلابو
 دئاوع قيقحت ىلع ةرداق ،ةقطنملا قاوسأ يف نيرمثتسملل ةباذج صرف دوجوب ةقث ىلع نحنو ."ءانبلا
 .نحشلاو ةفايضلاو راقعلاو ةيحصلا ةياعرلا تاعاطقك ،ةيسيئر تاعاطق يف ةلدتعم رطاخم تاذ ةبسانم

 ليبس ىلع لمشت ةقطنملا قاوسأ يف ةعونتم تايلمعل ةديدعلا تاجايتحالا ديدحت يف انلغشنا دقل
 تايلمع ليومتو ؛يلحرملا ضرقلاو ؛لاملا سأر ةيمنتو ؛لجألا ةريصق ةلمسرلا ةداعإ رصحلا ال لاثملا
 وهو، ةحلملا تاجاحلا ليومت ىوتسم ىلع ةركتبم ةيرامثتسا لئادب ميدقت نع ثحبنو ، ذاوحتسالا
 فورظلا نم ديدعلا يطختل تاكرشلا معد نم هربع انكمتو ،تاحاجنلا نم ريثكلا هيف انققح لاجم
 فانئتسال يلاثم تقولا نأ ىرن ،يفاعتلا ةلحرم ىلإ داصتقالا لاقتنا عمو .يضاملا يف ةبعصلا ةيداصتقالا
 .حاجنب اهلامكتسا ىلإ ًالوصو ةيسيئر عيراشم يف لمعلا

 ةديج تادئاع ققحو ةيجيتارتسالا هذه انل عباتلا سكوليدلوج قودنص" قبط ،لاثملا ليبس ىلعو
 نم مغرلا ىلع كلذ ءاج .2015 ماع يف هسيسأت ذنم ًاديدحتو ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ةياغلل
 قيدانصلا ءاردم نم ديدعلل ةسكاعملا ةرظنلاو ،ةروكذملا ةرتفلا لالخ قاوسألا هتدهش يذلا عجارتلا
 .ىرخألا

 ىلإ دنتست يهو حاجنلا اذه بابسأ زربأ نم اهانبتن يتلاو ةركتبملا ءانبلا لمعلا ةيجهنم ربتعتو
 ،ةيليغشتو ةيلام تابوعص نم يناعت يتلا ةجردملا ةماعلا تاكرشلا تارادإو ةرادإلا سلاجم عم قيسنتلا
 .ةيقوسلا اهتميق زيزعتو حابرألا ديلوتو ومنلا ةدواعمو اهتامزأ نم جورخلا ىلع اهتدعاسمل

 دئاوعلا تاذ ةدعاولا تاعاطقلا يف رامثتسالاو صرفلا مانتغا ىلع نيصيرحلا نيرمثتسملل نكمي الو
 تاكرشلاو ةئشانلا تاكرشلا اهرفوت يتلا ةباذجلا صرفلاو ةفاضملا ةميقلا اولهاجتي نأ ،ةباذجلا
 .بابسألا نم ةلمج ةجيتن كلذو ،ةطسوتملاو ةريغصلا

 ،تارامإلا ةلود يف ةلماعلا تاكرشلا يلامجإ نم %94 براقت ةبسن ىلع تاكرشلا هذه ذوحتست ،ًالوأ
 نم %52 ةبسنب مهاستو ،ةلودلا يف صاخلا عاطقلا يف ةلماعلا ةيرشبلا رداوكلا نم %86 وحن فظوتو
 ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا دعاست ،مهألاو ،ًايناث .اهيف يطفنلا ريغ يلامجإلا يلحملا جتانلا
 تاينقتلا ليعفت يف رامثتسالا لالخ نم ةحئاجلا يشفت ةحفاكم يف ايجولونكتلا عاطق يف ةصصختملا
 تنرتنإو ،نيشت كولبلاو ،ةلآلا ملعتو ،يعانطصالا ءاكذلاو ،ةيباحسلا نيزختلاو ةبسوحلاك ةثيدحلا
 ةياعرلاو ةيتسجوللا تامدخلاو دييشتلاو ءانبلاو ميلعتلا اهنيب نم ةفلتخم تاعاطق يف ،ءايشألا
 .ةيلاملا تامدخلاو ةعارزلاو ةينورتكلإلا ةراجتلاو ةيحصلا
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 رود بعلت يهو ،اهعمتجمو تارامإلا ةلود داصتقا ناكرأ نم يساسأ نكر تاكرشلا هذه ربتعت ،كلذل
 ."19-ديفوك" دعب  ومنلا ةدواعمو يداصتقالا يفاعتلا ىلع انتلود ةدعاسم يف يرهوج

 ةيلاحلا ةرتفلا يف ومنلا ةدواعم ىلع تاداصتقالا دعاستس يتلا ىرخألا ةنيمثلا صرفلا دجاوتتو
 ءيش كلانه ناك اذإو .نحشلاو نيمأتلا لثم ةيداصتقالا تاريغتملل ةمواقم ربتعت تاعاطق يف ،ةقحاللاو
 تالاجم ربتعت ةايحلا ىلع نيمأتلاو ةيحصلا ةياعرلا نأ وه ،دجتسملا سوريفلا اذه نم عيمجلا هملعت
 عم ةقفاوتملا نيمأتلا تاجتنم ىلع بلطلا يف مويلا ةدرطم ةدايز ىرن كلذل .اهلهاجت نكمي ال ةيويح
 يساسا لكشب زكرت ةيمالسإلا ريياعملا نوك ،ىضم تقو يأ نم رثكأ )لفاكت( ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ
 دوعي امب ةلادعلاو ةاواسملا زيزعت ىلإ ًايعس ،ةيعامتجالاو ةيونعملاو ةيقالخألاو ةيداصتقالا داعبألا ىلع
 رالود رايلم 40 ةميقب ومن ققحي نأ "لفاكت" قوسل عقوتملا نم ،راطإلا اذه يفو .عمتجملا ىلع عفنلاب
 .2017 ماع يف رالود رايلم 19 هتميق تناك امدعب ،2023 ماع لولحب

 ىلع ءوضلا تقلأو ةيملاعلا ةراجتلا ةيويحو ةكرح نم تدح دق "19-ديفوك" ةحئاج نأ انظحال دقو
 ىلع قوبسم ريغ لكشب بلطلا عافترا دهشنل ،لقنلا عاطقل ةيتحتلا ةينبلا ىلع يساسألا اندامتعا
 .ةحئاجلا يشفت ةلحرم ءانثأ ةيتسجوللا تامدخلا

 ةلودو ،ًامومع ةقطنملا نأب ةقث ىلع نحن ،ملاعلا اهشيعي يتلا ةبيصعلا تاقوألا نم مغرلا ىلعو ،ًاماتخو
 ةدئاف ربكأ قيقحت ىلع رامثتسالا قيدانص عجشتس ةنيتم زئاكرب عتمتت ،صوصخلا هجو ىلع تارامإلا
  .ةضفخنملا تامييقتلاو ةيلاحلا قوسلا راعسأ نم ةنكمم

 لبق بسانملا تقولا يف نيكسلا طاقتلا ةيفيك ملعت ىلع نورداق اننأ لوقلا اننكمي ،ماتخلا يفو
 .هطوقس

 ةيلوؤسملا ءالخإ

 ىلع لوصحلا ىجري .رامثتسالل ةيحصن يأ هجوت الو ،بتاكلا يأر نع طقف ربعت لاقملا اذه يف ةدراولا ءارآلا نإ
 .يلام رارق يأ ذاختا لبق ةلقتسم ةيرامثتسا ةروشم

 


