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بَرــَع" قالطإ ًارخؤم يبد تدهش --
ةّصتخُملا ةكبشلا "سكيلــك
ةلومـُعلا ماظنب يمقرلا قيوستلاب
ةطساوب قيوستلا"ـب فرعي ام وأ
سلجم لود قاوسأ نمض "ءاكرشلا
رقم يف كلذو ،يجيلخلا نواعتلا
،"لبقتسملا يبد تاعرسم" ةسسؤم
دلاخ روضحب ،يبدب تارامإلا جاربأ
نيكيرشلا ،ونامور وروامو لميرحلا
.ةكبشلل نيسسؤملا

"سكيلــك بَرــَع" ةكبش مدقتو
ىلإ فدهت ةروطتم ةيمقر ًالولح
ةراجتلا تاداريإ ةدايز
ربع تاعيبملاو ةينورتكلالا
ءاقترالا لالخ نم تنرتنإلا
لود نمض يمقرلا قيوستلا بيلاسأب
ىلعأ قفو يجيلخلا نواعتلا سلجم
لمعت ثيح .ةيملاعلا ريياعملا
لوصوو راشتنا مجح ةدايز ىلع ةكبشلا
ىلإ تنرتنالا ربع ةئزجتلا رجاتم
يلاتلابو روهمجلا نم ةحيرش ربكأ
نم تاعيبملا تاداريإ مجح زيزعت
يجتنمب رجاتملا هذه طبر لالخ
نيرثؤملاو يمقرلا ىوتحملا يرشانو
هذه هب ىظحت ام لظ يف نينودملاو
.تنرتنالا ةكبش ىلع روهمجلا نم ةعساو ةحيرش لبق نم ريبك ةعباتم مجح نم ةعومجملا

ةينورتكلإلا ةئزجتلا رجاتم هيف لمعت يذلا تقولا يف "سكيلــك بَرــَع" ةيمهأ يتأتو
.اهيدل يمقرلا نالعإلاو ةياعدلاو قيوستلا تايجيتارتسا ريوطت ىلع يمقرلا عيبلا تاصنمو
نيرشانلا نم ةعساو ةكبش ىلع دامتعالاب ةلاعفو ةروطتم ةيقيوست قرط ةكبشلا مدقت ثيح
برع" ةكبش لالخ نم عيبلا ةيلمع مامتإ دنع اهعفد متي يتلاو ،ةلومعلا ماظنب نيرثؤملاو
."سكيلك

رابِك عم اهتاقالع ريوطت ىلع ،ماودلا ىلع "سكيلــك بَرــَع" ةكبش لمعتو امك
وحن مههيجوتو نيرثؤملا يعباتم دادعأ ميظعتل ،تنرتنإلا ربع نيرّثؤُملاو نيرِشاّنلا
فلتخمل ةينورتكلا ةئزجت رجاتمو عيب عقاوم نم ةكبشلا ءالمعل ةينورتكلالا عقاوملا
ءارش ةيلمع لك ءارج نم نيرثؤملا ءالؤهل ققحتم يدام دئاع لكشي ام وهو ،تاجتنملاو علسلا
جيورتل ديدج ىوتحم لمعل نيرثؤملا مامأ بابلا حتفي ام وهو .مهيعباتم لبِق نم متت
كوبسيفو بويتويك مهب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع ةيراجتلا تامالعلا
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.ةصاخلا تانودملاو يعامتجالا لصاوتلا تاكبش نم اهريغو رتيوتو تاش بانسو مارغتسناو

مامتها بذجتو هتاكبش ىوتحمل ةمئالملا ةينالعإلا ضورعلا رايتخا ةصرف رثؤملل حاتت امك
نيمتهملا عانقا مث نمو ةعلسلا وأ جتنملل جيورتلا ةيلمع نم ززعي يذلا لكشلابو ،هيعباتم
ينورتكلإلا رجتملا ىلع باجيإلاب سكعني ام وهو ،عيبلا ةيلمع قيقحتو ىوتحملا ةعباتمب
تقفار يتلا ةيصصختلاو زيكرتلل ًارظن نالعإلا وأ رشنلا ةفلك ليلقت لالخ نم نلعملا وأ
.تاعيبملا ديعص ىلع ةنومضم جئاتن ىلإ لوصولل جيورتلا ةيلمع

عاطقلا تاعيبم تاداريإ لصت نأ قيوستلا ثاحبأل تروف ياب اهترجأ ةثيدح ةسارد تعقوتو
.2020 ماعلا لالخ رالود رايلم 69 برقي ام يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف تنرتنإلا ربع صاخلا
ةبسنبو تنرتنإلا ربع تاعيبملا ثيح نم ًايميلقإ ىلوألا ةبترملا تارامإلا ةلود لتحتو
لصت نأ ةساردلا تعقوت امك .تنرتنإلا ربع نوقوستي نمم ةلودلا ناكس يلامجإ نم %62 تغلب
ةساردلا تحشرو .2022 ماعلا لولحب رالود رايلم 23.7 غلبم تارامإلا يف ةيونسلا تاعيبملا
.2020 ماعلا يف تنرتنالا ربع عيبلا ديعص ىلع ةقطنملا لود ةرادص ةيدوعسلا لتحت نأ

:سكيلــك بَرــَع ةرادإ سلجم سيئرو سسؤملا كيرشلا ،لميرحلا دلاخ لاق ةبسانملا هذه يفو
تايكولس يف ةيعون ةلقن ثدحأ دق ينورتكلالا قوستلا وأ تنرتنإلا ربع ءارشلا نإ"
ىلإ ةيراجتلا تامالعلا ةيبلاغ عفد يذلا لكشلابو ،ةيديلقتلا ءارشلا ةيلمعو كلهتسملا
لبق نم ًايملاعو ًايلحم مويلا هارن ام وهو ،تاونقلا فلتخم ىلع ةوقبو مهروضح زيزعت
عفدلا بيلاسأل ريوطت نم تاعيبملا عقاومو ةينورتكلالا ةئزجتلا لاحم نم ديدعلا
."اهئالمعل ةسلس قوست ةبرجت قلخ ليبس يف ةيتسجوللا تامدخلاو

نويملاعلا راجتلاو تنرتنإلا ربع صاخلا عاطقلا راجُت سركي" :ًالئاق لميرحلا عباتو
مهصقنت مهحاجن نم مغرلابو .تنرتنإلا ربع نالعإلل دراوملاو تاّينازيملا نم ديزملا
هذه ميدقتل سكيلك برع ةكبش سيسأتل اناعفد ام وهو ،ةركتبم لولحو ةينقت ةيقيوست تاودأ
."جيلخلا لود يف يمقرلا داصتقالا ريوطت يف مهاستو ةروطتملا لولحلا

:ونامور وروام ،سكيلــك بَرــَع ةكرشل يذيفنتلا ريدملاو سسؤُملا كيرشلا لاق هتهج نم
نم ةديرفو ةعساو ةكبش ةرادإ رشانلاو نلعملا نم لكل ةبسنلاب فّلكُمو بعص رمأل هنإ"
الكل ةدحاو سامت ةطقن مّدقُن نحن .مهعم دُقاعتلاو مهداجيإ دعب ىّتح ،قيوسّتلا ءاكرُش
."تنرتنإلا ربع ةيقيوستلا مهتطشنأ ةرادإل نيفرطلا

يف ةيمقرلا ةيراجتلا تامالعلا ربكأ عم لمعت سكيلــك بَرــَع ةكبش نأ ركذلاب ريدج
نم اهريغو لوجتو ياب يإو هوجوو نوزامأو يشمانو قوسو نون ةصنم كلذ يف امب ةقطنملا
،اهيلع نيمئاقلا فادهأو ىؤر قيقحتل ةينورتكلالا ةراجتلل ةصصخملا ةيمقرلا تاصنملا
.يبرعلا ملاعلا يف قيوستلا ةنمقرو معدو ريسيت يف ةلثمتملاو

،،،ىهتنا

:(سكيلك برع نع ةذبن) نيررحملا تاظحالم

قيوستلا"ـب فرعي ام وأ ةلومـُعلا ماظنب قيوستلاب ةصتخم ةكبش يه سكيلــك بَرــَع
ةيبرعلا تارامالا ةصاخبو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود قاوسأ يف ،"ءاكرشلا ةطساوب
اهتيطغت لصت امك .نامع ةنطلسو نيرحبلاو تيوكلاو ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا
ىلإ ةكبشلا فدهتو .ايقيرفأ لامشو طــــــسوألا قرـــــــّشلا ةقطنم ءاحنأ عيمج ىلإ
قيوسّتلا لاجم يف ةبـــــــعللا دعاوقب ءاقترالل ةروطتم ةينقت ًالولح مدقت نأ
دوجو ةيمهأل سكيلك برع لمع قيرف كاردإ نم اذه عبنيو ،يــــبرعلا ملاعلا يف ينورتكلإلا
.ءاكرشلا ةطساوب قيوستلا وأ ةلومعلا ماظنب ةّيبرع قيوست ةكبش
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