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رامثتسالا تابقع ثحبب يناملألا -يبيللا يداصتقالا غروبماھ ىقتلم لامعأ قالطنا
 

نع ةيحاتتفالا هتسلج ذنم يناملألا يبيللا يداصتقالا غروبماھ ىقتلم جرخ
اوحرط نيذلا يبيللا دفولا ءاضعأ ضعب نم ةردابمب ،تالماجملاو نيتورلا

ايبيل يف ةيناملألا تارامثتسالا ومن نود لوحت يتلا تابقعلا شاقنلل .

 

عانصو لامعألا لاجرو نييداصتقالا ءاربخلا تارشع ةكراشمب يناملألا يبيللا يداصتقالا ىقتلملا لامعأ غروبماھ يف مويلا تقلطنا
حاتتفإ ةسلج ىلع تميخ دقو .نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلاو رامثتسالا ريوطت صرف ،لماك موي ةليط نوكراشملا ثحبيو ،رارقلا
يناملألا نواعتلا راسم ىلع ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا تايعادت ،ةيمنتلاو نواعتلل ةيطسوتملا ةيبوروألا ةسسؤملا همظنت يذلا ىقتلملا
نم لك نم ةقحالمو ،نيصلاو ايلاطيا نم لكب ةقوبسم ثلاثلا ىلا يناثلا نم ايبيل ءاكرش بيترت يف ايناملأ زكرم عجارت ذإ ،يبيللاو
رايلم 11,5 ايلاح زھانت يھو 2008و 2007 يماع نيب ام تفعاضت ايبيل عم ايناملأ تالدابم نإف عجارتلا اذھ مغرو .اينابسإو اسنرف
.وروي

طفنلاك( ةيديلقتلا ةقاطلا تاعاطقب ضوھنلل ططخو عيراشم ىقتلملا لامعأ لالخ نييبيللا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف نولوؤسم مدقيو
يف يلوؤسمو نيرمثتسم عم عيراشملا هذھ ةشقانم يرجتو ،ةيتحتلا ىنبلاو تالاصتالاو هايملا ىلإ ةفاضإ ،ةددجتملا تاقاطلاو )زاغلاو
 .ةيناملأ تاكرش

 

ناملألا نيرمثتسملا نثت مل ةيسايسلا لماوعلا

ذنم اھداصتقا دھشي يتلا ايبيل يف رامثتسالا صرفب مھمامتھا ناملألا لامعألا لاجر يدبيو
يطو اھيلع يلودلا رظحلا عفر دعب كلذو ، جراخلا ىلع اظوحلم احاتفنا تاونس ةدع
اديدحت ةيبوروألاو ةيبرغلا مصاوعلا ضعبب ايبيل تاقالع نا ديب .يبركول فلم ةحفص
تابقع اھھجاوت يبيللا داصتقالا حاتفنا تاوطخ نا امك ،تابلقت ةريخألا ةنوآلا يف تدھش
اھطبرت الو "طسوتملا لجأ نم داحتالا" يف اوضع تسيل اھنأ كلذ ىلإ فاضي .ةيطارقوريب
.يبوروألا داحتالا عم ةكارش تايقافتا نآلا ىتح

ةيطسوتملا ةيبوروألا ةسسؤملا سيئر بوتنديز تسروھ روسيفوربلا اعد ددصلا اذھ يفو
ايناملأ نيب يداصتقالا نواعتلا ةيمنت ىلا ،ىقتلملل يحاتتفالا هباطخ يف ةيمنتلاو نواعتلل
نوطنأ لاق هتھج نمو .يفاقثلاو يسايسلا مھافتلا قيمعت ىلع كلذ ةازاومب لمعلاو ايبيلو
نيدلبلا نيب رامثتسالاو لدابتلا نأ ، ةيناملألا ةيداحتالا داصتقالا ةرازو يف ايناملأو ايبيل نيب ةيداصتقالا تاقالعلا لوؤسم رييورب
.تابوعصلا ليلذتل ةيرادإو ةينوناق ريبادت نآلا ناسردي نيدلبلا نأب فاضأو ،اومن دھشي

 

رامثتسالا قيعت يتلا لكاشملا حرط ىلإ رداب يبيللا دفولا
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حرط ىلإ ىقتلملل ىلوألا ةسلجلا ذنم اوردابنييبيللا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يلثمم ضعب نأ غروبماھ ىقتلم لامعأل نيعبتتملا راظنأ تفلو
ةيفاقث زجاوح دوجوب ، سلبارط يف تاراشتسا ةكرشل لثمم وھو حاجن ميكح فرتعاو .ايبيل يف ةيناملألا تارامثتسالا ومن قيعت يتلا لكاشملا
تسيل ايبيل نا لاقو ،نييبيل ءاكرشو ناملألا نيرمثتسملا نيب لصاوتلا تايلمع و عيراشملا ذيفنت ةيبايسنا لقرعت دق ةيطارقوريبو ةيعامتجاو
.ةسفانملا ةدشل ارظن ةيموجھ رثكأ يبيللا قوسلل مھماحتقا نوكي نأو ةنورملاب يلحتلا ىلع ناملألا لامعألا لاجر ثح هنكل . يبد لثم

لوأك اھمجح عم بسانتي ال يبيللا قوسلايف ايناملأ روضح نا ، سلبارط يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ وضع ينازفلا دمحم ربتعا هتھج نمو
قيمعت ىلع ناملألا نيرمثتسملا دعاسي ليبسك نيدلبلا يف لامعألا لاجر نيب تاقالعلا نم ةنيتم ةكبش جسن احرتقم ،ابوروأ يف ةيداصتقا ةوق
لماوع لعفب اديج ايداصتقا اروضح ايبيل اھيف تلجس يذلا ايقيرفإ يف عسوتلل ةزيكرك روضحلا اذھ دامتعا مث ،يبيللا داصتقالا يف مھروضح
ايقيرفا لامش يف بيرقلا اھطيحم يف ءاكرش نع ثحبت اھلعج ريخألا وھو .يضاملا دقعلا يف اھيلع ضرف يذلا يلودلا رظحلاو ايفارغجلا
.ءارحصلا بونج نادلبو

يبيللا يداصتقالا ىقتلملا مظنت يھو ،ةيموكح ريغو ةأشنلا ةثيدح ةسسؤم يھ ةيمنتلاو نواعتلل ةيطسوتملا ةيبوروألا ةسسؤملا نا ركذيو
يداصتقالا نواعتلاو لامعألل ىقتلمك غروبماھ ةنيدم ميدقتل ىعست امك ، "ةيبرعلاو ةيقيرفإلا قاوسألل ةباوبك ايبيل " راعش تحت يناملألا
.يبوروألا اھطيحمو ايناملأو طسوتملا بونج نادلب نيب يفاقثلاو

غروبماھ - يميلسلا فصنم :بتاكلا

دمحم ميھاربا :ةعجارم
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