
يف ةددجتملا ةقاطلا تاعاطق ىلع زيكرتلا ىلغ هجتت ةيناملألا تاكرشلا
ةيتحتلا ىنبلا تاعاطق يف زرابلا اهروضح ىلإ ةفاضإ ،ايبيل
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برغلاب ةيسايسلا اھتاقالع تابلقت مغر ةيبنجألا لاومألا سوؤر بذتجت ايبيل
 

أدبم عضي امم ،ةيبنجألا تارامثتسالا نم ةجوم ارخؤم يبيللا قوسلا بطقتسا
ةيبرغلا اھتاسفانمو ةيناملألا تاكرشلاف ،كش عضوم "نابج لاملا سأر"

عم سلبارط تاقالع يف ةيسايسلا تابلقتلا مغر اھتارامثتسا نم عسوت ةينيصلاو
ةيبرغلا مصاوعلا .

 

تالدابملا يلامجإ زھانو ، 2008و 2005 يماع نيب ام ةرتفلا يف ةئاملا يف 50 لدعمب اومن ايبيل ىلا ةيناملألا تارداصلا تققح
ىقتلم لالخ ةيناملألا داصتقالا ةرازو يف نولوؤسم لاقو .وروي رايلم 11،5 يضاملا ماعلا ةياھن يف ايبيلو ايناملأ نيب ةيراجتلا
ىلا ايناملأ بيترت يف فيفطلا عجارتلا مغرب هنإ ،)لوليا/ربمتبس 30(ءاعبرالا سمأ دقع يتلا يناملألا يبيللا يداصتقالا غروبماھ
ةمزألا مغر كلذو ،درطضم لكشب عفترت تارامثتسالاو تالدابملا ةميق نإف ،نيصلاو ايلاطيا نم لك دعب ايبيلل يداصتقا كيرش ثلاث
.ةيملاعلا ةيداصتقالا

يف يتأي ايبيل يف ةيسنرفلاو ةينيصلاو ةيلاطيالا اھتاسفانمو ةيناملألا تارداصلاو تارامثتسالا ومن نا وھ نيللحملا مامتھا ريثي ام نكل
.ةيبرغلا مصاوعلا عم سلبارط تاقالعو يبيللا يسايسلا "جازملا" يف ةظوحلم تابلقت لظ

"ةسايسلا تابلقت" عم نوملقأتي لامعألا لاجر

حاتفنإلل ايداصتقا ايبيل تھجتا ،يبركول فلم يط دعب ايبيل ىلع يلودلا رظحلا عفر ذنمف
عمتجملا يف اھجامدنإ ةداعإ هاجتإ يف تاوطخ تعطق ايسايسو ،ةيملاعلا قاوسألا ىلع
اھتاقالع نكل .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةسائر اھيلوتب يضاملا رھشلا تجُوت يلودلا
لبق ةراثإ اھتاظحل رثكأ تناكو ،رزجو دم ةلاح دھشت تلظ ةيبرغلا لودلا عم ةيسايسلا
ملألل ةماعلا ةيعمجلا ربنم ىلع هباطخ يفاذقلا رمعم يبيللا ميعزلا ىقلا امدنع نيعوبسأ
."لداعلا ريغ" يلودلا ماظنلا مجاھو ةدحتملا ممألا قاثيم ةقيثوب ىمرو ةدحتملا

تاقالع اھدھشت يتلا ةيسايسلا تابلقتلا ريثأت ىدم لوح هليف هشتيود لاؤس ىلع هدر يفو
قوسلا يف صاخ لكشب ةيناملألاو ةيبنجألا تاكرشلا روضح ىلع ،ةيبرغلا لودلا عم ايبيل
ام نكل ةفسؤم" تاروطتلا كلت نإ ،ةيمنتلاو نواعتلل ةيطسوتملا ةيبوروألا ةمظنملا سيئر فبوتنديز تسروھ روسيفوربلا لاق ،يبيللا
تاكرشلل يمانتملا روضحلا ىلا اريشم "رارقتسالاب زيمتتو ةديج امھتاقالعو يناملألاو يبيللا نيبناجلا كولس نا وھ هديكأت نكمي
.يبيللا قوسلا يف ةيناملألا

ام مامتھإب نوعباتي ناملألا نيرمثتسملا نا ،تاراشتسالل ةيناملألا "شرود" ةكرش يف لوؤسم وھو نامفوھ فالوأ يفخي ال هتھج نم
اياضقلا ةبقارم رارمتسإب متي نا ايقيرفا لامش لودو ايبيل بوعشل ةبسنلاب ادج مھملا نم" الئاق ظحالو ،يسايسلا مھطيحم يف يرجي
تامدخ ةيناملألا "شرود" مدقتو ."انفادھأو انتيجيتارتسا يف رييغت يأ انيدل سيل انل ةبسنلاب نكل ،كانھ ةحورطملا ةيمويلا ةيسايسلا
.ةديدع ةيبرع لود يفو ايبيل يف ناملألا نيرمثتسملل ةيراشتسا

يبيللا قوسلا يف ةسرش ةسفانم هجاوت ةيناملألا تاكرشلا

يسايسلا مھطيحم يف يرجي ام بثك نع نوبقاري ايبيل يف ناملألا نورمثتسملا ناك نئلو
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سلبارط يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ وضع ينازفلا دمحم

تارامثتسالل ةيناملألا شرود ةكرش يف لوؤسم نامفوه فلوا

ايبيل ىلع تقفدت دقف .قوسلا يف ةسرشلا ةسفانملاو تابوعصلا ةھجاومل ساسألاب هجوم مھمامتھإ نإف
طفنلا نم ايبيل تاورث مھتبذتجا نيذلا بناجألا نيرمثتسملا نم ةجوم  ةريخألا عبرألا تاونسلا لالخ
.زاغلاو

ةيتحتلا ىنبلاو )زاغلاو طفنلا( ةقاطلا تاعاطق يف ايديلقت اھروضح ةيناملألا تاكرشلا تلجس دقو
يذلا ةيتحتلا ىنبلا عاطق يف اميسال ةيسنرفو ةيسورو ةينيص تاكرش نم ةسرش ةسفانم هجاوت اھنكل
دادتمإ ىلع رتموليك 1700 هلوط تارايس قيرط ءانبل ضورع ايبيل تقلطأ دقف ،ةريبك ةرفط دھشي
لامش طبرتس رتموليك 800 اھلوط ةيديدح ككس طوطخ ءانب عورشم ىلا ةفاضإ يطسوتملا اھلحاس
عيراشملا هذھ فلكتو ،سلبارط ةمصاعلا يف ورتيم عورشم زاجنإو ئناوملا تارشعو ةديدج تاراطم دييشتل ايبيل ططختو .اھبونجب دالبلا
.غروبماھ ىقتلم يف اوكراش ءاربخ تاريدقت بسح كلذو ،تارالودلا نم تارايلملا تارشع

ةديدج تاعاطق ىلا نوھجتي ناملأ نورمثتسم

،ةيديلقتلا يبيللا داصتقالا تاعاطق يف ةسفانملا مادتحا لظ يف هنأ غروبماھ ىقتلم لامعأ ترھظأو
ةحصلاو هايملا لثم ةديدج تاعاطق ىلع زيكرتلا ىلا نوھجتي ناملألا نيرمثتسملا نم اددع نإف
داصتقالا تاعاطق هدھشت يذلا ومنلا نم ةدافتسالاو ،ةيسمشلا ةقاطلاك ةددجتملا تاقاطلاو ةحايسلاو
.ةئاملا يف 10 قوفي ايونس اومن ةريخالا ماوعالا لالخ تلجس ثيح ،ةيطفنلا ريغ يبيللا

روضح عيسوتب بحرت ايبيل نا سلبارط يف ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ وضع ينازفلا دمحم لاقو
يف ىربكلا عيراشملا ذيفنت ىلع رصتقي نآلا دحل اھروضح  نا ظحال هنكل ةيناملألا تاكرشلا
ىرغصلا تاعانصلا تاعاطق ىلع لبقتسملا يف زيكرتلل ايعاد ،ةيديلقتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا
.ةيناملألا ايجولونكتلا ءانتقا نم نييبيللا نيكمتو ةطسوتملاو

دعاست ةيعارز تاينقتو ةيعانص تازيھجت ريفوت يف مھاست ثيح ،هايملا عاطق يف اھطاشن عيسوتل ةيناملألا تاكرشلا ىعست اھتھج نمو
ةيضاملا تاونسلا لالخو اماع 25 ذنم ايبيل هتديش يذلا )رتموليك 3000("ميظعلا يعانصلا رھنلا" هايم لالغتسإ ىلع نييبيللا نيعرازملا
ناديم يف اھروضح زيزعتل ةيناملألا تاكرشلا ىعتس امك .برشلا هايم ةردن نم يناعت تناك يتلا ةيبيللا ندملا تارشع ناكس رھنلا نم دافتسا
.اھيضارأ يف هايملا ةردن ببسب ريبك لكشب ايبيل هيلع دمتعت يذلا طسوتملا ضيبألا رحبلا هايم ةيلحت

غروبماھ - يميلسلا فصنم

ميظعلا دبع مثيھ :ةعجارم
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