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انلع امابوأ ءاقل يف نوعنامي ال رصم ناوخإ 

انلع امابوأ ءاقل يف نوعنامي ال رصم ناوخإ

ينوناقلا مھرظح مغر ناملربلا لخادو تاباقنلاب نوطشنيو انلع مھتطشنأ نوسرامي ناوخإلا

)تن ةريزجلا(

ةرھاقلا-تن ةريزجلا
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تدقتناو ،سيمخلا ةرھاقلا هترايز ءانثأ امابوأ كاراب يكريمألا سيئرلا عم ءاقل ءارجإ يف عنامت ال اھنإ رصم يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج تلاق
.رصمب ةعامجلاو ةديدجلا ةيكريمألا ةرادإلا نيب لمتحم براقت نم ةيلاربيل بازحأ اھتقلطأ تاريذحت

،رمألا اذھ يفن وأ ديكأت نع ضيبألا تيبلا ماجحإ دعب ةصاخ ،ةرايزلا ءانثأ نييرصم نيضراعمو امابوأ نيب ءاقل دقع ةيناكمإ لوح تانھكت تراثو
.ةيناوخإ تادايقب هينواعم دحأ وأ يكريمألا سيئرلا عمجي دق ادرفنم ءاقل نإ ةيفحص ريراقت تلاق امنيب

"

:اضيأ أرقا

رعولا قيرطلا رصم يف يسايسلا حالصإلا

ينلع ءاقل"

-نييضاملا نيماعلا يف ةرھاقلا يف نييمسر نييكريمأ نيدفوب عمتجا يذلاو- )ابئان 86( ناوخإلل ةيناملربلا ةلتكلا سيئر ينتاتكلا دعس دمحم دكأو
.ةرھاقلا ةعماج نم امابوأ سيئرلا هيقلي يمالسإلا ملاعلا ىلإ باطخ روضحل ةوعد هيقلت

."كلذ نلعأسو رضحأسف )هينواعم وأ امابوأ ءاقلل( ةصاخ ةوعد تيقلت اذإو" تن ةريزجلل تاحيرصت يف فاضأو

ةروظحم دعت يتلا ،ةعامجلا عم براقتلا ةروطخ نم اھنيح نطنشاو رذح يذلا ،يرصملا ماظنلا ةظيفح نييكريمألا نيدفولاب ينتاتكلا تاءاقل تراثأو
.ناملربلا لخادو تاباقنلا يف فيثك دجاوت اھلو ينلع لكشب اھتطشنأ سرامت اھنكل ،رصم يف انوناق

نوكي نأ ةطيرش ،امابوأ سيئرلا ةرادإو ،كرابم ينسح )يرصملا سيئرلا( ماظن كلذ يف امب عيمجلا ىلع نوحتفنم" ناوخإلا نأ ينتاتكلا حضوأو
."ةقطنملا اياضقو يرصملا يلخادلا فلملا لايح امابوأ اياون ةقيقح دعب فشتكن مل اننأو ةصاخ ،يرس ريغو انلعم ءاقللا

"

لوبق نود نم رصم يف ةيسايسلا ةيددعتلا معدت اھنأ ءاعدا نطنشاول نكمي الو ،رصم يف ربكألا ةضراعملا ةيسايسلا ةعامجلا نودعي ناوخإلا
ةضراعم ةوق ربكأل يسايسلا ليثمتلا

"

ديموب

راوح
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لاقو ،ناوخإلا ةعامج عم راوحو لاصتا ةانق حتفل امابوأ ةرادإ تعد ةيكريمألا ةيجراخلا نم لومم تاسارد دھعم اھردصأ ةسارد ةيمھأ نم للقو
."ةيرصملا ةضراعملاو يرصملا ماظنلا نيب راوحلا نوكي نأ بلطن لب ،يكريمألا طغضلا ىلع نھارن ال نحن"

،رصم يف ربكألا ةضراعملا ةيسايسلا ةعامجلا نودعي ناوخإلا نإ" )ديموب( طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا عورشم اھدعأ يتلا ةساردلا تلاقو
."ةضراعم ةوق ربكأل يسايسلا ليثمتلا لوبق نود نم )رصم يف( ةيسايسلا ةيددعتلا معدت اھنأ ءاعدا نطنشاول نكمي ال كلذلو

امك ةيطارقميد تاوطخ ينبت ىلع ةيرصملا ةدايقلا ثح اھنم بلطتي" رصم يف يسايس حالصإ ثودح يف ةداجلا ةيكريمألا ةبغرلا نإ ينتاتكلا لاقو
.ناملربلا دعاقم نم %20 ناوخإلا اھيف دصح يتلا ةماعلا تاباختنالل ةراشإ يف ،"2005 ماع يف ثدح

نع اثيدح ديرن امنإو -انلاومأ ةرداصمو انم تارشعلا لاقتعاو انيلع عقاولا ملظلا مغر- ناوخإلا فلم نع ثيدحلا هريغ وأ امابوأل ديرن ال" فاضأو
يرصملا ماظنلا عزفيس ادرفنم ناوخإلا فلم نع ايكريمأ اثيدح نأل ،هباون باختنال يرصملا عراشلل يأرلا كرتو ةيطارقميدلا تاونقلا حتف ةرورض

."اتنعت رثكأ هلعجي دقو

لاق هنكل ،ةعامجلا عم راوح حتف ةرورضب ةيدانملا ةيضاملا ماوعألا ةسمخ يف ةيكريمألا تاوصألا ديازت ىلإ ةيناملربلا ناوخإلا ةلتك سيئر راشأو
.ةيثحب زكارمو نيطشان ىلع ةرصتقم تلاز امو ةيمسرلا ةرئادلا جراخ تاوصأ اھنإ

ريغ مالك اذھ" لاقو ،ةقطنملاو رصم ىلع ارطخ لثميس نطنشاوو ناوخإلا نيب ابراقت نأ نم رصم يف نويلاربيل نويسايس هيلإ راشأ ام ضفرو
لاومألا ةرداصمو تالاقتعالا تالمح مامأ امامت فلتخا انفقوم ناكل ،كلذك نكن مل ولو ،رصم نمأ ىلع سانلا صرحأ ناوخإلاو ،حيحص

."اھريغو ةيركسعلا تامكاحملاو

"

ةقطنملا يف اھحلاصم مدخي اماظن اھل نمضيس كرابم لامج ءيجم نأل ،ثيروتلا ةلأسم معدت ةيلاحلا ةيكريمألا ةرادإلا

"

ثيروتلا ينتاتكلا دعس

نوكتس ثيروتلا ةلأسم نأ دقتعأ" ينتاتكلا لاق ،لامج هلجن ىلإ كرابم سيئرلا نم ةطلسلا لقنو ثيروتلا ططخم ةضراعملا هيمست امب قلعتي اميفو
اماظن اھل نمضيس لامج ءيجم نأل ،رمألا اذھ معدت ةيلاحلا ةيكريمألا ةرادإلا نأ دقتعاو ،يكريمألا هريظنب كرابم سيئرلا ءاقل يف ةوقبو ةحورطم

."ةقطنملا يف اھحلاصم مدخي

تلاز امف" ،اھتارابع يف الإ ريغتت مل ةيكريمألا ةسايسلا نإ ةيناملربلا ناوخإلا ةلتك سيئر لاق ،يمالسإلا ملاعلل بقترملا امابوأ باطخ لوحو
ةغدغد درجم امابوأ باطخو ،تاوس يداو يف ةنسلا نيملسملا دض دابآ مالسإ ةموكح معدتو قارعلاو ناتسناغفأ يف ابرح ضوخت نطنشاو

."شوب هفلس هدسفأ ام حالصإو نيملسملا رعاشمل
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ىلع سيلو "ينويھصلا نايكلا" ىلع طغضلا يف وھ يبرعلاو يمالسإلا نيملاعلا هاجت ةيكريمألا ةرادإلا اياونل يقيقحلا رابتخالا نأ ينتاتكلا حضوأو
وھ ةنياھصلل دودحماللا يكريمألا معدلا نأو ،رواحم ىلإ ةقطنملا ميسقت يف ببسلا يھ ةينيطسلفلا ةيضقلا" نأ ادكؤم ،قحلا باحصأ نيينيطسلفلا

."اديقعت رومألا ديزي ام

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4...4C50D27E81.htm

ةمألا رھظ يف نيملستسملا ناوخإلا لبق نم تانعطلا ىلاوتتو
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تاعاس 16 ذنم 

 يروسلا ناندع
كراشم وضع

 
272 :تاكراشملا

نيملسملا ناوخا ما امابوا ناوخا ءالؤھ
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