
ً اسیئر روسنلا رایتخا :ندرألا
 ةلودلا ناكرأ ئجافي ةموكحلل
عراشلا تادایقو
يدامصلا رمات- نامع

٢٠١٢ ربوتكأ١١ سيمخلا

 روسنلا هللادبع قباسلا بئانلاو ريزولا فيلكت ّلكش

 ،ةنوارطلا زيافلً افلخ ةيندرألا ةموكحللً اديدجً اسيئر

 عراشلاتادايقل امك ةلودلا ناكرأل ةريبك ةأجافم ،سمأ

 نع ثحبلاب ةيضاملا مايألا لالخ تلغشنا يتلا

.ةمهملاب فلكتس يتلا ةيصخشلا

ةلودلا لخاد ةيديلقتلا بخنلل ليقثلا رايعلا نم ةأجافم ّلثم روسنلا فيلكت« نإ »ةايحلا« ـل عيفر يندرأ لوؤسم لاقو

 .»طقف سمأ حابص الإهفيلكت رارق غلبي مل« هنأ »ةايحلا« ـل ديدجلا ةموكحلا سيئر ىلا ةبيرق رداصم تفشكو .»عراشلاو

 ةموكحلً افلخ ةديدج ةموكح ليكشت روسنلا ّفلك يناثلا هللادبع كلملا« نأ يكلملا ناويدلا نع رداص نايب يف ءاجو

ً ايشامت يتأي كلملل هتموكح ةلاقتسا ةنوارطلا ميدقت« نأ نايبلا فاضأو .هتاذ مويلا يف اهتلاقتسا تمدق يتلا ،»ةنوارطلا

 لح دعب ةموكحلا ةلاقتسا بجوتست يتلا يسايسلا حالصإلا ةطيرخ نع تمجن يتلا ةريخألا ةيروتسدلا تاليدعتلا عم

.»باونلا سلجم

 يذلا نوناقلل »دينعلا« هضفر قباس تقو يف نلعأ ،لحنملا ناملربلا ةبق تحت نم مداقلا ديدجلا سيئرلا نأ تفاللا ناكو

 ةعامج اصوصخ ،هليدعتب ةضراعملا بلاطت يذلاو ،لبقملا ماعلا علطم ةررقملا ةيباينلا تاباختنالا هساسأ ىلع ىرجتس

 يف عيمجلا كراشي نأ ةرورض ةرم ريغ دكأ امك .»دحاولا توصلا نوناق دض نييندرألا ةيبلاغ« نإً الئاق ،»نيملسملا ناوخإلا«

.»ةكراشملاب ةفاك عمتجملا حئارش عانقإ يف ةلودلا حجنت مل« نإ اهليجأتب ةبلاطملا دح ىلإ بھذ لب ،تاباختنالا

 تارباخملا زاهج لعجي نأ ةموكحلا سيئر ىلع« :ةريهشلا ةلوقملا بحاص ربتعي ةدع ةيرازو بئاقح ىلوت يذلا روسنلاو

 هفلس فيلكت نأ ربتعا ناكو .ندرألا يف زاهجلا اذھ هب عتمتي يذلا عساولا ذوفنلا ىلإ ةحيرص ةراشإ يف ،»همامأ ال هفلخ

 رصأ ةقباس تاموكح4ـلً اسرش ً»افكانم« ربُتعا امك .»نييندرألا لكل ةساكتنا لثمي« ةقباسلا ةموكحلا ليكشت ةنوارطلا

.ناملربلا يفً ابئان ناك امدنع ةقثلا اهحنم مدع ىلع

 »ةيحالصإلا« ةضراعملا طخ ىلإ برقأ »ةمرضخم« ةيسايس ةيصخش هرابتعاب روسنلا ىلإ ةيمسرلا رارقلا رئاود رظنتو

 هنم نوبيرق لوقيو .ةيخيراتلا ةظحللا طورش عم لماعتلا يف ةريبكلا هتنورمو »ةيتامغاربلا« هلويمً اضيأ هنع فرعتو .ةلدتعملا

قفو ةركبم ةيباين تاباختنا ىلإً اعيرس باھذلا نمضتت يتلا ةموسرملا قيرطلا ةطيرخ رييغت يف حجني نل هنأً اديج فرعي هنا

.هتاعلطت نع ربعي ال نوناق

نّورصي نيذلا نييمالسإلا عم لماعتلا ةيفيك يفً اسيئرً ايدحت هجاويس ديدجلا ةموكحلا سيئر نأ ةيسايس طاسوا تظحالو

 ديشرا ينب يكز »ناوخإلا« ةعامج يف يناثلا لجرلا لاق ،فيلكتلا رارق ىلع ءالؤهل در لوأ يفو .تاباختنالا ةعطاقم ىلع

 اذھ لايح رذحلا لؤافتلاب رعشنو ،ةفلتخملا عمتجملا تانوكم عم ةيباجيإ تاقالعب ظفتحي ّفلكملا سيئرلا« نإ »ةايحلا« ـل

.»ةلبقملامايألا هنع رفستس ام رظتننو ،فيلكتلا

 ءارزو سيئربئان اهنم ،ةدع بصانم لغش نأ قبسو ،نامع نم ةبيرقلا طلسلا ةنيدم ديلاوم نم )اماع73( روسنلا هللا دبعو

 بئان هنأ امك ،1998 ماعلا مالعإلاو ،1984 ماعلا طيطختلاو ،1989 ماعلا ةيجراخلا اهنيب ةيرازو بئاقح ىلوتو ،1998 ماعلا

.ةدع تارودل ناملربلا يف قباس

 تايدحتلاو ةينطولا ةلحرملا ىوتسمب نوكي« يرازو قيرف ليكشت ىلإ روسنلا فيلكتلا باتك يف اعد هللا دبع كلملا ناكو

 ىلع اهعيجشتل ةيسايسلا ىوقلاو بازحألاو عمتجملا حئارش عيمج عم راوحلا ةلصاوم« ىلع هضح امك .»اهب رمن يتلا

.»تاباختنالا يف ةلعافلا ةكراشملا

.ناملربلا لح دعب داتعم ءارجإكو ةركبم ةيباين تاباختنا ءارجإلً اديهمت تءاج ةقباسلا ةموكحلا ةلاقتسا نأ ركذي
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