باتك عيقوت لفح > ةيسيئرلا ةحفصلا

يملاعلا ماظنلا يف ذوفنلاو ةدايسلا :يكيرمألا رصعلا قافآ" هباتك عقوي يديوسلا دنس لامج .د
ةيبرغملا ساف ةنيدمب ىربكلا ةلامعلا ةعاق يف "ديدجلا

ثوحبلاو تاساردلل تارامإلا زكرم" ماع ريدم ،يديوسلا دنس لامج روتكدلا ةداعس عقو
يملاعلا ماظنلا يف ذوفنلاو ةدايسلا :يكيرمألا رصعلا قافآ" ديدجلا هباتك "،ةيجيتارتسالا
"،ةيبرغملا ساف ةنيدمب ىربكلا ةلامعلا ةعاق" يف  2014ليربإ  11قفاوملا ةعمجلا موي "،ديدجلا
لاجرو ،ةفاقثلاو بدألاو ملعلاو ركفلا لاجرو نيلوؤسملا رابك نم ددع مهمدقت ريفغ عمج روضحب
يرودردلا دمحم ذاتسألا يلاعم روضحلا سأر ىلع ناكو .ةقيقشلا ةيبرغملا ةكلمملا يف ةفاحصلا
كلملا ةلالجلا بحاص رهص ،ينانبلا ديمحلادبع ذاتسألاو ،ناملوب ساف ةهج ىلع كلملا ةلالج يلاو

دمحم راشتسملاو ريزولاو سيئرلا يلاعمو ،نولجنب ةيروح ةروتكدلا ةذاتسألاو ،سداسلا دمحم
روتكدلا ذاتسألا نم تاملك اهالت ،ةيحاتتفا ةملك ىقلأ يذلا ،سياس ساف ةسسؤم سيئر ،جابقلا
،ةنيمسوب ىفطصم روتكدلا ذاتسألا نمو ،هللادبع نب دمحم يديس ةعماج سيئر ،يحبص رمع
مئادلا رسلا نيمأ ،يرهفلا يسافلا رمع روتكدلا ذاتسألا نمو ،ةيطسوتموروألا ةعماجلا سيئر
.تاينقتلاو مولعلل يناثلا نسحلا ةيميداكأل
فملاو يميداكألا ،يزوزع قحلادبع روتكدلا ذاتسألا ماق ،كلذك
تائي هلا نم ديدعلا سأرتيو سأرت يذلا ،يبرغملا رك
ف ىنثأ ةملك ءاقلإب ،ةيومنتلاو ةيجيتارتسالا
ي هتداعس نأ ًادكؤم ،يديوسلا لامج روتكدلا ةداعس ىلع اهي
رابك نم ًادحاو ّدع ُ
نيثحابلاو ءاملعلا نم هنارقأ نيب ةيعيلطلا هتناكم ىفخت الو ،برعلا نييجيتارتسالاو نيركفملا
ف جيلخلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ىوتسم ىلع سيل ،نيقومرملا نييميداكألاو
يبرعلا ملاعلا ديعص ىلع نكلو ،بسح
فو ةباتك عورشم بحاص هتداعس نأ ىلع يزوزع د ّدش امك ،يلودلاو يمالسإلاو
فرعملا زارطلا نم رك
ىقبيس لئا هلا ي
.هنع ديحم ال لايجألل ًاعجرم
ف ا هلذب يتلا ةريبكلا يديوسلا لامج روتكدلا ةداعس دو هج ىلع يزوزع ىنثأو
لماش باتك هنأ ًادكؤم ،ديدجلا هباتك رادصإ ي
قوفي نكي مل نإ -لداعيو ،طسبم لكشب اهضرعيو قئاقحلا حضوي يفارشتسا يليلحت عماجيف هل ليثم باتك نم كانه ناك اذإو .ديدجلا يملاعلا ماظنلا تلوانت يتلا ،هل ةرظانملا بتكلا
،يملاعلا ماظنلا ليلحتو اهتايلجت ىلعأ يف ةيملعلاو ةيميداكألل ليصأتلاو تايطعملا ليلحت
اهل بتكلا هذهف ،نورأ دنوميرل "نمألاو ملسلا" وأ ،رجنسيك يرنهل "ةيسامولبدلا" باتك هنإف
تكل ةثالثلا ي هو ،اهسفن ةينطولاو ةيميداكألاو ةيملعلاو ةيركفلا ةميقلا
انل نوكرتي ةرقابعو غباون با ّ
ف تامصب
ف رارقلا باحصأو ةبلطلاو نوثحابلاو نورّظنملا ا هدمتعيو ،ةيناسنإلا خيرات ي
.ةرومعملا ءاحنأ ي
فح لالخ ضِرُع دقو
ف ،عيقوتلا ل
يح يذلا ،ةيطسوتملا ةسسؤملا سيئر ،وساباك ليشيم ذاتسألا نم رَّوصم ملي
فتحا ا ّ
عيقوت ةيلا
شبو ،ايلاطيإ نم باتكلا
ف ةيطسوتملا ةزئاجلا ىلع يديوسلا دنس لامج روتكدلا ةداعس لوصحب روضحلا ر َ ّ
ا هقش ي
.ملاعلا يف لودلا ءاسؤرو نيركفملا نم ةبخن اهيلع لصح ةيلود ةزئاج يهو ،يركفلا يسامولبدلا
تالاجر نم ةبخنو ةوفص تبجنأ يتلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودلو هتداعسل فيرشت ةزئاجلاو
فملاو ةلودلا
ف ضِرُع امك .نيدقتملا نيردتقملا نيرك
فأ ن ّمضت باتكلا نع رّوصم ملي
نم هيلإ صلخ امو ،ةيسيئرلا هراك
فو .تاجاتنتسا
فحلا ةيا هن ي
.هعيقوتب ًةرو همم باتكلا نم ًاخسن روضحلا يديوسلا لامج روتكدلا ةداعس ىد هأ ل
فآ" هباتك يديوسلا دنس لامج روتكدلا ةداعس عيقوت يتأيو
فنلاو ةدايسلا :يكيرمألا رصعلا قا
ف ذو
يملاعلا ماظنلا ي
ف "ديدجلا
فح هب تيظح يذلا ،ريبكلا لابقإلا دعب ةيبرغملا ةكلمملا ي
فلا لالخ ،باتكلا عيقوت تال
تكلا نم ،ةيضاملا ةرت
با ّ
ف ءاوس ،ماع لكشب ةيبرعلا ةيركفلا ةكرحلل نيعباتملاو نييمالعإلاو نيثحابلاو نيركفملاو
ي
ف وأ "باتكلل يلودلا ندنل ضرعم"
ف وأ  2014"،باتكلل يلودلا ضايرلا ضرعم" ي
ف وأ "،تيوكلا ةعماج" ي
تُك" ي
با ّ
فاك
ف "هي
ام عم ًاصوصخ ،فلؤملا عيقوت لمحت هنم خسن ءانتقاو ،باتكلا ىلإ فُّرعتلا ىلع ًاريبك صرحلا ناك ثيح ،يبد ي
ف ةناكمو ةيملع ةعمس نم فلؤملا هب عتمتي
فحي امو ،ةيلودلاو ةيبرعلا ةيثحبلا طاسوألا ي
نم يملعلا هديصر هظ
يمتملا ا هعقوم ا هل ةنيصر ةيملع لامعأ
ف زِّ
.ا هصصختو ا هعوضوم ي
"ديدجلا يملاعلا ماظنلا يف ذوفنلاو ةدايسلا :يكيرمألا رصعلا قافآ" باتك نأ دحأ ىلع ىفخي الو
ةذتاسأو نيثحابلاو نييميداكألا نم ديدعلا دمع ذإ ؛ريبك مامتهاب هنع نالعإلا ذنم يظح دق
ليلحتلاو حرشلاب هلوانت ىلإ نييفحصلاو باتكلاو ةيسايسلا مولعلاو ةيلودلا تاقالعلا
ءاوس ،نيصصختملا ءالؤه نيب يركفلاو يميداكألا شاقنلا نم ةلاح ءوشن ىلإ ىدأ ام ؛شاقنلاو
فتسا ىصقأ قيقحتل ةلواحم يف كلذو ،ةيركفلا تاءاقللا يف وأ ،فحصلا يف
نم هن ّمضت امو باتكلا نم ةدا
لودلا تاسايس مسر يف اهنم ةدافتسالا نكمي تاجاتنتسا نم هيلإ صلخ امو ،ةقيمع ىؤرو راكفأ

.ةينطولا اهحلاصم ققحي امب اهتاهجوتو ةيجراخلا
ف نيصصختملا سيلو ،يداعلا ئراقلا ىلإ لوصولل هتداعس نم ًايعسو
ف ةبغرو ،طق
نيب ةيسايسلا ةفاقثلا رشن ي
نم ديدعلا روضحو ةماقإ ىلإ يديوسلا لامج روتكدلا ةداعس هجتا ،نييداعلا ءارقلا نم ددع ربكأ
روهمج عم رشابملا لعافتلا قيقحت فدهب ؛اهلالخ باتكلا هتداعس ضرعي يتلا ،تايلاعفلا
ً،اضيأ ةيبرعلاو ةيجيلخلا لودلا يف امنإو ،طقف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف سيل ،ءارقلا
فأ ةشقانمو
فأ دودر ىلإ فُّرعتلاو ،م هعم باتكلا راك
ف كلذو ،اهيلع يوتحي يتلا تارّوصتلاو اياضقلا نأشب م هاؤرو م هلاع
ي
.ةدودحم ةيوبخن تاعاطق يف اهرصح مدعو ةفاقثلا ميمعت وحن خسار ديلقت
ةوقلا لظت فوس ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ يه ،ةيروحم ةركف ىلع موقي باتكلا نأ ركذلاب ريدجلا
تايطعم ىلإ ًادانتسا كلذو ،لقألا ىلع ةلبقملا ًاماع نيسمخلا لالخ ديدجلا يملاعلا ماظنلا ىلع ةنمي هملاو ةرطيسملا ةيملاعلا
ذإ ؛ةيعوسوم ةمس وذ هنأب باتكلا مستيو .اهريغو ةيفاقثو ةيسايسو ةيركسعو ةيملع ،ةفلتخم
ةيلبقتسملا ةيؤرلا ىلإ ةفاضإ ،هسفن تقولا يف ليلحتلا قمعو ،حرطلا ةيلومش نيب عمجي
.ةيفارشتسالا

