
ريرحتلا سيئر
ىسيع ميهاربإ

مكل حشرن مكاحمو ثداوح ىؤرو يأر ةفاقث داصتقا سانو عمتجم نف ةضاير ةسايس ةيسيئرلا

رياني 25 ةروثب نييرصملا ةئنهتل ةيكيجلبلا بعالملا ىف ةتفال  : رابخألا رخآ
ثحب

اهطوش نم ةضايرلا رابخأ

هتاحش رماس .د

تاباختنالا يف حشرتي امدنع ةيركسعلا ةسسؤملا نم هل ابئان نيعيس كرابم :نوات جروجب ذاتسأ
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ثيروتلا ةقيرط يف ةبقع ربكأ هسفن كرابمو .. رصم يف ةطلسلا لقنل تاهويرانيس عبرأ كانه :ةتاحش رماس.د

رهشلا نم 28 يف ترج يتلا ةيرصملا ةيناملربلا تاباختنالا تدهش
كلت هلمحت امل ةيسايسلا نيثحابلا نم ددع لبق نم ايملاع امامتها يضاملا
تاباختنالا لالخ  رصم يف ةطلسلا لقنل تامدقم نم تاباختنالا
ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ ةتاحش رماس روتكدلا ناكو 2011 يف ةيسائرلا
نم قيرف نمض  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب نوات جروج ةعماجب
هتاراوح ةلق مغرو تاباختنالا كلت ةعباتمل رصمل ةرايز  يف نيثحابلا
هريراقتو هتيؤر هتلمح ام فشكنل هترواحم انعطتسا اننأ الإ ةيفحصلا
ةحورطملا تاهويرانيسلا يه امو ةمداقلا ةرتفلا يف رصم لبقتسم نع
..رصم يف ةطلسلا لقنل

؟ اهل كمييقت وه امف ةيناملربلا تاباختنالا ةعباتمل ةرتفلا كلت يف ةرهاقلا يف دوجوم كنأ ملعن

ةرداق ةقيقح بازحأ الو ةقيقح ةسفانم دهاشن ملف يفرحلا اهانعمب تاباختنا نكت مل ةيضاملا مايألا يف ةيناملربلا تاباختنالا هتدهش ام
عطق امنيب هيحشرم نيب رئاودلا نم تارشع يف ةسفانملا رصح ىذلا ينطولا بزحلل ةيلخاد تاباختناب هبشأ تناك يه لب ةهجاوملا يلع
. ةضراعملا يحشرم مامأ قيرطلا

لاقتنا ةيعضو عم لماعتيس فيك كرظن ةهجو نمف 2010 ناملرب ةطيرخ مسر رصم يف مكاحلا ماظنلا نأ يرت تنك اذإ 
؟رصم يف ةطلسلا

سيئرلا موقي نأ  يف لثمتي لوألا ويرانيسلاو ينطولا بزحلا لعفلاب اهل دعي و عقاولا اهحرطي يتلا تاهويرانيسلا نم ديدعلا كانه
همكح ةرتف لاوط اهمدخو ةليوط ةرتفل رصم مكح هنأ نلعيو 2011 يف ةسائرلا تاباختنا لبق هتدارإ ضحمب مكحلا نع لزانتلاب كرابم
كرحتلا نم ةلاح ثدحي ام وهو ةهازنلاو ةيرحلا يهتنمب يرجتس ةيسائرلا تاباختنالا نأ دكؤيو ،ةديدج ةرتف مكحلا يف يقبي نلو



اضيأ أرقإ
كرابمو ..ينطولا نم ةلاقتسالا ىلع لامج ربجأ نم وه ءالع:ردصم
ةئيس ةحصب سيل

ةلالسب ملحت تناك نازوسو .. ايديجارت ناك كرابم طوقس : كيوزوين
لايجأل دتمت ةيسايس

يفاذقلا ثوعبم لابقتسا ضفر ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلoا :رداصم

خيشلا مرش يف ةيرسيوسلا ةتالوكيشلاو رايفاكلا لكأي كرابم :زمياتلا
ةددشم ةسارح طسو

سيئرلا:اكيرمأب رصم ريفس..ةبوبيغ يف كرابم لوخد نعءابنأ دعب
ةئيس ةيحص ةلاح يف قباسلا

ةروثلا نم فقوملا ببسب لامعلا داحتا يف ةديدش تافالخ

عنمل لبقملا دحألا ىتح ةرهاقلا ةعماج ىفظوم عيمجل ةيئانثتسا ةزاجا
نيفظوملا تاجاجتحا

و خوطو اهنب ىف تاماصتعا

؟رورس يحتفو فيرشلا توفص ىفتخي نيأ

سرادملا نم نازوسو كرابم روصو مسا عفرت ةيميلعتلا تايريدملا

ةءارق ىلعألا

كرابمو ..ينطولا نم ةلاقتسالا ىلع لامج ربجأ نم وه ءالع:ردصم
ةئيس ةحصب سيل

ةيوق ةأرما ةيغاط لك ءارو :كرابم نازوس نع تونورحأ توعيدي

ثوعبم لابقتسا ضفر ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلoا :رداصم
يفاذقلا

مرش يف ةيرسيوسلا ةتالوكيشلاو رايفاكلا لكأي كرابم :زمياتلا
ةددشم ةسارح طسو خيشلا

؟رورس يحتفو فيرشلا توفص ىفتخي نيأ

لب جراخلل رداغأ نلو.."ةروث" سيل رصم هتدهش ام :زع دمحأ
"ةعانص لجر"ـك لمعأس

سيئرلا:اكيرمأب رصم ريفس..ةبوبيغ يف كرابم لوخد نعءابنأ دعب
ةئيس ةيحص ةلاح يف قباسلا

رارصإ الول يحنتلا باطخ ناك سيمخلا باطخ :سرب دتيشوسأ
اسيئر هدلاو ءاقب ىلع لامج

نم ةيبعشلا تاكرحتلا كلت دجتسو  نبألا كرابم حيشرتل اهديأت نلعتل جرختو سيئرلا عم فطاعتتس يتلا ريهامجلا طسو يبعشلا
.ينطولا بزحلا لخاد نم اهمعديو اهديؤيو اهعفدي

؟ويرانيسلا اذه يف نبالا كرابم فقوم يرت فيكو

تاحومط يأ يدل سيل: الئاق نلعيل ريهامجلل جرخيسو هدلاو هفالخو ةسائرلل حشرتلا نع هعفرت نبالا كرابم يدبيس ةيادبلا يف
ةيلكش تاباختنا ةلاحلا هذه يف  يرجتسو عئار يليثمت دهشم يف قفاويس ريهامجلا ةبغر يلع  الوزن نكلو .. ةيسائر الو ةيسايس
ةقيرط لعجي لكشب نكلو ةيروكيد تاباختنا متتسو شوبرطلا بزح لثم اهنع عمسن مل بازحأ  اوحشرم نم ددع  اهيف هسفاني
. ملاعلا مامأ يباختناو يعرش لكشب مكحلل كرابم لامج لوصو

؟ىرخألا تاهويرانيسلا نع اذامو

تافالخل امسح كرابم لامج دعصي انهو ةيسائرلا دعقم ولخيو.. ردقلا لخدتي نأ وه قرفلا نكلو لوألا نم بيرق يناثلا ويرانيسلا
.ةئشانلا ةيسايسلا ةكرحلا نم ةلاح هديؤت امبرو ةلاحلا كلت يف بشنتس يتلا ينطولا بزحلا

ةلحرمك مكحلا يلإ ةيركسعلا ةسسؤملا نم دحأ ديعصت متيو ةسائرلا دعقم ولخيو اضيأ ردقلا لخدتي نأ : ثلاثلا ويرانيسلا امأ
. مهريغ وأ قيفش دمحأ وأ ناملس رمع نوكي امبر  ةيلاقتنا

ةسائرلا تاباختنا يف ةسداس ةرتفل هسفن حشريس كرابم سيئرلا نأ وهو يفاضإ ويرانيسل ريشت ةريخألا ةرتفلا يف رصم هدهشت ام نكلو
دحأ وأ طقف ةيركسعلا ةسسؤملا نم سيلو ةينمألا ةسسؤملا نم ةيروهمج سيئر بئان نيعيس هنإ نلعيس رهشب باختنالا لبقو ةمداقلا
. ماع لكشب ةينمألا ةهجلا نم بئانلا  نوكيس بلغألا نكلو ميدقلا سرحلا نم مكاحلا بزحلا نم

؟رصم يف ثيروتلا ةيلمع راسم يف رييغت ينطولا  بزحلا نم وأ ةينمأ ةهج نم ءاوس هل بئان نييعتب سيئرلا مايق ينعي لهو

كرابم سيئرلا نأو ةصاخ .. ةسداس ةيالول رارمتسالا ةلاح يف هيلع ةضراعملا موجه ةربن فيفختل ةلواحم اهنكلو قالطإلا يلع ال
.هنبال ولو ىتح هتايح يف مكحلا نع لزانتلا ادج هيلع بعصلا نم يدادبتسا ماظن يف رصم مكح يذلاو

؟ ةطلسلا نم جورخلا دعب هل هتبساحمو بعشلا ةلءاسم نم فوخلا ىلإ دوعت مكحلاب كسمتلا يف ةبغرلا  هذه نأ ىرت له

تارارق ذاختا بجي ال كرابمف رصانلا دبعو تاداسلا سيئرلا نع امامت ةفلتخم ةيصخشلا  كرابم سيئرلا ةعيبط نكلو كلذك سيل ال
. ثيروتلا وحن ةيلمع تاوطخ ذيفنت وأ ثيروتلا ةيلمع مامأ ةلقرع ربكأ لثمي ام اذهو، ةريبكو ةيئزج
هتحلصم يف اذه نأ نم مغرلا يلع رارقلا اذه لثم ذاختا هيلع ادج ادج بعص هنأ الإ كرابم سيئرلا ديب رمألا نأ نم مغرلا يلعف
.هنبا يلإ ريبك لكشب ةطلسلا لقن ةيليثمت حاجن ةبسن عفر يف مهاسيف هتدارإب ةطلسلا نم بألا جرخ ولف كرابم لامج ةحلصمو

بألا بلاطتو ةسائرلل هسفن حيشرتل هوعدتو كرابم لامجل اهديأت نلعتل ةيبعشلا تالمحلا نم ةعومجم تقلطنا ةريخألا ةناوألا يف



روتسدلا فيشرأ
عراوش يف ثدحيامو ..عقاولاب ةلصلا تدقف كرابم ةموكح :نطنشاو
"ابيرغ سيل" ةرهاقلا

يف ةطلسلا عازتنا "نورماغملا" لواح اذإ لخدتيس شيجلا :طيغلا وبأ
رصم

ـلا مويلا ليصافت عبات
ةظحلب ةظحل"رياربف10..دومصلا

سيئرلا نع فلتخي ال سيئرلا بئان :زميات كرويوين

ليحرلاب كرابم نوبلاطي فالآ ..بعشلا سلجم رقم مامأ نم

ةهجاومل ةيئاوشع تالمح اهنأ مأ، هتحرط يذلا لوألا ويرانيسلا ذيفنتل ةمدقم اهنأ يرت لهف اهريغو يدركلا ةلمح لثم لزانتلاب
؟ ىعداربلا دمحم روتكدلا ديأت تالمح

هانحرط يذلا لوألا ويرانيسلل لعفلاب ديهمتل فدهتو .. عقاولا يف ةقيقح وأ ريثأت يأ اهل سيلو ينطولا بزحلا ةعانص تالمحلا هذه
.. يعداربلا ةهجاومل تسيلو
ةناكمل لصو ىتح هيلع ريبك لكشب يسايسلا ديعصتلا ةلحرم اهلالخ لخد ثيح تاونس 10 ذنم  كرابم لامج دعي ينطولا بزحلاف
سيل ينطولا بزحلا نأ نولوقي ىتح ةيليثمتلا نم ءزج يهو ةطلسلل كرابم لامج لوصو ديهمت تاوطخ نمض اذهو بزحلا يف  ةريبك
.اضيأ بعشلا نكلو نبالا كرابم ةسائر يف بغارلا هدحو

؟ هل ابئان نبالا نيعتب بألا كرابم موقي نأ نكمملا نم له

دض اهنأ لوقت ينطولا بزحلا تادايق نأو ةصاخ، لوبقم ريغ أدبم اذهو حيرصو حضاو هيف ةطلسلا لقن نوكيسو ادج بعص رمأ اذه
. مكحلل ثيروت لاقي الو ةيعرش ةقيرطب  مكحلل نبألا كرابم لصي يتح ةسوردم تاوطخ لالخ نم نوكرحتي مهف كلذل ثيروت

لامج نا دكؤي باطخ لالخ نم نبالل ةطلسلا لقن  ةنعرشل ةلواحم كانه نأ دكأتي ينطولا بزحلا تادايق تاحيرصت للحي نمو
يأ نم لقا قوقح هدنع نوكي نأ سيئرلا نبا هنأل سيلو  نطاوم يأ لثم هلثم ةسائرلل لوصولاو حشرتلا قح هل يداع نطاوم كرابم
. نطاوم

؟ ثيروتلا ويرانيس ةمدخ هاجتا تاذ يف ريست 2010 ةيناملربلا تاباختنالا جئاتن هنع ترفسأ ام نأ ىرت له

نكلو رتوتلا نم عون يأ وأ ةرشوش وأ ةضراعم يأ دوجو يف نوبغري ال اهيلع نيمئاقلا نأ تفشك تاباختنالا ةرادإ ةقيرطف ديكأت لكب
ةئطاخ تناك تاباختنالا ذيفنت تايلا
يف ةكراشملا بازحألاو يوقلا لك نكمتت ىتح ةسفانملاو ةيرحلا نم عسوأ ةحاسم حنم تاباختنالا يلع نيمئاقلا يلع بجي ناك هنأل
76 ةدملل ةيروتسدلا تاليدعتلا قفو كلذو 2011 ةمداقلا ةيسائرلا تاباختنالا يف نوسفانم نوحشرم مهل نوكي يلاتلابو ناملربلا
حيشرتل ةصرفلا طقف رفوت مل تاليدعتلاف ةطلسلا لقن ويرانيس نم اماه اءزج دعت 2006 ماع ترج يتلا تاليدعتلا كلت نأو ةصاخ،
نمو ةيروكيدلا بازحألا ضعب لبق نم ةسفانم ةيسائرلا تاباختنالا دهشتس كلذل،ةطلسلا لقن ةيلثمت ةنعرشل نكلو كرابم لامج
. ةطلسلا نم ءزج هنأ حضاو تاب هناو ةصاخ عمجتلا مجحب بزح كراشي نأ نكمملا

؟بسانملا تقولا يف ةعطاقملا تءاج لهو، ةداعإلا ةلوجل يرصانلاو دفولاو ناوخإلا نم لك ةعطاقمل كمييقت ام

تانامض تناك اهنأو ةصاخ تانامض نم يعداربلا روتكدلا هحرط امب كسمتلا مدعو  ةيادبلا نم اهتكراشمب  ةضراعملا تأطخأ دقل
ىتح وا ةيلود ةباقر دوجو مدع لظ يف ةسائرلا يلاتلابو ةهيزن ةيناملرب تاباختنا ءارجا يف ةقثلا عيمجلا داقتفا لظ يف ةزاتممو ةيرهوج
ةنجللا نأ بناج يلإ ،روتسدلا نم 88 ةداملا تاليدعت قفو ةاضقلا داعبتسا بناج يلإ ةيباختنالا ةيلمعلا يلع فارشإل ةيفاك ةيلحم
هنأ يرن  فورظلا كلت لظ يفو، تاباختنالا يلع فارشإلاب ةيلخادلا موقت امك– ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ةلقتسم سيل تاباختنالل ايلعلا
ةيادب ذنم ةعطاقملا تناك كلذل لاثملا ليبس يلع دفولا بزح لثم تاباختنالا يف كراشيو ةضراعم هسفن بزح فصوي نأ بيرغلا نم
يقطنم ئش تناك  هتين نع ينطولا بزحلا فشك امدعب ةداعإلا ةلوج يف ةعطاقملاف مث نمو يرورض رمأ رمألا



؟ كلذ عم قفتت لهف رييغتلا يف هرود لقي نأو لشفت ىعداربلا ةلمح  لعج يف حجن ماظنلا نأ يري نم كانه

يدامت ئطبل ءادأ رصم جراخ ةريبك تارتفل ىعداربلا بايغ نكلو ماظنلا يدل عزفلا نم ةلاح قلخ  هتاكرحت و يعداربلا ،سكعلا يلع
نم هل ضرعتيس ام مغر رودلا اذه ةسراممل رصم يف ءاقبلا هيلعو نألا هتقو ءاج ىعداربلل يقيقحلا رودلا نأ يرأ ينكلو، هريثأت
تاكرحتلا كلذكو ،رييغتلل ةينطولا ةيعمجلاو ليربا 6و ةيافكك تامظنمو ةيبعشلا تاكرحلاو ةضراعملا بلاطأ امك ،تاقياضم
ةددحم ةدنجأ قفو لمعت رييغتلل ةدحوم ةينطو ةهبج ليكشت يف ىعداربلا عم نواعتلاب رصم يف ةيسايس يوق ربكا لثمت يتلا ةيلمعلا
عراوشلا يف ةماع تابارضاو تاماصتعا يف لثمتت رصم يف يسايسلا عضولا دض ةيملس ةطشنأ  ربعو اهدونب قفو اوكرحتي ادج
. هتاذ تقولا يف ةعدبمو ةيملسو ةمظنم نوكت نيدايملاو

؟ةمداقلا ةرتفلا لالخ ناوخإلاو ةضراعملاب ماظنلا ةقالع يرت فيكف، رصم يف مكحلا لبقتسم تاهويرانيس تدصر

ءاوتحالاو جمدلا ةيجتارتسإ قفو  نوكيس اهعم لماعتلاف كلذل، ةسنأتسم رصم يف ةضراعملا نأ دكؤن نأو دبال نييعقاو نوكن ىتح
موقت نأ ةعامجلا يلع كلذلو ،ناوخإلا عم لوألا لماعتملا وه نمألاف نيملسملا ناوخإلا ةعامج عم لماعتلا يف امامت فلتخي عضولا نكلو
ةيرصملا ةيسايسلا ةحاسلل دصارلاف ، ناملربلا يف مهل باون بايغ لظ يف اهب ةكراشملاب اوموقي ةديدج ةيسايس ةطشنأ نع ثحبلاب
ةعامج نم بئان 88 دوجو عمو ةيضاملا تاونس ةسمخلا يف نكلو ةلقتسم ةطلس سيل بعشلا سلجم دجنس ةيضاملا ماع 15 لالخ
مهتاماصتعا يلإ ةفاضإلاب ةيناملربلا تاودألا نم ديدعلل ةعامجلا باون ليعفت لالخ نم كلذو  سل�ا يلع ءوضلا طلس ناوخإلا
. اهل راظنألا تفلي يرضاح بولسأب مستت تناك يتلاو نيناوقلا ضعب يلع مهضارتعا بيلاسأو

ناملربلا يف مهل باون  دوجول اهلالغتسا مدعب ترسخ اهنأو ةينوناق ةيعرش نع ثحبت مل اهنأب داقتنال امئاد ةعامجلا ضرعتت 
؟رمألا اذه يرت فيكف  يسايسلا بزح نوكت يف

رارمتسا لظ يف يسايس بزح ءاشنإب ناوخإلل حمسيس  نم هتاذ تقولا يف نكلو ةينوناق ةيعرش نع ثحبت مل ةعامجلا ريبك دح يلإ
ةيسايسلا ةحاسلا نع اينوناق مهدعبيل ناوخإلا ةكرح ميجحتل ةينوناقو ةيروتسد تاليدعت ءارجإب ماظنلا

؟ ناملربلا يف اهل نولثمم دوجو مدع لظ يف ةمداقلا ةرتفلا يف اهلالخ لمعلا مهنكمي يتلا ةيسايسلا تاسرامملا يه ام

ةعامجلا ةحلصم يلع نطولا ةحلصم اوبلغي ناو فلتخم لكشب ريكفتلا هيلع كلذل ماظنلا لخاد نوبعلي ناوخإلا نأ ديدشلا فسألل
رصم ةحلصم لجأ نم ربكأ لكشب اوحضيو ربكأ لكشب رييغتلل ةينطولا ةيعمجلا عم اوكرحتي نأ ضورفملا نم هنإ دقتعأو ،ميظنتلاو

؟ ماظنلا لخاد نوبلعي هنأب ينعت اذام

اوناك ةرملا هذه ناملربلا يف يسرك 50-40 يلع  ةعامجلا تلصح ولو ماظنلا اهل همسري يذلا راطإلا لخاد بعلت ةعامجلا نأ ينعأ
يفو ناملربلا ءادأ يف ربكا ليعفت طقف سيلو ماظن رييغتو يقيقح رييغت ةدايق ناوخالا نم حمطن نحن نكلو، كلذ نع نيضر يقبيه
ةكراشم وحن عفدلاب ناوخإلا نم جاتحي ام وهو ةجاجزلا قنعل تلصو رييغتلا ةلحرم ديدشلا فسألل نكلو،فدهلا سيل اذهف عمت�ا
 مدقتو ناوخإلا عم  نواعتلا لبقت ن ةيبزحلاو ةيسايسلا يوقلا يلع كلذكو،قنعلا كلذ نم جورخلل ةيسايسلا يوقلا عم ةيباجيا
يلإ يوقلا كلت كيكفتل امئاد يعسي ماظنلا ناو ةصاخ ةحلم ةرورض حبصأ ةهبجلا ديحوتلاف. ةصاخ حلاصم يأ قوف رصم ةحلصم



دوجو بناج يلإ ماظنلا نضح يف اهسفن يمرت نال اهعفدت ةيهاركلا هذهو نيملسملا ناوخإلل ةيداعم ةيسايس تاكرح دوجو بناج
ةبترملا يف اهلعجو رصم ةحلصم بيلغتو عيمجلا ءاوتحا يف ربكأ ةعامجلا يلع ءبعلا لعجي ام وهو ناوخإلا دض نيركفمو نيفقثم
.  يلوألا

حرطلا اذه ذيفنت نأ يرت لهف، ماع 20 ةدمل ةيبزحلا ةكراشملا نم ناوخإلا باحسنال ةردابم حوتفلا وبأ معنملا دبع روتكدلا حرط
؟ بسانم تقولا اذه يف

ناوخإلا  ضوخف– رصم ةحلصم بيلغت عم نكلو مهم ةيسايسلا ةايحلا يف ناوخإلا رودف– ةيسايسلا ةايحلا نم باحسنا يلع قفوأ ال
تناك مهتكراشم نكلو يرصملا عراشلا يف هتكرح طيشنتو ليعفت لجا نم ناك رصم ةحلصم لجا نم سيلو ةرملا هذه تاباختنالا
.ماظنلا دض ةينطولا ةهبجلا ديحوتو مكحلا رييغت ةحلصم يف نوكت نأ بجي

ماظن بلقل يعست اهنأب اهفصوو ةعامجلا دض ةديدش ةجهل ةريخألا ةرتفلا يف ينطولا بزحلا تادايق تاحيرصت تلمح 
نوكتس لهو ريسفت نم كيدل ةربنلا كلت لمحت اذامف مهقاروأ لوبق نم ةعامجلا يحشرم نم ريبك ددع عنم كلذكو مكحلا
؟ةعامجلا اهل ضرعتت ةبيرق ةيركسع مكاحم كانه

ينطولا بزحلا نأو ةصاخ رصم يف ةطلسلا لقن ديهمت ويرانيس نمض نم يهو ناوخإلل ةيسايسلا ةكراشملا ميجحتل فدهت ةجهللا هذه
ماظنلا يلع يكيرمألا طغضلا بايغ نأو ةصاخ،  ةطلسلا لاقتنا نم ءاهتنالا نيحل رتوت وأ ةرشوش نودب ةمداقلا ةرتفلا نوكت نأ يعسي
ديري ام لعفي ماظنلا لعجي

؟ ماظنلا يلع ةيجراخلا طوغضلا عجارت يف ببسلا امو 

ليكنتلا لبق ةرم ةئام ركفت ةيدادبتسالا مظنلا لعجي نكلو ديدج ماظن قلخت ال ةيجراخلا طوغضلا نأ ةيادبلا يف مهفن نأ دبال
ةيسايسلا ةحاسملا نم عون قلخ ام وهو 2005 يف ثدح ام لثم ةضراعملل ةيبسن ةكراشمل ةحاسم وا الاجم حتفت امك ةضراعملاب

ةسرامم نم امابوأ برهتي اذاملو طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا رشن وحن امابوأ ةيسايس يف ريبك رييغت كانه نكلو حضاو اذه
؟ ةيداقتنالا تانايبلا ضعبب يفتكاو رودلا اذه

ةربعلاو  سردلا اوذخا مهنأ بناج يلإ ،ةلشاف ةيسايس تناك طسوألا قرشلا يف شوب ةيسايس نا يرت امابوا ةرادإ نال ةددعتم بابسأل
لصيس طسوألا قرشلا يف ةهيزنو ةرح تاباختنا طغضلاو طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا رشن وحن نبالا شوب جهن يف رارمتسالا نأ نم
اوعجاري مهلعج سردلا اذهو  سامح ةكرح دوعص اهدعب نمو 2005 يف بئان 88ب ناوخإلا لوصو لثم مكحلل نييمالسإلا
. ةيطارقميدلا معدل مهتاسايس

؟رصم يف نبالل ةطلسلا لقن نع فرطلا نوضغي مهلعجي قطنملا وأ رربملا اذه له

ةيكيرمألا حلاصملا تمادام ةطلسلا رصم يف ةيركسعلا ةسسؤملا نم دحا وأ نبالا كرابم ىلوتي نا يف ةلكشم اهدنع سيل اكيرمأف معن



رارمتسا معد، ديفيد بماك ةيقافتا يلع ظافحلا يف رارمتسالا يف لثمتت رصم ةبسنلاب اكيرمأ حلاصمو ،هبغرت يذلا هاجتالا يف ريستس
يوجلا لا�ا مادختسا ةحاتإ كلذكو، سامحو ايروسو ناريإل ةبسنلاب طسوألا قرشلا يف ةيكيرمألا تايسايسل يرصملا ماظنلا ةيعبات
نا املاطو، طسوألا قرشلا يف ةفرطتملا تاكرحلا ةهجاوم كلذكو، ةيكيرمألا تالقانلا مامأ سيوسلا ةانق حتف كلذكو، يكيرمألا ناريطلل
يف ةينمألا ةهجلا نم رخأ دحا وأ كرابم لامجب بحرت اكيرمأف اهقيبطت يلع رصم يف مداقلا ماظنلا  ظفاحيو ةدوجوم تاسايسلا هذه
. رصم

يلع ريثأت نم ةيميلقإلاو ةيبرعلا اياضقلا ضعب هاجت يرصملا ماظنلا هجوت نم هتفشك امو سكيلكيو قئاثو ريثأت يرت فيك
؟ثيروتلا ويرانيس كلذكو  يرصملا ماظنلا

ةيناريإلا ةيرصملا تاقالعلا يف رتوت لعفلاب كانهف دهاوشلا نم ديدعلا اهسكعت ةسوملمو ةعقوتم قئاقح يه سكيلكيو قئاثو هتمدق ام
يلع يرصملا ماظنلا نأ دكؤي نيملسملا ناوخإلل ماظنلا ةيؤر نع قئاثولا هتفشك امو ، طسوألا قرشلا  ةدايق لوح نيدلبلا نيب ةسفانمو
عم هنواعت لالخ نم كلذو   ةصاخلا هتحلصمو هسفن ةيامحل هتاكرحتو يرصملا ماظنلا تاوطخ نا تسكع امك، ةيكيرمألا ةرادإلا جهن
.رصم ةيامح  فدهب سيلو كلذ ريغ وا سامح ةكرح دض ليئارسإ

؟ رصم يف نييحيسملاو نيملسملا نيب فنعلاو بغشلا ثادحأ رركت جراخلا يف نورت فيك

هببسو ءيس ءيش نينثالا نيب ةيرصنعلا دعاصتو ،نييحيسملا دض ةصاخو رصم يف نييحيسملاو نيملسملا نيب  فنعلا ةريتول دعاصت كانه
جهنلا يف ريغت يلإ ىدأو ةلدتعملا ريغو ةلدتعملا طسوألا قرشلا يف ةيمالسإلا تاكرحلل دعاصت تدهش ةيضاملا ةنس 30ـلا نأ يلإ عجري
دعاصت كلذكو، يحطس يعو سانلا نع ينيدلا يعولا لعج ام وهو " يرهاظ نيدت" انيدت رثكأ عتمجم هتلعجف عمتجملل يفاقثلا
ذخأت تاعارص دوجو يلإ يدأ امم يف يداصتقالاو يعامتجالا يوتسملا يف روهدت يف، يبلس رثا هل ناك عمت�ا يف يسايسلا مالسإلا
.رصم يف ةينيدلا تاسسؤملا رود فعض بناج يلإ ينيد لكش


