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ديزملا  يداصتقا ريبخو يميداكأ يروخلا رايب .د أرقا

Friday, 03-Jan-2020 06:17� داصتقا

 حش ةمزأ ةيادب ذنم فراصملا اهريدت يتلا ءاقبلا ةكرعم مضخ يف نحن
١٧ ةضافتنا عالدنا دعب مقافتت لازت ال يتلا ةمّمعملا ةمزألا ىلإ رالودلا
 براجتلا يف ىتح يفرصملا خيراتلا يف ةقوبسم ريغ ةكرعم .لوألا نيرشت
 ءاقبلا ةكرعم اهنإ .ةريثك نادلب يف يفرصملا عاطقلل ًاميمأت تدهش يتلا
.نانبل يف لاومألا نزخو ءانتقا ةفاقث نع ًاّيلك ةبيرغلا

 طيسوو راعسألل مظانو ةميقلل عدوتسمك لاملا رود ةيفرصملا تاءارجالا تّلطع

 تبلقناو ،بقع ىلع ًاسأر تبلقنا وا تدقُف ةلمعلل ثالثلا صئاصخلا .لدابتلل

.توريب يف لاملا تاسسؤم مارتحا ةفاقث اهعم

 هتَنب يذلا ةقثلا ديصر كلهتسا نيرهش يف لصح ام ّنا مويلا تباث وه ام

.ًاماع نينامث يف ةينانبللا فراصملا

 فراصملا دجت نأ عفني ال !ةقثلا وه لاملا :ديصقلا تيب مويلا يه هذه ةقثلا ةمزأ

 عئادو نأ ىلإ اهتويبو سانلا ّبع يف دقنلا نازتخا نم اهتمزأل رّربمو رّربم فلأ

 ّلطعم صاخ عاطقلو يزكرملا كنبلاو ةموكحلل اهتضرقأ اهنكل ةدوجوم سانلا

.ةيدقنلا هتاقفدت يف

 .ةدوقفملا ةقثلا ةداعتسا ىلع ةرداق ريغ اهنكل ةحيحص بابسألا هذه نوكت دق

.اهلطعت وا لاومألا هذه عايض بابسأ نم ريثكب رثكأ اهلاومأ نامأ اهمهي سانلاف

 يف لاومأ خض ّلحلا اذه نمضتي دقو ،توريب يف يسايس ّلح باوبأ ىلع نوكن دق

 فيك وه سيئرلا لاؤسلا نكل .ةيساسألا هتاجايتحا ليومت ديعت داصتقالا نييارش

؟لاملا نييارش لمعتس

 لمعت ةيجراخو ةيلخاد تارامثتسا جاردتسا ةفيظو هل داصتقا يأ يف لاملا خَض ّنإ

 لاومأ دجتس لهف .داصتقالاو رامثتسالا مجح ريبكتل يدقنلا فعاضملا لالخ نم
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 ةءارق رثكألا

.عفدلا

 عم ةيباسنتساب فراصملا تطاعت فيك هنم ًامجح ربكأ وه نمو عدوملا اذه ىسني

 ًالاوما تلّوح فيكو ،نّيصاخ نئابزل ةصاخ تامدخ تّمدق فيكو ،نيعدوملا لاومأ

 نم ىتح ليوحتلا نم ةيويح عئاضب يدروتسم تمرحو جراخلا ىلإ نيعدوملا ضعبل

؟مهتاليهست نم ال ةصاخلا مهلاومأ

 مهلاومأ ّنا ،جراخلا يف نيلمتحملا نيرمثتسملاو ،نيعدوملا رابك عانقإ نكمي لهو

 تايطعملا هل أرقي نم هيدل »ريبكلا لاملا« ؟ةيسايسلا ةمزألا ّتلُح اذا نامأ يف

.نييسايسلا تاحيرصتو عورفلا ءاردمو مالعإلا ىلإ دانتسالا ريغ ةيملعلا

 ةيراقعلا اهظفاحم عيب ربع اهضورق مجح ضيفخت ةينانبللا فراصملا تلواح

 عيب ةيلمع ربكأب فرعي امب نييراقعلا نيروطملا نم اهينيدم ظفاحمو ةمخضلا

 مجح نم نكمملا ضيفختو مهرطاخم عيونت نولواحي نيعدومل خيراتلا يف يرابجإ

.فراصملا يف ًاعدوم ىقبيس ام

 مسح عوضوم يف نيفارصلاو فراصملا ضعب نيب ؤطاوتب كوكش كانه كلذك

 اهتيحبر ميمرتل ًايعس %35 ىلإ لصت ةلومعب دقنلا لباقم ةيفرصملا تاكيشلا

.ةراهنملا

 فاشكنا ةجرد نم ديزي فوس ةيفرصملا ةينازيملل ًايبناج ًاضيفخت ّنإ ،نيتلاحلا يفو

 ىدل ًالصأ هنم وكشملا رمألا وهو ،نانبل فرصمو ماعلا نيدلا ىلع فراصملا

.فينصتلا تاسسؤم

 ًاديفم نوكي نأ نكمي لهو ؟لحلا وه فراصملا يف ةديدج ليماسر خَض نوكي له

 لالخ نم لصحت دق ةلماش ميوعت ةيلمع ّنا مأ ؟ةيفرصملا ةدايقلا سفن لظ يف

؟فراصملا ميمأت وأ عئادولا ةننبلب ّىمسي ام

 ساسألا يهو ،يفرصملا عاطقلاب ةقثلا ةمزأ لحت نل اهنكلو ةنكمم لولحلا لك

 ةرداق نوكت نل اهنا ،كلذ نم مهأو .لبقتسملا يفو مويلا نيعدوملا قوقح ظفحل

.عاطقلا ىلا ةجزاط ليماسر جاردتسا ىلع

 ريغ فيظن عاطقك لمعت توريب يف ةيميلقإو ةيلود كونبل صيخرتلا متي له

 فراصملا سالفإ هنود نكلو نكمم ّلح .ةيلاحلا عاطقلا لكاشم لكل ضّرعتم

.سانلا لاومأ عايضو ةيلحملا

 كلذّ نأ يقيقحلا فوخلا ّنكل ،ىربك تادحوب كونبلا جمد جراخ لح كانه نوكي نل

 ةقث نوذوحي نييجيتارتسا بناجأ ءاكرش ةرطيس نود نم ًانكمم نوكي نل

 مهل دوعت ثيحب عئادولا فيزن اوفقوي نأ نوعيطتسيو نيرمثتسملاو نيعدوملا

 ىلإ ةيلاحلا ةيفرصملا ةدايقلا ةلاحإو نانبل يف يفرصملا لمعلا ةلكيه ةداعا

 ةيلوؤسملا ّلمحتب اهل ًاعبت ءالؤه لبقيس يتلا طورشلا نم ًاضيأ فوخلا ،دعاقتلا

؟رالود رايلم 150 زواجتت تابولطم نع
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 فشكت "ّةيكرت ناريط ةكرش"
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 !2020 ماعلل ةمداصلا كياح
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 مكيلإ ..."ةفصاع دوجو نع ةحص ال"
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 ..يناميلس لتقمل ىلوألا روصلا
 "غماد ليلد"و لاومأ

Jan 01 �

 مكيلإ ..2020 ماعلا نم ىلوألا مايألا
 !سقطلا تاعقوت
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