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فيشرألاةضايرداصتقايلودو يبرعنانبل رابخأىلوألا ةحفصلا

ءىراقلا ةيوازعوبسألا اذهةريخألا ةحفصلامسرريفسلا باّتآءارأو اياضقةروصو توص

؟ناريإ ىلع يركسعلا رايخلا نم ًالدب »رتيوت« :»نشكيليإ ناريإ«

يديوه ةريما
: ةرهاقلا
»رتيوت« عقومب ،هتيساسحو هتاديقعتب ناريإ يف ثدحي ام طبر ىلع بيرغ لكشب اصيرح يبرغلا مالعإلا ادب
.عيرسلاو رغصملا نيودتلا نم عون وهو ،يعامتجالا
نيسح ريم يحالصإلا حشرملا ىلع داجن يدمحا دومحم سيئرلا زوف نع ًايمسر نالعإلا ذنم هنا يف كش الو
ىلع »رتيوت ةيلمع« ،ًامتح نوكيسف يزمر مسا هل دجو نإ ،ينورتكلالا ءاضفلا يف يداع ريغ مخز كانهو ،يوسوم
.اهريغو »ةمئادلا ةيرحلا«و ،»ءارحصلا ةفصاع« تايلمع رارغ
تاباختنالا نا ،ةميزهلاب هل حمست نأ نكمي ال ةيبعشب عتمتي هنا نودقتعي نيذلا ،هراصنأو يوسوم نالعإ ةظحل ذنم
رثآألا عوضوملا حبصأو .»رتيوت« لخاد ةآرحلا يف ايلج سكعنا ،ةينارهطلا تارهاظتلا عم ماهتالا اذه ىدصو ،تروُز
.)ناريإ تاباختنا iranelection :وه عقوملا ىلع قالطإلا ىلع اشاقن
ليلحتو عبتتب ينعملا ،ىآريمالا compete.com عقوم بسحب( ةيعامتجالا تاكبشلل عقوم ربآا ثلاث ،»ريتوت« نأ امبو
.نيه رمأب سيل »رتيوت« ىلع »ناريإ تاباختنا« شاقن نأ ىنعي اذهف ،)تنرتنالا يمدختسم ةآرح
لوح ريراقتلا نم اليس اهثب وأ اهرشنب ،ةيبرغلا تاعاذإلاو فحصلاو تاطحملا ىدل هادم »رتيوت« ـب يمالعإلا سوهلا غلبو
.ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم اهرفوت يتلاو ،ناريإ نم ةيتآلا »ةريثكلا« تامولعملا
يف نييبرغلا نيلسارملا ةآرح دييقت ةيناريإلا تاطلسلا رارق قبس »رتيوت« ـب ديدشلا مامتهالا اذه نأ احضاو ناآو
»تاتيوت« يف امب امامتها رثآألا »يس.ىب.ىب« ةطحم تزربو .ريوزتلا تاحيص قالطنا دعب ردص يذلاو ،نارهط
.ناريزح ٢٢ يف دالبلا ةرداغم اهلسارم نم ةيناريإلا تاطلسلا بلطت نأ لبق ىتح ،عقوملا يمدختسم
اهنأ كفقوتسي ،عوبسا ةدمل ،ناريإب ةلصتملا ،عقوملا ومدختسم اهلسري يتلا ةريصقلا لئاسرلا وأ »ستيوت« ةعباتم دعبو
رفوت اهنأ نيبت ،ةعباتملا نم ىلوألا ٢٤ـلا تاعاسلا دعبو .ةيسرافلا ال ةيزيلكنالاب لئاسرلا مظعمف .ةيوهلا ةيناريإ ودبت ال
ريفوتب ًاريثآ ةينعم نكت مل ،اهعيمج نكي مل نإ ،لئاسرلا مظعم نأ ظحالي كلذآ .ًادج ةليلق تامولعمو ...ةريثآ ةراثإ
يبرغلا مالعإلا ثدحتي »ةروث« هنا ضرتفي ام ببس وه اذه نأ مغر ،اهشاقن ىتح وأ ريوزتلا تاماهتا معدت لئالد
.اهنع )يبرعلا ،ةيعبتلابو(
كتنيدم نوكت يآ رتيوت ىلع كتانايب ريغت املاح« :هذهآ »تاتيوت« ـب iranelection ناونع تحت شاقنلا جعي لباقملا يف
ناريإ ةموكح«و !»باهرإلا ةياهنو ملاعلا يف امالس ينعت ناريإ يف ةيرحلا«و »يناريإلا ماظنلا متش يف أدبا ،نارهط
.»نييناريإلا نيلضانملا لتقل نانبل نم يبرع يواسمح ٥٠٠٠ تعدتسا
تامولعملا مجح مغر ،اذاملو ؟ًاذإ ثدحي اذام .»ريوزتلا لوح دعي مل ثدحي ام« نإف mraff94 مدختسملا بسحبو
ةينهملاب ينعم هنا ىعدي يذلا ،يبرغلا مالعإلا كسمتي ،ناريإ لوح »رتيوت« نم ةيتآلا تالايخلاو بيذاآألاو ةطولغملا
ماظنلا ةنطيش نأ مأ ؟ةيعامتجالا تاكبشلل عقومب ،ةيقيقح ةيسايس ةمزأ لظ يف ،سوهلا دح ىلإ ،ةيعوضوملاو
قيقدتلا عضي نأ ،امبر ،ىأترا يذلا ،يبرغلا مالعإلا بذجي ام رثآأ يه ،»رتيوت« يف لصاحلا مخزلا زيمي يذلا ،يناريإلا
.!؟ةيناريإلا ةمزألا يهتنت نأ ىلإ ابناج ،تامولعملا ةحص نم ققحتلا أدبم وأ يفاحصلا
تاكبشلا مالعإ يف ريبخلاو ،تروف ناليميسآام ةيدنكلا »ايدروكنوآ« ةعماج يف ناسنإلا مولع ذاتسأ لوقيو
ىلع زربتف »يس.يب.يب« امأ .»ناريإ بتكم ىلإ ةفاضإ ،رتيوت بتكم اهليكشتب رختفت« ،»نا.نا.يس« نأ ةيعامتجالا
ناريإ تاباختنا طبار ىلإ حوضوب ريشتو ،ناريإب ةصاخلا اهتاحفص عيمج ىلع »رتيوت« ـل طباور ينورتكلالا اهعقوم

iranelection.
ىلإ مهتامولعم اهلالخ نم نويناريإلا ثعبي يتلا ةقيرطلا يه هذه نأ انه »ضارتفالا« نا »ريفسلا«ـل تروف لوقيو
امه ةيعامتجالا تاكبشلا مالعإو »رتيوت« نإف ،اهعقوم نم ثادحألا ةيطغت نم عونمم يبرغلا مالعإلا نأ امبو ،ملاعلا
اننا« ةرابع افيضم تامولعملا هذه يبرغلا مالعالا لقني امدنع« هنأ ،تروف لوقي امآ ،يبرغلا مالعإلا نظيو .ليدب لضفأ
تاباختنا # شاقن نم هديري ام راركتب هل حمسي احوتفم اضيوفت هيدل نأ دقتعي هناف ،»اهتحص نم دآأتلا عيطتسن ال
.»ناريإ
نومدختسم اهيلع رطيسي »رتيوت« ىلع ناريإ تاباختنا ةشقانم نأ ،تروف بسحب ،نوريثآ هيلإ هبتني ال ام نكل
لوح ةيرامعتسا ةيآريما تاراعش نيمدختسم ،يسايسويج يآريما قلطنم« نم ءالؤه بتكيو .نويناريإ ال ،نويآريمأ
.»ةيطارقوميدلاو ةيرحلا
ىلع ءوضلا طيلست أطخلا نم هنا تروف بتآ openanthropology :هعقوم ىلع رشن عوضوملا لوح هل ثحب يفو
ةمدخل شاقنلا ىلع ةرطيسلا يف ةحلصم مهيدل«و ،»رتيوت« يمدختسم رثآأ نم نويليئارسإلاف ،طقف يآريمألا دوجولا
.»مهتلود ةحلصمل نويآريمألا لعفي امآ ،ليئارسإ ةحلصم
مدختسم 235,19 »طقف« ايلاح دجوي ،يدنكلا »سومزيس« ،يعامتجالا مالعإلا تاكبش نع تاليلحت رفوم بسحبو
)دهشم يف ةئملا يف 0,83و زاريش يف ةئملا يف 0,94و ،نارهط نم ةئملا يف ٩٣( ناريإ ىف »رتيوت«ـل
يف ٢٧ لباقم ،ناريإ اهردصم »رتيوت« لئاسر نم ٪٥١،٣ نأ »سومزيس« لجس ،تاباختنالا خيرات وهو ،ناريزح ١٢ لبقو
،تاجاجتحالا ةورذ ،ناريزح ١٩ يفو .ةيفارغجلا مهنآامأ نيمدختسملا نم ٪٢١،٦ ددحي مل امنيب ،اهجراخ نم ةئملا
اوعدا وأ( ناريإ لخاد نم ٢٣،٨ لباقم ،اهجراخ نم اوءاج ،ناريإ لوح »ريتوت« يمدختسم نم ٪٤٠،٣ .بسنلا تريغت
تاباختنالا لوح لئاسر ثبل ،ناريإ جراخ نم ةيداع ريغ ةآرح ماقرألا هذه سكعتو .مهنآامأ ٪٣٥،٧ ددحي مل امنيب )كلذ
.اهريوزتب ءاعدالا دعب
يف ةيطارقوميدلا ريوطتل« ةيجراخلا ةرازو يف ًابتكم ،٢٠٠٧ ماعلا يف اولكش نيذلا ،نويآريمالا نولوؤسملا يفخي الو
ةمدخلا فقو نع »رتيوت« عنتمت نأ تبلط ةيآريمالا ةيجراخلا ةرازو تناآو .بثآ نع ةيناريإلا ةمزألا نوعباتي مهنأ ،»ناريإ
توملا !امابوا نيأ !انوذقنأ« لثم( »رتيوت« نم ةيتآلا ةيناريإلا لئاسرلل نيلوؤسملا ةعباتم لطعت ال يآ ،ةنايصلا لجا نم
عافدلا ريزو فصوو .)؟ةدحتملا ممألا نيأ ؟رمحألا بيلصلا نيأ !ةحبذمب موقي جيسابلاو ةبلطلا نولتقي مهنإ !يئنماخل
بسكملا« ـب ىعامتجالا مالعإلا تاكبش ،».يس.يب.يب« ـل ثيدح يف ،ناريزح ١٨ يف ستيغ تربور يآريمالا
داحتالا رايهنا يف رودب ماق ،مالعإلاو ةيبرغلا ايجولونكتلل لهسلا لاصتالا« نأب ًارّآذم ،نطنشاول »ريبكلا يجيتارتسالا
.»ابوروأ قرشو يتايفوسلا

يف ةءارق رثآألا
ةحفصلا
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فاضأ ،ًالثم ،»لغوغ« ثحبلا كّرحمف .تارهاظتلا معد يف رود ءادأل طخلا ىلع مالعإلا لئاسو تلخد ،اهتاذ حورلابو
يف ثدحي ام« وه ببسلا نأب جفرون رتيب اهثاحبأ ريدم فرتعاو .ةيزيلكنإلا ىلإ ةيسرافلا ةمجرت ةمدخ يئاجف لكشب
ناريإ يف اهتاددرت ةيوقتل نييعانطصا نيرمق قيرط نع ةيسرافلا ةغللاب اهتمدخ تمعد ».يس.يب .يب« .»ناريإ

.رخآلا وه هعقوم نم ةيسراف ةخسن مدق »كوب سياف« ىتح .اهيلوؤسم بسحب »دوصقم لخدتل تضرعت امدعب«
»رضخلا« نييحالصالا ليثمت ىدم امو ؟ناريإ لخاد نييناريإلا لئاهلا يتسيجوللا معدلا اذه دعاسي ىدم ىأ ىلإ نكل
؟نارهط يف بضاغلا بابشلل »رتيوت« يف
يتلا هاروتآدلا ةحورطأ لجا نم نارهط يف ايلاح ميقم ،درفراه ةعماج يف يناريإ ثحاب وهو ،رادتسود اضر يلع لوقي
.ريوزتلا ةيرظن ةرورضلاب ديؤي ال ،»رتيوت« يف ةدئاسلا ةيناودعلا ةربنلا سكع ،هنكل ،يوسوم حلاصل تّوص هنا ،اهبتكي
.ناريإ يف حالصإلا ةآرح بلاطم سكعي ال »رتيوت« ىلع لاقي ام نا ،ةينورتكلإ ةلاسر يف »ريفسلا« ـل بتآو
ىلإ ،نوبلاطي الو ،تاباختنالا ةداعإب بلاطت تارهاظتلا« رادوتسود لوقي »عون يأ نم ةروث دجوت الو ةيرتيوت ةروث دجوت ال«
.»رتيوت« ىلع لقني ام سكع ،»ناريإ يف ماظنلا رييغتب ،لقألا ىلع نآلا
قشلا صيلقتو يناريإلا ماظنلاب ةحاطإلا نوديري نولوألا .»يوسوم رضخ«و »رتيوت رضخ« نيب زيميف ،تروف امأ
ريكفتلا ىلع ءوضلا طلسي ثدحي ام« نأ فيضيو .»نييناريإلا هاوفأ لخاد تاملكب نوعفدي كلذ ءانثأو« ،هيف يمالسإلا
.»ةيوتلملا ةبرجتلا هذه ةيرقبع كلتو .نطابلا نم ينهذلا وزغلا ةيلقعو يرامعتسالا

هسفن بتاكلل أرقإ

05/06/2009»يناكيرمألا سيرلا« روضحب ةرهاقلا »تمبوأت« موي
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