
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

لقتسملا فالتئالا 
  تاباختنالا ةبقارمل
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  :ةمدقم
ًفينصت اهتايط نيب لمحت عارتقالا نم ىلوألا ةلحرملا جئاتن تءاج ،ديدج ا يـف انر  ـشأ ن أدـعبف   ةيباختنالا ةيلمعلل ا
أو ،ةيبزح تاباختنا اهنمرثك أةيدرف اهن أة يسائرلا تاباختنالاحمالم زرب أن أ ىلإ قباسلا انريرقت  نوربعي اهيحشرم ن

ة لوج حمالم ريغُتل عارتقالا جئاتن تءاج، ١يجولويديأو أيسايس ءامتنا نع مه ريبعت نم رثكأمهجماربو مهسفن أنع 
،إلا ةعامجو قباسلا ماظنلا نيب ةداعإ حبصتل ةداعإلا تاسسؤم وعمتجملا يف رو ذجلا قيمع امهالكو نيملسملا ناوخ

 ، حمالم هعم تريغت يذلا رم ألا. يباختنالا مث نمو يسايسلا وأي مالعإلاءاوس دشحلا يلع ةردق لا كلتميامك ةلودلا
ةيباجي الا ءاوس ةياعدلل يسيئرلا كرحملا وه يسايسلا ءامتنالا حبصيل ،ةداعإلا ةلوجل ةياعدلا ةرتفل ةيمالعإلاةيطغتلا 

متي امنيب ،حشرملا صخشل ضفر يلع رم ألا يوطنيدقف ،ا ًنايحأصخشلا نع  هابتنالا فرصي دق وحن يلع ةيبلسلا وأ
، ال دشحلا ـ  لا فرصنيو أهنع ربعي يذلا يسايسلا رايتلا باختن  يـلع   اضارتعا سيـل ،صخشلا باختنا نع ضعب

  .يسايسلاه ئامتنايلع ا ضارتعاامن إو ؛يباختنالا هجمانرب وأهصخش 
  

،انم  ىلوألا ةلوجلا ءاهتنا بقع  ةياعدلا ةلحرم ةيادب ربتعي ويام ٣٠ءاعبر ألا نأ وتاجب متاح راشتسملا نلعأ عارتقال
رمتـست ن  أيـلع ،زرفلا جئاتن لوح نيحشرملا نم ةمدقملا نوعطلا يف تبلا نم ءاهتنالا دعب كلذو ،ةداعإلا ةلوجل  

 ١٥ةعمجلا رهظ  ىتح ةياعدلا رـيرقتلا اذه   أدبي اذل. ٢طقف ةينج نويلمب ةداعإلا ةلحرمل ةياعدلا فقس اددحم ،وينوي
  .عارتقالا يموي ىلإلقتني مث ةياعدلا ةلحرمل ةي مالعإلاةيطغتلا حمالم زرب أضارعتس اب
  

  :ةداعالا ةلحرمل ةياعدلا :ًالوأ •
ـ  ،تامسلا ضعب يف عارتقالل ىلوألا ةلحرملا عم ةداعإلا ةلحرم يف ةياعدلا تكرتشا  يـف ا  مامت اهنع تفلتخا امنيب

لورخألاضعبلا  ةداـعالا ةـلحرمل   ددحت يذلاو ،يئاعدلا قافنالا فقسب  صاخ نيتلحرملا نيب كرتشملا مساقلالع ، 
يلاوح ةدم يف هينج نويلمب ةـلاح ةداعالا ةلحرم تدهش دقف ،هزواجت دق نيحشرملا الك ن  أمزجن ام وهو ،موي  ١٥، 

طختي امبةيئرملا مالعإلالئاسو يف اميسال  ،تانالعإلافيثكت نم  لـعلو ،حـضاو لكشب يئاعدلا    قافنالا فقس ى، 
 ًالثـم ةـيقرو   ةفيحص يأيف تانالع إلا يلوئسمدحأ ب لاصتالا ةلواحميه كلذ نع نهربت ن أنكمي ةبرجت طسب أ
، ٣دـحاولا مويلل ةينج فل ا ٣٠٠-٢٠٠ نيبحوارتي  ةيمويلا ةفيحصلا يف ةينالعالا ةحفصلا رعس طسوتم نأ حضتيل
  .عراوشلا تانالعإوةينويزفلتلا تانالع إلا ةفلكت نع كيهان
  :يلاتلا وحنلا يلع اهضارعتسا نكميف ةداعالا يلحرمل ةياعدلا ةرتف حمالم مهأ نعو

حيرـجتلا يـلع حشرم لك ةياعد تماق ثيح ،ةداعالا ةلحرمل ةياعدلا ةرتف يلع    ءادوسلا ةياعدلا طمنداس  -١
الـك نيـب    "يـظفل كارع "تاحاس  ىلإ مالعإلالئاسو تلوحت و، رخآلاحشرملا يلع درلاو مكهتلاو دقنلاو 

ةينهم تاقورخ يلع يوطني ةياعدلا نم طمنلا اذه ن أ ىلإةراش إلا ردجتو ،ةيباختنالا امهتالمحو نيحشرملا
حشرملا الك ناك دقفاهلمحتت نأ اهدحو مالعإلالئاسول نكمي ال  ةددعتم ا،  ببس ن لئاـسو باكترا يف ا  يسيئر ا
امهنم لكل حيرجتو لماحت  ةنمضتملا ةيرانلا مهتاحيرصتو ةيموجهلا امهتقيرط ةجيتن تاقورخلا كلتل مالعإلا

                                                           
      h p://www.cihrs.org/?p=2294:علي الرابط األولي االقتراعانظر تقریر مرحلة ١ 
  مایو ٢٧الجمھوریة  ٢
  اإلعالناتتم االتصال بجریدة الجمھوریة لمعرفة أسعار   ٣



      يـف  مارـه ألا، "مازـحلا تحت برضلا "وينوي  ٤يف  ةيروهمجلاةفيح ص هيلع تقلطأام وهو  .رخألايلع 
نـع   ةعامجلا( وينوي ٤يف ةيروهمجلا ةفيحص   ترشن لاثملا ليبس ىلعف. "ماظعلا ريسكت ةكرعم" وينوي ٦
 ىلعألا هلثم كرابمو دسافو بذاك: قيفش نم ربك أرصم : قيفش دري امنيب ،هتمكاحم بجيو ماَّتشو بابسو
تارمتؤـم يف تءاج يتلا تاحيرصت  لا كلت )ءادهشلا قوقح اوردهأناو خإلاو دشرملاو ،رطاشلاو يسرم

أت ؛ضعبلا اهضعب ةهجاوم يف نيوانعلا يف اهزاربإ مالعإلالئاسو دمعتت  ةدعنكام أيف ةفلتخم ةيفحص  ا ديك
 .تاماهتالا لدابتو عارصلا ةركف يلع

 

ةداـعالا ةـلحرم ل   الخ يرصملا عراشلا اهنم يناع يتلا ةقرفلاو بزحتلا ةلاح يف تمهاس مالعإلالئاسو  -٢
لـماوعب ءاوـس    مالعإلالئاسو تمهاس ثيح . نآلا ىتحيسايسلا عراشلا يلع اهلالظب يقل ت تلازام يتلاو
تاـعاطقلا دـيدحتو ،اهنيب عمتجملا ميسقتو نيحشرملا نيب ةهجاوملا   ةركف خيسرت يف ةيجارخ إو أ ةيريرحت
اولدابتي ،كاذ  وأاذه  يديؤم نيب تاهجاوم لكش يف ةيفحصلا ةيطغتلا يتأتل ،امهنم لك معدت يتلا حئارشلاو
،  هيلع هن أماعلا ي أرلل تسكع يتلا ،ةيباطقتسالا مهتاحيرصت اهيف همامـضنابو  نيقيرـفلا دحأ نيب رايتخالا
نـم خاـنم تقلخ نيبخانلا نيب ةوادعلا نم ةلاح رذج امم    ،يناثلا قيرفلا يلع جفلا موجهلاب بلاطم حبصأ

 ةـيروهمجلا ةفيحـص تراتخا لاثملا ليبس يلعف   .جئاتنلا نالعإبقع ةميخولا هراث أرهظت امبر بصعتلا 
نويحيـسملاو ،يـسرم عـم داهجلاو     ةيمالسإلاةعامجلاو نويفلسلا " ويام ٢٧يف رداصلا اهددعل ناونع 

ةـعنقم تادنـسل ربخلا يف دقتفا ميمعتلا اذه   . "قيفش عم نمألا ةدوع راصنأو ينطولا لاجرو نويفوصلاو
اهتاحفـص جارخ  إيلع صاخ لكشب فحصلا تصرح كلذك . بزحتلا حور قيمعت يف ةديرجلا ةبغر يوس
،  ىلإةفيحصلا مسقت ثيح ،تاهجاوملا طمن يلع ةيرابخ إلا لكـشب  نيوانعلا يف ةلص تاذ ،نيهجاوتم نيمسق
امنيبف اهنيب اميف راودألا كلت تلدابت دقف تاونقلا يوتسم يلع امأ). مارهالا(تا ماهتالا لدابت يلإبرق أ موقت ، 

، الإ . اذكهو ىرخأ ةانق ىلع مويلا سفن يف سفانملا حشرملا ةفاضتسا متت ،نيحشرملا دحأ ةفاضتساب ام ةانق
 .ةءورقملا فحصلا هتجهتنا يذلا هسفن وحنلا يلع ةيئرملا لئاسولا يف حضتي مل ةهجاوملابولس أن أ
 

 ،وـينوي  ٢يف هيدعاسم و هتيلخاد ريزوو كرابم يلع مكحلا ةيضقعم ةداعالا ةلحرمل ةياعدلا  ةرتفت نمازت -٣
. ةداـع إلا ةـل وج نع قيفش دمحأحشرملا بايغب ددهي ناك يتلا يسايسلا ل زعلا ماكحأل بقرتلا ةلاح كلذكو
ةسائرلا قابس جراخ قيفش ن أدكؤتل تجرخ يتلا  قورشلاةديرج ةطقس  ىلإددصلا اذه يف  ةراش إلا ردجتو
يناديملا ءاوس -بقرت لاةلاح  كلذك. ةلبلبلا اهنأش نم يتلا ةطولغملا تامولعملاو ةيبلسلا ةياعدلل جف طمن يف
،نم اهبقع أامو نرقلا ةمكاحم تبكاو يتلا  -يمالعإلاو أ تدرـف  ألاـثملا ليبس يلعف   ضارتعالاو رجضلا
تدمعتو  -قيفش دمحا حشرملل ةداضملا ةياعدلل طمن يلع بحسنت دق يتلا-لزعلا ةينويلمل تاحفص  مارهألا
بـلغ  أنـم ةـيطغت ميدـقت يلع تصرحو نيرهاظتملل ةيددعلا ةوقلا دكؤت روصلل ايا    وزو عطاقم رايتخا
ةـيمكلا ةـيحانلا نم   تابا ختنالل ةصصخملا ةحاسملا عجارت ىلإ ىدأكلذ لك . وينوي ٧ ددع يف تاظفاحملا
 .ةداعالا ةلحرم لالخ

  



تـلواحف ،راـيت يأ   يـلع بسحت ال  أيلع ةداع إلل ةياعدلا ةلحرم لالخ ةءورقملا مالعإلالئاسو تصرح  -٤
،  ..نيواـنعلاو روصلا ماجحأ و جارخإلا كلذكو ،لقألا ىلع تاحاسملا يف دايحلا تاجرد ىصقأيخوت  خـلا

نـم ةـساردلا لحم ةءورقملا فحصلا تلخ ةيروهمجلا ةفيحص فالخبف ،تانالع   إلا ىلإ دتما يذلا رمألا
اهضفر تاجرد تفلتخا فحصلا ن أدجتس يفيكلا ليلحتلاب هن أال إ. ةياعدلا ةرتف لالخ نيحشرملا دحأل نالعإ

رهظي ن أ ىشخت اهنكلو ،يسرم دمحم معد عطاق لكشب ناضفرت مارهألاو ةيروهمجلايتفيحصف ،نيحشرملل 
 ، مـعد   -عطاـق لكـشب  - قورشلاو مويلا يرصملايتفيحص ضفرت نيح يف قيفش دمحا قيرفلل اهزايحنا

أاعيطتسي ال امنيب ،هرابخ أل امهتغايص ةقيرط يف رهظي يذلا رمألا ،قيفش دمحا قيرفلا معدلا امدقي ن أا ضي
حاـجنو ،ةهج نم   فحصلا يف تاباختناللةصصخملا ةحاسملا عجارت رسفي ام وهو . يسرم دمحم حشرملل
 .يرخأةهج نم ام دح  ىلإن زاوتلا قيقحت يف فحصلا
  

نـكلو نيملـسملا    ناوخإلا ةعامج دقن يلع ةلودلل ةكولمملا تاونقلا تصرح ،يئرملا مالعإلا ىوتسم يلع -٥
ةلودلا نيب ةهجاوملا ةركف خيسرت يف قبسلا اهل ناك هن أامك ،سفانملا حشرملا معدت ةيمالع إداوم ميدقت  نود

يـف جماربلا تامدقم و  أفويضلا ةلئس أيف تاحلطصملا كلت تمدختساو ،امهنيب رايتخالاو ،ةيندملاو ةينيدلا 
لو أ وينوي ٣٠ يف يلوالاةانقلا تناك كلذك ). وينوي ١٥ ىلوألا( نيحشرملا ءامسأركذ يلع فافتلالل ةلواحم 

دح أمعد يف لاؤسلا اذه تاباج إتمدختسا دقو  "ةروثلا لثمم وه نيحشرملانم يأ "لوح لاؤسلا حرط نم 
،   يخوت تلواح ام ردقف ةصاخلا تاونقلا امأ. رخألا يلع موجهلاو نيحشرملا نيحـشرملا نيب ةيعوضوملا
 ناوخإلاحشرم دض جف يبلس زيحت يسيع ميهارب إ ىدبأدقف ،ةانقلا مييقت يلامج إ ىلع اهيعيذم دحأرث أ ام ردق

كلذك"نوحشرملا ةداسلا"هجمانرب نم وينوي  ٣٠ةقلح يف امك ONTV ةانق يلع نيملسملا   يـشاربإلا لئاو  ، 
ام ا  ٢ميردةانق  ىلع   .نزاوتم ريغو رركتم لكشب ةيمالسإلا تارايتلا يلع موجهلا دمعتيبلاغ

  

سيئرـلا  تـيب يـف ةعاـس    " ناونع تحت )ةهجاوم(ةحفص  يف راوح مارهالاةفيحص ترج أ وينوي ٨يف  -٦
 "لمتحملا داـيحلا ريياعم لكل راوحلا رقتفا دقو   .قيفش دمحأقيرفلا عم  ًالوطم اراوح ةفيحصلا ترشن ثيح
ةـيفطاع تالامتسا يلع راوحلا   ىوطنا ثيح ،تامدقملا وأ نيوانعلا وأةلئس ألا طمن يف ءاوس ةيعوضوملاو

للد يذلا نفلاو يقيسوملل هبحويقارلا قوذلا وذ هتيب فصو يف ةيسنامور ةيناسنإةمدقمب تأدب ،ةجف  هيلع  ، 
ءاوـس حشرملا عم ة  فلألا نم ةلاحقلخ راوحلا فدهتسا . هتيب اونيزي" ونايب"ةثالثل قيقد فصوـب ررحملا 

 عباط لمحت تءاجف ةلئس ألا امأ. ةمدقملا وأ، ةروصلا لالخ نم اذام "لاؤسب راوحلا أدب ثيح ،ا مئاد مولظملا
يحوي امب ةهجاوم مسا لمحت ةحفصلا نأمغرو  "؟يقدلايف كتلمح رقم قرح دعب  ةـلباقملا ةحفـصلا ن   أ، 

 ، ألا حشرملا عم اراوح نوكتس نم ضت ثيح ،دفولا بزح سيئر عم راوحب تءاج ةلباقملا ةحفصلا نأال إرخ
حـضاو مـعدو مهدض زيحت يلع يوطني امب يس   ايسلا مهئادأو ناوخإلاكو لسب ةقلعتم ةلئسأةعبر أراوحلا 

 .سفانملا حشرملل
  



يـتلا بابـس   ألا" ناونعب وينوي ١يف ةقلح تمدقف ،ةداع إلا ةلحرم يف يفئاطلا دعبلا ىلع ةايحلاةانق تزكر  -٧
يـطبقلا ركفملا مهنم   طابقألانم  ٤ةانقلا همعدل تفاضتسا ميمعتو قابتسا وهو  "قيفش حشرت طابقألا لعجت
ـ أاذ إ"ةليوط تارت فلو ةشاشلا يلع هتلمج عضو راركت ةانقلا تدمعت يذلا ،رخاز لامك  ا سيئر يسرم حبص
 ."ىروشلا اهلحم لحيو ةيطارقميدلا ىغلتس

  

،  أ ١٠نم رثك أ ىدم يلع ةيروهمجلاةديرج نم  ةريخألاةحفصلا قيفش دمح أحشرملا تانالع إتلتحا  -٨ ماـي
ن أثـيح ،لـيومتلا رداصم لوح لؤاست ريثي يذلا رم   ألا ،ةتماصلا ةيبلغألا نم عيقوتب تءاج تانالعإلا
تاـنالع  إلا نأاـمك  . هـينج نويلم  ٣ هتفلكت زواجتت -ةريخألا–ةلماك ةحفص ةحاسم يلع نالع إلا راركت

   أدب ةجردتم تءاج ثيح ،جارخإلاو ةغايصلا يف اًظوحلم اروطت تدهش ا رورـم حـشرملا معدل ةوعدلاب ت
أ ضارعتساب دـمحا حـشرملا    اـهزواجتي فوس يتلاو رخ ألا حشرملا بويعل ضرعتلاب اماتخ ،معدلا بابس

  !هسفنل حشرملا اهمدقي يتلا ةيئرملا لئاسولا يف تانالعإلا صن عم امامت ةقستم تءاج امك ،قيفش
  

ن أمـغرو ،ةداـع   إلا ةلحرم لالخ ةظحالملاو ةساردلاب ةريدجلاةيمالعإلا نونفلا رثك أنم تناك تانالع إلا -٩
ضـعب يـل   ع ضارتعالا يف قحلا اهلن أروصتن نكلو ،نالع إلا ىوتحم نع ةلوئسم ريغ مالعإلالئاسو 

إلا هيف تعجارت يذلا تقولا يفف. ةءاسإلا وأ حيرجتلل لمج يوطنت يتلا تانالعإلا ا دج ظوحلم لكشب تانالع
تلتحا ةصاخلا فحصلايف  ةفيحـص اميسال  ةيموقلا فحصلاي ف ربكألا ةحاسملا قيفش قيرفلا تانالعإ،   ،

أرادم يلع  ةريخألااهتحفص قيفش حشرملا تانالع إتلتحا يتلا  ةيروهمجلا ال إ. عارـتقالا لبق ا بيرقت عوبس
حرـشت نيحشرملاب ةصاخلا تانالع  إلا تناك ةلمحلا ةيادب يفف. ليلحتلاب ةريدج هتقيرطو نالعإلا باطخ نأ
نالـع  إل فيـض ُأوينوي  ١١يفف  ،نالعإلل ةطيسب تاملك فاضت تيوصتلا بارتقا عمو ،مهرايتخا بابسأ

يفو "ناوخإلا سيلو بعشلا مساب مكحلا" ةيروهمجلايف قيفش حشرملا  لجا نم "ةرابع تفيض ُأوينوي  ١٢، 
ةينيد تسل ةينيد ةلود لجا نمويناوخإسيلو يرصم روتسد   مالـعإلا ضرعتـساف و  ينوي ١٣يف امأ  ،"، 

نالـع  إلا فصن صصخ ثيح ،فلتخم طمنلا ناك مارهألايف . قيفش دمحأنع بجر دمح أيفحصلا ةملك 
 مهلاوـقأ        و نيدـلا لاـجر لالغتسال ةلواحم يف ،ناوخ  إلا يلع ةيبلسلا نيدلا ءاملعو خويشلا لاوقأل ابيرقت

 ةـلمح   .وـينوي  ١٥ددـع يـف امك    سفانملا حشرملا معد مث نمو ناوخإلا دقن يف -اهقايس نم ةعطتقملا-
نـم دـيدعلا اهتا   نالعإيف تمدختسا دقف  ،ةدح لقألكشب نكلو هسفن طمنلا تمدختسا يسرم دمحم حشرملا 

نود نيملسملا ناوخ إلا ةعامج معد يف نيدلا لاجرو خويشلاو ةيمالسإلا تادايقلا نم ديدعلل ةروثأملا لاوقألا
تايـصخش كاـنه ن   أركذـلاب ريدجلاو  ". يسرم دمحم"حشرملل ديعب نم و أ بيرق نم نالعإلا قرطتي نأ
 .مهمعدتيناثلا يفو ناوخ إلا دقنت امهدحأيف نينالع إلا يف ةرركم
 

أينويزفلتلا ينالع إلا باطخلا لالـخ قيفش دمح  أحشرملاب صاخلا نالع إلا روطت ثيح ،فالتخا دهش اضي
،  إلا حشرم يلع موجهلاو يناوخإلاركفلا دقن اهن أش نم ةديدج تاحلطصم هيلع لخدتل ةداعإلا ةلحرم ناوـخ

  .دشرملاةملك انمكحت الو سيئر انمكحي ن أديرنو ،ةينيد ةلود تسيل رصم لثم 
  



مامتهالا عجارت دقف ةداعالا ةلحرم لالخ امهتلمحو نيحشرملا نيب قشارتلا ةيحض ناك بخانلا  - ١٠ ي ـمالعإلا ، 
ادـع اـميفف ،نيحشرملل ةيرانلا تاحيرصتلا يلع زيكرتلا لباقم يف ،حضاو لكشب هت   ارايتخاو هتازايحناو هب

 مويلا يرصملاةفيحص نم  ةريخألاةحفصلا  و أنطاوـمل ةيناـسن   إةصقل قرطتلا يلع صرحت ام ا بلاغ يتلا
 .ةرتفلا كلت نع بئاغ بخانلا نوكي داكي ،يموي لكشب هتاجايتحاو هحومطو بخان

  

ا •   عارتقالا يمويل ةيمالعإلاةيطغتلا حمالم : يناث
يـلع يباختنالا  تمص لاريسفتل ينوناقلا ضومغلا ةلاح يف  يلوألاةلحرملا عم ةداعالا ةلحرم يف عارتقالا كرتشا 

لماعت طباوض ديدحت ةرورض يلع دكؤن انلزامف مالعإلالئاسو  ىوتسم يـلمع وحن يلع تمصلا ةرتف عم   مالعإلا، 
انب ردجت امك ،قرخلل  ًالاجم عدي ال امب ،ةداعإلاو ثبلاو عبطلا تاتيقوت بسح ةليسو لك عم بسانتي صصختم ينهم
لئاـسو و  أن يحشرملا لبق نم ءاوس يباختنالا تمصلا زواجت يلع ةحضاو تابوقع ديدحت ةرورض يلع دكؤن نأ
  .تيوصتلا رارق لبق زيحتملا ريغ ئداهلا ريكفتلا يف بخانلاو يقلتملا قحل ةنايص مالعإلا
  

  :يلاتلا وحنلا يلع عارتقالا يمويل ةيمالعإلاةيطغتلا حمالم ضارعتسا نكميو 
 ١٥ةعمجلا وه دحاو مويب نوناقلا هددح يذلا ،يباختنالا تمصلا ةءورقملا ةي مالعإلالئاسولا بلغ أتقرتخا  -١

يباـختنالا تمـصلا    ةـيروهمجلا ةفيحصو  مويلا يرصملاةفيحصو  مارهالاةفيحص تقرتخا ثيح ،وينوي 
 مارهألاترشن كلذك ،قيفش دمحا حشرملل  -ةداعالا ةرتف رادم يلع ىلوألا ةرملل-ةلماك ةحفص يلع نالعإ ب

، ألا ةيفحصلا تارمتؤمللةيطغت  يـف قيقحتب يباختنالا تمصلا تقرتخاف   قورشلاام أنيحشرملا الكل ةريخ
 :دكؤت ةيبرغ ريراقت"ناونعب  -يبلس زيحت لمحت ةريبك ةروصب- ةثلاثلا ةحفصلا باب حتفي قيفش زوف ا عساو ا
 ."رصم يف ىضوفلل
  

ألا تناك يئرملا مالعإلالئاسو  قرطتت مل ثيح يباختنالاتمصلاب ا مازتلا رثك ةرـشابملا ةياعدلل اهنم ي  أ، 
رـيغ ةـياعدلا نـم طمن ةلودلل ةكولمملا ةيئرملا     مالعإلالئاسو ضعب تجهتنا امنيب ،نيحشرملا نم ي أل

 نع يبلس لكشب تملكتةديس  "ةنيدملا ثيدح"جمانرب يف  يلوألا ةانقلاتفاضتسا لاثملا ليبس يلعف ةرشابملا 
له "هفويض دحأ يزوف ديفم لأس كلذك . تاداسلا لحارلا سيئرلا لتق يف مهببستو مهخيراتو ناوخإلا ةعامج
همـسا نـع نطاوملا لأس ةباجإلا دعبو    "؟ةيندم ةلود ئطاش ىلع مأ ةينيد ةلود ئطاش ىلع فوقولا ديرت

رخأ نطاوم لأس امك  ."تلصو ةلاسرلا نظأ يرصم يطبق تنا" هل لاق يحيسمهن أفرع  امنيحو لماكلاب 
الو ةـيندم ةلود سيئر نوكي سيئرلا ناشع هيدت نكمم كتاعانق لكب ةركب كتوص يدتب تناو  " -يحتلم–
  .ةرشابملا ريغ ةياعدلا نم لكش يلع يوطني امب "؟ةينيد ةلود سيئر
  

 لخت مل اذإ ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةمالس يف حضاو كيكشت يلع توطنا عارتقالل لوألا مويلل ةيمالعإلاةيطغتلا  -٢
،  ةيباختنالا ةيلمعلا ةمالس ددهت يتلا تاكاهتنالا ضعب ىلإةراش إلا نم ةيمالعإةليسو  تاـقاطب ديوست نم  ،

أتدب يتلا ةيطغتلا كلت لعلو  .خلا..ريوزت تايلمع  امل ةمدقم تناك ةلودلل كولمملا  مالعإلايف ا حوضو رثك
 ١١دجوي وينوي  ١٨ مارهالاددع يفف . نآلا هيف نحن تاحفـص ةيباختنالا ةيلمعلا ةمال  س يف نوككشي اربخ



: وتاـجب ،يـسرم حلاـصل ةدوسم ةرامتسا    ١٠٨١طبض نيب تعونت رابخ ألا. )٩، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢(
، ألا عباطملا نم تجرخ عارتقالا تاقاطب نوـفوتم ،فوـشكلاب مهئامسأ   ةطرش لاجر داعبتسا ةمالعب ةيريم
 .خلا...نوتوصي
أ  راـصنأ " يلوألاةحفصلاب تيشنامب وينوي  ١٧دح ألا مويل ةيباختنالا اهتيطغت تلهتسا قورشلاةفيحص ا ضي
إلاب"عارتقالا تاقاطب نودوسي قيفشو يسرم   .ريوزت عئاقو يلع يوطنت ىرخأرابخ أ ٤ ىلإةفاض ، 
  

تيوـصتلا يـلع عيجشتلل ةحضاو ةلمح تنشو ،تاباختنالا    يعطاقم مجاه نم رثكأتناك  مارهالاةفيحص  -٣
ةميرج  تاوصألا لاطبإتاوعد " مارـهالا تبتك وينوي  ١٥موي رداصلا ددعلا يفف . ةعطاقملا يواعد لاطبإو
فو"نجسلا اهتبوقع ددـعلا يف ام  أ. "ةيعرش ةرورض تاوصألاب ءالدإلا"ينيدلا ركفلل ةصصخملا ةحفصلا ي ، 

عب قـيقحت ةـيناثلا اهتحفص يف ءاج  وينوي ١٧ عارتقالل لوألأموي لاعم رداصلا  دـض نوـيمالع   إ"ناو ـن ، 
ةلمح "وينوي  ١٨ددع يفو  ،"نيبخانلا سامح اهضفر ةوعد كتوص لطبا"ةيلخادلا تاحفصلا يفو  ،"ةعطاقملا
 ".يركسعلا سلجملاو نيحشرملا يلع موجه لئاسر قلطت نوعطاقمو نولطبم
  

،  ةرـكفل   ًالبقت رثكأ -مويلا يرصملاةفيحص اميسال -ةصاخلا فحصلا تناك رخ ألا بناجلا يلع ةـعطاقملا
ةـعطاقملا بابس  ألوح تاقيقحت رشنب تمتهاو ،و ينوي ١٧ددع يف ن يعطاقملل ةلماك ةحفص تصصخ ثيح
أ صاخلا يئرملا مالعإلا. تاوصألالاطب إقرط زرب أو اميسال ،توصلا لاطب إو أةعطاقملا ةركف لبقت ا ضي

حـضو  تل مهتفاضتسا يلع ةيئاضفلا تاونقلا تصرح يتلاو اهتعطاقم تنلعأيتلا ةماعلا تايصخشلا ضعب 
  .ويام ٣٠يف  ٢ميردةانق ىلع ليدنق يدمح ،يعيرشلا رامع لثم مهفقوم 

  

يذـلاو ،لـمكملا يروتسدلا نالع   إلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ردصأيناثلا عارتقالا موي ءاهتنا لبق  -٤
،  ةريخألاتاعاسلا و أزرفلا تايلمع تايرجم ةعباتم يف رارمتسالا نع يئرملا  مالعإلافرص  عارتقالا يف

هبلغ أناك ن إو ءورقملا مالعإلاكلذك ،هيف ءاج ام ةشقانمو يركسعلا نايب نالع إ ىلإعيمجلا فرصنا ثيح 
فرصناو لمكملا يروتسدلا نالع إلا تايوتحمب ةديدج ةعبط دعأمهضعب ،قاوس ألا يف ىلوألا هتعبط ردص

  .لوألا مويلا نم ريثكب لقأءاج يذلاو يناثلا مويلا عارتقا تايرجم ليلحتب ي مالعإلامامتهالا 
  

 يـف ناحـشرملا حجن دقف ،ةيئاهنلا جئاتنلا نالع   إ ىتح فقوتت نل ةيمالعإلاتاقورخلا ن أ ىلإةراش إلا ردجت ،اماتخ
 مالعإلالئاسو باذتجا  لـيبق نيحـشرملا الك اهب موقي يتلا ةلامتسالاو دشحلاو باطقتسالا تايلمع يف ا   رود بعلتل

ةـصاخلا   تارمتؤملاو تاحيرصتلا لقن نيب ام قزأم يف مالعإلالئاسو نم ريثكلا عضو يذلا رم ألا ،جئاتنلا نالعإ
لـبق جئاـتنلل قرـطتلا ع    نمل ايلعلا ةنجللا تارارقل ةيمالعإلالئاسولا لاثتما ةرورض نيبو  ،يقلتملا ىلإنيحشرملل 

لئاـسو رـبج   أعارتقالا ةلحرم ءاهتنا دعب  ىتح نيحشرملا الك نيب قشارتلا رارمتسا نأامك . يمسر لكشب اهنالعإ
 –اًنايحأدياحم ريغ –فرطك لخدتت نا  مالعإلا   .نآلا ىلإ ارئاد لازام يذلا عارصلا اذه يف


