
   
  

  ةيرصملا ةروثلا يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا
  

م يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا نإ يتلا تاسرامملا يهو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا لبق نم  ايلاح ةرمتسم تاكاهتنا نهجاوي رص
خ انملا كلذ يف امب- ماعلا لاجملا يف ةيدايق راودأ يلوت ىلع ءاسنلا عجشي ال يذلا خانملا اذه يفو. دئابلا كرابم ينسح ماظن نم اهثرو
، عمتجملا يف ءاسنلا رود نع ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيفاقثلا طامنألا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ىدحتت -ءاسنلا يف قثي ال يذلا يسايسلا

نع نيعفادملا عيمج اههجاوي يتلا  اهسفن رطاخملا نهجاوي ءاسنلا ءالؤه نأ نم مغرلابو. لاجرلا نهئالمز نم رثكأ ةيناودع نرثي كلذلو
اضيأ نهجاوي نهنكل  ،ناسنإلا قوقح شرحتلا نم عونتتو ،يعامتجالا نهعون ببسب اهتعيبطب ةيسنج نوكت ام  ابلاغ ةيفاضإ تاكاهتنا
  .يباجنإلاو يعامتجالا نهعضو ساسأ ىلع ةيسنجلا لويملا لالغتساب عاقيإلا ىلإ باصتغالاو
  

دعب ةطلسلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا يلوت لبق ةيرصملا ةلودلا نم ةلصاوتم تاكاهتنا ناسنإلا قوقح  نع تاعفادملا تهجاو دقو
،  نيرشعلاو سماخلا ةروث م كلذوءاطشنلاو تارهاظملا ندصري يتاللا تايفحصلا فدهتست تامجهلا نم ديدعلا كانه تناكفرياني نم  ن، 

اهجاوت يتلا تاكاهتنالا ةعيبط سكعي امب ،ةراعدلا مهتب تاعفادملا ديدهتو ةيسنجلا نهلويم لالغتساب نهعاقيإو سبالملا نم نهديرجت لالخ
يسلا دعيو.  يعامتجالا عونلاب ةطبترملاو ةديدع تاونسل ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا  ططخلا ززعيهنأل  اماه تاكاهتنالا هيف عقت يذلا قا
  . تمصلا ىلع ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا رابجإل ذفنُت يتلا

دض بكترت يتلا تاكاهتنالا لهاجت لهسلا نم لعجي عمتجملا يف نهرودو " يعيبطلا"نهناكمو ءاسنلا ةميقب يعمجلا ناميإلا ىلع زيكرتلا 
  ".ةيعيبط"اهرابتعاب تاعفادملا 

  

 قيقحتلا لشفو ، ةيرذعلا صوحفب  -سرام ٩نم ةيادب - ةروثلا ةيادب دعب تايرصملا ءاسنلا نم تاطشانلا دض جهنمملا فنعلا قيثوت أدب
صوحف دض يضاملا ويلوي يف ةيرادإلا ةمكحملا مامأ تعفر يتلا ةيضقلا مكح ناك دقو . لعفلا اذه نع نيلوئسملا ةبساحمو ةيضقلا يف
مل كلذ نم مغرلابو ٢٠١١ربمسيد  ٢٧يف مكحلاب قطنلا مت و ،نهيلع ينجملا حلاصل ةيبرحلا نوجسلا لخاد ةيرابجإلا ةيرذعلا ةمكاحم متت ، 
   .١ةيرذعلا صحف لمعب اوماق نم
  دض جهنمملا فنعلا مادختسا يف ةدايقلا ةطرشلا تاوق تلوتو  ةروصلا نم شيجلا ىفتخا امدنع ربمفون ١٩ثادحأ يف  اددجم فنعلا رهظ
أ كلذكو ،ءاسنلا مهيف امب نيرهاظتملا تاعفادملا عضو  ءوس نم ةركسعلا ةلاح مقافُتو. ربمسيد ١٦موي ءارزولا سلجم ىنبم ثادحأ يف  اضي

يلع كلذ ىوطن يذأ ناسنإلا قوقح نع  "رارقتسالا"نامضل ةطرفملا ةوقلا و فنعلا مادختسال ديازتم ريربت،  ي امم دض فن علا رسي، 
اهنهجاوي يتلا تاكاهتنالا يدحت ىلع نهتردق نم ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا     .دحيو
  

، ) ربمسيدو ربمفون (٢٠١١ نم نيريخألا نيمادصلا يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا دض تاكاهتنالا ةيوسنلا تاساردلل ةرظن تقّثو دقو
ةطرشلا  نم هنهجاو يذلا فنعلا ببسب يندبلا ملألا نم ةوسق رثكأ ناك يذلاو ءاسنلا نم تاطشانلا لخاد نزحلاو يسفنلا ملألا مجحو

 ، ىلع ةدوجوملا حورجلاو تامدكلا وأ يبرهكلا قعصلا نم  اًفنع رثكأ هنهجاو يذلا صحفتلاو ةناهإلا ىلإ نهضرعتناك امك ةيركسعلا
ىلإ ضرعتلا نم نهلخاد ب امن يذلا بايترالاو ،نيثداحلا نيذه دعب ةرهاظم يف نكراش ةرم لك يف هب نرعش يذلا فوخلا ناكو. نهداسجأ

  .تقولا ضعبل هعم شياعتلل نررطضا يذلا يندبلا ملألا نمىوقأ  ماعلا لاجملا يف رود بعل يف نهتبغر لباقع 
  

                                                             
  .ئي مستمر حالیًا في مكتب النائب العسكري لكن القضیة لم تحال إلى المحاكمة بعدھناك تحقیق جنا ١



 نودتري صاخشأو ةطرشلا تاوق لب ق نم يندبو يظفل يسنج يدعت ىلإ نضرعت نهنأ ربمفون ثادحأ لالخ تاطشانلا تاداهش ترهظأ دقو
، يرسقلا لاقتعالا ةقثوملا تاكاهتنالا نمضتتو. يندم ىز لكرلاو برضلا ، واحمو لحسلا ،اصعلاو تادايبلاب تاقوألا ضعب يفو،  قنخلا ةل
روصو ،ةيسنج ةعيبط تاذ تاناهإ ،زجحلا ءانثأ باصتغالاب ديدهتلا كلذكو ؛سبالملا نم نهديرجت تالواحم  اًنمضتم ،يسنجلا شرحتلا

   .ةيصخشلا تاينتقملل ةتقؤملا ةرداصملا اضيأو ،ةيناسنإلا ريغ ةنيهملا ةلماعملا نم ىرخأ
  

،قو يتلا تامداصملا لالخو سيلو  ،شيجلا دونج لبق نم حضوأ لكشب ءاسنلا فادهتسا مت ءارزولا سلجم طيحم يف ربمسيد يف تع
ا اميسال طقف ةيركسعلا ةطرشلا لوطأ تارتفل نهلاقتعا متو ةوسق رثكأ ةلماعم نهجاو ثيحنهنم تاطشانل،  ءاسنلا نم نينثا لقن مت دقو . ، 

طسو يف ىروشلا سلجم  لخاد ةعاس ٢٤ةدمل نه زاجتحا دعب يركسعلا ىفشتسملا ىلإةيوسنلا تاساردلل ةرظن يف نهتداهش نقثو يتاللا 
يركسعلا ىفشتسملا يف ةنيهم ةلماعم  اتناعو ،نهداسجأ ىلع تامدكلا ىلإةفاضإلاب  نهعارذ ترسّكو بيذعتلل امهاتلك تضرعت دقو. ةنيدملا

ينعي امم لاملا نم ريثكلا فلكتي يذلا يبطلا جالعلا نقحتسيال نهنأ نهل ليق و نهقوقح طقف سيلو تكهتنا تاضيرمك نهقوقح ن أ، 
  . تارهاظتمك
ا ياقبو نمألا ةزهجأ فلتخمو دالبلا نوئش ىلع نومئاقلا اهب موقي تالواحم نم ءزج ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا فادهتسا ةسايس دعتو

اههجاوت يتلا  ةحضافلا تاءادتعالا -حضاو لكشب-ويدي فلا عطاقمو روصلا ترهظأدقو ؛ ماعلا لاجملا نعءاسنلا ءاصقإل دئابلا ماظنلا 
  .نهسبالم نم نهديرجتو نهلحس متو نبرضو نلقتعا يتاللا تاطشانلا
  

عافدلا نم نهعنمو ء اسنلا شيمهتل ةيركسعلا ةسسؤملا تالواحم قايس جراخ تاطشانلا دض يسنجلا فنعلا مادختسا ىلإ رظنلا نكمي الو
نمضتت تالواحملا هذه . رصم خيرات نم ةماهلا ةلحرملا هذه يف دالبلا ةسايس يف ةطشنلا ةكراشملا يف نهقح ةسراممو نهقوقح نع
  .عمتجملا يف ةوسقلا ةديدش ةمصوب بوحصملاو يسنجلا يدعتلا ،ةدمعتملا ةناهإلاو يدسجلا ىذألا مادختسا
  

نمظن و لبةروثلا  ةيادب ذنم ةرهاظم لك يف نكراش امك، ٢٠١١ربمسيدو ربمفون يف ةري خألا تامادصلاةمدقم يف ءاسنلا تناك دقل 
نع تاعفادملا ةيامحب بلاطن نحن اذل)٢٠١٢ريانيو  ٢٠١١ربمسيد يف (نهب ةصاخ  تاريسم ءاسنلا ةيامح سيلو ناسنإلا قوقح  ، 
وعدنو . ةيلاقتنالا ةرتفلاو يطارقميدلا لوحتلا يف لعاف كيرشك جاجتحالاو رهاظتلا يف ءاسنلا قح معدب بلاطن ىرحألاب نكلو ،تافعضتسملا
لوح ةأرملا دض فنعلاب ةصاخلا ةررقملا عم نواعتلاب ،ةسارد لمعل ةدحتملا ممألا يف  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عضوب ةصاخلا ةررقملا

  .ةيطارقميدلل ةمعادلا تاجاجتحالاو تاكرحلاةركسع و عمقةبراحم قايس يف  ناسنإلاقوقح نع تاعفادملا رود 


