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  ٢٠١٢ةسائرلا تاباختنال ةيمالع إلا ةبقارملل لوألا يلحرملا ريرقتلا صخلم

  :ةمدقم
ا  ربتعت ةيرصم ةيسائر تاباختنا لوأ نأكش ال  رمأ نم ةيناديملا ةبقارملا تناك نإف ،قيقدتلاو ةبقارملاو ةظحالملاب  اريدج

قـحل رـبك   ألا ةيامحلا ةباثمبيه ةيمالع إلا ةبقارملا نأ كش الف ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةيطارقميد ىلع للدت يتلا مئاعدلامهأ 
ءازإ اـهتيدايح ضرـتفي تاـمولعم نـم همدقي امب نيبخانلا تاهجوت ل     يكشت يف مالعإلا مهسي ثيح ،بخانلا وأ يقلتملا
  .نيحشرملا
  

يرادإو يسايس طبختو ،ناكر ألا ةزتهم ةيلاقتنا ةلحرم لظ يف رصم يف ةيباختنالاةيلمعلا ةيصوصخل كاردإلا لماك عمو 
 ، حـضاو ريثأت ربتعي امم رصم يف تاباختنالا ءارجإ ليبق جراخلا يف نييرصملا عارتقا ةجيتن نالعإ يف ىلجتي  حضاو

طبـختلا ،ةيسابعلا ثادحأ اهنم   ةيمهألا ةغلاب ةيسايس ثادحأ عم تاباختنالا نمازت ىلإ ةفاضإلاب ،تيوصتلا تاهاجتا ىلع
قـيلعتب يـهتنا يذـلا رمألا ناملربلاو تاباختنالل ايلعلا ةنجلا نيب فالخلا مادتحا ،روتسدلل ةيسيسأتلا ةنجللا ليكشت يف    
نيحـشرملا ةلئسأل ا    ماه ًالخدم تناكو ةيباختنالا ةيطغتلا يلع اهلالظب تقلأ يتلا تاريغتملا نم اهريغو هتاسلج ناملربلا

  .ثادحألا كلت يف ةكراشملا فارطألا ءازإ مهفقاوم نايبتساو
  

يذلا مالع إلا اهسأر يلعو بخانلا ةدارإليكشت يف ةمهاسملا لماوعلا ةفاك طبض لواحن نأ  يرورضلا نم حبصيمث نمو 
ارإلا كلتل يسيئرلا لكشملا ربتعي دق امب نيبخانلاب بعالتلل ا عنم ،ةد ةيلمعلل ا ا ريوزت دعي  ناـك امل اميسال ،ةيباختنالا  عنقم

ةيمالعإلا لئاسولا ضعب هابتنا تفل يف ريبك دح ىلإ يباجيا رثأ نم ةيناملربلا تاباختنالا ءانثأ ةيمالعإلا ةيطغتلل مييقت نم 
 .ةسائرلا تاباختنا ءانثأو ةيناملربلا تاباختنالا نم ةقحال لحارم يف اهيفالت اولواح ةينهم تاقورخ ةدعل نييمالعإلاو
  

مهتاحيرـصتو مهجماربو نيحشرملا ءاد  أل مييقت يلع يوطنت ال ةيمالعإلا ةبقارملا نأ ىلإددصلا اذه يف ةراش إلا ردجتو
يف ةلَثم إلا ةليسولا كولس انينعي ام ردق حشرملا كولس انينعي ال ذإ ،ديعب نم وأ بيرق نم  ،  عيذـملا م ةيمالع يفحـصلا  ،

 ملاروصملا ،دعملا قرـطتت نأ روصتملا ريغ نم  حبصي اذل . حشرملا رابخأل هلوانت وأه ئاقل ءانثأخلا ...،يفحصلا جرخ، 
يـلع نايح  ألا ضعب يف يوطني دق امب ،نيحشرملا تاحيرصت وأ ةيباختنا جمارب تامييقت يلإ ةيمالعإلا ةبقارملا ريراقت

عـم ةـيمالع   إلا ةليـسولا لماعت ةيل آيل إريراقتلا هذه لثم قرطتت امن إو -ةيبلسلا وأ ةيباجيالا-ةياعدلا طامنأ نم طمن 
  .نيحشرملا ةفاك نم اهعقوم ةلادعو ،مهلاعفأدودرو مهجماربو نيحشرملا تاحيرصت 

  

رثؤـيو ةيصوصخلا نم ريثكلاب زيمتي يذلا يمالع  إلا دهشملا ةءارق نم دبال ،يمالعإلا ءادألا مييقت لبقو قايسلا اذه يفو
  :يلاتلا وحنلا يلع هضارعتسا نكمي ام وهو ،تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا ةينهم ةجرد يف حضاو لكشب
  

 :مالعإلا يلع ةبرجتلا ةثادح. ١

نـم ةـيباختنالا ةيلمعلا يف ةكراشملا فارط   ألا ةفاك يلع بحسني امنإو مالعإلا يلع طقف قبطني ال رمألا اذه نأ كشال
دب نإوخلا..ةيقيسنتو ةيرادإتاهجو بخانو حشرم  ا رمألا ا ،  ثيح مالعإلا يفحوضو رثكأ يـف نيـيمالع   إلا ةربخ نأ، 

ريبك دح يلإ ةدودحم تدب" ةيروث" ةيسائر تاباختنال ةينهم ةيمالعإةيطغت  ةرادإ ضعب يف رقتفتو يف  راكتبالا ىلإ اهنم ا، 



، ألا طمن يذلا رم ألا ،خلا...نيبخانلاب مامتهالا ،ةيدايحلا نم ةجردب نيي مالعإلا عتمتو ،ةياعدلا لاكشأجماربلا ةعيبط ،ةلئس
ألاةلودلل كولمملا مالع إلا يف حضاو لكشب ىلجت ه ابتنا تفل يف ربكألا دهجلا لذب يذلا صاخلا مالعإلاب ًةنراقم اراكتبا لق
  .بخانلا

  

 :ةيمالعإلا رداصملا ةدحو. ٢

،إلا لئاسو لك نيب سفانتلا رصنعل ةيساسألا ةداملامه  "ةسائرلا يحشرم"ن أ امب نـع  ثـحبلا  يرورضلا نم ناك  مالع
نـم مزلتـست ةياعدلا ةدمو نيحشرملا ددع ن   أاميسال ،روهمجلل ةداف إرثك ألا نومضملاو ةيبذاج رثكألاو لضفألا لكشلا
إلا لئاسولا ةليـسول يـقلتملا بذجت ةددعتم نونف راكتباو ،ةلادعب تاحاسملا عيزوت   ب مامتهالا درجمنم ربكأ  ادهج ةيمالع
ةيادب ،نايعلل ا ". حشرملا" ردصملا ةدحو مغر ىرخألا نود اهنيعب  وأ ةحفـصلا مـسا راـيتخا نم    رهاظ سفانتلا ادب دقو

تءاجف جارخإلاو روكيدلاو لكشلاو نومضملا يلإ ًالوصو ،تاباختنالل صصخملاجمانربلا  ةهباـشتم ءامـس   ألا بلغأ، 
)، ، عم ،سيئرلا راتخت رصم وريبسام نم سيئرلا ،سيئرلا نم ،سيئرلا بختنت رصم ،مداقلا سيئرلا   ).خلا... سيئرلا
  

يف  ،ةرظانملا نف  ىلإ) ٢ميردو ONTV( تأجل ثيح، ةعونتم ةيمالعإنونف  ىلإ تاونقلا ضعب تأجل راكتبالا ليبس يفو
قوـفتب ينمـض فارـتعاو     ،فيضلاو عيذملا بلاق نم ررحتلل اهنم ةلواحميف   ءاربخلا ةركفل )CBC(ةانق تأجل  نيح

، إيف ءاربخلا  دـق نيـصصختم نم روهمجلا ةبطاخم نأ ىلإ ةفاضإلاب   لضفأ لكشب مهتاصصخت يحانم يف راوحلا ةراد
تأجل امنيب مهتقث بسك يف دعاست " عيذـم نودـب  "حـشرملل اهلك ةحاسملا كرت ى  لإ ةيضرألا تاونقلاو ىلوألا ةيئاضفلا، 
  .هلةبسانملا ةقيرطلاب يباختنالا هجمانرب حرش ًالواحم  بخانلا يلإ ثدحتيل
  

 أثيح ،ةيدايحلل ا ًنامض" دحاو"جمارب مدقم لالخ نم نيحشرملا لك عم را وحلا ةرادإتاونق  تراتخا امنيب اـم ا  رـيثك ن
يـلع نيعيذملا فالتخا يوطني يلاتلابو هجمانربو حشرملا ةيصخش يف ةبئاغ قئاقح نع ةيراوحلا عيذملا تاردق فشكت  

أت نيحشرملا تاءاقل يف راودألا لدابتل نيعيذملانم ددع ى رخأتاونق تراتخا ،ةلمتحم ةيئاقتنا  ةـميق ءالـع   إيلع ا ديك
  .ةيراوحلا مهتاردقو نييمالعإلا تاءامتنا زواجتت يتلا ةينهملا
  

ذإ فحصلا يوتسم يلعةبوعص رثكأ رمألا ناك  تارـتف يـف ربك   ألا مامتهالا يلع ذوحتست ةيئرملا مالعإلا لئاسو نأ، 
ةءارقلاب همامتها نم رثكأ هتاعابطناو راوحلا يف هتقيرطو حشرملا لاعف أدودر  دهاشي نأبخانلا لضفي ثيح ،تاباختنالا 

مخز ن أيلع ةوالع ،بخانلاو حشرملا نيب  -لقألا يلع-يفطاعلا عابطنالا ليكشت يف ةدهاشملا ةيلمع مه است ثيح ،هنع
ةدـيرج ن  أيل إ انهةراش إلاانب ردج ت .ديدج وه ام نع ثحبلا يف بعصأفحصلا ةمهم لعج ةروصملا ةيمالع إلا ةداملا
ألا تناك مويلا يرصملا مهتارمتؤمو نيحشرمل ا تاءاقل ةيطغت يف يربخلا اهرود تطخت ثيح ،ددصلا اذه يف اراكتبا رثك

ةـتباثلا ةلئس  ألا نم ددع لالخ نم ليلحتلاو ثحبلا ةيلمعب مايقلا ىلإ -ةيئرملا لئاسولاهيلإ  ترقتفا يذلا رمألا-ةيباختنالا 
دنع فحصلا يقاب تفقو امنيب ئراقلل ةيبذاج رثكأنراقم قايس يف مهتاباج إعضتل نيحشرملا يلع ةديرجلا اهتحرط يذل ا  ،
  .ةيئرملا لئاسولا نع اهزيم يذلا يربخلا رودلا
  
  
  
  



 :ةيباختنالا ةيلمعلا يف يمالعإلا رودلاب يعولا بايغ. ٣

، أنيبخانلا وأ نييمالع إلا ددصلا اذه يف دصقنالو  تدـب يتلاو ،ةيباختنالا ةيلمعلا يلع ةمئاقلا تاطلسلا امن  إنيحشرملا و
طباوـضلا هيلع نهرب  تام وهو ،ةيمه ألا ةغلاب ةيسايسلا ةيلمعلا كلت يف يمالعإلا رودلاب بولطملا دحلا ىلإةثرتكم ري غ
مالـع  إلا نوـك نم قلطنت مل ايلعلا ةنجللا طباوضف . ةيباختنالا ةيلمعلل مهدصر يف نييمالعإلل ايلعلا ةنجللا اهتعضو يتلا
وأ كاـهتنا ي  أل ةحضافلا هروصو ،ثادحألل يحلا هثبو ،ةدياحملا ةيرابخإلا هتيطغتب تاباختنالا ةهازن نامض يف كيرش
ام وهو ،تاباختنالل ةيطارقميدلا ةروصلا لامكتسال " روكيد"درجم يمالع إلا ينطولا بجاولا كلذ تربتعا امنإو ،ريوزت

امب "ايلعلا ةنجللا يهو"ةيمالع إلا ةليسولا ريغ ةهج نم حيرصتب بجاولا كلذ ةسراممطبر يف سكعنا   ًالخدـم  دعي دق، 
،  إلا دض فسعتلل ةيفـسعتلا ةيئاصقإلا حيرصتلا كلذ طورش نع كيهان ،دياحم ريغ يئاقتنا جهنم يلع يوطنيو نييمالع
هـل   ىءارتي امك ةنجللا سيئر اهددحي ةينمز ةدملوةنجللا سيئر نذ إب نوهرم ةنجلل يمالعإلا لوخد يقبي هلك كلذ دعبو

و أتالباـقم ةـي   أب ماـيقلا ني يمالعإلا يلع ايلعلا ةنجللا رظحت لب ،يمالعإلا لمعلل ةينمزلا تابلطتملاب ةفرعم ىندأنود 
مرـحت  اـيلعلا ةنجللا نأ  لب ،ناجللا رقم لخاد نيبخانلا و أنيعباتملا و أنيحشرملا يبودنم و أةنج للا يفظوم عم ثيداحأ
تاكاهتنا ةي أحضف ةلاح يف ةينوناقلا ةلئاسملا نم هيمحتو هتادهاشم قثوت يتلا ةديحولا ةاد ألاو هلمع بلص نم يمالعإلا
  .ةنجللا سيئر ةقفاومب الإ ريوصتلا نم هعنمت ثيح ةنجللا ةاضق ىتح وأمهيبودنم و أنيحشرملا دح أل

  

  :نييمالعإلاب ةقلعتملا ةينهملاو ةينوناقلاطباوضلا بايغ . ٤
إلا لمعلا تابلطتم نأضعبلا روصتي دق  رـيغ اذـهو ،يمالع   إلا لمعلا ةهازن نمضت طباوض ةيأنم ا مامت ةيلاخ يمالع

نـم ةـعومجم باـيغ تـناك ةياعدلا ةرتف ءانث     أيمالع إلا ءادألا مييقت يف ةحضاولا روصقلا رهاظم نيب نمف ،حيحص
يمدـقمو نييفحـصلا اميـسال    -نيـيمالعإلا طارخنا عنم   ًالثم اهنم مالعإلا ةيدايح نمضتيتلا ةيمه ألا ةغلاب طباوضلا
،  ألا ،نيحشرملل ةيئاعد تالمح يف ءاضعأك -جماربلا هطبـضت   ةـيطغتلا ةـيدايحب حضاو ساسم يلع يوطني يذلا رم

مهتاراـيتخا نـع حاصف   إلانم نييمالع إلا عنم ىلإلودلا ضعب بهذت لب ،لودلا نم ديدعلا يف تاباختنالا ناجل هعنمتو 
ىـلع دعاـست   " كولس ةنودم"دوجو مدع يلإ انليحي كلذ لعلو . بخانلا يلع رشابم ريغ ريثأت يلع كلذ يوطني ال ىتح
إلا لك اهب مزتليةيئانثتسالاةرتفلا كلت ءانث أيمالع إلا لمعلا طبض وـهو  اـهفلاخي نم اهبجومب ب قاعيو نييمالع،  رـم  أ، 
ءاـنثأ اـهت   اعارمب مزتلي ئدابملا نم ةعومجم يلع يمالعإلا وأ يفحصلا عقوي ثيح ،لودلا نم ريثك يف هيلع فراعتم

  .اهتفلاخم لاحبقاعيو تاباختنالل هتيطغت 
  

  :نالعإلاو مالعإلل ةلاعفلا ةبقارملا بايغ. ٥
ةـقثبنم ةـنجل   ليكـشت ةنجللا تررق اذكو ،تاباختنالل يمالع  إلا ءادألا ةبقارمل ةنجل ليكشت تررق ايلعلا ةنجللا نأمغر 

نـع باغ يتلا ايلعلا ةنجللا   ىلإا هعفرو ريراقتلا ةباتك دنع امهرود فقوتنيتنجللا نيتاه ن أالإ ،يئاعدلا ءاد ألا ةبقارمل
ريراقتلا  كلتلعجي ام وهو ،ريراقتلا كلت ةيمه أو ةحص يدم يلع مكحلا مهنأش نم نيذلا ةياعدلاو مالعإلا ءاربخ اهليكشت
ةـسائرلا تاباختناو ةيناملربلا   تاباختنالا تتبثأدقف . اهل لاثتمالا متي ام ًاليلق مالعإلا لئاسول ةيداشرتسا تاظحالم درجم
ةياعدلاوحيشرتلا قاروأيقلت ةرتف لالخ ( ن أمغرـف ،ةـيئاعدلاو ةيمالع   إلا تافلاخملا ةقحالمب متهت ال ايلعلا ةنجللا نأ) ، 
مل ن آلا ىلإ هنأ الإ نيحشرملل ةيئاهنلا ةمئاقلا نالعإلبق ةياعدلا رظ ح رارقب اومزتلي مل مالعإلا لئاسوو نيحشرملا بلغأ



نـم ديدعلا مالع  إلا لئاسو اذكو ،نيحشرملا باكترا ىلع ةوالع ،نيفلاخملا نيحشرملا هاجت ةعدار تاءارجإةنجللا ذختت 
أرلا تاعالطتسا طباوضةينيدلا تاراعشلا مادختساب ةقلعتملا تافلاخملا فقس يطخت ةينوناقلا تمصلا تارتف زواجت ،ي،   ،
، إلا   .يباقرلا اهرود ليعفت نع ةزجاع ةنجللا تيقب كلذ عمو ،خلا...يئاعدلا قافن
  

يدـبت نأ  ةـنجللا عيطتـست ثيح ةلودلل ةكولمملا تاونقلا يلع ةرصاق ايلعلا ةنجلل ةعباتلا ةيمالع   إلا ةنجللا تاصاصتخا
تاوـنقلا يـلع   ثـبلا لبق   -ةلجسم تناك ول-ا ًقبسم اهيلع اهضرعطرتشتو لب ،ةفلاخم ةيمالع إةدام يلع اهتاظ حالم
ةنجللا كلتمت ال امنيب طقف ةلودلل ةكولمملا ريغ ةيمالع إةليسو وأ ةيئاضف ةانق يلع اهسفن ةداملا ةعاذإ تمت اذ إةطلس ي أ، 

تتبث أدقف . ةلودلل ةكولمملا لئاسولا تمح امنإو ،ةطولغملا تامولعملانم بخانلا ةيامحب مقت مل يه يلاتلابو ةلودلل ةكولمم 
  .ايلعلا ةنجللا نم رابتعالا نيعب ذخؤت ال ةنجللا ريراقت نأةيناملربلا تاباختنالا يف ةبرجتلا 

  

، إلا تالدعم نأشب ريراقت وأ ماقرأيأ ر دصُتمل ن آلا ىلإ يهف يئاعدلا قافنإلاب ةينعملا ةنجللا امأ نيحشرملل يئاعدلا قافن
اهتددـح يتلا ةياعدلا طباوض اهنم ريثكلا يف تزواجت يتلاو نيحشرملا ضعب لبق نم ةمدختسملا ةياعدلا  نونف مييقت وأ 

، إلا فقسب مازتلالا ،ةياعدلا فيراصمل ةبقارمو ةنلعم ةيكنب تاباسح ،ةينيد تاراعش مادختسا نم ايلعلا ةنجللا يئاعدلا قافن
  .خلا...، تاعربتلاو حنملا يقلت طباوض

  

فقـس ايلعلا ةنجللا تددح دقف ،مييقتلاو ةساردلاب ريدج فالخ لحم يباختنالا ةيلمعلا يف يئاعدلا بناجلا  دعي ماع لكشب 
، إلاو ةياعدلا يف ءاربخب ةناعتسالا نود يئاعدلا قافنإلا ةياعدلا ةرتف عم هقفاوتو غلبملا اذه ةيافك يدم ديدحت مهنكمي نالع
ةـيلمع طباوـض ةنجللا عضت مل رخ   ألا بناجلا يلعو ،غلبملا كلذ ةيدودحم ةياعدلا ءاربخو نيحشرملا ضعب دقتنا ثيح
، إلا كلذ ةبقارمل راعـس  أيرـحتل رـشابم لكـشب ةياعدلا تاكرش عم لصاوتلا مزلتسي قافن    إلا تايلمع عبتت نأذ إقافن
ةباتكلا مجحو راجيإلا ة دمو تيقوتلاو مجحلاو ناكملا فالتخاب اهراعسأفلتخت  يتلاو تاقصلملاو عراوشلا يف تانالعإلا

 ، امك خلا...ةءاضإلاو تالمحلا راقم زيهجت فيراصم  ىلإقرطتي نكلو تانالع إلا دنع طقف فقي ال يئاعدلا قافنإلا نأ، 
 ا"تلواح مالع إلا لئاسو نم ديدعلا نأنع كيهان . يئاعدلا قافنإلا فقس اهدحو ىطختت دق يتلاو ،اهب نيلماعلاو " اداـهتج
يـمالع  إلا ميـي قتلا ةنجل سيئر مهيف امب-ةياع دلا ءاربخ ةراشتساو ،نيحشرملا ضعبل ةيئاعدلا تالمحلا فيلاكت باسح
  .قافنإلا فقسل نيحشرملاضعب يطخت يلع اوعمجا دق نيذلاو ددصلا اذه يف  -ايلعلا ةنجلل ةعباتلا
  

مي ـي قتل طباوـض ةنجللا عضت مل ذإ ،ى وتحملا امنإو ةيداملافيلاكتلاب ةقلعتم لاريغ تافلاخملا نم ديدعلا  ىلإةفاض إلاب اذه
ةـيلامتحا مـغر حـشرملا يـلع بحسنت ال ةديدع تافلاخم يلع يوطنت دق يتلاو نيحشرملا يديؤمل ةيئاعدلا تاحوللا     

ةـعوفدم تاـنالعإلا نع حاصفإلا ةرورض ةنجللا طرتشت مل امك   ، هيديؤم ضعب لالخ نم تافلاخملا كلت يف هعالطضا
  .مالعإلا لئاسو يف رجألا
  

  بازحأ سيلو دارفأ تاباختنا. ٦
ةـسفانم يلع ةمئاقلا ةيسائرلا تاباختنالاف ،تاباختنالل ةيمالع  إلا ةيطغتلا تامسل يقيقح رييغت يلع يوطنت دق ةمس يهو

يرـثي اـمب ،هـتازاجنا خيراتو هفقاومو هتادايقو هجمانربو بزحلا يلإ قرطتت ةيمالع    إةيطغت يلع امئاد يوطنت ةيبزح 
فقوملل ا ًقفو ةيباجياو ةيبلس ةياعد يلع اًنايحأيوطنت دق ،راوحلل ةعونتم لخادمو تامولعمو رداصمب ةيم العإلا ةيطغتلا



لخدـملا وـه حبصيف هفقاومو هخيراتو طقف درفلا تاحيرصت يلع موقت يتلا ةيدرفلا تاباختنالا سكع    ىلع. بزحلا نم
دوـجو مغر  - ةيدرفلاتا باختنالل برقأناك ةيرصملا ةيسائ رلا تاباختنالا يف عضولا نأةقيقحلاو . حدملا وأ دقنلل ديحولا
عنص يذلا رم ألا ةلادعلاو ةيرحلا بزح ةيبلغألا بزح نع لثمم حشرمب عفدلا لبق كلذو -بازحألا ضعب نع نيحشرم
ةليسولا فقوم مث نمو ،سكعلاو هحشرم يلع بحسنت بزحلا رابخ أتراصف قايسلا اذه يف ةيمالع إلا ةيطغتلا يف طلخ
  .حشرملا نم فقوملا ددحينيملسملا ناوخألا ةعامج نمو  بزحلا نم ةيمالعإلا
  

ى لع اًنايحأيوطني ،ةيطغتلل ديدج  ًالخدم حيشرتلا لبق ةلودلا يف ةيدايق زكارمل نيحشرملا ضعب دلقت دعي ىرخأةهج نم 
ةيبلسو ةيباجيا تازيحت دنس نوكي دق حشرملا خيراتف ةدايزل ا ًثعبم وأهدقنل  ًالخدم نوكي دقوحشرملل ةيباجيالا ةياعدلا يف ا ، 
بزـح   ىـلإ يمتني  الو ،ةلودلا يف ةيدايق عقاوم دلقتي مل يذلا" يداعلا"حشرملا يقبي نيتلاحلا  اتلك يف نكلو هموصخ ددع

مالـع  إلا علطـضي يلاتلابو هخيراتبو هب فيرعتلا يف ربك أيمالع إدهج جاتحيو ةيمالع إلا ةيطغتلا يف اًظح لقأيسايس 
  .ةفعاضم ةيلوئسمب ههاجت ينهملا
  

ةمدقملا ةيمالعإلا ةيطغتلا ةيعون يف ديعب دح ىلإ تلخدت ،ةيسائرلا تاباختنالل ةيمالعإلا ةيطغتلا مكحت يتلا حمالملا هذه 
  :يلاتلا وحنلا يلع ةماعلا اهحمالم ضارعتسا نكمي يتلاو ،مييقتلا تايلمع هنع تفشك يذلا رمألا ،ةسائرلا تاباختنال
  

 .نييمالعإلا تازايحنا حوضو مغر ةيمالعإلا لئاسولا تاهجوتةطيرخ ديدحت ةبوعص   - أ

أةسائرلا يحشرم ءازإ ةيمالع إلا لئاسولا تازايحنا نع فشكلا وأ ؤبنتلاناك ةياعدلا ةرتف لالخ   ادـب اـمنيب ،ا  بعص رم
ءاـمتنا دـيدحت    ةلوهسلا نمراصف ،ن ييفحصلاو نيدعملاو جماربلا يمدقم تاهجوتو تاءامتناب قلعتم ريبك دح ىلإرم ألا

تامولعملا ةيعون ،هتامدقم ،ههجو تاريبعتةلئسألا( ةيباختنالا ةيلمعلل هتيطغت لالخ نم يفحص وأعيذم  يـتلا ةـيفلخلا    ، 
 ، تاـهاجتا براضتت دقف ،لكك ةانقلا يلع بحسني الو ،ةينهملا يندت نم ةجرد سكعي لكشب   )خلا...حشرملا نع اهمدقي

حضاو ينهم روصق يلع يوطنت ةظحالم يهو . دحاو موي رادم يلع كلذ بقارملل حضتيو ةدحاولا ةانقلا لخاد نيعيذملا
نم طامن أيف اوطرخنا نيعيذملا ضعب ن ألب ،يمالع إلا مهبجاوو ةيصخشلا مهتازايحنا نيب لصفلا نع اوزجع نييمالعإل

  .مهتاءاقل ءانثأنيحشرملل ةيبلسلاو ةيباجيالا ةياعدلا 
  

،   -  ب  بخانلاب رشابملا مامتهالا عجارتودهج لذب عيمجلا

مالـع  إلا نوـنف يف ديدجتلاو راكتبالا يف ظوحلم دهج مالع إلا لئاسو عيمج تلذب" نيحشرملا"ةيساس ألا ةداملا تابث مغر
 ادب دقو ،نيبخانلا فيقثتو ةيعوتب وأ نيحشرملاب ةقلعتملا ءاوس ةياعدلاو فحصلاو تاونقلا نم ديدعلا يف ا حضاو راكتبالا

، اعـش ،تاـه  وجول(ةزـيمم ةيجارخإ  بناوجب اهزيمتو تاباختنالل جماربو تاحفص صيصخت يف ءاوس  ،  أتار ناوـل
، زرـب  ألا ONTV ،CBCيتانق ىلإ ةفاضإلاب  ،مويلا يرصملا ةفيحصدعتو ) خلا.... تاليجست ،روص ،تارتت ،تاروكيد

ميردوةلجسم جماربب ةايحلا ةانقتءاج امنيب ددصلا اذه يف   ،٢  ، تـناك نيـح يف   ةمئاقلا ليذ يف جماربلا يف ةيبسن ةلقب
ألا يه  ةيروهمجلا ةفيحص   .ةيموقلا فحصلا نيب اراكتبا لق



ةـنراقمف ،نيبخاـنلا باـسح يـلع نيحشرملاب اهمامتها مظاعت      -ةيئرملا اميسال-مالع إلا لئاسو ةفاك يلع ذخؤي نكلو
و أنيحشرملل ةلئس أ هيجوت يف مهيلإدانتسالاو نيبخانلا يلع ةدمتعملا ريراقتلا ددع يف عجارت ك انه ،ةيناملربلا تاباختنالاب

 ،   .مهتاعاطق ضعب مامتها لغشت دق تاعوضومل قرطتلا وأمهتاجايتحاو مهتابلطتم يلع فرعتلا
  

 يمالعإلا مامتهالا عيزوت يف ةلادعلا بايغ  -  ت

ةـعبر  أو ،نييساسأنيحشرم ةعبر أنيب رئاد يسائرلا عارصلا ن أروصتي فوس تاباختنالل يمالع إلا ءادألل بقارم يأ
ألا يلع امنيبريبك قرافب ةيناثلا ةبترملا يف اوءاج نيرخآ عيمج يف دمعتم يمالعإ شيمهت نم نيحشرم  ةسمخ ىناع لق، 
ددـع ن  أ لب. كلذ فحصلاو تاونقلا نم ديدعلا ءاعدا مغر ،تاحاسملا عيزوت يف ةلادعلا مدع سكعي امب ،مالعإلا لئاسو
ا، ًنايحأ مهليهجت فحصلا ضعب تدمعت دقو ،مهب بخانلا فيرعت يف دهج ىندأ مالعإلا لئاسو لذبت مل امبر نيحشرملا نم
  .مهب نطاوملا فيرعت مدع دمعتت اهنأكو مهركذ اهيف درو يتلا رابخألا يف مهروص عضو بنجتو
  

 :تاعالطتسالاوةيسفنلا ثوحبلاب مامتهالا   -  ث

، أ وهو بناجك هتيمهأب فارتعالا مغرف ،ةيسفنلا ةحصلا يف ن يصصختمىلإ هاودج ديدحت جاتحي ذ إهمييقت بعصلا نم رم
تاليلحتلا كلت ةيدايح يدم ديدحت يقلتملا يلع عبطلابو يمالع إلا ثحابلا يلع بعصي نكلو ،حشرملا يلع مكحلل يروحم
إلا لئاسو اهبت ألتما يتلا ةيسفنلا تارابتخالاو ةدـيرج  (ةـياعدلا ناوـلأ   ، ةيباختنالا زومرلا لئالد ديدحت نم ءدب ،مالع
) ةيروهمجلا ةاـنق  ( ةـفلتخم اياـضق ءاز  إمهلاعف أدودرب أبنتتو نيحشرملا ةيصخش ةعيبط ددحت ةيسفن تارابتخاب ا رورم

ONTV( . وحتت ال ىتح اهتيدايح نمضت تانامض ةدع ىلإثوحبلا هذه لثم جاتحت اذل وأ ةيبلسلا ةياعدلل لخدمل ا يجيردت ل
بجي امك ةيباجيالا ةرورض عم ،اهتيقادصم ةجردو تارابتخالا كلت يف  أطخلا تالدعم يقلتملل مالعإلا لئاسو حضوت نأ، 
رابتخالا يف ئداه ةملك لوحتت نأك ةيبذاجلاو ةراث إلل تاحلطصم مادختسابو يملع ريغ وحن يلع اهجئاتن ةغايص بنجت

، ئاوطنايلإ  ئدابملا نم ديدعل لرقتفت مالع إلا لئاسو تلازام كلذك. خلا..ينانأو يسجرن ىلإ هسفنب زتعم وأناونعلا يف ي
هذـه ةروـطخل اـيلعلا ةـنجللا كارد     إمغر ،تيوصتلا تاهاجتاب ةقلعتملا  يأرلا تاعالطتسا رشن يف ةينهملا طباوضلاو
 ضعب بجحت مالعإلا لئاسو نم ديدعلا تلازام نكلو ،ةيمالعإلا ةيطغتلا دعاوق يف لقتسم دنب يف اهجاردإو تاعالطتسالا
امتناةنيعلا مجحب ةقلعتملا تامولعملا   .خلا..أطخلا تالدعمو ،ليومتلا ةهج ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتاء، 
  

 :ةروصملا ريراقتلاو نالعإلا تيقاوم ةطيرخ  - ج

ضـعب تاـنالعإب جزـلا لالـخ نم ،مالع     إلا لئاسو اهل تأجل يتلا ةرشابملا ريغ ةياعدلا لخادم زربأكلت تناك دقو 
يلع ةانق صرحت نأك يبلس وأيباجيا يئاعد طمن يلع يوطنت تيقاومو عضاوم يف نيحشرملا  ةرركتم تانالع إةعاذ إ، 

،  هنيعب حشرمل  تفلميجارخ إوحن يلع رخ أحشرمل رابخ أنيب حشرم نالع إعضت و أرخأ حشرمب ءاقل لصاوف ةفاك يف
ضـحد اهناـش نم ريراقت ةعاذ   إكلذكو . هعم ءاقللا لالخ حشرملا هجوت دقتني نيعم نالعإراركت دمع تت نأو أ، هابتنالل

،   أهبذكت ةليسولا نأكو رم ألا ودبيف ،اهيلع قيلعتلا قح هئاطعإنودو هملع نود هبيذكت و أحشرملا تاءاعدا  يـقلتملا ماـم
هديي أت ةحص مدعب عابطنا ئراقلل يطعي امب ةيباختنالاهتارمتؤم دح أل ةيطغت بناج ىلإحشرم نم لاني ربخ عضو كلذكو 

  .يباختنالا رمتؤملا ةيطغت ربخ يف يريهامجلا



  

 نيحشرملل ةهجوملا ةلئسألا طمن  - ح

ةليـسو يـه رواـحملا ةلئس    أربتعت ثيح ،ةيسائرلا تاباختنالل ةيمالع إلا ةيطغتلل يسيئرلا كرحملا وه ةلئسألا طمن دعي
، جمانرب يلع  فرعتلا يف بخانلا ءانثأ نيثحابلا مامتها نم ربك ألا ءزجلا نيرواحملا ةلئسأتلان اذل هقدص يرحتو حشرملا
إلا لواحوةياعدلا ةرتف مييقت ، ألا طامنأمادختس اب اهطبض نويمالع،  حـشرملل لاجملا ءاطع  إو أنيحشرملا لكل ةتباثلا ةلئس
ضـعب ةـباج   إنع عانتمالا يف حشرملل قحلا ءاطع إو أهيلع ةباج إلاو عيذملا هل قرطتي مل لاؤس حرطل ءاقللا ةياهن يف
  .هتاباجإيلع قيلعتلا مدع  وأ ، ةلئسألا
  

امنيب ،ا ًنايحأةزفتسم ةيموجه ودبت ةلئس أب نيحشرملا ضعب ةرصاحم يف ةغلابملاب نييمالعإلا ضعب ءادأمستا ،ماع لكشبو 
امك نيرخآنيحشرم عم موجهو ةدح لقأ اوناك  جرخم نع ثحبلا و ألاؤسلا ةدح فيفخت اودمعت نيعيذملا ضعب كانه نأ ، 
لاؤـس يل  إئداه لاؤس طمن ليدعت  ىلإهسفن عيذملا أجلي دق امنيب نيرخ آلا نيحشرملا وأنيكراشملا دح أنم ءاج اذ إهنم 

ءا دألا ىـلإ يروـثلا عباطلاب هكسمت هعفد نم مهنيبف ،عيذملا تاءامتنال ا  ًقبط ةراشإلا تقبس امك كلذو اًفنع رثكأيموجه 
ألاونيحشرملا ضعب عم فينعلا  أـجل اـمنيب ،هتاهجوتل نيفلاخملا نيحشرملا ضعب يلع مكهتلل رخاسلا   ههاجتا هعفد رخ، 

نـع فيضلا زجع نع   هابتنالا فرصل اهنومضم نم اهغيرفتو اهطيسبتو ةلئسألا ةدح فيفخت ىلإجماربلا يمدقم ضعب 
 رهظ ذإةلصفم ةلثم أجاتحي ال امبر يذلا رم ألا ،ةباجإلا  احضاو   .صصختملا ريغ يداعلا يقلتملاو دهاشملل ادج
  

أ ام كتاعقوت يف "لثم ،ةض وفرم ةيمالعإتازايحنا يلع ا ًنايحأيوطنت نيبخانلا و أفويضلل  ةهجوملا ةلئسألا ضعب اضي
وأ "زوفلا يف) س(حشرملا ةصرف يه  ةراـش  إلا ردجتو. خلا" ....ةمودعم نوكت داكت) ص(حشرملا ةصرف نأ  ىرت الأ"، 

نـم  (يـهو نيـيمالع   إلا نم ددع اهيلإأجل  -فسألل–يتلاو مالع إلا يف ةعونمملا ةلئسألا نم ددع ىلإددصلا اذه يف 
ةـيباجيالا و  أةيبلـسلا ةياعدلل حضاو لخدم يلع يوطنت ةلئس  أيهف ) نالف رتخت مل اذاملو ،نالف ترتخا اذامل ،راتختس
  .حشرملل
  

 جراخلا يف نيبخانلا جئاتن نالعإ  - خ

ميـيقت انلواحو ،ماي  أدعب أدبت ن أضرتفملا عارتقالا ةيلمعل " ةرغصم ةفورب" يه جراخلا يف عارتقالا ةيلمع نأانر بتعا اذإ
 ،ةـمداقلا ةرتفلا يف اهبنجتو اهت اعارم بجاولاةيمالع إلاتاكاهتن الا نم ديدعلادجنس ةرتفلا هذه لالخ مالع إلا لئاسو ءادأ
  :يف تاكاهتنالا كلت لثمتت

رـم  ألا ،يمسر لكشب جئاتنلا نالعإلبق زرفلاو تيوصتلا ةيلمع ناشب ةيمالع إلا تابيرستلل طباوض عضومدع  ⇐
 .دعب ددحتت مل امبر يتلا ةيتيوصتلا مهتاهاجتا يلع رثؤيو جراخلاو لخادلا يف نيذلا نيبخانلا ةدارإنم لاني يذلا 

 .نيبخانلا ةدارإل هيجوت دعي امب عارتقالا ليبق لودلا ضعب تيوصت تاهاجتا لوح تانهكت عضو ةلواحم ⇐

ضعب صرف نم ززعيو نيحشرملا ضعبل ةيباجياو ةيبلس ةياعد يلع يوطني دق وحن ىلع جئاتنلا ريسفت ةلواحم  ⇐
 .مايأدعب مهتاوص أب ءالدإلا ررقملا نيبخانلا ةدارإيلع رثؤيو نيحشرملا 

جئاـتنلا نالعإ نأ ذإ ،ماعلا يأرلل هيجوت   ةهبش يلع يوطني عارتقالا ليبق جراخلا يف تيوصتلا جئاتن نالعإ لعل ⇐
 .ةينهم رثكأو لضفأ ناك امبر جراخلاو لخادلا نم حشرم لك ةبسن حيضوت عم تاباختنالا ةياهن يف ةعمجم


