
 
  

  
  

لقتسملا فالتئالا 
  تاباختنالا ةبقارمل

  مضي
  

  
  

  
  

  



 لـيبق يباختنالا تمصلا ةيلمعب مالع  إلا لئاسو مازتلا يدم يلع عارتقالا ةلحرمل ةيمالعإلا ةبقارملا ريراقت زكرت ام ابلاغ
كـلت ةـيمه   أمغرو ،نيحش رملل ةيبلس وأ/ةيب اجياتازيحتب تمصلا زجاح مالع إلا لئاسو تقرتخا دح يأ ىلإو ،عارتقالا
، إلا لئاسو تازواجت يلع زكرن نألبقو فصنملا نم هن أالإ  ،اهمييقت ةرورضو تادهاشملا تمصلا عقاو  ىصقتن نأمالع
ةبـسنلاب يباـختنالا تمـصلا ةيمه    أل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا كاردإنيبف . هاودجو هفادهأو هدودحو يمالعإلا يباختنالا

 ، ن أ ىنمتت نيهاجتالا الك نيب مالعإلا لئاسو تفقوو ،هئاغلإب بلاطو تمصلا اذه نم ةدئافال أنا ملربلا ىأرثيح بخانلل
رطضت لب ليلحتلاو دصرلا نع يمالعإلا فقوتي نأبعصلا نمف تمصلا كهتنت  ـ أ،    ةدارإو نوناـقلل ا مارتحا هب مزتلت ن

  .بخانلا
  

ه ئاطعإو بخانلا تاهاجتايلع ريثأ تلا لماوع لك فقونم قلطن ي مالعلا لئاسو ىلع ضورفملا يباختنالا تمصلا ةفسلف
عب هرايتخا مسحيل ةعاس ٤٨ةدمل ةصرفلا  فقو وه يباختنالا تمصلا رهوج نذ إ. ةيئاعد بذج تالواحمةي أنع ا دي

نمكت ان هو. خلا..ةيباقرلاو ةينمألاو ةيقيسنتلا و ةيرادإلا اهفارطأةيقبو ةيباختنالا ةيلمعلا نع ثيدحلا فقو سيلو ةياعدلا 
تمص  ىلإةجاح يف تسيل مالع إلا لئاسو نأدكؤت تا باختنالا ءانثأمالع إلا ةبقارم يف ةرهاقلا زكرم ةربخ نأذ إ، ةلكشملا
 ،يئاعد تمص ىلإ امنإو يباختنا يلع رثؤت داوم يأ ةعاذ إو أرشن فقو وه بولطملاف ،مييقتلا ةيلمع متت كلذ  ىلع ءانبو
ُذ ءاوسبخانلا هجوت لئاسو ضعب تعنص امك حشرملا ليهجتب تسيل ةربعلاف ،ركذي مل و أاهيف ةحارص حشرمل ا مسا رك، 
،إلا مل ناو يباختنالا تمصلل قرخ رب تعي يسائرلا قابسلا يف حشرم هل يمتني نيعم رايت نم لاني قيقحت الثمف مالع
ةنيعم ةظفاحم يف نيم أتلا تادادعتسا ىلإةر اشإلاربتعت ال رخ ألا بناجلا يلعامنيب و ،حشرملا اذه مسال ركذ نمضتي
  .يباختنالا تمصلل اًقرخ حشرملا مسا اهيف ركذ ول ىتحو) حشرم اهل يمتني(
  

داوملا رظحت نوناقلا داومل ا ًقفوف. ينمزلا هادم امنإو ،ددصلا اذه يف ةديحولا ةلكشملا سيل يباختنالا تمصلا فيرعت
ينعي امب ١امهل نيقباسلا نيمويلاو عارتقالا يموي لالخ نيحشرملاب ةقلعتملا ةيئاعدلا مهيلع بحسني عارتق الا يموي نأ، 
لهف ًالثم لوألا عارتقالا موي ةيطغت يف مالعإلا لئاسو عنصت اذام مث نمو ،يباختنالا تمصلا  ،، و أ حشرم مسا تركذ اذإ
اذه تبكترا ول اذام ، ويباختنالا تمصلل اًقرخ اذه ربتعيس) عبطلاب ثدحيس اذهو( هتروص تعضو وأ هيبودنم وأ هراصنأ
تاهجوت يلع رثؤت حشرملل ةيبلس ةياعد يلع يوطني ةفلاخملا هذهل ةيمالع إلا ةليسولا لقن لهف ةيئاعد ةفلاخم حشرملا
اهتيطغت بحسنت ال أنمضت فيكو ،عارتقالا يموي يباختنالا تمصلاب مالع إلا لئاسو مزتلت فيك وه لاؤسلاو ؟نيبخانلا

فرش قاث يمل جاتحت ام ردق نوناقل جاتحت ال امبر ةيلاكشإلا كلت ؟عارتقالل يناثلا مويلا يفنيب خانلا ةدارإل هيجوت يلع
يموي لالخ و ةماع يمالعإلا رودلا ةعيبطب لماك مهفوفاك يعو يلع هيع ضاو نوكيو ،يمالعإلا لمعلا طبضي يمالعإ
، عارتقالا مرحي الو نيبخانلا تاهجوت يلع رثؤ ي ال لكشب ةيباختنالا ةيطغتلل طباوض حضاو لكشب اوعضيو صاخ لكشب
  .عارتقالا ةيلمعل) للحمكال (دصارك هرودب م ايقلا نم مالعإلا
  

                                                           
إلعالن النتائج وحتى الساعة الثانیة  يإلعادة تبدأ من الیوم التالا من فتح باب الترشیح وحتى قبل یومین من االقتراع وفى جولة اتبدأ الحملة االنتخابیة للمرشحین اعتباًر  ١

  .غیر ھذه المواعید يعشرة ظھر الیوم السابق على االقتراع وتحظر الدعایة ف



أ  راركت مغر هنأ ىلإةراش إلا ردجت يباختنالا تمصلا يمويو عارتقالايموي لالخ مالع إلا لئاسو ءادأمييقت لبقو ا ريخ
، إلا لئاسو وأ نيحشرملا لبق نم ءاوس يباختنالا تمصلا قرخ نم تاريذحتلا ةينوناقلا ةيحانلا نم دجوي  ال هنأال إمالع
تاباختنالا نوناق ن أذ إمالع إلا لئاسو بناج نم وأ نيحشرملا بناج نم ءاوس يباختنالا تمصلا قرخ يلع ةبوقع ةيأ
ح يلع ةبوقعلا ترصتقا امنيب٢٠ ةداملا يلع يدعتلا ةلاح يف ةبوقع ةي أيلع صني مل   هتاليدعتو ةيسائرلا يدعتلا  تالا ، 

يئاعدلا قافن إلا فقسب ةقلعتم ىرخأداومو ،ةيمسرلا ةياعدلا ةرتف ءانث أةياعدلا طباوضب ةصاخلا  ٢١ةداملاب ءاج ام يلع 
نيفلاخملا دض تاغالبلا كيرحت يلع ددصلا اذه يف ايلعلا ةنجللا رود رصتقي نوناقلل ا ًقفوو. ٢٧و٢٦و ٢٥ةداملا لثم 

   .٢نوناقلا يف اهيلع صوصنم ةبوقع دجوت ال امنيب تاماهتالا يف ققحت ةباينلاو مالعإلا لئاسو وأنيحشرم ءاوس 
  

كيرحت ىتح الو "تاطلس ةيأ  ىرخألا يه كلمت ال ايلعلا ةنجللا نع ةقثبنملا يمالعإلا ءادألامييقت ةنجل ن أ نعكيهان 
طقف ريراقتلا عفر اهنأش نمف ةيمالعإةليسو يأ دض " تاغالبلا ةليسولا دض غالب ميدقتب موقت يتلا ايلع لا ةنجللا ىلإ، 

ألا -كلذلةرورض تأر نإ - ةيمالعإلا  مل ا ضيأو ،ةديدع تافلاخم دصر مغر ةيناملربلا تاباختنالا يف ثدحي مل يذلا رم
  .يمالعإلا مييقتلا ةنجل اهتدصر ةيمالعإتاكاهتنا ةدع عوقو مغر  -نآلا ىتح- ةسائرلا تاباختنا يف ثدحي 

  

  ويام ٢٢و ٢١ يباختنالا تمصلا يموي لالخ مالعإلا لئاسو ءادأمييقت : ًالوأ
  

 يباختنالا تمصلل اًقرخ رثكألا ءورقملا مالعإلا .١
أناكم إلا ردق يئرملا مالعإلا لواح يمدقم بنجت دقف ،يئاعدلا و أيفرحلا هانعمب ءاوس يباختنالا تمصلاب ا مزتلم ودبي ن

فويضلا ضعب نكلو ،نيلسارملاو فويضلا عم مهثيداح أيف " مهليهجت"اودمعتو نيحشرملا ء امسأركذ درجم جماربلا 
ةانق / ةرهاقلا نم جمانرب (يسائرلا قابسلا لوح نكت مل تاراوح لا نأمغر نيحشرملل قرطتو يباختنالا تمصلا  ىطخت
، ا يروتسدلا نالعإلا نع ثيدحلا بحسنا ماع لكشبو). نيسح نيدلا دامع عم ءاقل يف ويام ٢١رابخ ألل لينلا لمكمل

رم ألا ،ةلادعلاو ةيرحلا بزحل دقنلا ضعب يلع) تمصلا مايألالخ مالع إلا لئاسو مظعم امهل تأجل( سيئرلا تايحالصو
  .يسائرلا مهحشرم يلع رشابم ريغ لكشب بحسني دق يذلا
  

نود رذحلا يخوت اهضعب لواح ثيح نأشلا اذه يف اًطبخت رثكألا ةءورقملا فحصلا تناك عطاق لك شب رشنلا فقوي نأ، 
ةسائرلا قابسب قلعتي ام لك نع ماتلا تمصلا نالع إضعبلا لضف امنيب  ،)مارهألا ةفيحص –مويلا يرصملا ةفيحص (
ةفيحص (طئاحلا ضرع اهتمرب تمصلا ةيضقب  رخألا ضعبلا برض نيح يف )قورشلا ةفيحص(نوناقلل  ًالاثتما
  .)ةيروهمجلا
  

عادولا تالوج ةيطغت اهن أش نم نأثيح ،تمصلا نم لو ألا مويلا يف ناك ةءورقملا فحصلا مامأيقيقحلا قز أملا لعلو
هب تماق ام وهو ،قاوس ألا يف فحصلا حرط نم تاعاس دعب أدب يذلاو ،يباختنالا تمصلا ةليل نيحشرملل ةيكوكملا

تدب امنيبتمصلا نم لوألا مويلا يف اهليصفت ترشنو نيحشرملا تالوج تعبتت يتلاو مويلا يرصملاةفيحص  مويلا يف  ، 
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 أو مهنيعب نيحشرم ىلإةراش إلا يف ام اعون ةلقم يلاتلا يف ةكراشملا فارط ألاو ناجلل ةيقيسنتلا بناوجلا يلع ازيكرت رثك
  .ةيلمعلا

يباختنالا تمصلل لو ألا مويلايف ةلماك ةحفص يلع رج ألا عوفدم نالعإب يباختنالا تمصلا تقرخ ةيروهمجلا ةفيحص
أانه ةراش إلا ردجتو ،قيفش دمحا حشرملل نيربتعم ،ن لعملا يلع ضعبلا يعدي امك سيلو ةفيحصلا يلع عقت ةيلوئسملا ن
  .ةلئاسملا بنجت تدارأاذ إنالع إلا رشن ضفر اهقح نم ةديرجلا نأ ثيح، ةديرجلا ةيلوئسم جراخ نالعإلا نأ
  

 تيوصتلا ةيلمع ةمالسو بخانلاب مامتهالا .٢
فيثكتب مالعإلا لئاسو تامامتها ةمئاق بخانلا ردصتيل حشرملا عجارت عارتقالا تايلمعو يباختنالا تمصلا ءدب عم  ،
ءورقملا فحصلا يف بخانلل ةيوعوت ةيريرحت نونف راكتباوةكراشملا يلع ثحلاو ةيعوتلا تالمحل ينويزفلت بسحيو ة،   ،
يبودنمو يمالع إلاو يضاقلاو بخانلا ليلد لثم ةيفيقثت داوم راكتبايف ظوحلم قوفت ددصلا اذه يف ءورقملا مالع إلل

عارتقالا قودنص  ىتحةنجللا باب نم بخانلا ليلد اذك و) ويام ٢٣(ددع يف قورشلا ةفيحص هتدع أيذلا حشرملا 
إلا نايبلا) مويلا يرصملاةفيحص (ريوزتلا تالاحو تيوصتلا ةطيرخو  ،)ويام ٢٣مويلا يرصملا ةفيحص ( يئاصح ، 
  .)مارهألاةفيحص (نيب خانلل
  

  ةرشابم ريغ ةيبلس ةياعد .٣
تاقيقحتو تاءاقل تدع أو ،نيحشرملل رشابملا قرطتلا بنجتب يباختنالا تمصلا يلع لياحتلامالع إلا لئاسو ضعب تلواح
لاثملا ليبس يلعف اهل نومتني يتلا ةيسايسلا تارايتلا لوح  اًقيقحت ويام ٢٣ءاعبر ألا مويمويلا يرصملا  ةفيحص تدعأ، 

ريثأتلا تايل آو ،ةيتيوصتلا اهتاءامتناو تاوصألا هذه ةيمك ةءارقل ةلواحم يف" ةيمالسإلا تارايتلا تاوصأةطيرخ "ناونعب 
لك سأر طقسم يف نيبخانلا تاهجوت هيف تلوانت  "سيئرلا دلو انه"ناونعب اًقيقحت  قورشلا ةفيحصترجأ كلذك . هيلع

 نأ الإ - عولخملا سيئرلا سأر طقسم- " ةحليصم رفك"ـ ل نومتني نيحشرمد وجومدع مغرو ،ةسائرلا يحشرم نم حشرم 
أةديرجلا  عالطتسا ترج ناك كرابم ن أنولوقي ةحليصم رفك يلا هأبلغ أنأ نم مغرلاب "نأب هيلع تقلع كانه ا رغصم ا

ةديرجلا تعضوو  "هدهع يف ءارزو سيئر رخأ باختنا ررق اهلهأمظعم نأف دحاو موي هل هأفرعي ملو دلبلا برخو دحاج 
يقاب سكع يلع هتروص نودب عضو نكلو قيفش سأر طقسم يف رخ أعالطتسا دوجو مغر ءزج لا اذه يف قيفش ةروص

  .نيحشرملا
  

 ينمألا رودلاب مامتهالا .٤
تاوق و أةيلخادلا نيمأ تل ةبسنلاب ءاوس - دقن وأ كيكشت نود- ةيباختنالا ةيلمعلاب ينم ألا رودلاب تفتحا مالعإلا لئاسو عيمج
نيم أت يف ةحلسملا تاوقلا رود يلع ةيرصملا ةيئاضفلاتزكر دقف . ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو اميسال ،شيجلا
صرح كلذك . راصعلادمحم ءاولل يفحصلا رمتؤملا اذ كو ،هفقوم ةهازن يلع سلجملا تاديكأت ةعاذإ تداعأو تاباختنالا
 ."ضارتعالل لاجم الو سيئر راتخيس بعشلا"راصعلا ءاوللا ةلمج ضرع  يلع ويام ٢٢موي  رصم نم رشابم جمانرب
أ سلجملا رود يلع ديك أت يف "يمحي شيجلاو راتخي بعشلا"ةيباختنالا اهتيطغت ناونع ترات خا ةيروهمجلا ةفيحصا ضي
  .روصلا وأنيوانعلا لالخ نم ءاوس نيم أتلا يف ةحلسملا تاوقلل ىلعألا



  

يف لخدتلا مدعب هتاديك أتو تاباختنالل ةينيمأتلا هططخو اهريزو تاءاقلو ةيلخادلا رود يلعصاخلا مالع إلا لئاسو تزكر
إلا ةليسولا تناك مويلا يرصملا ةفيحصن أركذيو  .ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ناونعب ا ربخ ترشن يتلا ةديحولا ةيمالع
  .ويام ٢٢ددع  "قيفش معدب ةيلخادلا نامهتي رونلاو ةلادعلاو ةيرحلا"
  

  ويام٢٤و ٢٣ عارتقالا يموي ءانثأيمالع إلا ءادألا مييقت: ايناث
  

 ةيباختنالا ةيطغتلل لخدم ءادهشلا ءامد .١
بلغ أتءاجف عارتق الاةيلمع يف ةيرا ضحلا رهاظملاو ةيباجيالا بناوجلا يلع زيكرتلاب مالعإلا لئاسو مظعم تمتها
تلانسلا رابك ةدعاسم ،ةيرحلا روباط(لثمت ةينويزفلتلاو  ةيفحصلا روصلا يرصملا ةحرفةكراشملا تائفلا عونت ،نيمأ،  ني ، 
موي  مارهألا ةفيحصتربتع ا، فمويلا كلذ يف ةروثلا ءادهشب مالعإلا لئاسو مظعم تفتحا دقو) خلا..تيوصتلا ةيلمعب

كلذك ويام ٢٣ءاعبر ألا ددع يف ةحفص مهل تصصخو ديهشلا مويوه عارتقالا  تاراوح  ترجأ مويلا يرصملا ةديرج، 
) ١٢(ةحفص تدع أدقف  قورشلا ةفيحصام أ. ويام ٢٣ءاعبر ألا ددع يف ةيباختنالا ةكراشملا يلع ثحلل ءادهشلا يلاهأعم 

 ..ءادهشلا يلإنيبخانلا نم "ناونعب ويام  ٢٥ددعب  مد ن أ ىلإةراش إلاب تاونقلا بلغأتمتها كلذك . "لبقتسملا يلع اركش
إلا ةيطغتلا تءاجفةيرحلل قيرطلا دهم يذلاوه ءادهشلا    .اهئادهشو ةروثللنانت مالاب ةجزتمم لكك ةيمالع، 

  

 عارتقالل كرحمك نيدلا راضحتسا .٢
تاونقلا ضعبف ،تاباختنالاب ةقلعتملا اهتيطغتل ديدج لخدمك نيدلا  مادختسامالع إلا لئاسو تأدب ةليلق مايأب عارتقالا ليبق

لبق كلذ ناكو  ، )ةرهاقلا تيقوتبجمانرب /  ٢ميردةانق (تاباختنالا يف طابق ألا توص نوكيس نمل لأست تاقلح تصصخ
يلع ءاوس يفئاط دعب تاذ تاقلح دادع إيلع اهسفن ةانقلا يلع  ةقيقحلا جمانربصرح كلذك ،مايأب يباختنالا تمصلا 

نيي مالسإلا فوفص قاقشناو ،مكحلل نييمالسإلا لوصو نم طابقألا تافوخت ةءارقل ةلواحم يف فويضلا وأةلئس ألا ىوتسم
تفاضتسا كلذك ). ويام ٢٥و ٢٤(يموي جمانربلا  يتقلح يف حضتاام وهو ،ةسائ رلا يحشرم لوح) ناوخإلاو نييفلسلا(
يف طابق ألا رود لوح راوح ترادأو رخاز لامك يطبقلا ركفملا) ويام ٢١(ةرهاقلا نم اهجمانرب يف  رابخألل لينلا ةانق
  .مهرايتخا ريياعمو مداقلا سيئرلا رايتخا
  

  نيحشرملا نيب ةلادعلا بايغ .٣
يليضفت وحن يلع يسائرلا قباسلا يف ن ييسيئر نيحشرمةسمخ عم لماعتلا يف اهلاونم يلع مالع إلا لئاسو ترمتسا
إلا لئاسو تلذب عارتقالا ليبقفىوتحملا وأ ةحاسملا يف ءاوس ظوحلم جمارب يف ءاج ام زرب أضارعتسا يف دهج مالع ، 
ةحيبص اهبل غأرش ُن تافلم فحصلا اهل تدعأيتل ا ةماعلا تامولعملا نم اهريغو مهتأشن نكامأو ةيتاذلا مهريسو نيحشرملا
فر غل قورشلا ةفيحص ةيطغتلاثملا ليبس  ىلع دجنس جماربلا وأتافلملا كلت انلم أت اذإنكلو . عارتقالل لوألا مويلا

يحابص نيدمح ىسوم ورمع ،يسرم دمحم ،حوتفلا وبأ(يلع ترصتقا نيحشرملا تايلمع   يف تءاج امنيب) قيفش دمحأو، 
ص رابخأ  "سيئرلا دلو انه"فلم يفو . نيحشرملا يقاب لهاجت متو) اوعلا ميلس دمحمو يلع دلاخ(روص نودبو ا دج ةريغ
، يسوم رمع(يل ع رمألا رصتقا اهسفن ةفيحصلاب يسرم دمحم   .)يحابص نيدمح ،قيفش دمحأ، 



نم لكل ةريخألا تادادعتس الا ضرعتسا "رظتني ةسائرلا يسرك"ناونعب ويام  ٢٣يف روشنملا ماره ألا ةفيحص فلم اذك 
تعضو امنيب ) هللا ريخ ماسحو يلع دلاخ ، اوعلا ميلس دمحم ،يحابص نيدمح ،يسرم ،قيفش ،حوتفلا وبأ، ىسوم ورمع(

 دومحم نيدلا ماسح ،يسيوطسبلا ماشهويريرحلا زعلا وبأ(نم لكل ا دج ريغص ليفورب ةفيحصلا  ، .(  
مغرو نيحشرملا نم دودحم ددع يلع ترصتقا يباختنالا تمصلا ءدب نم تاعاس لبق ةايحلا ةانقتاءاقل كلذك  مالع إ، 

  . نيحشرم ةسمخوأ ةعبرأ زواجتي مل روضحلل ةانقلا مهتعد نيذللا نيحشرملا ددع يلامج إن أال إض عبلا راذتعا ةانقلا
تلوانتو  "هتريس نم كسيئر رتخا"ناونعب ويام  ٢٣ددع يف ا ًفلم تدعأ مويلا يرصملا ةفيحصنأ  ىلإةراش إلا ردجت نكلو
 ١٢ـل ةيتاذلا ةريسلا ةبراقتم تاحاسمب هيف   .احشرم
يف  ىتحه نأال إعارتقالا ناجل يف مهتاوص أب ءالدإلا ءانثأةسائرلا يحشرم عبتت يلع مالع إلا لئاسو لك صرح مغرو 
 ٢٤ماره ألا( ةيادبلانم مهتعبتت نيذلا مهسفن أنيحشرملا يلع تزكرو نيحشرملا نم ددع مالع إلا لئاسو تلهاجت كلذ

  .)ويام ٢٣ةايحلاو  CBCيتانق ،ويام 
  

 .عارتقالا نم لوألا مويلا دعب نيبخانلا هيجوت تالواحم -٦
نيبخانلا تاهجوت يلع لو ألا يباختنالا مويلل ةيمالعإلا ةيطغتلا ريثأت ةروطخ يف نيموي يلع عزوملا عارتقالا ةلكشم نمكت
نمف اذل يلاتلا مويلا يف نم ر شابم ريغ لكشبو لوألا مويلا دعب نيبخانلا هيجوت هتلواحم تناك مالعإلا تاكاهتنا زربأ، 

  :يلاتلا وحنلا يلع اهضرع نكمي لئاسولا نم ةعومجم لالخ
  

فعض  • لالخ نم كلذو لوألا مويلا جئاتن نأشب مهتاعقوتاومدق  ام اريثك نيذلا نيلسارملا ءادأ امب نيبخانلل مهتلئس أ، 
قوقحل ا ًنامض ةيباختنالا ةيلمعلا ريس ةعباتموه لسارملا بج او نأ ثيحةينهملا ةيطغتلا دعاو قل اًخراص اًقرخ دعي

 .دعب هيأرب لدي مل دهاشم يلع اهلالخ نم رثؤيو هتاهجوت ىرحتي نأ ال) بخانلا نيع(بخانلا 
 

ألا مويلا عارتقا ةجيتن نع تاؤبنت مويلا ةياهن يف تاونقلا ضعب تمدق • نيحشرملا  يبودنم تاحيرصتل ادانتسا لو
ءالؤه نيحشرملا تالمح تمدختسا دقف ةخراص ةينهم ةلكشم يلع يوطني امبةيباختنالا مهتالمح ءاضع أو  ،
 .ةبراضتم اهمظعم تءاج ةطولغمتا نايب لالخ نم يلاتلا مويلايف مه حشرمل دشحلا يف نييمالعإلا
 

نم نيحشرملا ضعبل ةرشابملا ريغ ةيبلسلا ةياعدلا نم طمن) ةيئرملا اميسال(مالع إلا لئاسو ضعب تمدختسا •  ،
يف ةسائرلا يحشرم نم هفقوم نلع أمهضعبو ةيس ايسلا مهتاهجوتب نيفورعملا فويضلا ضعب ةفاضتسا لالخ
تءاج دقو لوألا مويلا ةياهن ليلحتلا تاهويدوتسا ةيرحلا بزح حشرم دض  حضاولك شب ةيبلسلا ةياعدلا بلغأ، 

يف عئاقول ةدن تسملا ريغ ةيئاحيإلا ةلئسألا طمن ىلإنييمالع إلا ضعب أجل كلذك. قيفش دمحا حشرملاو ةلادعلاو
إلا لئاو لأس دقفةيبلسلا ةياعدلا ضعبلا " -هجوتلا يمالسإلا- ه فيض ٢ميرد ةانق يلع ةقيقحلا جمانربيف  يشارب، 
ةقثلا  مهوطعأنيذلا ناوخ إلا رايت يف نيبخانلا ةقث نادقف ىلإ ةيسائرلا عارتقالا ناجل يلع لابقإلا فعض رسفي
مغر "ةيناملربلا تاباختنالا يف نيب طبر ةمث كانه نكي ملو لابق إلا تالدعم ضافخنا دكؤت تارشؤم دوجو مدع، 
 .ناوخإلا يف ةقثلاو لابقإلا لدعم
 



، ًالوأيسرم دمحم حشرملا ةلمح تاكاهتناو ءاطخأ يلع عارتقالل لو ألا مويلل اهتيطغت يف فحصلا بلغأتزكر  •
نيحشرم تاكاهتنال اهدصر مغر نيوانعلا يف تاكاهتنالا كلت فحصلا تزرب أ، وقيفش دمحأ حشرملا ةلمح اهيلي
ةلمحل تا سرامم ةيأ ىلإةراش إلا فحصلا بنجتت داكت امني. ناونعلا يف مهل قرطتت مل ربخلا نتم يف نيرخآ
نيحشرملا نم ةطيسب ة ئف يلع ويام ٢٤ددع قورشلا ةفيحصتزكر لاثملا ليبس يلعف . يحابص نيدمح حشرملا
ةحفص يف كلذكو "نازيملا انبختنا سب هد نيم شفرعنام "مهنع ربخل ناونع تعضوو ةيئان ة قطنمب تاداشم " ٨، 
ربخ يفو "يسرمل ةياعد تاجلثم عيزوتو مغر كلذو  "يسرم باختنال ةعامجلا ةديرجو ةجلثم ةايم ةجاجز"رخ أ، 
أ. ناونعلا يف مهركذمتي مل ربخلا يف نيرخ آني حشرمل تافلاخم دوجو ةحاسمبو -تدع أ قورشلا ةفيحصا ضي

ناوخ إلا"ناونعب تابجحمو تابقتنمل  ةمخض ةروصبو ةيردنكسإلا يف لوألا باختنالا مويلل ةيطغت -ةمخض
يف لو ألا يباختنالا مويلل ةيطغت تدعأف مارهألا ةفيحصام أ. "ةيردنكسإلا يف يباختنالا تمصلا نوقرتخي
اذه تقبس دقو  "هزتنملا ناجلب نييفوتم ءامسأو يمالسإلا رايتلا يحشرم نيب قيسنت"ناون عب اضيأ ةيردنكسإلا  ،

لوانت مغر "ةيردنكسإلاب ناوخإلاو ةيروثلا يوقلا نيب تاماهتا"رغصأ يديهمت ناونعب ةحاسملا مخضلا ناونعلا   ،
 .ةيمهأ رثكأ امبر يرخأاياضقل قيقحتلا 

 

مهضفر باب سأ تثحبو تاباختنالا يعطاقميلع تزكر يتلا ةدي حولا ةفيحصلا يه مويلا يرصملا ةفيحص •
مهل تقرطت امك مهئارآلوانتي  اًقيقحت تدعأ، وةيباختنالا ةيلمعلا يف ةكراشملا قاطن يف  ةيروهمجلا ةفيحص، 

 ،  يلع مهعجشيو نيبخانلا ضعب يلع رثؤي امبر عارتقالل يناثلا مويلا لبق قيقحتلا رشن نأ ىرن اننأال إادج دودحم
ألا ناك امبرفةكراشملا يلع ثحلل اهسفن ةديرجلا ةلمح فلاخي امب باختنالا مدع مويل قيقحتلا رشن ليجأت لضف ، 
 .دحاو

 

إلا لئاسو تفكعزرفلا تايلمع ليبقو عارتقالل يناثلا مويلا ةياهن عمو ، نيبخانلا تاهجوت نايبتسا ةلواحم يلع مالع، 
يناثلا مويلا يف ة أجافم يف نيحشرملا دحأقوفتب  -عارتقالا باب قلغ لبق ةريخألا تاعاسلا يف اميسال- تانهكتلا قالطإ و

  .ريخألا قابسلا يف نيعم حشرمب عفدلل مالعإلا ليح رخأناك كلذ لعلو 
  

ةيل آيعت ال ةينوناق ةدام  ىلإالو يباختنالا تمصلا قرخ يلع ةبوقع  ىلإةجاح يف انسل انن أ ىلإةراش إلا ردجت ماع لكشبو
بخلا اهرود نيب حضاو لكشبلصفلل مال عإلا لئاسو جاتحتامن إ، ويمالعإلا لمعلا  يف اهعوقول ابنجت يئاعدلا اهرودو ير

 ،ةربخلا صقنو ةبرجتلا ةثادحب انفارتعا عمف ،مهراكفأو نيبخانلا تاهجوت يلع رثؤت ةدوصقم ريغو ةدوصقم ةينهم تاطقس
إلا لئاسو تالواحم رارمتساوةيناملربلا نع ةيسائرلاتاباختن الا يف ةيمالعإلا ةيطغتلل يبسنلا قوفتلاو ةكولمملا مالع ، 

،إلا مهبجاووةيساي سلا مهتاهجوت نيب اًطلخ رثكأ اهوعيذم ادب يتلا ةصاخلا تاونقلا نم رثكأدايحلا يخوت ةلودلل  يقبي  يمالع
 ىلوألا تاعاسلا دعب وأعارتقالا لي بق مالعإلا اهقلطي يتلا تانهكتلاو تاعالطتسالاو تاؤبنتلاو تارشؤملا لك نأي عَن نأ

يربخلا رودلا نيب لصفلل ن ييفحصلا نيبودنملا و نيلسارملا عم ةيمالعإةفقول جاتحي ةياعدلل خراص طمن يه امن إهنم 
  .يئاعدلا رودلاو


