
  :نم لكل ةمدقم ىوكش 
  ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم
  تايعمجلا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلا يف قحلاب صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم
  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاب صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم
  ريبعتلا ةيرحب صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم
  بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللاب ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاب صاخلا ررقملا
  

عمتجملا تامظنم ىلع ١ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاوةيرصملا ةموكحلا  اهنشت ىتلا ةلمحلا نأشب: ىوكشلا عوضوم 
  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو يندملا
  

تامظنم دض ةمظنم ةلمح نم ةيرصملا ةموكح لا هب موقت امل مكهابتنا تفلت نأ ىوكشلا هذه ىلع ةعقوملا تامظنملا بغرت
تاليوـمت اهيقلت ببسب ةيبنجأ لود ىلإ ةلامعلا    ةمهت اهب قاصلإواهتروص هيوشت ىلإ  فدهت ، ٢ةيرصملا يندملا عمتجملا
   .لودلا كلت نم

اصخو يرصملا يندملا عمتجملا ةبعل يذلا رودلل ةرشابم ةجيتنك تاماهتالا هذه يتأت يـف ناسنإلا ق  وقح نع نيعفادملا صو
دـيدعلا يندملا عمتجملا راثأ ةيضاملا ةريصقلا ةرتفلا يفف   .  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا اهبكترا يتلاتاكاهتن الا فشك
دـيدعلا ماعلا يأرلل هفشك نع ًالضف ،رصم يف يطارقميدلا لوحتلاو ةيلاقتنالا ةلادعلا را  سمب ةقلعتملاو ةيقوقحلا اياضقلا نم
نهداـيتقإ دعب ريرحتلا نا  ديمب تارهاظتمل ةيرذع فوشك ءارجإ :لثم ةيركسعلا ةطرشلا تاوق اهتسرام يتلاتاكاهتن الا نم
ةيلك ةبلط ماصتع ا ضف ،ليربأ ٨يف ةطرفملا ةوقلاب رير حتلا ناديم ماصتعا ضف ،ةيركسعلا ةطرشلل ةعبات زاجتحا نكامأل

ةيركـسع مكاحم مامأ نييندم ةمكاحمل   ىندملا عمتجملا ىدصت ىلا ةفاضالاب اذه. هسفن  خيراتلا ىفةرهاقلا ةعماج مالعإلا 
،لا ريياعم يندأ ىلإ دقتفت ل ـجأ نـم رياـني    ٢٥ةروـث ثادح  أ يف نيباصملاو ءادهشلا يلاهأ عم لمعلاو  ةلداعلا تامكاحم
  .ىرخألا ةيقوقحلا اياضقلا نم اهريغو ،مهقوقح ةداعتسا

 ةيديعصتلا تاءارجإلا نم ةعومجم يلع تسكعنا تاماهتالا ةذه يرـصملا يندملا عمتجملا دض  ةيرصملا ةموكحلا لب ق نم
،   لكشت يك ةيعيرشت تاليدعتءارجا ةموكحلا مازتلا نع نالعالا  يف لثمتت يندـملا عمتجملا تامظنم لمعل ةديدج تاقوعم

                                                             
 رئ یس  ف إن  الطبیعی ة  الظ روف  وف ي  ح رب ال حال ة  ف ي  المس لحة  للق وات  الرئیس یة  العملی ات  غرف ة  بقیادة المكلف األعلى المجلس ھو المسلحة للقوات األعلى لمجلسا١

 ال ذي  ھ و  المجل س  فھ ذا  ٢٠١١ فبرای ر ١١ الجمع ة  مس اء  من ذ  وتحدی دا  ال راھن  الوق ت  ف ي  أما. المسلحة لقوات األعلى القائد بوصفھ المجلس ھذا یرأس الذي ھو الدولة
 الق وات  ق ادة  م ن  عش ر  ثمانی ة  م ن  المجل س  یتك ون  ،.ین ایر  ٢٥ ث ورة  عاندال إثر الحكم عن مبارك حسني محمد تخلي عقب العربیة مصر جمھوریة شؤون إدارة یتولى

 .طنطاوي حسین محمد المشیر الدفاع ووزیر المسلحة للقوات العام القائد یترأسھم المصریة المسلحة
، وتل  ك الجمعی  ات  ٢٠٠٢لس  نة  ٨٤ق  م س  ات األھلی  ة والت  ي ت  نظم بموج  ب الق  انون رالجمعی  ات والمؤس:األول : یتخ  ذ المجتم  ع الم  دني المص  ري ش  كلین ق  انونیین ٢

، وھ ي باالض افة ال ى    الشركات المدنیة ومكاتب المحام اة : والشكل الثاني ھو. االجتماعي التضامنوالمؤسسات تخضع لرقابة تسلطیة من قبل الدولة متمثلة في وزارة 
نسان یلجا الیھا  بسبب رفض الدولة طلبات تأسیسھم لجمعی ات أھلی ة وفًق ا    كونھا شكل قانونى من حق منظمات المجتمع المدنى تفضیلھ ، اال ان بعض نشطاء حقوق اال

االجتم اعي والت ي تع وق عم ل الجمعی ات األھلی ة، إال أن مص ادر تموی ل الش ركات المدنی ة            التض امن ، او للھ روب م ن قبض ة وزارة    ٢٠٠٢لس نة   ٨٤ألحكام الق انون  
 . مصلحة الضرائب المصریةومكاتب المحاماة أیضا خاضعة لرقابة الدولة عن طریق 



ةموكحلا نم بلط ٣يندملا عمتجملا تامظنم ليومتةقيقح ىصقتب لدعلا ةرازو فيلكت  ةـفا  ك ةبقارمب يزكرملا كنبلا يلإ، 
ا  تاـمظنم نـم ددـع يقلت يف     قيقحتلاب ٤ايلعلا ةلودلا نمأةباين  مايق ىلا ةيفحص ريراقتتراشا ريخأو ،ةيكنبلا تالماعملا

رارـضإلاو رـصم يلع رمآتلاو   ىمظعلا ةنايخلاب تاماهتا هجاوتس تامظنملا كلت نأو جراخلا نم ًالاومأ يندملا عمتجملا 
ةكولمم فحص اهنشت يتلا ةمظنملاو ةفثكملا ةيمالعإلا ةلمحلا فالخب اذه  ،ةيجراخ تادنجأ ذيفنتقيرط نع يموقلا  نمألاب

    .ةيقوقحلا تامظنملا اميسالو يرصملا يندملا عمتجملا ةعمس هيوشتلاهب ةطبترم وأ ةلودلل 

  :ةيلهألا تايعمجلا ليومت طبضل ةيعيرشت تاليدعت نع ةموكحلا نالعإ

تحت ةيلهألا تايعمجلا عضي نوناق وه ،  ٢٠٠٢ةنسل  ٨٤مقر ةيلهألا تايعمجلا نوناق نأ مكهابتنأ تفلن نا دون ةيادبلا يف 
ةرازو ةقفاوم دعب الإ ةيلهألا تايعمجلا ءاشنإ زوجي الف ٥ةينمألا ةزهجألا و ةلودلا ةرطيسو ةضبق  يعاـمتج الا نماـضتلا ، 

ضارـغأ نيب نم نأ اهيلإ راشملا ًاموي نيتسلا لالخ ةيرادإل  ا ةهجلل نيبت اذإف ........." نوناقلا نم )٦(ةدام لا صنت ثيح
ةعامج لثمم هب رطخي ببسم رارقب ديقلا بلط ضفر اهيلع بجو ،نوناقلا اذه نم ) ١١(ةداملا هرظحت امم ًاطاشن ةيعمجلا 

  ."ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ماوي نيتسلا لالخ كلذو ،لوصولا ملعب هيلع ىصوم باتك بجومب نيسسؤملا

ةـهجلل ،نوناـقلا اذه نم   ) ٦(ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا مكحب لالخإلا مدع عم  ......." نأب نوناقلا نم) ٨(ةداملا صنت امك 
كـلذ لوحي الو ،نيسسؤملاب قلعتي اميف وأ ةيعمجلل يساسألا ماظنلا يف نوناقلل ةفلاخم هيف ىرت ام ىلع ضارتعالا ةيرادإلا  

   .نوناقلا اذه نم) ٦(ةداملا يف ةنيبملا ةدملا لالخ ديقلاب صاخلا لجسلا يف ة يعمجلا ديقب اهمازتلا نود

اذإف ،لوصولا ملعب هيلع ىصوم باتكب اهضارتعا بابسأب ةيعمجلا راطخإ ضارتعالل ًاهجو تأر اذإ ةيرادإلا ةهجلا ىلع و
صوـصنملا ةـنجللا ىـلع عازنلا     ضرع ةيرادإلا ةهجلا هددحت يذلا لجألا لالخ ضارتعالا بابسأ ةلازإب ةيعمجلا مقت مل

  .........."ةقباسلا ةداملا يف اهيلع

يطعي نوناقلا  نأ امكةيلهألا تايعمجلا سيسأتو راهشإ ةلأسم ىلع ةيرادإلا ةهجلا ةرطيس  يدم حضتي نيتداملا نيتاه نم و
ةرادإ سـلجم   تاـباختنا ىـل  ع ضارتعالا يف ةينمألا ةزهجألاو يعامتجالا نماضتلاةرازو يف ةلثمتم ةلودلل كلذك قحلا 

نأـش يذ لـكلو ةـيرادإلا ةهجللو    ........ "ىلع  نوناقلا تاذ نم ٣٤ةدام لا صنتف سلجملل نيحشرم داعبتسأو تايعمجلا
رفاوـت مدعل هداعبتسا ىري نمب ،لاوحألا بسحب ،اهب راطخإلا وأ ةمئاقلا ضرعل ةيلاتلا مايألا ةعبسلا لالخ ةيعمجلا راطخإ  

يذـلو ةـيرادإلا ةهجلل ناك ،ةيعمجلا راطخإ خيرات نم مايأ ةعبس لالخ حيشرتلا نع هلزانت تبثي مل ا   ذإف ،حيشرتلا طورش
ءاـضقنال ةيلاتلا مايألا ةعبسلا لالخ كلذو ،نوناقلا اذه نم  ) ٧(ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا ىلع رمألا ضرع نأشلا 

                                                             
 بكاف ة  والق اطع  الكام ل  المص ریة  الحكوم ة  رف ض  الی وم  اجتماع ھ  ف ي  ال وزراء  مجل س  أك د :  لكترون ى نص اجتماع مجلس الوزراء حس ب م ا ج اء عل ى موقع ھ اإل       ٣ 

 الم دني  الُمجتم ع  وجمعی ات  لُمنظم ات  یق دم  وال ذي  مص ادره  ف ة كا وم ن  أش كالھ  بكاف ة  الُمباش ر  األجنب ي  التموی ل  ذلك في بما الداخلیة الشئون في األجنبي التدخل أشكالھ
 الدول ة  س لطات  ُمتج اھالً  الص لة  ذات المص ریة  للق وانین  بالُمخالف ة  وذل ك  ت رخیص،  ب دون  مص ر  ف ي  نش اًطا  ُتم ارس  التي األجنبیة والُمنظمات مصریة أخرى وكیانات

 الُمق رر  وم ن  .  التنمی ة  ف ي  وشركائھا مصر بین االقتصادیة الُمساعدات وبرامج الدول بین الدولیة القاتالع تحكم التي لالتفاقیات الصریحة الُمخالفة عن فضًال المعنیة
 للق  وانین الُمخ  الف األجنب  ي التموی  ل بوض  ع الخ  اص تقریرھ  ا الع  دل وزی  ر الس  ید یرأس  ھا والت  ي ال  وزراء مجل  س م  ن بق  رار الُمش  كلة الحق  ائق تقص  ي لجن  ة تق  دم أن

 الدول ة  وأجھ زة  ال وزراء  مجل س  ویت ابع  ھ ذا،  .. المص ري  الع ام  ال رأي  عل ى  لنش ره  تمھی ًدا  القادم ة  القلیل ة  األی ام  خالل إلیھا اإلشارة السابق والثنائیة الدولیة واالتفاقیات
 . h p://bit.ly/nR20XCوأمنھ   الوطن سیادة لحمایة الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ القضیة ھذه تطورات المعنیة

 ١٩٥٨لسنة  ١٦٢جزء من منظومة القضاء االستثنائي في مصر حیث أنشأت بموجب قانون الطوارئ  الدولة العلیا  أمنتعد نیابة  ٤
دراس ة ص ادرة بالتع اون    " انونی ة دراس ة میدانی ة وق   -نحو قانون دیمقراطي لتحریر العمل األھلي"یمكنكم مراجعة  لمزید من المعلومات عن قانون الجمعیات األھلیة ٥

  .بین مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان والمنظمة المصریة لحقوق اإلنسان



،  الا نماضتلاريزول ةعساو تاطلس نوناقلا يطعي امك . "ريخألا داعيملا ببـسم رارقب ةيلهألا ةيعمجلا لحي نأ يف يعامتج
تصنف  ةيعمجلا لح يف هتاطلس نم عسوي امم ةطبضنم ريغو ةضافضف ظافلأ ةروص يف تتأ دق ةيعمجلا لح بابسأ نأ الإ
دـعبو   ماـعلا داحتالا يأر ذخأ دعب ،ةيعامتجالا نوئشلا ريزو نم ببسم رارقب ةيعمجلا لح ن وكي"  نوناقلا نم ٤٢ةدام لا
  :ةيتآلا لاوحألا يف ،اهلاوقأ عامسل ةيعمجلا ةوعد

١ ...............................  

نم ةيناثلا ةرقفلا مكحل ةفلاخملاب ةيجراخ ةهج ىلإ لاومأ لاسرإ وأ ةيجراخ ةهج نم لاومأ ىلع لوصحلا . ٢
   .نوناقلا اذه نم) ١٧(ةداملا 

  بادآلا وأ ماعلاماظنلا وأ نوناقلل ةميسج ةفلاخم باكترا . ٣

ةـقفاوم  عرشملا مزلتسا ثيح ،لخادلا وأ جراخلا نم حنملاو تابهلا يقلت ىلع دويق نوناقلا اهضرف يتلا دويقلا نمض نمو 
ل اوـحألا عيمج يفو  " نوناقلا نم ١٧ةدام لا تصن ثيح جراخلا وأ لخادلا نم يتأت ةيعمجلل ةحنم يأ ىلع ًاقبسم ةرازولا

نـم وأ ةيبنجأ ةهج وأ يبنجأ صخش وأ يرصم صخش نم ءاوس جراخلا نم لاومأ   يلع لصحت نأ ةيعمج ةيأل زوجي ال
   .ةيعامتجالا نوئشلا ريزو نم نذإب الإ جراخلا يف تامظنم وأ صاخشأ يلإ ركذ امم ًائيش لسرت نأ الو ،لخادلا يف اهلثمي

   

ثـيح ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم هل تضرعت ام   وه ةيلهألا تايعمجلا لمع يف ةيرادإلا ةهجلا لخدت ىلع ةبيرقلا ةلثمألا نمو
 ةـيملاعلا ةـطبارلا ةـمظنم نـم    ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم اهيلع تلص ح ةزئاجةيعامتجالا ةلادعلاو  نماضتلاةرازو  تضفر

ةـيعمجلل هجوم يمسر باطخ يف   ةيرادإلا ةهجلا ضفر بابسأ تءاجو "اليدنم نوسلين"مسا لمحتو ) سكيفس( نينطاوملل 
 ريياـعملل ًاقفو يله ألا لمعلا مظني نوناق رادصإ وحن عفدلا وه عورشملا نم فدهلا نأ"  هيف ءاج ٢٠١١ون يوي ١٥خيراتب 

ةيعيرـشتلا تاـهجلا امنإو يله   ألا عمتجملا ةطشنأو تاصاصتخا قاطن نمض لخدي ال نيناوقلا رادصإ نأ ثيحو ،ةيلودلا
   ."نأشلا اذهب دقعنت يتلا تارواشملا نمض تاحرتقملاو نوناقلا يف يأرلا ءادبإونوناقلا ةشقانم ةيعمجلل نكميو 

ةـعيبط عم قفاوتت ةيقطنم ةطشنأب ديدج حرتقم دادعإ  ب" ةيعمجلا موقت نأ ةرورضب ةيرادإلا ةهجلا تبلاط باطخلا ماتخ يفو
  "عمتجملا ىلع ةيقيقح ةروصب عفنلاب دوعتو ةساردلا انل ىنستي ىتح ةيلهألا تايعمجلا لمع

يدايـس قـطنمب ةيرادإلا    ةهجلا لماعتت ثيح ،ةيلهألا تايعمجلاو ةيرادإلا ةهجلا نيب ةقالعلا ةعيبط باطخلا اذه نم نيبتي
ضراـعتي كـش ال وـهو ،هـلعفت      ال امو هلعفت نا بجي ام –نوناقلا مكحب  –اهيلع ضرفتو تايعمجلا كلت  يلع يطلستو

 نـم  عضوي نأ زوجي ال......."  ةيسايسلاو ةيندملاقوقحلل يلودلا دهعلا نم ةيناثلا ةرقفلا نم  ٢٢ةداملا مكح عم  ًةحارص
، ريبادت لكشتو نوناقلا اهيلع صني يتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم يلع دويقلا ،  عمتجم يف ةيرورض  ةنايـصل  يـطارقميد
 نيرـخآلا  قوـقح  ةـيامح  وأ ةـماعلا  بادآلا وأ ةـماعلا  ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا
  "..........مهتايرحو



ال نوناـقلا نا مـغر   -ميـنغ لئاو ةمظنم لثم  -صيخرتلا وا ليومتلا ىلع نمالا ةقفاوم راظتنإب مئادلا عرذتلا فالخب اذ ه
 . ةينمالا ةزهجالل رود ىا ىلع صني

ةـضبق نم ةيلهأل  ا تايعمجلا ريرحتل ةيعيرشت تاليدعتو تاءارجإ ذختت نأ ةروثلا دعب ام ةموكحل ىلوأ باب نم هنأ كشال
كـلت ةـهجاوم يـف تابقعلا نم ديزملا ةفاضإ وه يركسعلا سلجملاو ةموكحلا ىدل ماعلا     هاجتالانأ انئجوف اننأ الإ ةلودلا 

دوـيقلا نم ديدعلا هب لعفلا  ب نوناقلاف ، نوناقلا يف اهعضو يف ةموكحلا بغرت ةيفاضإ دويق يأ فرعن ال نحنو ،تايعمجلا
ا نأشلا يف ةيلمعلا ةربخلا نأ  اميسالو ،  اهيلع اًقبسم ةموكحلا ةقفاوم بجيثيح ةيجراخلا حنم لا يقلت صخي اميف صوصخ

اذإ  ًةـصاخ  اـهلمع ءادأ نع اهقيعتو ةيندملا تامظنملا مامأ ليقارعلا عضت حنملا يقلت مظنت يتلا داوملا كلت لثم نأ تتبثأ 
  .ةموكحلا اهب موقت يتلا تاكاهتنإلا فشكتو ناسنإلا قوقح نع ةعفادملا تامظنملا نم تناك

  .يندملا عمتجملا تامظنم ليومت يف قيقحتلل نم لدعلا ريزو ةسائرب قئاقح يصقتةنجل ليكش ت

ةريزو اجنلا وبا ةزياف ةروتكدلا ناسل ىلع ت ءاج تاحيرصتب يندملا عمتجملا تامظنم تئجوف ٢٠١١ويلوي رهش علطم يف 
ماصع روتكدلا نأب ٦يلودلا نواعتلاو طيطختلا يدنجلا دمحم را شتسملا ةسائرب ةنجل لكشدق ءارزولا سلجم سيئر فرش  ، 
ن أ ءارزوـلا سلجم رارق بسحب ضرتفملا نم ناكو ،يندملا عمتجملا تا مظنمل يبنجألا ليومتلا لوحقيقحتل ل لدعلا ريزو
ا . عيباسأ ةثالث لالخ اهريرقت عضو نم ةنجللا كلت يهتنت عـمتجملا تاـم   ظنم دـض  ديعـصت دعت ةوطخلا هذه نا كش الو

تاماهتأ اهيلإ هجوت فوس تامظنملا نم ددع كانه هنأ يف ةلالد هل لدعلا ريزو ةسائرب قئاقح يصقت ةثعب ليكشتف ،يندملا 
يأ عيباـسأ ةـثالث لالخ اهريرقت عض   ت فوس اهنإ ضرتفملا نم ناك ةنجللا هذه نا نم مغرلابو. اياضق اهدض كرحتسو
ا ويلوي رهش ةياهنب اـهريرقت مدـقت فوس قئاقحلا يصقت ةنجل نأب ويلوي    ٢٨خيراتب مالعإلا ريزو ديك أتن م ضيأ مغرلابو

ا مايأ لالخ آلا ىتح هنإ الإ٧ماعلا يأرلا ىلع هرشنل ديهمت ةليلق رخأ عونك ةنجللا كلت مدختست امنإو ،ريرقتلا اذه رهظي مل ن ، 
  .تامظنملا دض ةهجوملا ةيمالعإلا برحلا نم

  .ةيكنبلا تالماعملا ةفاك ةبقارمب يزكرملا كنبلا ىلإ ةموكحلا نم بلط

 ٢٠١١سطسغأ  ٧موي دهش  ثيح ،نوناقلا ىلعو يندملا عمتجملا تامظنم  يلع ةيرصملا ةموكحلا ءادتعايف ديدج  اروطت
باـسح ىـلع متت ىتلا ةيفرصملا    تالماعتلاب هراطخإب يرصملا يزكرملا كنبلا فلكهن إ يعامتجالا نماضتلاريزو نلعأ 

ةيلهألا تا يعمجلا بحس كـنبلا نوناـق اهلفك يتلاو تاباسحلا ةيرسل حيرص كاهتن   ا هب ءارجإلا اذه نأ كش الو. ٨اعاديإ وأ ا
باـبلا مظن ثيح  . دقنلاو ىفرصملا زاهجلاو ىزكرملا كنبلا نوناق رادصإب ٢٠٠٣ةنسل  ٨٨مقر نوناقلا يف هسفن يزكرملا 

يلع ًةحارص تصن يتلاو١٠١ةداملا ىتح و ٩٧داوملا يف تابساحملا ةيرس ىلع ظافحلا نوناقلا نم عبارلا  تاباـسح نأ   ، 
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ءاـطعإ وأ اـهيلع عالـطإلا زوجي الو ةيرس اهعيمج مهب ةقلعتملا تالماعملاو مهنئازخو مهتناماو مهعئادوو كونبلا ءالمع    
  . باسحلا بحاص نم يباتك نذإب الإ ةرشابم ريغ وا ةرشابم ةقيرطب اهنع تانايب

متـي نأ طرـشب يئا   ضق رمأ بجومب ءالمعلا تاباسح نع فشكلا متينأ طقف زوجي هنا هنم  ٩٨ةداملا يف  نوناقلا ىنثتسإو
  .اهعوقو ىلع ةيدجلا لئالدلا تماق ءاضقلا مامأ ةروظنم ةحنج وأ ةيانج يف ةقيقحلا فشكل كلذ

،   لبق نم تاباسحلا فشك يلع طورش عضوو تابساحملا ةيرس يلع ًةحارص نوناقلا صن نم مغرلابو ةـلودلا تاساسؤم
، ةيعرـشلاو نوناقلا هل   هددحي يذلا قاطنلا جراخ هب ماق هنا دكؤي ءارجإلا اذه لثمب يعامتجالا نماضتلاريزو مايق نأ الإ 

ةـلاحلا يـهو ةـيلهألا تاـيعمجلا نم يأ دض ةيئانج يواعد يأ كيرحت متي     مل ىوكشلا هذه ةباتك ةعاس ىتحو ه نا ثيح
ألا نم لاح يأب زوجي الوتاباسحلا ةيرس نع فشكلا اهيف زوجي يتلا ةديحولا رارـقب تابساحملا ةيرس نع فشكلا لاوح  ، 
  .ةيذيفنتلا ةطلسلا نم رداص يرادإ

 –ةدـحتملا ةـعومجملا ريدـم يـعربلا داجن يقوقحلا طشانلا ىقلت       ٢٠١١سطسغأ  ١٤دحألا خيراتبو  قايسلا اذه يفو
هـنم بلط دقو  CIBيلودلا يراجتلا كنبلا وهو هعم لماعتي يذلا كنبلا نم ايفتاه ًالاصتإ نوينوناق نوراشتسمو نوماحم   ،

ليصافتو ةحنملا كل تب ةصاخلا دوقعلاو USAIDةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا نم ةمدقم ةحنم نع ليصافت كنبلا ولوئسم 
، ىـلع ءاـنب كـلذو يندـملا عم     تجملا تامظنم اهاقلتت يتلا لاومأللرصح لمعب نوموقي مهنأ اودافأ دقو  عورشملا ةطشنأ

   .يزكرملا كنبلا نم ةرداص تاميلعت

كلت نأو جراخلا نم ًالاومأ يندملا عمتجملا تامظنم نم ددع يقلت يف تاقيقحت أدبب ايلعلا ةلودلا  نمأةباين  مايق نع ءابنأ
تادنجأ ذيفنت قيرط  نع اهل يموقلا نمألاب رارضإلاو رصم يلع رمآتلاوىمظعلا ةنايخلاب تاماهتا هجاوتس تامظنملا 

  .ةيجراخ

 ٨خيراتب  ٩رشن  "جراخلا نم تاليومت ىندم عمتجم تامظنم يقلت يف قيقحتلا أدبت ةلودلا نمأةباين  "ناونعب  اربخ سطسغأ
يندملا عمتجملا تامظنم نم ددع يقلت يف تاقيقحت  ءدبب ايلعلا ةلودلا نمأةباين ماي ق ىلا ةفيحصلا تراشا ، ربخلا نتم يفو 

ىمظعلا ةنايخلاب تاماهتا هجاوتس تامظنملا كلت نأو جراخلا نم ًالاومأ اـهل يموقلا   نمألاب رارضإلاو رصم يلع رمآتلاو 
نـم ةـمدقملا تاغالبلا نم ددع صحف يف تأدب دق ةلودلا    نمأةباين نا ربخلا فاضا ، وةيجراخ تادنجأ ذيفنت قيرط نع
  .تامظنملا كلت دض نيماحملا نم ددعو ةيدايس تاهج

 يلوـتت اـهن  إ ثـيح ،رصمب يئانثتسإلا ءاضقلا ةم وظنم نم ءزج يه ايلعلا ةلودلا نمأةباين ن أانه رظنلا تفلن نا دونو 
يأـب عتمتت الو ئراوطلا نوناق بجومب تئشنأ ةريخألا كلت ،ايلعلا ةلودلا   نمأةمكحم لكلذ دعب  اهليحتلاياضقلا يف قيقحتلا 
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ةنـسل   ١٦٢مـقر نوناـقلا نم    ٧ةدام ) (ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا(ةي روهمجلا سيئر نم رارقب لكشت ثيح ةيدايح
  . ١٠)نوناقلا سفن نم ١٢ةداملا (هوجولا نم هجو يأب اهيلع نعطلا زوجي ال ةيئاهن اهماكح أو) ئراوطلا ةلاح نأشب  ١٩٥٨

لـصتو ةيساق تاماهتإ يه ايلعلا ةلو  دلا نمأ ةباين اهرشابت يتلاو ربخلا يف تركذ يتلا تاماهتالا نأ ركذلاب ريدجلا هنا امك
نـع الـضف اذه   . يرصملا تابوقعلا نوناق نم ١ةرقف " د" ٧٧ةداملل ًاقفو ًاماع  ١٥ىلإ لصت دق ةدمل نجسلا ىلإ اهتبوقع 

  .هدالبل ةمظعلا ةنايخلا ةمصوب كلذ دعب شيعيس يذلاو هيلع موكحملا صخشلل يونعملا لايتغإلا

  فنعلاو ةيهاركلا ىلع ضحلا

،    ًةصاخ يندملا عمتجملا تامظنم ةعمسهيوشتل ةلودلا نم ةمظنم ةلمح كانه نأ  كش ال ناـسنإلا قوـقح لاجم يف ةلماعلا
،    نمأةباين لبق نم اهدض رشابت تاقيقحتو تامظنملا كلت دض ذختت تاءارجإو تاقيقحت نع مئادلا ثيدحلاف  اـيلعلا ةـلودلا

اهفادـهأ نم ككشت ةلاح يفو تامظنملا كلت دض مئاد زفحت ةلاح يف   عمتجملا لعجي ،ىمظعلا ةنايخلاو رمأتلاب مهت هيجوتو
اـهلمحت يتلاو ناسنإلا قوقح مارتحإ ةلاسر عضت اهنا لب ناسنإلا قوقح تاكاهتن  ا نع فشكلا يف هبعلت يتلا رودلا ةقيقحو
نـم ةـلاحلا هذـه نإ     .ةيبنجأ لود حلاصل تادنجا ذفنت تامظنملا كلت نا عمتجملا داقتعإل ةبير فقوم يف تامظنملا كلت
عاوـنأ نـم عون ةسرامم ةيلامتح   اب رذنت عمتجملا لبق نم هتيهارك ىلع ضحلاو يندملا عمتجملا تامظنم دض ضيرحتلا
ضـفر ةـلاح يـف عمتجملا لعجت اهنأ فالخب اذه    ةيضيرحتلا تاماهتإلا كلت ببسب لبقتسملا يف عمتجملا لبق نم فنعلا  ،
  .ناسنإلا قوقح مارتحإو يملسلا شياعتلا ىلإ اوعدت راكفأ نم تامظنملا كلت هلمحت امل قبسم

ينـسح دـمحم قباسلا سيئرلا دهع يف ةبقاعتملا تاموكحلا فقوم نع فلتخي ال ددصلا اذه يف يلاحلا ةموكحلا فقوم نإ   
كاـهتن  اةيـساسألا هتمـس تناك يذلا    -قباسل ا سيئرلا دهع يف هنأ انلق نإ غلابن ال اننإ لب ،ةوسق دشا نكي مل نإو كرابم
  . ناسنإلا قوقح تامظنمل يمظعلا ةنايخلا ةمهت هيجوت يلع ؤرجي مل  -نينطاوملل ةيساسألا قوقحلا

األا لعجي يذلا ام   ؟ ريطخ رم

األا لعجي ام لكشب  ةهجوملا تاماهتالا ةيعون و ،فحصلا يف ةيرصملا ةموكحلا اهنع تنلعأ يتلا تاءارجإلا وه ريطخ رم
اعمتجملا تامظنم ىل إ يفازج ةدـح تدادزإ ةرـيخألا ةـنو    ألا يـفف . ناسنإلا قوقح نع عافدلاب نيينعملا ديدحتو يندملا
ردـص  أو ،شيـجلاو بعشلا نيب ةعيقولا ثاد حإو دالبلا حلاصمب رارضإلا اهفده ةيبنجأ تادنجأ ذيفنتو نيوختلاب تاماهتإلا
وـيلوي   ٢٣خيراتب ردص يذلاو  ١١)٦٩(مقر  نايبلاف ،عوضوملا اذه لوح هل ةديدع تانايب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا

بابش ةكرحل حيرص ماهتإ هجو ٢٠١١ ةدـنجأل   اًذيفنت كلذو شيجلاو بعشلا نيب ةعيقو ثادحإ ىلإ ىعست اهنأب ١٢ ليربأ ٦، 
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ىـلعألا سلجملا هيف اوعدي مويلا سفن يف ردص يذلاو   ١٣)٧٠(مقر نايبلا كلذ عبتو ،ةنتفلا عرزل ضيرحتلا اهفده ةصاخ 
" نيدـقاحلاو ءالـمعلا  "اـهب موقي يتلا   تاططخملا ةفاك طابحإ ىلإ هتافالتئإو هبازحأ ةفاكب يرصملا بعشلا ةحلسملا تاوقلل
  . شيجلاو بعشلا نيب ةعيقولل

ىـلعلا سـلجملا وـضعو ةيركسعلا ةيزكرملا ةقطنملا دئاق ينيورلا نسح ءاولل ةيفتاه ةلخادم يلاتلا مويلا يف كلذ بقعو    
ددـحي مـل ىرـخألا تاميظنتلا نم ددعو ليربأ     ٦بابش ةكرح اهيف مهتي ،رصم رشابم ةريزجلا ةا نق ىلع ةحلسملا تاوقلل
 –مـهناو شيـجلاو بعشلا نيب ةنتف ثادحإ ىلإ نوعسي مهناب ،عوضوملا اذه يف ققحت تاهج كانه ن   أ راشأ امنإ اهئامسأ
،  ءاضقلا ريهطتو مالعإلا حالصإو تاعماجلا لالقتسإب نوبلاطي -تامظنملا دصقي نتـفلل ةريثم اهنأب بلاطملا كلت فصوو  ،

تابيردـتو تاليوـمت اوقلتو ناتيرصم ريغ ناتكرح مهنأب صوصخلا هجو ىلع ةيافك ةكرحو ليربأ    ٦بابش ةكرح مهتاو 
ىدـح  إ ظوـفحم ءامـسأ ةيسايسلا ةطشانلا ء  اعدتسإ مت تاماهتألا كلت ةيفلخ ىلعو. ١٤ىضوفلا ثادحإ لجأ نم جراخلا نم
ىـلع ةيصخشلا اهتحفص ىلع هتبتك دق يأر ةيفلخ ىلع ةيركسعلا ةباينلا مامأ اهعم قيقحتلل ليربأ   ٦ةكرحل  ةقباسلا تادايقلا

، ٦ةكرحل مامضنإلاب اهل  مهت هيجوت متو) كوبسيف(يعامتجإلا لصاوتلا عقوم  يركـسعلا سـلجملا دـض ضيرحتلا     ليربأ
غـلبم لداـعي اـم وهو يرصم هينج     ٢٠٠٠٠اهردقو ة مخض ةيلام ةلافكب اهنع جارفإلا متو. ينلع لكشبو ًادمع هتناهإو

  .يكيرمأ رالود ٣٣٥٠

ا رمألا لعجي ام نأ امك حتف نع ا و ءاطشنلا ىلع موجهلاو تاماهتإلا هذه نأ وه ريطخ  متح رفسيس يندملا عمتجملا تامظنم
لزـعلا نييندـملا قـح     يـف ةحلـسملا تاوقلا تاكاهتن  ال مهداقتنا لباقمءاطشنلا نم ةعومجمل تاماهت ا هيجوتو تاقيقحت
ا. ةيركسع مكاحم مامأ نييندملا ةمكاحمل نيضراعملاو مـهنأل ةلداع ةمكاحم ةصرفب اوظحي نل ءاطشنلا ءالؤه نأو   صوصخ

فوسو ،اهماكحأ ىلع نعطلا زوجي ال ةيئانثتسإ ةمكحم يهو ،ايلعلا ةلودلا نم أ مكاحم ىلإ نولاحيسهيلإ انراشأ ام بسحبو 
  .ةيرصملا ناسنألا قوقح ةكرح ةيفصت ةيلمعل يروص لكشةباثمب ةمكاحملا نوكت 

يندـملا عـمتجمل   ا تامظنمتاباسح ةقحالم لجا نم عبتت تأدب دق تاءارجإ لعفلاب كانه نأ ًاضيأ ًاريطخ رمألا لعجي امو 
   .ددصلا اذه يف يعربلا داجن يقوقحلا طشتانلا هل ضرعت ام اًقباس انراشأ امكو

                                                             
: من خالل ھذا الرابط" فیسبوك"من على صفحة المجلس األعلى للقوات المسلحة على شبكة التواصل اإلجتماعي ) ٧٠(یمكنكم اإلطالع على نص البیان  ١٣
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  :  تايصوتلا

تاـمظنم ىـلع ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاو ةيرصملا ةموكحلا موجه نيدت ىوكشلا هذه ىلع ةعقوم   لا تامظنملا نإ
  :يلاتلابةيرصملا ةموكحلا ةبلاطم صاوخلا نيررقملا نم  بلاطتو يندملا عمتجملا

اـهب لـيكنتلاو صوـصخ    لا هجو ىلع ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلاو يندملا عمتجملا تامظنم فادهتسا فاقيإ .١
نـع عافدـلا يف اهلمع   ل اهتسرامم ىلع يبلس لكشب رثؤتو اهدض سرامت يتلاط غضلا لاكشأ ةفاك فاقيإ نامضو
 .تايرحلاو ناسنإلا قوقح

 ٢٢ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف تدرو يتلاو ةيلودلا اهت امازتلاب ةيرصملا ةموكحلا ريكذت .٢
، عم تايعمجلا نيوكت ةيرح قح درف لكل "ىلوألا اهترقف يف تضق يتلاو   تاباقنلا ءاشنإ قح كلذ يف امب نيرخآ

 ىلع دويقلا نم عضوي نأ زوجي ال"ىلع ةيناثلا اهترقف يف تدكأ يتلاو  ."هحلاصم ةيامح لجأ نم اهيلإ مامضنالاو
، ريبادت لكشتو نوناقلا اهيلع صني يتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم ، عمتجم يف ةيرورض  نمألا ةنايصل يطارقميد
 نيرـخآلا  قوـقح  ةـيامح  وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا
 ............"مهتايرحو

ةداملا يف صن يذلاو  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامح نالعإ دونب وداوم ةاعارمب ةيرصملا ةموكحلا ريكذت و 
هدرفمب هل ةصتخملا تاطلسلا ةيامح صخش لكل لفكت يتلا ةمزاللا ريبادتلا عيمج ة لودلا ذختت "هنم  ١٢

ءارجا يأ وا طغض وا انوناق وا العف راض زييمت وا ماقتنا وا ديدهت وا فنع يأ نم ، هريغ عم كارتشالابو 
  ." نالعالا اذه يف اهيلا راشملا قوقحلل ةعورشملا اهتسرامم وا هتسراممل ةجيتن رخآ يفسعت

هيوـشت   يـلإ فدهت يتلاو  ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملاو ةموكحلا اهنشت يتلا ةسرشلا ةيمالعإلا برحلا فاقيإ .٣
،، جراخلل ةلامعلاب اهل مهت قاصلإو يندملا عمتجملا تامظنم ةعمس ريثأـتلاو ، ةـينطولا مدـعو     ىمظعلا ةنايخلاو
 .مه ماهمو مهلامعا ةعباتم ىلع تامظنملا ةذه ةردق ىلع كلذل ىبلسلا

نـم يندـملا عمتجملا ريرحت ضرغب كلذو ةيلهألا تايعمجلا نوناق نم مزلي ام ليدعتو ةينطولا نيناوقلا ةعجارم    .٤
عـم قـستي لكشب   ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا اميس ال تامظنملا كلت لمع قيعت يتلا ةيرصملا ةلودلا ةضبق  ،
 .اهيف فرط رصم يتلا تادهاعملاو ةيلودلا نيناوقلا

دادعتـسإ مـت   أ ىـلع نحنو ،ميظنتل ا يف قحلا حلاصل عيرسلا مككرحتو مكمامتهاب ىوكشلا هذه ىظحت ناب لمأن نحنو
  . ددصلا اذه يف ثدحت يتلا تاروطتلاو تامولعملاب مكدادمإب


