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ذفاون
اكول يد رييفاخ ينابسالا ةيطسوتملا »رسج« ةيعمج سيئرو يليكشتلا نانفلا

براقتلا قيقحتلو ...ةديدجلا انراكفأل ريبك كرحم ةفاقثلا
ينسحلا ديشر هرواح
ىتح ةصاخ ةيانعو ةيعار تاسسؤم نونانفلا ةمث نمو ّنفلا بلطتي »براقتلاو راوحلا ةغايص« اهب ضهني يتلا ةمهملا ةماسج مامأ
جاتن يليكشتلا نانفلاو يليكشتلا لمعلا ...هضومغو هرحس ،دوجولا ةعتم نع ربعت ىنعم تاذو ةلاد حبصتو ىؤرلا لكشتتو راكفالا ومنت
...رامتخاو ةدباكمو دهج ،فثكمو ليوط لمعل
:حاجنلا لبس هل رفوتو يليكشتلا عورشملا نضتحت يتلا ةيعارلا تاسسؤملا هذه نم ةدحاو« طسوتملا يف ينفلا لدابتلل رسج ةيعمج
...تاشاقنو ةيعامجو ةيصخش ةيليكشت ضراعمب جوتت هثوحب روطيو نانفلا عدبيل ةماقا
:اآول يد رييفاخ ينابسالا يليكشتلا نانفلا اهسيئر عم راوحلا اذه ناآ ةزيمتملا ةينفلا ةعومجملا هذه ىلع ءوضلا ءاقلا دصقو
؟»طّسوتملا يف يّنفلا لدابتلل رسج« ةيعمج تسسأت فيك ـ
،سنوتو اينابساب يليكشتلا نفلا لاجم يف نولمعي ءاقدصالا نم ةعومجم نيب لصاوتم راوح لالخ نم »رسج« ةيعمج ثعب ةركف تأشن
...ةنولشرب يف ةيعمجلا هذه ليجست تابيترتب مايقلا دعب 2005 ةنس ةيعمجلل ةيلعفلا ةيادبلا تناآو
كلذ يف كراشأل سنوت ترتخا يتسارد تيهنأ نا دعب سنوتب رهشأ 4 ةليط يتماقا وه ةيعمجلا ءاشنا يف مهاسملا ريبكلا لضفلا لعلو
...ةروصلا لاجم يف يثوحب روطأ يكل 2004 ةنس »ةيئامنيسلا جاطرق مايأ« تارود ىدحأل دادعالا يف تقولا
مدق نا دعب يعادبالاو ينفلا عورشملا اذه معدتو جيردتلاب ومنت »رسجلا« ةسسؤم ثادحإ ةركف تذخا سنوتب ةماقالا ةرتف نم اقالطناو
راكتبالاب قلعتلاو زفحتلاو ةيويحلاب نييسنوتلا نييليكشتلا نينانفلا ةمهاسم تزيمت ثيح ،انل ريبكلا معدلا سنوت يف فارطالا ديدع
...ينفلا روصتلاو تايلامجلا ملاع يف لذبلاو
؟»رسجلا« ةيعمج فادها يه ام ـ
يا يطسوتملا ملاعلا نم نيجذومن ىلع زيآرتلا اندرأو طسوتملا ضوح ةقطنم يف ينفلا لدابتلا فيثكت ىلا »رسجلا« ةيعمج فدهت
.اينابسإو سنوت
ام ةداعو ةيليكشت لامعأ زاجنال مئالم خانم ريفوتل يفكي امب اينابساو سنوت نم نينانفلل ايبسن دمألا ةليوط تاماقإ ريفوت ىلا ىعسنو
.هتاهجوت قيمعتو يعادبالا لمعلا ريوطت ىلا يمرت تاشاقنو تاءاقل ءارجاو ةينف ضراعم ميدقتب ةماقالا ةرتف عفشت
ةبرجتلا صرف ريفوت متيو ةيليكشتلا نونفلا ناديم يف نيلماعلا بابشلا ةدعاسمل صصخي لوالا مسقلا :نيمسق ىلا ةيعمجلا لمع مسقنيو
.نيوكتلا ءاهناب لفكتلاو مهل
تاشرولا ةماقاب ةينفلا مهثوحب اوقمعيل نيزيمتملا نييليكشتلا نينانفلل ةصرفلا ءاطعا لالخ نم يثحبلا بناجلاب قلعتيف يناثلا مسقلا اما
...ةفثكملا تاءاقللاو
يفتاهلا لاصتالاو ةرشابملا تاءاقللا :ةيديلقتلا طئاسولا لامعتساب مهتاذ نينانفلا نيب رمتسملا لاصتالا ربع نينانفلا ءالؤه رايتخا متيو
.ةينورتكلالا عقاوملا ديدع ربع يمقرلاو يلعافتلا لصاوتلاو ينورتكلالا ديربلا :ةثيدحلا طئاسولاو ةيديربلا لئاسرلاو
تالاصتالا هذه ةماقإل مزاللا ليومتلا ريفوت ىلع ةيعمجلا رهستو www.jisen.org ناونع تحت ةيعمجلا عقوم اهترادص يف يتأيو
ريوصتلا يداون لثم اينابسا يفو سنوت يف ةيفاقثلا تاسسؤملا ديدع عم رمثم نواعت راطالا اذه يف يرجتو تاءاقللاو تاماقالاو
.ةيموكحلا تاسسؤملا ضعبو ةقورألاو ضرعلا تاءاضفو يئوضلا
؟سنوت يف نييليكشتلا نينانفلل مكتيعمج هتمدق يذلا امو ؟»رسجلا« ةسسؤم مهاعرتل نييليكشتلا نينانفلا رايتخا متي ريياعم يأ قفو ـ
تالهؤم هل نوكت نا ىلع راكتبالاو عادبالاب هقلعت ىدمو هيدل ينفلا سجاهلا رفوت ىدم وه ةيعمجلا ىدل نانفلا رايتخال يساسألا ددحملا
وه نانفلا عم ءاقللا نا ىلع ...اهتارايتخا يف ناكمالا ردق ةفصنم نوكت نا ىلع ةفثكم تالاصتا ةيعمجلا يرجتو ...ةيفاآ ةينفو ةيملع
....يثحبلاو يّنفلا اهييوتسمب ةيعمجلا تاهجوتل هتباجتسا ىدم ىلع رشؤم مهأ
...سنوتب ةليمجلا نونفلا دهاعم نم اثيدح نيجرختملا نينانفلا نم ةعومجم عم تناآ نييليكشتلا نينانفلا عم ةيعمجلل ةبرجت لوأو
زاريشو يرجاملا يماسو ناطلس نب دمحمو ياب رمعو ليلخ حرفو يلزنم سينأ :ءالؤه نيب نم نينانفلا ضعب لوبق مت 2006 ةنس
...ناشوش
زربأب مهلامعا ضرعب اوماقو ينفلا روصتلاو تايلامجلا ملاع يف مهثوحب ةلصاوم ىلع ةنولشرب ةنيدمب نييليكشتلا نينانفلا ءالؤه لمعو
اينابساو سنوت نم ايليكشت انانف 14 يلاوح ناف ةماقالا ةدم رصق مغرو ايليكشت المع 30 يلاوح ميدقت متو ةنولشربب ضرعلا تاعاق
.تاءاقللاو تاشرولا ديدع زاجناب )مايأ 10( ةماقالا ةدم ترمثا
؟سنوت يف ةيليكشتلا ةسرامملا عقاو نورت فيك ـ
ءالؤه نا يل نيبت ةباشلا ةديدجلا لايجألا اميس سنوت يف يليكشتلا نفلا مالعا ضعب عم ةفثكملا يتاءاقلو ليوطلا يراوح لالخ نم
....زيمتلا صرف مهل حيتي امم ةريبآ تايناكماو تاقاط مهيدل نينانفلا
سنوت يف رشتنت يتلا ةحوتفملا ةقورألاو نيوكتلا تاءاضف يفو ةيصخشلاو ةيعامجلا ضراعملا يف مهتاءاقل ضعب تعبات يننأ امآ
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هيلع فرشي يذلا سنوتب يئوضلا ريوصتلا يدان لثم تاءاضفلا هذه ضعب عم رمثم لصاوت انل ناآ لاثملا ليبس ىلعو ىربكلا
ةيليكشتلا ةنانفلاب يقتلأ نا فرشلا يل ناآو سدارب ةيحلا نونفلا زآرمو يلعوب نيدلا دمح يليكشتلا دقانلاو يفارغتوفلا روصملا
...يلاليفلا ةشئاع ةزيمتملا
املآ مهدلب نوفرشي نيذلا نيزيمتملا نينانفلا ءالؤهل اهحتف متي ال اذاملف ةقلغم ىربكلا تاءاضفلا ديدع دجوت هنأ تظحال لباقملا يفو
لدتسن نا نكميو ...بسحف طسوتملا ةقطنم يف ال ملاعلا يف ةيليكشتلا ةآرحلا ريوطت يف لاعف طسقب نومهسي امآ ةصرفلا مهل تحنس
.؟ييأر بسح عادبالل لثمألا ءاضفلا وهف ؟»2010 داراب واآ« ضرعم ءاغلإ مت ن ادعب سنوتب قلغملا يدلبلا خلسملا ءاضفب انه
ىلع نيفرشملا ضعب عم يلاصتا لصاوأ كلذل عابطنالا دودح يف فقأ نأ ال نييليكشتلا نينانفلاب يتقالع يف ايلمع نوآأ نا لضفأو
سدارب يحلا نفلا زآرمو سافناآ قاورو ورتايتلا ءاضف رارغ ىلع يليكشتلا نفلا لاجم يف ةلماعلا تاسسؤملاو ةقورألاو يداونلا
.ةيليكشتلا نونفلا نهم ةباقنو سنوتب يئوضلا ريوصتلا يدانو
.؟»رسجلا« ةيعمج لبقتسمو قافآ كل ودبت فيكو ؟يليكشتلا ناديملا يف اينابسإو سنوت نيب براقتلا هجوأ يهام ـ
رهشأ 4 ةدمل يتماقإ لالخ انأف ةيصخشلا يتريسم لالخ نم ةينابسإلاو ةيسنوتلا نيتفاقثلا نيب براقتلا هوجوو روص بيرقت نكمي
حلملا راغ ناجرهم رارغ ىلع تاناجرهملا ضعبلو سنوتل ةددعتملا يتارايز لالخ مت ةروصلا لاجم يف ثحبلل 2004 ةنس سنوتب
مهاس سنوت ىلا يترايز نا لب يتيصخشل لمكم كلذ نا ربتعاو اهينانفو سنوت لها عم ريبآ لصاوتب ترعش يفارغوتوفلا ريوصتلل
كرحم ةفاقثلاف يفاقثلا عورشملا اذه هيف ققحأل يبرعلا برغملا نم دلب رايتخا ىلع مدنأ ملو ةيعمجلا سيسأت دعب يتايح راسم رييغت يف
.بوعشلا نيب براقتلا قيقحتل ىلثم ةقيرطو ةديدجلا انراكفأل ريبآ
ليئاكيم« ينابسالا نانفلل يليكشت ضرعم ةماقا ارخؤم زرفا يليكشتلا نفلا لاجم يف اينابسإو سنوت نيب بيصخلا براقتلا اذهو
.ةيليكشتلا هثوحب لصاويل )2010 يامو ليرفأ( سنوتب نيرهش ىضق ن ادعب »تراو
سنوت نم نينانفلا نم ةعومجم اهيف كراش »ينفلا لاجملا يف فرصتلا« لوح ورتايتلا ءاضفب ةريدتسم ةدئام داقعناب ءاقللا اذه جوت امآ
ينوتو انيبراب ليياريمو اآول يد رييفاخو يسمادغلا رمعو ةناطلس نب دمحمو ةلابردوب ميرمو يصالجلا ةيدان :رارغ ىلع اينابساو
...اريس
.شاقنلا ةرئاد عيسوتو نيعدبملا ةماقا نم فيثكتلا دصق هاجتالا اذه يف »طسوتملا يف ينفلا لدابتلل رسجلا« ةيعمج لصاوتسو
.2011 يفناج يف ةينابسالا ةنولشرب ةنيدمب هل ةماقا ناطلس نب دمحم يسنوتلا يليكشتلا نانفلا يهني نا رظتنملا نم هتاذ قايسلا يفو
ةروصلاو تايلامجلا ملاع يف اهثوحب لصاوتل ةزيمتملا بهاوملا ضعبل لاجملا حسف دصق ىرخا تاءادن ةّدع ةيعمجلا لسرتس امآ
...ةديدجلا اهتاراكتباو اهتاعادبا رهظتو

contact@essahafa.info.tn : ينورتكلإلا ديربلا
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