
 
 

 

وف في المانيا، مع جهمنتدى التنمية السياسية في اليمن ومؤسسة برإن برنامج دعم الحوار الوطني هو مبادرة شراكة بين 
 التعاون الوثيق مع مبادرة المساحة المشتركة في لبنان، وبدعم من وزارة الخارجية الفدرالية االلمانية.

 
 

 ش حىل انقضايا األيُيتاُقانجهست  َخائج

 3124يايى  32صُعاء 

 انحىار انىطُييؤحًر 

 

ٚػٍٝ ػٍٝ األعئٍخ ٚإٌمبط اٌزٟ لذِٙب اٌّؾبسوْٛ  فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ اٌّالدظبدرغزٕذ 

فٟ جضء وج١ش ِٕٙب ػٍٝ  فٟ اٌجٍغخ. ٚ٘ز اٌٛسلخ ِج١ٕخ اٌخ١بساد اٌّذذدح ِٓ لجً ا١ٌّغش

 رجشثخ جٕٛة أفش٠م١ب.

 

 ؟ذهيت نهبانسكاَحعكس انخركيبت قىاث األيٍ  انخأكذ يٍ أٌكيف يًكٍ 

فٟ ثؼض  ،زؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌمض١خِزؼذدح أْ رأػشاق ٠ٛجذ ف١ٙب  اٌزٟ ذٚياٌؼذ٠ذ ِٓ اٌوبْ ػٍٝ 

 حبءثمٛاد األِٓ ٚإعاٌزالػت ٚػٕذ رؼذد األػشاق فٟ ثٍذ ِب رؼًّ ثؼض اٌم١بداد ػٍٝ  اٌذبالد

اٌخبصخ ٚ٘زا ٠ؤدٞ فٟ اٌغبٌت إٌٝ ػذَ  برٙبػبفمظ ِٓ جّفشاد٘ب زؼ١١ٓ أثاعزخذاِٙب 

 اٌزؼبطٟ فٟ٘زا ٠غبُ٘ ِب ٚغبٌجبً  .بٌز١ّٙؼث ػبد األخشٜبجّاٌس ٛؼؽثغجت  االعزمشاس 

 أزٙبوبد ٌذمٛق اإلٔغبْ. 

ٌّجزّغ ػٍٝ رؼىظ رشو١جخ ا١خ ِٕاأل ّؤعغبد ٌضّبْ أْ اٌ ٖوج١ش ادٛثٍذاْ ِثً إٌٙذ جٙرجزي 

رجبٖ اإل٠جبثٟ  ز١١ّضػ١ٍّخ اٌارجؼٕب فٟ جٕٛة أفش٠م١ب ٚ. ْبد٠ق ٚاألاػش١ث األاأللً ِٓ د

زٛظ١ف ػ١ٍّخ اٌ ِٓ خالي ز١١ّضلابء ٚاٌألفزشاد ط٠ٍٛخ إٌٝ افٟ رؼشضذ اٌزٟ ػبد بجٌّا

ألٔٗ  جؼ١ذاٌّذٜ اٌػٍٝ  عٍج١خرجؼبد  ٠ٌٗىْٛ  فٟ اٌّؤعغبد األ١ِٕخ. إال أْ رٌه ٔزمبئٟالا

ػٍّذ  ٙبّٛاط١ٕٓ. ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ِب١ٌض٠ب ِٕز اعزمالٌٍِخزٍفخ ٌفئبد زغجت فٟ إ٠جبد ٠

ٌىٓ  ٚغ١ش٘ب،ّال٠ٛ اٌؼشل١خ فٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٚاٌجبِؼبد ٌٍٔزمبئٟ ؾج١غ االزػٍٝ اعٍٛة اٌ

رؼذٜ ِجشاٖ. ٚثبٌزبٌٟ لذ االعٍٛة أْ ٘زا فٟ اٌّجزّغ اٌّب١ٌضٞ ٕ٘بن ا٢ْ إدسان ٚاعغ إٌطبق 

 ٙزا اٌاذد.ٌٍزؼبًِ ثاٌشئ١غٟ  ٛ اٌّفزبحْ٘ٛ ٠ى اٌزؼ١ٍّٟ فئْ اٌزط٠ٛش

 

 يُبغي أٌ يكىٌ هُاك أَىاع يخخهفت يٍ انقىاث انًسهحت؟هم 

لٛاد رّزٍه ا٠ضبً اٌؼذ٠ذ ِٕٙب ٚ ،ػٛلٛاد ثذش٠خ ٚلٛاد ج٠ٛخ ٚج١ٌذ٠ٙب ِؼظُ اٌذٚي اٌّزمذِخ 

فٟ ٔٙب٠خ ٚ رؾى١ً ػغىشٞ ٚطٕٟ ٚادذ فمظأْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٟ٘  اٌٙبِخ ٕ٘بإٌمطخ ٚخبصخ. 

رؾى١الد  دِج ثّبْ. فٟ جٕٛة أفش٠م١ب وبْ ػ١ٍٕب م١بدحغٍغٍخ ٚادذح ِٓ ا٠ٌخضغ ٌاٌّطبف 

. ِخزٍفخ أدضاة ع١بع١خث ِشرجطخ ٚ ػشلٟ ٙبأعبع ِؼظّٙب وبْ ِخزٍفخ١ٍِٚؾ١بد ػغىش٠خ 

 . دْٚ إطالق سصبصخ ٚادذحِٓ  اٌذِج ١ك رٌهرّىٕب ِٓ رذمٚ

ج١ّغ األفشاد اٌؼغىش١٠ٓ أْ ٠خضغ رذس٠ت اٌج١ّغ ٚإػبدح ٟ٘ عبع١خ األً بئّغاٌ ٜادذ ذوبٔ

٘زٖ اٌذبٌخ فٟ  -خبسجٟٚع١ظ  ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ز١ٕف. ٚلبَ ثزٍّغزٌّٜٛشاجؼخ اٌم١١ُ ٌٚزإٌٝ ا

طب١ٔخ صغ١شح جذا ٚفش٠ك اعزؾبس٠خ ػغىش٠خ ثش٠وبٔذ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚاٌّشاجؼخ ِٓ لجً ٌجٕخ 

ثّٓ  بج١ّؼ٠زُ أٚالً إػبدح رأ١ٍ١ُ٘ٙ أٞ فشد ػغىشٞ ٚ  رغشىخلشسٔب ػذَ فٟ اٌجذا٠خ رذس٠ت. 

 ضجبط. اٌف١ُٙ 
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 اٌؼشال١خ ِٓ لجً األِش٠ىبْ ٌمٛاد اٌّغٍذخرُ رغش٠خ ارجشثخ اٌؼشاق، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، د١ث 

اٌؾبسع. ثذالً ِٓ رغش٠ذُٙ إٌٝ ِٓ األفضً االدزفبظ ثٙب رذذ اٌغ١طشح  وب٠ْؾ١ش إٌٝ أٔٗ 

ػ١ٍّخ  ، ٚ٘زٖبط(جضاٌ صف)ٚخبصخ فٟ اٌؼغىش٠خ  خُ ٌٍمٛادع١غفش ػٓ رض ٘زا ال ِذبٌخٚ

 .زذذ٠ذ دجّٙب اٌاذ١خضشٚس٠خ ٌػ١ٍّخ صؼجخ ٌىٕٙب ع١بع١خ 

ذِج فٟ زأ١ً٘ ٚاٌِغأٌخ رغش٠خ ٚٔضع اٌغالح ٚإػبدح اٌٌمذ رُ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد دٛي 

ٚوزٌه ثؼض دبالد جذخ )ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األِثٍخ إٌب ،عبثم١ِٓمبر١ٍٓ ٠ٛجذ ف١ٙب  بدِجزّؼ

ٔضع عالح اٌّذ١١ٔٓ رذس٠ج١ب ػٍٝ اٌشغُ أْ ٠زُ عزمشاس زذم١ك االٌا٠ضبً ضشٚسٞ ِٚٓ اٌاٌفؾً(. 

 .لذ ٠غزغشق ٚلزبً  رٌهِٓ أْ 

 

 خصىيج؟انحق هجُىد هم يكىٌ ن

'ِٛاط١ٕٓ ٠شرذْٚ اٌضٞ  ُ ألٔٙٚرٌه  ٠ىْٛ ٌٍجٕٛد دك اٌزا٠ٛذ رمش٠جب فٟ ج١ّغ اٌذ٠ّمشاط١بد 

ال ، ٠ٕجغٟ أْ 9871 ١ٓ فٟ ػبَػٍٝ دذ رؼج١ش اٌثٛاس اٌفشٔغ١ٚ -اٌؼغىشٞ' ٠ٚذفؼْٛ اٌضشائت 

   . ٘زا ٘ٛ أعبط اٌذ٠ّمشاط١خ.ائت ثذْٚ رّث٠ً١ىْٛ ٕ٘بن ضش

أٞ دضة ع١بعٟ إٌٝ  بً ١ػٍٕثبالٔزّبء  اٌغّبح ٌُِٙٚغ رٌه، فّٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ أْ ال ٠ٕجغٟ 

١ٕجغٟ أْ فإرا وبٔٛا ٠شغجْٛ فٟ اٌم١بَ ثزٌه ٚ ،اٌغ١بعٌٍٟؼًّ فٟ اٌّجبي  ٟغؼفٟ اٌأٚ 

٘زا وّب أْ . ضشاً ١ٌِظ غشٞ اٌزا٠ٛذ ثبٌزأو١ذ اٌٌىٓ  ؼًّ اٌؼغىشٞ،ِٓ ا٠ٌمذِٛا اعزمبالرُٙ 

فُٙ اٌذعزٛس ِٚجذأ ٠ٚجت ػ١ٍُٙ  ،اٌغ١بعخ ػٓ ١ٍٓ٘باألفشاد اٌؼغىش١٠ٓ ج٠ىْٛ ال ٠ؼٕٟ أْ 

 . ٚغ١ش رٌه ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚدمٛق اإلٔغبْمٛاد اٌؼغىش٠خ اٌّذٟٔ ػٍٝ اٌ االؽشاف

٠بد اٌمٛاد اٌّغٍذخ )ثّب ٌج١ّغ ِغزٛ "شث١خ اٌٛط١ٕخثشاِج "اٌزفٟ جٕٛة أفش٠م١ب ثزٕف١ز ٔمَٛ 

األٌّب١ٔخ اٌزٟ اٌزجشثخ  ِج١ٕخ ػٍٝ . ٘زٖ اٌؼ١ٍّخفٟ ٚصاسح اٌذفبع(اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ فٟ رٌه 

اٌجٕٛد ٚخاٛصب اٌضجبط فُٙ ػٍٝ ٚضؼذ ثؼذ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ. ثؼجبسح أخشٜ، ٠ٕجغٟ 

 .غ١بعخ اٌذضث١خاالٔخشاط فٟ اٌ دْٚرُٙ ٌٚىٓ بدىِٛػًّ ِمبصذ ٚأ٘ذاف ٚإطبس 

 

 األيُيت ؟انذاخهيت طالع دول انجىار عهى انخطىراث ايُبغي هم 

ػٍٝ ث١ٕخ رىْٛ أْ اٌجٍذاْ فٟ إٌّطمخ اٌثمخ  ٚثٕبءاٌطّأ١ٕٔخ  ٌزؼض٠ضِٓ اٌُّٙ  ،ٝ دذ ِب، ٔؼُإٌ

 -وً ؽٟء  االفابح ػٓ٘زا ال ٠ؼٕٟ ٚ. ِٓ ِشاجؼخ اٌٛضغ األِٕٟاألعجبة ٚاأل٘ذاف دٛي 

 اػزمبد ً ِٓ ادزّبي١زمٌٍىٓ اٌّماٛد ِٓ رٌه ٘ٛا اٌ ،ض اٌّغبئً األ١ِٕخ ثطج١ؼزٙب عش٠خجؼف

 ٌُٙ. اذ٠ٙذر عزّثً أْ اٌزغ١١شادذاْ اٌّجبٚسح اٌجٍ

 

يًكٍ أٌ يكىٌ هُاك يفخص هم و ؟ًذَي  عهى قىاث األيٍان االضرافيًكٍ هم 

 عاو يذَي؟

 ّٓ اٌطج١ؼٟف .ػ١ٍٙب اٌّذٟٔ  ؽشافٚجٛد االِٓ ٞ رٙذ٠ذ ثألٛاد األِٓ ال رؾؼش ٠جت أْ 

ذٌٚخ ظً اٌرضد٘ش فٟ ػبدًح رّٕٛ ٚلٛاد األِٓ وّب أْ  ،اٌذ٠ّمشاط١خ اطبس فٟ اٌّذٟٔ ؽشافاال

اٌذٌٚخ  رّبسط أِْثالً بٌغ١طشح اٌّذ١ٔخ"، ث" ١ٌغذاٌّذٟٔ  ؽشافِغأٌخ االٚذ٠ّمشاط١خ. اٌ

 . ػٍٝ لٛاد األِٓ عٍطخ ْٛ ِٓ اٌؾؼتٚخبصخ اٌّّث١ٍٓ إٌّزخج
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اٌجشٌّبْ اٌشلبثخ ٠ّبسط  بٌّاطٍخ اٌذل١ك، ػٍٝ عج١ً اٌّثبيث ١ٌظ' فاشؽاال'سثّب ِاطٍخ 

 ف١ز٠خ )سئ١ظ اٌجّٙٛس٠خ ِٚجٍظ اٌٛصساء( اٌشلبثخاٌغٍطخ اٌزٕرّبسط ١ٌٚظ اٌغ١طشح ػ١ٍٙب. 

أٔٙب ػٍٝ افزشاض  -ّذذدح ٌٍمٛاد اٌّغٍذخاٌػّبي األزذخً فٟ اٌ ٌُٙ ٌٚىٓ ال ٠ٕجغٟ ػ١ٍٙب

٠ٕٚجغٟ رؾج١غ  .١١ٌّٕٙٓ ِثً األطجبء أٚ اٌّذب١ِٓاثؼًّ  ِمبسٔخ ِثالً  -خرؼًّ ثطش٠مخ ١ِٕٙ

فٟ لذس اإلِىبْ رشوٙب ا١ٌّٕٙخ اٌخبصخ ١ِٚثبق ؽشف ثٙب ٚرذذ٠ذ لٛاػذ٘ب لٛاد األِٓ ٌٛضغ 

٘زا ٘ٛ االفزشاض األعبعٟ  .اٌخثبٌزشل١بد ٚاٌزذس٠ت  رٕف١ز ػ١ٍّبرٙب ا١ٌّٕٙخ اٌخبصخ اٌّزؼٍمخ

 ِٓ دساعخ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّذ١١ٔٓ ٚاٌؼغىش١٠ٓ. 

ّٓ ٙزا إٌّات فِؤٍْ٘ٛ ٌفٟ دبٌخ ػذَ ٚجٛد ِذ١ٔب ٌٚىٓ اٌّفزؼ اٌؼبَ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ٘زا اٌخ١بس ال ٠فضً ػٍٝس، ػٍٝ اٌشغُ أْ جبىاٌط بضجؾغً ٘زا إٌّات أدذ اٌأْ ٠اٌّّىٓ 

 اٌّذٜ اٌجؼ١ذ.

ٌٍذفبع. ٘زا عىشربس٠خ ء إٔؾب ِزّثٍخ فٟاٌّذ١ٔخ ػٍٝ اٌج١ؼ  شلبثخٚثّخ ِغأٌخ سئ١غ١خ فٟ اٌ

 ِٓ لجً أدذ اٌّذ١١ٔٓ اٌز٠ٞزُ رشأعٙب ، ٌىٓ ٠ٕجغٟ أْ ثبٌىبًِِذ١ٔخ ١٘ئخ ىْٛ رال ٠ٍضَ أْ 

ِٚغ  ،اٌم١بدح ٚاٌغ١طشحعٍغخ فٟ  ْٛاٌّذ٠١ٔجت أال ٠زذخً ثبٌطجغ  ٌٙب. ب٠ىْٛ سئ١غاْ  ٠جت

غ١ش اٌزؾغ١ٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌذفبع، ثّب فٟ رٌه اٌؾؤْٚ اٌّب١ٌخ  جٛأتػٓ اٌِغئ١ٌٛٓ  ٛا٠ىٛٔرٌه 

اٌّؾزش٠بد اٌشئ١غ١خ ٚسثّب اٌؼاللبد ٌٚغ١بعخ فٟ اٌجٛأت اٌّزؼٍمخ ثب )األُ٘ ِٓ رٌه وٍٗ!(

. اٌؼغىش٠خ اٌؼ١ٍّبداٌزذض١شاد ٚٚاد اٌمبئذ اٌؼغىشٞ ِغؤٚال ػٓ رذس٠ت اٌم٠ٚٛىْٛ  اٌؼبِخ اٌخ.

ثغجت اٌاشاع ػٍٝ  ِٗٓ اٌُّٙ اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّٙبَ ٌٚىٓ ٘زا غبٌجب ِب ٠ىْٛ ِٓ اٌاؼت رذم١مٚ

. فٟ جٕٛة أفش٠م١ب أٌغ١ذ ٚصاسح اٌذفبع لاٜٛ حضشٚسٟٙ اٌغٍطخ ... ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه ف

 فٟ، ٚ٘زا أدٜ إٌٝ ِؾبوً خط١شح 9198اٌؼٕاشٞ فٟ ػبَ  ز١١ّضِٓ لجً ٔظبَ اٌ خاٌّذ١ٔ

ػٍٝ ٚظبئف وزٌه  ع١طشٚا رذس٠ج١بٚؽؤُٚٔٙ ثأٔفغُٙ  ػٍٝ إداسح اٌجٕشاالد د١ث ػًّاٌذىُ 

 .دى١ِٛخ أخشٜ

 

 ؟هإصالح أٌ يخى إعادة أو ًسيسان حسبيانيُبغي حم جهاز انًخابراث هم 

اٌّزٛسط١ٓ ِٓ اٌّٛظف١ٓ جذاً ثبعزثٕبء ػذد ل١ًٍ  بوً ِٕٙػٍٝ  ٔذ١ٕٓب ثمافٟ جٕٛة أفش٠م١ب، 

رذذ  بأٔٗ ِٓ األفضً إثمبئٙأطاللب ِٓ ِجذأ وبْ ٘زا ٚ رُ ارٙبُِٙ ٚعجُٕٙ .اٌز٠ٓ ٚ ١ٓفظ١ؼاٌ

 .ِٚٓ ادزّب١ٌخ عٛء راشفبرُٙ رغش٠ذُِٙٓ ثذالً ع١طشرٕب 

األوثش صؼٛثخ ٟ٘  ١خالعزخجبساربد ائا١ٌٙػب١ٌّبً، رىْٛ  .ٌىٓ ثٍذاْ أخشٜ ارخزد لشاساد ِخزٍفخ

 ِٙبِٙب ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٗ ال ٠ّىٓ جؼًٚ ألْ ِٙبِٙب عش٠خ.، ٠ٚشجغ رٌه جضئ١ب ٙبإصالدفٟ 

. خبضؼخ ٌٍّغبءٌخ إٌٝ دذ ِبرىْٛ ٚ ثاٛسح ػبدٌخ ؽفبفخ جؼً ١٘بوٍٙب ٠ّٓىٌىٓ  ؽفبفخ

ي ِشوض ج١ٕف ٌٍشلبثخ ػٍٝ عج١ً اٌّثبساجغ دٛي ٘زا اٌّٛضٛع، دث١بد ٕ٘بن ػذد ِزضا٠ذ ِٓ اال

 (.DCAFاٌذ٠ّمشاط١خ ػٍٝ اٌمٛاد اٌّغٍذخ )

 

 وطُيت؟ححقيق يصانحت كيف يًكٍ 

فٟ جٕٛة رُ رذم١ك جضء ِٓ اٌّابٌذخ اٌٛط١ٕخ لذ ٚاؼٛثخ. ٠ّىٓ رذم١ك ِابٌذخ ٚط١ٕخ ث

أعغٕب فٟ إٌٙب٠خ. ٔذٓ  ِابٌذخ ٚط١ٕخ ؽبٍِخٚعٛف ٠غزغشق ج١ال أٚ اث١ٕٓ ٌزذم١ك  أفش٠م١ب

ؾ١ٍٟ راٌّابٌذخ اٌٛط١ٕخ اعزٕبدا إٌٝ خجشاد ِٓ األسجٕز١ٓ ٚرذم١ك اٌذم١مخ ٌّٚؼشفخ ػ١ٍّخ 
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أْ ٠زُ رفبق ِجذأ االإٌٝ اٌذ٠ّمشاط١خ. ٚوبْ ِٓ اٌذىُ اٌؼغىشٞ االعزجذادٞ  ٌُٙأزمبِٓ 

ٌألدالء ِزمذ١ِٓ ادذ ِٓ وً ثالثخ اٌؼفٛ ٌٛاٌؼفٛ. ٌٚىٓ فٟ اٌٛالغ رُ ِٕخ ِمبثً ذم١مخ رجبدي اٌ

 ِمبضبح ِؼظُ اٌجٕبح.وّب ٌُ ٠زُ  ثبٌذم١مخ

ٌٚىٓ فٟ ٚلذ ثجغبطخ رُ ِٕخ اٌج١ّغ اٌؼفٛ ، ِثً ص٠ّجبثٛٞ ٚٔب١ِج١ب، زٕبِٕطمِٓ ثٍذاْ أخشٜ 

ٌؾٟء اٌُّٙ ٘ٛ . اؽجخ ٔز١جخ ارخبر ٘زا اٌمشاس ثذأ ٠ظٙش ػؾش٠ٓ ػبِب(  إٌٝذ ػؾشح الدك )ثؼ

دزٝ ٠زغٕٝ ٌج١ّغ اٌفئبد ٚاألد٠بْ ٚاألػشاق ٚاألدضاة  ٌٍج١ّغ دىِٛخ ؽبٍِخ رأع١ظ

 . اٌغ١بع١خ جضء ِٓ اٌؼ١ٍّخب ثأٔٙثأْ رؾؼش اٌغ١بع١خ 

اٌذعزٛس رمش٠جب ػٍٝ ج١ّغ أدضاة اٌّؼبسضخ اٌغ١بع١خ ٚاٌجّبػبد ٚافمذ  فٟ جٕٛة أفش٠م١ب

ٚفك ع١خ اٌغ١ب ٚؽفبفخ، ٚا٢ْ اٌىً ٠ؾبسن فٟ إٌّبفغخرؾبٚس٠خ جذا  أػذ٠ٕبٖ ثطش٠مخألٕٔب 

 ؼٕف.اٌٍجٛء إٌٝ اٌثٕٛد اٌذعزٛس ٚثذْٚ 

 

 اقهيًيت؟يحهيت وضرطت  اٌ يكىٌ نذيُايًكٍ هم انطرطت نهًساءنت؟ وحخضع  كيف

اٌزٞ ٠ىْٛ ِغؤٚال أِبَ اٌذىِٛخ اٌّشوض٠خ فمظ )ثّب فٟ رٌه ثبٌطجغ ٚػٍٝ ػىظ اٌج١ؼ 

ػٍٝ دذ خ ٚاٌغٍطخ اٌّذ١ٍخ ّشوض٠اٌ أِبَ اٌذىِٛخ اٌؾشطخ ِغؤٌٚخرىْٛ  (،ِجٍظ إٌٛاة

اٌج١ئخ برٙب فٟ أٚعبط اٌّجزّؼبد اٌّذ١ٍخ ٠ٚجت أْ رىْٛ ِطٍؼخ ػٍٝ خذِمذَ عٛاء ألٔٙب ر

   .ذ١ٌٚخاٌّّبسعبد آٌِ  ذ١ٍخِفَٙٛ اٌؾشطخ اٌّأصجخ ا٢ْ فمذ  ،اٌّذ١ٍخ

ثشا ٌٍؾشطخ ٌٍزفبػً ِغ اٌّجزّغ. بِٕذ١ٍخ رّثً اٌؾشطخ اٌّٚفشٔب ِٕزذ٠بد فٟ جٕٛة أفش٠م١ب 

اٌّذبفظبد. خبضؼخ ٌغٍطخ  ٘بثؼض ػٕبصشٚرىْٛ  بداٌّذبفظفٟ ٕ٘بن أ٠ضب لٛاد ؽشطخ ٚ

 ِٛدذح ٚط١ٕخؼب١٠ش ِٚ ٚادذح ٚط١ٕخؽشطخ  اد٠جت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن لٛ ٗػٍٝ أٔ ٠ٕبٌىٕٕب أصشٚ

 .خبصخع١بع١خ ٌٍّابٌخ اٌأداح ؽشطخ ٚطٕٟ ٌضّبْ أْ اٌؾشطخ ال راجخ ٚلبئذ 

 

 يجب أٌ يذير انسجىٌ؟ يٍ

جٕٛة ٌذٜ اٌجٕٛد.  ل١ّخِٓ مًٍ ٙزا ٠ف ٌج١ؼ! ٚثاشف إٌظش ػٓ أٞ ؽٟء آخشثبٌزأو١ذ ١ٌظ ا

٘زٖ ٟ٘ ٌٚذ٠ُٙ ِٕٙٗ ْ ٍٛخذِبد اإلصالد١خ. ضجبط اٌغجِغزمٍخ ٌ ٚصاسح ٚافش٠م١ب إداسح 

 فٟ ِؼظُ اٌذ٠ّمشاط١بد. بداٌّّبسع

 

أو إعادة  األيٍجهاز إصالح  كىٌانسياسيت، كيف يانخفاوض عًهيت االَخقال أو خالل  

انذونت )عهى سبيم انًثال  ضكمقبم احخار انقراراث انسياسيت حىل طبيعت وخه هيكه

 انفيذرانيت(؟

ِٓ اٌٛاضخ اٌذجبجخ أَ اٌج١ضخ؟  أٚالً ِٓ ٠أرٟ  ،اٌذجبجخ ٚاٌج١ضخٚرؾجٗ لاخ  ٘زٖ لض١خ دبعّخ

رىْٛ زجغ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ. ٠اٌزٞ ٠جت أْ ٚاٌزغ١١ش أٚ  االِٓ إصالحؼ١ٍّخ ٌ أْ ٕ٘بن دذٚداً 

 ٟاٌزػٓ رٍه ِخزٍفخ  ١٘ى١ٍخ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙب فال . اٌذٌٚخ ٌغ١بعخ ٚاد أدٟ٘ لٛاد األِٓ 

 زشنرال ٠ٕجغٟ أْ  اٌغ١بع١خ. ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، فئٔٗ ٍذٌٚخ ِٓ د١ث اٌّغبءٌخ ٚاٌّغؤ١ٌٚخٌ

أْ ٞ أزمبي ٠ّٚىٓ ألدزٝ آخش ٌذظخ ٔظشا ألٔٙب رؾىً ػٕاشا دبعّب  خ فٛاد األِٓػ١ٍّخ ١٘ىٍ

ث١ٓ  شثظاٌّٛاءِخ ٚاٌاٌذً ٠ىّٓ فٟ  رٌه. ٚثبٌزبٌٟ فئْرؼ١ك ػ١ٍّخ االٔزمبي إرا سأد لٛاد األِٓ 

ثؾىً ٠زُ اٌزؼبًِ ف١ّب ث١ّٕٙب ْ ٚأ )اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ ٚػ١ٍّخ ١٘ىٍخ لٛاد األِٓ(، اٌؼ١ٍّز١ٓ
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 ١خ١ٙىٍػ١ٍّخ اٌرىْٛ ٚاٌّذ١ٔخ شلبثخ ؽ١ب ِغ ِجذأ اٌبزِّ ٠ىْٛ رٌه اٌّطبف،. فٟ ٔٙب٠خ ِٞزٛاص

 ِغ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ. ِزّبؽ١خ لٛاد األِٓ ِٙبَ ٚ

 

 يُبغي أٌ حكىٌ انًحاكى انعسكريت يُفصهت عٍ انًحاكى انًذَيت؟هم 

لضبئٟ فٟ جٕٛة أفش٠م١ب وّب ٘ٛ اٌذبي فٟ ِؼظُ اٌذ٠ّمشاط١بد، لشسٔب أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔظبَ 

االٔضجبط  أْ رىْٛ لبدسح ػٍٝ اٌجذ فٟ ِغبئً -ٌٙب ٠ٕٚجغٟ –. ٠ّىٓ ٌٍّذبوُ اٌؼغىش٠خ ٚادذ

 ٕظبَاٌِغؤٌٚخ أِبَ  رىْٛ اٌّذبوُ اٌؼغىش٠خٌٚىٓ فٟ اٌزذ١ًٍ إٌٙبئٟ  ،اٌؼغىشٞ اٌخ

ٌٚىٓ ١ٌغذ ِغزمٍخ  اداس٠بأخشٜ، ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِٕفاٍخ ثؼجبسح . ٌٍجٍذ اٌٛطٕٟ اٌمضبئٟ

 لضبئ١ب.

 

 ارا عٍ انًرأة في انقىاث انًسهحت؟ي

٠ذظش  -ِٓ لجً ج١ّغ األدضاة اٌغ١بع١خ ٚاألد٠بْ  ّذػَٛاٌٚدعزٛسٔب  - فٟ جٕٛة أفش٠م١ب

 ٚدذادفٟ ج١ّغ ٠زُ اؽشان  اٌّشأح . ٚثبٌزبٌٟ األث١ٕخاٌز١١ّض ػٍٝ أعبط اٌجٕظ أٚ اٌؼشق أٚ 

لٛارٕب  ِٓ رؾى١ً شثغاٌرؾىً دٛاٌٟ اٌّشأح . ١ٚخاٌمزبٌاٌٛدذاد  ثّب فٟ رٌه اٌمٛاد اٌّغٍذخ

 اٌّغٍذخ.
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