
 

 

 

 

  

 

 املبادرة الوطنية للحوار واإلنقاذ

 منتدى تونس المستقبل 
 مذكرة توجيهية 

 
 العام السياق السياسي 

قاااديل ساااا يب ااا   يي2022داساااابلي17يل  خجباااج ييصاااجليا ااااجيللاااا أيل اااااا ي  ي  اااج  

 اقجط ااايلل ااجخبا يي تااصد  ييصااداايق اااايل اسااجليللساجساائيل  لااللديييلاال ا يللاا  لااااي

 ضاالبايقجساااايل  اةا اااايللتاا باايل اا اا يلل تاالا ئيللال قااعيةي راائي اضااجيد اا  يصاالا اي

يلللاااج  ا يل   ااال ياااا ي اااااي ضااا ي ااادديل ااا ليللاساااجلي ا باااجيل  قااا  ي ااائيلل ج ااااايةييو لصااااد

للي.ي جل ق  ي   يىيلل اجديلأيا ديابلد

راااج ي صااابويا ااااج  ي  لراااايل   خجباااج ي ي اةا ا  اااجيللضااا الاي يسااا اايللاساااجلل ي  جللد

يللقاا ل ا يلل جلاااايللا قاااايل ااجي يلل تااصا  اائيلساا ق لاايلل ا ااايي ل   خجبااااياساا قب ي اائيقاااد

ددليير يإ قج يي    ي ط جي ة ل ي يت بجي.ييبايصجلييةللاتل اي  ا جي يلللرج ييااد

 ااا يبدلااااييللال  ااايل   قجلاااايلل لاائي يللااد ليللا اا لييللاا ييي2011ل ااالد يللةج اااايا اا ي

د يبااهيلل ا ااايلل  اااجيللاساا ق ايل   قااجايللاادااقللطئييةيي ب ااديل اااايصااج لايي لل اائيي2013   ااد

خطااالليةيي صااطدأيلل البااايللدااقللطاااايلل   ساااايب غاا ي ا ااجيلل  دااادل يلةلرجباااايا  لاااجي

يبرمتهه   ب  ااداج يادااااديي ي قاا ي ااد درجي قااطي  اادي  داااديللاسااجليللساجساائيبااايصاااج يللد لاااي

ي ص ل ي    ي ئيلل جلأي.يي   د يلل ط ي يللاا ا يي ب اايل ق صجدةي



جا ااايي ااجدي  اائي  لااايصي اائيااا   ي صاابويي2021ا ا اااايي25للا  اا يا اا يي اتاال  يللاال ا 

يلل  اا ديللا   ااايبجلل ااجريل ق صااجديي يل ساا قلللي   ي  ااأي اجاااهيااااليللقااا ي يلل دساا طيي صاااد

للساجساائي ي اجاااايلل لاااج ي يلل اا د يإلاائيللاسااجليللاادااقللطئيب اادي  جااااي جلااايل ساا ة ج يةي

 ي ةااليل ااجيللااا أيي اائيلل لقاا يةيبااايإ يلل   ساااا ياصجبااد  يباا ي ااااييااا ي اااايلقاااايلل ااا ي ي

ااا ي ااااايلل صاا اي  اااىي بسااطي جاااااج  أيللا اااااي ااائيضاااي تاااايللدد لاااي  اااا يلةدلل ي

ي  خبطيلللج  ا يل ق صجداا ي.ي

لقاادي لةاا ي اا   يي اا ي قااجأي صااأيباا ي  اائيي ب ااجي قااا ي  ضاا جيلا اج اااجيا  ق ااجيةيصاااجي

 ااائيي ضااا يللاااب دي اااايطلااااأيلةصااا  ج ي ي2011 تااا  يلل ص ااااج يللا  جقباااايب ااادي

 لصااا يللاّسدسااج يللدساا  لاداي   ااىيل ساا جيتاالج ايي يلل  ااااايةي ي  صاا  ي اائيللدااقللطاااايلل

اي  ااىيقج ااد يللصلااج  ي ل ساا ق لاداي للا صاااايللددساا  لاداي اائيإطااجلي غ اااعيللاصاا  ايلل ط اااد

ي.ي لل د لرا

اي اائيراا ليللضاال يلل اال ييللاسااّ لاايلل لاائييلاااجيي اااالي  يل جسااايللاا  لاااايللااا أي   اااد

يلل  دااادل يآلاا يإلاااهيلل ضاا ج يل ق صااجدااي يل ا اج ااااي راائيللاسااّ لايللابجتاال ي اا ييصاااد

 للااااادل  ا ي اااا ي قاااا  يلة سااااج ي يلل قااااجباا ي يييلل اااائي طااااجايللا جلضااااا ي يلل تااااطج 

ايراا ريللاسااّ لاايصجا ااايةيي ي  ااجدي لة  ااااا يةي اال ا يللاا  لاااايراا يللاا ييلخ ااجلي  اااد

 ااأيل ااب ديي د اا يب دل ااهي ساجساا هيي  اا يخ ااأيص جبااايدساا  لياداااديب لساااي ل لسااهيص ااجصأياط

ا ااجخيخااج أيل ااااا ياب ااخي  ااىيللخاا  يي ا اا ليبجل لصاا ييل ا اااج ئيي  ياااا وي ييإتااجل ي

ي ااي.ي

ي ي اييا ااادليل د إلاائيابااجدل يإ قااج ياداااايةييللااا أييل   قااجلةيي    ااج ااا ي اا   يي ي   اااد

ر ليلل ضااج ي ل   اااجلي ضاا ي اادديلا اااديااا ي اادليضاال ليييلل اا لليصاا  أيخاااجلي اا ديا

للتاااجاايةي ل يا ق ااااايلل ااا لعيلل جلااااايا طد اااايل  ييبسااابعي تااا   جيباااايي  ج لراااجيي

  اادل  جيلل ااجلاخئي ضاا  ياصاادلقا  جيةي  اادأيقاادل  جي  ااىي غاااالياااا ل يللقاا ييل  اا د ي

يبجلب ديللئيللاسجليللدااقللطئي.ي

 ضااأيةاا خييا قاااج ي ط ااااي اا  ئيابااجدل يلة  ااجديلل ااجأيلل   ساائيل تااغاي لل اائيصااجل ي

 خااالييرااائيللللبطاااايلل   سااااايل قااا  يلة ساااج ي يلل ا اااايلل ط ااااايل ا اااجاا ي يللا  اااديي

اي ط ااااايلل   سااائيل  قااا  يل ق صاااجدااي يل ا اج اااااي صإطاااجليااااد ئياااا ي ااااايب ااا ل يخطاااد



لإل قااج ي خلاطااايطلاااأياضااب طايل قااداأياا ااايااا يللاق ل ااج يلل ا اااايةساا  ل ي  ااىي

يل ط ئييل  لج ايا  جي.للللييلل جأيل

ل ييبجل ضاا يللاااجلئي ل ق صااجديي     ااأيخص صااااييلل اااايلللد لل ضااج ير اااييبتااصايا ااود

ي ل ا اج اااااي يلل  ا اااااي يبجلساجسااااج يلل ا اااااايللا خبطااااي يللال ا اااايلل ااائي  اااأيصااااد

ب اااديي ااادر ليا ق ااااج يلة  اااج يلل   سااااا يبااا يلسااا ة ج يبااااي  ااادددي جاااااج  أييلل ا اااااييةي

لل لاااج ي ساااعيلل ضاااخأيي ي  لصاااايلخااا  اييلل  ل  اااج يللاجلاااااي يلل   اااادي لل   اااا ية 

لل قااديللااد لئي يساا ةاجلي يللاضاائيقااداجي اائيالج ضااج يااا يصاا د  يلل ا اااااي لصاا ديل 

.يد  ي  ي  اال يللساا طايلل جصاااايسااجص جيبااايراائيا ا اااي اائيلة صااجلي إل ااج يللقباا ايبإا  ل ااه

يللل ييلل جأيب سبجعي لراايلأل ااي  ل ا يللاغجلطج ي.ي

ا ااا يااا  يإ يللدد لاااي  ااىي ج ااايلة اا  ي ل ق صااجديا  اا يي ياقاا يي  ااىيلل  اا  ي يللا

  ااا يضاااغ طج يلل ااااج يلل جلقاااايةي للتااابجعياتاااد دييإلااائييلل اااال يب ةاااجي ااا يللخااا  ي

يرااا ليالصااا يللااال لبطيل ا اج اااااية اقااا ييل  ااااج  ي ييي رل باااجياااا يد لااااياج اااد يةيصااااد

يلل ييساص  ي  اجي جلئيللص لا.ييال  لاجليللتجا

 ااا  ي  ااااايل   قاااج يلة قاااج يل ق صاااجدييلل جا اااايي ط ااااجيي  ااااالي  يل ضاااط  يبا ااااا

ديباااجللليي ي  اا اااج ي ل ا ااااج ئيةيي ا باااجيل  لااااجلياصاااطدأيباااج  غ  يللساجسااائي لل لااالد

  ااائيي   اااأياّتااالل يي,يد  يل تاااغجايبخدااااايللاااا لط يللااا   ل ي  اااىي ساااجعيللصلاااج  ي

 ا ااج   يضاالعيلل ااأيلل قااجبئييا ةبااا يلل صااأيلللاالديي يضاالعيللاّسسااج يللدااقللطااا

ا اااج ئيي يلساا  دل يللقضااج ي يضاالعيلساا ق لا هيةيي يلل ضااااأي  ااىي ي ساا يلل اا لليل 

ي.يوهو ما  لل لاج ي يبخيخطجعيللصللرااي يلل    يااةاييخطلليصجس جييا ددديللصاد

 جل ااااي اائيد    ااجي ي ا اج  ااجيالصبااايةييلص د ااجي اائي اق ااجي ا رلرااجييساجسااااييبجا اااج ي

ييية يلّااااايل   ااا  يبج ق صاااجديل اا اااا ي   قااااأيدااقللطااائي رااائييبجل ااادقاأي  اااااي صاااأيةي

صااجل ي ل قاادي ي قااطيل صاادياق اااج يلل قااجأيللاادااقللطئيي  ااااييإدلل ياّسسااج ييد لاااراائي

ييي يبااايي,يطج ي   اا ل  يللساا اااهيإساا لل اائييا خاا يب ااا يل   بااجليصاااد لخ اااجلي ق  اائي   د

لل اااادل اج يل ق صااااجدااي يللاا ب لا اصااااااييلأل اااااايلل جلااااااايلل ج ااااااي اااا ي  اااااايص  ااااادي

 لل ااالعيللل ساااااي  اااىي  صلل ااااجي يل  ااااج  ي ط لراااجي  ااا يللسااا  يةي ي  ااااايلل  لاااااي

يخجصاي.ييللتجا اي  دل اج  جي  ىيت  عيلل جلأي ت  عييللا  ع



إ يللا اااايللا  ااايل  اا لليااا ي اااايلة قااج يللاا ط ئيراائي اااج  يلل قبااايللساجساااايللصباال ي

لل جااااي يللاد اااايةي ي  لصااايي قاا  يي لل لاااج  ي قاا يل   ااج يييللييبااجل صأة  قاا يلل لاالدي

ضاالعييلاائي  لصااايراا ليللاا اطيااا يلل صااأيلل  اا يللا اائي يساجساااايلة اا  يااا يلل قااجعيي 

يللة ل .يي لل يي  دل هييا اج ئيللداا قللطئللااجايل لصاي

ي ب جدرااجيي د  ي اا يللطااد  ي اا يلل اااج يي,يي اا يطلاااأيل خاال  يااا يلل اااايللالصباااي اائيصاااد

ي ج  ا جيي  اجااياصجسعيللة ل ي ئيلل لااي يلل  ددااي يللساجسااي   د يللدااقللطاايبصاد

للا ااااايلل جسااااايل اباااجدل ي يلل ااائيا  قااا ي  ا اااجي ااااجةيباااجقئيللا اااجأيةيساجسااااايبجلددلاااااي 

يل ااااليباااا ويللاا اااا ي ياّسساااج ييللاا  لااااايقااادلل يل  قااااأيلل ااااج ي لل لااائيإ يا   اااأد

للساجسااااايسااا ااجيي  اااىيقج اااد يللاباااجد يللدااقللطاااااي يلل تاااجلصاايةيب اااد ي قاااداأي  ااا اي

اي  طي للب ااااد ي قطااا ياااا يا ضااا  ادايلأل ااااايلل جلااااد   اااىيللاسااا   يللقصاااالةيللا  ساااد

ايللا  لصااا اياااالل ل يلة اةي ل ل اجلااااد   صااادييي لل قاااااايةييللا لاااادل يللتااا ب اداولل دلقا ااااد

ايلل د باج ي  ص جعيلل دل     اجي  يلللل ضا يلدااقللطااي قاقااي.ييس تلل يلللسجدي  غ د

 الحوارالوطني الستعادة الثقة

 قاا أيي يااادلاي اائيل يللدااقللطااااي اائيا رلرااجي  ااج  يساا ائي  اادل اي  ااىيللساا طايةي ي

  اااىيد لي اااا ييل قااا ييللاد اااااي للساجساااااةيي جلضااااج يلل  اااادي سااا قللليصااااي البااااي

اي ااااا ي صاااا  لاااااد يراااا يقباااا ايللللقااااج ي للا  ج سااااا يبجلتاااال ااي  يدااقللطااااااةييخجصااااد

ا باااااي  اااىيقج اااد يلل اااااا يلل ساااجبئيلألصااا ل ييللدااقللطااااايلل ااائي ي   ااائيداص ج  لااااايلل

ي ق  يللق اج ي.ييل  للأي باي   ئيضاج يي لل تجلصااي

  ياااادلايلاضاااجيي  يللدااقللطااااايللساجسااااايي قااا أي  ااائيد ليلل ااا لعي ااائي ااا طاليللااال يي

لل ااجأي   قاااأيلل  ااج  يللساجساائيللساا ائةيي ي ياساا قباييل دااقللطاااايلل   ساااايد  ياا ااا ي

ي د  يي اااج ي  بااااي  ددااااياساا قل يي  اادل اي  ااىياااد ئيقاا  يي اساا قاي د  يإ اا أي االد

يإدلل ياّسسج ييلل صأي  ىيقج د يبللا ي يساجسج ي ا اااي لض اي.ي

ي لب اااج ياّسساااج ييلاااأي صااا ي ج  ااااياطيللااا يي تااا جريللدااقللطااااايلل اةا اااااي  اااىيللااا ديإ ي  د

لل ااجأييخجصااايب ااديللسااق طيللاااد ييلدل ياا اا ي اا لعييللاال ي اائي قااليياساا دلااي يا  لاااا

يللت عيللخالي ي ل ليللا لط ا يا ي  للأيللساجساايللااا ااي.ي



  ااا ي رااأي  ج ا ااجياراائيلل  اا ديلل لراااايل سجساااي ل اايللةقااايللا  ااجل ي   ااجل   ل يللصبااليل اا ر

 اائيللا اااييي41يب اادي   ااىياصج ااعيل ق االل ي اائيلل ا اااايل   خجباااايللخااال ييلةقبااجاي  للااا 

 ي   ااااايلل ا اااايللاتااال اي ااا يل   خجباااج يية2022 ااائيللا اااايسااا ايي11يب غ اااجيي2011سااا اي

ااا يرا اااياساا ق ايللاائيرا ااايا ا اااي يا للاااايلاال ا يللاا  لاااايةيي ي غاااالي قااجأيل ق االل ي

 اا   ي  ااىي  يللاا اا يي يلل  جصاا ييلل اةا اااايلل ساابااييبتااصايل لااللدييااااجيضاالعيابااد 

يللادادي.يييل ا يللاا  لاا لسهيصجليض ا يللص  اج ي ئيض  يدس  لييلل اجبئ

للدااقللطااااايلل اةا ااااي ي اائييلل ااا لعييللاّسسااج ي  اائيي اائي ااادلاااجيلقااديلر اا  يللةقاااي

لر اا ل يللةقااايللااا أيا ق اااايلل صااأييصاااجياطااجا ا اااجي خجصاااي اائيا ق اااايلل صااأيللسااجبقاةي

صاااييطبقااج يللاا ااا ي   ج ااهيةييخجصااايللتاابجباايللا بطاااييييي  راا ياااجيي  اسااهيلااديللاداااد ية

يي.للا لط ج ي للا لط ا  ا أيي يللخ  يا يللاا  اياطجا

يلقااادي  يب د اااجي  د ااا  يلل   سااااج صااابوياااااد يللاااا أيبااا  د بسااابعييلل د  ساااا  ي  اااىياقاااا ي اااجأد

ايل قطاا يااا يللاجضاائي إلسااج ي غاااايللضااادقايلل دااادلل سااجبج ي ليااا لييااا يلللاال يلل دجلاخاااد

يل  دقأيللسداجسااي ل ق صجداداي ل ا اج اداة

يلللااج  ا ي لاا يللقاادليااا يللاسااّ لا  اا ي جلااايلة بااجطييا إ ليصااج يااا يلل ااا ي  ااااايصاااد

إلاااىيالرجهههو  للساجساائيللسااج د ي اااإ ياسااّ لاايللاال ا يللاااا أيصبااال ي اائي ساااجل يخطاا ل ي

يا ياصجسعي.يب  قايباجي  قأيلل لل ي  ياجيي

اااجيل لاا يا  ساا ةي   ااىيللاااايللاا ييلتااايلل ا اااايل   خجباااايب يلل  قااج ئياةااايراا ليلة سااج

ليي2019   ااهي اا  يللاال ا يلل ااجلئيي اائي   ااىيا ج سااهي اائيللااد ليللةااج ئةيساال ج ياااجي بخااد

ي.بتصايصلاوي

ااا ي لاا ي يااااعي  ياااّددييلر اا ل يللةقااايلل ااجلئيي اائيلل اا لعيإلاائيي ساا ي ساا يلل اااج ي 

دي اائيللساجسااااي د ليلل اا لعي ا ااجي اساا قب ي إلااىيللاغااجال ي  اا يخاااجليساجساائياااب أياااااد

خطجبااجيتاا ب اجيو,يياااجياسااااهيللاال ا يللب ااج يللقج ااديي اصاالد ي اائيللصاااي صااأيلللاالدقااجرلري

 بد يا  ل ي  ايلللسجدي لللجسدا .ي ا ديبل جريلق صجدييا ر أي.ي

يللةقاااي اائل  ااااي  ااىيلساا  جد يدل  ااجيي ريلل  جصاالياا ا اااي تااصداي اائيضااايلل لقاا يللقااج أ   اا

ي ا  ااهياط بااجيساجساااجي ييلل اا للي يلل اادل ايللاتااجلصايللا لط اااايةااا يخاا ايللاللر اااي  ااىي

للاااا أيةيي ااا يدااقللطااااايد  ياتاااجلصايا لط اااااي اااجلئيللقااااااييجي  ضاااجلايجيةقج ااااجلرج ااا

 لساا ايةيي إ ااجد يللةقاااي اائيلل قااج يي يلل لااجرأي يلل  ل ااأيللاا ط ئةييراائيصاااجاج ييللاااج ي



ل ا اااعيلل صاااجدأيللتاااجااي رااائييللخطااا  يلل لااائيلل جساااااييلقطااا يباااجقئيللخطااا ل ي رااائيي

لل اااايلل اائي  اتاا جي لل اائييييللسااباايلل  اااديللا ااجةيل ااجيل  قاا  يد  ياصااجبل ي  ااىي اااأ

يي س طا يي  د جييب  لس جي ط اجي د  ي صجاايا ي  ديإ ي   ل ي صدق يلةللدل ي.

 ااإ ي ج  اااايللاا ااا ي ي  ااجا  ي صج اا ي ج  اااايللاّسسااج يلللسااااايل د لااايضاا الايي ساا ل يي

ي لصاااي راائي اضااجييلل جضاا ايييللاااد ئي ي اا لايقااجدل ي  ااىي  ااااياسااّ لاج  جيلل ط اااا لصاااد

ل غللسااا جي ااائيياتااال  ا  جيلل جلاخاااااي ي صااا اويدااقللطااااايال قباااايةي يللقاااجدل يب صاااأ

للل ي  ااىيا ااايراا ليلل صاا اويااا لاجي اساا اابجييل ط  ااج يلل   ساااا .ي  صلاائيلل اا د ي

للااائي اااجلا ي ااا   يل ا ااااج ئي يللساجسااائيةدلل ييقااادل يللاا اااا يللااااد ئي يلل لصااااي

 طااج يللصباال يلل اائيااال يب ااجيللااب دي  ي اا لاي راائيقاادل ياااجيل ا اج اااايي  ااىيلا اادلديللا

ي ج   ي اايل ا لط ا ي.يي  لج   جيللا د  ل لص ي ّصددي يبا يللساجسئي يل ا اج ئ.ي  تصاد

أيةق  ااجي اائيراا ليللخاااجليراائيطلاال يللاا ااا يللاااد ئيللصاااااي يلل   اااايلل اائي  د   ااجي اااجيا اااد

 قاا ايي لصاااليال   ااايي قاا  يلق االلةيي قاادلل ييللةاا ل ةييي  اا يللااا أي اائي   د ااهي  ا ا ااه

ي    ااادي   ااىيلل اا طالةييباااجيا  اائي ا ااد ياق اااج يللا جصاال ي للد جااااي  اال يل   ب اااةي

ي.يايلل جسايلل قا ئييق لري

  اائيقاااجد يلة  ااجديلل ااجأيلل   ساائيل تااغايللااا أييللبااج ئياااد ئيااا ي اااايلة قااج ي  لصااهيي

 يلللاااج  ا يةيي ةباااا ييل ااا ليللاااد ليلل اااجلاخئيي  اااىي تااالا ي لسااا يل خبااالل ي يللباااج ةا 

للا ضااا  ئي يلل ااا  ئي يلسااا اجبايلا اااااي ط ااااايادااااد يباقجلبااااياب صااال ي ييا  ااااايةيي

راااد  جيلل اج اااايةيي اااجلاا ا يللااااد ئيللااا ييا اااائيلل قااا  ي يلل لااااج ي اقااااديللسااا طاي

طاالةيقضااجاجيللساجسااااي يللاا ييااادا يبتااصايدل ااأي ااج  ا ياااددي الاال ي  ااىي ا اادليللساجسااااي

بجلب ااخي اا ياااالل يخاال  يآا ااايااا يي2011اداااد يةييا  اا  يد لريللااا أيل ااال يللةج اااايب اادي

ي.ي ل ا اج االل اايللساجسااي يللاسجرااي ئيا جلاايلل اايل ق صجدااي

اةد ااااي ااائييلقااادي  د  اااجي  اااىي  لسااا جي اي  سصااا اي ااا   ياس ص سااابج يللدااقللطااااد لسااا ةاجليللاس

ل ااائيل  ااا  باااج ئيلللد    قاااا يرااا ليي2015لليللااا ط ئي اااايااااج   ي  باااايل ساااد أيسااا ايلللد

لل داااجةيل  دساا اأيل  دااا   يللااددااقللطئيلل د  ساائيص الباااي لاااد يااا ي    ااجي اائيللا طقاااي اائي

ايلل د  سااااداي ضاااس  ي  سااا يإدلل يل خ   اااج يللسداجسااااايلااااأيرتجتاااايلل دالباااايللدااقللطااااد

  ااجائي  خااعيلللل د ااج ليلل اادل ئيدلخااايباااي  ااىيلل صاا يااا ي لاا يي ااجديياّسدسااج يللدد لااا

ي  قد يلل البايلل   سااياج با  جي لاجد  جي.يخطجعيلل د لا ي للصللرااي



رااائيلسااا  جد يرااا ليللاااااي للةقااااي ااائيلل الباااايلل   ساااااي  قااا ي ا  اااايإ  يي ااا للاجااااايلل

لااااي لاا يااا يللا ااأي,ييلل اائيقاادياااّدييإلا ااجيلل  ااااي اائيللاا اا ايا  ا ااايللي ل    قااج

ي ةيييلل  ااا ايللااادااقللطئيخااااجلي سجسااائيلالل قاااايللا جقتاااايص يللاااااا يلاباااد يقبااا اي  ا اااد

دريب اا ريللا اااايااا  ئيباادل  يللاسااّ لااييل اااج  ي طجلاااي  لق اادلليللاا ااا يللاااد ئير ااجي    ااد

يللدد لايي ا   يلل  لعي.ي

ل ضاا يلل ااجأييتااداديلل لصاااعي يلل  قاااديبااايباا  يللاا ااا يبلا ااهيتااداديلل  قااادي ااجةقللليباا  يل

 لل لصاااعي باا  يلل جااااج ي للاطجلااعييا    اااي قاادي صاا  يا ضااجلبايةيياا ااايطااا يراا لي

لل  اا  ي ااا يااااليدااقللطاائي راا ياااجييا  اائيبجلضاال ل ي اضااجييلل خ اائي اا يلل  اا اي ي

لاساااج ايلللجصااا ايباااا يلللاباااايللللداااااي  يللاق ل اااج يل خ  للاااااي يلل بسااااطااي اااجل  ئيبج

يلل  بااي  يللل  ااي ياجياس   اهيإ قج يللب ديتلطي جسأيل ب ئيقاأيلل  لل..ي

للا ااااايللخااال ييللا قاااج ي  اااىي اااج أيلللباااج ئييللاباااجدلي بصاااايللاتاااجلصا ييللا  ااااا ي

 خطااالييي2013رااائيلل  صاااادي  اااىيلللااال يللصجااااايباااا يسااااجقج ي,ييللال قباااايييابجلدا جااصاااا

لةلراااجعي يل ا ااااج  ي ي دل يا ق ااااايلل صاااأي ا  اااجي  ضااا يللاّسساااج يي لل ااا لعي ي

 سااا ييي2014ب اااديإلغاااج يدسااا  ليي2023 جلاااايللتاااجل يقبااااي تااال يسااا  ل ةيي سااااجقج ي

 لصااا يياإساا لل ااا  اائيضاا  ييدساا  ليادااادي ساا ي ااد ياصجسااعي يصاال يلل صااأيلللاالديي 

 بااااي يإ تااج ي قااجأي صااأيراااا ي ياصاا  ايياّسسااج يللد لاااي يتااطعيلل اااج يللساجساااايلل 

يي   ي ئيلس الللري.ل 

 يللقاا ييللساجساااايياااالياسااب قاي اائي ااجلا ي اا   اي اائيضاااي  اااي ااجل  لليااا  ئيللااا أي

لاساا ي قااطياخ  لاااي يا  ج سااايباااي جقااد يلد اائياق اااج يلل قااجط ي لل اا لليبا  ااجياساا  ااي

 ااااالياااااديةي قصااا لرجي ااا يللقااااجأيبا ااااايلة قاااج يلل جاااااييللاااا أي يا  ااائيإقصاااجّرجي

ييللا  ائي  ييااجب جيادل.

لر ييللاا ا اائلل ااايللساجساائيبجلساااج يلل ااجلاخئي إ يلبااطيل  اااليبااهي يإدللاااهيللاا يييللاالد

للقلاباااايللااااديياا ااائي  ا اااجيللاااا أي   ي  ضااااويطبا ااااييل سااا  قجقج  يي ااائي  اااأيللال  اااا

ي.ييلل ا ية اج رجللطليللا جأي ةج اجيإقلللي

قااااايلل اا لليي لرج ااج ييراا ريللال  ااايراائيصسااعيةقااايللا لط اااي للااا لط يااا يخاا اي ةاااا 

للاصااجلويللضاااقايااا ي ييييبساابعيلل سااجبج يلل  بااااااااجيلل اابطيبااهي اائي اااة  يلل   ساااا ييي



 ساا اج ي  قااااييسااجرا ي اائي جلااايلة بااجطيةي  اقااد يللقطا ااايبااا يللاا ااا ي ي ياسااج اج 

ييلل خعيللساجسااي.

للقاادل ي  ااىيصسااعي اااجيساسااج دي  ااىي  سااا يدل اال يللقباا ايللتاا بئيبااجل  للي يلة قااج يراا ي

ااااددلي ل  االلأي صااج  أي تاادديل  بااجري  ساا ياااجيااصاا يااا ييللل ااج ي قااايللا لط ااج ي للااا ط ا ة

 يإدااااج يللاغاباااا ي يللا ضاااللا ياااا ي اااد يلل اااااةي لل ااا ا ي اااال  أيتااا ب اايللااال ا ي ي

ييجل أ.اعيآاتد يل  قجللرأيقباي  ي خ

   يب اااد  ي  ااىييل  بااجلري اا ديساجساااجي  لاقاااجي  قاااجييا قاا ي طلل ااجيب ا  ااجي  ااىي سااجعي اا

لخااليي ا ااادي اائيدلاااايإ بااجطيلل   ساااا .يباااي  خاالطي اااهيااا يا قاا يللاسااّ لااي يااا ي

ا قااا يلل ااال ي  اااىيإ قاااج ياساااجليللةااا ل ياااا يل   ااالل ي  ااا يساجساااج ي سااا طاايقا اااااي

يي لل دللايل ا اج ااي ئي ل يلل ق ي.ي  قتلااي ا  ي  ىيلل لاا

  ااا يلاااا ي ااا للليية قاااج يا ق ااااايلل صاااأيللساااجبقاي يا ااا ياساااّ لاج  جي ي بااضااا جي ااااجأي

للتاا عي  قاا ياسااج    جي لااا ية قااج ي قااجأي صااأيقااج أيل  يااادليبااجلااا ي بااج يلل رااجأي

ييب ي سجعيي  يالاديإ ي  بج جيل بلالي س طهي ا للا يطا جي ئيللا ج  .

ئيلل اا لليل اا ر لللّاااايلل ط ااااي   ب ااايللاال ييلل ااجأي  ل ااجي يراا أيللخاا  ي يللاااج ي يي  ب ااد

قااجدلي  ااىي اا ويللطلاااأييياااا ل يقاا يياااادل ئل ساا  دلدييلخ ااأيا  اائييللقباا ايبااجلاليلل لقاا يي

يلاجا جي.ي
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أيللاااليبا  ااااايي2013دل  يللاجضاائيللال بطااايب اا للل ي  ااا ي  ط ااأيااا ي ساا ل ي   ااد

 إ ي بقاائياااج   ي  بااايراائي  اااايل   االل يللااد لئييب اا اا ي طباااأي  ل قج ااهةي    يلل اا لل

بجل ااااجةيلل   سااائيةيي اااإ يللاااددل يللراااأيرااا يل  ااااجايل   صجسااااي  ااائيب اااديلل  صاااايللااائي

ب ااايل ضاااج يد  ياققاااي ياقج اااايدل ااااي اج ااج ي اا يتاائ يقجبااايل بقااج ي يصااايللاصجسااعيقج

 ي اا لايللدااقللطاااايةقج اااي ساا  صجي اّسسااج ياااالي ب ااادلي اا ياقااجرليلللضااجي اا يللاا ل ي

ياس قل ي ئيب د ج.

ل اااد يي  ضاااج  ي  اااا ي لااا ي ي ااا لايي ا ااا يبلضاااايياصجساااعيللد لاااايلل ط ااااايلل  داةااااايلللد

لضاااياص ساابج يللةاا ل ياا ا ااجيللاا ااا يل قاا ديااا يلاااايلل لااااي لل دللااايل ا اج ااااي ب



ي  ااااي اااد اجي  صااايلااهيلل ااجلا يللااا أيا سسااايلل اا للي ضاااج يداا ا ااهي ااجلالي يا   ااأيب اااد

ي ا ددد. جبل يباي ايدااقللطئير د ييبالل قاي   د

ي يل  لاااجلطلاااأيلل  اا ايللاادااقللطئي اائي اا   ي ي اا لايط ا اااي تااجقاي ا اادد يبساابعييإ د

   اااا يييلق صااجديللاا ييا اادديللا طقاااي بسااابعيلل ااا يللاادلخ ئيل ضاا ياق ااااج ي  اا  ي

يطلااااأيلل  ااا اياسااا ااعيل ط  اااج يللتااابجعي للل اااج يللضااا الاي ااائيللاقاااجأيلل ا ةيبااااي  د

يلس الللي س  عيي صأيييللل ا يلل جلئي.ي يللدااقللطئيس بقئيياقط  اي ئيضاد

إطااجلياضااا ي اج  ااهي إةاالل ريي لساا الللا هيي يباادديااا يراص ااايلل اا للي يإ تااج لاااايي لاا يي

اي للاا ااااا ي ل ل ج ااااهي  ااااىيل للااااج  ا يل ق صااااجداا ي ل ا اااااج اا يي للا قداااااج يلل ط اااااد

 اّسسااج يللد لاااي لل اا لعيللساجسااااي اائيال  ااايةج ااااييللاااد ئي للا لط ااج ي للااا لط ا 

يا ير جيصج  ي صل ي''يا  د ي    يللاس قباي''

 اا أي ردل ااهيساا ص  يا  اااااي ا ااهي تااجلصااي ساا  ااي  ااىيياااااايبي    ااىيا ساا ىيل ا  ااد

للا ااج ليللا  اااييلل اائي قاا أيي  ا ااجيابااجدل ييلة قااج يبج  بجلرااجيياقاادداج ييلبااداايدااقللطاائي

 اااجةيابااجدل يلة قااج يراا ي  لا ااجيللاااد ئي للااا لط ئي للساجساائي   يةااأياتاا ل ي ضاااج ي

ييآا ي.قب ايللس طايللساجساايلل جصاايب جي جا ي أي

 ااا اا يللتااالطا ي ااائي لااا يلل قااا يي ييب ااا ل يللاضاااجاا ي يب اااج يلل جضااا ايللا لط ااااايي

ا ل  ااجييبجل قبااج يلاااااي لاا يساا ص  يا سساااايي للتاا باايل ااجييلاااا ي ااا يرا ااجي سااااص  

ي.يابجدل يلة قج ي بليا  ديي    يل اس قباي جا يا   ليل ةقاي

ييتاااياداااد جل   ساااج ي لل   سااا  يااااليقااجدلا ي  ااىي  ااااي  بااايرااأيي اائيل  قااجلي   اااأيصاااد

آااااجل أي  اااىياباااجدل ياداااااي ل ياصااادلقااي قطااا يا  اااأيللطلااااأيللصااا باي  ااا يلة قاااج ي  ي

يللا ااجأ.ي   اااايااا ي ا ااهييراا يا اااياااجي  االص أيي اائيا  صاا يللطلاااأي قبااايإ اااج يصاااد

ل اااجي جضااا ايي لصااااي جلاخااااايل  ساااا يدااقللطااااايلا اج اااااللا  اااد ي ضاااج ي تاااجلصداجي 

 ب ااج يراا ريلل جضاا ايراا يتاالطي جسااأي اائي ةبااا ييدااقللطاااايي,ييا لط ااااي لل  ااايتاا باا

ييي ضا ي  قاأي ردل ية ل يلل لااي يللصللااي يلل دللايل ا اج اا.

 جل البااايلل   ساااايا اا يل ساا ق اييبا اا ي  يل اا يلل اا للي يلل لاالديبااجللليي  صااأيلل اا عي

ل   ساااا يب ضاا أيضااديب اا يساا ل ياااج يااا يللساا طايلل ل ااديي ضاالعيلل  دداااايي د اا يل

لل جصاااااي  ياااا يطااال يقااا ييساجسااااايل ياا ا ااااايضااا الايللااا  ئيباااجلقاأيللدااقللطاااااي

ي دل اايل    ي لةقصج ييلأياّدييإ يللئيخسجلل يصبليي ئيلل ق ي للل لةي.ي



يراا ريللااد   ي ي  اادل يللب ااا ّااااييلي ضااا يل اا ريللساابجعي يب ااج ي  ااىيراا ريللاادل  ي ااإ د

لل يلللصااااليي للساجساااائي  ي  اااا د يللد للي إلغااااج يلل  ااااددي ل خاااا   ي لل د ااااج  ي للصااااد

للطبا اااايلصااايللطاالل يلللساااااي للاد ااااي يلل  بااااةييبااايراائي  ااىيلل قااا يااا ي لاا ي لااادي

 بااااخيقااا  ي ياصج اااايللاساااجأيلل سااااطاي ااائيلل ااااج يللدااقللطااااايلل   ساااااي  سااا ىي ااائي

ييلا اج اا.-ساجسااي لق صجدااةيدااقللطااياضا   جيإلىيب  ل يبدل ا

سااااص  يلل ااا لليب ااا ريللااال ةيللادااااد يلل ااائي  اد اااهي ب اااج ي  اااىيدل  يللاجضااائي بلضااااي

ل لااااج يللا  اااااايلل ااائيساااا ب  جي للدا جااصااااايلل ااائيسااااب ة جي لةطاااجليلل اااجأيللا لااا ويللااا يي

يلل  اااااي يضااااج ياق ل اااهي  اااىيااااااايلللاااج  ا يرااا يلل اااأيللااصااا يل اااااياتااا ل يل ااااد

يتل طي اجةيلة قج .ي

  قااااأيلل ااا لليسااااص  ياااا يخااا ايةااا خيلااااج يييلا اااايلةصااا  ج يللساجساااااةيلا ااااي

ييلةص  ج يل ق صجدااي لا ايلةص  ج يل ا اج ااي.

 ساا ص  يا  اااااي اااايياخ  اا ي اال يلل اااايا   اااايباا ل يلل اتاائيلل ااجأييلل ااجد يإلااىي

لر ااايي خطاا  ل يلساا الللرجي اائيللاساا  اج يللااة خيي لق االلةي تااخا ي اادل اج يلل اااايلللد

خطاا ل ي ا ااااي خلاطااايطلاقااايل اج  رااجةي ج ساا بدلدي يااصاا ي  ياصاا  ياساا قب  جي  ساااالي

يلل  اااديل ضاااج  جي للدد لاااايبااا يصلاااج  يلاااا يقااادل جيي ساجساااج يلل قتااا يلاسااا يلل ااااد

 ل ق صجدااي.ي

ي

 


