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ةقزر فسوی  .د.أ 

دـض اميـس  ـال  ةريخـألا ، ةرتـفلا  يف  تاحيرـصت  رثكـألا  وه  لـجرلا  ساـبع !؟ ةـفالخ  يف  اـظح  رفوـألا  خيـشلا  نيـسح  تاـب  لـه 
نم ةــعامجو  ساـبع  معدــب  ىظحي  وـه  مأ  هتاحيرــصتو ، هتاـحومط  يف  خيــشلا  ليئارــسإ )  ) معدــت لــه  ةــمواقملاو  ساــمح 

!؟ ةيشاحلا

!؟ ريرحتلا ةـمظنم  ةـموكح  نوـكت  نأ  بجي  ةـمداقلا  ةـموكحلاو  ساـمح ، عـم  ةـينطو  ةـموكح  ـال  هـنأ  لـجرلا  تاحيرـصت  رخآ 
عازنلا سيركتو  ةفـضلا ، نع  ةزغ  لصف  ملح  قيقحت  يف  اهدـعاسي  هنأل  ليئارـسإ ، هيلع  قفاوتو  سابع ، هدـيري  ءيـش  اذـهو 

حتف ةحنجأ  نيب  يلخاد  عارص  ريجفتو  يلخادلا ،

ديرتو كلذ ، ضفرت  ةـفلتخملا  لئاصفلا  ينطو !؟ سلجمو  ةيـسائر ، تاباختنا  نود  ةيعيرـشت ، تاباختنا  ءارجإ  دـيري  سابع 
هب ديرأ  اقح  اهدـحو  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  يف  ىرتو  ةينيطـسلفلا ، ايفارغجللو  ةينيطـسلفلا ، تاسـسؤملل  ةـلماش  تاباختنا 

ةينيطسلفلا ةحاسلا  يف  ليئارسإ  ةيجيتارتسا  ققحيو  عازنلا ، ةرتف  ليطيو  ماسقنالاو ، لصفلا  سركي  هنأو  لطاب ،

، عقاولا رمألا  مكحبو  نوناقلا ، جراخ  نم  ةيفاضإ  تاونس  رشع  ةطلـسلا  مكحو  يف 2009م ، ةينوناقلا  هتيالو  تهتنا  سابع 
ركتحا ساـبع  هئاـقبل  ةـضفارلا  ةينيطــسلفلا  ةــيبلغألا  نـع  اـمغرو  نوناـقلا ، نـع  اـمغر  بـصنملا  يف  ءاـقبلا  لـصاوي  نأ  دــيريو 

لبق بعـــشلا  ةــيطارقميدلا  ةــيلهألل  دــقاف  بعـــشلا  نأ  بــسحو  رارقلا ، ىلعو  ماــعلا ، لاــملا  ىلع  رطيـــسو  ةــسائرلا ، بــصنم 
ةنفح ىلع  دـمتعيو  نيجع ، نم  ىرخأو  نيط ، نم  نذأ  هل  ساـبع  نكلو  اذـه ، دـض  حـتف  ةـكرح  لـجو  هـلك ، اذـه  دـض  لـئاصفلا 

نع ةيليئارـسإ  عفد  ةوقب  نوزفقيو  طقف ، ريرحتلا  ةمظنم  ةموكحو  طقف ، ةيعيرـشت  تاباختنا  نوديري  نيذلا  نيلبطملا ، نم 
يمالسإلا رايتلل  ةيبلغألا  تطعأ  يتلا  ةيرذجلا ، ةينيطسلفلا  تالوحتلا  نعو  عقاولا ،

، هتاحيرــصت ضفري  بعــشلا  نإــف  ةيليئارــسإلا ، ةــيندملا  ةرادــإلل  ــالثمم  وأ  ساــبعل ، ــالثمم  هتاحيرــصت  يف  خيـــشلا  ناــك  اذإ 
ينطو سلجم  ءاــقب  ضفريو  يباــختنا ، دــيدجت  نود  ةبـــصنم  يف  ساــبع  ءاــقب  ضفريو  ساــقملا ، ىلع  يعيرـــشت  ضفريو 

بعشلل الإ  كلذ  دعب  مكح  الو  ىرخألا ، ةخوخيشلا  ضارمأ  نمو  رمياهز  نم  يناعي  سلكتم 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :



هتسايسو


	مقال: الحل: انتخابات شاملة مؤسسية وجغرافية

