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 تابقعلاو صرفلا .... دمحأ يبأ دهع يف ايبويثإ

 يف ،يبويثإلا شرعلا ىلع دمحأ ييبأ دوعص ذنم ةلئاه ةيسايس تالوحت ايبويثإ دهشت 
 ةيسامولبدلل ةبسنلY ةقوبسم ريغو ةئيرج تاهجوت ذخأ ثيح م2018 ليربا 2
 لوخد ىلا ىدأ امم ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاسايسلا يف كلذو ،ةيديلقتلا ةيبويثإلا
 ةحلاصم لثم ةيميلقا تاحلاصمو ،ةحلسملا ةضراعملا عم ةيلخاد تاحلاصم ايبويثا
 ،يقيرفإلا نرقلا يف لود ثالث لمشي يذلا "ارمسأ" روحم داجيإو ،mرتيرأ عم ايبويثا
 اهمربأ يتلا ةريخألا ةيخيراتلا ةحلاصملا ىلا ةفاضإ ،)mرتيرإو ،ايبويثاو ،لاموصلا( يهو
  :ضرعتسن لاقملا اذه يفو ،نيينادوسلا ءاقرفلا نيب دمحأ ييبأ

 ةوقلا طاقنو ،اهيف مكحلا لحارمو ،اهيف ةيسايسلا بازحألاو ،ا�ايموقو ،ايبويثا
 ةيلخادلا هتاسايسو دمحأ ييبأو ،اهيف هبابسأو يلاحلا يسايسلا رييغتلاو ،اهيف فعضلاو
 .تاحارتقاو تايصوتب لاقملا متتخن مث ،ةيجراخلاو

 يف ةفورعم يهو ،نوللا ينبلا وأ قورحملا هجولا لصألا ةيقيرغإلا ايبويثا ةملك ينعت
 ةفلتخملاو ةطلتخملا سانجألا اهانعمو ،ةشبحلا مسY ةميدقلا تاطوطخملاو بتكلا
 نييماحلاو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم نيدفاولا نييماسلا نيب ام رهاصتلا ىلا ةراشإ
 .دالبلل نييلصألا ناكسلا نم نييشوكلا
 يتوبيج نم لك اهرواجت ،يقيرفألا نرقلا يف باضهلا قوف عقت ةيلحاس ريغ ةلود يهو
 ددع غلبي .بونجلا نم اينيكو Yرغ نادوسلاو الامش mرتيرأو اقرش ةهج نم لاموصلا و
 ،م2014 ماع ةيئاصحإ بسح ةمسن نويلم 938.00000 ايبويثأ يف ناكسلا

 %30( ايبويثإ يف نيملسملا ةبسن ،2مك 1,127,127 اهيضارأ ةحاسم غلبت امك



 ةبسن و )ةيمسر ريغ تايئاصحا بسح %60( قوفو )ةيمسرلا تايئاصحإلا بسح
 :نيينثولا ةبسنو )ةيمسرلا تايئاصحإلا بسح %66( :مهبهاذم فلتخمب نييحيسملا

3%.  
 .ا» ةصاخلا اهتغل ةيالو لكلو ،ةيرهمألا يه ةيلاردفلا ةموكحلا يف ةيمسرلا ةغللا :ةغللا
 BIRR – يبويثإ رب :ةلمعلا
 ،ءارزولل سيئرو ،سيئرو ،ناملرب( يلاردف يروهمج يسايسلا ماظنلاو :مكحلا ماظن
 دمحأ ييبأ :وه يلاحلا ءارزولا سيئرو )تmالو ماظنو
 ةفاضإ ،يقرع ساسأ ىلع ةيرادإ تmالو 9 ىلإ ايبويثإ مسقنت :ةيرادإلا تاميسقتلا
 ةيناثلا ةمصاعلاو "YYأ سيدأ" ةمصاعلا امهو صاخ عضو امهل نيتيلاردف نيتنيدم ىلإ
  ."اوطيريد"
  :ةيداصتقالا ةورثلا
 ةينغ ا¸أ ديب ، اهنع mرتيرا لاصفنا دعب يرحب ذفنم اهل سيل ةيلخاد ةلود ايبويثإ ربتعت
 ،لينلا ر¸ :اهرهشأ نمو ,ةريحبو ار¸ نورشعو ةعبرأ اهيفو ،ةريثكلا ةيعيبطلا اهدراومب
 دجوي امك، ةعارزلل ةحلاصلا تاراتكهلا نييالم اهيفو اهريغو ،يليبش ر̧و ،¹º ةريحبو
 لوقحو ةيناويحلا ةورثلا ىلإ ةفاضإ ،هريغو بهذلا نم نداعملا ةفاكل مجانم ايبويثإ يف
 طخ تحت دلبلا ناكس مظعم عبقيو دعب لغتست مل تاورثلا هذه لج نأ ريغ زاغلا
 بناجألا نيرمثتسملا بلجو ةيمنتلY ضوهنلل اططخ تعضو ةموكحلا نأ ديب ،رقفلا
 نورمثتسملا  قفدتو داصتقالا شعتنا ثيح تاحاجنلا ضعب ةطخلا تققح دقلو
 نم ايبويثإ تراصو ةيملاعلا تاكرشلاو يلودلا ىوتسملا ىلع كلذ  يف ءاوس دلبلا ىلع
 ماعل %8 اهيف ومنلا ةبسن تغلب ثيح ددصلا اذه يف اومن ةيقيرفإلا لودلا رثكأ

 .م2018



  :تايموقلاو تايقرعلا

 
 .ةملسم اهتيبلغأو ،ايبويثإ يف تايموقلا ربكأ يهو ومورأ ةيموق •
 .ىراصن اهتيبلاغو ومورأ دعب ةيموق ينÄ يهو ،ارهمأ ةيموق •
 ةحاسم ةعس ثيح نم ةيموق ينÄ يهو )نيداغوأ ميلقا( ةيلاموصلا ةيموقلا •

 اهلو %100 ةينس ةملسم اهلكو ،ةيرشبلا ةفاثكلا يف ةيموق ثلÄو ،اهتقطنم
 .لاموصلا ةيروهمجو اينيك قرش لامشو يتوبيج نم لك يف دادتما
 يضر يشاجنلا ةيموق يهو ةملسم ةيلقأ اهيدلو ىراصن اهتيبلغأو ، ياركت ةيموق •

  .لحارلا يبويثإلا ءارزولا سيئر يوانيز سلم ةيموق ا¸أ امك،هنع هللا
 نم لك يف دادتما اهلو ،ةينثو ةيلقأ مهيف دجويو ،ةملسم اهتيبلغأو ،رفع ةيموق •

 . mرترأو يتوبيج
 . نادوسلا قرش عم دادتما اهلو ،ةملسم ىمظعلا اهتيبلغأو لوغنش ينب ةيموق •
 ةرامÇ( ايخير¹ تفرع يتلا ةيمالسإلا ةرامإلا ةمصاع )رره( ىلإ ةبسن نييررهلا ةيموق •

 ةرشبلا يوذ نم سنج مهو ،1886 ماع اهل ةشبحلا لالتحا لبق )ةيمالسإلا رره
 . نوملسم يمظعلا مهتيبلاغو ةيرصمو ةيكرت لوصأ نم نوردحنيو ،ةحتافلا
 مهتيبلاغو نادوسلا بونج عم دادتما مهلو نييلصألا ةقرافألا نم مهو اليبماج •

 . ىراصن



 نم ةفلتخم تايموق نع ةرابع ،ةينثأ 46 نم طيلخ مهو ةيبونجلا بوعشلا ميلقإ •
 ةفك حجر امم نيريخألا نيدقعلا يف ريصنتلا ةطشنأ مهيف زكرتتو مجعلاو برعلا
 . ىراصنلا
 . نوملسم مهتيبلاغو ةراجتلY ةروهشم ةقيرع ةيموق يهو يجارج ةيموق •
 :ةيسايسلا بازحألا
 ANDP يطارقميدلا ينطولا رفع بزح •
 BGPDUF لوقنش ينبل ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةدحولا ةهبج •
 CUDP ةيطارقميدلاو ةدحولا لجأ نم فلاحتلا ةهبج •
 ءارزولا سيئر اهسأريو EPRDF ةيبويثإلا ةيبعشلا ةيروثلا ةيطارقميدلا ةهبجلا •

 .ايلاح ةمكاحلا ةهبجلا يهو "يوºزيلم" يلاحلا يبويثإلا
 GNDM ةيطارقميدلا جراوج تايموق ةكرح •
 OFDM ةيطارقميدلا ةيلاردفلا وموروأ ةكرح •
 OPC وموروأ بعش سرجنوك •
 .SPDP يطارقميدلا يلاموصلا بعشلا بزح •
 UEDF ةيطارقميدلا ةيبويثإلا ةدحتملا تاوقلا •
 ايبويثا يف مكحلا لحارم
 .ةيسايس لحارم ةعبرأ ىلا ةثيدحلا ايبويثإل يسايسلا خيراتلا ميسقت نكمي
 ماع تهتنأو مهمعز بسح ةيناميلسلا ةلالسلا مmأ ىلا يمتنت يتلا ةيكلملا ةلحرملا 

 وتسجنم ديقعلا ديب يسالس اليه روطاربمإلا وهو اهل كلم رخآ لتُق ثيح ،م1974
 دقتعي ناك يذلا ايبويثا يف يكلملا ماظنلا نم ةليوط ةبقح تهتنا هتومبو ،ميرم اليه



 كلم رححلاو رجشلاو رشبلا نأو ،دالبلا مكحيل ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم راتخم هنأ
 هل
 مكح مت ةرتفلا اذه يف .م1991 ىتحو م1975 ماع نم ءدبتو ،ةيعويشلا ةلحرملا
 اليه وتسجنم ةدايقب مراص يعويش يلومش ماظنبو رانلاو ديدحلا نم ةضبقب ايبويثا
 مكحو ،يسالس اليه كلملا هلتق دعب يركسع بالقنY مكحلا ىلوتسا يذلا ،مmرم
 هماظن نأ الا )يتيفوسلا داحتإلا( يقرشلا ركسعملا ةدناسمب نمزلا نم نيدقع دالبلا

 ماعل EPRDF ةيطارقميدلا ةيبعشلا ةيروثلا ةهبجلا يديß مكحلا نع طقس
  .م1991

 عبرب ردقت يتلا ةلحرملا هذه يف .م2012-1991 تايموقلا مكح ةلود ةلحرم
 سيئر ةسáرب ةيطارقميدلا ةيروثلا ةيبعشلا ةهبجلا لبق نم ايبويثا مكح مت نمزلا نم نرق
 ةيطارقميدلا نم اطيلخ ةلحرملا هذه ربتعتو .يوºزيلم لحارلا يبويثإلا ءارزولا
 تاذ ةيلحم تاموكح سيسã ّمتو ،دالبلل امئاد اروتسد عضو ثيح ،ةيروتاتكيدلاو
 ،دحاو مكاح بزح كانه ناك لباقملا يفو ،يقرع ساسأ ىلع ةلوقعم تايحالص
 طلستم يعمق ينمأ ماظن ىلا ةفاضإ ،نايحألا بلغأ يف ةيروص تYاختنإلا تناكو
 .سانلا باقرأ ىلع
 ا¸أ مغرو ،دمحأ ييبأ ديدجلا ءارزولا سيئر ةلحرم يهو ،م2018 ةنهارلا ةلحرملا 
 الا ،لماكو لماش لكشب اهمييقت ءرملا ىلع بعصيو لكشتلا روط يف ةديدج ةلحرم
 ةرياغم ةلحرم نوكتس ا¸ß عقوتلاو أبنتلا نكمي امك ،ةنهارلا ةلاحلا فيصوت نكمي هنأ
 يأ نم رثكأ ةيطارقميدلاو حاتفنإلا اهدوسي ثيح ةقباسلا ةلحرملل ديعب دح ىلا
 .ا�دم رصق عم عقاولا ضرأ ىلع نآلا ىتح ّمت ام ىلع ءانب كلذو ،ىضم تقو
  :ايبويثإ يف فعضلاو ةوقلا طاقن



 ددع غلبي ثيح ةلئاهلا ةيناكسلا ةفاثكلا :اهمهأ لعل ةريثك ةوق طاقن ايبويثإ كلتمت
 ،%8 2018 ماع غلب يذلا يداصتقالا ومنلاو ،ةمسن نويلم 100,000 ا¸اكس
 جاتنإو ةيحايسلاو ةيعارزلا تالاéا فلتخم يف ةيعيبط تاورث نم هكلتمت امل كلذو
 اهلعجي امم ةبصخ ةيعارز ضارß ةفوفحم ار¸ 24 اهيف رمي ثيح ؛هايملا نم ءYرهكلا
 ثيح ،ايقيرفإ يف ايبويثإ هب عتمتت يذلا يسايسلا لقثلا كلذكو ،ةيعارزلا لودلا نم
 ةدحتملا ممألا رقم اهيفو ،"YYأ سيدأ" ةيبويثإلا ةمصاعلا يف يقيرفإلا داحتإلا رقم عقي
 لثمت ا¸أ امك ،ايملاعو ايقيرفإ ةيزكرمو ةمهم ةلود اهلعجي امم ،ملاعلا ىوتسمب ثلاثلا

 تافلم يف ارثؤم افرط ربتعت ا¸أ ىلا ةفاضإ ،ايقيرفا ىوتسمب mركسع ةلود سماخ
 ،نادوسلا :امه نيتيبرع نيتلودل يئاملا نمألا لثمي يذلا لينلا فلم لثم ،ةماه ةيبرع
 يناعت كلذ مغرو .Yاجيإو ابلس يلاموصلا فلملا يف رشابم فرط ا¸أ امك ،رصمو
 ةيعامتجإ ةلكشم كانهف .ةيسايسو ،ةيفارغجو ،ةيعامتجا ةيتاذ تامزأ نم ايبويثا

  ،فارعألاو نmدألاو تاغللا ةفلتخم ةيقرع 80 نم رثكأ اهيف دجاوتي ثيح ،ةداح
 ةيرحب ذفانم ال ةقلغم ةيرب ةسيبح ةلود ا̧وكل كلذو ،ةيفارغج ةلكشم اهيدل نأ امك
 ،يتوبيج ،mرتيرا( راوجلا لود ىلع ا�ادراوو ا�ارداص يف دمتعت اهلعج امم ،اهل
 نس لصت مل ،ةفيعضو ةشه ةئشانلا ةيبويثإلا ةيطارقميدلا نإف كلاذكو ،)لاموصلا
 تالايتغإ 6 ريبدت مت ثيح ،ايبسن برطضم يسايسلا عضولا نأ ىلا ةفاضإ ،غولبلا
 .ةيضاملا ارهش 12 لالخ دحاو يركسع بالقناو ،يلاحلا ءارزولا سيئر ةيصخشل

 :هبابسأو ايبويثا يف يلاحلا يسايسلا ريغتلا



 دهعلY ارورمو يكلملا دهعلا نم ءدب مدقتلا نع ايبويثا يف رييغتلا ةلجع فقوتت مل
 ةديدج ةلحرم لك تناكو ،ةنهارلا ةلحرملY ءاهتناو ،تايموقلا ةلود ةلحرم مث يعويشلا
 يلاحلا رييغتلا نإ .اهريغ نم ازيمت رثكأ دمحأ يبأ ةلحرم لعجي امم ،اهتقباس نم نسحأ

 ارهمأ( نيتيموق يديأ نم ةيسايس ةطلسو ةراضح لاقتنا نع ةرابع وه ايبويثأ يف
 امك ،نينسلا تائم دالبلا امهنيب اميف دالبلا مكحو ةطلسلا نالدابتت اتناك )ياركتو
 باسح ىلع ةيجراخلا ةيملاعلا ىوقلا عم يوق طابتراو ءامتنا تاذ ناتيموق ام¸أ

 ةيلاقتربلا ةكلملا ىلا اهثعب ةلاسر يف لوألا كللنم كلذب حرص امك ،ةقطنملا بوعش
 ىدحإ ىلا ةراضحلا هذه لقتنتل "ةيمالسا رحب يف ةيحيسم ةنيفس نحن " :الئاق كاذنآ
 يف ايقرعو ايفارغجو ايسايس ةيبلغأ تاذ ،ةشمهملا ةدهطضملا ةمولظملا تايموقلا
 .وموروأ ةيموق يهو ،ايبويثإ

 ماظنلا طوقس ىلا تّدأ ةيلخادو ةيجراخ ةديدع لماوع كانه : رييغتلا بابسأ 
 لماوعلاف .مكحلا ةدس ىلا يلاحلا يبويثإلا ءازولا سيئر دمحأ ييبأ ئيجمو يواركتلا
 :يف تلثمت ةيلخادلا

 عمتéا حئارش ىلع ينمألا عمقلاو يسايسلا تبكلا قباسلا ماظنلا ةسرامم •
 ،ةصاخ ةفصب نوجسلا يف نييسايسلا نيطشانلاو نيفقثملا جزو ،ةماع يبويثإلا
 .راجفنإلا ةجرد ىلا يسايسلا ناقتحإلا لصوأ امم

 عمتéا دارفأ ةيقب نامرحو اهيشاوحو ةمكاحلا ةمقطلل يداصتقإلا راكتحإلا •
 .ةيسايق ةلحرمب عمتéا يف رقفلا ةبسن تلصو ىتح ،دالبلا تاريخو تاورث نم



 ةقرف قباسلا ماظنلا ضرف ثيح ،ةنسلا نيملسملا ىلع ينيدلا داهطضإلا •
 زكارملا نم ريثكو سرادملا قالغاو ءاملعلا لاقتعا متو ،مهيلع ةفرحنملا شابحألأ
 دالبلا لوط ىلع ةمراع ةيبعش ةضافتنا مايق ىلا ةياهنلا يف ىدأ امم ،ةيمالسا
 .تاونس 8 نم رثكأ ترمتسا اهضرعو

 :يهف قباسلا ماظنلا طاقسا يف تمهسأ يتلا ةيجراخلا لماوعلا زربأ امأ

 حتفتل ايبويثا نم نيصلا جارخإل ىعست يتلا )اكيرمأو Yوروأ( ةيبرغلا ةدارإلا •
 دعب كلذو ،ةيبرغلا تاجتنملاو تاعانصلا مامأ ةدعاولا ةيبويثإلا قاوسألا

 لورتبلا بيقنت عاطق لثم ،ايبويثا يف ةعساو ةيويح تاعاطق نيينيصلا ةرطيس
 ككسلا ريوطتو ،ةضهنلا دس لثم ةقالمعلا دودسلا ةماقاو ،نداعملاو
 بايغ ةلاح يف كلذب اديفتسم ،اهريغو تاراقعلا ءانبو ،تاراطقلاو ةيديدحلا
 ىمسي ام ةدراطمب نييضاملا نيدقعلا لالخ اهتقو تعيض يتلا ةيبرغلا لودلا
  .ةيداصتقإلا اهحلاصم باسح ىلع ايقيرفإ يف يمالسإلا باهرإلا

 ارود بعل قباسلا يواركتلا ماظنلل mداعم ناك يذلا يرتيرإلا ماظنلا نإ  •
 نافرطلا شاع ثيح،ةيركسعلاو ةيسايسلا لئاسولا لكبو هطاقسا يف اريبك
 .ةنس نيرشع ذنم امهنيب يبرح ال يملس ال عضو يف

 ،يوºزيلم ماظن طاقسا ىلا يمرت ،ةيبويثإ ةحلسم ةضراعم تاهبج دوجو نإ •
 .يواركتلا ماظنلا طوقس ليجعت يف اضيأ مهاس



 يروتاتكدلا ماظنلا طاقسا يف تمهسأ ةعمتجم ةيجراخلاو ةيلخادلا بابسألا هذه نإ
 سيئر ةدايقب نلعلا ىلا "ةديدجلا ايبويثإ" مويلا فرع ام روهظ اهنم جتتو ،قباسلا
 .دمحأ ييبأ يلاحلا ءارزولا

 ةيجراخلاو ةيلخادلا دمحأ ييبأ تاسايس

 ةدحاو ،ةيملعلا تاداهشلا نم ديدعلا لمحيو ،م1976 ماع ديلاوم نم دمحأ ييبأ
 ،YYأ سيدأةيبويثإلا ةمصاعلا نم 2001 ماع اهيلع لصح بوساحلا ةسدنه يف
 ماع لامعألا ةرادإ يف ريتسجامو ،2005 ماع اهلº ريتسجام ةداهشو

2013، Yهاروتكد ةداهش ىلإ ةفاضإل ºمالسلا تاسارد دهعم نم 2017 ماع اهل 
 حافكلا ىلإ 1990 ماع يلع دمحأ يبآ مضنإ .YYأ سيدأ ةعماجل عباتلا نمألاو
 1974يماع نيب ةطلسلا ىلوت يذلا يسكراملا ”غريدلا“ ماظن دض حلسملا
 مث ،1991 ماع ماظنلا كلذ طقسأ يذلا فلاحتلا يف mدنج راص مث ،1991و
 ،1995 ماع يفو .1993 ماع ةيبويثإلا ينطولا عافدلا تاوق يف يدنج ىلإ لّوحت
 ةدYإلا دعب ادناور يف ترشتنا يتلا ةيممألا مالسلا ظفح رصانع نمض ناك
 تالاكولا نم ديدعلا ةرادإ سلجم ةيوضع لغش.دلبلا اذه يف تلصح يتلا ةيعامجلا
 أشنأو ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف لمعت يتلا ةيموكحلا
 دمحأ يبآ ىلوت 2016 ماع يفو.)اسنإ( ةيبويثإلا تاكبشلا نمأ ةلاكو 2007 ماع
 سيئرك يروتسدلا نيميلا ىدأ مث .ةيزكرملا ةموكحلا يف ايجولونكتلاو مولعلا ريزو بصنم
 ،م2018 ماع ليربأ 2 يف ايبويثا يف ءارزولل

 ةيجراخلا هتسايس



 ،ةديدج ةحمالم تاذ ةيجراخ ةسايسل تانبل عضو دق يبويثإلا ءارزولا سيئر نأ ودبي
 ىلع ا¸ايحأ بلغأ يف ةينبملا ةميدقلا ةيبويثإلا ةيجراخلا ةسايسلا سكع نوكت داكت
 mرتيراو لاموصلا لثم ،راوجلا لود دض دست قرف ةسايس ةسراممو عفرتلاو يلاعتلا
  :اهنمو ،اهدعب ام اهل تاوطخ ييبأ ذخأ ددصلا اذه يفو ،نادوسلاو

 ةلود كانه ىقبي ال نأ يأ ،ايبويثا عم ةرواéا لودلا لك عم ءادعلا ريفصت •
 سرشأ تضاخ يتلا mرتيرا ةلود عم حلاصت اذهلو ،اهل ةيداعم ايبويثإل ةرواجم
 ءا¸Ç حجنو ،ديق الو طورش نودب ايبويثا عم رصعلا اذه يف ايقيرفإ يف برح
  .ةيسايق ةرتف يف نيدلبلا نيب ةنس 20 ةدمل رمتسا يذلا عارصلا اذه

• ºةينامثلا لودلا نيب داحتإلا روص نم ةروص داجيإ وهو حومط عورشمب ىد 
 ةرهدزمو ،ايسايس ةرقتسم ةقطنم اهلعجو ،IGAD ةلظم تحت ةيوطنملا
 حرشل ءاضعألا لود لك ىلا ةيكوكم تارmزب ماق ددصلا اذه يفو ،mداصتقا
 ،ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا ضعبل ةيلخادلا لكاشملا لحب ءدب مث ،ةركفلا
 ةلادعلاو ةيرحلا ةوقو يركسعلا سلéا نيب ةينادوسلا ةمزألا لح اهرخآ ناكو
 ةيندملا ةموكحلاو ينادوسلا قافولا هنم ضخمت يذلا ،م2029 ويلوي 17 يف
 .ةيلاحلا ةينادوسلا

 يف لحلا حاتفم وه ةنمآو ةرقتسم ةيلاموص ةلود داجيإ نأ دمحأ ييبأ ىري •
 ةوق يه لاموصلا ةوق نأ وهو كلذ نم رثكأ نمؤيو لب ،يقيرفإلا نرقلا
 اوناك نيذلا ،نييبويثإلا ءاسؤرلا نم هقبس نم ةيؤر سكع يهو ايبويثا
 .ايبويثإ ةوق يه لاموصلا فعض نأ نودقتعي



 ،يقيرفإلا نرقلا يف لود 3 لمشي اطشن ايسايس ًافلاحت دمحأ ييبأ دجوأ •
 ةيسáرلا ةمقلY انميت "ارمسأ" روحمب فرُع ،)mرتيرإ ،ايبويثإ ،لاموصلا( يهو
 يتلاو )يبويثإلاو ،يرتيرإلاو ،يلاموصلا( ةثالثلا ءاسؤرلل ىلوألا ةيسيسأتلا
 رجح اهيف تعضوو "ارمسأ" ةيرتيرإلا ةمصاعلY 5/9/2018 يف تدقعنا
 لود نيب نواعتلا فلاحتلا اذه نم ردص دقلو ،فلاحتلا اذهل ساسألا
 قيثو لكشب ةيداصتقإلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تالاéا فلتخم يف ةقطنملا

 .ةدحولا ىلا برقأو لب ادج

 
 لواح يذلا يجيلخلا يجيلخلا فالخلا نم ادياحم افقوم دمحأ ييبأ فقو •

 ةدحاو ةفاسم ىلع ظافحلاو ،هبناج ىلا مضيو ايبويثÇ رفظي نأ فرط لك
 كلذب mًدبم ،جرحلا فلملا اذه ءازإ زايحنالا مدع ةسايس اعبتم ،عيمجلا نم
 نيفرطلا دحأل ةيعبتلا نع ةم¹ ةيبويثإ ةيلالقتساو ةقئاف ةيسايس ةكنح
 .نيسفانتملا

 ةيلخادلا هتسايس



 تالاéا لك ةلماش ةيريوطتو ةيحالصأ ةيؤر نم قلطنت يهف ةيلخادلا هتسايس امأ
  :اهمهأ نمو ،ةيركفلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا

 لوادتو مكحلا يف ةيقيقحلا ةيطارقميدلا نمؤي دمحأ ييبأ نأ ودبي :ةسايسلا يف •
 بلطب بازحألا تارشع تمدقت اذهلو ،ةيبلغألل مكحلا نأو ،ةطلسلا
 تYاختنا لوأ يرجت نأ ررقملا نمو ،ةضراعم ةيسايس بازحأك ايمسر ليجستلل
 .م2020 مداقلا ماعلل ايبويثا يف ةهيزن نوكت نأ وجرن ةيناملرب

 عبمج عم تاضوافم ىرجأ دقف ةضراعملا عم ةيحلاصتلا هتيؤر نم ءزجكو •
 نم لوُألا رهشألا لالخ عاطتساو ،ايبويثإل ةضراعملا ةحلسملا تاهبجلا
 ايبويثا لعج امم ،ةحلسملا تاهبجلا عيمج عم ةحلاصم ةيقافتا عقوي نأ هباختنا
 .ةحلسم ةضراعم ةهبج ةيأ نم ةيلاخ اهخير¹ يف ةرم لوألو

 ،ةّرحلا قاوسألاو حوتفملا داصتقإلا ماظن قيبطت لجرلا نلعأ :داصتقإل يف •
 تناك يتلا ةيموكحلا تاكرشلا صخصخ اذهلو ،عيمجلل ةفيرشلا ةسفانملاو
 طوطخلا ،هايملا ،تالاصتإلا ،ءYرهكلا( لثم ةفلتخم ةيويح تالاجم ركتحت
 تاكرشلا عيمج مامأ لاéا كلذب احتاف ،)اهريغو ،مالعإلا ،ةيبويثإلا ةيوجلا
 كونبلا ماظن حتف امك ،تاعاطقلا هذه يف ةكراشملل ةيبنجألاو ةينطولا
 يهو ،نآلا ىتح ةيمالسا كونب 5 حاتتفا نالعأ متو ،)Yر اللا( ةيمالسإلا
 طشنيس امم ،)كتيشوك كنبو ،مزمز كنبو ،ةرجهلا كنبو ،يشاجنلا كنب(
 .ةيبويثإلا ةيلاملا قاوسألا



 ،نينطاوملا عيمجل دقتعملاو ركفلاو لوقلا ةيرح دمحأ يبأ نمؤي :لوقلا ةيرح يف •
 يملسمل ىلعألا سلéا سيئر رايتخإل ةقلطملا ةيرحلا نيملسملا ىطعأ اذهلو
 ،قباسلا ماظنلا نم معدب ةفرحنملا شابحألا ةقرف ةضبق تحت ناك يذلا ايبويثا
 لوألو ،ءادعس نوسفنتي نوملسملا ءدبو ،سلجملل ينس سيئر باختنا متف
 ايبويثإ تمكح يتلا ةمظنألا فلتخم تحت اوشاع يذلا ليوطلا مهخير¹ يف ةرم
 .دمحأ يبأ لبق

 ةيرح( ةيساسألا تmرحلا ةيبويثإلا تايموقلا عيمجل نمضي روتسد دوج •
 يف قيبطتلا ناك نإو )احيشرتو Yاختنا ةسايسلاو ،لوقلاو ،نيدلاو ،ميلعتلا

 ردحني يذلا دمحأ يبأ نأ الا ،بولطملا ىوتسملا نود قباسلا ماظنلا لظ
 هنأ ةبسانم نم رثكأ يف نلعأ ةفاثك ةقلطملا ةيبلغألا تاذ ومورأ ةيموق نم
 ىشامتتل روتسدلا دونب ضعب ةعجارم ءدب هنأ امك ،هريفاذحب روتسدلا قبطيس
 .ةلحرملا تابلطتم عم

 عيمج يف ةيلالقتسالاو ةيرحلا نم اريبك اشماه رفوي يذلا تmالولا ماظن قيبطت •
 .ةيالو لك نmدأو ديلاقتو فارعأو ةسايس عم ىشامتي امب ،ايبويثإ ءاحنأ

 ىطعيل اهذيفنت متو دمحأ ييبأ ا» ىدº يتلا دقتعملاو ركفلاو نيدلا ةيرح نإ •
 .رارقتسإلاو نمألا ىلا هقيرط يف دلبلا نß اعابطنا

 عقوتملا نمو ،ةيبنجألا تارامثتسالا مامأ باوبألا ةيبويثإلا ةموكحلا تحتف •
 ةيئانثتسا ةصرف يطعي امم ،ابيرق ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىلا ايبويثا مضنت نأ
 .تاراقلا ةرباع ةيملاعلا تاكرشلل



 ايبويثا لعج امم ،ماظنلل ةضهانملا ةحلسملا تاهبجلا لك عم ةموكحلا تحلاصت •
 ةيسايسلا صرفلا هذه دوجو مغرو .ةحلسم ةضراعم يأ نم ةيلاخ
 ،ءاوجألا وفص ردكت يتلا تابقعلا ضعب كانه نأ الا اهريغو ةيداصتقإلاو
  :اهنمو

 6 نآلا ىتح تماق ،ديدجلا ءارزولا سيئر دض رمآتت ،ةيوق ةقيمع ةلود دوجو •
 .mداصتقا هلاشفإ ىعست امك ،دحاو يركسع بالقناو ،هلايتغإل تالواحم

 ةيموقو ،ارهمأ ةيموق( نيتقباسلا نيتمكاحلا نيتيموقلا نم نييموق نيفرطتم دوجو •
 ريغ ىرحألY وأ ،ايبويثا يف لصاحلا رييغتلا اذ» نيبعوتسم ريغ )ياركت
 .رييغتلا اذه لوبقل نيدعتسم

 يف دئاسلا بهذملا لثمت يتلا ةيسكودوثرألا ةسينكلا لبق نم ينيدلا بصعتلا •
 نم ،دالبلا يف ةعمتجم ةيحيسملا ىرخألا بهاذملا لك نم رثكألاو ،دالبلا
 كلتمتو دالبلا داصتقا نم ةريبك ةحاسم نمي� ا¸أ امك ،اهريغو كيلوثاكلا
 ةيهاركلا ةغل تردص دقلو ،تالاéا فلتخم يف تارامثتسإلا نم ةريبك ةبسن
 دض هنß هوم�ا ثيح ،دمحأ ييبأ ءارزولا سيئر دض ةسواسقلا نم ددع نم
 نرقلا يف ايبويثا مكح يذلا ملسملا يزاغلا ميهارب نب دمحأ لثم هنأو ،ةيحيسملا
 .يداليملا رشع سداسلا

 ةعمسلا ئيسلا )EPRDF( مكاحلا فالتئإلا ءاقب نأ نيبقارملا ضعب ىري •
 دوقعلا لالخ همسY بكترأ يذلاو ،تاقوعملا نم ةيبويثإلا ةيسايسلا ةحاسلا يف



 قح يف اهريغو ةيداصتقإلاو ةيسايسلاو ةيناسنإلا تازواجتلا نم اريثك ةريخألا
 .ةلودلا تاسسؤم ىلع ياركتلا ةيموق ةرطيس لظ يف ،ةيبويثإلا تايموقلا

 الو تابقعلا نم رثكأ صرفلا نß دجن اننإف تابقعلاو ةحاتملا صرفلا ىلا ºرظن اذاو
  :ةيلاتلا تاصوتلا مدقن اننإف هيلعو ،كش

 هجمارب ذيفنت يف امدق يضمي نأ دمحأ ييبأ يبويثإلا ءارزولا سيئر نم وجرأ •
 ،يقيرفإلا نرقلا ةقطنم بوعشو يبويثإلا بعشلل هدعو ام ذفني نأو ،ةحومطلا
 ليفك هدحو اذهو ،"ايبويثا يف ةيقيقح ةيطارقميدل ساسأ رجح عضو" :اهمهأو
Çةيعامتجإلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا ىرخألا جماربلا لك حاجن. 
 اوقاذ نيذلا ةصاخ ةمولظملا تايموقلا نمو امومع نييبويثإلا نم وجرن •

 ىلا اوفقي نأ ،رحلا يجراخلا ملاعلا نمو ،ةقاسلا ةيعمقلا ةمظنألا تاليو
 نأل ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تاديدهتلا دض يبويثإلا ءرازولا سيئر بناج
 .ةلادعلاو ةيرحلاو رييغتلا طوقس ينعي هطوقس

 ،ةحوتفملا ةيبويثإلا قاوسألا يف لوخدلا ىلا ملاعلا ءاحنأ يف نيرمثتسملا اوعدن •
 كونبلاو ،ةيموكحلا تاكرشلا يف ةيموكحلا ةصخصخلا نم ةدافتسإلاو
 .اهريغو ،راقعلاو ،لورتبلاو ،يشاوملاو ،ةعارزلاو ،ةيمالسإلا

 يف يضقنملا ماعلا لالخ اًظوحلم اًمدقت زرحأ يذلا يميلقإلا دمحأ ييبأ عورشم نإ
 ةداعإ يف ا"مهم اًرود بعلي ،يراقلاو يميلقإلا اهطيحم يف ةطشن ةيجراخ ةسايس لظ
 يذلا اهتناكم نم زِّزعي امب ةيلودلاو ةيميلقإلا نيتحاسلا ىلع ةيبويثإلا ةلودلا عضومت
 ةيميلقإلا ةلداعملا نمض مهم مقرك ةمظاعتم ةيمهأ اهؤوبت ىلع حضاو لكشب سكعني



 سفانتلا دعاصت ءوض يف ىربكلا ةيلودلا ىوقلل ةبسنلY يقيرفإلا نرقلا ةقطنم يف
 ةسدنه ةداعإ وحن يعاسملا راطإ يفو ،كانه دراوملاو ذوفنلا ىلع يميلقإلاو يلودلا
 تmدحتلا ىلع بُّلغتلºً Yوهرم هرارمتسا لظي نكلو .ةقطنملا يف ىوقلا تºزاوت
 امو ،ةيبويثإلا ةسايسلا ةكرح تابستكم ىلع ظافحلاو ،دمحأ يبآ هجاوت يتلا ةيلخادلا
 .يقيرفإلا نرقلا يف يميلقإلا مالسلا ديعص ىلع هتزرحأ
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