امحَان ارلخايم امصادر ؾن املؤمتر ا ألول وامخبأسُيس مخيؼمي وحدة ا إلرحرًني
اإمخبأم مؤمتر ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني حتت صـار "فويـمل سوً ًة ،من أأخل اإس خـادة هرامذيا" .مفيذ اميصف امثاين
من ؿام  0202معدت زالزة ثيؼاميت إارحرًة :ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني نوـداةل ،ثيؼمي اموحدة من أأخل امخغَري
ادلميلراظي ،وحهبة الاهلاذ ا إلرحرًة (حدري) مالخنراط يف مسرية حوار حلكوت يف ًوم  02فرباٍر 0202
ابخنراظِا يف حسم واحد متخض ؾيَ مِالد ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني مخحد أأ مرحةل الإؿداد مـلد املؤمتر ا ألول
نوخيؼمي .وُاُو ًـون نوضـة ا إلرحري وًخرشٍ من أأهَ كد ؾلد مؤمترٍ ا ألول تيجاح يف امفرتة من  21-20هومفرب
.0202
يف ُذا اموكت اذلي ًُـلد فَِ مؤمتر ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني ،داخو ًَا ،ثوخد تالدان يف أأوضاع حرخة نوغاًة،
وذكل حراء امس َاسات امخدمريًة وارلعرية اميت ثخٌاُا هؼام ادلهبة امضـحَة ندلميلراظَة وامـداةل (حضدع)،
واميت اكهت هدِجهتا امزج ابمحالد يف حروب دموًة مؽ لك دول ادلوار والاىزلق هبا يف ىزاؿات خعرية .ويف
ُذا اموكت ًزتامن اهـلاد املؤمتر واملرن الإفرًلي ومٌعلة امححر ا ألمحر ثخلاذفِام اماراؿات ارلعرية اميت خذتت
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الاُامتم ادلويل اإههيا .ول ًخوكف ا ألمر ؾيد ذكل اذلد ،تل ويف ُذٍ ا ألزياء ً ،واخَ امـامل كاظحة اخملاظر
املزتاًدة اميامجة ؾن خاحئة امكروان وامخووث امليايخ ا ألمر اذليٍ ،زًد من أأمهَة اهـلاد ُذا املؤمتر.

أأهيا امضـة ا إلرحري امـؼمي،
هؼام ادلهبة امضـحَة ندلميلراظَة وامـداةل "حضدع" و أكهَ مل ٍكفَ وضـَ نوـراكِل اميت حتول دون حامًة
امس َادة اموظيَة ومتكن امضـة ا إلرحري من وضؽ دس خورٍ اموظين واخذَار ذمثوََ يف اذلكومة ؿىل ضوئَ،
فلد ؾكف ؿىل حرَُة امضـة وجتوًـَ وجتَِهل واحذاكر لك املوارد واملدرات ،ا ألمر اذلي دفؽ املواظن
ا إلرحري نوخفكري يف حرك امحالد وامححر ؾن خمارج يف دول املِجر .اإذن وابخملخار ،فا َّإن هؼام "حضدع"
ثس َاساثَ ثكل ،جسخة يف اإًلاع س َادة امحالد يف خماظر مجة .فمبالحؼة اجملال امس َايس ،جند أأهَ و ً
تدل من
أأن ٌسمح نوضـة يف امـُش ثسالم وذمارسة وضاظاثَ امس َاس َة حبرًة ،اؾخرب ثكل املامرسة حرمية .ومخبأهَد
وجتذٍر س َاس خَ املـادًة نوخـدد امس َايس ودلق أأسفني الاهلسام تني امضـة درج ؿىل اس خغالل امخحاًيات
الإجياتَة واملمتثةل يف امخـدد انوغوي وادلًين وامثلايف اميت ًذخر هبا اجملمتؽ ،و ً
تدل من اس خخدارما ثضلك
اإجيايب ،اؾمتدُا وس َةل نوخفرًق تني مكوانثيا املخبخِة ،مَدس ىن هل مواصةل احذاكر لك ملدرات امحالد ،دون
وازع من مضري ودون أأي مسوغ كاهوين ذلرمان امضـة من لك اذللوق الاوساهَة واملدهَة وامس َاس َة وامزج
ابمكثري من املواظيني يف امسجون واملـخلالت وإاخفاهئم مـلود دون حمامكة .ومل ًخوكف ا ألمر ؾيد ذكل اذلد،
فلد معد اميؼام ،ؿىل ثوكِؽ اثفاكات ومـاُدات مؽ كوى خارحِة دون ؿمل امضـة.
مل ًيحار حد الاحذاكر فامي ثلدم ،تل فلد امذدت ًد اميؼام مخصل اإىل ادلؿامات ا ألساس َة مالكذصاد
اموظين واملمتثةل يف ا ألرض واملوارد امخرشًة واملامَة .وؿرب جرانمج "امسخرة وامـحودًة" ٌس خغل أأحساد
امض حاب حتت ذرًـة ارلدمة اموظيَة واميت هون مِا اإدارة خاصة هبا ؿىل اهلاض املؤسسات الاكذصادًة
اموظيَة اميت دمرُا معدً ا مغاًة امدسخة يف مـاانة امضـة وحرماهَ من موارد تالدٍ ابملول أأن امحالد فلرية،
ً
مدساءل تـيجَِة ُدفت امدسرت ؿىل ما ًمت هنحَ من ثروات امحالد من كدل
نام زمع ر أأس اميؼام ذات مرة،
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هؼامَ؟ ،أأمُست ملدرة الاكذصاد اموظين ؾيدان حمدودة ول ثخجاوز ثبأمني ملمة امَوم ابمَوم؟ أأٍن ثكل
املصاهؽ؟ و أأٍن دور مِياءي مصوع وؾصة وامرثوة امححرًة...اإخل يف الاكذصاد؟ كال ذكل تلصد اذلَووةل
دون أأن ٍكون املواظن مس خفِدً ا من خريات تالدٍ ومواردُا مَصحح ؾرضة نووكوع يف خماظر انوجوء وادلوع
واملبيس.
ثوكف املؤمتر ابُامتم مؽ امضؤون الاحامتؾَة وتًِة ارلدمات ولحغ أأن س َاسة اميؼام امخـوميَة هتدف اإىل
جتَِل امياس ،فلد أأدخوت يف لك املدارس اإدارات ؾسكرًة مخجـل من أأسامَة امحعش وامرتَُة ؿالمة
فاركة ثـمتد ؿوهيا لك املؤسسات امخـوميَة مثوِا مثل لك اإدارات ومؤسسات امحالد .وكد ثبأند نومؤمترٍن من
خالل املخاتـة انوصَلة من أأن هؼام "حضدع" ًـمل مبهنجَة واحضة هتدف اإىل ثلوًض امس َادة اموظيَة
وهتدًد متاسم امًس َج اجملمتـي إلرحراي .و أأ ً
خذا لك ما ثلدم ابذلس حان ،فلد كمي املؤمترون اإن "حضدع" جمرد
هؼام دٍكذاثوري ل ميكل أأي مرشوؾَة ذلمك امحالد.

أأهيا احملرتمون املياضوون من أأخل اإرساء امـداةل يف إارحراي،
ملد ؾكف مؤمتر ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني ؿىل دراسة ادلور امِام املياط تلوى املـارضة ا إلرحرًة اميت جسـى من أأخل
اإحداث امخغَري ادلميلراظي وحتلِق امـداةل املًضودة ،وثوصل اإىل رضورة أأن ًـمل ازلَؽ يف مـسكر املـارضة ثضلك
مضرتك من أأخل حتلِق امِدف ا ألول واحملوري واملمتثل يف إازاةل هؼام "حضدع" وامـمل من أأخل حرك امخفاصَل ادلكِلة
اميت ل ثدٌاسة و أأوموايت املرحةل امراُية .ويف ُذا امس َاق ،وإاهعالك ًا من املٌاؿة املائةل أأن امـمل امليؼم واملدروس ُو
ضامن اميجاح ،أأوىص املؤمترون املـارضة ا إلرحرًة امس َاس َة مهنا واملدهَة ومٌؼامت اجملمتؽ املدين ترضورة امخًس َق ثضلك
مضرتك من الن نووصول م أأُداف املًضودة وامخعوؽ اإىل ا ألمام وامـمل من أأخل ثاليف حدوث مضتالت ظارئة يف
إارحراي املس خلدل وذكل ؿرب ثخين امربامج واذلوول امرضورًة ودمع امضـة ومٌؼامثَ مخوحَِ توصةل اميضال يف الاجتاٍ
امصحَح اذلي ًوصل نوغاايت املرحوة ،ؿرب مواهجة امـدو ا ألول املمتثل يف اميؼام املامئ يف إارحراي ،وذكل يف وكت حزداد
فَِ أأزمات اإدارثَ ادلاخوَة واميت توغت حد الاهفجار ؿىل حنو ًيذر تدرشذمَ يف أأي ذلؼة وحدوث فراغُ .ذا ا ألمر دفؽ
املؤمترٍن دلؾوة املـارضة ا إلرحرًة اإىل ثوحِد هجودُا وجتاوز خالفاهتا امثاهوًة ،مل أأ ُكذا فراغ ،اإذا حدث ،تعرًلة مٌؼمة
ومس يودة من كدل امضـة ،نوحَووةل دون حدوث فوىض.
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أأهيا َّ
امضـة ا إلرحري امـؼمي،
انكش املؤمترون أأسس ودؿامئ امسالم والاس خلرار وادلميلراظَة ؿىل املس خوًني ا إلكوميي وامـاملي ولحؼوا أأهَ
وابس خثٌاء هجات حمدودة ل حرغة يف امـُش ثسالم ،فلك امضـوب حرًد امـُش يف سالم ومِا مصوحة فَِ.
مِذا امسخة فاإن ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني ،مكوهَ ًياضل من أأخل حتلِق مصاحل امضـة واحملافؼة ؿوهيا ،فِو
ًؤمن يف املضااي امخامَة:
أأساس ادلميلراظَة يه امـداةل واذلمك امراصد وس َادة املاهون .ؿوََ ومخـُش دوةل ما يف سالم ووئام ،لتد من
أأن ٌسود فهيا املاهون مَيؼم حِاة صـهبا وًضحط اإًلاع اإدارهتا .وؿىل حنو ذمازل ميك ثـُش ادلول وصـوهبا يف
سالم ،ابمرضورة أأن ثخلِد ٌ
لك مهنا ابإحرتام املاهون ادلويل اذلي ًيؼم وًضحط ؿالكاهتا امحًَِة .واهعالكًا من
فِمَ نولواهني ادلومَة وما ثوـحَ من دور ُام يف ثيؼمي ؿالكات ادلول،فاإهَ ًؤمن اإمياانً ل ًزتؾزع ترضورة
احرتام س َادة ادلول وحرمة أأراضهيا وؿىل اس خـداد رلوق ؿالكات مؽ لك دول امـامل ؿىل كاؿدة الاحرتام
املخحادل .واهعالكًا من ذات املاؿدة ،وؿىل امـكس من دتووماس َة اس خخدام امسالح يف حل امزناؿات ،اميت
درج ؿىل اثحاؾِا هؼام "حضدع" ،فاإن ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني ًؤمن ترضورة تياء ؿالكات دتووماس َة أأساسِا
امسالم وغاٍهتا حتلِق ا ألمن والاس خلرار وامخمنَة ومراؿاة املصاحل املضرتنة ومٌعولِا الاحرتام املخحادل مس َادة
لك دوةل ؿىل أأراضهيا وامكف ؾن امخدخل يف امضؤون ادلاخوَة ملك مهنا.
وفامي ًخصل ابمخعورات اميت جضِدُا اإزَوتَا ،وؿىل امرمغ من أأن اىهتاء حاةل امالسمل-وامالحرب ،اميت اس مترت
ذلوايل  02ؿا ًما ،تني هؼام ادلهبة امضـحَة ندلميلراظَة وامـداةل (حضدع) يف إارحراي وهؼام ادلهبة ادلميلراظَة
امثورًة نوضـوب الإزَوتَة (ج.د.ث.ش .إا) واميت اس مترت ذلوايل  02ؿا ًما ،اإل أأن الثفاق املربم تني امعرفني،
من هجة فِو ل ًـين ،تبأي حال من ا ألحوال ،امضـة ا إلرحري ،مكون ثوكِـَ َّت دون مضارنخَ ودون ؿومَ،
ومن هجة أأخرى ،أأهَ واب ألساس مل ثؤخذ يف اذلس حان ،ؾيد ثوكِـَ ا ألسامَة وا إلحراءات امصحَحة اميت ثددؽ
ؿادة ؾيد إاجرام ُكذا اثفاكات .وا ألدىه وا ألمر ،ونام لحغ املؤمترون ،أأهَ وؿىل امرمغ من أأ َّن ادلِات اميت
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اكهت مٌخرظة يف امححر ؾن حوول ملضَة خالف اذلدود تني امحدلٍن مكؤسسات ا ألدم املخحدة والإحتاد
الإفرًلي وغريُام ،كد ت ثغَُهبا دون أأس حاب ومربرات ملٌـة ؾن املضارنة يف معوَة امخوكِؽ ؿىل اثفاق امسالم
ا ألخري ومكوهَ ًفذلر اإىل املصداكِة ول ٍراؾي مصاحل امضـة ا إلرحري تل وٌضلك هتدًدً ا نوس َادة اموظيَة،
كرر املؤمتر رفضَ تلوة وجسخري لك الإماكانت املخاحة ملواهجخَ وإافضاهل .ومبـزل ؾن ؿمل امضـة ا إلرحري
ومـرفذَ ،فاإن هؼام "حضدع" ،اذلي ل ًـرف ول حيمل ،تعحَـخَ ،أأي مسؤومَة وظيَة ،كد اثفق مؽ اميؼام
الإزَويب حول كضااي وجمالت ص ىت ،كادثَ اإىل امزج إابرحراي يف أأثون اذلرب الإزَوتَة ادلاخوَة ،اميت ل انكة
مضـحيا فهيا ولمجل .واكهت هدِجة ثكل امـرتدة ً
وابل-:
 كام تخجرًد محةل غزو مضِودة ومداهة ؿىل املس خوى امـاملي؛
 ألهَ جيِل املاهون ول ًـمل تَ ،اصرتك يف ثكل اذلرب ؿىل حنو أأػِرٍ توضوح مهت ًما يف املسامهة
يف ارحاكب حرامئ حرب؛
 اإذلاق خمخوف أأهواع امفؼائؽ ابملدهَني املساملني وهوهَ مهت ًما ثضلك هحري تخدمري مؤسسات ذات ظاتؽ
حمنوي وخدمايت؛
 دخوهل معدً ا ووفق جرانمج يف حرب داخوَة اإزَوتَة؛
 ارحاكب حرمية اخذعاف وإاخفاء مالحئني اكهوا حتت حامًة املفوضَة امسامِة م أأدم املخحدة مضؤون
امالحئني.
ًدؾو ثيؼمي وحدة ا إلرحرًني حتمَل املسؤومَة ملك من كاد ثكل اذلرب أأو خعط مِا وثلدميَ إاىل احملامكة.
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تـد ثلدمي ثلرٍر انوجية امخحضريًة ،يف ادلوسة الافذخاحِة واهخخاب سكراترًة مخلوم تدس َري خوسات املؤمتر،
تد أأت أأوىل ادلوسات ًوم  20هومفرب  .0202ؾلة مٌاكضة ثلرٍر اجملوس املرنزي ولك املسدٌدات وامواثئق
امللدمة نومؤمترٍن ابإسِاب ،متت اإخازهتا واملصادكة ؿوهيا .ويف ارلخام ت ،ابلإكرتاع امرسي ،اهخخاب جموس
ؾضوا أأصَ ًال و 4أأؾضاء مرحشني،رممخَ جس َري وضاظات امخيؼمي خالل ا ألؾوام
مرنزي مكون من ً 02
امثالزة املادمة .وابجناز لك ما ثضميَ خدول ا ألؾامل ،رفـت ادلوسة ابإؿالن هناًة املؤمتر تيجاح.
"فويـمل سوً ًة ،من أأخل اإس خـادة هرامذيا"
املؤمتر ا ألول وامخبأسُيس مخيؼمي وحدة ا إلرحرًني
 21هومفرب 0202
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