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 ح ع8108العدد :  

 انُقاتح ٔإدساجٓى فٙ قٕائى  طحفٛٙ ر٘ قاس تشؤٌ يغأاتٓى تضيالئٓى  تضايٍ يع يطانة \و 

 

ٔسدخ إنُٛا شكأٖ يٍ عذد يٍ طحفٛٙ يحافظح ر٘ قاس تشٛش إنٗ يا تعشضٕا نّ يٍ عًهٛح يًاطهح 

تال أ٘ تفاعم  تجأص تعضٓا عذج عُٕاخ يُٓىٔتغٕٚف يٍ قثم َقاتح انظحفٍٛٛ تشؤٌ قثٕل طهثاتٓى انًقذيح 

ُحِشو ْؤالء .. ٔانٕٛو ٗ  انٕٓٚحجذ٘ تغثة يٍ اإلجشاءاخ انشٔتُٛٛح ٔانًعقذج ٔطعٕتح انحظٕل عه

انتشجٛعٛح ٔقطع االساضٙ انًكافآخ ٔشًٕنٓى تًُحح ٔصاسج انثقافح انُاشطٍٛ فٙ انعًم انظحفٙ انٕٛيٙ يٍ 

 .عهٗ أعاط أَٓى نٛغٕا أعضاء فٙ انُقاتح نهظحفٍٛٛ

  

َٔحٍ ُْا فٙ انثشنًاٌ انثقافٙ انعشاقٙ فٙ انًٓجش ٔفٙ ساتطح انكتّاب انذًٕٚقشاطٍٛٛ انعشاقٍٛٛ فٙ ْٕنُذا، 

أعفُا انشذٚذ العتًشاس يثم ْزِ انظٕاْش انغهثٛح فٙ انتعايم يع طحفُٛٛا ٔإعاليُٛٛا فٙ داخم عٍ   َعشب

ئدساج ت ْزِ انكٕكثح يٍ انظحافٍٛٛ َٔطانة  تضايُُا انٕطٛذ يع يطانةانٕطٍ. ٔيٍ أجم رنك َعشب عٍ 

التٓى فٙ يشاع ى انشعًٛح انًشاس إنٛٓآانظحفٍٛٛ تانًحافظح فٙ ضٕء طهثات قٕائى َقاتحفٙ ى ٓأعًائ

 انعًم انظحفٙ فعهٛا طٕال انغُٕاخ انًُظشيح..  ىٓٔتاالعتُاد إنٗ يًاسعت االحتجاجٛح،

تشكم يخظٕص يع كم طحفٙ  سعًٙ ألعًاء انظحفٍٛٛ كافح ٔانتعايم انشؤٌ يطانثح تاعتًادٔانُقاتح تٓزا 

فٙ سفضٓا.. ٔفٙ ضٕء   األعثاب انتٙ تذعْٕا نهتؤخش فٙ قثٕل انطهثاخ أٔ  تتثٛاٌ تاعًّ ٔشخظّ أٔ انشد

ضٕعٛح يٕ أعظ قٕو عهٗانًُتظش تشؤٌ إدساج انظحفٍٛٛ كافح فٙ عضٕٚح انُقاتح ٔتال تًٛٛض ال ٚ انقشاس

انظحفٍٛٛ انزٍٚ جشٖ  تخض ششٔط انعضٕٚح انًتعاسف عهٛٓا؛ ٚهضو اتخار إجشاءاخ عاجهح تتضٔٚذ

نحٍٛ اتخار اإلجشاءاخ  انظحفٙ تًًاسعتٓى يُٓح انعًم تًٓٛشٓى ٔيظادسج حقٕقٓى تكتة تؤٚٛذ سعًٛح

ٔانتًٓٛش  انظحفٍٛٛ يٍ انزٍٚ تعشضٕا نهغثٍ انالصيح تشؤٌ انعضٕٚح.. َٔحٍ َؤكذ يششٔعٛح يطانة

ٔحظٕنٓى عهٗ انًكافآخ انتشجعٛح  تضيالئٓى يٍ أعضاء انُقاتح ٔانعًم عهٗ يغأاتٓى جًٛعا تانحقٕق أعٕج

 انتٙ ال َشاْا تهثٙ انحذ األدَٗ يٍ انطًٕح انًتطهع إنّٛ...

رسٚعح أٔ حجح ٔاألداء انٕحٛذ انًُتظش ْٕ  يُٓح انًتاعة أيش ال ًٚكٍ انقثٕل تّ تؤٚح  إٌ انتًٛٛض تٍٛ صيالء

تضافش جٕٓد  ٔاالَتٓاء يٍ حاالخ عهة انحقٕق فٙ يشحهح تتطهة يعانجح فٕسٚح عاجهح نًثم ْزِ انًشكهح

 ...حقٕق اإلَغاٌ فٙ انعشاق انجذٚذ انجًٛع فٙ يغٛشج تطًٍٛ

  

تحكًح انتفاعم ٔعذاد  انقضٛح انتحهٙانًعُٛح تطشاف األٚادٚكى َٔؤكذ تضايُُا آيهٍٛ يٍ جًٛع أَشذ عهٗ 

 اإلجشاء انًؤيم
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