
ديمقراطية »االكلرييوس« الجدد
ف��ا ن���دري- اأم���ام اإ���ش��رار اح���زاب امل�شرتك 

على عدم اإج��راء االنتخابات النيابية- عن اأية 

دميقراطية ميكن احلديث..؟

حقيقة اإن الدميقراطية تتعر�ض اليوم الأعداء 

عن�شريني حاقدين يحملون قناعات فكرية حترم 

الدميقراطية على ال�شعب.. ل��ذا فهم ي�شعون 

عن�شرية  مبقايي�ض  ل��دمي��ق��راط��ي��ة  ا لتف�شيل 

ومناطقية وبعقليات اإقطاعية وانف�شالية واإمامية 

ت�شاندهم قوى منحرفة تتخفى حتت �شعارات 

قومية بعد اأن ب��داأت تخ�شر بع�ض امتيازاتها 

اأمام هذا النهر الدميقراطي اجلارف الذي ن�شف 

اأ�شاليبها اال�شتبدادية.

موقف شجاع
اإن �شم�ض الدميقراطية قد اأحدثت تغيريًا وا�شحاً 

يف كل مناطق اليمن وب��داأت نتائجها االيجابية 

تفر�ض ح�شورها بقوة يف وعي املجتمع.

اإذًا فثمة خوف من هذه التحوالت والتي تعد 

مبثابة انقاب على الذين ظلوا يح�شدون مكا�شب 

وم��ن��اف��ع مالية وام��ت��ي��ازات دون ح��ق وحتت 

م�شميات عدة ال تختلف عن اأولئك الكهنة الذين 

ظلوا يزعمون اأن لهم �شكوكاً اإلهية حلكم ال�شعب 

اليمني.

 وبعيدًا عن بقية التفا�شيل يف هذا املو�شوع، فاإن 

ما يعنينا هنا ق�شية االنتخابات النيابية.. وهل 

اجراوؤها اأ�شبح خطرًا على الدميقراطية.. اأم اأن 

تاأجيلها هو اإعان موت �شريري للدميقراطية داخل 

غرفة اإنعا�ض اأطباوؤها ميلي�شيات ال�شموليني وبقايا 

رهبان عهود التفتي�ض..؟

اأعتقد اأن اع���رتاف امل��وؤمت��ر ال�شعبي العام 

بخطاأ قبوله تاأجيل االنتخابات النيابية 2009م 

جاء مبثابة رد وا�شح وموقف �شجاع نقراأ فيه 

ا�شت�شعاره مل�شئولياته الوطنية والتاريخية يف 

احلفاظ على الدميقراطية وع��دم ال�شماح الأيِّ 

كان م�شادرة حق من حقوق ال�شعب املكفولة 

د�شتورياً.

شيطان »التوافق«!
وم��ن دون �شك ف��اإن امل��وؤمت��ر ال�شعبي العام 

وحلفاءه قد ا�شتفادوا من جتربة ودرو�ض التاأجيل 

لانتخابات الربملانية والتمديد ملجل�ض النواب 

احلايل عامني.. واأدركوا اليوم اأن التمديد للربملان 

كان ُطْعماً قدمته اأحزاب امل�شرتك للموؤمتر لتنفيذ 

خمطط ي�شتهدف االأم��ن واال�شتقرار يف الباد.. 

الإدراكها متاماً اأن املوؤمتر كان �شيح�شد االأغلبية يف 

مقاعد الربملان لو جرت االنتخابات يف عام 2009م، 

و�شيفوت عليها فر�شاً كثرية لعل اأهمها اأن �شرعية 

ال�شلطة الت�شريعية �شتكون من ال�شعب ولي�ض من 

اتفاق حزبي.. اإ�شافة اىل اأن اأح��زاب املعار�شة 

بذلك التمديد هيَّاأت اأجواء �شيطانية للحيلولة دون 

حتقيق ا�شتقرار �شيا�شي.. ولذلك حاولت اأن تعيق 

املوؤمتر عن تنفيذ براجمه االنتخابية، كما عملت 

على تغذية ال�شراعات وبث جراثيم املناطقية 

والدعوات املري�شة ون�شرالعنف والكراهية.

لذا فاإن اأي تاأجيل لانتخابات اأو متديد جديد 

للربملان يعني الت�شليم بال�شرعية احلزبية كبديل 

�شاذ لل�شرعية الد�شتورية، وم�شادرة اإرادة 

ال�شعب.. وخطاأ كهذا لو حدث قد ي�شع اليمن يف 

كف عفريت »التوافق« احلزبي وتعطيل الد�شتور 

والقانون.. وهذا ما ت�شعى اإليه اأحزاب املعار�شة.

اإن اأحزاب امل�شرتك عندما ترف�ض االنتخابات 

النيابية فهي تدافع عن حياتها الأنها ت��درك اأن 

م�شاركتها  يف اأي انتخابات �شتكون هي اآخر 

حمطات حياتها ال�شيا�شية.. فلي�ض من املعقول اأن 

تقبل باالنتخابات، يف حني مل ت�شتطع اأن تتفق على 

اإ�شدار بيان م�شرتك ترحب فيه ب�شيوف خليجي 
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خيار اسرتاتيجي
لذا.. من امل�شتحيل اأن تتفق هذه االأحزاب على 

قوائم مر�شحني م�شرتكة، اأو برنامج انتخابي 

واحد، عاوًة على اأن خو�شها االنتخابات النيابية 

�شيكون مبثابة بيان نعي لوفاة ذل��ك التحالف 

ال��ذي اأ�شبح اأ�شبه ببقرة حلوب ت��در اأم��وااًل 

باهظة وامتيازات ووجاهة، دون حاجة للن�شال 

الدميقراطي.

لذا فاإن ذهاب امل�شرتك اىل 27 اأبريل 2011م 

من امل�شتحيات.. وعلى املوؤمتر ال�شعبي العام 

ال�شيا�شية يف  ح����زاب والتنظيمات  وبقية االأ

ال�شاحة الوطنية اأال تراهن على ذلك اأبدًا.. لكن 

ذل��ك ال يعني اأن حزبي اال�شاح واال�شرتاكي 

�شيقاطعان االنتخابات فذلك القرار ال ميكن اأن 

ي�شمح به اال�شاح كما لن يكرر احلزب اال�شرتاكي 

نف�ض اخلطاأ الذي وقع فيه يف انتخابات 1997م.. 

و�شي�شاركون يف االنتخابات والتناف�ض حتت 

م�شمى م�شتقلني، لذا فخيار املقاطعة بالتاأكيد 

خيار ا�شرتاتيجي مهم بالن�شبة لهما للتخل�ض من 

االأح��زاب ال�شغرية وال�شورية اأو ما ا�شطلح 

على ت�شميتها باأحزاب الكهنة املن�شوية يف قوام ما 

ي�شمى اللقاء امل�شرتك.. الأنه من غري املنطقي اأن 

يت�شاوى اال�شاح اأو اال�شرتاكي مع بقية االأحزاب 

يف القوائم االنتخابية اأو غريها.. اأو اأن يتنازل 

اأحدهما عن دوائر م�شمونة لُتمنح لتلك االأحزاب 

التي ال متلك �شعبية وال ح�شورًا اأو قبواًل لدى 

الناخبني.

هذه امل�شببات وغريها جتعل اأحزاباً يف امل�شرتك 

تتعمد اإف�شال احل��وار، خوفاً من الو�شول اىل 

ن��ه��ا حتر�ض على  االنتخابات الربملانية كما اأ

تبني خيار املقاطعة يف حال ف�شلها يف تاأجيل اأو 

عرقلة االنتخابات.. اأي اأنه من املحال اأن تقبل 

باالنتخابات حتى ل� قبل امل�ؤمتر بكل �شروط 

امل�شرتك.. الأن امل�شكلة واالأزمة احلقيقية تكمن 

داخل امل�شرتك ولي�شت يف تهيئة االأجواء خ�شو�شاً 

واأن االأجواء قد اأ�شبحت مهياأة جدًا وجنح املوؤمتر 

يف ذلك بدليل اأن بطولة خليجي ع�شرين جرت يف 

الباد وتابع تفا�شيلها العامل دون حدوث اأية 

منغ�شات، ومل يعد باإمكان امل�شرتك اأن يعزف على 

ورقة االنفات االأمني بعد اليوم اطاقاً.

ما املطلوب إذًا؟
۹ اإن املوؤمتر ال�شعبي العام وحلفاءه لي�شوا 
بحاجة اىل اأن يخو�شوا جولة من املعارك العبثية 

مع امل�شرتك اطاقاً.. بل عليهم اأن ينقلوا اخلاف 

لل�شعب ولي�ض ل�شواه.. فقوة املوؤمتر ال�شعبي العام 

م�شتمدة من ال�شعب ولي�ض من اأ�شباح اخلارج.

على امل��وؤمت��ر وبقية االأح���زاب والتنظيمات 

ال�شيا�شية اأال ي�شمحوا جمددًا بطرح اأية ق�شية 

وطنية حلها بيد ال�شعب على اأي اأجنبي �شواًء 

ج��اءت عرب ماحظات اأو تو�شيات اأو ن�شائح 

ويكفي ما حدث خال ال�شنوات، واال�شتفادة من 

التجربة امل�شرية.. ويكفي اأن تاأجيل االنتخابات 

النيابية بناًء على اتفاق فرباير 2009م.. ك�شف لنا 

عن قيام قيادات يف اأحزاب امل�شرتك مبحاولة اأقلمة 

احلوار وا�شتدعاء اأطراف خارجية للتدخل يف �شاأن 

ميني داخلي بحت. ۹

benanaam@gmail.com

نجيب علي

¿ اأجانب ومنظمات ُتعنى بال�شاأن 
الدميقراطي واالنتخابي يف اليمن يبدو 

اأن��ه��ا انحرفت ع��ن م�شار امل��ه��ام التي 

ينبغي اأن توؤديها و�شارت كمن يحاول 

تن�شيب نف�شه حار�ض بوابة وت�شمح ملن 

تريد بالدخول ومتنع من تريد..

ول��ق��اءات  وتعليقات  ت�شريحات 

�شحفية عدة للقائمني عليها توحي يف 

م�شمونها بالتدخل ال�شافر يف ال�شاأن 

اليمني واخل��و���ض يف جوانب المتت 

باأية �شلة لواجبات ه��ذه اجلهات.. 

منذ متى كانت حقوق ال�شعب اليمني 

املكفولة د�شتورًا وقانوناً بيد اأ�شخا�ض 

غري مينيني اأو تخ�شع الأهواء واأمزجة 

قيادات حزبية يف امل�شرتك اأ�شبحت 

كزجاجة »كوكاكوال« بني يدي اأطراف 

خارجية ت�شعها يف الثاجة وتخرجها 

متى ت�شاء لت�شرب منها قليًا وت�شتفيد 

م��ن غ��ازات��ه��ا يف ت��ق��دمي وج��ب��ة �شيئة 

اله�شم.

ومثلما تنا�شت هذه االأوكار امل�شبوهة 

اأن عليها اإب��داء ال��راأي لدعم امل�شرية 

الدميقراطية يف اليمن والرقابة على 

االنتخابات وحت�شني العاقات بني 

اليمن والبلدان التي ميثلونها.. فاإن 

اأح��زاب امل�شرتك نف�شها تنا�شت اأنها 

تعي�ض داخل اليمن ومل تعد قادرة على 

اأن تواكب يف نظرتها واقعه املعي�ض 

حيث اأ�شبحت تعتمد على نظرة من يف 

اخلارج لي�شعوا وي�شرحوا لهم ما هية 

ال�شورة يف الداخل.. وطاملا واحلال 

كذلك لي�ض غريباً اأن تطالب اأح��زاب 

اللقاء امل�شرتك ومعها تلك اجلهات 

بتطبيق النظام والقانون والد�شتور، 

ثم ت�شتنكر دعوة املوؤمتر ال�شعبي العام 

الإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها 

وترف�ض التجاوب مع اأية مبادرة حل 

ومتتنع عن تنفيذ اأي اتفاق مت التو�شل 

اإليه معها.

يدرك ال�شعب وحزبه الرائد املوؤمتر 

ال�شعبي العام اأن تلك الدعوات املتعددة 

االجتاهات التهمه بتاتاً، ول�شان حاله 

ي��ق��ول: »ب�شياح ال��غ��راب ال ي�شقط 

املطر«.

ولن ي�شمح �شعبنا الأي حزب بالبحث 

عن تقا�شمات خ��ارج نطاق الد�شتور 

والقانون وال حتتكم ل�شندوق االقرتاع، 

فاإرادة ال�شعب فوق كل حماوالت اإثارة 

الفنت بني اأبناء اليمن اأو جر ال�شذج من 

االأح��زاب وت�شخريهم كمر�ض ينه�ض 

اجل�شد اليمني ال�شليم وال�شحيح..

ف��ع��ًا.. الب���د م��ن احل���ذر م��ن حيث 

االأم��ان.. وكم من خ�شائر تذهب بفعل 

نريان �شديقة!۹

 »بصياح الغراب 
ال يسقط املطر«!!
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محمد أنعم

يوؤدي احلزب يف االأنظمة الدميقراطية وظائف مهمة منها:

اأواًل: اإيجاد مكان مائم وم�شرتك للحياة ال�شيا�شية. ثانياً:

 تعبئة املواطنني حول برنامج �شيا�شي موحد للو�شول اإىل احلكم يف حال 

احل�شول على اأغلبية برملانية اأو باال�شرتاك مع اأحزاب اأخرى اأو بالتاأثري على 

قرارات ال�شلطة احلاكمة.

ثالثاً: العمل احلزبي يقدم للباد قادة ذوي خربة �شيا�شية ال�شتام احلكم.

لكي ال ُيحتكر احلكم من حزب واحد فقط، تبني لعديد من ال�شعوب اأن 

الطريق االأف�شل للو�شول اإىل حكم دميقراطي هو يف التعددية احلزبية 

التي تبدو �شرورة اأ�شا�شية لتطبيق الدميقراطية ب�شكل اأ�شلم، الأنها تعطي 

احلق للمواطنني باالنت�شاب اأو لتاأييد احلزب الذي يرونه اأ�شلح للحكم اأو 

للم�شاركة فيه. فالتعددية مبداأ عام ملزم للجميع يتيح اإمكانية تداول ال�شلطة 

بني االأحزاب عن طريق انتخابات عامة ونزيهة.. لذا ال ميكن قبول االأحزاب 

التي �شوف ت�شتغل التعددية احلزبية للو�شول اإىل احلكم والق�شاء عليه 

حتت �شعارات دينية اأو بادعاء دور تاريخي قيادي لاأخذ بكل مرافق الدولة 

والت�شلط على �شمائر النا�ض وحتديد م�شريهم، خمالفة بذلك كل مواثيق 

الدميقراطية ال�شليمة وحقوق االإن�شان.

االأحزاب الدميقراطية تكون مفتوحة لكل املواطنني. اأما االأحزاب الدينية 

اأو الطائفية اأو القبلية اأو الفئوية فهي تولد اإ�شكالية اأ�شا�شية الأنها تقوم على 

االنغاق واالإق�شاء وتعمل ل�شالح ق�شم من املواطنني. هذا الت�شرف يطعن 

باملبداأ االأ�شا�شي للدميقراطية اأي امل�شاواة يف املواطنة للجميع دون اأي متييز.  

اأما عن متويل االأحزاب فمن ال�شروري اأن تتم عن طريق التمويل ال�شعبي 

ومتويل الدولة ب�شكل وا�شح وحمايد تبعا للقانون الإبعاد ت�شلط راأ�ض املال 

اأو املوؤ�ش�شات الدينية وغريها ممن لهم م�شلحة خا�شة ال�شتغال الدولة.  

 اإن اأهم موؤ�شرات الدميقراطية يف الدولة وال�شلطة، ما يتم داخل االأحزاب من 

اإدارة دميقراطية من حيث حرية التفكري وحرية النقد وامل�شاركة اجلماعية يف 

اتخاذ اأهم القرارات وانتخاب القادة ورقابتهم اأو اإ�شقاطهم من القيادة احلزبية. 

املهم يف العمل احلزبي هو الوالء لربنامج احلزب واأفكاره ولي�ض الوالء لاأفراد.

االنتخابات
كما اأن حق االنتخاب يف الدميقراطية هو حجر االأ�شا�ض فيها. الأنه الو�شيلة 

التي متنح ال�شرعية ال�شيا�شية للحاكم الإدارة الدولة خلدمة ال�شعب.

ا�شتعمال حق الت�شويت هو ذروة امل�شاهمة الدميقراطية واأكرثها تاأثريا 

على م�شتقبل احلكم. املهم اأن يتجه اإىل �شناديق االق��رتاع اأكرب ن�شبة من 

املواطنني الختيار من ميثلهم لت�شيري دفة احلكم. ولكن »كمية« النا�ض غري 

كافية للم�شاهمة الدميقراطية، هناك كذلك نوعية الت�شويت. مبا اأنه ميكن 

اأن ينتج عن االنتخابات تغيريات جذرية قد تقدم اأو توؤخر الباد. لذا من 

احلكمة والواجب الوطني االطاع الازم على الربامج املعرو�شة لاأحزاب 

ومر�شحيهم الختيار االأف�شل عن معرفة.

اال�شتخفاف بحق الت�شويت اأو القول املاألوف »اأن �شوتي الفردي ال يوؤخر 

وال يقدم«، يفرغ الدميقراطية من ماهيتها االأ�شا�شية وهو حكم ال�شعب 

بال�شعب ولل�شعب. ال�شذاجة واجلهل لن يو�شا اإىل احلكم اإاّل امل�شعوذين 

الذين يتاعبون باأكاذيبهم وحيلهم واأموالهم ل�شراء اأ�شوات اجلهلة.

اأ�شلوب وطريقة االنتخابات ت�شابه كافة اأنواع االنتخابات اأو اال�شتفتاءات 

ال�شعبية من نقابية واجتماعية. ت�شع على املحك م�شتوى الوعي الدميقراطي 

ومدى تطوره. فوجود رقابة جدية للرت�شيح واالنتخابات من قبل هيئات 

م�شتقلة حملية اأو دولية متكن الدميقراطية الأخذ مكانة مرموقة يف قلوب 

املنتخبني مما يوؤدي اإىل احرتام املوؤ�ش�شات التي يتم فيها االنتخاب ويح�شل 

كل مر�شح منتخب على �شرعية كاملة.

لتثبيت اأركان الدميقراطية، على احلكومة املنتخبة اأن تفي بوعودها التي قدمتها 

لل�شعب اأثناء احلملة االنتخابية. هذا ينطبق اأي�شا على كل املوؤ�ش�شات التي فيها 

انتخابات. من �شرورات الدميقراطية كذلك ال�شفافية يف ت�شيري اأمور الدولة واحلوار 

الدائم بني احلاكم واملحكوم عن طريق و�شائل االإعام وجملة ات�شاالت منّوعة مثل 

ح�شور النائب اأو الوزير ب�شكل دوري يف دائرته االنتخابية ليعي م�شاكل النا�ض يف 

واقعهم اليومي لتكون قراراته واإجراءاته مت�ض م�شلحة النا�ض الفعلية.۹

* اأ�شتاذ الفل�شفة ال�شيا�شية - كندا »بت�شرف«

الديمقراطية واألحزاب
االنتخابات تمنح الشرعية إلدارة البالد

حق االنتخاب هو حجر األساس للديمقراطية

األحزاب الدينية والطائفية والفئوية تقوم على االنغالق واإلقصاء

¿ الحزب هو تجمع من المواطنين حول مجموعة 
من األفكار تتبلور في برنامج سياسي يشرح تصور 
الحزبيين في تسيير الدولة في حال وصولهم إلى 

الحكم عن طريق انتخابات عامة.

¿ النهج الديمقراطي في بالدنا يمر بمرحلة مهمة، ربما هي األصعب على االطالق.. 
فمحاولة أحزاب المشترك اختصار الديمقراطية بما تسميه »بالتوافق« الحزبي، يجعل 
مصير هذه التجربة في قبضة حزام ناسف.. كما أن رفض إجراء االنتخابات النيابية 
في موعدها يجعل الخوف على الديمقراطية في ازدياد، خاصة بعد أن صارت االحزاب 
الشمولية تعتبر إجراء االنتخابات النيابية انقالبًا على الديمقراطية .. وال ترى قيادات 
المشترك غضاضة في مبايعة مجلس النواب ليظل مدى الحياة دون انتخاب، فال ضير 
لديهم في ذلك ابدًا طالما أن هذه المتاهات الحوارية ستفضي إلى تصفية الديمقراطية 

في ساحة إعدام مفتوحة وبمباركة المنظرين الجدد للديمقراطية.

اإلصالح واالشرتاكي سيشاركان 
يف االنتخابات »مستقلني« هربًا 
من أحزاب الكهنة
إجراء االنتخابات 
يعني اإلعالن رسميًا 
عن موت املشرتك

قوة املؤتمر مستمدة من الشعب 
وليس من أشباح الخارج

أحزاب املشرتك تسعى ملبايعة الربملان مدى الحياة

دشن تعويضات عدد من املنازل املهدمةتكريم رواد األغنية اليمنية وشباب الوحدة بلحج

هاجر: صعدة بحاجة إىل األمن وتضميد الجراح
¿ يعد ملتقى �شباب الوحدة خال االيام 
القادمة لتكرمي عدد من رواد االأغنية اليمنية 

برعاية فخامة االخ علي عبداهلل �شالح رئي�ض 

اجلمهورية يف تظاهرة ثقافية واأدبية وفنية 

واإعامية كبرية.

 وقال امل�شرف العام للملتقى االخ حم�شن 

التي  الفعالية  ان  النقيب حم��اف��ظ حل��ج 

�شتحت�شنها حمافظة عدن تاأتي تقديرًا وعرفاناً 

ل��اأدوار التي ر�شمها رواد االأغنية اليمنية 

خال م�شرية عطائهم احلافلة باأروع املاآثر 

واملاحم الفنية اخلالدة التي تر�شخت يف 

ذاكرة ووجدان ال�شعب.

واأو�شح النقيب اأن التكرمي يرعاه اال�شتاذ 

توفيق �شالح عبداهلل رئي�ض الهيئة العليا 

للملتقى الوطني ل�شباب الوحدة.

 وياأتي يف قائمة املكرمني الفنانون علي بن 

علي االآن�شي ، حممد مر�شد ناجي، علي عبداهلل 

ال�شمة، اأحمد بن اأحمد قا�شم، حممد حمود 

احلارثي، حممد �شعد عبداهلل، حممد حم�شن 

عطرو�ض، في�شل علوي واآخرون.۹

¿ اأكد حمافظ �شعدة طه هاجر اأن ال�شلطة املحلية �شتعمل على اإعادة 
جميع اخلدمات واالحتياجات للمواطنني يف املناطق التي يتوافر فيها االأمن 

واال�شتقرار وموا�شلة اإعادة البناء واالإعمار ملا دمرته فتنة التمرد.

وقال هاجر لدى ت�زيعه اأم�س االأول اق�شاط اإعادة االإعمار لعدد )25( 

منزاًل ب�شعدة القدمية ونحو )50( مبنطقة اآل عقاب بالتعاون مع املفو�شية 

ال�شامية لاجئني: اإن االأم��ن اأ�شا�ض البناء والتنمية.. وهذا ما تتطلبه 

حمافظة �شعدة لت�شميد اجلراح، موؤكدًا اأن ذلك لن يتحقق اإاّل بت�شافر 

جهود اجلميع.. ونوه اإىل اأن عملية االإعمار ما�شية على قدٍم و�شاق غري 

اأنها حتتاج اإىل وقت.

وقد جرى اأم�س االأول ت�زيع �شيكات اق�شاط اأوىل لـ27 م�شتفيدًا تهدمت 

منازلهم كلياً و23 م�شتفيدًا ممن تهدمت جزئياً وق�شط ثاٍن ل�12 م�شتفيدًا 

و)5( م�شتفيدين دفعة نهائية مبدينة �شعدة واآل عقاب اإىل جانب اق�شاط 

لعدد )25( م�شتفيدًا دعم من مفو�شية االأمم املتحدة.

وعلى �شعيد اآخر �شدد االأخ طه عبداهلل هاجر حمافظ �شعدة على مكتب 

الرتبية باملحافظة على الدفع بالطاب من خريجي الثانوية العامة لالتحاق 

بكلية الرتبية والعلوم واالآداب ليتم قبولهم مبعدل 50% وذلك كاإجراء 

ا�شتثنائي وت�شجيعي الأبناء املحافظة ونظرًا ملا ميرون به من ظروف.

كما وجه هاجر املكاتب التنفيذية اأم�ض ب�شرورة االلتزام بالدوام الر�شمي 

وت�شجيع املبدعني وتكرميهم وحتفيزهم على العلم والتعلم.

كما اأكد على م�شلحة االأحوال وال�شجل املدين خال تفقده اأم�ض لعدد من 

املكاتب احلكوية على التنبة حلاالت التزوير والتزييف للبطائق ال�شخ�شية 

واأوراق الهوية االأخرى.۹


