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 مقدمة

، مارررأ تسنينرررا، حد السسرررا  (منرررا اا)الم كرررل الطينررربياث ابسرررات النيانررراا سالا انررراا ا نرررت اتي ي  يعتبررر  
ض س   ال غاى عاها، سلينا خيا ا مد الخيا اا حس إنت اتي ي  مرد ا نرت اتي ياا، لرألض سضرم مهمر  ا انر  

سبالتعرراسد مررم اخ ررياا  حنررباا االاانرراي سكيطيرر  إاها ررا عيررى  حا  رراسا حعمالررا، سةرراي ب هررسا كبيرر   ماطرر اا
س هررراا عرررا ، حلمهرررا الب ارررامأ المارررت ض بارررسد إعررراا  باررران السسرررا  السبايررر ، الرررأ  ياطرررأ بالتعررراسد بررريد م كرررل 

 .(CMI)منا اا سمباا   إاا   االماا الطايااي  

 سةا مّ  لأا الب اامأ المات ض بعا  م اسا، باحا بتاكيا م مسعر  لراعي ستبرسي  ستببيرف اتطراف الم رالس ، 
سعااما تعث  التببيف كما بّياتا الت  بر  الميمسنر ، اتضرش باركا متلايرا حد السسرا  ال يمكرد حد تتسارف إال  رث 
عراا  باران الس كر  السباير  ستع ير   نياف إعاا  االعتبرا  لياضري  الطينربياي  بس رطها ةضري  تسر   سبارث، سان

ي ي  النيانري  سالاضرالي ، سمرا ياتضريا ا نرت ات، سسضرم الما سع السباث سالتمثيا سمؤنناا ماظمر  التس ير 
عيرى حنراا م رالس  تا يخير  بريد مختير  ( ميثراف سبارث)ألض مد تغيي   رث المنرا  سسضرم عارا ا تمراعث 

 . التيا اا السباي  سالاسمي  سالينا ي  سا نالمي 

يرر   ايررا ، إأ م سمررد خررالا لررأق الس ةرر  الم  عيرر  التررث اابثاررا عاهررا سثيارر  السسررا  السبايرر  يرراخا الب اررامأ س 
يب ح س يي  ما تس ا إليا، عب  عميي  سسا ي  سانرع ، ليااراا العراي  رث مختير  ااسنراب الطينربياي ،  رث 
نرربيا بارران مسةرر  سباررث ااعرري لتبارررث لررأق السثيارر  كمررا لررث حس بعرررا تعرراييها ستبسي لررا، حس تباررث اررثن  خررر  

 .مختي  عّما تب سا السثيا  بال سل  حس بالاكا حس بكييهما

بيرررف م كرررل منرررا اا  رررث ألرررض مرررد اس ق كم كرررل تطكيررر  إنرررت اتي ث ينرررعى عرررد ب يرررف اةتررر اح النيانررراا سيا
سالخيا اا سالباا ا ليمنالم   ث ت ايا الطك  النيانث كسنيي   ساات التغيي  المبيسا، بعياا عد لعا اس  

 تماعيررر  المختيطررر  نيانرررث مبااررر ، اد لرررأا الررراس  مرررد منرررؤسلي  ااسرررلاا النيانررري  سالم مسعررراا سالارررس  اال
 .سليا م اكل البست سالتطكي 

 ررث لررأا النررياف، ةرراي   يررف الب اررامأ الماررت ض بعاررا عرراا كبيرر  مررد اال تماعرراا سس ارراا العمررا  ررث الضررط   
نربابسا بي سا سحبس ظبث سلاادالاال   س سعماد س  ٨٤الغ بي  سةباع غل  سح اضث  سبر ليد  سحاار   سليينراكث سان
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بسثيررر  سنيانررراتي  تضرررماا تس رررياا ميمسنررر  تررري التس رررا اليهرررا ا ي كيررر ، سحارررتأ حس اةرررسالساليررراا المتسرررا  اام
بمارا ك  خبر ان سنيانرييد ساارربان م تمعيريد سارباا اخ رياا عامرر  سمنرؤسليد نرابايد، سحاا اسياارا إلررى 
اابررررالف مبرررراا اا مثررررا عاررررا مررررؤتم اا  ررررسا ي  حس سبايرررر  حس إ رررراا  بياارررراا سعرررر ا   سةررررم عييهررررا  ال  

يد مررد مختيرر  ت معرراا الاررعا الطينرربياث، سكرراد لساسررا  ماهررا حثرر  ميمررسا كبيرر  إأ نررالما  ررث الطينرربياي
إلرى تس يرا عارا  ينر  ليم يرا الرسباث بمرد سضر   رث  5102ال هسا سالعساما التث ا عرا  رث اره  حييرسا 

 اي اهلل، ساعا ع يض  حخ   إلرى التسضري  لعارا الم يرا الرسباث بار سب سعيرى حنرا  رسيس  بمرا ي عيرا 
 .بااي  لم سي   ايا  مد اساها َبث  طس  االااناي النساان

عيررى الايرراا  سالاررس  سالمؤننرراا سالطعاليرراا المختيطرر  سلياارراا " سثيارر  السسررا  السبايرر "إد مررا ا عاررا إلررى اةترر اح 
تسطيرررل ال ميرررم عيرررى تسمرررا منرررؤسلياتهي ستغييرررا إلرررى العررراي،  ارررا ال هرررسا ال اميررر   اهررران االاانررراي، سالسا ررر  

 يس  العييا سالاساني المات ك  عيى م السهي سب ام هي الط سي  سالط ا يي  سالط اي  ستهي   البي ر  الماانرب  الم
 .لاخسا العبيد  اا يمثيسد إ اا  ااغيبي  الناسا  مد الاعا التث ت   حد السسا  لث ةااسد االات ا 

التسررر   الررسباث الرررايما ابث لينررا ارررسا ا  مررا ااي الالعبررسد الاررراامى لرري يا رررلسا المهمرر ، سبمرررا حد إا ررال مهرراي
ا بالاياا  حس بع  الم مسعاا، با اسد عاّي،  ال برا مرد إتاسر  الم راا ليارعا الطينربياث  الط ا ا حس خا  

ليماررا ك   يررا ستررى ال يتارر   م رري ق بمعررلا عاررا، سمررا ااي السةررا مررد اي سالتررا ي  ال يرر سي،  الاضرري  تضرريم 
اتطاضرري  السالّيرر  المس رر  اال ةرر  معاااتررا كمررا يرراا تا يخررا، سكمررا يت يررى  ررثسالاررعا يعررااث سمنررتعا ليكطرراح لس 

 .ساضا  نياني  اةت ااي  حلاا  حسسال اا  بال ةي 5102اابياا  ث تا يد ااسا  التث

ا، سلكاهررا ترر   حاررا مررد اسد مررد مسةرر  عررامث مررد الايرراا  سالط ررا  ةرر ، سبالتررالث السثيارر ، سال تابيررف لررأق الس 
 برال غي مرد عراي ال لراد تطكي  سالنياناا س لياا العمرا الترث تعتمرالا ال يمكرد إا رال السسرا ، ب يا  التغيي  

اس ح  انررت اب  ماطتسررسد عيررى ح  تغييرر  حس تبررسي  عيررى انررت اب  أاتيرر  اسد ضررغسب اررعبي  كا يرر  إال حااررا 
 .ناعا عيى تسايف لأا الها  السباث العظييت

ير  لخخرأ سالر ا سالتعرايا سالتغيير  سالتبرسي ، مرم العيري إاهرا ثمر   عرا  إد سثيا  السسا  م  ا منرسا  مات سر  ةاب
نرراساا مررد السررسا  سالبسررت سعرراا كبيرر  مررد اال تماعرراا سالس ارراا،  خ لررا عاررا ا تماعرراا ماط رري  خررالا 
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الاه يد الماضييد  ث الضط  سالاباع سبي سا سالاسس  مم حكث  مد خمنريد اخ ري  مرد ةراا  عرا    را ا 
سبالتررالث . خررا سخررا ظ ماظمرر  التس يرر ، سالاخ ررياا المنررتاي  سالاارربان الاررباا مررد ال انرريد  ينرري  مررد اا

 . إاها بالاا  الأ  تعب   يا عد   ان الاا ميد عد الما سع،  إاها حيضا تعكا   ان سخب   سباي  عام 

س رث ارباب الماضرث ب سرا المنررسا  ااسلرى مرد سثيار  السسرا  لياارراا الرسباث العراي، سعاراا سسلهرا عارر اا 
المالسظرراا اال تماعرراا سالس ارراا سالارراساا  ررث مختيرر  الت معرراا الطينرربياي ، س رر   تبسي لررا  ررث ضررسن 

سمؤننراا الم تمرم  ساالةت اساا التث حثي ا حثاان الاااا حس ح نريا مكتسبر  مرد اخ رياا سممثيرث الط را ا
 . ا ال ا   6المااث، ستضماتها الانخ  المبس   مد السثيا  التث نتع    ث المؤتم  الماس  عاا  ث 

ا س هررسا سةرراما سالا رر ا مسرر ،5112العرراي  ماررأ سةررسع االاانرراي النيانررث سال غ ا ررث  ررث ارره  سليرر اد مررد
ةييم ا   ينبياي  سع بي  س  يها حب ااا كمد ح ا إاهان االااناي، مباا اا سسةعا اتطاةاا  لكاها  ،ي  ساسلي ان

 5112 رث  أا   سكسمر  السسرا  السباير  الترث اركيا بعرا اتطراف مكر   يري تعّمر  ميعها لي يكترا لهرا الا راح، 
 ررث اينرراد الارراب   إعررالدلرري تنررتم  سكسمرر  الس رراف الررسباث التررث ارركيا بعررا كمررا . ثالثرر  حارره   ارربنررس  
سبعرا حد سيرا سكسمر  ظرا  رث  ،اسد س رافمرد مر    حكثر بس طها سكسم  س اف بعا حد  ر   تعراييها  5102

يتعمرف االاانرراي  ،نراساا  تر   االاانراي الترث تارا ا تنرمس رث خررالا . نرماعيا لاير إةبراع غرل  مسرا سكسمر  
ستت رأ  باير  سم رالش  ،ير  سةااساير حمانياني  ساةت ااي  سا تماعي  سثاا ير  س  حسضاعستتك ا  ،ا سعمساياح اي

 .ح عا احبسا سعميي  إاها  قما ي عا عم   ، ماعاا مد م يستها انتم ا  االااناي

 ةضريتاس  ،حد الارعا الطينربياث ساسرامرد  غي بال فانتم  ستعمّ َسَةَم االااناي س لماأا  :اطناالنؤاا الأ  يب ح 
 با تتلايا؟ ساسا  سلي تت ا م، تتهااقحد المخاب  التث  كما ،ساسا 

 الخال راا . ةبا ا  اب  عرد لرأا النرؤاا ال برا مرد التط يرف بريد االاانراي سالخال راا النياننري  ساايايسلس ير 
ررا مس ررسا   ررث إبررا  الس كرر  النيانرري  الطينرربياي  سااخررا ماظمرر  التس يرر  سخا  هررا، سس رريا  ررث  كااررا اا م 

 رررث "  بهررر  الررر   "ستاررركيا ظمررر ، بعررر  ااسيررراد إلرررى اانرررساا ال بهررر  الارررعبي  مرررد الي اررر  التاطيأيررر  ليما
سلكرد، لري تعتبر  ". اتطراف حسنريس"ما بعا " إبا  الط ا ا العا " ث الثمااياياا، س"  به  ا اااأ"النبعياياا، س

كمرا  .لأق التاكيالا اطنها حب  ا بايي  عد الماظم ، لألض لي تؤا إلى االااناي  ث الاظاي النيانث الطينربياث
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إلى تعااي   ث الاياا  سم اا  اتخاأ الا ا ، اد االت راق الم كرل  الرأ  كاارا تعبر  حد لأق الخال اا لي تؤا 
 .عاا ماظم  التس ي  كاد يسظى بتسييا ااغيبي  باكا ساضش سمنتم 

حارررا ااانررراي نيانرررث س غ ا رررث، ست تّرررا عييرررا نررريبتاد  5112إد ال ايرررا  رررث االاانررراي الرررأ  سرررات  رررث العررراي 
كمررا كااررا  ررث عهررا "  ررتش"متاالعترراد، سسةررم بعررا انررتاباا ثاررا ث سرراّا برريد س كتررث  ررتش سسمرراا، إأ لرري تعررا 

اااررااةاا عيررى سسااايرر  ال تررؤث  ح  خال رراا حس ستررى  إأالرر  يا يانرر  ع  رراا تمثّررا حغيبيرر  ثابترر  سمنررتا  ، 
 .التمثيا

، "سنما عنك يا" حس" اااالبا عاايا"مد المهي ا اا   ماأ البااي  إلى حد االااناي الأ  س ا ال يمكد اعتبا ق 
اليررا العييررا  يهررا  0662 ررلن مررد اا اضررث المستيرر  العرراي عيررى  هررس اااررالا ةرراي بررا  ررلن مررد النرريب  الارر عي  

اا بريد بر  يد متارالعيد يسراسا كرا ماهمرا حد ينربف ااخر   رث النريب   عيرى لالستالا  ث غم     اع ساةتت
عرررد ب يرررف " االاارررالا"لمررراأا يعرررالأ لرررأا : لرررأا التسضررريش ضررر س   لتطنررري . الساةعررر  تسرررا االسرررتالا" النررريب "

 السسا  سليا عد ب يف ا باس  با؟

لرى إا رال السسرا  السباير  برال غي لماأا لي تاخ ب ةباعاا سانرع  مرد الارعا  رث ال هرسا سالااراباا ال امير  إ
 ا؟همد حاها ض  س  ال غاى عا

، ساد ةباعرراا "سمرراا"س"  ررتش"يعررسا ألررض إلررى حد الاررعا ال ي يررا سسررا  مسا  رر    ررا يي  حس ثاا يرر  برريد 
ررا  ررث الضررط ، مررد خررالا ت ررسي  حد السسررا  تعاررث تعمرريي امررسأظ الس ررا  سالماابعرر   سانررع  ضررييا، خ س  

عيى الضط  الغ بي ، إضا   إلى حد اتطاةاا الم الس  لي تضم لمسي الااا المباا  ،  التث يعياها ةباع غل 
ا االةت ااي  سالثاا ير  ساال تماعير ،  رث السنرباد عراا  . سخ س   كمرا حاهرا لري ترسلث االمير  لتغيير  المنرا  سان

  السباي  سالما سع الاضي  بس طها ةضي  تس   سباث، إضا   إلى ت الا االتطاةاا حلمي  إعاا  باان الس ك
 . السباث سالتمثيا سمؤنناا الماظم  سالنيب 

تك يا السضم ال الد الم  س  مرد ةباعراا سانرع  المسا    الثاا ث س   باتا تعاث السسا  س ف االتطاةاا
كما ت كل السسرا  عيرى النريب  ستنرتبعا الماظمر ،  هرث ت كرل عيرى ااتخابراا . سمتلايا  مد الاعا الطينبياي 

التاررر يعث سال  انررر  ستكاررري  سكسمررر  سسرررا  سبايررر  حس س ررراف سبارررث، ست اليرررا الس رررا  سالمرررسظطيد  الم يرررا
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لأا با ضا   إلى انتبعاا السسا  لياضايا المسسرا  ليارعا سلهمرسي سالتمامراا الت معراا ااخر   ، . سالمعاب 
 .سالاتاا 24سخا   ااخا ح اضث 

بما تتع   لالعتااا سغي ق مد حاكاا المعااا  إأا لي لد تاا ض ةباعاا سانع  ستضسث بسةتها س هسالا، س  
تس   مار سع سبارث  رامم تتسارف  لس سما يمكد حد يس ض الاعا. يكد لااض حم  ينتسف المعااا  سالتضسي 

غيرر  ساضررش، ساختررلا  ررث  رر اع عيررى النرريب ، برريد نرريبتيد تسررا  ساليررا السسررا   ررث نررياةا، إال حد المارر سع
 .االستالا

سحنرربابا  نررتس ا التسةرر  حمرراي  ررأس  االاانررايتالتررث النررؤاا  عررد  ابرر ا ااتاررا إلررى  ،التسضرريشبعررا كررا لررأا 
 إخطاةها،ا  إلى حسما الأ   ا،ا  اهالتث اتبعا  سااناليا ناساا ا،سس هاا الاظ  المختيط  سسل ،سعساميا

 ستنرررتخي  ،ستنرررتيهي الخبررر   النرررابا  ،بيرررس   تس رررياا سخبررر  عمرررا تت ررراسل الارررساة  سااخبررران ليرررتمكد مرررد
 حنرراالنررابا  ب ررس   تضررمد إاهرران االاانرراي سانررتعاا  السسررا  عيررى " االتطاةرراا"الررا سا سالعبرر  مررد ت ررا ا 

 . يب  غي  ةابي  ليكن 

 

 جذور الانقسام وأسبابه

إستتتتيجتة ةل جروعتتتيوي جر تتتتةوار جالستتتتاوييا جالستتتتةقيار جراا تتتيا جرشيبوتتتل   تتت  ت  بتتتل جرعتتتا   :أوال
سمساسل  تبايا لسيتا السباي ، ستطتيا كيااا التمثييث المسسا، سبخا   نيان  الط ا ا ن ا ييي   جرف سقةار،

  عيى الط ا بيد الضط  لاباع غل  التث باحا ةبا تسةيم اتطاف حسنيس، سانتم ا بعاق باكا مضب ا معتما
سالابرراع، س ررسال إلررى تاطيررأ عمييرر  إعرراا  االاتاررا   ررث مسرريب الابرراع تسررا عاررساد خبرر   ررض اال تبرراب، التررث 
لعبرررا المااسمررر  اس ا مهمرررا  رررث سررراسثها، سلكاهرررا انرررتها ا تعميرررف الط رررا، سةبرررم الب يرررف عيرررى إةامررر  اسلررر  

ح ررا التارراي عارر  خبررساا  ررث الضررط ، سبررت الطتارر    ينرربياي ، ساالرري تاطيررأ خبررس  إلررى الررس ان  ررث الابرراع مررد
 . ساالااناي ساالةتتاا  ث ال طس  الطينبياي 
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برريد الضررط  الغ بيرر  سةبرراع  مرردبارركا مضررب ا مررد خررالا   رر   ررتش المعبرر  اا "خبرر  الط ررا"طيررأ تا انررتم 
التررث  ،تبرابخبر   ررض اال  عميير  إعرراا  االاتارا   ررث مسريب الابراع تسررا عارساد سس ريا أ ستهررا بتاطيرأ  ،غرل 

سلكاهررا انررتها ا تعميررف   ررا ةبرراع غررل  عررد الضررط  الغ بيرر  س مررث  ،لعبررا المااسمرر  اس ا لامررا  ررث سرراسثها
 تاطيرأ خبرس كاارا تمثّرا  لريساا ،سةبم الب يف عيى اةام  اسل   ينربياي  ،د حمكد  ث سضد م  إالاباع 
ح ررا  مرردخا  يرا بسارركاا ال س رر  لهرا، ، مررم االنررتم ا   رث س ررا ق سالترراةبرراع غرل إلررى الرس ان  ررث  إنر ا ييي 

 .سبت الطتا  سالسةيع  ساالااناي ساالةتتاا  ث ال طس  الطينبياي  ،التااي عا  خبساا  ث الضط  الغ بي 

 سعرراي ةررا   برر   ، ررث ظررا عرراي التسا ررا ال غ ا ررث برريد الضررط  سالابرراع حكثرر لررأا العامررا تكبرر   حلميرر د إ
يد مررؤث يد  خرر  خ س ررا  ررث ظررا س ررسا العبرريد  ، مالي يرراحس  يرراحماحس  عيررى سنرري الخررال  عنررك يا ااخيررث
 .إلى اابا قسانتم ا   اتعما ابسةسع االااناي سيهم ليايث الأ  نن ا يهي االستالا ا حلم ،باس 

 بهرا مميرل  سالظر س  المتبايار  الترث مر مرد خرالا  ؤير  الطرسا ف سالخ را   ال حكثر تسثي  لأا العامرا  سيظه 
  ضررا ، سضررما الارراا إلررى إنرر ا يا، س (ظ)س( ا)س( ح)ةنررما الضررط  إلررى  سيررت الابرراع،الضررط   كررا مررد

ضري اال  اد الضرط  بعررا  إأ ،مرم م ر  سليابراع ،ال غ ا يرا اطنرها مرد خرالا عالةر  خا ر  ليضرط  مرم اال  اد
سمرد ثري  ساعتر ا  م ر  ٧٦سانتم  لأا الساةم لسيد سراست لليمر  سلير اد  ،س عا م   ةباع غل  ،الاكب 
 .الماظم  كممثا ا عث سسيا لياعا الطينبياثب اا اد

ارا ا حكمرا  ،"عتي ةتة "جرتيا هتتي يو تو  يتوتة  وتتوج اتة   "حوتي "و "فتت "جالستشقي  جرحتي  يتة   :يثياة  
 " تش"سنيب    ،الماط ا  عيى ةباع غل  "سماا"سكما يعكا ساةم نيب    ،اتا أ االاتخاباا التا يعي  النابا 

ساسالا عايا  مد ضماها انتبالعاا ال ح  التث حعبا اتا أ متاا ب  سحسيااا متنراسي   ،عيى الضط  الغ بي 
 01نا  عيى إ  ان  خ  ااتخاباا   اني  س 00مم حد السايت عد الا عي  بعا م س  حكث  مد  .لكا ماهما

 ! عي  اتسات؟ا عد ح  . ناساا عيى  خ  ااتخاباا تا يعي  عييا حكث  مد عالم  نؤاا

، ااررا يررس    ررث ظررا االاانررايال نرريما إ رر ان ااتخابرراا، اف الررسباث لررس البررايا االاتاررالث المؤةررا عررد إد الس رر
رررا مرررد الاررر عي ، مرررم العيررري حد  رررااايف االةتررر اع لرررث سسرررالا يرررااد الساةعررر  تسرررا ث الب ررر ُت ّنرررا الاررر عي  اسع 

االنرررتعما  االنرررتيبااث العا ررر   االستاللرررث مثرررا  ينررربيد  رررإد اررر عي  المااسمررر  ستبارررث السارررسف ساالررراا  
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السباي  يمكد حد تس   الا عي ، سح  ااتخاباا  ث الا ب االنتعما   الرأ  تمر  برا  ينربيد ي را حد تترس   
، بمرا يضرمد تستث بعرا تسا رف سبارثسحلمها حد  لها متبيباا سيكسد لها سظا   تخاي مع ك  التس   السباث،

تاييررررا ترررراخالا االسررررتالا  ررررث العمييرررر  االاتخابيرررر  إلررررى السررررا ااااررررى، برررريد مختيرررر  حلررررساد البيرررر  النيانررررث 
 . ساال تماعث التث تؤمد بالا اك  النياني  سباساعا سحلاا  العما السباث المات ض

إ رر ان تعررايالا عييررا الررأ  كرراد اظامررا   انرريا ةبررا  الطينرربياث سلاررا يمكررد مالسظرر  ببيعرر  الاظرراي النيانررث
يغيرررا عييرررا ( ب لمرررااث –  انرررث )مختيب حاررربا برررالتسرررّسا إلرررى اظررراي ، إأ بانرررتساات ما رررا   ررريا السكسمررر 

الم كلي  سنالي  ث سةسع االااناي، كساا  ان  ث نرياف تاطيرأ الخبراا الرأ  حالرى ال  انث، سلأا حضع  مد 
ي راا الرأ  بالرا  يرا ب 5115االبد  ث سلير اد  با ال  يا اامي كث  س ظ بسا تغيير  ةيراا  يانر  ع  راا سان

 .ياا   ينبياي   ايا ة

حس  غيبير  منرتا   كبير  حعيرى الط ريييد المتارالعيد    يا مردح   د لأا االنتاباا الأ  ساا اسد س ساإ
ي تبيررس  تيررا  امررم عرربررالت ا ف  ، ررث ظررا غيرراا االستكرراي إلررى ةساعررا ساضررس  انررا الارر اك  النيانرري   ررغي  

سالمؤننررراا الترررث تمثرررا الم تمرررم المرررااث (  س بعرررا سالا  ةرررس   ايررراح)ثالرررت ةرررس  مسسرررا يضررري الارررس  الاا مررر  
كمرا حسضرساا مرم العيري  ،اتخابراا ساستر اي اتا  هراعب  االاالستكاي إلى الاعا ما إ يط   ،خ  سالطعالياا اا

ال  التس   السباث التث ام  بها، الترث مكارا براس لا لااض خ س ي   ينبياي  اابع  مد ببيع  سسسد ب اطا 
 ال ي ضرى بساعير  برإ  ان ااتخابراا يث الرأ  النر ا يهرا العامرا ا حلم ،بارا  سعساما ترؤث   يهرا اسبيااا احب ا 

 .حلاا اس  اساف م السي السضم الاا ي بما" ا عي "ت اا  تكسد  لنا مد عميي 

اتطراف حسنريس مرد حلري  رأس  سحنرباا االاانراي اظر  ا كراد  .ورو ةتلةوجألة  جرخالفيت جرسةيسةل وجرييجو ةل :يثيرث  
سمرا حثرا ق مّنرا بسسرا  الاضري  ساا   سالارعا سال ساير  التا يخير  الطينربياي ، لما تضماا مد تاالالا كبير   

إلغانق عااما مد خال اا سّ  ا بي   نهيا سةم االااناي، مم حد الط ا ا المعا ض  التطاف حسنيس لي تات ب 
" سمرراا"االاتخابرراا عيررى مختيرر  المنررتسياا، سألررض اد  ةرر  ا الماررا ك   ررث النرريب  عبرر  الماررا كاا  ررث

العمررسا الطارر   ليمعا ضرر  اعتارراا حد لررايها    رر  بعررا س ررسا المنرري   النيانرري  إلررى ب يررف منرراسا لرراخسا 
 . النيب  سالماظم ، سةيااتهما  ث ظا  عسا ا نالي النيانث  ث المابا
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إد ما يميل االااناي حاا اااناي نيانث س غ ا ث سمؤننث  ث ماباتيد غي  مت يتيد  غ ا ي ا ستط ا بياهما 
عيرى لرأا اانراا، ال برا ا  سسرا  حد تارسي عيرى الرتخي  مرد حسنريس سالتلاماترا، سترى ال تكر ا س  ".إن ا يا"

 .الساةم الكا ثث الأ  يعياا الطينبيايسد

الب ام يرر  ساايايسلس يرر  برريد التيررا اا سالط ررا ا الطينرربياي  تطاةمررا ماررأ إبرر اي اتطرراف إد الخال رراا النيانرري  س 
لررى ميرررااد  حسنرريس، ستسررسا النرريب  باررركيها سسظا طهررا الساليرر  إلررى سنررريي   بارران السضررم الاررا ي عيرررى سالررا، سان

تي ياا المعتمررا  مررد ليتاررا ا الررااخيث عيررى مساةررم الاررس  سالاطررسأ تسررا االسررتالا، سعرراي ةررا   الخيررا اا سا نررت ا
لأق التيا اا سالط ا ا عيى اف منا   ايا يعيا إسيان الاضي  الطينبياي  سيب ح خيا اا بايير   نرت اتي ي  

 . التس   السباث

 ررث  مررد ةبررا ب  ررث االاانرراي سالم الارر  عييهررا سعيررى المتغيرر اا ةتتل وجر ورةتتلي ةوجاليتييقتتيت جراييةتتل وجإ: يجيا تتي
لخال اا سرسا اتطراف حسنريس سمرا نرمث عميير  النرالي سااللتلامراا النيانري   ا. سةسع االااناي سانتم ا ق ستطاةما

ةامر  نريب  سكري أاترث م تهار  ليمنراعااا إسمرا ت ترا عيرى كرا ألرض مرد  الم تببر  بهرا،ي  ماساالةت ااي  ساا
ساالعتمراا عيرى الراعي حس حماير ، نيانري  حس   ير لس يس سمد ااضماي إلرى مسراس  حيا ،ساالتطاةاا سالايسا الم سط 

 .حاا إلى اال تهاد ليمساس  الع بي  سا ةييمي  سالاسلي  ؛ييدةييمسالمناعااا مد السيطان الع ا سا 

اابر ا  الخا  ير  عالةاتهرا مرم اابر ا    رث ظرا انرتخااي عراا مردلرأا العامرا  سال يمكد التاييرا مرد حلمير 
ساررالااا . تتساررف عيررى سنرراا ااسلسيرراا سالم ررالش الطينرربياي م ررالسها التررث اتهررا س حسلسيالطينرربياي  لخامرر  

سكيرر  ترري تسةيررم اتطرراف الاررال    ررث أ س   ،عرراي تببياررا بعررا التسةيررم عييررا حس اتطررافكيرر  تعبررا التس ررا إلررى 
 يعرررات اررر   كيررر مرررا للارررا س  ، رررث م ررر  ابعرررا نررراسب ايررر  تببيارررإمكاات ا عرررا ثررري  ،النيانرررث نرررالي رررعسا ا 

ةييمير  سعيرى  ال لراداعير ، حس بالمساة  الاسلير ، سبخا ر  ار سب الي ار  ال    رث  تغيير سراست مسراس  ع بير  سان
 .الم الس عميي   عيىيغاي  لمؤث ا اس ا نيبيا اسلها حس نياناتها، 

إد ال لاد عيى السا النيانث سالمطاسضاا الثاا ي  مرد بر  ، سعيرى ا خرساد المنريميد مرد البر   ااخر ، 
"  رتش"غير اا المستمير  مرد كرال البر  يد؛ ييعرا اس  ا  رث سةرسع االاانراي سانرتم ا ق،  هاراض  لراد عارا تالم سعيى
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نتاها  حس نتابا با سبها   ان ما تم  با مد حلماا، حس العكرا، اامر  الرأ  يرؤخ  التس را " سماا"بسد 
 .إلى السسا 

ال إ ،اابر ا  الطينربياي  سالمسراس  المتسالطر  معهرا ير  بريدةييمس غي انتم ا  الخال اا سالتسالطراا الع بير  سا 
  .حد لااض تغيي اا كبي   ساثا ال يمكد مد التاييا مد تسثي لا

سااخ برررا  رررث  ،ةامررر  الاسلررر  الطينررربياي  كب ارررامأ السرررا اااارررى المارررت ضإب ارررامأ  "سمررراا"حيررراا  ، مرررد  هررر 
سسا ارررا عيرررى تطرررسي   ا،تسررر   مرررد التلاماترررالحس  انقاسد حد تارررت ب إلغرررالنررريب  المابثاررر  عرررد اتطررراف حسنررريس 

سعيررى اعتمرراا  ،بررإ  ان المطاسضرراا 5116 ررث العرراي " سثيارر  الس رراف الررسباث"بمسا اتهررا عيررى الماظمرر  سالرر  يا 
كما ظهر   رث مسا اتهرا عيرى ب ارامأ يتضرمد لاار  مؤةتر   المااسم  الاعبي  اسد التخيث عد المااسم  المنيس 

ستكرراا حد  ،ب ررس   مؤةترر  حكثر  مررد لاارر سعارراا  مرم االسررتالا ةررا تتسررسا إلررى لاار  بسييرر  اامررا حس مطتسسرر ،
 .تكسد مطتسس  مم العاس

 سحخرأا  ،عيى الساليراا المتسرا  سالمطاسضراا النريمي  إلرى ب يرف منراسا " تش" ، س ا  لادخ  حسمد  ه  
تغي ا  ،سمد  ه  ثالث  .التطاف حسنيس سميسااتا سعد التس   مد االلتلاماا الم سط  ، خ تبست عد ب يف 

م اا سالمتغيرر اا التررث ايرر  سالاسليرر  ب ررس   ا اماتيكيرر   رر ان الثررس اا سالمررؤ ةييمالتسالطرراا سالترراخالا الع بيرر  سا 
 ررسيد  ،البيررااد  ررث العايررا مررد السرراالا عيررى سالهررا  يرري تعررا الخ يبرر  سال التسالطرراا سال ،ياررهالا العررالي الع بررث

يرر اد سمررا عالةرر  حمسررس  الممااعرر  سمرري يتارركا، س  لاررا ؟ بهمررا ااد" سمرراا"يررد مسررس  االعتررااا،  ررسيد نررس يا سان
حاا إلرررى ساةرررم ح ررربسا  يرررا الررراسا الع بيررر  تغيررر ا المعرررااالا سالتسالطررراا سالمسررراس  سالتبرررس اا العا رررط ، 

يعبث الطينبياييد    ر  ما حخ  ، ست ا م التمامها بالاضي  الطينبياي ، ااخيي  س ماغسل  باضايا سا ةييمي  
 .ةا تاخا ممكدسببسيايهي تس ض لايم اسكهي لهي لي  مااس   ا ليتس ا إلى السسا ، سلاماضح 

سلرس نراسب  ،يما  ث انرتم ا  االاانرامهخي   سييعا اس ا لاا ال يمكد إنااب عاما مهي ظه   ث الناساا اا
 ررلنا مررد  "سمرراا"سيعتبرر   ا،سكرري  ررث م رر  يخررس  السرر ا معهرر س ررعسا ،المنرريميد خررسادا  س كرر  سكرري

سضرم ااضرماي الر  يا  المنريميد، كمرا يمكرد خرساد  عا سامتراااا  ينربيايا لإ ما ااي يعتب لا ،معنك  ااعاان
 .حيضا  ث لأا النيافيث ن ا يااٍل لاا ا  قلتسال  ضا ااٍل لاا ليا  ث م كل  الطينبياث
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ت   رث حسنررابسعراي الاااعرر  بالار اك  النيانري  سالتعااير  الماتار  بارس   اتت  جرتةواتل وجالي تتيل وجرتفتي  :يخيوس 
كما ظهر  تا يخيرا  رث عهرا الر  يا الارهيا يانر   ،"سماا"س " تش"خ س ا بيد  ،الاس  سالط ا ا الطينبياي 

عيررى الهيماررر  ةا مرر   س ررف معاالررر  رررث ةساعررا اليعبرر  التررث تسكررري العالةرراا السبايرر   ااد سكمررا يظهرر  ،ع  رراا
 سمررد اسد سيطا هررا، حةرر ابمط الررا عيررى ةبرراع غرل  اسد ماررا ك  ستررى مرد  "سمراا"سيررت تنرريب   سا ة ران،
نرتاا نرتسسأ عيرى كرا النريباا ينريب   ر ا ي  رث الضرط  الغ بير  تنرسا  ث سيد ،عد بعضهايباا   ا الن
س رث ظرا غيراا االاتخابراا الاس ير  س  را النريباا  ،اسد مارا ك  سال منرانل  سال مسانرب "  رتش"إلرى اركييا 

حكثر  ةر ا اا مارأ  قستبهيا الم يا الم كل  ب س   س ريا إلرى اتخراأ ،ستعبيا الم ينيد السباث سالتا يعث
لررى سكسمرر  الرر  يا برراسد ستسسيررا السكسمرر  إ ،سانررتخااي الي ارر  التاطيأيرر  عاررا السا رر  ،تاطررأ اسد حد مررد عرراي

 .غي لا حس " تش"مد  نسان ،  كادماا ك  ساياي  ا

حسلسيترا   يرف  س رسامرد خرالا  سةساعا اليعب  الاا مر  عيرى الهيمار  سالتطر ا، اهأ االة انب التمنض يظه  تسثي 
سم اكمرر  إا ررالاا إضررا ي  عيررى لررأق  بالابرراعاالستطرراظ  اكررا مررا يهمرر خرر    يررف ماابررا  ،غررل  ةبرراع انررتعاا 
 .النيب  

وجرفبوةتل  ،جرفتي ا ناتيجرتافةيةتل فتية قوة ل أو   فر هل حكم جرست قل ه   ويوي جالاشسيم وجستويجي إ :سي يس
التث اما سس يا  رث ظرا ااتارا  الطنراا  ،ياة ج    جرعا  وجروؤسسيت  وي يت و ير  جالاشسيم ،نايك

العررراي سالخرررا   يدب رررس   لررري تسيررري بهرررا ااخرررا الابررراع، س غيررر  ماررر سع  ببررر ف    سنررريبس   سا  نررراا عيرررى ثررر
، س رث سراا التاراي بخبرساا نتعاا  السسا ال ح   ها باس ال ماعاا  قلأ سنس  تااسي ،العاي سالم تمم باكا

ح  ح بش لراياا باير   ك ير   .االتعايا معحس  االااناي إاا  إلى  حة اس حد تكسد اكيي   تساسا نس  بات الها
االاانرراي سحسنرريس م ررالش  ماعرراا تغررأيها  يرر  ا تماعيرر  حمايرر  ااخررا النرريب  سخا  هررا نيانرراتي  اةت ررااي  ثاا

، ااا مرد خاللهرا الاااسا ثر س  ساطرسأ ا سغارى، سنتتضر   م رالسي ساعا  إةام  إما   إنالمي   ث غل سحا ا ق 
  .ا إأا تي إاهان االااناي سانتعاا  السس
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 وجهات نظر متباينةو أطراف عدة 

انتاااا إلى س يي  اليااناا السسا ي  مم حكثر  مرد خمنريد اخ ري  مرد ةراا  الط را ا سالمنرتاييد سالارباا  
، سالااااررراا العامررر  "م مسعررر  اعررري ستبرررسي  منرررا  الم رررالس "مرررد ال انررريد، سم مرررا السثرررا ف ال ررراا   عرررد 

 :تيخي  م ما المساة  باسد إاهان االااناي بااتثالالسا  ليمنسا  ااسلى ليسثيا ، يمكد 

 "جرعي ةل"جألوروةل إ ي ة يقيي غ ة إر  : جرقيف جألول

انرتم ا  ليماترا عيرى الاظرراي بمرا يضرمد الت ا رم عارا اطرأا اااالبرا، سالمبيرسا " سمراا"حد ير   لرأا البر   
س اف سباث حس سسا  )تاكيا سكسم  سيب ح سال ةا ما عيى . النيانث سعسا  النيب  الا عي  إلى ةباع غل 

 .تط   نيب تها عيى الاباع ستسض     ان االاتخاباا( سباي 

 ث الاهاي  الماا ك  كسةيير   رث النريب  سالماظمر ، سلكرد بعرا " سماا"حة ى ما يع ضا لأا الب   عيى إ  
اامرري )سررا  المبالبرر  الاسليرر  الترلاي السكسمرر  مهمررا كرراد ارركيها بب ارامأ الماظمرر  سالتلاماتهررا، بررال غي مررد ت ا رم 

بالابسا با سب الي ا  ال باعي  كا ب لالعت ا  سالتعاما مم سكسم  السسا  ( المتسا ،  سنيا، ال يد، حس سبا
 .السباي 

 ررث لررأا النررياف، انررتبيم حد اطهرري لمرراأا لرري يسا ررف لررأا البرر   عاررا تارركيا سكسمرر  الس رراف الررسباث بمس ررا 
، لعاي ماش نيبتها الا عي  سعاي مكا ستهرا عيرى "سماا"ظطيد الأيد عياتهي إعالد الااب  عيى اعتماا المس 

اااالبها سليا بنبا عاي تس   المسالا ، التث يمكد تس ي لا مد خالا اعي تااما اسا ع بي  سح ابي ، حس مرد 
ث خالا سمي  تب عاا، حس إ  ان تاا  اايا حس تغيير   رث بعر  بارسا مسالار  النريب ، حس تخطري  مسراسا  ر

 ساتررا المررسظطيد، خررالا  ترر   ااتااليرر  تررتي  يهررا عمييرر  إعرراا  تسسيررا سليكيرر  سامررأ المؤننرراا الماايرر  ساامايرر  
 .س ف االستيا اا سالمعايي  المهاي 

عيررى المعرراب  إلررى  ااررا المررسظطيد النررابايد، ستررى لررس " سمرراا"  رر  تسا ررا مررسظطث نرر  كمررا انررتبيم حد اط
، ح  5112ياببررررف عيررررى اا هررررل  اامايرررر  سعررررسا  مررررسظطث مررررا ةبررررا ساامرررر  أاتررررا . ضررررمد إارررر ا  السكسمرررر 
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، سيت المبيسا إعاا  لؤالن المسظطيد إلى عميهي سسظا طهي النابا  سباان اا هرل  بب يار  "المنتاكطيد با ا "
 . يسا  يها ح  اا ح هل  مسالسد لينيب  مسا المسظطيد التابعيد لسكسم  سماا النابا 

حعمرررالهي إلرررى    بعرررسا  المرررسظطيد النرررابايد  رررث ال هررراليد المرررااث ساامارررث، ح  يبالرررا لرررأا البررر ،باخت رررا 
النرررابا ، سمرررد ثررري تارررسي الي اررر  ا اا يررر  سالاااسايررر  با انررر  حسضررراع المرررسظطيد السرررالييد الرررأيد عّيارررتهي نررريب  

، ستاررر   بارررساهي اسد الترررلاي منررربف بترررسظيطهي،  ارررا يرررتي ترررس ي   ررر   عمرررا  ايرررا  لهررري، حس  ررر   "سمررراا"
 . كا آا، حس إسالتهي عيى التااعا، سانتيعاا عاا ماهي س ف ليسا   سةا   المسالا  عيى التسمام

أا نيماا  اال  حد لأا الب   ساف ما ي يا ناكسد ُبعيا تاكيا السكسم  حماي عرسا   ليعمرا  رث " المنرتاكطيد"سان
النررتاكا  عيررى المررسظطيد سح رر اا الررسلا اا ساا هررل  اامايرر  الررأيد لرري يعميررسا  يهررا ماررأ عارر  نرراساا، س رر   ا

 .لياظ   ث كيطي  انتيعابهي" سماا"اا هل  ااماي  الأ  عياتهي 

حما نرالح المااسمر ، . كما يااا لأا الب   عيى حد النيب  ي ا حد تكسد ساسا  سة ا لا ساسا سالنالح ساسا
   خر  ير   تاركيا م  عير  عرا    ان سسلهرا، ماهرا حد ال نرالح نرس  نرالح الار عي ، س حهااض بيد  طس ا  

برا سيبر ح بعر  حا را ق سالمار بيد مارا تاركيا )مات ك  ليمااسم  كما لرس مبر سح  رث سثيار  الس راف الرسباث 
، بسيت ال يكرسد الار ا  بارسد (ا ن ا ييث ماا" االانساا"اسا   يا  ث ةباع غل  انت اب  ليساةم ال ايا بعا 

 .ا م مسع  منيس سساق، حس بيا كبيا   يا  المااسم  سنالسها

ض س   االنتم ا   ث الس ران بااللتلامراا المت تبر  عيرى اتطراف حسنريس، مرم حارا يهراا مارأ  تر    لأا الب   سي  
 .بسة  لأق االلتلاماا بالما لي تعا إن ا يا ميتلم  بها ماأ  ت   بسيي 

اامارث،  ارا  عرا ألرض  رث ظرا سعااما سا ف عيى سضم باسا مغاي   لما ي يا  ث االتطاةاا مثا إااار  التانريف 
 .ظ س  سمتغي اا معيا ، حس اتي   ضغب مد سيطان الب   ااخ ، اسد تس   إ اا   عيي  لاللتلاي بتببياها

اطا الاثن ياببف عيى مسا اتا عيى الاعس  لعاا ا برا  الايراا  المؤةرا، حس الم يرا التار يعث، حس تاركيا 
تسسيا سليكي  اا هل  ااماي   ث الضط  الغ بي  سةبراع غرل  الما رس  الي ا  ااماي  العييا، حس إعاا  باان س 

عييهررا  ميعررا  ررث اتطرراف الاررال  ، حس سررسا نررالح المااسمرر ، إأ تنررسا عيررى تعابيررا مررم االتطرراف االاتاا يرر   ررث 
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تببيررف بعرر  الباررسا، سالتا ررا مررد باررسا مررد خررالا عرراي تببياهررا، سالتررأ ع بسعررأا  ساليرر ، حس تاررايي ةرر اناا 
سلارراض ةضررايا مهمرر   رراا لرري . نري اا ال تانرر ي مررم ا ررس  الباررسا أاتهررا، حس االتطرراف عيرى تس يررا تببياهرراستط

عبران ااسلسير   ا اظ الب اامأ النيانث سالاضالث  غي مسس يتا،إتتضماها االتطاةاا، مثا التسا ف عيى عاي  سان
يا الاضايا التث تتعيف بالمضمسد إلى  ت    اهان االااناي حسال، سالت كيل عيى ال سااا ا   ا ي  الاكيي  ستس 

 . السا 

تاي  سايا  ما ي    إلى عكا مرا ي ر   ت رسي ق بعراي حلمير  االتطراف عيرى المضرمسد النيانرث كمرا اتضرش 
الب ارامأ النيانرث، عارا )مد  اا لااناا الاسس  ااخي   التث   ا لأا العاي عيرى خيطير  عراي االتطراف عيرى 

،  هرأا (مرم حاهرا لري تكرد برا ل  كباير  الااراب ااخر   –ظطيد، ا با  الاياا  ليماظم  الم يا التا يعث، المس 
حد يسا رف كمرا ال يمكرد . النيانرث سالتلامراا حسنريس" الماظم "عيى ب اامأ " سماا"الب   ي ّ  عيى مسا ا  

  المؤةرا، إلرى الماظمر  سلرث تنريب  عيرى ةبراع غرل ، لرألض ير    عارا ستطعيرا ا برا  الايرااها عيى اخسل
" إعررالد الاررال  "، سرريد تضررمد 5112سيرر    التنررمي ، سي ررّ  عيررى إ  رراع اامرر  لمررا كرراد عييررا  ررث العرراي 

تاركيا ل ار  لتطعيرا الماظمر ، سلرث ل ار  لينرا لرايها  رالسياا مثيمرا عيرى الأ   را   رث  أا  أاض العراي 
يعررا ل ارر  تطعيررا الماظمرر  اس  الررأ  اررّ  عيررى حد ت 5100حيررا   2الررأ  سةررم  ررث " اتطرراف الاررال  " رران  ررث 

 .ا با  الاياا  المؤةا سساا لها  السياا ةيااي  سانع 

عيى ال مسا بعا المتغي اا الع بي  سا ةييمي  غير  المساتير  " سماا"عيى عاي ةا   كألض ي الد لأا الب   س 
ي اد سم   سيسما اسد  لاد كبي  برسد يرتي إسيران مرا . لها، سانتم ا  الس ا  ست ا  عالةتها مم النعساي  سان

ا الررسباث نررمث عمييرر  النررالي حس إبررالف عمييرر  نيانرري   ايررا ، ست ايررا ارر عي  الماظمرر  بعاررا  ينرر  ليم يرر
اسد ماررا كتهي، سان رر ان االاتخابرراا مررد حس " سمرراا"الارايي بماررا ك  مررد حعضرران الم يررا التارر يعث مرد كتيرر  
مررد البسابرر  التررث اخيررا ماهررا، سلررث  ررااايف " سمرراا"التارر يعي  سال  انرري   ررث سةررا ماانررا لررا، ستررى تخرر ظ 

 ".ياضث اهلل حم  ا كاد مطعسال  "حد  لىإ تسا ةيااتا   لااا اانانث سالطعيث عيى باان النيب  .االةت اع

مرد انرتخااي " سمراا"تمكريد إلرى  سي    لأا الب   عاا الم يا التا يعث، ااا يخاى مد حد يؤا  ألض
ااغيبير  الترث تميكهررا لنرسا الثار  مررد السكسمر ، حس ح  مرد سل ا هررا، حس إلغران الارساايد بم انرريي الترث ح ررا لا 

 . اا الاساايد التث حة تها كتيتها ب س   غي  ةااساي ال  يا ماأ سةسع االااناي، ساعتم
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تنّيي  كما يخاى مد حد يعاث تطعيا الم يا  ث سال  اغس  مسةم ال  يا بالس ا  حس االنتاال  حس غي لما إلى
حس مارر ا ماهررا بسكرري حد لررايها حغيبيرر   ررث الم يررا ما ررا " سمرراا"  رريا الم يررا الررأ  ياررغيا اا ررا مررد 

ان االاتخابراا خرالا نرتيد يسمررا يمكرد حد تبرسا  رث ظررا تعرأ  إ ر ان االاتخابرراا، اد ال  انر  إلرى سريد إ رر  
تبررر   سكسمررر  إنررر ا يا يمكرررد حد ي عيهرررا تررر    إ  انلرررا، إضرررا   إلرررى عررراي س رررسا عمييررر  نيانررري ، ستررر ا  
د العالةررراا الطينررربياي  ا نررر ا ييي  عيرررى خيطيررراا كثيررر  ،  خ لرررا ااررراالع المس ررر  االاتطاضررري   رررث باايررر  تاررر ي

 رث الماظمر  سلرس عرد ب يرف عارا ا برا  الايراا  " سمراا"سكألض يخارى مرد مارا ك  . 5102حكتسب  /ااسا
المؤةا، ما يعبث ا عي  الااالبها سيعرلل نريب تها عيرى ةبراع غرل ، سمرا ةرا يرؤا  إليرا مرد منراا بار عي  

 .  الماظم  عد ب يف نسا االعت ا  بها سماابعتها س    العاسباا عييها سعيى النيب

ير    لرأا البر   االةت اسراا الترث ةراما مرد سنربان  ينربياييد سغير لي حد ينربف عارا الم يرا التار يعث 
اتطاف منبف سميلي ليكتا الب لمااي  بعاي ب ح ح  ةضي  عيى  اسا حعماا الم يا اسد اتطاف منبف، بنبا 

 ااعااي الثا  سالاكسض الكبي   بيد الب  يد

باالتطاةرراا حثارران  ررعسا ا نررالي النيانررث سس ررسا " سمرراا"د مررا حخأتررا سيرر   ح ررساا س هرر  الاظرر  لررأق ح
ا خساد المنيميد إلى السكي، س ث ظا تسالطها مم إي اد سنس يا سما نمث سي  الممااع  سالمااسم ، ال يمكد 

يررر اد سنرررس يا " سمررراا"حد تس رررا عييرررا اليرررسي  رررث ظرررا نررراسب سكررري ا خرررساد سترررالس  عالةررراا  مرررم م ررر  سان
 .سالنعساي 

تت رراأا معنررك  لررأا البرر   عررا    ان، ماهررا مررد ال ي يررا ح  ماررا ك  لس كرر  سمرراا سبررس  ارركا بس رر  حاهررا 
إة ا ي ، ستاكا  لنا مد  ماع  نياني  ممتا ، سمد سي  إةييمث، سماها مد ي يا انرتم ا  السضرم السرالث 

أا الرر ح  لررس ااةررس  ستررى بررالمبيسا ماهررا، سلرر" سمرراا"إلررى حد ياضررث اهلل حمرر ا كرراد مطعررسال، حس إلررى حد تنرريي 
ااد، س ح  ثالررت يرر   حد تررتي عررسا  النرريب  بالتررا يأ سعيررى ا عرراا إلررى ةبرراع غررل  مررد خررالا ا ارر ا  عيررى 
عررراا  ا عمرررا  سلكرررأا، س ح   ابرررم مترررسالد يظهررر  باررركا متلايرررا مرررؤخ ا يطرررتش البررراا لابرررسا  المعررراب  سالسررراسا سان

 .كا يك  سلكد ضمد اتطاف  لم  متكامي " سماا"
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سعمسمررا، يبرراس معظرري ح ررساا لررأق اا ان متطارريد عيررى حد يكررسد مرراخا إاهرران االاانرراي ساليررا تارركيا سكسمرر  
سسا  سباي  تيتلي بب ارامأ سالتلامراا ماظمر  التس ير ، ستكرسد مهمتهرا ال  ينري  بعرا  ر   نريب تها التسضري  

 غري حاره  حس إلرى إارعا   خر ،     ان ااتخاباا   اني  ستا يعي  خالا ثالث  حاه  يمكد تمايالا إلرى نرت 
 ، إضا   إلى حد إن ا يا لد تسا فالعام  ل ميم حد ااب ا  سالظ س  غي  ااض      ان االاتخابااإا اض ا

تعررأ  سلررأا يعاررث  عيررى إ  ا هررا إال إأا س رريا عيررى مكانررا، حلمهررا ت ايررا التررلاي النرريب  بالتلامرراا حسنرريس،
 .اظس   ث ظا انتم ا  المعبياا السالي إ  ان االاتخاباا العام   ث الما  الم

 وويجكول جإا ي جت" حوي "جألوروةل ر حفيه     س قل : جرقيف جرثيار

سم اكم  ا ا الاا، نسان مد خالا سكسم  ماط ي ، حس سكسم  " سماا"ااسلسي  ليسطاظ عيى نيب  حد ي   
سااماي ، سحد عيى الب   ااخ  حد يابرا حسال ظا كما لس سا ا ساليا، سالتسكي بمطا ا السكسم ، المااي  

سيبالررا . بالس كرر  كارر يض كامررا  ررث النرريب  سالماظمرر  بررال ارر سب، ساسد التخيررث عررد النرريب   عيررى الابرراع
بتببيرررف االتطاةررراا ك لمررر  ساسرررا  متكاميررر ، اسد حد ي ررر  عيرررى ألرررض، لكارررا يعبرررث ااسلسيررر  ليس رررسا عيرررى 

 .ى الاباعمكانا إضا ي  اسد التط يب بنيب تا عي

بررسد عرراي االعترر ا  بهررا إنرر ا ييي ا ساسلي ررا سمررد حبرر ا  ع بيرر  سالارر  ي عررا مررا " سمرراا"سالنرربا  ررث ألررض إا اض 
إأا  ررالا  ررث االاتخابرراا الااامرر  " سمرراا"كمررا حد . تس ررا عييررا سالي ررا لررس حة ررى مررا يمكررد الس ررسا عييررا
 .باطا الاتي   النابا   إد إن ا يا لد تمكاها مد السكي

إباران السضرم الرأ  س ريا  يرا عيرى حغيبير   ث النراساا النرابا  " سماا"عيى ما نبف، السظاا حد لّي باان 
الس سا عيى الا عي ، سةاما  ث نبيا ألض تاالالا كبي  ،  خ لا المسا ا  عيرى مااعا الم يا التا يعث، س 

الاسلرر  الطينرربياي ، إضررا   إلررى مكاايرر  االعترر ا  بإنرر ا يا  ررث سرراا ةيرراي إلاارر  تكرراا تكررسد مطتسسرر ، سالتيمرريش ب
ةامرر  المطاسضرراا غيرر  المباارر   مررم إنرر ا يا  ةامرر  لاارر  بسييرر  اا مررا ماابررا   ررم الس ررا  عررد ةبرراع غررل  سان

 .مياان سمبا 

عيررى تس يررا تببيررف الاررف ااماررث  ررث اتطرراف الاررال  ، سلرري تعررب االلتمرراي الرراللي لالتطرراف عيررى " سمرراا"سا اررا س 
 ارررا نررراباا  رررث ب ارررامأ سكسمررر  السسرررا  السبايررر  عيرررى استررر اي التلامررراا النررريب  ب ارررامأ نيانرررث ساضرررالث، سسا
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سالماظم ، كما سا اا الساا عيى تاكيا سكسم  س اف سبارث اسد تراخا سايارث  رث ت كيبتهرا، سعيرى ار سعها 
ي بالعما،  غي ا عالد بساهرا سكسمر  الر  يا ستيترلي بب اام را، س غري عراي عارا الم يرا التار يعث، سعراي الت را

بعررا تررالس  تسالطاتهررا " سمرراا"سنررالي  ررث س ررسا ألررض االمرر  الماليرر  الاررايا  لررا  . ا بررا  الايرراا  المؤةررا
غالةهررا بعررا سكرري الرر  يا عبررا الطترراح النينررث لم رر ، عيررى حمررا حد يررتي  الع بيرر  سا ةييميرر  ستررامي  ا اطرراف سان

ا الس كر  اعت ا هرا بسكسمر  الس راف، سعاراما لري يتسارف ألرض، نرسب. اعتماا المسظطيد عيى نيي  ساترا النريب 
اليا عيرى بارا  ساترا المرسظطيد  رث الابراع سالمسا  ر  سمكانرا مارابه  حكثر  مرد ح  ارثن باتا ت كل سس 

 . خ 

بعررا  اررا ب اام هررا، س ررث ظررا الخال رراا "  ررتش"يرر الد عيررى ااهيررا   ستت رراأا لررأا البرر   عررا    ان، ماهررا مررد
يطّضا إباان السضم عيى سالا اد لاراض انرتسااةاا ليسسرا  ساليرا  دااخيها سالتاا ا عيى خال   ال  يا، سم

ال ةبا لس ك  سماا بتسميها، سماها مد ياط  اليا كييا مد  هسا ساتطاةاا الم الس  اد الب   الثرااث ال 
ي يررا الم ررالس ، حس اد السسررا  منررتسيي  مررد س هرر  اظرر ق برريد مررد ي يررا المااسمرر  ستس يرر   ينرربيد سمررد ي يررا 

 .٧٦٧٦اسضاا سالتاالالا سي ضى باسل  عيى حةا مد ساسا المط

نر ا يا عيرى س " سمراا"بريد  إد انتم ا  االااناي ةا يؤا  إلى تسسلا إلرى ااط راا، سيطرتش البراا  بر اي اتطراف ان
مم إن ا يا " سماا"، كما السظاا مد خالا المطاسضاا غي  المباا   التث ح  تها "لاسن ماابا لاسن"حناا 

ةييميرر ، مررم حد لررأا لررد يساررف   ررم الس ررا  بارركا   ث بييرربسنرراب  بررسا ساخ ررياا اسليرر  سحبرر ا  ع بيرر  سان
نرريما حد إاارران ستاررغيا المبررا  سالميارران يسترراظ إلررى تاررالالا نيانرري  مثررا سةرر  تبررسي  المااسمرر    ررسل  ، ال

حلرري حس اف  مررد  يررالا س ارراااها" سمرراا"سانررتخاامها ساالعترر ا  بإنرر ا يا، سلررأا  ررعا  رراا ااررا يعاررث خرر سظ 
مسةعهررا ك ررلن مررد الس كرر  السبايرر  عيررى كساهررا   عرررا حس " سمرراا"سلارراض  ح  يرر   ضرر س   حد تغيررا . ةستهررا

الس كررر  لكرررث تابرررا ب  رررا  ررراعال  رررث الاظررراي " اعترررااا"امتررراااا ل ماعررر  ا خرررساد المنررريميد، مرررم مسا ررري  اهرررأ 
 .الطينبياث، إلى  ااا مساة  تتأبأا بيد لأق اا ان

يرر   لررأا البرر   حد ال سررا مررد اسد االعترر ا  ،  سررا منررسل  المررسظطيد سح رر اا اا هررل  اامايرر حمررا بالانررب  ل
يمكرد انررتيعاا المرسظطيد سح ر اا اا هرل  اامايرر  عيرى حنراا ألرض ، س "سمرراا"برالمسظطيد الرأيد عيارتهي نريب  

ساام  .  بي  سةباع غل ضمد عميي  إعاا  باان ستسسيا السلا اا ساا هل  ااماي   ث الضط  الغ" المنتاكطيد"
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اطنا يب سا لأا الب   بالانب  لمعب    ش، إأ ي   بضي عاا مد مسظطث النيب  إلى المسظطيد المتسا ايد 
 ".سماا"عيى المعب ، إضا   إلى م ابب  س ا ال  يا ب ااا ح  اا اامد الااخيث التابم لنيب  

كما ب سا مؤخ  ا تاكيا ل ا    ا يي   اا   . غل  حسياا ا تاكيا ل ا    ا يي   اا   ةباع" سماا"ستب ح 
معب    رش، سلرأا حمر  غير  ماانرا، اد الط را ا ال يمكرد حد تسرا مسرا السكسمر ،  يكرا بر   اس  يؤايرا، 

  .سال معاى لتعا  ب   عيى  السياا الب   ااخ 

اا اظ  ستاسي ، تب ح س هأقيجف ثيرثل وكوال و    ة ف يبل ف سقةاةل و   جخل جرواهول وخيي تي
بساسا  متبايا ، كما تتاابم معها س هاا اظ  تب سها ماظماا حليي  سانسي  سم مسعاا منتاي  سابابي  ال 

 :تلاا تسا ا  هسالا  اهان االااناي، ستتسلع إلى

  س ه  اظ  ت   حد سلاها ال يتيش لها نس  حد تاسي باس  التس يف سالسناب . 

   ب   ثاٍد يب ح ح كا ا تتعيف بتسنيد االتطاةاا حس كيطي  تببياها، حس تسايف السسا
عاا  باان مكسااا  السباي ، ال نيما  ث  اابها النيانث، مد خالا إنت اتي ي  سباي ، سان
الاظاي النيانث عيى حناا ايما ابث، سبخا   ماظم  التس ي ، إأ يتي  ث نياةها إعاا  

ما يس  لا مد ةيسا االتطاةياا المسةع ، مم تسكيا البع  عيى بست سظا   النيب  ب
 . ض س   تاكيا تيا  ثالت اسد العما ساا عيى تاكييا

  ان تعبث ااسلسي   اهان االااناي حسال سان  ان البست  ث ال ؤي  سا نت اتي ي  سحنا  
  متابع ، حس الا اك  لما بعا االاتخاباا، ستب ح تاظيي  عالياا متاسع  عب  تاكيا ل ا

لإا ا  سال ةاب  سالضغب لتببيف " م مسع  سكمان"م مسعاا ضغب  مالي   نيمث، حس 
االتطاةاا المسةع  اسد العما عيى إلال  الع اةيا التث تسسا اسد ألض، ستى لس كاد الماخا 
تاكيا سكسم  تسا ف سباث سالألاا إلى االاتخاباا مباا  ، ستس يا الميطاا المعاا ، بما 

 . ها الب اامأ النيانث، إلى ما بعا ألض ي
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س هاا اظ  تب سها عاا   حس ةس  مد خا ظ النياف النيانث السالث، ستت اسح بيد  لايها أقيجف أخيى
التخسيد حس التكطي  حس اتخاأ مساة  عامي  تبالا بتاكيا إبا  بايا عد ماظم  التس ي ، حس ت   ااتطان 

 .لتمثيا الطينبياييد السا   إلى س سا إبا  حس كياد ساسا

 

 لويي ئ ويوج   وواق شيت  يو

 (جروةثيق)جراش  جال توي ر : أوال  

عيررى حنرراا إ رر ان م ررالس  ( ميثرراف سباررث)االتطرراف عيررى عاررا ا تمرراعث مررا نرربف ع ضررا نرراباا يؤكررا حلميرر  
سحلراا  سةساعرا العمرا تا يخي  بيد مختي  التيا اا اايايسلس ي  سالنياني  التث تابا بمبراح الار اك  النيانري  

ررا حد الميثرراف الررسباث المعتمررا حلغررث عميي ررا بُ ، الررسباث الماررت ض ا اتطرراف حسنرريس، عبرر  سررأ  معظرري عي ررخ س  
مرسااق،  يرري يعررا معمرسال  بررا، مررم حد عميير  إلغا ررا لرري تنررتكما ةااساي را سنيانرري ا، إضررا   إلرى حاررا ال يارركا س رر  

 .ااناا المطت   ليباان الطينبياث كيا

ف الررسباث ببيعرر  الم سيرر  ال الارر  كم سيرر  تسرر   سباررث، سس ررسا تغييرر اا ااالتطرراف عيررى الميثرر ا حلميرر ستؤكرر
يتضررمد السطرراظ عيررى الهسيرر  السبايرر  سال سايرر   إأ ال بررا حدكبيرر   ماررأ إةرر ا  الميثرراف الررسباث لماظمرر  التس يرر ، 
ا مااي ا ييتلي بمبراح التعراا  رث النيانر  حد يكسد الميثاف انتس   التا يخي  سالساسف السباي  ال امع ، إضا   إلى 

سالرررايد سالثاا ررر  سالطكررر ، سالمنررراسا   رررث السارررسف سالسا بررراا بررريد المرررسابايد بغررر  الاظررر  عرررد ال ررراا سالرررايد 
سالعرر ف، سيسترر ي ساررسف ا انرراد سس ياتررا اانانرري  سنررياا  الاررااسد سالط ررا برريد النرريباا، س  رر  انررتخااي 

 .العكاالايد لتسايف حلاا  نياني ، حس 

يسرراا الاريي ا انررااي  الترث يررؤمد بهرا الطينرربيايسد ستعرلل عاالرر  ةضريتهي، إضررا   كمرا ال برا حد يسرراا الميثراف 
سلررس مررا ياتضررث  ررياغ   ايررا  لرربع  باررسا الميثرراف، . إلررى الاساعررا التررث تسكرري عالةرراتهي مررم ا ةيرريي سالعررالي

ضررا   باررسا حخرر   تنررمش بإاخرراا ةررس  سعاا رر   ايررا  مررد ماررا ا متعرراا  سمختيطرر ، بسيررت يتضررمد لررأا  سان
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ميثراف تع يرر  الطينرربياث سالهسيرر  الطينربياي  سعالةرر  الطينرربياييد بمسرريبهي الع برث سا نررالمث سالعررالي كيررا، ال
 . سما ي مم سيسسا الطينبياييد سكيطي  إاا   الخال اا بياهي

لاررا باتررا السا رر  مانرر  إلررى إعرراا  البارران عيررى حنررا سبايرر  سايما ابيرر  تسا ايرر  ستمثيييرر   ايررا ، تارر ض الكررا 
نبياث، سعيى حناا إ  ان م الس  تا يخي  بريد التيرا اا الطينربياي  المختيطر  تطرتش الم راا حمراي االتطراف الطي

عيررى العاررا اال تمرراعث س ررف حنررا  ايررا  ستاررالا الكررا ليم ررالش السبايرر  العييررا ساالرراا  الماررت ك  كمتبيررا 
سيان الما سع السباث الطينبياث ستسايف  . السسا  السباي  حنانث مد متبيباا إعاا  باان سان

سيتبيا تسايف ألض تعميف س ك  سماا بابعها السباث بس طها  لن ا مد الس ك  السباي  الطينربياي  سخيرف 
منرا   بياهررا سبرريد  ماعرر  ا خررساد المنرريميد، سالتسةرر  عررد الم الارراا ا ةييميرر ،  ررث سرريد يتبيررا مررد س كرر  

ةييمررث   ررتش الررتخي  مررد  كرر   سنيانرر  الهيمارر  عيررى الساررا الررسباث الطينرربياث، سال لرراد عيررى مسررس  ع بررث سان
 .اسد  خ 

را كمرا  إد االتطاف عيى الميثاف سالاساني المات ك  ال ييغث التعااي  سالتارسع سالماا نر  الترث نرتباى مس رسا  اا م 
 . ث إبا  السسا  سليا عيى حاااضهاالخال اا  كااا، سلكد يتي تاظيي

 
 (جرييايو  جرسةيسر)وجراضيرةل جرسةيسةل ستيجتة ةل جإ :يثياة  

التسا رررف عيرررى الب ارررامأ النيانرررث باعتبرررا ق ا نرررت اتي ي  النيانررري    رررثمطتررراح انرررتعاا  السسرررا  السبايررر  يكمرررد 
 .سالاضالي  الااظم  ليكطاح الطينبياث خالا الم سي  الااام 

عرد نرؤاا   ابر ا  لرس ياهراا التث   ا لتببسالالغا ا ااكب  عد ال هسا ساالتطاةاا التث سةعا سالمسكاد ا
 رث  امر  ال  ينرث سالسانري كراد اا مرا مس رساببعرا لرأا اا .لماأا ا يا السسرا  سالسظرا   الترث يمكرد حد تؤايهرا

سبراح يظهر  ب رس   متلايرا   ،لري يكرد ساضر ا بسضرسح  رث االتطاةراا لكااس  ،الخيطي  التث يابيف ماها كا ب  
سحخررأا منررسل  االتطرراف عيررى ب اررامأ نيانررث تظهرر  باررس  ماررأ إعررالد الارراب  سستررى خيرر  ، ا ااسالا ررث المسرر



22 
 

 ،غابرا الماظمر  سان ر ان ااتخابراا الم يرا الرسباث ، إأاتطراف الارال  االد، سيالسظ س سا ااتاا ير   رث تببيرف 
 .عيى تاكيا السكسم حنانا ف تببيبياما ت كل ال

تث ااتهرا اليهرا حد البسرت سالسرسا  ساالتطراف ي را حد يتمسرس  خب   ال هسا ساالتطاةاا سا خطاةاا ال لاا حكاا
تسرا نرا  اتطراف  ت ني  الساةم السالثح ا  لا مد ؟نؤاا لماأا ا يا السسا  عد  اب عيى ا  اثنةبا كا 
ا رراح ال هررسا النررت اا  مررا نررمث عمييرر  النررالي عيررى اطررا اا ،ستسايرراا نرريب  السكرري الررأاتث ،حسنرريس  نرراسان
تغيي  المنا   أ يا ساعتماا ماا ب   ايا  تها  إلى كن  ح ا  مد يح ،تعاييها ب س    ل ي بعا حس  ،النابا 

 السباي ؟ لاا ةيسا سالتلاماا اتطاف حسنيس س تش الب يف لعميي  نياني   ايا  ةاا   عيى تسايف اا

تر ض لرأا اامر    سل ق كي  سمد يتخأ ة ا  النيي سالسر ا، سلرا يمكرد يعاث الب اامأ النيانث سالاضالث  ث
الساني ليا    يا كا   يا حس ستى كا م مسع  سسالا؟ ال اض بسد ألض يعا س رط  ليطارا المؤكرا،  رال برا 

الم  عيرراا سالمؤننرراا السبايرر  ، سميتلمرر  بنررت اتي ي  ةرراا   عيررى تسايررف االرراا  السبايرر إمررد االتطرراف عيررى 
 .سالا عي  سمباح الايما ابي  التسا اي 

يتضمد الب ارامأ الاسانري المارت ك  الممكرد االتطراف عييهرا، اد  ينربيد تمر  بم سير  تسر   سبارث، يمكد حد 
سبببيعرر  . سالمخرراب  الماررت ك  ت عررا االتطرراف عيررى مسا هتهررا حمرر ا ممكاررا،  هررس  ررعا سلكاررا لرريا منررتسيال

  ريا حد إاهران االسرتالا  الساا، ال ييغث االتطاف عيى الاساني المات ك  الخال اا سال ؤ  المتبايا ،  اا ير  
ةام  الاسل  سسا ماركي  الال  ريد سرال عرااال اهاير  المبرا ، بيامرا ير     ريا  خر  حد لرأا المسةر  عبرا    سان

لرررألض، مرررد ال رررعا  ررراا، إد لررري يكرررد مرررد . عرررد ب ارررامأ م سيرررث سحد السرررا الاهرررا ث بتمثرررا بتس يررر   ينررربيد
 الب ارامأ المنتس  ااسا الرأ  يارما با ضرا   إلرى يىأا لي يكد لااض اتطاف عإةام  سسا   يب  إالمنتسيا، 

بيامررا يتضررمد المنررتس  الثررااث السكسمرر ، اس  ا بررا  الايرراا  سمهماتررا، س  "الاسلرر "/النيانررث كررا مررد النرريب 
عرراا  بارران (الميثرراف)إعرراا  بارران الارر عي  السبايرر  عيررى منررتس  ماظمرر  التس يرر  سياررما العاررا اال تمرراعث  ، سان

 .الماظم ، سااتخاباا الم يا السباثالتمثيا سمؤنناا 
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اا باا االتطاف عيى الب اامأ النيانث ممكاا  ث ضسن ساست تاا ا ميمسا سيتعمف بانتم ا ، اد البر امأ ل
، سبراا مرد الساضرش ب رس    يير  حارا المعتما  بغ  الاظ  عد الخال اا بياهرا  اريا سلري تسارف المر اا ماهرا

 .نطيا  الطينبياي  إلى ب  اامادمد المنتسيا لب   سساق حد ياسا ال

غي  ممكد مد اسد تسايرا الهرا  حس االراا  السباير  الترث ير اا  التسا ف عيى إنت اتي ي  التس   السباثإد 
الارس   يهرا اخر ب تالمؤنن  السباي  ال امع  التث سحاكاا العما سالاضاا الماانب ، سمد اسد إةام  تساياها، 

 .عا سحلاا  العما السباث المات ضاباس  المؤما  بالماا ك  سالميتلم 

ي حسلا ا يا انتم ا  النيب   ،الماتف ماا الاسل / النيبسب اامأ  ليماظم  سالاضالث الب اامأ النيانثما لس 
ي تغيي  ببيعتهرا ساركيها سسظا طهرا سالتلاماتهرا ضرمد عميير  بسيير  تنرتها  تغيير  االنرت اتي ي  سالباير  حسيها 

 ؟متعأ ا الاا ي ست عا تغيي  السضم ،عييهاالتث ةاما باان 

يمكرررد تطنررري ق، مرررم حارررا غيررر  مابرررسا، " عمييررر  النرررالي"ث بمرررا نرررم ان االاانررراي اهرررالمبأسلررر  ال هرررسا إد ا تبررراب 
كمرا السظارا مرد خرالا المبالبر   بسكي حاها كااا ال تلاا ةا م ، سحد ال لاد عييهرا منرتم ، بإمكااي  انت اا ها

سي ررررا حد تكررررسد ساضررررس  مثررررا سضررررسح  ،عيررررى ارررر سب الي ارررر  ال باعيرررر  ارررر با لالتطررررافبرررراد تكررررسد المسا ارررر  
ي  انرت اا  المطاسضراا سحد إمكااسلاي بحى عيى سةسع االااناي سللااض  ث ااعساي اا اكااااا  ،"الك ينتاا"

ح ربش حكثر  ، حما ااد،  يي يعا لااض ما يب   مثرا لرأا الر بب، برا ةام  اسل   ينبياي عيى إاتطاف إلى ت ا 
 .مد النابف حسا العسا ف حماي إاهان االااناي سانتعاا  السسا 

، بعا حد ح بسا إن ا يا   ينر  الي ار  الاااساير   رث اامري المتسرا ، سبعرا  راس  تا ير  الي ار  ال باعير  ااد
نرتم ا  بهرأا لري يعرا مابرسال سال مطهسمرا اال؛ (الضرسي )عيى سنراا  ينربيد ( ال الا)الاسلي  الماسال  ن ا يا 

ة ا لرا مر   حخر   مرد ةبرا الي ار  التاطيأير  ليماظمر ، سبعرا السلي بعا  إعرالد  اس  ة ا اا الم يا الم كرل  سان
 عيرى خرب الاهاير  سعراي ةرا   الطينربياييد سا المطاسضاا الثاا ي  إلى ة ا  الاياا  الطينبياي  بس عد ال  يا 
ا غيررر  إنرر ا ياامرررا  نرريسة  االلتلامررراا الطينرربياي  مررا اارررسب قستهايررا ،االلتررلاي بهرررا مررد  اارررا ساسررا مسا رري 

 . ميتلم  بها
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اسد تسايررا مررا  التررث تايررا الماظمرر  سالنرريب  االلتلامررااد تتضررمد اتطاةرراا الم ررالس  سالمبالبرر  بررانررتم ا   إد
ا لث لالما د المسا ا  عيى ا سب الي ا  ال باعي  سيسسث ب حسياا ا، سالتسايا  ث حسياد حخ  ، الما سا بألض

، سحعيارا الايراا  الطينربياي  بعرا بيراد الي ار  ااخير   رث عمييراالي ار  لري تعرا مس رسا  لرأق  غري حد  ،المبيسب 
براال    مارابه  حخر عرد  ري  ةبا المباا   الط اني  سبعرالا س ا  البستبساها لي تتعاما معها،  5106تمسل 

 .اهام

مكرد حد الماظمر  سبريد الب ارامأ الرأ  تتباراق النريب  بسيرت ييمكد التمييل بيد الب اامأ الرسباث الرأ  تب سرا 
 لررد تببيرف االلتلامرراا الطينرربياي  س بربع  الم سارر ، سلكرد عيررى حنرراا مبراح الاايرر  سالتباالير ، يتسيرى ااخيرر  

رررا لرررد تيترررلي بهرررا السكسمررر  ا نررر ا ييي ، اامررر  الرررأ  يعطرررث ال اارررا بتببيرررف االلتلامررراا ا نررر ا ييي  ، الترررث ستم 
بياث مرررد تببيرررف التلاماترررا، سبرررألض تتسمرررا إنررر ا يا المنرررؤسلي  عرررد   يمتهرررا باترررا حسنررريس، سال ي رررا حد الطينررر

 .ينا ع الطينبيايسد إلى تسميها  غي مناس ا سةيساق الم سط  بساهي

بالف إن ا يةبيا إأا  المبالب  بانتت اا  المطاسضااإد  نر   حالا ع  ال ابع  مد ن اح ا بسة  االنتيباد سان
معالر  حس  النابا  ناب ح مباا اا عيى أاا ااعيى ستا يم ال هسا الط اني  سغي لا  ،ساتطاف حسني باا ةم

عميير  "نمث  نت اا  ماتس         ايا  السيد بيم السلي سا ان السةا إلى  ث ياا عيى االنتم ا   ،ةييال
مراا ساعت ،بما  يهرا مسكمر  ال اايراا ،سلأا يعاث حد إنت اتي ي  التاسيا ساالاضماي ليمؤنناا الاسلي  ."النالي

ارر ب حد تكررسد نرريمي   ، اتطاضرري  السالّيررستسييررا المس رر  اال المااسمرر  الاررعبي  سماابعرر  مات رراا المنررتسبااا
 رث المنرا  سنرعيا اسرس تغيير   سل يرا اركا تسرسال تال  ،ممث بالاسلر سستى الس سا عيى االعت ا  اا ،تماما

امررررا سنررررا ا ضررررغب ستكتيكرررراا تنررررتها  العررررسا  إلررررى ان س  ،اهرررران االسررررتالاالبي رررر  سميررررلاد الاررررس  بمررررا ينررررمش بإ
سيان المني   النياني  المطاسضاا  .ما تسايا  تسنيد ا سب انت اا  المطاسضااسسحة ى ما ت ،سان

الب ارررامأ   عرررا االتطررراف عيرررىت ؟لمررراأا ا يرررا السسرررا  :ا  ابررر  عرررد نرررؤاا ضررر س  د إ ررر ،تسنينرررا عيرررى مرررا نررربف
أا ،البرران النيانررث سالاضررالث اابرر   .خرر  ترري االتطرراف عييهررا يمكررد االاتارراا ليسررسا  ساالتطرراف عيررى الاارراب اا سان

عيررى ب اررامأ الماظمرر  كمررا لررس، سال حد تغيرر  الماظمرر  ب اام هررا كمررا " سمرراا"سلاررا، لرريا المبيررسا حد تسا ررف 
ضرسن ب ارامأ  ، برا بيرس   ب ارامأ  ايرا ينرتبيم حد يت راسل المرسلف الرأ  يعرااث مارا ال ميرم،  رث"سماا"ت يا 

 .المطاسضاا الأ  س ا إلى اهايتا، سب اامأ المااسم  المعبا
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 إ ي ة يايل جرتوثةل ووؤسسيت جرواهول: يثيرث  

ا  باررران مؤننررراا ماظمررر  اعررران باررران الس كررر  السبايررر  سالتمثيرررا س  إعررراا يمكرررد إاهررران االاانررراي خرررا ظ نرررياف  ال
إعراا  تع ير  المار سع الرسباث  حنراابسيت تضي مختي  حلساد البي  النيانث ساال تماعث عيى  ،التس ي 
نررت سيتبيررا ألررض حد ت اعررث ح  تسضرري اا لعاررا اس   ليم يررا  .التررث نرريتطف عييهررااتي ي  التسرر   الررسباث   سان

الرررسباث  التمثيرررا ضرررماد مرررا برريد  رررث بايررر  سمهمررراا مؤننرراا ساسا ررر  الماظمررر  التسا رررف عيرررى ال مررم الررسباث
ليطينررربياييد ستبيعررراتهي السبايررر   رررث مختيررر  ت معررراتهي مرررد  هررر ، سمعال ررر  لمرررسي سماررركالا كرررا مرررد لرررأق 

 .  ها سظ س ها سا سب سياتها المكااي االت معاا س ف خ 

إد المباح اانانث المس ا لعميي  إعاا  باان التمثيا السباث لس تمكريد الطينربياييد مرد ااتخراا ممثيريهي  رث 
يعارث ألرض س . يتعرأ  إ ر ان االاتخابراا دسباث سيت حمكد ألض، سالتسا ف عيى حعضران الم يرا سريالم يا ال

،  إاهرا يابغرث حد تكرسد مسبر   برالف س ار  مرد التسا ف عيى عاا اس   عااي  ليم يرا الرسباث ث سال  حاا 
كررسد تسررا نرربس  بايرر   عرراا  تارركيا الم يررا الررسباث، سال بررا حد تعاررا  ررث الخررا ظ ستررى ال تالتسضرري اا الس 

االستالا، سال برا حد تهرا  إلرى اتخراأ ةر ا اا مرد ارساها تس ير  الماظمر  مرد تسا را  را ةياااتهرا ساسا  لرا  رث 
 .ماابف تسا نيب   االستالا

 جرس قل وجالاتخيييت : يجياي

إلى إعاا  الاظ   ث اركا ساس  سسظرا   النريب   رث ضرسن اانرااا ح رف تسسلهرا إلرى اسلر  منرتاي   إد السا  
مرد ار يض  رث عميير  النرالي  أاا نرياا ، سكرألض التس را الطينربياث  عراا  تسايرا العالةر  مرم اسلر  االسرتالا

مايررر  ساالةت رررااي  سالتسيرررا الترررا ي ث مرررد االلتلامررراا الم سطررر  بمس رررا اتطررراف حسنررريس سميسااترررا ااإلرررى عررراس 
إأ  .تاتضث التسا ف عيرى سظيطر  االاتخابراا  رث الار ب االنرتعما   الرأ  يعيارا الارعا الطينربياث ؛سالمااي 

، عيى متبيباا م سي  التس   السباث "تااسا النيب "مباائ ت يش لما بعا إةام  الاسل ، مد ةبيا  إناابحد 
 بهرس ، مرد ارساا حد يارسا إلرى خبر  االارلالف إلرى التعامرا التث تعيث مد سلد السا   إلى ا با  الرسباث ال

  .مم االاتخاباا كسنيي  لسني ال  اع الااخيث عيى النيب  باال مد حد تاكا مسب  لتعليل السسا  السباي 
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امرا كرساا  مرد سان  ،ستسايا الط يا سالب اامأ الأ  نياسا لسني ال  اعال با مد االستكاي لياعا ليا كسنيي  
. عاري  حس غراا  الرتخي  مارا ت ر   االاتخابراابسيرت  ا،ال  اع مم االستالا تنالي  ث تا يا إاها حاساا 

 ،اد لأا يعبيا ا عي  ال ينتساها ، ث ظا االستالا اس   ماتظيسلاا ال يمكد حد ت    االاتخاباا باكا 
ا سمرا ي مرم الطينربياييد سال حد ت    باسد تسا ف سباث عيى ةساني مات ك  تتضمد االاا  سكيطير  تساياهر

سا يمرراد العميررف بررسد السسررا  ةررااسد االات ررا ، بمررا يعايررا ألررض  سكيطيرر  التعامررا مررم الخال رراا سالرر ؤ  المختيطرر 
الارررس  ال  ينررري  س رررف س سمهرررا الترررث  مختيررر  برررسد ح  سكسمررر  مرررا بعرررا االاتخابررراا يابغرررث حد تضرررمد مارررا ك 

 ررإ  ان االاتخابرراا عيررى حنرراا السسررا  سالتسا ررف  . ا بررالسكيتطررحس  اسررا تعكنررها اتررا أ االاتخابرراا اسد إة رران
 .السباث ي عا ةا   االستالا عيى التسثي  عييها سعيى اتا  ها  ث حااى سا ممكد

نت اتي ي  التس  س  الب اامأ السباث د التسا ف حسال عيىإةبا كا ألض،  س  نيس   ا  اب  عد  سحاكاا الاضاا ان
لتكرر يا ارر عي  الاسلرر   يح ،خابرراا عيررى حنرراا ت ايررا ارر عي  النرريب  الاا مرر االات  لررا نررت   : لرريالنررؤاا اا

 ، سلا نيعاا ااتخاا م يا تا يعث حي ب لماد اسل ؟المعت   بها اسليا

 ،"سماا"س " تش"خ س ا  ،الط ا اعاي تمالث ض س   م اعا  تؤكا الت  ب  الماضي  عيى مد  ه  حخ  ، 
 مؤننرااسالتمثيا س الماظم ، بما ال يما سساااي  الاياا  س النيب  بيد ط ا ال مد  ه ، سض س   النيب  مم

ماظم  التس ي ، ست بش مهماا النريب  إلى بسيت ت سا كا   المهاي النياني   ،مم إعاا   ياغتهاالماظم  
عراي س رسا مؤننراا الماظمر  ال  ينري   رث اا   المستير  لتمكياهرا مرد عيرى  ، إضا   إلرى السر  خاماتي 
بسيررت تتسررسا إلررى نرريب   ،اا  مررد حاساا الماظمرر حستسسيررا النرريب  إلررى  ،س لا بعيرراا عررد االسررتالاالايرراي بررا

 . إاا ي  سخاماتي  سااا النيباا النياني  إلى الماظم 

 جرييق ية  جروقار وجر ةوشيجقر: خيوس ي

سالمخراب  الس ساير  ال يتي الت كيل عيى المنا  السباث العاي س ف السا ا حعالق عيى سناا التساياا اليسمي  
الترث تسا ههررا الت معرراا الطينرربياي   ررث الرسبد سالاررتاا، بمررا يتبيبررا ألررض مرد برر امأ عمررا سنيانرراا مسّ هرر  

 .لمعال   الماكالا االةت ااي  ساال تماعي  سالثاا ي  سالتعييمي  سغي لا  ث مختي  الت معاا
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 ات ووسائل التوافق على املبادئ واملنطلقات العامةددمح

تات ح لأق السثيا  عااا مد مسراااا سسنرا ا ليتسا رف عيرى المبراائ سالمابياراا العامر  المرأكس   إعرالق، يمكرد 
 : ثستتيخي ها بما ي

سممثييد عد إقالق حوجي وقار عيول ووست جم، يوعييكل يةي جت و  وخت ف أروج  جرقةف جرسةيسر،  :أوال
سالمر ح  سالارباا سالابراعيد االيرث سالخرا ، ضرمد نرا  مختي  الت معراا  رث  ينربيد التا يخير  سالخرا ظ 

لمارررث ة ررري  سمسررراا، بسيرررت ال يتسةررر  إال عارررا بيرررس    ؤيررر  سبايررر  ارررامي  تتضرررمد االتطررراف سرررسا المبررراائ 
سالمابيااا المسّ ه   عراا  باران السسرا ، بمرا يمهّرا اللت راي ا برا  الايراا  المؤةرا بعرا تسنريعا بضري ممثيريد 

سالاباا سالم تمم المااث، ك يغ  مؤةت  إلى سريد عارا الم يرا الرسباث بمارا ك   ميرم  عد الاتاا سالم ح 
 .اابيا ، ساسد حد يما ألض بمكاا  س السياا لي اا الماظم 

إد اا ررا سالمنررتها  سالمنررتطيا حس المتضرر   مررد إا ررال السسررا  حس انررتم ا  االاانرراي سمررد سالرر  االاتظررا  
لرس الارعا الطينربياث، لرأا  ،اا   سالساسف سالمؤننراا سالار عي  ؛ا اثنكا كآسالتسلاد التث تؤا  إلى ت

مرد سارا  ،سسترى ينرتبيم ألرض .ال يعاا حد يظا غا با حس مغّيبا عما ي    سعد تسميا المنؤسلي  سالمسانرب 
اف اتطرراف حس عرراي اتطرراف ححد يعيرري بساررا ف مررا ي رر   سحد ياررا ض ال حد يباررى بااتظررا  اتطرراف الط ررا ا، سبارركا 

 .  تش سسمااس كتث 

خر   بمعاى بعا تسييرا الط را ا اا ،" ماعي "إلى  السا  السسا  الثاا ث ساالتطاةاا الثاا ي  التث تتسسا سيعتب 
س  ااس  ثررااس  حاررب دسبعرر  المنررتاييد الررأيد ييعبررس  سررا حنررباا عرراي التس ررا إلررى إاهرران ح ،برراس  اررالا الررل 

سا الاضرايا اانانري  أاا ااسلسير  لرا  ايتارساا ما  اامال اسباي اسلأا يتبيا سسا   ،االااناي سانتعاا  السسا 
ةباعراا  السسا  لتمثا  ي ث ابسيت يتي تسنيم ةاعا  الماا كيد  ق،الاعا الطينبياث  ث  ميم حماكد تسا ا

مثررا المرر ح  سالاررباا سالاررتاا سالم تمررم المررااث سالااابرراا سال امعرراا ساالتسرراااا  ،سم مسعرراا غيرر  متسا ررا 
 .الاعبي 
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سلأا اام  يطتر   االاخر اب  رث سرسا  سبارث اراما بمارا ك  مختير  مكساراا الارعا الطينربياث ست معاترا 
المر ح  سالارباا التث تؤمد بالماا ك  سةساعا سحلاا  العما المات ض، سب س   تضرمد مارا ك  ساياير  لتمثيرا 

 .سالاتاا سالظسال  ال ايا 

ا بعا المتغي اا العا ط   رث  إد السسا  ض س   لبيس    ؤي  تبثف عاها إنت اتي ي  نياني  ساضالي ، سخ س  
ن ا يا سالعالي، سبعا السارا ف ال ايرا  الترث يابغرث االتطراف عيرى كيطير  التعامرا معهرا، سبعرا التس را  ماباتاا سان

حد ييعا ا با  الاياا  المؤةا اس ق س ف ال السياا باكا مؤةا إلى سيد عاا الم يرا  إلى ال ؤي  يمكد
 .السباث بت كيبتا ال ايا 

ال يتسة   سيمكد حد ياكا ا با  الاياا  المؤةا لماظم  التس ي  ال يغ  ااانا  اا   سسا  سباث ااما
ارران السسررا ، بعرررا تسنرريم ةاعررا  الماررا كيد  رررث سررسا المبرراائ سالمابياررراا المسّ هرر   عرراا  ب إال عاررا االتطرراف

ا با  الاياا ، ك يغ  مؤةت  إلى سيد عاا الم يا السباث بماا ك   ميم اابيرا ، ساسد حد يمرا ألرض 
بمكاا  س السياا لي اا الماظم ، س ث ماامتها الي ا  التاطيأي  سالم يا الم كل ، س ف ما تي التسا ف عييرا 

 . الم الس بهأاا الخ س   ث سسا اا 

، بمرا  يهرا اتطراف الارال   سسثيار  الس راف الرسباث، إرةتتيجالاقالق و  جالتفييتيت جرتتر تتم جرتو تل  أنوةل: ثياةي
لهررا ارر عي   ينرربياي  سع بيرر   غرري حد  اسح رربس ،مررد الاخ ررياا سا اررا عييهررا امختيرر  الط ررا ا سعرراااد 

حس  ا،س رررحسمالررر  حس  ،متااةضررر ااهرررا حس    بعررر  باسالرررا،تببياهرررا كمرررا لرررث  رررعا سمعارررا  ررر ان عررراي ساةعيررر
اا ي  سالاكيي  كما يظه  مد عاي تب ةها لاضايا  سل ي  مثا الب اامأ النيانث سبغياد ال سااا ا  ،ااة  

سيتبيرا ألرض عراي البران . ير ما هل  اامثا تاكيا السكسم  ساالاتخاباا ساا ،باا  التث يؤث  عييها االستالا
 ررث السررسا  الررسباث مررد اابرر  ال ررط ، بررا ممررا يسظررى بتسا ررف نررابف سالت كيررل عيررى معال رر  الباررسا الخال يرر  

 . سالتسا ف عيى الاضايا ااخ   التث ت اليتها سسا اا ساتطاةاا الم الس  ،س انتساات باسا حخ  حستبسي  

طضث السسا  إلى اتطاف ااما سسا كا   الاضايا، مم م سار  سلس ما يتبيا حد ي، وي أ جري ول جرعيو ل: ثيرثي
 ث حسلسياا سخبساا التاطيأ س ف  ااسا لماي  متطف عييها، يرتي تببياهرا باركا ي اعرث مرا تات سرا السثيار  مرد 
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تسليرررم ميطررراا ال لمررر  الارررامي  عيرررى منرررتسييد، بمرررا ينرررها عمييترررث التسا رررف سالتاطيرررأ  رررث  د ساسرررا  رررث ضرررسن 
 . تب  عيى  ت   االااناي البسيي التعايااا المت

بعررا  اررا ال هررسا ساالتطاةرراا النررابا  سعرراي تببياهررا، س اررا المسرراسالا االاتاا يرر  لتببيررف ح ررلان ماهررا، تظهرر  
 حاررااسد  لمرر  اررامي  يعرر   كررا برر   ماررا ض بهررا مررد  السسررا  ال يمكررد حد تسررات،  "ال لمرر  الاررامي "حلميرر  

ار كان  .. ار كان  رث الراي" حنرااسعيرى  ،إة ران سال ليمار  سال تطر ااسد المناسا   حنااخأ سيعبث عيى سني
د يطضث السسا  ا، سلس ما يتبيا  غ حس  سعيى ت ني  ماا ك  ساياي  تنمش لي ميم مهما كب  ،" ث الا ا 
إلى اتطاف ااما سسا كا   الاضايا، مم م سا   ث حسلسياا سخبساا س لياا التاطيأ س ف  راسا لمارث الااما 
 سال العكرا ،"سمراا"البران بالماظمر  بيامرا تظرا غرل  تسرا نريب    ، عيى نبيا المثراا، ال يمكد. ييامتطف ع

ال برا مرد سضرم خا بر   إأ بتنييي غل  اسد تمثييها  ث الماظم  ساسا ر   رااع  الار ا ،" سماا"عب  مبالب  
نررالمس   سيطضررا ع بيرر) ليرر  ليتببيررف بضررماااا  ينرربياي  س سا لمايرر  ا رراس ب يررف ساضررس   عيررى (  ي  س رراياان

 .حناا تببيف متساٍل سمتلامد

 ث إبا  اظاي نيانث مسسا س ف مباائ  جالاقالق و  واي رل تا   أس  جرعيجكل جرسةيسةل :يجياي
االاط ااي  عيى ةباع غل ، " سماا"الايما ابي  سالتعااي  سسف االختال ، سلث معاال  تتبيا إاهان نيب   

اط ااي  عيى مؤنناا الماظم  سالنيب ، ل الش ةساعا  ايا  ااظم  ليسيا  اال"  تش"سكألض إاهان ليما  
النياني  سالعالةاا السباي  ت اعث المتغي اا  ث حسلاد الاس  النياني ، كما ال تا ث باةث المكسااا مد 
انان ساباا سمنتاييد سكطاناا سماظماا م تمم مااث  ث السبد سالاتاا عد الماا ك   ث عميي   ام 

  .ا ا ال

إلرى مسيبرا حسراثا اسعرا مرد التبرايد ويج ية أ  إ ي ة جاتعيي يوجت جالحتتالل وت   جختل يقتيي غت ة : خيوسي
 ث الظ س  بيد الضرط  سالابراع، سبخا ر  مرد سيرت باير  سمهمراا المؤننراا المااير  سااماير  لينريب   رث 

لتامسي   ث الاباع، اسد حد يغّي  ألض الاباع، سس سا التاكيالا المنيس  ليمااسم ، ساالستيا اا المعياي  سا
 . مد المكاا  النياني  سالاااساي  ليضط  سالاباع بس طهما ح اضث مستي ، سيخضعاد لم  عي  سباي  ساسا 
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إلرى سريد التس را إلرى تسا رف سبارث سرسا  ين  واير ل وعتكالت وجحتةي تيت جرت واتيت جرف ستقةاةل: سي س ي
سيتبيرا ألرض معال ر  الماركالا . ا يتطف عييا س ف مباح ال لمر  الارامي  ميم الاضايا، حس الا سع  ث تاطيأ م

الكه بررران، )اليسميررر  أاا ااسلسيررر   رررث لرررأق الت معررراا، كتيرررض الاا مررر  عرررد السضرررم الكرررا ثث  رررث ةبررراع غرررل  
، ستررررس ي  متبيبرررراا تعليررررل  ررررمسا الطينرررربياييد، ال نرررريما  ررررث الارررراا ..(المعرررراب ، الميرررراق، الببالرررر ، العررررالظ

، سترس ي  السماير  لال  ريد 24، سكألض إنااا الاضاا اليسمث ليطينبياييد  رث ح اضرث (ظ)الم اط   سالماابف
   .الطينبياييد  ث الاتاا سمعال   ماكالتهي االةت ااي  ساال تماعي ، سبخا    ث نس يا سلبااد

متبيبرراا السبررا  الك يمرر  ال بررا مررد الت ررا  لياضررايا االةت ررااي  ساال تماعيرر  سالثاا يرر  عيررى حنرراا حد تررس ي  
ليطينبياث سالسا ااااى مد ساسةا سس ياتا ال يمكد حد تاتظ  إلى سيد إا ال السسا  حس التس   السباث، با 
يابغث الني   رث عرا  منرا اا براطا السةرا، إأ يمكرد االلتمراي باضرايا الاراا سسارسةهي  رث أاا السةرا الرأ  

عاا   ري عراا  باران المؤننراا السباير  ال امعر ، ي     يا إعاا  االعتبا  لياضي  سان اغ  المار سع الرسباث سان
بسيت ال ت بش الاضايا المعياي  سالمبيبي  اهاير  المبرا  مرد خرالا تسنريد ار سب السيرا  تسرا االسرتالا، 
ا ال االنرتاالا سالعرسا  سالمنراسا  عيرى  اما تعليل عساما ال مسا سالكطاح مد ح ا التخي  مد االستالا سان سان

 .ا التا يخث لياضي  الطينبياي ب يف الس

 الرزمة الشاملة... طريق الخالص الوطني 

تررا ض لررأق الس ةرر  حد إا ررال مررا نرربف مهمرر   ررعب   ررث ضررسن العامررا ا نرر ا ييث ال  ينررث المكرر ا لالاانرراي 
سالت ل رر ، سالعسامررا الع بيرر  سالاسليرر ، إضررا   إلررى مررا ت تررا عيررى نرراساا االاانرراي مررد باررث مؤننرراتي  ماايرر  

لررألض تاترر ح خا برر  ب يررف لتسايررف السسررا  تبرراح بم سيرر  ااتااليرر  يررتي  يهررا . حمايرر  سم ررالش م تببرر  بهررأا الساةررمس 
 .السطاظ عيى مباح  التسال  سالتلامد ضمد عميي  تا ي ي  ست اكمي   ث تاطيأ ميطاا ال لم  الاامي 

لير  تط ضرها تعايرااا الساةرم الارا ي ثم  سا   لخب  عما لتسايف السسا  عبر  عميير  تا ي ير  خرالا  تر   ااتاا
إد تع ي  اابترث البااير  سالاهاير   رث الطتر   االاتاالير  مرد ارساا حد يرس   إبرا ا لخبرساا العمرا . عد االااناي

ضرررمد العمييررر  التا ي يررر ، إأ تررر بب برررريد متبيبررراا معال ررر  الاضرررايا السبايرررر  العامررر  مرررد  هررر ، ساالنررررت اب  
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 ، ستكسد كطيي  بااا الطينبياييد مد ااب  االااناي التث ياطسد  يها اليسي الستيا اا المسابايد مد  ه  حخ  
 . إلى ااب  السسا  التث ي غبسد  ث الس سا إليها

تارررما الطتررر   االاتااليررر  التسا رررف عيرررى ميطررراا حنانررري ، تاررركا بم ميهرررا  لمررر  ارررامي  لتسايرررف السسرررا  السبايررر ، 
. يرا بمس را  ليراا مسراا  س راسا لمارث متطرف عييرا لكرا م سير سالا سع  ث عميي  تاطيأ تا ي ي  لما ُيتطف عي

سياكا إبالف سسا  سبارث اراما سرسا خبرساا سان ر اناا خبر  العمرا اابر  البااير ،  رث سريد تعتبر  إعراا  
سبيد لاتيد الاابتريد، تت كرل ال هرسا عيرى تاطيرأ منرتسياا . باان الا عي  السباي  ااب  الاهاي  ليطت   االاتاالي 

 .عب  عميي  باا ي  مت ابب  أاا منا اا متكامي  تاتهث بإا ال ميطاا ال لم  الاامي  خب  العما

تتررسلع خبرر  العمررا خررالا الطترر   االاتااليرر  عيررى منررتسييد   ينررييد تكررسد المظيرر  الضرراما  لهمررا التسا ررف عيررى 
يا الترررث يتس رررا ح  حد المبيرررسا لرررس االتطررراف حسال عيرررى الاضرررا. ميطررراا ال لمررر  الارررامي   عررراا  باررران السسرررا 

أا تعررأ  االتطراف عيرى  ميرم ميطراا ال لمرر  الارامي  يمكرد البران باالتطرراف  معال تهرا ضرمد لرأيد المنرتسييد، سان
عيى ميطاا المنتس  ااسا، ما نيب ح ح سان إي ابي  تناعا عيى إا اح السسا  لالتطراف عيرى براةث الميطراا، 

 : ستاما

 

 :جروستوى جألول

 :عيى ح اا  السسا  السباث الااما، سيتي الا سع بتاطيأ التسا ااا باساها، سلثسيتضمد ثالث  ميطاا تب ح 

 (. الب اامأ النيانث)ا نت اتي ي  النياني  سالاضالي   (1

 . سالسكسم " الاسل / "النيب  (2

 . اس  سمهماا ا با  الاياا  المؤةا خالا الطت   االاتاالي  (3

 :جروستوى جرثيار
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بإعرراا  بارران الارر عي  السبايرر  عيررى منررتس  ماظمرر  التس يرر  سالنرريب ، سيبرر ح  سيتضررمد الميرر  ال ابررم المتعيررف
 : عيى ح اا  ا با  الاياا  المؤةا بعا تسنيعا سااتظاي ا تماعاتا، سياما لأا المي  الاضايا الثالت ااتي 

 (. الميثاف)العاا اال تماعث  (1

 . إعاا  باان التمثيا السباث سمؤنناا الماظم  (2

 . االاتخاباا (3

ارركا لررأق الميطرراا اا بعرر  اانرراا المسّ ررا لخبرر  العمررا خررالا الطترر   االاتااليرر ، التررث تتكامررا مررم بعضررها ت
 ا رررال عمييررر  إعررراا  باررران السسرررا  السبايررر ، إأ يتررريش التسا رررف  رررث المنرررتس  ااسا ضرررمد نرررا  لمارررث ة ررري  

ااعمرا ليتسا رف  رث المنرتس  الثرااث  الا سع  ث عميي  التاطيأ  ث الميطاا الثالث  ااسلى، التث تاكا بسا أاتهرا
ستسضرش السثيار  . عيى المي  ال ابم المتعيف بإعاا  باان الا عي  السباي  سالتسضي  لها خالا الطتر   االاتاالير 

حاارراق سنررا ا التسا ررف عبرر  السررسا  الررسباث  ررث كررا مررد المنررتسييد، ساانررا سالمعررايي  الخا رر  بكررا مررد لررأق 
 .الميطاا

إبررالف سررسا  سباررث ارراما سمنررتااي، بماررا ك  ةيرراااا مررد مختيرر  حلررساد البيرر  النيانررث ترراعس السثيارر  إلررى 
سممثيرررريد عررررد الت معرررراا الطينرررربياي   ررررث  ينرررربيد التا يخيرررر  سالخررررا ظ، سالمرررر ح  سالاررررباا سالابرررراعيد االيررررث 

 :سالخا ، ضمد نا  لماث ة ي  سمساا، إأ ال يتسة  إال عاا تساف ااتث

 لميطرراا ال لمرر  الاررامي  التررث يابغررث تررس   تسا ررف ميررلي عيررى إا اللررا خررالا  االتطرراف عيررى ا بررا  العرراي
/ ا نت اتي ي  النياني  سالاضرالي ، ا برا  الايراا ، النريب : الطت   االاتاالي ، ستاما الميطاا اا بع 

 .سالسكسم ، إعاا  باان الا عي  السباي " الاسل "

 ساانرا المس هر  ليتسا رف عيرى خبر  العمرا ضرمد  تب ح عيى ح اا  السسا  السباث الااما المبراائ
 .المنتس  ااسا، التث تاما الميطاا الثالث  ااسلى، بما  ث ألض  لياا التاطيأ
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  مررم إا ررال التسا ررف عيررى لررأق الميطرراا، يررتي الارر سع  ررث عمييرر  التاطيررأ، سيسرراا الميرر  ال ابررم النررتكماا
ث ضمد ا با  الاياا  المؤةا بعا تسنيعا بضي السسا  باسد تطا ييا س لياا التاطيأ سال اسا اللما

ممثييد عد الاتاا سالم ح  سالاباا سالم تمم المااث، ك يغ  مؤةت  إلى سريد عارا الم يرا الرسباث 
 .بماا ك   ميم اابيا ، ساسد حد يما ألض بمكاا  س السياا لي اا الماظم 

 

 جإستيجتة ةل، جإقيي جرشةي ا، جرحكوول: جروستوى جألول

ياما المنتس  ااسا الاضايا الثالت حاااق، سيات ح التسا ف عيى حننها س لياا التاطيأ سال اسا اللماث مد 
خالا سسا  سباث ااما تاكا مخ  اتا حنانا ليباان عييها، ال نيما مد سيت التسا ف عيى الب اامأ 

اي  سااماي ، سمعال   النيانث سس سا سكسم  سباي  تتسلى عميي  إعاا  تسسيا مؤنناا النيب  الما
الماكالا االةت ااي  ساال تماعي ، سااللتماي بمي  الم الس  الم تمعي ، بما ينهي  ث تهي   اا سان اللت اي 

 .ا با  الاياا  المؤةا سمتابع  معال   ةضايا المنتس  الثااث  ث خب  العما ستى اهاي  الطت   االاتاالي 

 

 

 (جرييايو  جرسةيسر)وجراضيرةل جإستيجتة ةل جرسةيسةل : أوال

إد المسلف العاي الأ  تم  با الاضي  سالاياا  سالط ا ا سالاخا، ساانااا ح ف خيا  المطاسضاا، ستعّبا 
خيا  المااسم ، سالتاا ا الميمسا الأ  سات  ث مساة  معظي الط ا ا سالتيا اا الطينبياي  سياا الب اامأ 

الم الس  ساعتماا سثيا  الس اف السباث، ي عا إمكااي  التسا ف عيى لأا النيانث سالاضالث، ستسةيم اتطاةاا 
 .الب اامأ ممكا ، سبخا   حاا ياكا مطتاح التااي ساالتطاف عيى الاضايا ااخ  

حنانا  السا يابيف ماا السسا ، عيى حد ي اعث التسا ف الرسباث ( سثيا  اان  )تاكا سثيا  الس اف السباث 
 : ا نت اتي ي  النياني  سالاضالي  ليم سي  الااام  ما يستث/ انثعيى الب اامأ الني
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   التمنض بخباا الساسف الببيعي  سالتا يخي  سالاااساي  لياعا الطينبياث، ساالابالف مد الها
السباث المتمثا  ث سف تا ي  الم ي  ب طتا ساا  معيا لكا الطينبياييد حياما س اسا، سعسا  

اهان االستالا ساالنتيباد سالعا  ي ، بما ةا ياما الال  يد إلى الايا  ا لتث ل  سا ماها، سان
سعا متها الااا، اسد ت الا الا اع  0662االنتاالا السباث  ث اسل  أاا نياا  عيى ساسا 

عد الساسف الط اي  سال ماعي  ليطينبياييد حياما تسا اسا، بما  ث ألض سف المناسا  الط اي  سالاسمي  
، إلى سيد التس ا إلى سا تا يخث  أ   يتمثا بالتس   السباث 24ث ح اضث ليطينبياييد  

اها ا بما  الاا ل عيى حناا لليم  ستطكيض الاظاي ال هيساث االنتعما   االنتيبااث العا   ، سان
 .ياتما عييا مد امتيالاا نياني   ماعي  ليمنتعِم يد، سليا التعايا حس الت الش معا

  باي  ليم سي  الااام  اابالةا مد خيا  ثالت ال يايي بالض س   تااةضا بيد  ياغ  ا نت اتي ي  الس
سالاسل  الساسا ، ح  حاا ال يتخيى عد ال ساي  سالساسف  62خيا   الاسل  المنتاي  عيى ح اضث 

سيتبيا ألض م اعا  انتم ا  ال هسا . التا يخي  سالسا التا يخث، سال يت الا الساةم با ينعى لتغيي ق
طاا     السا الاا ي عيى  ك   إةام  الاسل  الطينبياي ، بال غي مد تلايا  عسب  تساياا، سلكد النتا

 .مم ض س    تش الخيا اا ا نت اتي ي  ااخ   سباان متبيباا االاتااا إليها

   إةامر  الاسلر  لينررا عيرى م مرى س رر ، سح  سرا سبارث  خرر ، بمرا  رث ألررض التس ير  الكامرا حس الاسلرر
 يررلاا بعيرراا، سبسا رر  إلررى كطرراح بسيررا ي كررل عيررى تغييرر  مررساليد الاررس ، س عررا االسررتالا الساسررا ، ال

 .مكيطا  ن ا يا

   المااسم  بكا ر  حاركالها، بمرا  يهرا المنريس ، سرف سسا را، بمرا يانر ي مرم الارااسد الراسلث، مرم م اعرا
اع كرا مرد التسا ف السباث عيى الاكا ااكث  ا اعر   رث كرا م سير  مرد  هر ، سخ س رياا سحسضر

الت معاا الطينبياي  مد  ه  حخر  ، إضرا   إلرى إاا تهرا باركا يسخرأ بعريد االعتبرا  ببيعر  اليسظر  
 .النياني ، سما يمكد حد يت تا عييها مد ااعكاناا عيى الاعا الطينبياث سةضيتا

 ررر  إبرررا  المطاسضررراا الثاا يررر  ب عايررر  حمي كيررر ، سالتمنرررض بعررراي العرررسا  إلرررى المطاسضررراا إال عيرررى   
حناا االلتلاي بالساسف السباي  الطينبياي  حسال، س ث إبا  مؤتم  اسلث أ   رالسياا كامير ، ساس  
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منتم  ب عاي  اامي المتسا ، سعيى حناا الاااسد الاسلث، سبها  تببيف ة ا اا اامري المتسرا  س رف 
 . اسا لماث مساا سليا إعاا  التطاس  باساها

 سسظا طها، سلس باكا متا ظ، سالعما عيى التسيا مرد التلاماتهرا  إعاا  الاظ   ث اكا النيب  ساس لا
النياني  ساالةت ااي  سااماي  بمس ا اتطاف حسنيس سميسااتا، سالط ا بياها سبيد الماظم ، سالس   
عيى عاي س سا  ميم مؤنناا الماظم  ال  يني   ث اا   المستي ، ستسسيرا النريب  إلرى حاا  مرد 

سيتبيرا ألرض . ها نيب  إاا ي  سخاماتي  سااا النيباا النياني  إلى الماظمر حاساا الماظم ، بس ط
التسا ف عيى الخيا اا الطينبياي  ليم سي  الااامر ، بمرا  رث ألرض اركا النريب  سباير  اظامهرا النيانرث 
 ث ضسن ما يت تا عيى الخيا  الطينبياث الم غسا، سمكاا   ينبيد كاسل  ب رط  م اةرا  رث اامري 

 . سماتضياا ال  اع مم االستالا عيى اا   المتسا ،

   الارااسد الراسلث )ح  ب اامأ نيانث ال با حد ينتاا إلرى السارسف السباير  الطينربياي  سالار عي  الاسلير
بس طها تيبث السا ااااى مد الساسف السباي ، سال با حد تكسد لث الم  عي  ( سة ا اا اامي المتسا 

 .تمي  عااما تنمش مساليد الاس الميلم  اي  عميي  نياني  مس

  ضررا  24إنرااا ساعرري مبالررا سسارسف كررا ت مررم  ينربياث، ح  اعرري اضرراا الطينربياييد  ررث ح اضررث
التمييررل سمرررد ح رررا االعترر ا  بسارررسةهي كرررس  اا سكسةييرر  ةسميررر ، ساعررري اضرراا الطينررربياييد  رررث الضرررط  

لالر  الم نرتسبااا س راا  الط را العا ر  ، الغ بي  مد ح ا التس   مد االسرتالا ساظراي اابا تايرا سان
سالتبهير  الع ةرث سا ثارث ال را    رث الاراا، ساعري اضراا الطينربياييد  رث ةبراع غرل  مرد ح را  ررض 
الس ا  سالت ابب مم الضط ، ساعي اضاا المخيماا  ث الاتاا ضا االنتط اا ااماث سالاساايد الترث 

سالماايرررر ، سمررررد ح ررررا تررررس ي  الخرررراماا االةت ررررااي   -تسرررر مهي مررررد الساررررسف ا انررررااي  ساال تماعيرررر  
، ساعري اضراا الارتاا باركا عراي مرد ح را (تعييي س س  ستاغيا مد ةبرا سكالر  الغرست)الض س ي  

 .إسااف سف العسا  إلى  ينبيد التا يخي  كسف   ا  س ماعث

  ، سانرررتعاا  الارررس  برررالمساة  سالنيانررراا الطينررربياي  عرررد ح  مرررد المسررراس  الع بيررر  سا ةييميررر  سالاسليررر
مكاا  الاضي  الطينربياي  ب رطتها ةضري   امعر ، سعييهرا حد تبارى كرألض اسد حد تكرسد  رلنا مرد ح  
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مسرررس ، ستعليرررل لسيررر  ساس  مختيررر  الارررس  الطينررربياي  باعتبا لرررا  رررلنا مرررد س كررر  التسررر   الرررسباث 
 .ح  ا تباب تاظيمث حس حيايسلس ث حس نيانث مم  هاا خا  ي  الطينبياي ، بعياا عد

 تمررراا نيانررر  عررراي التررراخا  رررث الارررؤسد الااخييررر  ليبيرررااد الع بيررر  سغيررر  الع بيررر ، ستس ررريد ال بهررر  اع
 .الطينبياي  مد التاخالا الخا  ي 

  تطعيرررا البعرررا الررراسلث لياضررري  الطينررربياي  اابالةرررا مرررد مطهرررسي تررراسيا ال ررر اع، ساعتمررراا خبررر  لتطعيرررا
الةررا مررد انررتخااي الاررااسد الرراسلث سةرر ا اا العضررسي  الطينرربياي   ررث المؤننرراا سالمسرراكي الاسليرر  ااب

اامي المتسا  لاعي الساسف الطينبياي ، سمالسا  سمسانب  إن ا يا عيى   ا مهرا المنرتم  ، سبخا ر  
 .  ث مسكم  ال ااياا الاسلي ، ستسنيم الماابع  سمااسم  التببيم بكا   حاكالا

 
 جرحكوول وييايو تي: ثياةي

ميطاا ال لم  الاامي  عب  سسا  سباث ااما سمنتااي س رف  راسا لمارث ة ري   ت   السثيا  حد التسا ف عيى
سترى التس را إلررى اتطراف؛ يررس   الماسمراا لا رراح السكسمر   ررث حاان مهامهرا، بمررا  رث ألررض الخبرساا المبيسبرر  
ي   رررث نرررياف إعررراا  تسايرررا العالةررر  مرررم االسرررتالا خرررالا الطتررر   االاتااليررر  س رررف متبيبررراا ا نرررت اتي ي  النيانررر

سالاضررالي ، سمعال رر  المارركالا اليسميرر  ليمررسابايد ستررااعياا االاانرراي عيررى مختيرر  المنررتسياا خررالا لررأق 
   :الطت  ، مم م اعا  المساااا سالمهماا ااتي 

  االابررالف  ررث تع يرر  العالةرر  سالتعامررا مررم إنرر ا يا باعتبا لررا عالةرر  مررم نرريب  اسررتالا سعرراس سلرريا
، مرا ياتضرث سضرم لرا  الرتخي  مرد اتطراف حسنريس سالتلاماترا حنانرا لخبر  "عميير  نرالي"ا يكا  رث 

تا ي يرر ، تتضررمد إعرراا  الاظرر   ررث اس  النرريب  سارركيها سسظا طهررا، سةبررم كررا حاررساع العالةرراا مررم 
 . ن ا يا إال ما تط ضا الض س   لتنيي  حمس  السيا  سالمعيا  تسا االستالاإ

  إد الخبساا سا   اناا السا ا  حعالق تسخأ بعيد االعتبرا  الببيعر  المؤةتر  ليطتر   االاتاالير  إلرى سريد
ا، التسا ررف عيررى إعرراا  بارران الارر عي  السبايرر   ررث المنررتس  الثررااث لررا  الت رراي ا بررا  الايرراا  المؤةرر

سكألض االنتعااا لمتبيبراا إسراات التغيير اا الاللمر   رث باير  ساس  مؤننراا الاظراي النيانرث عيرى 
منتس  النيب  مم االاتااا ليم سير  التالير  ليطتر   االاتاالير ،  رث ضرسن مرا يرتي التسا رف عييرا السارا  رث 
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لي ارر  التاطيأيرر  ليماظمرر    انرر  لينرريب  حس لياسلرر ، بارران السكسمرر  حس إسالرر  مهامهررا )المنررتس  الثررااث 
كسكسمررر  الاسلررر ، ااتخررراا م يرررا تاررر يعث حس ب لمررراد اسلررر  حس تاررركيا م يرررا تسنينرررث حس االكتطررران 

  ..(.بااتخاا حعضان الم يا السباث ستطسي  الماتخبيد ماهي  ث الضط  سالاباع بمهاي تا يعي 
    سايررتهي سساررسةهي التا يخيرر ، التمييرل برريد ب اررامأ الماظمرر  كممثررا ل ميررم الطينربياييد ي ررا حد يسطررظ

سي عى اؤسد ت معاا الارتاا  رث الم راالا النيانري  ساالةت رااي  ساال تماعير  سالثاا ير  سالسياتير ، 
نرت اتي ي  العمرا النيانرث " الاسل / "سبيد ب اامأ النيب  الأ  يابغث حد يارتف مارا كاراظي الراا  سان

لتلاماتررررا سةيررررساق، سحد ي كررررل عيررررى تررررس ي  سالاضررررالث، سحد يخرررراي عمييرررر  الخرررر سظ مررررد منررررا  حسنرررريس سا
 .الخاماا ليمسابايد، سمعال   ماكالتهي اليسمي 

   العما س ف مباح الت اس  بيد النيب  سالمااسم  س ف حنا سمباائ ااظم  لهأق العالة  تسراالا الايراا
س   خبرر  الساسررا   ررث ضررسن متبيبرراا سحلرراا  ا نررت اتي ي  النيانرري  سالاضررالي  ليم سيرر  الااامرر ، سبيرر

لمسا ه  المخبباا ا ن ا ييي ، مد خالا إ ر اناا عميير  لراعي  رمسا سمااسمر  الطينربياييد، اسد 
 . ت الا تس ي  استيا اتهي اليسمي   ث الضط  سالاباع

   إيالن التماي خا  لسضم ستاطيأ ب اامأ عما مسّ ا لتعليل ال مسا عيى كا   المنتسياا  ث مايار
سسررا  سبايرر  بالارراا مهمررر  نيانرري  سم تمعيرر  ستعييميرر  ساةت رررااي   الالارراا، سيابيررف مررد حد إا ررر

ميسرر  سعا يرر   ررث ظررا غيرراا م  عيرر  سعاررساد  ينرربياث مسسررا، ستلايررا التهايررااا سااخبررا ، ساضررأ 
 . ااسضاع  ث الااا لتاكيا ةياا  سباي  مياااي 

 ا ثاا يررا يعررلل ال ررمسا، ح  سكسمرر  سسررا  سبايرر  يابغررث حد تعتمررا ب اام ررا نيانرريا اةت رراايا ا تماعيرر
سيعررررالأ المارررركالا اليسميرررر ، سيخطرررر  مررررد التررررست اا اال تماعيرررر  عيررررى حنرررراا االلتررررلاي بمبرررراح العاالرررر  
اال تماعيرر ، سيكررسد ماررتاا مررد سيخرراي ا نررت اتي ي  النيانرري  سالاضررالي  المارر   مررد ا بررا  الايرراا  

ان حسلسي  ل  م الس ا  عد ةباع كما يابغث إعب. المؤةا ليماظم  إلى سيد ااعااا الم يا السباث
 . غل ، سمعال   ااسضاع الكا ثي   يا

   الت كيل  ث ب امأ السكسم  عيى تس ي  ماسماا تبسي  ستسنريم المااسمر  الارعبي  سالماابعر  سمكا سر
 .التببيم بمختي  حاكالا
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   الم تمرررم مبالبررر  حنررراا عيرى االسترررالا، نررر سد  رث اان   ةضيرر  لاعرري عمررا خبرر  ستاطيررأ بيررس 
 الارابعيد اانر   اال  السماير  سترس ي  التراخا  رث منرؤسلياتها بتسمرا الساسةير  سالمؤننرراا الرراسلث
 التبررررر   تاامرررررث مرررررم تتهاالررررري الترررث المتلايرررا  المخررراب  ظرررا  رررث تسررر  لي، سررريد إلرررى النررر سد  رررث

 التعنطث ا اا   ساالعتااا اابطاا اعتااا سبخا   االعتااا، سمالا ساتناع إن ا يا،  ث سالطاارري 
 المضر بيد نريما ال اان  ، ت اق االاتااي ظال   تطاث مم سغي لا، التعأيا سنيان  الببث سا لماا
 اانررر   باعتبرررا   ترررس  النت ررراا  اللرررا   رررث الاسليررررر  العررررراا مسكمررررر  إلرررى التس رررررا سكألرررررض مررراهي،

 .ال ابع   اي  سثيا  سبخا   الاسلي ، سالمعالااا المساثيف عييهي تاببف س ا حن   الطينبياييد
 النيانررث إعرراا  بارران الارر اك  السبايرر   ررث عمييرر   ررام الارر ا  بماررا ك  مختيرر  حلررساد البيرر  الطكرر   

ساال تمرررراعث التررررث تررررؤمد بالارررر اك  النيانرررري  اسد إة رررران اسررررا، سسضررررم حنررررا لمعال رررر  ااسضرررراع 
 : النياني  سالاااساي  سا اا ي  سالسظيطي  سااماي  اابالةا مد ااتث كسناا مسّ ا

    سرررف المااسمررر  ماررراا سال منررراا بالتاررركيالا العنرررك ي  المااسمررر  اررر ب تاررركيا م  عيررر
د خالا  به  مااسم  سباي  مسسرا  تمرا ا عميهرا اابالةرا مرد ا نرت اتي ي  مسسا  لها، م

 .السباي  المسسا ، سس اا لا ا  سباث مات ض تتخأق الاياا  سالمؤنناا السباي  المسسا 
   الماظمرر  سالاسلرر  بمس ررا  ررطتها الم اةبرر   ررث اامرري المتسررا  ليطينرربياييد حيامررا كررااسا، حمررا

لهرررا  هرررث  اا   ارررؤسد الم تمرررم الطينررربياث تسرررا االسرررتالا،  النررريب  سالمؤننررراا التابعررر 
سي ا حد يعراا باران مؤننراتها، عيرى حنرا مهاير  سسباير  بعيراا عرد السلبير  سالط را يي ، 

 .سس ف ماتضياا إعاا  تسايا العالة  مم نيب  االستالا
   تابيرف  رث تسايرا  (الرسلا اا)اعتماا معايي  مهاي   رث إعراا  تسسيرا سليكير  سامرأ المؤننراا المااير

اامر  الرأ  ياتضرث الار سع الطرس    رث تاركيا ل ار  . س ي ال هال ا اا   س ف االستيا راا الطعيير 
مخت   تتسلى ا ا ا  عيى عميي  إعراا  الهيكير  ل ميرم المؤننراا  رث الضرط  الغ بير  سةبراع غرل  

أق العمييرر  خررالا  ترر   عيررى حنررا سمعررايي  مسرراا  تنررت يا لالستيا رراا سااسلسيرراا، إأ يررتي إا ررال لرر
 .ة ي   تاتهث بتنكيد المسظطيد س ف الهيكيياا المعتما 

   سضم خب   عاا  تسسيا اا هل  ااماي  سليكيتها سام ها، يمكد حد تكسد تا ي ي ، بإار ا  الي ار
ااماي  العييا س ف ا رس  اتطراف الم رالس ، ساابالةرا مرد السرا مرد تضرخمها سالعران الرأ  تضريطا 
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. الا  عيى سناا ةباعاا سيسي  كالتعييي سال س  سالل اعر  سالثاا ر  ساعري ا اتراظ الرسباثعيى المس 
ستباح الخب  بإعاا  باان  هال الار ب  بالضرط  سالابراع، ساعتمراا ةرااسد ع ر   بسيرت يكرسد  هرالا 

  كما يابغرث إعبران حسلسير  لمعال ر  ماركي  المعراب ، سبخا ر  معبر    رش، بإار ا .ماايا سبايا مهايا
يمكد العسا  لم كل منا اا لالنتطاا  مد السثا ف المعا  ضمد الب اامأ بخ س  منرسا  )السكسم  

ةرررااسد الارررر ب ، سالنيانررراا اا هررررل  اامايرررر ، سمعرررايي  تارررركيا س ررررالسياا الي اررر  اامايرررر  العييررررا، 
 (. سمعايي  إعاا  تسسيا سليكي  سامأ اا هل  ااماي 

 كا سررر  الطنررراا مرررد خرررالا انرررتخااي كا ررر  اااساا الترررث يتيسهرررا ضرررماد الس يررراا سسارررسف ا انررراد سم
 .الاااسد

  االلتمرراي بالم ررالس  الم تمعيرر ، ساعتمرراا مرراهأ العاالرر  االاتااليرر ، ستارركيا لي رر  سبايرر ، س ررف ةررااسد
 .خا ، سينتم  عميها ستى ااتهان معال   كا   متبيباا الم الس  الم تمعي 

 ف  ليررر  متطرررف عييهرررا، مرررم الت كيرررل خرررالا الطتررر   االاتااليررر  عيرررى اعرررس  الم يرررا التاررر يعث لالاعاررراا س ررر
م ا عرر  ستعررايا سنرررد الاررساايد أاا ال رري  بمتبيبررراا لررأق الم سيرر ، سبخا ررر  المتعيارر  باالاتخابررراا 
العامرر ، سااتخابرراا الم ررالا المسييرر ، س هررال الاضرران، سالم ررالس  الم تمعيرر ، سالعمررا عيررى تسسيررا 

 ت   االاانراي، إأ ي ا عهرا الم يرا التار يعث عيرى ةاعرا  السطراظ عيرى التا يعاا التث  ا ا خالا 
 .الم اكل الاااساي  ما حمكد

   عاا  السسا إاهان سال  االااناي الاا م   ث النيب  الاضا ي ، باايها الاضان سالاياب  العام ، سان
 .ساليسم  لها كنيب  ثالث  منتاي 

  التمثيا الانربث، سمرا يرتي التسا رف عييرا ضرمد ا برا  الايراا  التسضي  لالاتخاباا العام ، س ف مباح
/ ااتخابرراا ل  انرر  نرريب )المؤةررا باررسد إعرراا  الاظرر   ررث ببيعرر  سارركا مؤننرراا الاظرراي النيانررث 

، سالتعامرررا مرررم االاتخابررراا ب رررطتها عمييررر   ررر اع مرررم االسرررتالا ..(ب لمررراد/ اسلررر ، م يرررا تاررر يعث
سيابغررث ضررماد ماررا ك  الاررس  سالط ررا ا  ررث . اا ااخييرر سمسبرر  لتعليررل السسررا  سلرريا لسنرري  رر اع

 .السكسم  س ف س سمها  ث اتا أ االاتخاباا، بما يعلل بابم العما السباث ال بهس 
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  إا اح التسضري اا   ر ان ااتخابراا الم رالا المسيير   رث الضرط  الغ بير  سةبراع غرل ، سكرألض إ ر ان
ابراا المهاير ، سبمرا يضرمد ت نري  إ ر ان االاتخابراا ااتخاباا مسسرا  ل ميرم االتسراااا الارعبي  سالاا

 . لت ايا خاليا الم تمم سالاياااا باكا اس   سماتظي
  سضررم خبرر  عمررا تط ررييي  لتاطيررأ مررا يتطررف عييررا بخ ررس  مررا س ا حعررالق، تسرراا متررى سكيرر  يمكررد

طر ، سعيرى تاطيأ كا ااب  ضرمد  راسا لمارث س ليراا مسراا  بمرا ال يابرا التطنري اا سالترسسيالا المختي
 . حناا التببيف بمس ا منا اا متسالي  سمتلاما 

 

 جإقيي جرشةي ا جروؤيت: ثيرثي

مد اسد التسا ف عيى ميطث ا نت اتي ي  النياني  سالاضالي ، سالسكسم ، حد يرس   ح ضري  لتطعيرا اس  ا برا  
 . الاياا  المؤةا سااتظاي ا تماعاتا خالا الطت   االاتاالي 

 :السباث الااما بهأا الخ س  تت كل عيى ثالت اااب إد سظيط  السسا 

   باران التررلاي تررسا اث  مرراعث عيررى ميطراا ال لمرر  الاررامي  س ررف مبرراح الم سار   ررث عمييرر  التاطيررأ الخا رر
بكرا ماهرا، مررا يتريش إمكااير  التارراي الترا ي ث  رث معال رر  مختير  الميطراا س ررف  رااسا لماير  مسرراا ، 

د لررري ترررتي عمييررر  التاطيرررأ برررالتسال ، سبخا ررر   يمرررا يتعيرررف بترررس ي  سلكرررد اسد إغطررراا ح  ماهرررا، سترررى  سان
 .متبيباا عميي  إعاا  باان مؤنناا ماظم  التس ي 

  التسا ررف عيرررى تسنررريم ا برررا  الايررراا  المؤةرررا بضررري ممثيررريد عرررد الارررتاا سالمررر ح  سالارررباا سالم تمرررم
 .المااث

  الترث نررس  ياتارا السررسا  بارساها إليررا، التسا رف عيرى اس  سمهمرراا ا برا  الايرراا  المؤةرا، سالميطرراا
بعررررا الت امررررا، بمررررا ال يمررررا اس  س ررررالسياا الهي رررراا الاياايرررر  لماظمرررر  التس يرررر ، سبخا رررر  الي ارررر  
التاطيأيررر ، خرررالا الطتررر   االاتااليررر ، الترررث تاتهرررث بااعاررراا الم يرررا الرررسباث سااتخررراا الهي ررراا الاياايررر  

 .ليماظم 
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اا ، إضرا   إلرى إا رال مير  ا نرت اتي ي  النيانري  سالاضرالي ، سمير  سبتسايف التسا ف عيى اس  ا با  الاير
تايكا السكسم  سب اام هرا، تاتهرث سظيطر  السرسا  الرسباث الاراما س رف ال ريغ  المات سر   رث السثيار ، سياتارا 

مر  المتعيرف بإعراا  باران الار عي  السباير  عيرى منرتس  الماظ( المي  ال ابم)البست  ث ةضايا المنتس  الثااث 
 .سالنيب  إلى ا با  الاياا  المؤةا

 

 إ ي ة يايل جرعي ةل جروقاةل: جروستوى جرثيار

يتسلى ا با  الاياا  المؤةا متابع  خب  العما  عاا  باان السسا  السباي  خالا الطت   االاتاالي ،  ث سضم 
سمررر   رررث ترررس ي  الخررراماا يترررس    يرررا تسا رررف عيرررى ا نرررت اتي ي  النيانررري  سالاضرررالي  كمظيررر  تعرررلل اس  السك

ليمسابايد، سمعال   الاضايا سالماكالا التث ت تبا عيى االااناي، سلس ما يتيش لإبا  الاياا  الت كيل عيى 
باان التسا ف عيى الاضرايا الخا ر  بمير  إعراا  باران الار عي  السباير  عيرى منرتس  الماظمر  سالنريب ، سالترث 

 :تاما ااتث

 

 (جروةثيق)جراش  جال توي ر : أوال

بعرررا التبرررس اا العا رررط  خرررالا الطتررر   الماضررري ، ( ميثررراف سبارررث)التسا رررف عيرررى  رررياغ  عارررا ا تمررراعث  ايرررا 
سالخبرر اا المنررتطاا  مررد ت  برر  الاضرراا الطينرربياث، س ررث ضررسن الخال رراا سررسا بارران حس إلغرران الميثرراف سعررا 

الس  تا يخيرر  برريد كررا التيررا اا اتضرراح السضررم الاررااساث لررا، عيررى يررتي ألررض عيررى حنرراا إا ررال تنررسي  حس م رر
التث تابا بالا اك  النياني ، تكطا التسا ف عيى حلاا  الما سع السباث، سم تكلاا الم يس  السباي  العييا، 
سحنا الا اك  النياني ، سمباح الايما ابي  التسا اي  المتاانب  مم خ س ري  السضرم الطينربياث، بسيرت ياراي 

 . ث مابا  تتطاى  يها ال  اعاا البا طي  سالمألبي  سالع ةي ألض امسأ ا  ينبيايا اا سا،  

حد ي نررا الاسانرري الماررت ك  سيسسررا ال ؤيرر  لخلرراا  السبايرر  ( الميثرراف)مررد اررسد االتطرراف عيررى مثررا لررأا العاررا 
ير  ا نت اتي ي  ليكطراح التسر    الطينربياث، سكيطير  السطراظ عيرى ال ساير  سالسارسف الببيعير  سالتا يخير  سالاااسا



42 
 

غاا هررا بانررتم ا ، سكيطيرر  التعامررا مررم اليهررسا المايمرريد  ررث  لياررعا الطينرربياث، ستبررسي  الهسيرر  الطينرربياي  سان
 .  ينبيد

كمررا يضررمد العاررا اال تمرراعث تاظرريي العالةرراا مررا برريد الطينرربياييد، سيسرراا اانررا الااظمرر  لسيررا  الم تمررم، 
سالارريي ا انررااي  اانانرري  التررث تسترر ي الرر ح  سالرر ح  عيررى ةاعررا  االلتررلاي بالبررابم المررااث ليمؤننرراا السبايرر  

ااخ ، ستيتلي بمباح التعاا  ث النيان  سالايد سالثاا   سالطك ، سالمناسا   ث الساسف سالسا براا بريد المرسابايد 
بغ  الاظ  عد ال اا سالايد سالع ف، ستست ي ساسف ا اناد سس ياتا ااناني  سنياا  الاااسد سالط ا بيد 

 .يباا، س    انتخااي الايد لتسايف حلاا  نياني ، حس العكاالن

 

  إ ي ة يايل جرتوثةل ووؤسسيت جرواهول: ثياةي

الماظمرر ، سلينررا النرريب ، لررث ا بررا  ال ررامم سالكيرراد الررسباث، سي ررا حد تكررسد المرراخا الضرر س   لت رراسل 
المررسلف الررسباث الارراما الررأ  تسا هررا الاضرري  الطينرربياي ، اامرر  الررأ  يتبيررا إعرراا  بارران مؤننرراا الماظمرر  

ا ةراا   عيرى حد تكرسد ةرسال بالسطاظ عيى بابعها المااث لتضي مختي  حلساد البي  النيانرث، سب رس   ت عيهر
س عال الممثا الا عث سالسسيا لياعا الطينبياث، ما يس را تاركيا م يرا سبارث  ايرا باالاتخراا س رف مبراح 
التمثيا الانبث سيت حمكد، سالتسا ف السباث سيت يتعأ  إ  ان االاتخاباا، س اا لما س ا  ث اتطاف الم رالس  

 .5100المسةم  ث حيا  

مرراا اانررا التاليرر   ررث عمييرراا إعرراا  بارران ماظمرر  التس يرر  كس كرر  تسرر   سباررث، سيمكررد اعتتاترر ح السثيارر  
التررث " إعرراا  بارران مؤننرراا ماظمرر  التس يرر  الطينرربياي "العررسا  إلررى مليررا مررد التطا رريا سررسا ألررض  ررث سثيارر  

 :، سالمااس   عيى مسةم م كل منا اا"م مسع  اعي ستبسي  منا  الم الس "حات تها سسا اا 

 عيى امسلي  التمثيا السباث مد  ه ؛ ح  حد تمثا الماظم  كا مكسااا الاعا الطينبياث الس   
ااخررا  ينرربيد التا يخيرر  سخا  هررا، سايما ابيرر  التمثيررا مررد  هرر  حخرر  ، ح  حد تكررسد لي اتهررا ةابيرر  

 .ليمنانل  مد ةاعاتها اال تماعي ، مم إ  ان االاتخاباا باكا اس  
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   سالطك ي  سا ثاي  سالاياي ضماد التعااي  النياني. 

  ضررماد الساررسف الايما ابيرر  سالماايرر  سالررا اع عاهررا؛ ح  حد يررا  ميثرراف الماظمرر  ساظامهررا اانانررث
ال ايرررررااد عيرررررى الترررررلاي مؤننررررراا الماظمررررر  سمكسااتهرررررا السلبيررررر  سال مالي يررررر  برررررالساسف الايما ابيررررر  

يرررر  سالتاظرررريي، سعيرررى الط ررررا برررريد سا انرررااي ، سضررررماد السررررف  رررث االاتخرررراا سالت ارررريش، سس يررر  التعب
  .النيباا سالت ايا الاس   ليهي اا الايااي  سالسف  ث مسانبتها

  االلترررلاي ا رررا  رررث الميثرررراف سالاظررراي اانانرررث ليماظمرررر  بالسطررراظ عيرررى نررررم  الماظمررر  الماايررر ، س ررررف
لتسايررف س  رر  انررتخااي الررايد م  عيرراا ماايرر  تارر  بس يرر  الرر ح  سالمعتاررا ساال تهرراا سالاارراا السرر ، 

  .حلاا  نياني ، حس العكا

   حد ال تسضم عاباا حماي اعتماا ح  مد حاكاا الاضاا التث يتيسها الاااسد الاسلث سالمساثيرف الاسلير
ليارررعسا الخاضرررع  لالسرررتالا، مرررد سيرررت ساهرررا  رررث المااسمررر  سالرررا اع عرررد الررراطا، مرررم االاتبررراق إلرررى 

بمرا خ س ياا سحسضاع كا مد الت معاا الطينبياي  عاا  ياغ  إنت اتي ياا سحاركاا المسا هر ، 
ال يتعا   مم ميثاف الماظم  ساضاا الاعا الطينبياث مرد ح را ساسةرا السباير ، سمرم ةريي الس ير  

 . سالمناسا  سالعاال  اال تماعي 

    ضر س   باران الماظمر  ب رس   تختير   رث ارساٍح عرا  عرد باير  سحنراليا عميهرا كمرا تكسارا خرالا  ترر
سحسضرراع كررا ت مررم  ينرربياث، مررا ياتضررث  النررتياياا، اابالةررا مررد حلميرر  االاتبرراق إلررى خ س ررياا

الضررط ، الابرراع، اا اد، ح اضررث )البسررت  ررث انررتبااا  رريغ  الرراسا   بررسخ   تعتمررا الت مررم النرركااث 
حنانررررا لمتابعرررر  اررررؤسد ال مهررررس  الطينرررربياث ...( ، لبارررراد، نررررس يا، الخيرررريأ، حس سبررررا، حمي كررررا 0624

د استطظررا ب رريغ  الرراسا   لمهرراي  امعرر  حس م كليرر ، مررم ضرر س   إبارران سررف  سةضرراياق ساستيا اتررا، سان
 . تا ي  الم ي  لياعا الطينبياث المسّ ا ال  يا سال امم لهأق المهاي

 س ف مكااتها  ث اامي المتسا  سالنيب  عيى حنا  ايا ، تسخأ " الاسل "إ نان العالة  بيد الماظم  س
سلر  الطينرربياي  المنرتاي   رث المررا  بعريد االعتبرا  ت  بر  مررا بعرا اتطراف حسنريس ساانررااا اا رف حمراي الا

سيتبيرا ألرض . الماظس  عيى ااةا، سغياا الا سب الض س ي  لتسليرا إنرت اتي ي  تطراس  أاا  راس 
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اظرر    ايررا  لارركا النررريب  ساس لررا سمهماتهررا تابيرررف مررد ضرر س   االاتبررراق إلررى استيا رراا المرررسابايد 
مرررد مابيرررف اعررري الباررران سالباررران عيرررى المعياررري   رررث الضرررط  الغ بيررر ، سبخا ررر  الاررراا، سةبررراع غرررل  

كمررا ينررتاعث ألررض مررد ماظمرر  التس يرر  االضرربالع بمنررؤسلياتها السبايرر  كساهررا . اا   الطينرربياي 
 رراسب  الساليرر   ررث  ررياغ  سمتابعرر  المارر سع الررسباث، اامرر  الررأ  يعاررث س رر  مهرراي النرريب   ررث 

عاا  تع ي  النيب  ساكا سسظا   مؤنناتها المااير  سااماير   تس ي  الخاماا ال  ين  ليمسابايد، سان
 .كأ اع تاطيأي  خامي  لماظم  التس ي 

  بررريد ( النيانرررث سالثارررا ث ساال تمررراعث ساالةت ررراا )العمرررا مرررد ح رررا تاميررر  سنرررا ا التررر ابب سالتطاعرررا
بررالمعاى السانررم ليكيمرر ؛ النررياما، )مكسارراا الاررعا الطينرربياث، بمررا  ررث ألررض تاميرر  الماررا ك  الثاا يرر  

، سال سايررر ، سالا ررر ، سالارررع ، سااغايررر ، سالسكايررر ، سالطرررد التاررركييث، سال رررااعاا الس  يررر ، سالمنررر ح
ااخرا سبريد الت معراا الطينربياي ، باالنرتطاا  مرد ةرا   ( سالت ات الاطهث سالمعما   سالتا يخث سغي لا

خير  الطينربياي  الثاا   عيى ت راسل السرسا ل الساساير ، سالمير  الثاا ر   رث السطراظ عيرى ال ساير  التا ي
ث ا ها  .سان

  االاطترراح عيررى المسرريب الاررسمث سا ةييمررث سالرراسلث، ستاميرر  ستبررسي  حارركاا ا نررااا سالتضررامد الع بررث
 .سالاسلث الااعي لايي الس ي  سالعاال  سالمناسا 

 

 جالاتخيييت فر جرعيق جرف سقةار: ثيرثي

يا مؤنناا ماظم  التس ير ، سكرألض السراا  يمرا تستا االاتخاباا مسةعا مهما  ث الاعس  إلى إعاا  باان ست ا
لكد حلمي  اعتماا االاتخاباا العام  الس   سالاليه  ال يابغث . يخ  مؤنناا النيب ، عيى حنا ايما ابي 

حد يت الا سظيط  االاتخاباا  ث ظ س  الاضاا التس    لياعا الطينبياث، سال حد يتسرسا  رث السةرا أاترا 
ا تسسيا الس ك  السباي  الطينبياي ، حس المغاال   ث التعاما مم االاتخاباا كس ط  إلى أ يع  حس مب   لتعبي

اكاالا ستعايااا الاضي  السباي  الطينبياي    .نس ي  لسا معضالا سان
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يعاث ألض حاا  ث ساا ا تااا الاا   الطعيير  عيرى إ ر ان االاتخابراا لعضرسي  الم يرا الرسباث لظر س  خا  ر  
الطينرربياي ، نررسان بنرربا إ رر اناا سةيررسا سترراخالا االسررتالا، سبخا رر   ررث الضررط  الغ بيرر ، حس عررد ا  اا  

تعأ  إ  ان االاتخاباا  ث ت مم  ينبياث  ث لأا البيا حس أاض، يابغث البسرت عرد  ليراا حخر   ال تتعرا   
يما ابيررر  مرررم حنرررا الايما ابيررر  ستسررراا س رررف سضرررم كرررا ت مرررم  ينررربياث، سلرررس مرررا ينرررتاعث العمرررا بمبررراح الا

 .التسا اي   ث إعاا  تاكيا الم يا السباث سليا تعبيا لأق العميي 

حمررا عيررى منررتس  النرريب ،  ررإد العامررا ال  ينررث المسرراا لسظيطرر  االاتخابرراا لررس اتررا أ التسا ررف الررسباث باررسد 
الم يرا عميي  إعاا  الاظ   ث اكيها ساس لرا سمهماتهرا، ال نريما مرد سيرت إ ر ان ااتخابراا ل  انر  النريب  س 

س رررف مكااتهرررا  رررث اامررري المتسرررا ، حس تاررركيا م يرررا تسنينرررث لهرررأق " الاسلررر "التاررر يعث، حس لررر  يا سب لمررراد 
، حس االكتطرران بااتخرراا حعضرران الم يررا الررسباث ستطررسي  الماتخبرريد  ررث الضررط  سالابرراع ب ررالسياا "الاسلرر "

ف عييا ضمد ا با  الاياا  المؤةا سمهاي التا يم عيى منتس  الضط  سالاباع، حس غي  ألض مما يتي التسا 
 .باسد منتابا النيب  ساكا مؤنناتها

ساالتسراااا سالااابراا الطينربياي  سالي راد الارعبي  ( البيراياا)ستباى االاتخاباا عيى منرتس  الهي راا المسيير  
 ث المخيماا حياما س اا  ث الااخا سالخا ظ، ض س   تمييها السا   إلى ت ايا خاليا الم تمم ستعليل الاا   

ا اع عررد سارسف الاباعرراا سالط رراا التررث تمثيهررا عيرى تاررايي الخرراماا ليمررسابايد عيرى المنررتسياا المسييرر ، سالرر
االتسرراااا سالااابرراا سالي رراد الاررعبي ، مررا يطرر   التسكيررا عيررى حلميرر  السطرراظ عيررى اس يرر  سايما ابيرر  سالالرر  

 .مثا لأق االاتخاباا
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 خاتمة

راالارعا الطينربياث، سخ  بالعراي  رث حسنراالمابثا  عد لرأق الس ةر  الترث ب سرا ليااراا  إد لأق السثيا   س  
بعميي   ااع  الا ا   ث الماظمر  سالنريب  سالط را ا السباير  سا نرالمي ، سكرألض  رث حسنراب   ميم المعاييد

ال مهس  الطينبياث عيى منتس   ميم الاباعاا سالط اا مد ماظماا مااي  سانرسي  سةبراع خرا  سارباا 
 . سبيب   امعاا

ترس ي  ال تت الرا حلمير  لرث س إعراا  باران السسرا  السباير ، بيؤمرا حد تترسظ ت اكمي  بااي  عميي  السثيا  تاكا س 
 ررث  استببيارريساررف المتبيبرراا المأكس  ساضررا  نيانرري  ساررعبي  تنررتم  بالضررغب لضررماد التس ررا إلررى اتطرراف 

بعرا ع ضرها ليااراا  رث ا تماعراا سس اراا سينت اا بهرا  سيمكد حد تا  سثيا  السسا  .اليإساا تي التس ا 
بعررا تعرراييها ستبسي لررا مررد خررالا عاررا حس  ترري الت رراسا معهررا كمررا لررثإأا  لطينرربياي  ررث مختيرر  الت معرراا ا

هرررا اخ رررياا سالاررر  مؤماررر   يارررا ض تتاررركيا ل اررر  متابعررر  اا مررر  ، سيمكرررد حد يابثرررف عاهرررا مرررؤتم اا ارررعبي 
 حس يمكد حد تضي اخ ياا منتاي كما  ،س ا لها مبامش اخ ي تسال  ،ظيط  اليا سالتا ي ابض س   السسا  س 
 سا ا  رث السثيار  سانرتعااالا ليكطراح مردلرس ا ب مسا اتها عيرى مرا  ،"سماا"س " تش"بما  يها  ،تاتمث ليط ا ا

 .اعتماا ما  ان  يها سبايا  ث مؤنناا النيب  سالماظم ح ا 

 


