
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 اإلادخىي: 

 3... اإلاِضمت .....................................................................................................................

 3 ............................................................  ؤوال: كِباث كلى بىاء الضولت الصىمالُت

  6 ....................................................................زاهُا:ؤلاعهاصاث الؿُاؾُت الِاصمت 

ِت الاهخساباث ........................  6 .....................................................................زالثا: ػٍغ

غ زمؿت مغشححن ّ ؤؾغاع الاهخساب  عابلا: ؤًو ا ًو
ًّ
 8 ........................................خـ

 66 زالصت .......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ٘   في الصىمالالقادمة الاهتخابات الشئاسية  :  جيبااث خى

6102 

 اإلاِضمت

للل ؤبغػ ما ًمحز اإلاكهض الؿُاس ي الصىمالي هظه ألاًام هى ٓثرة اللِباث واللغاُُل ؤمام 

ًدا٘و ؿُاس ي وزاصت الظًً اث الِاصمت،وملـم جلٗ اللِباث جإحي مً صىاق الِغاع البؤلاهخسا

الللُا مً حضًض ولى كلى خؿاب الضؾخىع والِاهىن واإلاصلحت  مىاصبهمبٖل الؿبل اللىصة الى 

 للبالص.

ِي اإلاازغة في مىاصغة بلع اإلاغشححن وبلُضا كً اإلاىآٌا ث الؿُاؾُت وعهبت ص٘و الجىاع ألاًٍغ

اإلاؿخِلحن واإلاغجبؼحن  بمٖىهاث الكلب الصىمالي  اإلادؿىبحن كليها الا ؤن ُىة بلع اإلاغشححن

غ اإلاىحؼ كلى ؤهم جل ٗ اللِباث اإلاسخلٍ حلض ماقغا اًجابُا،ووؿلؽ الظىء في هظا الخٍِغ

ِت الاهخساباث وا ٌاكلحن الاؾاؾحن كلى ألاعض وابغػ اإلاغشححن وخـىؿهم في الٌىػ خؿب لوػٍغ

 التي ًٌِىن كليها. ىاٌُهم وألاعطُتاؾدكغاًىا إلا

  غقبات غلى بىاء الذولة الصىمالية أوال:

ت جىآب مم اإلاخوحراث ؤلاُلُمُت ّ بىاء صولت صىمالُت ٍُى  هىاْ كضة كِباث جٍِ كلى ػٍغ

والىؿٌُُت ألي  الؿُاصًتعة كلى للب ألاصواع صوجٖىن ُا والضولُت،وجداًف كلى جماؾٗ الىخضة الضازلُت،

 ومً هظه اللِباث ماًلى: صولت في اللالم،

 (غياب القيادات الىطىية0

سُت في الُِاصة مىظ ؤلاؾخِال٘ ٔاهذ جىاطل ًالبلض ٌلاوي مً ؤػمت جاٍع  وختى الُىم، ًالىسبت الؿُاؾُت التي 

غ وجىخُض  مً ؤحل ؤلاؾخِال٘ والىخضة وؤن خِِذ حؼؤ مً مكغوكها الؿُاس ي والىػجي اإلاخمثل في جدٍغ
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مِاػلخحن مً اإلاِاػاكاث الصىمالُت الخمؿت،  الا ؤنها ًكلذ في ؤلاؾخمغاع  في جدُِّ خلمها في بؾخٕما٘ 

غ ماجبِى مً ؤحؼاء الىػً ٔان الٌكل في هظا اإلاظماع ٌلجى ًكال في اإلاجدٍغ م الِىمُت،و ، وبطا الٕبري  كاَع

جضْع ؤصالت وكغاُت زؽ  ؤمىلذ الىـغ في الؿلْى الؿُاس ي للُِاصاث الىػىُت في ًترة ما بلض ؤلاؾخِال٘

ٔاهذ حلاوى ؤصال مً ضحالت في الٌٕغ الؿُاس ي وطمىع في الخُا٘  ؤلاهدغاي،وؤن الُِاصة الىػىُت التي 

هي في ػىع الدكٖل، زم حاء ؤلاهِالب اللؿٕغي في ؤلابضاعي حلغطذ إلهخٖاؾت وهؼاثم مخخالُت ختى و 

ّغؽ مٌهىم الِاثض ألا  6969كام خض في ٔل و لُِط ى كلى ما جبِى مً الُِاصاث الىػىُت كلى ُلتها،ٓو

ت في البلضان الىامُت،ًلم جًٕ مداعبخه للُِاصاث الضولت زؼاباث  قإهه في طلٗ قان الضًٕخىعٍاث اللؿٍٕغ

 ث الخلُِضًت مً قُىر اللكاثغ وهـاع الِباثل،بل قملذ الُِاصا ًدؿبالىػىُت 

 (التذخل الخاسجي2

الخضزالث الخاعحُت خؿب عؤَي الصخص ي لِؿذ كامال مؿخِال لظاجه واهما هي مجغص كامل جثبُذ 

إلاكٕالث ؾُاؾُت وامىُت واُخصاصًت مىحىصة كلى ألاعض وطاعبت في الجظوع،ًالض٘و واإلاىـماث ألاحىبُت 

ُت ؤوصًيُت ؤو جخضزل في الكاون الضاز لُت ألي صولت لخوظًت صغاكاث ؤو هؼاكاث ُاثمت كلى ؤؾـ كُغ

،هظا ما حللمىاه مً صعوؽ ػغاي اإلاخىاػكت باإلاا٘ والؿالحمظهبُت ؤو ختى لخثبُتها واػالت ؤمضها وجمض ألا 

ٔاهذ التي جإحى مً ص٘و الجىاع ؤو جلٗ الِاصمت مً اإلاج خمم ألاػمت الصىمالُت،ًالخضزالث ألاحىبت ؾىاء 

ها الا بلض ؤن ًكلذ الىسبت الؿُاؾُت في البالص في خل اإلالظلت الصىمالُت صازلُا والخىصل االضولي لم هغ 

 ُاصاث الصىمالُت الجلىؽ الى ػاولتم الِؼالى خل ؾُاس ي قامل ًغض ى حمُم ألاػغاي،وإلاا لم ٌؿخ

ٔاهذ الخضزالث خخما وحض اإلاٌاوطاث والاخخٖام الى صىث اللِل عاتها كلى ألاعض.ولهظا ث مبروالحٕمت 

ّ بكاصة بىاء الضولت الصىمالُت ما لم الًمًٕ وصٍ الخضزالث ألاحىبُت بانها كِبت مؿخِلت جٍِ فى ػ ٍغ

ابلُت مً الضازل حؿدىض بليها وحؿخىحي منها مؿىهاتها.  ججض ؤعطُت صلبت ُو

 (ضػف ؤلامهاهات3

 وػعاكُت امخالٓها زغة خُىاهُت وؾمُٕت ،ًالبالص عهمطلٍ ألامٖاهاث والِضعاث اإلاالُت لضي الصىمالُحن

خؿب بلع اإلاؿىخاث الجُىلجُت   ص ٓمُاث هحر ُلُلت مً الىٌؽ والواػ الؼبُعيى هاثلت بطاًت الى وح

التي جم بحغئها في مؿاخاث مسخلٌت مً البالص في ًتراث مخباًىت،الا ؤن الاؾخوال٘ مً هظه الثرواث 
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خِضه البالص خالُا،وهظه اللِبت ؤكجى كِبت طلٍ ؤلامٖاهاث وهي ما جٌ جخؼلب الى اؾخِغاع ؾُاس ي وامجي

غ  مت ثًمًٕ الخولب كليها بطا ما جًى ُاصة،ٓما  الصاصُت اللٍؼ وؤلاعاة الٌاكلت مً الصىمالُحن قلبا ُو

ٌذ الض٘و اللغبُت الكُِت الى حاهب ازىاهم واقِائهم في الصىما٘.  ًمًٕ ججاوػها بؿهىلت ّبطا ما ُو

ؽ قضًض ججاه الِظاًا الىػىُت ٌلاهىن مً خلىن بغوح وػىُت كالُت ولضيهم بخؿامًالىػىُىن الظًً ًخ

ىا في كملُاث الخوحر اإلايكىص او  طلٍ ؤلامٖاهاث اإلااصًت التي الجؼا٘ حكٖل كِبت امام ٓثحر مً هىالء لِكأع

 لُللبىا ؤصوالعا اًجاًبُت مدخملت في اإلاكهض الؿُاس ي في البالص.

 (غياب مساهذة4

غها  الخدضًاث ًمًٕ ؤن ًٍِ بمٌغصه ؤمام ٔل جلٗ الصىما٘ ال  ا منها في زىاًا جٍِغ التي ؤؾلٌىا ػًغ

هظا،ومما ججضع الاقاعة الُه في هظا اإلاِام ؤن هُاب اإلاؿاهض للِظُت الصىمالُت ؤكاَ ٓثحرا في كملُت 

مً حضًض،صحُذ في اكاصة بىاء واكماع الصىما٘  بكاصة بىاء الضولت الصىمالُت،ًاإلاجخمم الضولي هحر حاص

هىاْ مؿاكاصاث مالُت ولىحؿدُت ًِضمها اإلاجخمم الضولى الى الصىما٘ لٕنها ؤُل بٕثحر مً جلٗ التي 

ال جصل الى في الوالب زؼاهت الضولت اإلااهدت مً وكضها بًاه،ًظاي الى طلٗ ؤن اإلابالى الِلُلت التي جسغج 

 .الهُئاث ألاممُت اللاملت في هحروبىالبالص واهما جيخهي الى حُىب ٓباع اإلاىؿٌحن اللاملحن في 

ٍِ الى  ضكمه باإلاا٘ والؿالح ٍو ؿاهضه في اإلاداًل الضولُت ٍو ب ًدبجى ُظِخه َو ًالصىما٘ ًدخاج الى ٍُغ

 حاهبه في الؿغاء والظغاء لُمًٕ له الخغوج مً هظا الىٌّ اإلاـلم الى بغ ألامً والؿالم.

  (الخؼغي الٌٕغي 5

اث بىاء صولت  الخؼغي بٖل ؤػُاًه الضًجي وا لؿُاس ي والٌٕغي مىحىص في الؿاخت الصىمالُت،وهى مً ملُى

ت ُاصعة كلى النهظىض باإلاؿىلُاث الىػىُت واصاء الضوع الُِاصي اإلاىىغ بها،ومً الخؼغي  صىمالُت ٍُى

الٌٕغي هى طلٗ الِاثم كلى مٌهىم وجٌؿحراث زاػئت لىصىص صًيُت جم جىؿٌُها لخٌٕحر الحٖام 

زم اؾدباخت صمائهم كلى الىمؽ الظي عاًىاه في بلضان اللالم الاؾالمي التي حلاوى مً واإلادٖىمحن،ومً 

،هىاْ جؼغي ًٕغي مً هىق آزغ ًخبىاه مثٌِىن صىمالُىن كاصوا ًٕغالخٌٕحر والاختراب كلى هظا الاؾاؽ

ٍىاطلىا الى حللُما هـامُا هىاْ وجازغوا بالٌٕغ الللماوي الاوعوبي اإلاخؼغي و خُث جلِىا مً بالص اإلاهجغ 
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جؼبُّ ما حللمىاه في ؤخظان الجاملاث الوغبُت بٖل جىاُظاجه العجُبت،بوع الىـغ كً مالثمخه مم هظه 

 البئُت.

 ؤلاسهاصات السياسية القادمة ثاهيا:

ال ًمًٕ التهًٕ بما ؾخاو٘ الُه ألاوطاق الؿُاؾُت في البالص،زاصت وؤن البالص كلى مىكض مم اهخساباث 

ٍ مؿخِبل اللملُت الؿُاؾُت بغمتها كلى هخاثج جلٗ هحر مباقغة في ألا  خُى قهغ الِلُلت الِاصمت،ٍو

هظا اللام ؾخٖىن مسخلٌتجماما كً ؾابِتها،ٓما ث ؤلاهخساباث،كلى اهىا ًيبغى ؤن هظٓغ ؤن الاهخسابا 

 ؾُٖىن الخىاًـ ًيها ؤقض طغاوة  مً طي ُبل ،وهىاْ اهخمام  صولي واُلُمي متزاثض قي الكان الصىمالي

ُِت اإلاازغة في الي اإلاكهض الؿُاس ي الجغهب كىصة الغثِـ الحالي خؿً قُش  في هظه ألاًام،ًالض٘و ألاًٍغ

اح بما طوي الخىحه الؾالميمدمىص،ٓما ال ًمًٕ ان جضكم اإلاغشححن ا ض ججغي الٍغ ،وكلُه ًاالًام خبلى ُو

 الحكخهى الؿًٌ.

 طشيقة الاهتخاباتثالثا: 

ىص في بكضاص جىـُم اهخساباث قلبُت مباقغة في الصىما٘ زال٘ ًكل هـام الغثِـ خؿً قُش مدم

ذ، ولظلٗ ؾخجغي ٓما  عبلت التي مط ى كلى الحٕم،الؿىىاث ألا  هص كلُه الضؾخىع الصىمالي اإلاُا

ِت هحر مباقغة، واجٌِذ الُِاصاث الؿُاؾُت الصىمالُت، مؼلم هظا   2166الاهخساباث البرإلااهُت كام  بؼٍغ

ّ هـام ُبلي ؾمي كلُه، ) هـام اللام كلى احغاء الا  (، بي ؤعبم ُباثل ٓبحرة، وهصٍ ُبُلت 4,5هخساباث ًو

م ان ًيخسب خُى مىضوبا ًخم ازخباعهم مً مسخلٍ قغاثذ  64125ؤٓثر مً   التي جمثل الِباثل الصوحرة، ٍو

تي البرإلاان ، مجلـ الكُىر ى كضصه البال  اإلاجخمم الصىمالي وكلى ؤؾاؽ ُبلي، ممثُلي الِباثل في هًغ

ما ًِىص كلُه الىمىطج الاهخسابي الظي اجٌّ كلُه مىخضي  275كظىا، ومجلـ الىىاب )  54 كظىا( . ٓو

شخصا مً مىضوبي اللكاثغ،  56الاؾدكاعي الىػجي، ًجب ؤن ًيخسب اإلاغشح الىاخض إلاجلـ الىىاب، 

ص الظًً ًيخسبىن وطلٗ في كملُت ملِضة ُض ًللب اإلاا٘ الؿُاس ي ًيها صوعا باعػا في جدضًض الاشخا

م لً ٌللى صىث ًَى صىث الغقىة، ولً جٖىن لصخُصت اإلاغشح ووػىِخه  ما هى مخُى تي البرإلاان ، ٓو لوًغ

ُىاق اإلاىضوبحن بةزخُاعه واهخسابه في ؤخض ؤهم الؿلؼاث بومٖاهخه في اإلاجخمم ؤي جإزحر ًظٓغ في 

 لضوع ألآبر في جغحُذ ٌٓت اإلاغشححن، ا  الثالزت في الصىما٘، وؤن لثىاثُت اإلاا٘ والؿُاؾُت  الؿُاؾُت

 

 



7 

 

 

 حسابات الالغبين

مصالحهم مم مصالح  ذوبىاء كلى هظه اإلالؼُاث،حلضصث ؤهضاي ألاػغاي الؿُاؾُت في الصىما٘ وجِاػل

ض اإلاكهض الاهخسابي حلُِضا ،  الض٘و الاُلُمُت، ًلٖل ػغي خلٍُ بُلُمي ؤو صولي، وهى الامغ الظي ؾحًز

لغثِـ خؿً با ت خلٌاثه. ًالحٖىمت الاجداصًت ممثلجدُِّ ؤهضاًه وؤهضاي  خُث يهضي ٔل ػغي بلى

لىالن كلى  قُش مدمىص وجدالٌه ٌؿتهضًان بلي طمان الحص٘ى كلى ؤٓثر مً زلثي مِاكض البرإلاان َو

قبُلي الىؾؼى، ومِضٌكى، وجظم ٔل زِلها كلى -هلمضن، وحىىب هغب الصىما٘ وهحران  ةخصص بصاع 

ضة ؤو  ِباثل الِاػىت في هظهالاء الظًً ًإجىن مً ؤن ًٖىن حمُم ألاكظ ًمًٕ ؤن   ؤلاصاعاث ؤشخاص مٍا

 8مِلضا، خُث جدصل ٔل بصاعة  24وجخمثل خصص هظه ؤلاصاعث في مجلـ الكُىر خىالي  جخلاون ملها،

 . 275مً مِاكض البرإلاان البالى كضصه  642  مِلضا، وخىالي 54مً ؤكظاء اإلاجلـ البالى   ؤكظاء

ّ و   زُِت مؿغبت، جىصلذ الُِاصاث الؿُاؾُت الصىمالُت بلى اجٌاَ مبضجي خ٘ى جىػَم ؤكظاء مجلـ ًو

ىصِب ألاؾض، وخصل الالىىاب الِاصم كلى ؤلاصاعاث ؤلاُلُمُت، خُث ها٘ اُلُم حىىب هغب الصىما٘، 

لُه اُلُم صىماالهض بـ  ٪25مِاكض مجلـ الىىاب بي    مً 275مِلضا مً ؤصل  69كلى  ضا اي مِل 47ٍو

٪ كلى الخىالي، وبلضهما 64٪ و 65مِلضا اي  39مِلضا واُلُم حىباالهض  41زم اُلُمي بىهذ الهض   67٪

٪( وازحرا اُلُم بىاصع الظي خصل كلى 63مِلضا ) 36٪( وهلمضن بـ63مِلضا ) 37قبُلي الىؾؼى بـ -هحران

 ٪ ًِؽ.3  مِاكض بي 7
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ِه مً احل ؤلاكخماص كلى ُاثمت ػكماء اللكاثغ ولٖي ًدِّ الغثِـ خؿً قُش مدمىص ؤهضاًه ٌلمل  ًٍغ

بىطلها الحالي، ألنها جظم ػكماء مِغبحن مً جدالٍ الغثِـ، باالطاًت بلي جدصُص مِاكض   الؿابِحن

 .لللاصمت مِضٌكى لخٖىن مِاكض اخخُاػُت بلي حاهب بلع اإلاِاكض مً صىماالهض

إدارة جنوب 
غرب 
  الصومال

إدارة 
  صوماليالند

  بنادر إدارة غلمدغ  هيران شبيلي إدارة جوباالند إدارة بونتالند

69 مقاعد البرلمان 47 40 39 37 36 7

%25 نسبة مئوية 17% 15% 14% 13% 13% 3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 جدول توزيع أعضاء البرلمان حسب اإلدارات االقليمية

 قبائل أخرى  قبيلة دغل ومرفلي  قبيلة هوي قبيلة دارود  قبيلة در

61 عدد مقاعد 61 61 61 31

0

10

20

30

40

50

60

70

 جدول توزيع مقاعد البرلمان حسب القبائل



9 

 

ؼ زؼخه ؤما الخدالٍ اإلاِابل الظي ًظم اُلُمي بىهذ الهض، وحى  باالهض، ًدبم ؤًظا هٌـ ألاؾلىب وجتٓر

ه، ألهه ال ًدصل هظا ؤحل ًُما ًبضو كلى ٓبذ حماح ػمىخاث جدالٍ الغثِـ واللمل مً  ازتراَ صًٌى

ض مً الجهض للحٌاؾ   الخدالٍ دخاج بلى مٍؼ ّ اإلالؼُاث كلى ألاعض كلى ؤهلبُت في البرإلاان اإلاِبل، ٍو ًو

ًِؽ مً   67ؤلاصاعاث ألازغي، ًللى ؾبُل اإلاثُا٘ ًان لضًه  كلى مِاكضه والحص٘ى كلى مِاكض مً

حر  79مِاكض مجلـ الكُىر و مِلضا مً مجلـ الىىاب وبالخالي ًاهه بداحت بلى زؼت جظمً له جًى

الِاػىت في   مِاكض في مىاػّ حلمضن وحىىب هغب الصىما٘ وصىماالهض ، والخإزحر كلى الِباثل واللكاثغ

ضة لخدالٍ الغثِـ للحُىلت صون اهخساب جلٗ اإلاىاػّ ومىم ؤلاكخ ماص كلى بلع ػكماء اللكاثغ اإلاٍا

ضًً للخدالٍ آلازغ  .اشخاص مٍا

  

ا وفق أسشاس الاهتخابسابػا: أو 
ًّ
 فش خمسة مششحين حظ

ًدؿاعق اللض الخىاػلي إلاىكض الاهخساباث الغثاؾُت هدى الصٌغ والّٖل ًخلهٍ بلي الىدُجت النهاثُت التي ؾِؿٌغ 

الحضر الجلُل بٌاعن الصبر، وال جٖاص جخىٍُ مداوالث جسٌٍُ خضة جىجغ اهخـاع هخاثجه مً  كنها هظا

 ؤو
ً
 ُضًما

ً
ٔان ؾُجضص عثِؿا ومً ؾُٖىن ؾُإحي بغثِـ حضًض.  زال٘ الدؿائالث والخٕهىاث خ٘ى ما بطا 

 هظا الغثِـ الجضًض مً بحن ّٔل هاالء اإلاغشححن؟

بُت إلاا ؾخاّصي بلُه الاهخساباث، ومً ؾخدمله لُلخلي ٓغس ّي وهىا هضلي بضلىها في هظه الىـغاث الخٍِغ

ش الؿُاؾُت التي مّغث  الغآؾت، ملخمضًً كلى ملاًحر مؿخيبؼت مً سجل كمل اإلاغشححن وألاخضار والخىاٍع

 بإّن الٌىػ بالغثاؾت في هظه البالص مغجبؽ بإبلاص 
ً
ال جإزظ في اكخباعها ًاكلُت ألاشخاص بهظه البالص. كلما

ٌاءا تهم وجىحهاتهم وزلٌُاتهم الؿُاؾُت بِضع ما جغاعي الؿلْى الؿُاس ي الِابل للخوحر والخبّض٘ خؿب ٓو

 :ّم هظه ألابلاصهؤو عئٍت اإلاجخمم الضولي للحّل. 

، ًمىصب الغثاؾت الترحُذ كليهاله صوع في جغحُذ ٌٓخه ؤو  والظي ًٖىن  الاهتماء القبلي للمششح: -6

 ًسغ 
ّ

ا ؤال ًُّ ا وصول ُّ
ّ
ؼة في ًغاص له مدل

ّ
ج مً خضوص ُباثل ملُىت مً ُباثل الجىىب وزاصت اإلاتٓر

اإلاداًـت التي جِم ًيها اللاصمت واإلاداًـاث اإلاجاوعة لها، وطلٗ ججىبا إلزاعة خؿاؾُاث ُبلُت 

ل ؾحر الحٖىمت وجاصي بها بلى الٌكل في هظه اإلاغخلت مً الاهخِا٘ الحظع كلى ألاُّل،  ُض حلُغ

ت ، و مجغجحن –ا٘ وبظلٗ ًٖىن الٕغس ي بحن ابو  صاعوص. -هٍى
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مم كالُاجه اللمل في الضازل و هُله الخإًُض بحن ػىاُم و  :غالقات اإلاششح مؼ القىي السياسية -2

وبلع الض٘و  الجهاث الخاعحُت الٌاكلت واإلاازغة في الؿُاؾت الصىمالُت ٓةزُىبُا وألامم اإلاخدضة،

ؿخلؼم طلٗ جىًغ الٌغص كلى سجّل كمل ؾُاس ي ؾا للغبُت، بّ في البالص ؤو سجل كمل صولّي في َو

 ُّ الؿُاؾت الصىمالُت، بدُث  مت ًمًٕ ؤن ٌلّغي بالٌغص بلى مً تهّمهؤحهؼة وهُئاث صول

ً جصىع مؿبّ كما ًمًٕ ؤن ًٖىن كلُه كمله الؿُاس ي. ىن ٌؿخؼُل  جٍٖى

 ؤو الىهج السياس ي للمششح:  -3
ً
 اجصاي اإلاغشح باإلاغوهت الؿُاؾُت ؤوالخصلب الؿُاس ي ًازغ ؾلبا

 في ؤؾهمه للٌىػ باهخساباث الغثاؾت.
ً
ٍ مم  بًجابا ابلُت حوّحر اإلاُى وهىا جٖىن اللبرة في اإلاغوهت ُو

غة ومم عئٍت اإلاجخمم الضولي اإلاخوحرة، وال ًجب ؤن ًغاعى الصىاب والخؼإ والِاهىوي 
ّ
البضاثل اإلاخًى

 وهحر الِاهىوي. 

ت بطاًت بلى ُضعجه كلى ٓؿب عطا ؤٓبر اإلاجامُم الؿُاؾُ هُله عطاو بػذ اإلاششح غً الاستفضاصية  -4

ظها. دت مً اإلاجخمم وػمإهتها وكضم بزاعة ًع  قٍغ

غ في ؾحر الاهخساباث، خُث جدىاػق ؤصحاب الِغاع عهبخان ؤوالهما  التجذيذ : -5
ّ
از وهى بلض ًخضزل ٍو

اإلاداًـت كلى الِضًم والخىي مً الخجضًض إلاا ًىؼىي كلُه مً اإلاوامغة مجهىلت اللىاُب والتي 

مل بلى الىاحهت شخصُاث مجهىلت الخىحه الؿُاس ي والٌاكلُت والٌٕاءة، وبالخالي ُض ًدؿبب جد

 ههجهم الؿُاس ي في ًكل اللملُت الؿُاؾُت واللىصة بلى الحغب والاُخخا٘.  

ت في جإُٓض هجاح الخجغبت  وزاهيهما عهبت الخجضًض إلاا جىؼىي كلُه كضصًت الغئؾاء مً عمٍؼ

ت الخجضًض ٓظلٗ في الخإُٓض كلى الضًمِغاػُت واإلاماعؾت ا لؿُاؾُت الىاقئتفي البالص، وعمٍؼ

الضز٘ى بلمّ بلى اإلاغخلت الٌُضعالُت والابخلاص مؿاًاث كً اإلاغخلت الاهخِالُت اللصُِت بلهض 

ت. ُّ    الٌىض ى والحغب ألاهل

، واهى اللامل ألا٘و لكغاء ؤصىاث البرإلااهُحنؤمغ حىهغي خُاػة ألامىا٘ الحصىل غلى دغم مالي:  -6

 وألازحر الظي ًظمً الٌىػ بغثاؾت الجمهىعٍت.

. ومً محمذ غبذ هللا فشماجى، والؿُض  لشئيس الحالي حسً شيخ محمىدوخّتى آلان ؤكلً جغشحه ا

 
ً
م ؤن ًترشح ؤًظا  .غمش غبذالششيذ سيذوال، ششيف شيخ أحمذشيخ ، وغبذالقادس غسبلياإلاخُى



11 

 

  :دالشئيس الحالي حسً شيخ محمى  -6

 

غ ا وطلٗ الهخماثه  إلاغشححن خـاٌلض مً ؤًو

الِبلّي، ولخمخله باللالُاث الؿُاؾُت الجُضة مم 

ػٍُ واؾم مً اإلاثٌِحن والؿُاؾُحن 

 ّّ اعه ؤلازىاوّي اإلايك ُّ الصىمالُحن، وزاصت مً ج

ت اإلامثلت لإلزىان بالصىما٘ باؾم "  مً الحٓغ

اعه ُّ اع الؿلٌي اإلاؿالم لخ ُّ  الضم الجضًض"، ومً الخ

واإلاخلامل مله. وللالُاجه الجُضة مم اإلاجخمم 

الضولي والٌاكلحن في الؿُاؾت الصىمالُت، 

ُيُا والض٘و اللغبُت وألامم  ٖا وبزُىبُا ٓو ٓإمٍغ

 
ً
اإلاخدضة، وطلٗ  بدٕم حلامله مم الجهاث اإلاسخلٌت ػُلت ًترة خٕمه. وكمله ُبل ؤن ًصبذ عثِؿا

ت.في مجا٘ الخىمُت واللىن ؤلاوؿاوي مم اإلاىـ ُّ  ماث والهُئاث اإلالى

وههجه الؿُاس ي الهاصت الخالي مً الثىعة واإلاٌاحأث، ًمىده زِت واعجُاح حهاث ؾُاؾُت صىمالُت 

ض ٔىن ؾُاؾت خؿً  ، خُث ًٍؼ وصولُت ٓثحرة. ؤطٍ بلى طلٗ كامل الخىي مً الجضًض اإلاجه٘ى

بها والاػمئىان لخلّىها مً ألازؼاع والؼال٘ػ التي ت هضص اللمل الؿُاس ي الىلُض قُش مدمىص جّم ججٍغ

ىػه بٌترة عثاؾُت زاهُت بض٘ ؤلاُضام كلى  –اليكإة في البالص  ض طلٗ مً ًغص الخجضًض له ًو ًٍؼ

 ججغبت حضًضة مم مغشح حضًض ُض جىؼىي كلى مساػغ وجىحهاث هحر مإمىهت اللىاُب.

ض مً ًغص ًىػه هى ؤن حماكخه ) صم الجضًض( حؿابّ الؼمً و  ضاعة ًُما جدخل الصٓظلٗ مماًٍؼ

ًسص بدىـُم اللِاءث مم الؿُاؾُحن وعئؾاء اللكاثغ الصىمالُت بوُت الحص٘ى كلى جإًُضهم 

ت البرإلاان الِاصم اإلادؿىبحن  ،ومىاصغتهم وػغح كضص مً ؤؾامي اإلاغشححن اإلادخملحن للظٍى

ٔاًت الِباثل لخِضًم الدؿهُالث لهم ختى ًخمٕىىا مً صز٘ى البرإلاان لُسخاعو خ ؿً بالجماكت مً 

 قُش مدمىص.
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 أهه 
ّ
 مً فشص فىصه ومنها:قلل يىاحه غىامل غذة ثئال

ؤلازالي بىكىصه الاهخسابُت، وكامل اإلاصاصماث الٕثحرة في ؾُاؾخه، خُث اصؼضم مغاث مم  -0

ي في بصاعة بُلُم حلمظج هضاة جإؾِـ بصاعجه 
ّ
بىهذ الهض وخلٌُتها حىباالهض، ومم اإلاجخمم اإلادل

ت ؤهل الؿى ت والجماكت، وصزل في زصىمت ممخّضة هحر مخىاهُت مم ككاثغ ؤلاُلُمُت، وخٓغ

 هحران طمً مؿلاه لدكُٕل بصاعة بُلُمُت للمداًـت مم مداًـت قبُلي الىؾؼى.  

ٔاًت  -6 جإمُمه الٖامل وجمُٕىه الاكمى لخُاعه ) صم الجضًض( للمىاصب الؿُاؾُت في البالص، و

ت في ؤحهؼة الضولت.  اإلاىاصب الاصاٍع

 

 قادس غسبليغبذال -6

ًغي اإلاغاُبىن ؤن  الىاثب كبضالِاصع كؿبلي كلي 

عثِـ لجىت اللالُاث الخاعحُت  في البرإلاان 

ٔان مً  ؤًغػ مً جغشح  الصىمالي خالُا والظي 

م وؤهه خالُا  مً  2162الهخساباث الغثاؾُت كام 

وآثرهم خـا في ًىػ مىصب   ؤُىي اإلاغشححن

ت والتي مً عثِـ الصىما٘  في الاهخسابا الِاصم

م ؤن ججغي قهغ ؾبخمبر الِاصم..  اإلاخُى

 مسيرثه الػلمية والػملية

ت خُث جسغج  جلِى جلُمه في مضعؾت هىلىاج الثاهٍى

 6982منها كام

 6989زم خصل كلى بٖالىعٍىؽ في آلاصاب ُؿم الصحاًت مً حاملت ألاػهغ كام

ت ملخمضة في الاصاعة واإلاداؾبت مً ؤٔىعص ف  2111ي مِضٌكى كامخاصل كلى قهاصة بصاٍع

-2112كمل مضًغا كاما في هُئت  مغفئ كُل ملان الىاُلت قما٘ مِضٌكى في الٌترة ما بحن كامي

 .م2116
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 الفشص التي ثإهله للشئاسة

جإزحره الؿُاس ي : ٌلخبر الىاًب كبضالِاصعكؿبلي مً  ؤٓثر الصخصُاث الؿُاؾُت الصىمالُت جإزحرا  -6

ٔان كظىا في البرإلاان ا ؤٓؿبخه كالُاث  2119لصىمالي لٌترجحن مخخالُخحن مىظ في الضازل خُث 

اث في البلض خُث له جإزحر مىِؼم الىـحر كلى ؤكظاء البرإلاان  واؾلت مم الؿُاؾُحن كلي ٔل اإلاؿخٍى

م ؤن هصٌهم كلي ألاُل ؾُدخٌـىن   275الصىمالي الحالي والبالى كضصهم  كظىا والظًً ًخُى

 إلاخىُم ؤن ًصىث ؤهلبهم ا لؼمُلهم. بمِاكضهم في الاهخساباث الِاصمت ومً ا

ٓما ؤن له ؤًظا كالُاث مخمحزة ًمًٕ ؤؾدثماعها لصالح خملخه الاهخسابُت مم عئؾاء الىالًاث وهم عثِـ  

م حىلُض  وعثِـ والًت حىبا الهض الكُش  والًت بىهذ الهض كبضالىلي حاؽ وعثِـ والًت حلمضن كبضالٍٕغ

م ان ًُِم الؿُض ؤخمض مضوبي وعثِـ والًت حىىب هغب الص ىما٘ قٍغٍ خؿً قُش آصم خُث بخُى

 كؿبلي جدالٌا ؾُاؾُا ملهم ًِىم كلي الكغآت الؿُاؾُت .

ٔاًت ألاخؼاب الؿُاؾُت الىاقئت في  وكؿبلي مً ماؾس ي خؼب اإلااجمغ الصىمالي وله كالُاث مخمحزة مم 

 جلٗ ألاخؼاب . الصىما٘ ومً اإلاخىُم ؤن ًصىث ؤكظاء البرإلاان الِاصم الظًً ًيخمىن الي

يخمي لـ "كاثلت   -2 كالُاجه مم عحا٘ ألاكما٘ : ٌلخبرالؿُض كؿبلي مً عحا٘ ألاكما٘ الىاجححن ٍو

كؿبلي" اإلاكهىعة في مجا٘ ججاعة الىٌف وؤلاؾخحراص والخصضًغ والٌىضُت والالٕتروهُاث 

ٔاث ألا  ض ؤصاع كؿبلي ُبل ؤهظمامه بلي الؿُاؾُت مجمىكت قغ ت  ُو ؾغة بىجاح والاوكاءاث اإلالاٍع

ت اإلاخمحزة ومم ٔىن كؿبلي له كالُاث مخمحزة مم عحا٘ ألاكما٘  ، بؿبب جلٗ الخبراث الخجاٍع

الصىمالُحن وهحرهم في الضازل والخاعج وجإحي ؤهمُت عحا٘ ألاكما٘ جإزحرهم الٕبحر واإلاتزاًض في آلاوهت 

او صكمهم للحٖىمت  ألازحرة كلي الؿُاؾُت الصىمالُت ؾىاء لجهت جمىٍل الحمالث الاهخسابُت

ت في خل اإلاكأل الؿُاؾُت وألامىُت وؤلاُخصاصًت وألاحخماكُت  وكلى هظا  ضعتهم اإلاكآع ُو

دت اإلاهمت واإلاازغة.  ألاؾاؽ ٌلخبر كؿبلي اإلاغشح الىخُض الظي ًيخمي لهظه الكٍغ

كالُاجه مم الللماء ًخمخم كبؿلي بلالُاث واؾلت حضا مم الللماء بٖل ؤػُاًهم  وهى مً  -3

ٔالجاملت ؤلاؾالمُت الظي ٌلخبر مً ابغػ ماؾؿها ا لضاكمحن للماؾؿاث ؤلاؾالمُت اإلالخحرة في البلض 

جي الجاملت  الاؾالمبت  جي حاملاث اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت وزاصت زٍغ وحللم كلى ؤًضي زٍغ
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هم باإلاضًىت اإلاىىعة وله كالُاث مم الللماء في اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت ألازغي خُث ًدـي بخِضًغ 

والاخترامهم وبهظا ًغي اإلادللىن ؤن كؿبلي هى ألاُضع إلالالجت اإلاكٖلت ألامىُت الٕبري للصىما٘ 

ً في ؾاخت  واإلاخمثلت في الخؼغي وؤلاعهاب خُث ًغي البلع ان كالُاجه بالللماء اإلالخضلحن واإلاازٍغ

بمِاعكت الحجت  الضكىة اإلالخضلت ؾُمٕىه مً الِظاء كلي ؤلاعهاب الظي ال بمًٕ الِظاء كلُه الا 

 بالحجت.  

ت ًغق ؤبِا٘  وبلى ًسض هغحي  -4 كالُاجه بكُىر الِباثل :  خُث ًيخمي الىاثب كؿبلي بلى ُبُلت هٍى

ت ٓبري ُباثل الصىما٘ وؤٓثرها جإزحرا في  بُلت هٍى ت وحلخبُر الظي ًيخمي بلُه بمام ُباثل هٍى

الىؾؼي والجىىب. وله كالُاث  الؿُاؾُت والخجاعة والتي جِؼً اللاصمت الصىمالُت واإلاداًـاث

مخمحزة مم ػكماء الِباثل  ألازغي وهى مً اإلاغشححن الِالثل الظًً ؾِؿخٌُضون مً هظه اإلاحزة في 

ػكُم ُبُلت صوع في بزخُاع  "اإلاجمم  635الاهخساباث الغثاؾُت الِاصمت خُث مً اإلاِغع ؤن ًٖىن لــ 

 الاهخسابي" الظي ؾُصىث ألكظاء البرإلاان الِاصم.

الُاجه الخاعحُت: هالبا ًظم الىازب الصىمالي هصب كُيُه هل اإلاترشح الجضًض للغثاؾت مغهىب ك -5

ذ   صازلُا وزاعحُا  وكؿبلي هى عثِـ لجىت اللالُاث الخاعحُت في البرإلاان الصىمالي والتي ؤقًغ

خمخم كالُاث مخ محزة الؿىىاث  ألاعبلت اإلااطُت كمل الضبلىماؾُت الصىمالُت ووػاعة الخاعحُت ٍو

ٔاًت.  مم ؾٌغاء الض٘و اإلالخمضًً لضي الصىما٘ 

غي اإلاغاُبىن بةهه ؾُدـي ًىع جغشحه للغثاؾت الصىمالُت بِب٘ى واعجُاح مً ُبل الض٘و اإلاهمخمت   ٍو

ت  ٍؼ ٖا ؾىىاث بلض انهُاع الحٖىمت اإلآغ ُٕت خُث كاف في ؤمٍغ ٔالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ للكإن الصىمالي 

اللغبُت وجضًىه اإلاخىؾؽ واهخمامه بةُامت كالُاجم مخمحزة مم اللالم اللغبي  ، وبؿبب زِاًخه6996كام 

لا  لت مم اإلادُؽ اللغبي وؤلاؾالمي. وؤلاؾالمي ؾُمٕىه مً وطم اؾترجُجُت حُضة ًو
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 شاسماسمي غلي الششيذ غبذ غمش-3

ي، هجل الغثِـ  ألاؾبّ كبض الغقُض كلي قغمإٔع

  ي،كّحنمً ُبُلت الضاعوص، عثِـ الىػعاء الحال
ً
 عثِؿا

ش مدمىص خؿً قُش الغثِـ ُبل مً للىػعاء  بخاٍع

ا 2164 صٌؿمبر 67 ًٌ  ؤخمض قُش الىلي للبض زل

اؾخِا٘ مً اإلاىصب كلى زلٌُت زالي بِىه  الظي

 صٌؿمبر وبحن الغثِـ خؿً قُش مدمىص بضاًت

غة بؿبب 2164
ّ
ِت بحجب مظٓ

ّ
البرإلاان، بضؤ  في الث

 حضًثت بخٖلٌُهاهسغاػه في الؿُاؾت الصىمالُت ال

  2119 ًبراًغ 64 في ألاولى للمغة الىػعاء عثاؾت
ً
 .خؿحن ) هىع كضي( خؿً للؿُض هىع  زلٌا

ت، كمل ًّ  خٕم بٌترة الىػىُت الخىمُت بىٗ في ًدمل الجيؿُت اإلاؼصوحت مً الصىمالُت والٕىض

الهٖا، وؾ ؾحرالُىن  في اإلاخدضة باألمم الضبلىماؾُت اإلاىاصب مً كضص بغي، وجِلض ؾُاص مدمض ٍغ

ىع  ألػمت ؾُاس ي ٓمؿدكاع وكمل ٔان ؾٌحر الصىما٘ لضي واقؼىن ُبل جىلُه  الؿىصان. في صاًع و

 .2164عثاؾت الىػعاء كام 

ذ ؾُاؾخه بالهضوء والخىاػن الظًً مىداه الِضعة كلى  ، كًغ ؾُاس ّي مِخضع مً الؼغاػ ألا٘و

لخبر مِترح الىمىط ا الخلامل بىجاح وخظع مم اإلالٌاث الحؿاؾت، َو ًُّ ج الاهخسابي اإلاخٌّ كلُه خال

بحن اإلاّٖىهاث الؿُاؾُت في البالص مً ؤٓبر بهجاػاث ًترة عثاؾخه الىػعاء كلى صلُض الؿُاؾت 

اء الؿُاؾُحن، وطلٗ  الصىمالُت، والظي جم الخىصل بلُه كِب زالي مؿخدٕم بحن الٌُغ

ملها بدٕم كمله في مىـمت  بالخلاون مم ُىي اإلاجخمم الضولّي التي ًخمخم بلالُت واؾلت ووػُضة

 ألامم اإلاخدضة وبُامخه في ٓىضا. ومم عآؾت الجمهىعٍت واإلاٖىهاث الؼٍُ الؿُاس ي الصىمالي.

م ؤن ٌللً كً جغشحه، وبطا صّح طلٗ ًةّن لضًه الٕثحر مً الٌغص للٌىػ في الاهخساباث، منها  ًخُى

ص الحٖىمت الٌُضعالُت ًدؿب، كالُاجه الىاؾلت مم الؼىاُم الؿُاؾُت في الضازل ، لِـ في خضو 

 خُث اجصل بٖل هظه ؤلاصاعاث في بػاع الؿعي 
ً
بل ٓظلٗ كلى مؿخىي ؤلاصاعاث ؤلاُلُمُت ؤًظا

ظلٗ مً زال٘  إلًجاص صُوت جىاًُِت لىمىطج الاهخساباث كِب الخالي والاهِؿام الحاص بُنها، ٓو
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ٔاهذ ُض وكبذ بحن بىهذ الهض ت التي  ٍ اإلاىاحهت الضمٍى وحلمظج. واجصاي ؾُاؾخه  وؾاػخه لُى

ىي  بالخىاػن والاهٌخاح كلى حمُم مٖىهاث الؼٍُ الؿُاس ي بالبالص، والخلامل ملها باإلاؿاواة والُى

 كلى هٌـ اإلاؿاًت.
ً
 منها حمُلا

ض مً ًغص ًىػه كالُخه الضبلىماؾُت الىاؾلت والجُضة التي جٖىهذ مىظ ًتراث  ٓظلٗ مما ًٍؼ

الهٖا والؿىصان، ومم بُامخه في ٓىضا. كمله الضبلىماس ي في ألامم اإلاخدضة  في ؾحرالُىن وؾٍغ

 :ششيف شيخ أحمذشيخ  -4

الغثِـ الؿابّ ٓأزغ عثِـ للحٖىمت  

الاهخِالُت، مدؿىب كلى الخُاع الخجمم ) آ٘ 

ي،  هى 
ّ
قُش(  في الصىما٘ في حىاخه اإلادل

 الهخماثه الِبلّي اإلاخدض 
ً
غ خـا  هـغا اإلاغشح ألاًو

ا مم اهخماء الغثِ ًُّ  للالُاجه وؿب
ً
ـ الحالي، وهـغا

الىاؾلت مم الؿُاؾُحن في الضازل والظًً مً 

ىن بلى كهضه ٓلهض  بُنهم الٕثحرون اإلادكُى

 للالُاجه مم اإلاجخمم الّضولي، 
ً
طهبي ، وهـغا

ٖا وبزُىبُا. ٓما ًخمخم بِضع ال بإؽ  وزاّصت ؤمٍغ

اإلالخضلت واإلاىٌخدت كلى ّٔل به مً اإلاغوهت الؿُاؾُت التي ًيؿبها البلع بلى وكإجه ؤلاؾالمُت 

لت للكٍغٍ خؿً قُش آصم مىظ حكُٕل  ت، وبلى صحبخه الؼٍى ت البكٍغ اإلاىجؼاث الحظاٍع

غ الصىما٘ ، 2162، وختى مواصعة قُش ؤخمض الٕغس ّي في اهخساباث 2117جدالٍ بكاصة جدٍغ

ض كغي ههجه الؿُاس ي بسلّىه مً اإلاصاصمت ألّي مً ألاػغاي الؿُاؾُت الصىمالُت ؤ و ُو

الضولُت ٓخلٗ اإلاصاصماث مم ؾلؼاث بىهذ الهض وحىباالهض واإلاماخٖاث الحاّصة واإلاؼمىت بكإن 

حكُٕل ؤلاصاعة ؤلاُلُمُت التي ًغاص لها ؤن جظّم بحن قبُلي الىؾؼى وهحران التي وكهضها في 

كهض الصىمالُىن للصغه بىص٘ى مىِؼم الىـحر للمؿاكضاث بلى  ًترة خؿً قُش مدمىص. َو

ت والازخالؽ، مدخاحيها ، مما ًض٘ كلى ُضع مً الجزاهت وكضم الخلغض لألمىا٘ اللاّمت بالؿُغ

ت. ولًٕ ًٖىن طلٗ في  غ ؤممُت ال جبّرت الكٍغٍ قُش ؤخمض مً الٌؿاص والؿُغ عهم وحىص جِاٍع
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ـّ جإزحرها اإلاىاػً البؿُؽ. ّٔل هظا بطاًت بلى ما ًدِّ ًىػه مً الخجضًض الظي  صعحت ال ًم

ت كلى الىجاح الٌللّي الزخباع اإلاماعؾت الضًمِغاػُت والخضا٘و الؿلمي للؿلؼت له صاللخه الغ  مٍؼ

 في الصىما٘.

 وال يقلل مً فشص هجاحه سىي  أمشان :

الخىي مً الخجضًض الظي ُض ًٖىن له مساػغه، وكضم طماهاث بخٕغاع هٌـ الىجاح الظي خِِه   -0

لغاهىت واإلاسخلٌت كً ملؼُاث جلٗ الكُش قٍغٍ قُش ؤخمض في جلٗ الٌترة في ؿّل اإلالؼُاث ا

 اإلاغخلت الؿابِت. 

ٔاًُا لكغاء اصىاث الىازبحن، وبالخالي لى خصل كلى صكم مالي  -2 ٔافي الضكم اإلاالي: ال ًملٗ عصُضا 

 .ؾٌُىػ ال مدالت ؾخسضمها بدٕمت ، ًةهه امً بخضي الجهاث  و 

 

 :محمذ غبذ هللا فشماجى  -5

مض ثِـ الىػعاء في خٖىمت الكُش قٍغٍ قُش ؤخس

ُت، 2166 ، خامل حيؿُت مؼصوحت بحن الصىمالُت وألامحٓر

ا في بخضي بلضًاث الىالًاث اإلاخدضة   بصاعًٍّ
ً
قول مىصبا

ُت، وهى كظى اإلإخب الخىٌُظي في خؼب ؤؾؿه مم  ألامحٓر

 ".TAYOبلع الؿُاؾُحن الصىمالُحن باؾم " 

ِي مً  غماحى صاخب ًٕغة زغوج ُىاث الاجداص ؤلاًٍغ ًو

ت الكباب زٕىاتها إلاىاحه ت ومالخِت مِاجلي خٓغ

دؿب له اللضًض مً ؤلاصالخاث في هـم  الصىمالُت، ٍو

صغي مسصصاث ومؿخدِاث ؤًغاص الِىاث الىػىُت، 

وبكاصة جإهُل هظه الِىاث في ًترة عثاؾخه الىػعاء. مما حلله بدّ عحل ؤلاهجاػاث الٌللُت التي 

ً ًلمؿها عحل الكاعق، ًخللِذ به ُلىب الكلب في مِضقى و  الصىما٘، الظًً زغحىا مخـاهٍغ

، وزغحىا في مىآب خاقضة هاصعة للترخُب به لضي وصىله بلى مِضقى 2166طّض اؾخِالخه 

ٔاهذ الاهخساباث قلبُت مباقغة، 2162للترشح الهخساباث الغثاؾت  ٔان ؾُٖىن في الصضاعة لى   .
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 لللامل الِبلّي، وزاه
ً
ذ والجاص لٕىىا هظؼّغ هىا لىطله في آزغ الِاثمت ؤوال  لىهجه الؿُاس ي الصٍغ

ً
ُا

حهاث  مم خهالظي ال ًدابي وال ًجامل في ؾبُل الِاهىن ومصلحت الىػً، مما ؤصي إلاصاصم

ت. والتي ؤصث بلى اؾخِالخه جدذ طوؽ صولي، زّم ؾّضث كلُه اإلاؿالٗ بلى  ُّ ُت وصول
ّ
ؾُاؾُت مدل

ا للٌىػ جِلض اإلاىاصب الؿُاؾُت بلضطلٗ بلى آلان. لُٖىن في هـغها ؤُل ا
ّ
إلاغشححن اإلادخملحن خـ

 باهخساباث الغآؾت الِاصمت.

 مً) الضاكمحن( مغشح آزغ ٌؿخىفي ٔل الكغوغ واإلالاًحر اإلاغطُت ألصحاب الِغاع عبما ًـهغ   خالصة:  

ٕدسح ؤصىاث البرإلااهُحن، لُصحر الغثِـ الجضًض، ؤو عّبما هّحر ؤصحاب هحر هاالء الظًً جدّضزىا كنهم ًُ

ٗ الاعجباغ بحن الؿُاؾت وخؿاؾُاث  الِغاع عؤيهم ووحهاث هـغهم وكِضوا اللؼم كلى الخجضًض اإلاؼلّ ًو

الِبُلت والصخصُت، ًخخاح ًغص ؤٓثر إلاً ًغصهم آلان ؤُل.  وفي ّٔل ألاخىا٘ هخمّجى ؤن ًدمل الِضع بلى 

اػُت والؿالم ، هظه البالص مً ًخِّضم بها ؤٓثر هدى الخلبحر كً ؾُاصتها وجثبُذ صولت الِاهىن والضًمِغ 

ٖىن ؤمُىا كلى بًصالها بإمان بلى مغخلت الاُتراق الكلبي اإلاباقغ في كام   .2121ٍو

ئر وستششف الاهتخابات بهزه الطشيقة هذسك مذي حساسّية اإلاىضىع، والتصىسات الػنسية  مالحظة:

ذها لذي البػض خاّصة مً اإلاششحين الزيً هم في اإلايذان، وأحضابهم
ّ
التي ييتمىن  التي يمنً أن يىل

 ما هى مذّون هىا مجّشد سؤي وثيّبإات أشخاص مستيتجة مً واقؼ ألاجىاء السياسّية 
ّ
ذ أن

ّ
ئليها. لزا هإل

حين مػيىين غلى حساب اإلاششحين 
ّ

 إلاشش
ً
الػامة وفق مىظىسهم الشخص ي، وليس دغاية أو ثشويجا

ى لهّل آلاخشيً، فىحً ال هحتفظ بػالقة خاّصة بأحذ مػّين، وال هيتمي لجهة م
ّ
ما هتمن

ّ
ػيىة، وئه

 منهم جذيش بقيادة هزا البلذ هحى 
ًّ

 لال
ّ
، وبأن

ً
، خاّصة وأهىا هثق بىطىّيتهم جميػا

ً
ا سػيذا

ًّ
اإلاششحين حظ

.     التىفيق وهللا وليثحقيق ثطلػات شػبه ئلى الاستقشاس والنهضة والتقّذم.   
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