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  ذي ال   االنتخابي  اإلستحقاقل يف ظل استمرار أزمة  دستوري ىلع الصومايطل شبح الفراغ ال
  ، ويزاد الصخب السياسي املاضي   نوفمبر/بدأ منتصف شهر تشرين الثانييكان من املقرر أن  

من    واإلعالمي يف  هذا  املحذر  الهش  األمني  اإلستقرار  ىلع  وتداعياته    الصومال الفراغ 
 . ضيةاامل واإلنجازات املحرزة خالل األعوام 

الفيدرالي    لقد  للبرملان  القانونية   املدة  الجار  يف  انتهت  ديسمبر   / األول  ي، كانون 
وال يلوح لحد اآلن يف األفق    فبراير املقبل  شباط/    والية رئيس الجمهورية يف  وتنتهي  

ب إلنفراج  أي  التسوية   وشيك وادر حقيقية  تعدد مسارات  أمام    رغم  الباب  يفتح  الذي  األمر 
  .طيرةوخ متعددة وهاتسيناري

 األزمة وأبزر النقاط الخالفية  ةخلفي

حكومات   ورؤساء   ومحمد عبد الله فرماجاتفق الرئيس  بر  املاضي ، سبتم/أيلول  يف 
أ من مدينة  بد  وشاق  لطويسياسي  والئية باإلضافة إلى عمدة بلدية مقديشو بعد مسار  

ا  العامة  اإلنتخابات  أن تجريىلع    طوسمريب غير املباشر واملعروف داخليا  القتراع  بنظام 
  / الثانيالبرملانية  يف تشرين  االنتخابات    اجراء   وانطالق  (  املحاصصة القبلية  )بنظام  
والية    كل  وتخصيص مركزين إثنين يف   ،  فبراير  شباط/  الرئاسية  يف، و      نوفمبر

اء   رب الصومال، جوباالند إلجرجلمدغ، هيرشبيلي ، جنوب غ ،  خمسة ، بونت الندمن واليات ال
 .  اقتراع املقاعد البرملانية 

الحكومة املركزية لجنة تدير شؤون اإلنتخابات بالتعاون    نأن تعي  أيضا ىلع    القادة  تواتفق
  ب أعضاء مجلس الشعب انتختم االحكومات الوالئية وأن ي  تشكلهامفوضيات انتخابية    مع

قبل ومنظمات      من  العشائر  من  املدني  مندوبا  ينتخب    املجتمع  برملانات  بينما 
البرملان االتحادي    . وصادق  عضوا  أعضاء مجلس الشيوخ  البالغ عددهم  الحكومات الوالئية  

  حه  ستبمر  املاضي وصوت لصاليلول/أ   الشيوخ والشعب هذا االتفاق يف  ه  بغرفتي
 . ة يف تلك الجلس نائبا حضروا نائبا من أصل  
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وجدول   لية والحكومات اإلقليمية  ىلع النظام اإلنتخابي، الحكومة الفيدرارغم اتفاق قادة 
أشهر مازالت املشكلة عالقة  أربعة لرئاسية اال أنه وبعد نحو مواعيد اإلنتخابات البرملانية وا

الصومال السياسية  األطراف  االتفاق  مختلفون    يةوأن  تم  ما  تنفيذ  طريق  عليه.  ىلع 
سؤولة عن تنظيم االنتخابات وتنفيذ  هي الجهة امل  أنها  ىلع  مصرة  الحكومة الفيدرالية  ف

نوفمبر  تشرين الثاني/  محمد حسين روبلي يف    ء وزراال رئيس    نوعي  العملية اإلنتخابية،  
اف ىلع  اإلشر  تتولىخابات التي  اإلتن   أعضاء لجنة   ،الشركاء اآلخرينلتشاور مع  ودون ا  املاضي

  عضوا تعمل ىلع   تتكون من    أخرىلجنة    ءئيس الوزراكما شكل ر  ،  سير العملية اإلنتخابية
الوزراء روبلييف اإلنتخابات البرملانية والرئاسية    حل  الخالفات يف تصريح    ، وأكد رئيس 

تطبيقا ملخرجات املؤتمر التشاوري حول    يأتي   ن أعضاء هاتين اللجنتينيعيأن ت  صحفي  
 سبتمبر  املاضي.   /شهر أيلولفيدرالية  يف  ورؤساء األقاليم ال فرماجو  رئيس  الخابات بين  اإلنت

جدال واسعا لدى أوساط املجتمع    اإلنتخابية التي شكلت الحكومة الفيدرالية  اللجنة أثارت  
الرئاسيةا  بين معظممن    شديد وحازموقوبلت برفض  ،  الصومالي   لإلنتخابات   ،ملرشحين 

يعملون    ينجو وآخرأشخاص مقربين من الرئيس فرما   ضم تجاجا ىلع  حا  ونظموا مظاهرات
الحكومي   السلك  اللجنواألمني  يف  أخرى  ها بحل  وطالبواة،  يف  لجنة    بديلة   وتشكيل 

   .وافق كافة األطرافمحايدة تحظى بتو

حكوم رفضت  ال  ا ت وكذلك  اللجنجوبا  مع  التعاون  الند  وبونت  قبل  ند  من  املعينتين  تين 
بحسب ما ينص عليه    نتين يف اللج  ما حتى اآلن أعضائه ا  ترشح، ولم  الفيدرالية  الحكومة 

سبتمبر /أيلول    شو يف  االتفاق الذي جرى بين الحكومة ورؤساء الوالية الخمسة يف مقدي
جنوب غرب    ؛  املؤيدة للحكومة الفيدرالية  الثالثة األخرى ه الواليات  تخالفا ملا فعل  املاضي

بعرقلة املسار  ة  الحكومة الفدرالي  واليتا جوباالند ،  وتتهم    .هيرشبيلي  ،  الصومال، جلمدغ
إعادة إنتخاب  بغية  السياسية    املكوناتاإلنتخابي وفرض سياسة األمر الواقع  ىلع بقية  

 . الرئاسية تالرئيس محمد عبد الله فرماجو يف اإلنتخابا
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 رهانات الحكومة وقوى املعارضة 

ة  وفق مصدر حكومي أن الحكومة الفيدرالية تسابق الزمن وأنها ماضية يف اجراءات العملي
  يف عدد من الواليات اإلقليمية أعضاء مجلس الشيوخ    اتانتخاب   بدء  اإلنتخابية وتسعى إلى  
مطلع    أقصى حد  أو ىلع  ل/ ديسمبر الجاري  كانون األونهاية    قبليف غضون أيام قليلة و

بعد أن باتت زيارة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي     وخصوصا  كانون الثاني/ يناير املقبل
خابي الحكومي  نت الند ومحاوالته إلقناع قيادات الوالية إلى دعم املسار االنتإلى والية بو

الحكومة  ،بالفشل أن  املصدر  تنصبحذ  وأضاف  الذي  الفخ  يف  تقع   أن  من  قوى    رة  لها 
  أعضاء   إلى االنعقاد إلنتخاب   دعوةواليات  البرملانات  ض  بعأعضاء    تلقيمشيرا إلى  املعارضة،  

 . مجلس الشيوخ

والجدي باإلشارةهذا  أنه   ر  )الشعب    إلى  البرملان  أعضاء  غرفتي  ينتخب  أن  املقرر  من  كان 
الفترة ما بين   انتخابات    لجاريا  ديسمبر  /كانون األول     و   والشيوخ( يف  ، وأن تجرى 

كانون    ما بين  رئيسي مجلس الشيوخ والشعب ونائبيهما  واإلنتخابات الرئاسية يف الفترة  
 . اط / فبراير  شب   الثاني /يناير  و

قد دعا رئيس الوزرءا روبلي خالل مؤتمر "منتدى شراكة الصومال الدولي السنوي"، ملناقشة  ل
واالنت األمن  االقتصاديقضايا  واإلصالح  الدستور  ومراجعة  يف    خابات  بمقديشو  املنعقد 

قديشو  إلى عقد اجتماع  الحكومة وقادة الواليات اإلقليمة يف م  السابع من الشهر الجاري  
 كثيرا. بها م تجد آذانا صاغية وأن أحدا ال يعبأ ل  ةغير أن هذه الدعونتخابات   لبحث أزمة اإل

بما فيها بعض الواليات اإلقليمية    عارضة للحكومة الفيدراليةويف املقابل تتخذ قوى امل
االنتخابي املسار  احتجاجا ىلع  تصعيدية  الزمن     ،    اجراءات  ترغب  ووتراهن ىلع  يف  ال 

شرعيتها    الحكومة  فقدان ا يف  طمعمن موقع الضعف  مع الحكومة    يف مفاوضاتنخراط  اال
الرئيس  بعد والية   فترة  العملية    وانعقاد  فرماجو  إنتهاء  يبحث عن مستقل  عام  اجتماع 

 .   الفيدرالية ، ودون هينمة الحكومةالسياسية يف البالد
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 مسارات التسوية 

 مؤتمر جرووي وفرص التسوية  أوال:  

  ملتقى حواري   د  أعمال  ووي عاصمة والية بونت الن، يف مدينة جراألربعاء  ،  اليوم     دأتب
الفيدرالية    تشارك فيه وفود ، مهدي محمد جوليد  برئاسة  الحكومة  الوزراء  رئيس  ،   نائب 

لإل املرشحين  أبرز  إلى  باإلضافة  الند  وبونت   ، وجلمدغ   ، جوباالند  واليات  نتخابات  ورؤساء 
، ويناقش   الفرصة      امللتقىالرئاسية  اإلنتخابية قبل  ا  لحلاألخيرة    الذي قد يمثل  ألزمة 

انتهاء الوالية القانونية للرئيس محمد عبد الله فرماجو،   آخر التطورات السياسية واألمنية  
ويف أجواء    يف البالد، والخيارات املتاحة إلجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية يف موعدها

رة للجدل  ثيىلع سبل ايجاد حل توافقي لقضايا موقع أن تتركز املناقشات   توافقية، ويت
جدو،  ولجنة انتخابات أعضاء األقاليم الشمالية يف    محافظةأبررها  لجنة اإلنتخابات، وملف  

 البرملان الفيدرالي. 

الحكات  اءلقيتوقع أن تشهد مدينة جرووي  ،  موازاة ذلك يف   ومة  واجتماعات مكثفة بين 
ا  واليات بونت الند  والحكومات االقليمية وخاصة    جهة،  القليمية من  املركزية والحكومات 
للسوجوباالند وجلمدغ    الرئاسيواملرشحيين  لبلو   باق  أخرى  ناحية  رؤية مشتركة  رمن  ة 

بنحاج تلك   قف التوقعاتسإلنهاء  الخالفات واجراء االنتخابات  يف ظل وئام وتوافق اال أن  
 . قوى املعارضة كومة املركزية وبين الح التوتررا لحجم نظ   يبقى منخفضا الجهود

يف جرووي الذي ينظمه مركز هيريتج للدراسات ومقره بمقديشو    الحواري  تقىامللينعقد   
ة،  يف امللفات العالقة محدودأن فرص حدوث اختراق كبير  ، ويف ظرف سياسي استثنائي  

املشاركة   األطراف  من  طرف  ويمضيفكل  بمواقفه  متمسك  االجتماع  يف    يف  قدما 
مخططاته، وأن غياب رئيس والية جنوب غرب الصومال عبد العزيز لفتا غرين الذي سافر  

ودالوي من اإلجتماع  قبل أيام إلى تركيا، ورئيس والية هيرشبيلي علي عبد الله حسين غ
أن هناك أطرافا أخرى  كة الحكومة الفيدرالية دليل ىلع  افة إلى  تدني مستوى مشارباإلض 

 بما يجري يف جرووي.   غير  مرتاحة
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 املجتمع املدني منظمات  ةوساط ثانيا: 

القليلة    تقام  األيام  العاصمة مقديشو،  خالل  قيادات من منظمات املجتمع املدني يف 
ا لتسوية  الوساطات  من  العديد  تنفيذ  املاضية،   حول  واملعارضة  الحكومة  بين  لخالفات 

اإلنتخ  ،  العملية   قبل  ابية  الوزراء محمد حسين    ئين منفصلينلقايام  أوأجرت   رئيس  مع 
املرشح اتحاد   ومجلس   ، الرئاسيةروبلي  لإلنتخابات  أن  ،  ين  كثيرون  هذه    تلعب  ويتوقع 

  يف  مهما دورا    مع الحكومة واملعارضة، العلنية والسرية  ة رغم ضعف نتائج لقائها الوساط 
نهاية  العقبات أمام اجراء انتخابات توافقية قبل  تذليل  دفع املسار التفاوضي إلى الحل و

ل الله فرماجو.  الرئيس محمد عبد  الوسطات  فترة والية  أن مثل هذه  اإلشارة  بد من  ال  كن 
الفيدرالية    عادةتصطدم   الحكومة  األطراف    مواقفها،  وتشدد  بتعنت  بين  الثقة  وغياب 
   املتنازعة.

 املجتمع الدولي   ثالثا: 

تصاعد الصومال،  يف خضم  السياسية يف  األطراف  بين  األيام  العيون    تبات   الخالف  هذه 
املجتمع   نحو  ومتجهة  الصومالي  الدولي  بالشأن  املعنية  املتحدة    الدول  الواليات  مثل 

  نتشال االيصعب  ن الوقوع يف مستقع  موانقاذه      الصومالتجاه    قوم بدورهيكي  وبريطانيا  
  جبارهم ضغوطا ىلع كافة األطراف إلتمع  الدولي  املج  أن يمارس   يف  ويأمل كثيرون  منه،

 .  الجلوس ىلع مائدة املفاوضات

خوفا من تجييش    ملف اإلنتخابات الصومالية  بحذر شديد    يواجه بيد أن املجتمع الدولي   
الصو الدولي يف  الحكومة  املجتمع  دور  وضد  تجييشا سليبا  الصومالي  العام  الرأى   مالية 

العالقات  ، وخصوصا بعد  توتر  الصوماليةيف الشؤون الداخلية    بالتدخل  هواتهام  الصومال  
بالتدخل    الدبلوماسية  بين الصومال وكينيا  وقطع األول عالقاتها مع األخيرة متهمة إياها 

ة لرفض دعوات الحكومة  املعارض ضغوط ىلع  ممارسة  داخلية الصومالية وؤون اليف الش 
 الفيدرالية لحل الخالفات.

ديسمبر  كانون األول/صدر يف منتصف شهر    الدولي يف آخر بيان له  لقد حذر املجتمع  
سيين الصوماليين من تقويض شرعية العملية اإلنتخابية، معبرا عن قلقه  حذر السيا  الجاري،  
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تخابية . ودعا البيان إلى ضرورة  العميق بشأن الخالفات املستمرة حول تنفيذ العملية اإلن
تفاق املبرم بين الحكومة الفيدرالية والحكومات اإلقليمية  االالبينية واحترام  حل الخالفات  

البيان  سبتمبر املأيلول/    يف   التنفيذية. وطالب  والبروتوكوالت  اإلنتخابات  اضي بشأن 
ورؤس الفيدرالية  الحكومة  بين  تشاوري  لقاء  بعقد  فرماجو  االقليمية  الرئيس  الواليات  اء 

ا العملية  إدارة  نزاهة  الجميع بشأن  قادة    مقترحاإلنتخابية،  لطمأنة  بين  للحوار  آلية  إنشاء 
قل من أجل عملية انتخابية  شهريا ىلع األات االقليمية  الحكومة الفيدرالية ورؤساء الوالي

للتوافق. يفضي  الذي  املستمر  الحوار  إلى  تستند  الد  آمنة  املجتمع  بتقديم  وتعهد  ولي 
القائمة  لوطني الشامل لحل الخالفات فقط فور االنتهاء من الحوار االدعم للجان اإلنتخابية 

أكد سفير الواليات املتحدة لدى مقديشو دونالد ياماموتو ىلع  من جانبه ،  و    حول تكوينها.
حول االنتخابات وعدم إجراء التعديالت عليه، إضافة  ضرورة االلتزام الكامل باالتفاق السياسي  

  وأضاف سفير  .زية يف الصومالإلى عقد االنتخابات يف موعدها وعدم إجراء انتخابات موا
تهديد   بأي  تسمح  ولن  كبيرة  موارد  الصومال  ىلع  أنفقت  املتحدة  الواليات  أن  واشنطن 

 . ناء الدولة الصومالية للمسار االنتخابي الذي يعد خطرا ىلع التقدم املحرز يف ب

يص   لم  الدبلوماسية  التصريحات  هذه  اإلفريق   دربإستثناء  اإلتحاد  من  أخرى  بيانات  ، ي  أي 
العربية الدول  اإلسالمي  منظمة  و  ، وجامعة  الحكومة  التعاون  بين  النظر  وجهات  لتقريب 

ثل  تصدر من م  اتتصريحات وبيانالصومالية واألطراف السياسية األخرى. ويعتقد كثيرون أن  
االتفاق ىلع خارطة طريق  تعجل  وزمة  األ  لةحلساهم بشكل إيجابي يف  ت  تلك املنظمات  

 نتخابية.لتنفيذ االعملية اإل

عطى املكونات السياسية يف الصومال فرصة  حتى اآلن ، ي  الحذر    ممي  املوقف األ  هذا  لكن
 .  واملناورة والتشبث بمواقف سلبية للمراوغة

 السيناريوهات املحتملة 

ىلع و  بناء  الحكومة  من  مؤكدة   شبه  تلخيص    أطراف   معلومات  يمكن  املعارضة، 
 السيناريوهات املحتملة فيما يلي: 
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املطاف  تثمر     أن -1 نهاية  يفالوساطات    يف  وتنجح  األطراف    دفع    الجارية 
نحو  ضة   السياسية بما فيها الحكومة املركزية والحكومات الوالئية وقوى املعار 

أو مطلع   قبل نهاية هذا العام  التوصل إلى اتفاق سياسي يحل أزمة اإلنتخابات  
ما لم تقدم الحكومة      ةمحدودهذا السيناريو  نجاح    غير أن فرص  العام املقبل

 ة لجنة اإلنتخابات  املعينو،  و  دج   محافظة  فيما يتعلق بملفتنازالت  املركزية  
أنه  و  عض الحكومات الوالئية وقوى املعارضة. من قبل الحكومة والتي ترفضها ب

بشأن   تنازالت  الحكومة  تقدم  أن  الصعب  األزمة  دج   محافظةمن  ظل  يف  و 
عقبة كبيرة أمام    ظليس  امللفهذا  ي  بالتال، وا  بين الصومال وكيني  الدبلوماسية

نهائي اتفاق  إلى  االنتخابات    ك وشي  التوصل  لجنة  بأعضاء  يتعلق  فيما  أما   ،
ايجابية بهذا الشأن    رسائل  تبعث  يدراليةالفن الحكومة  فاملوضوع قابل للحل وأ 

 .وتبدي استعدادها بتقديم تنازالت

بشأن العملية اإلنتخابية بعيدا عن  أن تواصل الحكومة املركزية يف إجراءاتها    -2
خوف  السياسي  انتخاب  التوافق  إعادة  فرص  يقلل  دستوري  فراغ  حدوث  من  ا 

فرماجو الله  عبد  محمد  الحكوم.  الرئيس  أعضاء  تسعى  انتخابات  اجراء  إلى  ة 
األولى   املرحلة  ، يف مرحلتين،  االتحادي  االنتخابات  يف واليات    تجرىالبرملان 

و  د ج  ومحافظة  ،ومحافظة بنادروجلمدغ،  ،  وهيرشبيلي  ،  جنوب غرب الصومال  
ا البرملانأنتخاب  وبعد  الواليات وهم    الفيدرالي   عضاء  تلك  أغلبية  يمن  شكلون 

البا البرملان  عدده  نواب   تبدأ    لغ  الحكومات  مالحكومة  نائبا   مع  فاوضات 
ان اآلخرين عضاء البرملأ  نتخاب الوالئية األخرى  وتقدم أقصى ما يمكن من تنازالت إل

اجراء االنتخابات الرئاسية بأجواء توافقة تعطي ومن واليات بونت الند وجوباالند 
هذا السياق البد من    شرعية كاملة للرئيس فرماجو يف حال إعيد انتخابه . يف

محفوف    حدوثأن    ىلع  التأكيد  السيناريو  الخيار    بالصعوبةهذا  كونه  رغم 
ئيسية، السبب األول أن قوى املعارضة  ثة أسباب روذلك لثالللحكومة  املفضل  
القيام بكل ما    تتوعد    هاوأنبحدوث هذا السيناريو ،  اإلقليمية لن تسمح    اوالحكوم

ة وأمنية واجتماعية من أجل افشال هذه الخطة  وارق سياسييتوفر لديها من أ



 
9 

 

يف   عارمة  واحتجاجات  مظاهرات  تنظيم  مطلعة  مصادر  وفق  تنوي  وأنها 
ووالعاصم مقديشو  هيرشبيلي  ة  بأجواء  ،  اليات  االنتخابات  اجراء  وجلمدغ ملنع 

أيضا   أن والية جوباالند لن تسمح هي  الثاني هو  بتمرير آمنة وهادئة. والسبب 
وأن هناك مؤشرات ىلع امكانية  و التابع لها  دج  محافظة  يف    خطة الحكومة

  جتمع الدولي هو امل  الثالث  لالعام  .  االنتخاباتيف االقليم لعرقلة    مواجهاتاندالع  
  بنتائجها وأنه   رفتعيولن  ال تتوفر لديها شرط التوافق،    بإجراء انتخابات  سمحين  ل

ضغط الرئيس فرماجو وحكومته بتأجيل االنتخابات والتوصل إلى تفاهمات مع  سي
ارضة والقوى السياسية األخرى الرافضة للمسار االنتخابي  الحكومات الوالئية املع 

 ركزية.دها الحكومة املوالتي تق

إلى   -3 األزمة  تستمر  أن  وهو  األسوأ  هو  الثالث  تنتهيالسيناريو  الرئيس    والية  أن 
فراغ دستوري   ويحدث  فرماجو  الله  يفتح     محمد عبد  أمام مستقبل    الباب ما 

خالل األعوام املاضية سواء يف املجال    املحرزةمجهول قد يقوض باإلنجارات  
هذا السيناريو  ك تعتبر قوى املعارضة  مع ذلالسياسي أو األمني واالقتصادي ، لكن  

  ؤدي بل يضع حدا لطموحات الرئيس فرماجو،  ينه  إ  لقوت الذي المفر منه والخيار  
من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية املقبلة  بسبب دوره يف   حتى  حرمانه  إلى
صور املعارضة  تتكان باإلمكان تفاديها. و  وأمنية  البالد إلى  فوضى سياسية  زج

وأنه وفقا للدستور   فبرير عام  رئيس فرماجو سيفقد شرعيته بعد بإن ال
وفإن   محددة  زمنية  فترة  يف  لإلنعقاد  الحالي سيعود  رئيسا  البرملان  سيختار 

  انتخاب   من املستحيل أن يعيد  أعضاء البرملان الحاليىلع هذا األساس  و  .مؤقتا 
ثان والئية  لفترة  للبالد  رئيسا  فرماجو  الله  عبد  قوى    يةمحمد  رأي  بحسب 

 . املعارضة 

 خاتمة

السياسية ىلع   يحتم  نحو مسار خطير     الصومال  جهتي األطراف   ادراك خطورة   كافة 
وجه  يحفظ    حقيقية  تنازالت وتقديم  املوقف   من  الجميعماء  الخيارات    أبرز  بين  وأن 
تهدئة    هما:الشراكة الحقيقية عبر شرطين أساسين،    تأكيدحل املشكلة هو  املتاحة ل
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وبما يسمج إجراء انتخابات توافقية يف    دوج   محافظةجواء  السياسية واألمنية يف  األ
وبمجرد  ند ،  والية جوباالبصفة مشتركة الحكومة الفيدرالية و  ها تشرف علي  املحافظة 

الحكومات الوالئية  رؤساء  جميع  أن    هذا الشرط، فإنه الشك    قبول الحكومة الفيدرالية  
يك ولن  االنتخابات  يف  مبررستشارك  لديها  اجراء    ايدفعه   معقول  ون  رفض  نحو 

 موعدها املحدد.  يفاالنتخابات البرملانية  

وضمها شخصيات وطنية    اللجنة اإلنتخابية  تعديل تشكيلة  تمثل يفيالشرط الثاني    أما
لها بمعروفة تخطى   البالد ويشهد  السياسية يف  األطياف  لدى مختلف  واسع  قبول 

أيدي قوى املعارضة  هذا الشرط سيسحب البساط من    والنزاهة ، وأن تحقيقة  لابالعد
لدفع   مبرر  أي  دستوري    الصومالويفقدها  فراغ  الهش  نحو  اإلستقرار  لك  وكذ،  وضرب 

تتمتع بقدر    رئاسية  اجراء انتخابات  امكانية  يفتح املجال أمام  الشرطين تحقيق هذين  
 . هة والشفافيةمعقول من النزا


