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عؼذ انذساعخ نشطذ كٛفٛخ يؼبنغخ انجشايظ انطجٛخ ثبنفؼبئٛبد انًظشٚخ انحكٕيٛخ ٔانخبطخ
ألصيخ كٕسَٔبٔ ،رنك ف ٙإؽبس َظشٚخ "األؽش اإلػاليٛخ"ٔ ،اػزًذد انذساعخ ػهٗ انًُٓظ المسحي،
ٔلذ رى ٔػغ يغًٕػخ يٍ االتساؤالت انز ٙرحمك أغشاع انجحشٔ ،أعشٚذ انذساعخ انزحهٛهٛخ ػهٗ
ػُٛخ يٍ  75حهمخ يٍ انجشايظ انطجٛخ ،يُٓب  57حهمخ يٍ ثشَبيظ( انغٛش األثٛغ) انز٘ ٚؼشع
ػهٗ انفؼبئٛخ انًظشٚخ األٔنٗ 46 ٔ ،حهمخ يٍ ثشَبيظ (انُبط انحهٕح) انز٘ ٚؼشع ػهٗ لُبح
انمبْشح ٔانُبطٔ .رى اعزخذاو طحٛفخ رحهٛم يؼًٌٕ ،رزؼًٍ يغًٕػخ يٍ انفئبد انز ٙرحمك
ْذف انذساعخٔ ،حشطذ انجبحضخ ػهٗ أٌ رُبعت فئبد انزحهٛم يٕػٕع انذساعخٔ ،رحمك
أْذافٓبٔ ،ثؼذ رطجٛك طحٛفخ رحهٛم يؼًٌٕ ٔرفشٚغ انجٛبَبد ،رٕطهذ انجبحضخ إنٗ يغًٕػخ يٍ
النتائجٔ ،ثزطجٛك َظشٚخ "األؽش اإلػاليٛخ" ػهٗ َزبئظ انذساعخ  -رج ٍٛاخزالف ف ٙيؼبنغخ أصيخ
"فٛشٔط كٕسَٔب"يٍ حٛش انضأٚخ انز ٙرى ػشع انًٕػٕع يٍ خالنٓب يٍ لُبح ألخشٖ ف ٙكضٛش يٍ
انغٕاَتٔ ،فْ ٙزا انظذد ًٚكٍ اإلشبسح إنٗ يبٚه:ٙ
يٍ حٛش األؽش انز ٙاعزخذيزٓب كم لُبحَ :غذ أَّ ثًُٛب كبَذ "انمُبح انفؼبئٛخ األٔنٗ" األكضش اعزخذايبألؽش" انزحزٚش /انزخٕٚف" ٔرنك نزُج ّٛانًٕاؽُٔ ٍٛرحزٚشْى يــٍ خطــٕسح انًــشعٔ ،خطــش
انزغًؼبدٔ ،انزشذٚذ ػهٗ االعشاءاد االحزشاص ،ّٚكزنك كبَذ رهك انمُبح ْ ٙاألكضش اعزخذايب
إلؽـبس " انزأٛٚذ /انذػى نهمشاساد" " ٔ ،انًحبعجخ" ،ثبػزجبسْب انمُبح انشعًٛخ نهذٔنخ ،ثًُٛب كبَذ
انمبْشح ٔانُبط األكضش اعزخذايب إلؽبس" انحهٕل ٔانًمزشحبد" ٔانز٘ ٚزُبعت يغ ؽجٛؼخ انجشَبيظ(
انُبط انحهٕح) ،حٛش ٚؼزًذ ػهٗ اعزؼبفخ ؽجٛت ف ٙكم حهمخ ٚزحذس ػٍ أصيخ كٕسَٔب
ٔرذاػٛبرٓب ،صى ٚششػ ؽشق انٕلبٚخ ٔثشٔرٕكٕالد نهؼالط.
ٔفْ ٙزا انغٛبق كبَذ انمُبح "انفؼبئٛخ األٔنٗ" األكضش رشكٛضا ػهٗ "دػى انمطبع انطج ْٕٔ ،"ٙيبٚزُبعت يغ ْذف ثشَبيغٓب( انغٛش األثٛغ) ،كزنك رفٕلذ ف" ٙإثشاص دػى انفئبد انًزؼشسح"ٔ"
ٔحبالد انًزؼبف ،"ٍٛاأليش انز٘ ٚزُبعت يغ عٛبعخ انمُبح األٔنٗ كَٕٓب انمُبح انشعًٛخ نهذٔنخٔ ،يٍ
صى فٓٗ رحشص ػهٗ إثشاص انذػى انز٘ رمذيّ انذٔنخ نهفئبد انًزؼشسحٔ ،إثشاص عٓذ انذٔنخ فٙ
رمذٚى انشػبٚخ نهحبالد انًٕعجخ حزٗ رشفٗ ٔرزحٕل إنٗ عبنجخ ،ثًُٛب كبَذ "انمبْشح ٔانُبط"4
األكضش رشكٛضا ػهٗ ػشع "أعجبة َٔزبئظ األصيخ" يٍ خالل اعزؼبفزٓب نطجٛت ف ٙكم حهمخ.
 ٔرًبشٛب يغ راد انغٛبق ٔعذَب أٌ ثشَبيظ "انُبط انحهٕح" كبٌ األلم رُبٔال نهًٕػٕػبد رادانُطبق اإللهٔ ًٙٛانذٔنٗ انًشرجطخ ثبألصيخ -يمبسَخ ثجشَبيظ انغٛش األثٛغ" ،حٛش أٌ األٔل –
ٔكًب عجمذ اإلشبسحٚ -ؼزًذ ف ٙؽجٛؼزّ ػهٗ ػشع "أعجبة َٔزبئظ األصيخ" ْٕٔ ،يبٚفغش أٚؼب
رفٕق لُبح" انمبْشح ٔانُبط "4ف ٙاالػزًبد ػهٗ" انًبدح األسشٛفٛخ" كًُؾ نهًٕاد انًظٕسح"ْٙٔ ،
ف ٙأغهجٓب رظٕٚش نكٛفٛخ اإلطبثخٔ ،كٛفٛخ انؼذٖٔ ٔاَزشبس انفٛشٔط ،ثًُٛب رفٕلذ انمُبح األٔنٗ
انفؼبئٛخ ف ٙاعزخذاو "يبدح يظٕسح آَٛخ يٍ انذاخم انًظش٘"ٔ ،ثُفظ انزفغٛش ًٚكٍ إسعبع
صٚبدح َغجخ اعزخذاو االعزًبالد "انًُطمٛخ" ثظٕسح ٔاػحخ ف ٙثشَبيظ انُبط انحهٕح" ػٍ
َظٛشِ"انغٛش األثٛغ" َظشا نطجٛؼخ األٔل انز٘ ٚؼزًذ ػهٗ اعزؼبفخ ؽجٛت يزخظض ٚزحذس
يؼظى انٕلذ ػٍ أعجبة َٔزبئظ األصيخٔ ،االعشاءاد االحزشاصٚخٔ ،إسشبداد ػالعٛخ ٔٔلبئٛخ.

ٔكُزٛغخ الخزالف األؽش انًغزخذيخ ف ٙثشَبيغ ٙانذساعخًٚ ،كٍ انمٕل ثأٌ انُزبئظ لذ رٕافمذ يغ
انفشع األعبع ٙنُظشٚخ األؽشٔ ،يفبدِ أٌ األحذاس ال رُطٕ٘ ف ٙحذ رارٓب ػهٗ يغضٖٔ ،إًَب
ركزغت أًْٛزٓب يٍ ٔػؼٓب ف ٙإؽبس يؼٚ ،ٍٛؼف ٙػهٓٛب يؼبَ ٙإػبفٛخ ،أٔ ٕٚعّ رٍْ انًزهمٙ
إنٗ عٛبق ثؼ ،ُّٛأٔ صأٚخ يؼُٛخ ٚفٓى انًٕػٕع يٍ خالنٓب.

