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 واقع األنظمة العربية ابان احداث الربيع العربي

 

 مقدمة

يعػػػلتاير اػػػمتاي روػػػله تلعنػػػلالثتايع اوػػػتتايجعريػػػتتاكتايرلريّاػػػتتاي ػػػلواتت ػػػ تاي  ػػػولتتايرػػػ تيز ػػػ ت
اإلن لناتت  ذتفّمتنشأتهلتحرىتهصمنلتايحلضم،تيلر تتللتتاير امت عهلتإحللتاي    تايو  لمتلهل،تيللييتت

كقاوػلتا رولهاػتت ليػلةتيشػعمتفػ تتأشكليهلتيرحققتللنرومارتأنولطػلنتهلىتتولهلتأنولطتايحالةتهلىتاخرالؼت
تظلهلتاألفمادتأف تحالتهمت رّلدة.

ت

كف تايعليمتايعمل تهلن تايشععبت  تظلمتاقرصلدمت  مؼ،تك  تتع فتنالن تكا روله تلػلي  ت
ايعميضػتتيرلػكتايشلةتكايعضعح،تك عتذيكتيمتترحمؾتايطبقلتتايوضطهلةتكيمتتظهمتأيػتت هػتت ػ تايقلهػلةت

ايوّروعلتتت لدمتلرح ا تأكضلههل.تكيمتيع لتف تتلكتايبللافتحمكلتتثعريػتتذاتت ع ػىتتػعح تلا كلناػتت
ت اامتايعضعتايقلامتأكتايجعرةتهلاث،تكهذاتيم عتإيىتقلرةتاي خبتايحلكوتتهلػىتتبميػمتهػذاتايظلػمتأيػليعيع النت

هتايلكيتتيك تتحصػلتهلػىتايشػمهاتتايرػ تتبقاهػلتلطميقتتأكتلأخمل،تأمته تطميقتايعولتاي الن تايذمتترب ل
تف تاي لطت.

ت

كايّػػليمتلليػػذكمتأفتشػػمهاتتاألنظوػػتتايحلكوػػتتلشػػكلتهػػلـتتػػأت ت ػػ تقال هػػلتلوػػلتاناطػػ تلػػثت ػػ ت هػػلـت
ككا بػلت،تكفػ ت قػل رهلتايوحلفظػػتتهلػىتحاػلةتايوػعاط ا تكتػػعفامتنػبلتايعػا،تايكػميمتيهػػم،تفػاذات ػلتفمطػػ ت

لتفمط تف تنببتلقلاهلت  تايصل،تكقلتيقعتذيكتا لتلعّزتايلكيتتكاي لطتتايلكيتتلرلكتايوهلـ،تتكعفتق
ك ػ تثػمتوبػمر،تايه تايقالـتلعا بلتهلتإزاءت عاط اهل،تكا لته تطميقتا حلفهلتللنرخلاـتايع فتايوومطتكغاػمت

فتتوقػػلتاي ػػلطتتشػػمهارهلتكتع ػػبتايقاػػلـتضػػلهلتلّواػػعتايعنػػلالتايورلحػػتتايع اوػػتتاكتاي ػػلوات،تفه ػػلؾتنقطرػػل
لقلاهػلتكلػا تحػقتايوّروػعتصػلحبت ػ تثػمتفلصلرلفتلا تحػقتاي ػلطتتفػ تايحوػلظتهلػىتانػرقمارتايوّروػعتكت

ه هػػل،تكيوكػػ تافتنخرصػػمتايقػػعؿته ػػلتتايشػػمهاتتايصػػالتفػػ تت ااػػمتاحعايػػثتايورمديػػتتاكتايرػػ تاصػػب تغاػػمتراض ت
تلليصماعتلا تايشمهاتتكايوشمكهاتتحعؿتاحلاثتت اامت ذرمتاكتكانعتف تايوّروع.

ت
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األ ػػمتايػػذمتيشػػكتفاػػثتأفتايجػػعراتتايرػػ تتوّػػمتتفػػ تلعػػنتايػػلكؿتايعملاػػتتكلنػػ تكياػػلةتتوػػلهالتتكت
تماكو تهلىت للتن عاتتطعيلتتشهلتتتولقمتايكجامت  تاألز لتتكايكجامت  تإخولقلتتايػ ظمتايحلكوػتتكت

ادتنػػعاءتهلػػىت  ػػرعلتإدارةتاي النػػتتكايحكػػمتفػػ تايػػلاخلتكهلػػىتاألخػػاتأز ػػلتتتوش ػػ تنالنػػلتتاينػػربل
كايو ػػلدتكنػػاطمةتايلكيػػتتايبعيا ػػاتتهلػػىتكػػلت  ػػلح تايحاػػلة،تكتوػػ  تاأل هػػزةتاأل  اػػتتكغامهػػلت ػػ تاأل هػػػزةت
ايحكع اتتف تإهلارتكما تتايوعاط ا ،تكرفنتاي ظمتايحلكوتتإ ػماءتإصػالحلتتحقاقػتتأكتايرحليػلتلأنػليابت

لعتهلالتيلوّعةتلا تاألغ الءت ر عهتتهلىتايوطليبتاإلصالحات،تك لتحلثت  تاحركلرتيلجمكةتكاي لطتتكات 
كلعبلرةتأخملتفافتاي ظمتتكايوقماء،تكضالعتايحلمتايعط  تكغالبتايعيءتكايلافعاتتيلعه تلليعط تكاحرال لتث،

ايعملاتتاير تانرومتتيعقعدتف تايحكمتت ػرومأتايكػذبتكايرضػلالتفأخوقػ تفػ تتحقاػقتأهػلاؼتكطوعحػلتت
تماطات،تكايعلايتتاي رولهات.ايعمبتايكبملتف تاير واتتايو رقلت،تكايليوق

ت

ـ،تايذمتنػو تلجػعراتت3122ك لتتّلرتايشلرةتاياتتافتايحماؾتايشعب تايعمل تايذمتللأت عتايعلـت
ايملاػػػعتايعملػػػ تقػػػلتصػػػلحبثتظهػػػعرتلعػػػنتاييّللاػػػلتتفػػػ تايبلايػػػتتفاوػػػلتيخػػػات كلفحػػػتتايو ػػػلدتك الحقػػػتت

حوػزتايوو لي ،تإيتافتتلكتاييّللاػلتتقػلتتالشػ تنػميعلنتلػلتكط ػ تاي ػلبالتتهلػىتكػلت ػلهعت واػلتك 
ايحلتايذمت علتايبعنتيعنتايلديثتتىيخعضتايكولحتايشعب تنحعتايّلدتانظوتتحكمتديوقماطاتتهلديت،تاي

تنل لنتافتشلرؾتف تتلكتايحرّل لت.
ت

كقلتأخطأتكجامكفتتعقعتنّلحت ع تتايجعراتتايعملات،تفأغلبتايجعراتتايعملاتتاير تتوّمتتإثمتلعضهلت
نػػ تثػػعراتتشػػعباتتلػػالتقاػػلدةتكيتت ظػػامتكيتحرػػىترؤيػػتت عحػػلة،تفأغلػػبتلعضنػػلتالرػػلاءنت ػػ تايجػػعرةتايرعن ػػات،تكل

األحػػزابتاي النػػاتتفقػػلتتشػػمهارهلتل ػػقعطتاي ظػػلـتكحزلػػثتايحػػلكم،تكيػػمتيكػػ تفػػ ت قػػلكرتأمت  هػػلتتقػػليمت
تايبليل.

ت

كايحػػػلينتهػػػ تكاقػػػعتاألنظوػػػتتايعملاػػػتتفػػػ تظػػػلت ػػػلتنػػػو تلجػػػعراتتايملاػػػعتايعملػػػ تيجاػػػمتايعليػػػلت ػػػ ت
جلتللكرهلت لخالنتيرقاامتهذاتايعاقع،تكتشكلتاي الؽتايو طق تيلحكمتهلىت ػللتنّػلحتاير لؤيتتاير تتو

 اكتفشلت ع تتايجعراتتايعملات،تك  تاهمتتلكتاير لؤيت:تكافتتوقلتاي لطتتشمهارهل؟تك لتهػ تاألنػبلب
ايرػ تادتتكايػلكاه ت ايعملاػت؟،تك ػلتهػ تايوبػمرات اي النػات األنظوت قالـتايحماؾتايجعرمتضل إيى أدت اير 
اي ظم؟تكهلتحقػقتايحػماؾتايجػعرمتأهلافػثتكطوعحلتػثتفػ تاير واػتتايو ػرقلت،تكايليوقماطاػت،ت نقعطتتلك ايى
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كايعلايػػتتاي رولهاػػت،تكاصػػالحتايكضػػلعتايورمديػػت؟تككاػػفتاصػػب تكاقػػعتاألنظوػػتتايعملاػػتتلعػػلتاحػػلاثتايملاػػعت
تايعمل ؟ت
ت

 هلت  تخالؿتتق امتهايماا اتتكايورومهتتكهلاثتفافتايلرانتتنعؼتتحلكؿتاي للتتهلىتاير لؤيتت
ايلرانػػتتايػػىت بحجػػا ،تخصػػاتاألكؿت  هػػلتيلحػػلينتهػػ تكاقػػعتاألنظوػػتتايعملاػػتتقبػػلتاحػػلاثتايملاػػعتايعملػػ ت

ايجلن تنر لكؿتكاقعتاألنظوتتايوبحنتأدتتإيىتنقعطتشمهاتتتلكتاألنظوت،تكف ت اير  يلرعمؼتهلىتاألنبلب
لاػلفتلعػنتايووػلهامتايخلصػتتلػليجعرةتكايشػمهات،تايػىتتأحل ليعلـتايطليتتايعملاتتلعلتاحلاثتايملاعتايعمل .تكت

ت.(2)ايوما عتايورخصصت

                                                           

(ت صطل ت"ايجعرة"ت  تايوصطلحلتتاير تتمتانرعوليثت  ذتقمكفتهلة.تيالطالعتهلىت ليعؿتايجعرةتف تايعصعرتايقليوتت2)
يعياعتكتطعرتايوكمتايجعرمتف ت صم،تدارتاي هضتتايعملات،ت34كايوعلصمةتكايل طتايقلنعن تحعيث:تيما ع:تد.تثمكتتللكم:تثعرةت

تصػ2:75 تاي الن22ـ، تاي ظم تثمكتتللكم: تد. ت. تايعملات، تاي هضت تدار تصػ3116ات، تايوكمت227ـ، تاصعؿ تككذيك: .
.تككذا:تد.تنلاولفت حولتايطولكم:ت39اي الن تكاي ظميلتتكايوذاهبتاي الناتتايكبمل،تدارتاي هضتتايعملات،تللكف،تصػ

راغبتايحلع:ت.تد.ت ل لتت24،تصػت2:76لا تثعراتتايعليم،تدارتايوكمتايعمل ،تايطبعتتاألكيى،تت2:63يعياعن تت34ثعرةت
ت تايّليلة، تايّل عت تدار تاي النات، تصػ3118اي ظم تكاألنظوتت4:ـ، تايلنرعرم تايقلنعف ت رعي : ت تهبلايحوال تد. تككذا: .

.تككذيك:ت51ـ،تص3118نال ات،ت  شأةتايوعلرؼتاينك لريت،تليوبلدئتايلنرعريتتف تايشميعتتاإلاي الناتت عتايوقلرنتتل
تاي ل تايلكؿ تف  تايحكم تانظوت تايوعلرؼ،تنظماتتف  ت  شأة تلليليوقماطالتتاي ملات، تايوقلرنت ت ع تخلصتف ت صم تكلع ث  ات

يعياعتك بلدئتاي ظلـتاي الن تف تايّوهعريتت34ك للعلهل.تككذا:تد.تطعاوتتايّمؼ:تثعرةت:39ـ،تصػ2:96اينك لريت،ت
تايحليجت، تايقلهمة ت كربت تايورحلة، تصػ2:77ايعملات تاي61ـ، تايبطماكم: تهبلايعهلبتهوم تد. تلا تايوطمقتت. جعراتتايشعبات
ت تايقلهمة، تايعملات، تاي هضت تدار تصػ3124كاي  لاف، ترنليتت48ـ، تكايعاقع، تايوكم تلا  تايجعرة تنعلايرتالماهام: تالماهام تد. .

تاي النات،تكلاتتايحقعؽت ل عتتايقلهمة،ت ت.تككذيك:4ـ،تصػ2:88دكرعراةتف تايعلـع
- Maurice Duverger, sociologie de la politique, 1ere edition, puf, France, 

1973, P.177. 

- Davidl shills: (ed) International  Encyclopedia  of  social  sciences (New 

York: The Mac millan company the free press ,1986,P.244. 

- Dominic W. Martin, Political Transition In A Post-Arab Spring Middle 

East: A Comparative Analysis Of Tunisia, Egypt, and Yemen, A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for Honors in the 

Major Program in International and Global Studies in the College of 
Sciences and in the Burnett Honors, College at the University of Central, 

Florida Orlando, Florida 2014 . 
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 املبحث األول

 واقع شرعية األنظنة العربية قبل احداث الربيع العربي

ت

 ع ػػػتتايجػػػعراتتكاينرولضػػػلتتايرػػػ تتّرػػػلحتايػػػعط تايعملػػػ ت ػػػ تألػػػمزتأحػػػلاثتايقػػػمفتايحػػػلدمتتعػػػلت
نقطػػتتتحػػعؿتفلرقػػتتفػػ تايحاػػلةتاي النػػاتتايعملاػػت،تكوػػلتشػػكل تايوحػػمؾتايػػماا تتكايعشػػمي ،تحاػػنتإنهػػلتتوجػػل

يلر اػػمتاي النػػ تفػػ تايػػعط تايعملػػ ،تينػػاولتأنهػػلتكشػػو تهػػ تلعػػنتايحقػػلاق،تكأك ػػلتت عطاػػلتتكحقػػلاقت
 ليػػلةتهلػػىتاألرضتنػػعؼتيكػػعفتيهػػلتتأثاماتهػػل،تايوبلشػػمةتكغاػػمتايوبلشػػمة،تاعناػػتتكايو ػػرقبلات،تهلػػىتايرطػػعرت

تت.(2)ايلكياتت-ايعملات،تكايعملاتتت-ف تايبللافتايعملات،تككذيكتهلىت  رقبلتايعالقلتتايعملاتتتاي الن 
ت

كاأل ػػمتايػػذمتيشػػكتفاػػثتأفتايجػػعراتتايرػػ تتوّػػمتتفػػ تلعػػنتايػػلكؿتايعملاػػتتكلنػػ تكياػػلةتتوػػلهالتت
ايحلكوػتتتماكو تهلىت للتن عاتتطعيلتتشهلتتتولقمتايكجامت  تاألز لتتكايكجامت  تإخولقلتتايػ ظمتكت

نػػعاءتهلػػىت  ػػرعلتإدارةتاي النػػتتكايحكػػمتفػػ تايػػلاخلتكهلػػىتاألخػػاتأز ػػلتتتوش ػػ تنالنػػلتتاينػػربلادت
كايو ػػلدتكنػػاطمةتايلكيػػتتايبعيا ػػاتتهلػػىتكػػلت  ػػلح تايحاػػلة،تكتوػػ  تاأل هػػزةتاأل  اػػتتكغامهػػلت ػػ تاأل هػػػزةت

حقاقػتتأكتايرحليػلتلأنػليابتايحكع اتتف تإهلارتكما تتايوعاط ا ،تكرفنتاي ظمتايحلكوتتإ ػماءتإصػالحلتت
 ر عهتتهلىتايوطليبتاإلصالحات،تك لتحلثت  تاحركلرتيلجمكةتكاي لطتتكات لعتهلالتيلوّعةتلا تاألغ الءت

كلعبلرةتأخػملتفػافتايػ ظمتتكايوقماء،تكضالعتايحلمتايعط  تكغالبتايعيءتكايلافعاتتيلعه تلليعط تكاحرال لتث
رومأتايكػذبتكايرضػلالتفأخوقػ تفػ تتحقاػقتأهػلاؼتكطوعحػلتتايعملاتتاير تانرومتتيعقعدتف تايحكمتت ػ

 ت.(3)ايعمبتايكبملتف تاير واتتايو رقلت،تكايليوقماطات،تكايعلايتتاي رولهات
ت

كت عه تاينبلبتاير تادتتايىتحليػتت ػ تايحرقػلفتنػرهته هػلتتلػكتايجػعرات،تكهلاػثتنػارمتفػ تهػذات
طباعاػتتيهػذاتايعاقػعتتايجػعراتتكاينرولضػلتت حصػلتنتتايوبحنتلالفتكاقعتاألنظوػتتايعملاػتتايػذمت ػلءتت ع ػت

تكهذاتايرماكمت  تايوشلتكاإلخولؽ.

                                                           

د.ت صطوىتهجولفتانولهال:تايملاعتايعمل تثعراتتيمتتكرول،تهالقلتتايعمبتهبمتايعصعرتك  رقبلهلتلعلتثعراتتايملاعت(2) 
ت.244ـ،تصػ3124،ت2ايعمل ،ت كربتت للعي ،تايقلهمة،تط

ت)ف(3)  تايعمل ، تايملاع تيرّث تاي  تايى تنافتايع ل : تللكف،تد. تانرلر، تنكمي  ت طللع تديوقماطات(، تاـ عضى...ديكرلتعريت
تكلعلهل.72صػ
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ت

تايشمهاتتأحلتايوولهامتاألنلناتتف تهلمتاي النتتللهربلرهلتايمضلتأكتايقبعؿتايعلـتيل ظلـت يعلت وهـع
هلىت ولرنتتهذهتاي لطتتيوهل هػلتفػ ت قللػلتطلهرهػلتتاي الن تكعنهلت عافقتتايشعبتايخلضعتي لطتت عا ت

كه لتيرشكلت بلأمتايقبعؿتكايطلهتتكأنلستيشمهاتتأمتنظلـتك هوػلتتورػعتاي ظػلـتاي النػ تلػليقعةتكاي ػلطتت
فلنثتدكفترضلتشعب تللر تت قبعيتتيعربمتقعةتأكتنلطتتانربلاديتت  تدكفتأمت  عغتكيذيكتفػلفتأمتنػلطتت

انربلادهلتلحل تتايىتقبعؿتكط  تكرضلتشػعب ت ػ تكلفػتتايشػماا تاي رولهاػتت ػعتك هولتكلن تقعتهلتكدر تت
ت.(2)ايرمكازتهلىتايوئلتتاي رولهاتتاألكجمتتأثاماتكفلهلات

ت

فتايشمهاتتيتترحققتإيتإذاتحقق تاي ػلطتتايو شػأةتكفقػلتيلشػمهاتتايلنػرعريتتايحػلتإكيوك تايقعؿت
لػلخرالؼتطبقلتػثتكفئلتػثتحا هػلتيحصػلتاي ظػلـتايحػلكمتهلػىتاألدنىت ػ تايوصػلي تايوشػرمكتتيلشػعبتايوعػا ت

تايقبعؿتل الدتث.
ت

ػػػعاتلعػػلتانػػػرقمارهل،تفػػ تايعقػػػعدتايجالثػػػتتايو صػػم ت،تإيػػػىتتعزيػػػزت كايوالحػػإتإفتاألنظوػػػتتايعملاػػتتيػػػمتتا ت
شػػػمهارهلتلاياػػػلتتديوعقماطاػػػتتتكوػػػلتايمقػػػ تلو ػػػرعيلتتاير واػػػتتاي النػػػاتتكايقرصػػػلديتتكاي رولهاػػػت،تكإنوػػػلت

و تلرعزيزتنلطرهلت  تخالؿتناطمتهلتهلىتكلفتت ولصلتايقػعةتفػ تايبلػلافتايرػ تتحكوهػل،تكهػعت ػلت هػلتاكر
ت.(3)يزهزهتتتلكتايشمهات

ت

كهلاثتفليجعرةتايعملاتتف ترلاعهلتايعمل تيمتتقمت  تأ لتانربلاؿتنظلـتنالن ت كلفتنظلـتآخمتكانوػلت
تهلػػ ىتايشػػمهاتتايلنػػرعريتتكدكيػػتتايقػػلنعفتكرقللػػتتقل ػػ تيب ػػلءتنظػػلـتنالنػػ ت ليػػلتذكت شػػمكهاتتشػػعباتتتقػػـع

كوػػلتكػػلفتنػػلالاتفػػ ت عظػػمتايػػلكؿتايعملاػػتتايرػػ تتتاأل ػػت،تكيػػا تهلػػىتتزياػػفتايشػػمهاتتكايرالهػػبتلػػارادةتاأل ػػت
كاضػػحتت ػػ تخػػالؿتايرالهػػبتلليلنػػرعرتتلصػػعرةا رلحرهػػلت ع ػػتتايملاػػعتايعملػػ ،تذيػػكتايرالهػػبتايػػذمتظهػػمت

تكايرالهبتللينرخلللت.
  

                                                           

د.تايب اعن تهبلاهللت لدتايب اعن :تايرلعثتايقلنعن تكايشمهاتتاي رولهاتتي ظمتايحكمتف تايعليمتايجلين،تنظلـتاحكمتت2))
ت.39ـ،تصػ3123ف ت صمتنوعذ ل،ت كربتتاينّلعتايوصميت،تايقلهمة،ت

ت.:5ـ،تصػت3122،ت2ي ليمتلعادرتايصالح،ت كربتتاي هضتتايوصميت،تايقلهمة،تطت36اي التغلنم:تثعرةتد.تخليلتت3))
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 التالعب بالدستور الفزع األول

تع  تايشمهاتتايلنرعريتتا رالؾتاي ظلـتاي الن تيلنرعرتتػمتاهػلادهت ػ تخػالؿتيّ ػتتتأنا ػاتتتوجػلت
ايوّروعتكلفت،تكيرمتايحركلـتاياثتف تكلتأ عرتايلكيتتاي الناتتكايقرصلديتتكاي رولهاػت،تكايلنػرعرتكثاقػتت

تتبػا تاي حقػعؽتكايعا بػلتتهلػىتكػلت ػ تاي ػلطتتايحلكوػتتفعؽتايقلنعفتكهقػلتاتوػلؽتلػا تايحػلكمتكايوحكػـع
،تكتحلدتكذيكت بلأتفصػلتاي ػلطلت،تكوػلتأفتايلنػرعرتيعربػمت ػ تاألنػ تايماا ػاتتايرػ تيرحقػقت كايوحكـع

ت.(2)  تخاليهلتايشمهاتتألمتنظلـتنالن 
ت

كوػػػلتافتايشػػػمهاتتايلنػػػرعريتتتع ػػػ تايرػػػزاـتايحػػػلكمتكايلكيػػػتتكايفػػػمادتكايشػػػعبتهل ػػػتتلعػػػلـت خليوػػػتت
ايقػػعانا ،تلوع ػػىتأفتايشػػمهاتتايلنػػرعريتتهػػ ت بػػلأتنػػالدةتايقػػلنعفتك ػػ تخػػالؿتهػػذاتايوبػػلأتتضػػو تايشػػععبت
ايحقعؽتكايحميلتتايعل ت،تكل و تايو طقتيوقلتاي ظلـتاي الن تشمهارثتحلؿتايخػالؿتلليقعاهػلتكاي صػعصت

ت.(3)ايقلنعناتت  تقبلتايحلكمتأكت ؤن لتتايلكيتتايوخرلوت
ت

 ظمتاي النػػػاتتايعملاػػػتتلمهػػػ تفػػػ تتّميػػػلتشػػػععلهلت ػػػ تايقػػػلرةتهلػػػىتايوقليضػػػتتإفتايػػػ“كيػػػملتايػػػبعنت
ايلنػػرعريتتإ ػػلتهػػ تطميػػقتنظػػمتايطػػعارئتكقعانا هػػلتايرػػ تتعصػػفتلػػليحقعؽتكايحميػػلتتايعل ػػت،تكإ ػػلتهػػ تطميػػقت
ايقعانا تايوقالةتإلنشلءتاألحزابتاي الناتتكايوقالةتيحمكرهلتف تايوّروعتككذيكتيحمكتتايوّروعتايولن ت

ضلته تطميقتايقعانا تايوقالةتيلحميلتتايعل ػتتكحميػتتايرعباػمتكحميػتتايصػحلفتتكحميػتتاي روػلعتاي ػلو تكأي
ت.(4)كايرظلهم
ت

كيقلتتواػزتتاألنظوػتتايعملاػتتللنػر الؿت واػعتايعنػلالتايوشػمكهتتكغاػمتايوشػمكهتتيدهػلءتايشػمهاتت
 ػػ تأ ػػلتتبميػػمتشػػمهاتتاي ظػػلـتايلنػػرعريتت ػػ تخػػالؿتايرػػمكيهتيلنػػلتامتكهواػػتتكلنػػ ت ّػػمدتحبػػمتهلػػىتكرؽت

ايو ػػربلتايػػذمت عػػلت ػػ تشػػخاتايػػماا تأكتايولػػكتايلنػػرعرتكايقػػلنعفتحرػػىتلػػلتتايلنػػرعرتقػػللالتيلر ااػػمت

                                                           

تلوهلـتت2)) يتتكرولتايشمهاتت  تدكفتنظلـتيرق ا تاألحزابتاي الناتتكتأكالتحميتتايمأمتكانرخلبت ّل تتشميع تيقـع
تكل و ت  ههت تانرخلللتتنزيهت ت  تخالؿتهولات تاير تتمتانرخللهل تاي اللات تاير تتوجلتاي ليبات ايرشميعتكايمقللتتهلىتايحكع ت

تكايذمتتحلدتصالحالتثتدنرعريل.تايشعرلتكايخرالرتيرمتاخرالرتراا تايلكيت
احولتهبلايحواإ:ت رلهتتثعرةتك أنلةتدنرعر،تاز تت شمكهاتتايّوعاتتايرأنا ات،تكمانلتتانرماتاّات،ت مكزتايلرانلتتت3))

تك لتلعلهل.ت5ـ،تصػ3123،تاي  تتايجلناتتكايعشمكف،ت343كاي الناتتكاينرماتاّات،تايعلد
ت.95،96نرعرم،ت م عتنللق،تصػد.تهبلايحوالت رعي ،تايقلنعفتايلت4))
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كايرعليلتح بت صلي تكرغبلتتكأهعاءترأستاي ظلـتايحلكمتياصب تايػماا تهػعتايلنػرعر،تثػمتأنػثتتػمتتوميػ ت
خػػالؿتتزكيػػمتايرادةتايشػػعباتتكاضػػعلفهلتأ ػػلـتنػػلطتتاي ػػلطتتايرشػػميعاتت ػػ تكظاورهػػلتايرشػػميعاتتكايمقللاػػتت ػػ ت

تكهاو تتاي ظلـتفأصب تاأل لتلليصالحتاي الن تضعاولتف تظلتهاو تتاي لطتتاير واذيتتكأ هزتهلتاأل  ات.
ت

ت:(2)  هلتكه لؾتايكجامت  تايرّلربتايحاتتاير ت لرنرهلتاي ظمتايعملاتتيلرالهبتلليلنرعرت
تت2 تايعملات تهلق تلعنتاي ظم تيورماتت( تلليلنرعر تايعول تكايّزاام تك صم تكاألردف كليكعي تكايبحمي 

تز  اتتتوك  تخاليهلت  تاهلدةتصالغتتايحالةتاي الناتتلولتي لنبتاي ظلـتايحلكم.
(تنّح تاي ظمتايحلكوتتايعملاتتف تتّميلتايلنرعرت  تأمت حلنبتتنالناتتحانتقل  تاي لطلتت3

يرو اميتتكتشكالتايلّلفتايقلنعناتتايورخصصتتلرأكيلتاي صعصتاير واذيتتلكرللتتايلنلتامتك الحقهلتا
تايلنرعريتتكفقلتيحرال لتهل.

(تاي صعصتايلنرعريتتايعملاتتتو  تاي لطتتيلّهلتتاير واذيتتأكجمت ولتقالتهلتلليعا بلتتا لتصماحتت4
تأكتضو لتكولتزره تايكجامت  تايوّعاتتايقلنعناتتكحمص تهلىتغوعضتاي صعص.

تاي5 تهاو ت ت  ت( تنو هل تايوحلكمتهلىتتحميم تهذه تقلرة تكهلـ تايلنرعريت تهلىتايوحلكم تايحلكم  ظلـ
تايتف تظلت تاير تي تترحققتيهل تايمقللات تكقلراتهل تأضعفت  تنلطرهل ت ول تاي الناتتهلاهل ايهاو ت
تكحكع لتتدنرعريتت تفلهلت ت ّلي تلميولنات تكذيكتلع عد تانرقاليارهل تيضو  ترشال تنالن  نظلـ

تشعبات.
تايلكؿت6 تف  تفليلنرعر تكاإلدارة تايحكم تيشؤكف تايو ظوت تكايلنرعريت تايقلنعنات تايقعاهل تكضعح تهلـ )

تظمكؼت ت ع تايور قت تغام تاي ملات تايلنلتام ت   تاي صعصتايو قعيت ت   ت ّوعهت ته  تهبلرة ايعملات
تيوذكمات تكطباعتتايوّروعلتتايعملاتت ولتادلتايىتايقلؼتكجامت  تنصعصثتاكتتأكيلهلتاكتحل رهل
تكاي لطتت تاير واذيت تتعازفتلا تاي لطت تف تاصلهل تتظهم تايو قعيت تايلنلتام تكلمغمتأفتهذه تو اميت،
ايرشميعات،تايتافتايعاقعتايعمل تيعك تحليتت  تناطمةتايحلكمتكانربلادهتهلىتكلفتت  لح تايحالةت

تايوؤن ت تضو هل تك   تك ؤن لتتايلكيت تكايقرصلديت تكاي رولهات تكايقلنعنات ايرشميعاتتتاي النات
ك  تاي عرتايووصلاتتف تايلنلتامتايعملاتتضمكرةتصالغتتنصعصتايقعانا تلولتيّعلهلتقلللتتيلركافت

                                                           

أنلةتذاحولتهبلايحواإ:ت رلهتتثعرةتك ككذاتت.67ي ليمتلعادرتايصالح،ت م عتنللق،تصػت36د.تخليلتاي التغلنم:تثعرةتت2))
ت.6دنرعر،ت م عتنللق،تص
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 عتأكضلعتايعط تايعمل تايور امةته تطميقتإحرولظتايوشمعتلهل ،ت  تايحميتتي و تيثتلليو لكرةت
ت.ت(2)ه لتايحل ت

تلا تا7 تتعازفتايعالقت تتعلن ت  تهلـ تايعملات تايلنلتام تحانتي رعي تراا تاي ظلـت( يحلكمتكايوحكـع
هلىتنصابتاألنلت  تايحقعؽتف تإدارةتايعولاتتاي الناتتفعلىتنبالتايوجلؿتنّلتأفتراا تايلكيتت

ت تيلنرعر تكفقل تايّزاام تيعط تت7::2ف  تايوعلؿ تايلنرعر تأف تكول تايرشميعات تاي لطت يهاو تهلى
ت تش عر تظل تف  تلأكا م تايرشميع تف  تايحق تايّوهعريت ت)اي لطتتراا  تايعط   تايشعب  ايوّل 

ت تحليت تف  تأك تايعلديرا  تانعقلده تدكرت  تلا  تأك تايكعي ت  تاينرج لءايرشميعات( تف  تحصل تككول ،
ت تاي اللات تايحالة تتعطال تفرمة تخالؿ تدنرعريت تغام تقعانا  تكايرّوعلتتحصلكر تاي رولهلت م  

تايشعبات.
لهاو تتاي لطتتاير واذيتتلمغمتاي اتهلىتانرقالؿت(تتوازتتايعالقتتلا تاي لطرا تاير واذيتتكايقضلااتت8

ايقضلءتف ت واعتايلنلتامتايعملاتتف ّلتأفتراا تايلكيتتيرلخلتف تأهولؿتاي لطتتايقضلااتتفعلىت
تلحقتاي لطلفتف ت تايعولن تايذمتي لم تف تايلنرعر تكول تايقضلة نبالتايوجلؿتيعا تراا تايلكيت

تايكعير  تكي اتايلنرعر تايقضلة تكولتتتعاا تكبلر هلىتأفتراا تايبالدتهعتراا تاي لطلتتايجالثت
ي اتايلنرعرتايّزااممتهلىتاهربلرتأفتراا تايلكيتتراا لتيلوّل تاألهلىتيلقضلءتفارعيىتتعاا ت

تايقضلةتكنقلهمتك رللعتتتلر همتايعظاو .
ت9 تايو لكاة ت بلأ تهلى تايعملات تايلنلتام تت اتنلام تكحميلتهم، تايوعاط ا  تيخراتلحقعؽ تفاول لا ت(

،تكهلدةت لتتوازتايلنلتامتايعملاتتلا تايحميلتتايعل ت،ت جلتحميتت(3)ايوعاط ا تف تايحقعؽتكايعا بلت
ت  تاير ل  ت تدر لتت خرلوت تاير تتبلمتتلكتايلنلتامتإزاءهل ايهرقلدتكايعولتكاير قلتكايولكات،

تاير ظامتكاإلضمابتكايمت تكلا تايحميلتتذاتتايطللعتاي الن ،تكحميت تكاير تكايومكنت، أمتكايرعبام،
تاييرزاـت تهلى تتقصمهول تيك هل ت علن، تايحميرا  تهلتا  تتكول تدنلتام تكه لؾ تلليقاعد، تتحلط ت ل غليبل

                                                           

ت(2)  تايجلن تف تت2:76كهلقتهلـتت2:74فليلنرعرتايّزااممتهلىتنبالتايوجلؿتصلرتف تهلـ هلـتكتمتاهالفتايلنرعر
كتف تت2:99أضاو تاياثتتعليالتتأخملتلعانطتتانرورلءاتتهل تتف تهلـتت:2:8كقلـتايبميولفتلرعليلثتف تهلـتت2:87
لعلت)إنرقليت(تراا تايّوهعريتتايشلذي تل تت:2:9كولتتخللتذيكتفماغتدنرعرمتيلنرعرتتت7::2كف تهلـتت:2:9هلـت

ت ليل.
لا هلتكلا تاي صعصتايقلنعنات،ت  تخالؿتاحركلرتأقلالتتنالناتتأكتيك تايوولرنتتتكشفتف تأحالفتكجامةته تفّعةت(3) 

تحزلاتتأكتنالياتتيل لطتتك ولرنتتايرواازتضلتلعنتايوئلتتاي رولهاتتكاألقلالت.
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تهلرضا ت ته لؾ تأف تغام تايحميرا . تيهلتا  تإشلرة تأيت تلعضهل تترضو  تيم تفاول تايلكيت، لايليعيع ات
لألكؿتهعتاإلهولؿتايقلنعن تأنلناا تيعطالفتإهولؿتايحقعؽتكايحميلتتايعل تتف تايعط تايعمل ،تف

تايطعارئ تيقعانا  تايوعل  تلحقعؽت(2)أك تايورصلت تايلكيات تكايتولقالت تايوعاثاق ت حلكديت تكايجلن  ،
اإلن لفتاير تت ضمتإياهلتايلكؿتايعملات،تكهلدةت لتتمفقتلّولتت  تايرحوظلتتتومغهلت  ت ضوعنهل،تت

ت ب تترعافق تاير  تايشمهات" ت"اي لطت تلا  تايروااز تيّب تاي النات،تكول تكثقلفرهل تايعل ت لداهل
كأيليعيع ارهلتكنالنلتهل،ت عتقامتايوّروعتكق لهلتتأفمادهتك صليحهم،تكلا ت"اي لطتتايوشمكهت"ت

تانر لداتإيىتايلنرعرتكايقعانا تاي لفذةتكتخضعتيهولتف ت واعتتصمفلتهلتك ولرنلتهل. تاير تتقـع
تف تايّوهعري: تايرلاكؿتاي لو تيل لطت تي اتهلىت(تك متدنرعريت تكأفتايلنرعر تخلصت لتتايعملات،

تانرشمتت تكقل تانرخلللتترالنات، تا ماء تطميق ته  ت عا ت تز  ات ت لة تكل تيل لطت تاي لو  ايرلاكؿ
ت.(3)اينرورلءاتتايعل تتينروماريتتايمؤنلءتايعمب

ت

ك عتأفتايلنلتامتايعملاتتأ وع تهلىتانرقالؿتايقضلءتكحم رث،تكايكجاػمت  هػلتنصػ تهلػىتهػلدت ػ ت
ضػػولنلتتايوحلكوػػتتايعلديػػت،تيكػػ ت ػػلتيمصػػلهتايبػػلحجعفتكنشػػطلءتحقػػعؽتاإلن ػػلفتهػػعتايربلهػػلتلػػا تاي صػػعصت

أ مهػل،تيتتكايعاقع،تألنبلبتنالناتتف ت عظوهل،تفوػ تايػ ظمتايشػوعياتتذاتتايػزخمتايعقلاػلمتايوػرحكمتفػ 
ي ػػرطاعتايقضػػلءتأكتايقضػػلةتأفتي ػػأكاتهػػ تتػػأثامتتػػلخلتاي ػػلطتتاير واذيػػت،تلػػلهعلتحوليػػتتاألنػػ تايعقلاليػػتت

تيلوّروعتايشوعي .ت
ت

كإضلفتتإيىتذيك،تثوتتلعنتايلنلتامتايعملاتتتحولتف تصوامتنصعصهلتتعلرضلنت عتايوبلدئتايلكياتت
تيع اتتأكتدي اتتتصلدرتايحقعؽتكايحميلتتايعل ت.يحقعؽتاإلن لفتهبمتتب  تصالغلتتذاتتطباعتتإيليعت

ت

كتبقػػىتأخطػػمتاينرهلكػػلتتايرشػػميعاتتيحقػػعؽتاإلن ػػلفتفػػ تايعػػليمتايعملػػ ،تإشػػهلرتحليػػتتايطػػعارئتهلػػىت
نحػعتدااػػمتك  ػػروم،تيعقػػعدتطعيلػػتت ػػ تايػػز  ،ت ػػ تدكفتك ػعدت ػػلتي ػػرلهاهلت ػػ تأخطػػلر،تكفػػ تظػػلتايطػػعارئت

                                                           

،تكه لؾتدكؿت لتيزاؿتايعولتلهلت3::2،تايّزاامت2:92،ت صمت2:74فه لؾتدكؿتتعل تايعولتلهلترنوالتك عريتت(2) 
ت.–قبلتاحراليثت–ايرزا هلتلذيكتكليبحمي تكايعماؽتتفعلالت  تدكفتإهالنهل

كولتحصلتف تت اامتايلنرعرتاياو  تيصلي تايماا تاياو  تاي للقتهل تهبلاهللتصلي تياولدتهلدتايلكراتتايمالناتت(3) 
تك حلكيتتكلت  تايماا تايوصمم تحلثتف تنعريل تأكتحرىتتعرينتايحكمتإلل تايماا تكول تير رومتثالثتتكثالثا تن ت

تاي للقتح   ت بلرؾتكايماا تاياو  تاي للقتهل تهبلاهللتصلي تكايماا تايلاب تاي للقت عومتايقذاف .
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 تكحقعقثتايلنرعريتتكايرشميعات،تكولتأفتحليػتتايطػعارئتت ػزعتايقػلرتكاألحكلـتايعمفاتتت رهكتحم لتتايوعاط
تاألكبمت  تنلطتتايوؤن تتايرشميعاتتيرضعهلتف تيلتاي لطتتاير واذيتتأكتايحكمتايعمف .

ت

 نتاابا  التالعب باال الثانيالفزع 

ايوطحػعفتيعا،تايعليمتايعمل ت محلتت  تايزيفتكايكذبتكايخلاعتغامت  ػبعقت،تكايوػعاط تايب ػاطت
هػػػعتضػػػحارهلتايكيػػػى،تفليليوقماطاػػػتتايعملاػػػتتايرػػػ تتبػػػلكتاينرخللػػػلتتاحػػػلت ظلهمهػػػلتايبماقػػػتتهػػػ تديوقماطاػػػتت
ت  شعشت،تكغطلءتكاهتيربميمتاحرالؿتغامتشمه ،تكتلهامتر ليتثتكالقلاهمتف تايحكمتألطعؿتفرمةت وك ت.

ت

تتاتتاألنظوتتايعملات،ك ولتيت لاؿتفاثتافتايرالهبتلعولاتتاينرخلللتتاصبح تديلفتغليب للتانثتيُعل 
كايتفكاػػفتيوكػ تتو ػامتحصػعؿت مشػػ تاكتحػزبتن ػبتتاصػػعاتتت،(2)فػ تلعػنتايبلػلافت ػػزءنات ػ تاي النػت

ت%،تكهذاتيتيحلثتايتف تايلكؿتايعملات.:.::تصلتايىت
ت

ردتكحلهلتيتتضو تايليوقماطاتتنظمانتألفتلوقػلكرتايحكػلـتايػليكرلتعريا تانػرخلاـت ػعاتلينرخلللتف
كايرّػػلكزات،تكنػػعءتايرصػػمؼ،تكايرزكيػػمتكغامهػػلت ػػ تايوخليوػػلتتايرػػ تتايلكيػػتتيلرالهػػبتلليعولاػػتتاينرخللاػػت،

تتشك لتهقبتتراا تتأ لـتتطعرتايليوقماطات.ت
ت

كتزكيمتاينرخلللتتأ مت ل متيا تفقطتيلشمهاتتكيرطعرتايجقلفتتايليوقماطات،تكيك ثتاي ػببتايػماا ت
كأحزابتنالناتتضعاوت،تكاي ببتايحقاق تكراءتهزكؼتايوعاط تايعمل ته تينرخلبت مشحا تغامت ؤهلا ت

تايرصعي تكهلـتثقرثتف تنرلاّهلتيعلوثتانهلت ح ع تتنلولن.
ت

للينرخلللتتف ت واعت ماحلهلتالرلاءت  تتق امتايػبالدتإيػىتدكااػمتانرخللاػتتكت ػّالتتايرالهبكيرمت
اي لخبا تكت ظامتايلهليتتاينرخللاتتكانرخلاـتكنلالتاإلهالـتكإدارةتايقرماعتكايومزتكانرهلءتلػاهالفتاي رػلاه،ت

ت:ت كيوك تايّلزتذيكتهلىتاي حعتاع
ت(2)ايرالهػػبتفػػ تهولاػػتتتق ػػامتايػػلكاامتاينرخللاػػتلعػػنتايحكع ػػلتتلوػػلتيهػػلت ػػ تنوػػعذتإيػػىتتتلّػػأت-

ي ػػمضتحصػػعؿت مشػػحاهلتهلػػىتأكبػػمتهػػلدت ػػ تاألصػػعات،تكضػػولفتفػػعزهمتفػػ تاينرخللػػلت،تأكت

                                                           

تاي الناا تي ر رّعفتف تاي هليتتأفتكلتش ءتيوك تتبميمهتإلهلدةت(2)  ايّهلتتايولهلتتف تاي عؽتاي الن تترأكلت  تأف 
تنالناا تيعرولكف،تأكترلولتي،تهلىتايرزكيمتلشكلت ومط.تاينرخلللت.تف تهذهتايحليت،تيضعتاي الناعفتأنق همتلعصوهم
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ايعولتهلىتهلـتحصعؿت مشح تايوعلرضتتأكتاألحػزابتايو لف ػتتهلػىتاألصػعاتتايرػ تتػؤهلهمت
أفتتلّػػأتايحكع ػػتتإيػػىتتيل ّػػلح،تكايرالهػػبتفػػ تتق ػػامتايػػلكاامتيػػثتصػػعرتكأنػػليابت رعػػلدةت  هػػل

،تأكتتّوعهػمت(3)طميقتتتوزيقتايلكاامتكتشرا تخصع هلتف تدكاامت رومقػتتيصػبحعفتفاهػلتأقلاػلت
،تكلذيكتتزيلتهلدتايلكاامتاير تيكعفت(4)ف تدكاامتكبامةتللي  بتتيحّمتايلكاامتايوعاياتتألنصلرهل

ت.(5)وعزتفاهلتخصع هلألنصلرهلتفاهلتأغلباتتاألصعات،تكلليعك تتقللتهلدتايلكاامتاير تي
هلـتاييرزاـتل زاهػتتايقاػلتكاير ػّالتكايعبػنتلليّػلاكؿتاينرخللاػت،تاي ػمتايػذمتادلتايػىتتشػعيثتت-

،تكقلتتمتت ػّالتايعليػلت ػ ت(6)ايعولاتتاينرخللاتتلم رهل،تكهلـتايرعبامتايصحا ته تإرادةتاأل ت
ايوخليوػلتتكاينرقػلداتتفػػ تهػذهتايومحلػتتاهوهػػلتاي ػولحتلليقاػلتكايقرػػماعتيوػ تهػمتدكفتاي ػػ ت

                                                                                                                                                               

(تيقصلتلرق امتإقلامتايلكيتتإيىتدكاامتتعاا تحلكدتيكلت  طقتت  مافاتتأكتإداريتتداخلتإقلامتايلكيتتلصعرةتكاضحت،ت(2
يرصعيراتتيكلتحرىتير  ىتأفتتوجلتقطلهلتتاي كلفتف تايلكيتتف تايوّلي تاي اللاتتلعلدت  تاي عابتتر لنبت عتايقعةتا

ت تايعملات، تاي هضت تدار تايلنرعرم، تكايقلنعف تاي النات تايوحاطتف تاي ظم تصالحتايلي تفعزم: تد. تانظم: ت-ـ:::2  طقت.
تصػ3111 تصػػتت:48ـ، تنللق، ت م ع ت، تايلنرعريت تكضولنلتهل تاي اللات تاينرخلللت تهواو : تكل ل تهواو  تد. تلعلهل. ك ل

 .ت881،882
 تتلّأتإياهلتلعنتايحكع لتتيرع اثتنرلاهتاينرخلللتتيوصلحتت مشحاهلتكنالتتتوزيقتايلكاامت(ت  تايعنلالتايو ررمةتاير3)

تداامتثت تيلومش تايوعلرضتف  تايوصعتا  تتول لنتكذيكتلهلؼتتقلااتهلد ت ر لكيت تيتتكعف تايلكاام تكذيكتأف اينرخللات،
تكضول تاي لطت ت مش  ت صلحت تكتحقاق تأصعاتت ؤيليث تضالع تثم تك   تاي ظمتاينرخللات، تثمكتتللكم: تد. تانظم: تفعزه. ف

 395اي النات،ت م عتنللق،تصػ
(تقلتتلّأتايلّ تتايوكلوتتلليرق امتل لءتهلىتتع اهلتتحكع اتتلرعناعتايلاامةتاينرخللاتتاير تيكعفتيلومش تايوعلرضت4)

 زءت  هلتكضوثتإيىتداامةتفاهلتتأيالتكانعتف تحليتتتومكزت عط ثتاينرخلل تف ت  رصفتايلاامةتلشكلتيصعبت عثتاقرطلعت
أخملتيتتحظىتلرأياله،تفارمتضمتقملتك ماكزتنكلناتتأخملتإياهلتلليشكلتايذمتيؤدمتإيىتهلـتحصعيثتهلىتاألصعاتتاير ت
تؤهلثتيل ّلحتفاهل.تانظم:تـ.ت الؿتفامكز:تأن تايرعزيعتايعلدؿتيللكاامتاينرخللاتتف ت ولكتتايبحمي ،تكرقتتهولت قل تتف ت

 ـتػ3117اريتتلر ظامتاأل لنتتايعل تتيلوؤتومتايلنرعرم،تي ليمتايحلقتتايحعت
ت لنبت(5 تيّبتإيى تاي زاهت تهذه تكيضولف تكاي زاهت، تلليّليت تاينرخللات تايعولات تإلنبلغ تكضمكريت تيز ت تايرق ام تهولات )

اير واذيتتف تايبحمي ،ت م عتايرق امت ماهلةت بلأتايعلايتتف تايرق ام.تد.تفلت ت حولتكولؿ:تايعالقتتلا تاي لطتتايرشميعاتتكت
 .ت476نللق،تصػ

ت.ت283(تد.ت حولتهبلتايعزيزتحّلزم:تنظلـتاينرخلبتكأثمهتف تتكعي تاألحزابتاي النات،ت م عتنللق،تصػ6)
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،تكإ كلناػػتتاير ػػّالتفػػ تأكجػػمت ػػ تدااػػمة،تكانػػرخلاـتشػػماا تكانػػعتتكقػػعةتانرخللاػػتت(2)ايقلنعناػػت
كقػػعاتتايّػا،تكاأل ػػ ت رحمكػتتتع ههػػلتايحكع ػتتكت ػػر لهلت ػ تا ػػلتايوػعزتلليوعمكػػتتاينرخللاػتتت

ت.(3)كايوعظوا تف تايلكاامتايحكع ات
،ت(4)انػػػر الؿتاي وػػػعذتلليضػػػ طتهلػػػىتإرادةتاي ػػػلخبا تإ ػػػلتلطميقػػػتت بلشػػػمةتأكتهبػػػمتأهػػػعافتاي ػػػلطتت-

كت ػػػخامتايوػػػلؿتايعػػػلـتكايعظاوػػػتتايعل ػػػتتيوصػػػلحتت مشػػػح تايحػػػزبتايحػػػلكمت ػػػ تخػػػالؿتتػػػلخلت
يومشحا ت  تخالؿتت شاطتأ هزتهلتف ت محلتتايحكع تتلكلتثقلهلتكإ كلنالتهلتيلهمتك  لنلةتا

ايلهليػػتتيرقػػليمتخػػل لتتيلّوهػػعرتكافررػػلحت شػػلريعتأكتكضػػعتحّػػمتاألنػػلستيهػػل،تكتعصػػالت اػػلهت
،تك ػ  ت علشػلتتي اػمتايقػلدري ،تكاألنػمتايوقاػمةتكتقػليمت(5)ايشمبتكايكهمللءتكاي لزتإيىتايو ػلزؿ

 .(6)متذيكايربمهلتتكايعهعدتلرح ا تأكضلعتايوعظوا تكايعولؿتكغا
 ػػعهمتهولاػػتتاينرخللػػلتتتػػرلخاتفػػ تإتلحػػتتايومصػػتتيل لخػػبتإفتيخرػػلرتلكل ػػلتحميرػػثتايومشػػ تت-

ايت،ت(7)ايذمتيؤ  تلكولءتث،تك  تايو لولتتأفتايرصعي تايعل  تيعلتاهرلاءتهلىتحميتتاي لخب
تانرهلؾت بلأتنميتتايرصعي تنوتتللرزةتف تاينرخلللتتايعملات.ايتافت

                                                           

(تتوك تفميقتايمقللتتايلكياتتايرللعتيلوعهلتايليوقماط ت  تتعثاقتلعنتايوولرنلتتاير تتشكلتانرهلكلنتيلقلنعف،تكرفع ت2)
تت لمتايوعهلتايعليلت  تايشكلكلتكايرقلريمتحعؿتتلكتاينرهلكلت.تتقلريمت تشامتإيىتايعليلت  تايخمكقلتتايقلنعنات،تكول

ـ،ت كربت8::2الميلتت38انظمتف تذيك:تايرقميمتاي هلا تيوّوعهتتايمقللتتايلكياتتايوشرمكتتيالنرخلللتتايبميولناتتاياو اتت
 ـ.8::2الميلت41مقللتتايوشرمكتتهلىتاينرخلللت،ايلهمتاينرخلل تكيّ تتايصالغتتيوّوعهتتاي

(تأهط تقعانا تاينرخلبته لتتحليلهلتيلوعط تاينرخلل ت ّلينتكانعلنتيخرالرت كلفتاير ّالتكايقرماع،تكتمتبتهلىت3)
 ذيكتا كلناتتايرالهبته لتت ّالتاي لخبا .

ت.ت64صػت(تد.ت للمت لدتنصلر:تاألداءتايرشميع تيوّل تايشعب،ت م عتنللق،4)
ت.ت:33(تد.تهومتحلو تفهو :تاينرخلبتكتأثامهتف تايحالةتاي الناتتكايحزلات،ت م عتنللق،تصػت5)
تاير ت6) تف تظلتايظمكؼتايقرصلديت تاإلغماءاتتكايعهعدتكخلصت تلرقليمتايمشلكلتيل لخبا تكانرخلاـ تقلتتقرمفتايلهليت )

يتتايبطليتتكتولقمتحلةتايوقمتف تايوّروعتكي مضتايلهليتتيقع عفتأثمتتنلبلنتهلىت عاشتتغليباتتأفمادتايوّروع،تكتزايلت عل
تلارنلؿتخطلللتتيل لخبا تتعلهمتلعهعدتشخصاتت ولتيؤثمتف تتع اثتاألصعاتتف تاينرخلللت.تانظم:ت لركعي ت كلتبتتقـع

 .ت549د.تح  ت حولته ل:ت  لزهلتتانرخلللتتايبميولف،ت م عتنللق،تصػ
(تدافعتايبعنته تايرصعي تايعل  تيولتيقرضاثت  تايصماحتتكايشّلهتتاألدلاتتكايشععرتلليو ئعيات،تككلفت  تأهمتأنصلرهت7)

تحرىتقلنعفت ـ،ت2983يعياعتن تتت29أنصلرهت عنر كاعتكل ولرؾتكنارعرافت ال،تكطبقتايرصعي تايعل  تفعالنتف تانكلرما
ـ.تانظم:تد.تكحالترأف ،تد.تكاي تإلماهام:تايوم عت2:31فوبمتنعتت41كف تلمكنالتينرخلبت ّل هلتاي الل تقبلتدنرعرت

تػ3:7اي للق،تصػت
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ألصػػعاتتكإهػػالفتاي رػػلاهتايومحلػػتتاألخاػػمةت ػػ ت ماحػػلتاينرخػػلب،تإذتلوع بهػػلتتعربػػمتهولاػػتتفػػمزتات-
يرحلدتايولازتف تايوعمكػتتاينرخللاػت،تكتعػلتهػذهتايعولاػتت ػ تأخطػمتايعولاػلتتللي  ػبتتيلوشػلركتتت

ت.(2)ككل،تنظمانتيولتيحلثتفاهلت  تايرالهب،تكايعبنتلص لديقتايقرماعتقبلتايومز
ت

اي زيهت،تتصامتتيالنرخلللتك  تخالؿت لتنبقتكف تظلتهذهتايععا لتاير تتل  تكلتأن تأكتإ كلناتت
اي صػػعصتايرػػ تتكوػػلتنزاهػػتتاينرخللػػلتتكدكريرهػػلتكايو ػػلكاةتلػػا تايوػػعاط ا تفػػ تحػػقتايرصػػعي ،تكايرمشػػا ،ت

متيهػػلتفػػ تايعاقػػعتكنػػميتتاينرخللػػلت،تكحظػػمتانػػرخلاـتايوػػلؿتايعػػلـتأكتايعظاوػػتتايعل ػػتت ّػػمدتنصػػعصتيتاثػػ
تايعول .
ت

كهػػعت ػػلتنػػلهمتفػػ تتكػػمي تايرما ػػعتفػػ تثقػػتتايوػػعاط ،تكخلػػقتأ ػػعاءتايال بػػليةتتّػػلهتاإلنخػػماطتفػػ ت
ايعولتاي الن تضو تاألطػمتايلنػرعريتتكايشػمهاتتكايقلنعناػتتإضػلفتتإيػىتاإلنػهلـتفػ تهػزكؼتايوػعاط ا تهػ ت

تتكهلـتثقرهمتلقلرةتاألطمتايوؤن اتته تايرعبامتايرولهلت عتايوؤن لتتكاألطمتايلنرعريتتايشمهاتتكايقلنعنا
افتك ػعدتلائػتتنالنػاتتت طػعمتهلػىتفػك ػ تثػمت،ته همتك  تثمتهلـتقلرتهلتهلىتت اامتكاقعهػمتايػذمتيعاشػعنث

تما عت  رلاـتف تثقتتايوعاط تتّلهتايوؤن تتاير تتوجلثتيلؿتهلىتأفتايبائتتاي الناتتغامتصحاحتتكتورقلت
تعازف.إيىتايشمكطتايوطلعلتتيلر

ت

كأخامانتيوكػ تايقػعؿتأفتنزاهػتتايعولاػتتاينرخللاػتت ػ تكػلت عانبهػل،تكفػ ت واػعت ماحلهػلتهػ تايع صػمت
األنلنػ تكايوحػػمؾتايػػذمتيّعػػلت ػػ تايعولاػتتاينرخللاػػتتأ ػػمانت ػػؤثمانتكل ػػلءن،تكيّعػلت ػػ تايشػػعبتلحػػقت صػػلرت

تحقاػقتك  تثػمت ليلةتكحقاقات،تاي لطلت،تفلي زاهتته تايولخلتايعحالتإلهلدةتل لءتحالةتنالناتتت لف اتت
در ػتتأهلػىتيروجاػلتاي ػلستكتػعفامتايشػمهاتتيهػذاتايروجاػل،تاي ػمتايػذمتيوكػ ت ػ تإحػلاثتت ااػمتإيّػلل تفػ ت

تاي شلطتاي الن تف تايلكيت.
  

                                                           

ت.ت266(تد.ت ل لتراغبتايحلع:تايقلنعفتايلنرعرم،ت م عتنللق،تصػ2)
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ت

تايقلنعفتايعلـتانلنلنتهلىتفكمةتايوّروعتاي الن ،تكيذيكتايوّروعتكظلاف ك هلـتيعولتهلػىتتيقـع
تحقاقهػػػل،تلػػػلتافتتلػػػكتايعظػػػلافتكايوهػػػلـتهػػػ تايحكوػػػتتاينلنػػػاتت ػػػ تك ػػػعدة،تكتعػػػلتهػػػذهتايعظػػػلافتهػػػ ت

،تايتافتايعاقعتيشامتايىتت خامتتلكتايعظلافتيوصػلحتتايحكػلـتاكت(2)ايوصلحتتايعل تتيلوّروعتاي الن 
تيصلي تلعنتايهائلتتاكتنخبتت عا تت  تايفمادتدكفت ّوعههم.

ت

ادنىتشكتفافتاخولؽتتلكتاي لطتتف تتحقاقتايوهلـتاينلناتتيكعفت بمرانتيوقلافتايشمهاتتكللكفت
تاحلاثتايملاعتايعمل تايت تاخملتت رطاعتتحقاقتايصلي تايعلـ،تك ل تكايبحنته تنلطت ه تتلكتاي لطت

تعمل .تم وتتصلدقتتإلخولؽتاألنظوتتايعملاتتف تتحقاقتاينّلزات،تللتايوقع لتتاينلناتتيإلن لفتاي
ت

تأنا تكتش الت  ظع تتاإلنّلز،تاير تترضو تأن لنتكه لصمتت كيم عتذيكتاإلخولؽتإيىتايوشلتف
تأن ت تايكبمل،تكفىت قل رهل تتعافقتكط  تحعؿتايقضليل تكل لء تاي النات، تتمناختايوصلاقات ت  هل: هليلة

تإيىتأكيعي تت ر ل ت ركل لت تت وعيت ترؤيت تكللعرة تايرحعؿتايليوقماط ، تهلىتأفتيرمتكقعاهلتهولات لتت حلدة
تم ورهلتإيىتانرماتاّالتتكخططتكلما هتهولات،تكإصالحتاأل هزةتكايوؤن لتتاير واذيت،تكتوعالتآيالتت

تايو لءيتتكايوحلنبتته تهولاتتاير واذ،تكتعزيزت بلأتايشولفات.
  

                                                           

كايّليمتلليذكمتافتاي لطتتيمتتع لتانلنلنتنعلتألداءتتلكتايعظاوتتايوحلدةتلليصلي تايعلـ،تتكولتافتايقعانا تكاألنظوتت(2) 
تتعض تاي رالزاتتاير  تاف تكول تايعلـ. تاك تايوشرمؾ تايصلي  تذيك تيرحقاق تك  رهلفت ت بم ّت تتكعف تانول تايوّروع، تف  ع

تايلهلت كايصالحالتتايعانعتت"تحقتاي متكاي ه ت"تاير تتو  تيل لطتتكهلىتح لبتلعنتايوصلي تايومديتتانولتتمت  حهل
  تايرعنعتل لطلتهلتلحّتتانرطلهرهلتافتتحققتكا بلتهلتت.تكقلتلل  تاي لطتا تاي لطتت  تتحقاقتايصلي تايعلـي مضتتوك

حرىتهمف تاي لطتتلأنهلتصلحبتتاي الدةت عتافتايشعبتاكتاي ثتهعتايوليكتايحقاق تكايعحالتيرلكتاي الدةتد.تهبلتايورلحت
تدايم: ت صم،طتنليم تايعمل ، تايكرلب تدار ت طللع تايلنرعريت، تيلوشكلت تايعل ت تاي ظميت تايلنرعرم، ت5ايقلنعف ت.ت3115،

ت.:،9صػت
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 عدم الوفاء بااللتزاما  األساسية الفزع األول

هػ تايرػػ تتضػطمهتيلرعػػلكفت ػعتغاػػمه،تكهػذاتايرعػػلكفتتايصػلتافتاين ػػلفتحػم،تكيكػػ تضػمكراتتايحاػػلة
يظهػػمتفػػ تصػػعرةتاكا ػػمت ػػ تايحكػػلـت"تاي ػػلطتت"،تتفػػاذاتكػػلفتاين ػػلفتقػػلتقبػػلتايخضػػععتي ػػلطتتغاػػمه،تتفانػػثت
ي ب ػػ تلػػذيكتايخضػػععتتافتيّػػلتلػػليالن،تكيروجػػلتذيػػكتايبػػليلتفػػ تنػػلتحل لتػػث،تكاشػػبلعترغبلتػػث،تكاهػػمتهػػذهت

اثتايحالةتنو هل،تكيظهمتذيكتف تا مي :تايكؿت:تتعفامتايقػعتتكايجػلن :تايحل لتتكايمغبلتتهعت لتيبق تهل
دفعتاهرلاءتاي ام،تكيهذاتت حصمتانلنلنت هوتتايهائػتتايحلكوػتتفػ تتحقاػقتاي ػمي ،تك ػ تا ػلتذيػكت  حػ ت
ايهائتتايحلكوتتنلطتتتر لنبت عتتحقاقهولتكتقالتف تنو تايعق تحميلتتايفمادتف تحالتهمتايخلصتتكف ت

ت.(2)همهالقر
ت

ك لت  تشػكتلػلفتايوػعاط تايعملػ تقػلتهلنػلت ػ تاهػلارت ػعاردهتهلػىتنشػلطلتتيتت وعػث،تفليحكع ػلتت
ايعملاتتيمتتعفمتيوعاط اهػلتال ػطتايحقػعؽت ػ تا ػ تكهلايػتتكضػولفتا روػله تكغامهػل،تكهػ تلػذيكتيػمتتخػلت

 تايوعاط تيعػلن ت ػ تفقطتلعا بلتهلتتّلهت عاط اهلتللتتحعي تايىتهلكتيهمتكهل لتاهلقتتيّهعدهم،تكاصب
ت.(3)اهولؿتايلكيتتك  تتل مهلتهلات

ت

كهلاثتيمتتعولتايحكع لتتايعملاتتهلىتتعفامتايوهلـتاينلناتتاير تتعلت  تايوصلحتتايعل تتف تامت
تايشمؽتاير ت  تاهوهل:أـتف تكلفتف تاي مبتتكت رعلولن،تكنعاءنتأكلفتأ النتت ّروعت

ت  

                                                           

تيرمتت ظامت(2)  تفعلىتضعاهل تايلنرعريتتك عهمهل تايفمادته ت عهمتايوشكلت تايحكلـتكحميت تلا تنلطت توجلتتلكتاي  بات
ت محلتت تتبلا تحرى تت ره  تاحللت ماحلث تتكلد تكاللمتفال تخليل تذيكتايصماع تكيضافتايى تكايوحكـع تايحلكم تلا  ايعالقت

يىتز  ت.تكيهذاتفقلتللاتهذاتايصمعت  ذتللءتك عدتايوّروعلتت ليلة،تتكتخرلفت ماحلتايصماعت  تلللتايىتلللتك  تز  تا
اي الناتتكي تي ره تايتللنرهلاهل.تيوزيلت  تايروصال:ترا عتتف تذيك:تد.تهبلتايورلحتنليمتدايم:تايقلنعفتايلنرعرم،ت م عت

ت.82نللق،تصػت
ت.76د.تنافتايع ل :تايىتاي تيرّثتايملاعتايعمل ،ت م عتنللق،تصػ(3) 
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 توفري مقوما  احلياة االساسية: -1

هػ تلعػنتاهػمتايحقػعؽتايرػ تتوػ تحاػلةتايوػمدت بلشػمة،تك ػ ت(2)كلن تتلػكتايوقع ػلتتاينلنػاتيولتت
ت(3)اهوهلتافتتكولتيلومدتاي ذاءتكايك لءتكاي ك تكايعػالج ،تكت ػوىتتلػكتللييرزا ػلتتاييّللاػتتايرػ تتلرػـز

ايعنػػالتتايصػػحاحتتلهػػلتايػػلكؿتتّػػلهت عاط اهػػلتكفػػ تنػػبالتذيػػكتت ػػخمتايلكيػػتتانظورهػػلتكقعانا هػػلتللهربلرهػػلت
كقػػلتهمفػػ تفػػ تايلنػػلتامتايقليوػػتتللنػػمتايحقػػعؽتت(4)يرحقاػػقت ػػلتيعػػمؼتلليصػػلي تايعػػلـتاكتايصػػلي تايوشػػرمؾ

اي رولهات،تكهمف تكذيكتانهػلت ػ ت هػلـتايحكع ػتت  ػذتاي بماطعريػلتتايقليوػتتفػ تايشػمؽتكلليرحليػلتفػ ت
"تايرػ تتع ػىتللإلنرػلجتايقػع  تحرػىتتػعفمتايصا ،تحانتافتايحكع ػتتكلنػ تت ػوىت"ايهائػتتايعلديػتتايو ػرقاوت

تيلشعبتحل لتثتايضمكريت.
ت

كايّػػػػليمتلليػػػػذكمتلػػػػأفتتلػػػػكتايحقػػػػعؽتايرقلاليػػػػتتاكتاينلنػػػػاتتتر ػػػػلكلتفػػػػ تضػػػػمكرتهلتفػػػػ ت واػػػػعت
ايوّروعلتتل نتاي ظمته تن باتتتطعرهلتاكتتخلوهػل،تكللنػرقماءتايرػلريختيرضػ تي ػلتانهػلتهػ تاي ػببتايكؿت

فتأ ػ تفعلػىتايػمغمتـت واعتايجعراتتايشعباتتفػ تايعػليمتا وػعت"تقػليولنتكحػليجلن"،تافتيمتيك تايعحالتف تقال
ايجعراتتايرحمريتتتف تايقمفتايولض تكلفتهػلفهلتايرحػمرت ػ تايط اػلفتكايو ػرعومتاي  بػ ،تايتافتايػرخلات

ت  تايّععتكايحم لفتكايوهلنتتكلفت قل لتهلاهل.
ت

 :احلفاظ على الشكيهة واالمو العام -2

اي كا تتهػ تفلتحػتتكػلتحضػلرة،تلػلتهػ تنراّػتتاييوػلفتلضػمكرةتإحػالؿتاي ظػلـت حػلتايوعضػى،تتعلت
كيمتايشولت  تايبعجمةتكايرشر ت  تا لتاي  لؾتلز لـتايعاقعتكاي اطمةتهلىت  امتث،تتكقلتدر  تايػ ظمت

ت.(5)دايقلنعناتت  ذتايقلـتهلىتافتكلت لتيعمضتاي كا تتاي رولهاتتيلخطمتيّبتافتيهلرتكلالتتمد
                                                           

اضاو تاياهلتنراّتتيلرطعرتايذمتحلثتف تايوذهبتايومدم،تتلهلتايحقعؽتاينلناتتككذيكتايحقعؽتاي رولهاتتكاير نقصلت(2) 
ت  ت تيوزيلا تكه تانلنات تكاحلة تذاتتاهوات تحانتاصبح تف تايز  تايوعلصم تايوذهبتايشرماك تكايوذهبتاي روله ت، لعلتظهعر

تك لتلعلهل.ت494اتترا عتتكلت  ت:تد.تثمكتتللكم:تاي ظمتاي النات،ت م عتنللق،تصػتايرولصالتحعؿتتطعرتايحقعؽتايرقلاليتتكاي روله
تك لتلعلهلت.ت81د.تهبلتايورلحتنليمتدايم:تايقلنعفتايلنرعرم،تايوم عتاي للق،تصػتت3) )

ت(4)  تاييّللات تايحقعؽ تتلك تلوجل تتعرمؼ تاك تتعمؼ تتك  تيم تايليوقماطات تاألنظوت تاف تكاف تهطات تايلكرعر اير تاكض 
نارقلضلهلتايوعاط تقبلتايلكيت،تتفكلفتدكرتايلكيتتيقرصمتهلىتاييرزاـتاي لب تايذمتيكرو تلعلـتتلخلتايلكيتتف تاي شلطت
تايقع اتت تايلار تيلحميلتتايومديت، تايعل ت تاي ظميت تنعامتهطات، تد. تف تذيكت: تيكو تيحوإتاي  ترا عت اي روله تنعاءت ل

ت.224صػت،ت2:76يلطبلهتتكاي شم،تايقلهمة،ت
ت.354،تصػت:2:9د.تنعامتهطات:تايول وتتايلنرعريتتيلحميلتتايومديت،تدارتاي هضتتايعملاتت(5) 
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كولتيوجلتحقتاي  تاحلتايحقعؽتاينلناتتكاهوهل،تفهعتيكولتاتخلذتكاي ػماءاتتايكوالػتتلحوػإتت
كما تتايفمادتكحقهمتف تايلفلعته تانو هم،تفالتيّعزتاتخػلذتامتا ػماءتضػلتايفػمادتايتفػ تحليػتتقاػل همت

ثتايقػػعانا ،تفلألصػػلتهػػعتلّميوػػت،تكلػػذيكتفػػلألفمادتغاػػمت قاػػلي تفػػ تتصػػمفلتهمتكاهوػػليهمتايتلوػػلتنصػػ تهلاػػ
ت.(2)ايللحتتكاينرج لءتهعت لت م رثتايقعانا 

ت

كوػػلتافت قرضػػالتتحوػػإتاي ػػ تايعػػلـتتأخػػذنلتايػػىتايعلايػػتتكاهواػػتتايو ػػلكاةتلػػا تايفػػمادت ػػ تحاػػنت
خضػػعههمتيلقػػلنعف،تفػػالتفػػمؽتلػػا تكباػػمتكيتصػػ امتكيت  ػػؤكؿتكغاػػمت  ػػؤكؿ،تكتلػػكت ػػ تانلنػػالتتايقػػلنعفت

  هػػلت شػػمكهارثتكايوخليوػػتتيهػػلت ػػ تقبػػلتر ػػلؿتاي ػػ تايوعكػػلتايػػاهمتت واػػذتاحكػػلـتايقػػلنعفتكالّليلتػػثتكيأخػػذت
تهلاهػػلتهولػػثتكهػػ تتعػػلكفتايوػػعاط ا ت كايقضػػلءتتػػؤدمتايػػىتنرػػلاهتنػػلبات،تكتوقػػلتذيػػكتايّهػػلزتاهػػمتركاػػزةتيقػػـع

يػىتايّهػلتكاحرما همتألفماده،تكقلتيؤدمتف تلعنتايبلػلافتايرػ ت ػلتتػزاؿتتحػ تايّهعيػتتكايعصػباتتاضػلفتتا
تايىتايخمكجته تاي ظلـتللتك قلك تتاي لطلت.

ت

 العدالة االجتناعية وصوى احلزيا : -3

فػلفتامتنظػلـتيتك  تثػمت،ت(3)تعلتقضاتتايعلايتتاي رولهاتته لتايكجامي ته تيبتاي ظمتايليوقماطات
ايػ ظم،تتعلػ تنػعاهلتير لكيهلتيقعتخلرجتاإلطلرتايليوقماط تكيتيو تيثتلصلث،تك ػ تايحػقتايقػعؿتلػلفت واػعت

يرحقاػػقتايعلايػػتتاي رولهاػػت،تل ػػنتاي ظػػمتهػػ ت وهع هػػلتيهػػل،تكانػػلعبتتحقاقهػػل،تح ػػبتايوكػػمتاي ػػلالتفػػ ت
ت.(4)ايوّروع،تكعنهلتايعنالتتاير تت رولتشمهارهلت  تخاليهل

                                                           

ت(2) ت ترقم تايولدة تف  تاينلن  تيقرض تحوإتذيكتايحق تهلـ ت بلأ تهلى تاياو   تافتتت58ناتايلنرعر حانتنص تهلى
أكتقلنعن ،تككلت رهمتلممءتحرىتتجب تإدانرثتت"ايو ئعياتتايّ لااتتشخصاتتكيت ميوتتكيتهقعلتتايتل لءتهلىتناتشمه 

  تدنرعرتت52لحكمتقضلا تللت،تكيتيّعزتن تقلنعفتيعلقبتهلىتأمتأفعلؿتلأثػمتر عػ تيصػػلكره،تكولتنص تايولدةترقمت
رثتـت"تفاولتهلاتحليتتايلب ت"تيتيّعزتايقبنتهلىتاحلتاكتتوراشثتاكتحب ثتاكتتقاالتحمي2:82 وهعريتت صمتايعملاتتيلعلـت

للمتقال،تاكت  عثت  تاير قلتايتلأ متت رلز ثتضمكرةتايرحقاقتكصالنتتا  تايوّروع،تتكيصلرتهذاتاي مت  تايقلض تايوخرات
تاكتاي اللتتايعل تتكذيكتكفقلتألحكلـتايقلنعف.

ت.8(تد.تزهامتايهم  :تايعلايتتاي رولهاتتكضعالطتتعزيعتايجمكةتف تاينالـ،تللكف،تصػ3)
(تيملتايبعنتأفتايحميتتيهلت  لحلفتهولت  لحتايليوقماطاتتك  لحتايعلايتتاي رولهات،تفالتيوك تايوصلتلا تايليوقماطاتت4)

اي الناتتكايليوقماطاتتاي رولهات،تكيتي رطاعتايوعاط تأفتيولرستحميرثتاي الناتتقبلتأفتيرحمرت  تاإلنر الؿتفىت واعت
نصابتهلدؿت  تايجمكةتايعط اتتكأفتيرخلات  تكلتقلقتيبلدتأ  ت  رقبلثتكولتأفتتصعرهتكأفتتك تيثتايومصتايوركلفئتتفى

ايليوقماطاتتاي الناتتييوك تأفتترحققتفىتظلتناطمةتطبقتت  تايطبقلتترا ع:تخليلتايخعيىتت،كرقتتهولتلع عافت"تتطعرت
 www.almaglesalwatany.org:تايوّروعتكتحقاقتايعلايتتاي رولهات،ت  شعرتهلىت عقعتايوّل تايعط  تهلىتايمالطت

http://www.almaglesalwatany.org/
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تايعلايػػػػتتاي رولهاػػػػتت ػػػػ تايووػػػػلهامتغاػػػػمتايوضػػػػبعطتتهلػػػػىتايو ػػػػرعلتايوكػػػػممتيلػػػػ ظمت كيعػػػػلت وهػػػػـع
تايعلايػػػػتتاي رولهاػػػػت،تكايرعميوػػػػلتتايرػػػػ تيتتحصػػػػىتيلعلايػػػػتتاي النػػػػات،تكرغػػػػ متاير ػػػػععتايكباػػػػمتفػػػػ ت وهػػػػـع

اي رولهات،تيّوعتهلدتكبامت  تايبحعثتاألكلديواػت،تكايوؤيوػلتتايعلواػتتهلػىتهػلدت ػ تايع لصػمتايعا ػبت
ت.(2)تعافمهلتيرحقاقتايعلايتتاي رولهات

ت

قرصػػلدمتكت وػػعمت ػػ تاإلخوػػلؽتفػػ تتحقاػػقتكتعػػلن تايوّروعػػلتتايعملاػػتتهلػػىت ػػلتلا هػػلت ػػ تتوػػلكتتا
اير واتتايقلاوتتهلىتايعلايتتاي رولهات،تل ببتانخماطتايعليلت  تايلكؿتف تتطباػقتنالنػلتتتكػمستايوقػمت
كايرهوػػػا،تكهػػػلـتايو ػػػلكاة،تإذتيكػػػلدتيتيخلػػػعتللػػػلتهملػػػ ت ػػػ تصػػػعرتاإل حػػػلؼتكايروااػػػزتكصػػػعرتاإلقصػػػلءت

تكايرهوا،.
ت

رولهاػػت،تظلػػ تك لزايػػ تحلػػمتيػػماكدتايشػػععبتايعملاػػت،ت  ػػذتهقػػعدتكايّػػليمتلليػػذكمتافتايعلايػػتتاي 
 ضػػػ ،تكيػػػمتتحقػػػقتاألنظوػػػتتاي النػػػاتتايومتكػػػزةتهلػػػىتايقرصػػػلدتايميعػػػ تكايوئعيػػػتتكايو ػػػلد،تهػػػذاتايحلػػػمت

،ت قلرنػػتتلوػػلتتحقػػقتفػػ تدكؿتاخػػمل،تقلرلػػ تظمكفهػػلتاي النػػاتتكايقرصػػلديتتايعليػػلت ػػ تايػػلكؿت(3)ايّواػػل
كؿتزراهاتتكص لهاتت  لف ت،تك  لتتايعولتف تتحقاقتهلايتتا رولهات،تتمتكػزتايعملات،تكيك هلتاصبح تد

هلىت صػلدرتانرػلجتحقاقاػتتك لرنػ تانػرقالياتتفػ تقماراتهػلتاي النػات،تلعاػلاتهػ تايربعاػتتايعواػلء،تك ػ تهػذهت
تايلكؿت ليازيل.

ت

خوػػلؽتاألنظوػػتتايعملاػػتتهػػ تتحقاػػقتهلايػػتتا رولهاػػتتحقاقاػػت،تثػػعراتتايملاػػعتايعملػػ تايتتم وػػتتإلك ػػلت
يؤكلتهلىتإقل تت ّروعتايكوليتتكايعلؿ،ت ّروعتايعولتكتكلفؤتايومص،ت ّروعتاإلنرلجتتقل  تفليجعرةتهولت

تك ّروعتايخل لت.
ت

كفػػػىتايخاػػػم،تفػػػافتتػػػلنىت  ػػػرعلتاألداءتيوجػػػلتحّػػػمتايزاكيػػػتتفػػػ تضػػػعفتقػػػلرةتايػػػ ظمتايعملاػػػتتهلػػػىت
لإلضػػلفتتايػػىت عضػػلتتكبػػملتتروجػػلتفػػ تاهرػػزازت صػػلاقاتتتلػػكتايػػ ظم،تكذيػػكتنراّػػتتيع ػػعدتفّػػعةتاإلنّػػلز،تل

حقاقاػتتلػػا تاألقػػعاؿتكاألفعػػلؿ،تفػليقعؿتكجاػػمتكايوعػػلتقلاػػل.تكوػلتأفتحكع لتهػػلتيػػمتتػػفتلعهػعدتكجاػػمةتكػػلفتقػػلت

                                                           

(ت  تالمزتتلكتايع لصم:تايو لكاةتكهلـتايرواازتكتكلفؤتايومص،تكايرعزيعتايعلدؿتيلوعاردتكاألهبلء،تكايضولفتاي روله ،ت2)
تايعلايتتاي رولهات:ت مكزت عاردتايعلايتتاي رولهات،ت ت.ت4،تصػ3124دي وبمتت2كتعفامتاي لعتايعل ت.ت وهـع

تحلفإ:3) تد.زيلد ت ( تايعط  تف  تاي رولهات تايقع  تايعلايت تيلومكز تايخل  تكايعشمي  تايوؤتوم ت قل ت تهول تكرقت ايعمل ،
ت.3125يعناعتت31ايعمل ،تلامكت،ت
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ز لتتكتػزدادتقطعرهل،تكيمتتو متأكتتشمحتيلشعبتأنبلبتهلـتايعفلءتلهل،تفو تايعق تايذلتتركلثمتفاثتاأل
در تتحلتهل،تتأتىتتصميحلتتترحلثته تإنّلزاتتيمتيشعمتلهلتأحل،تكخططت  رقبلاتتيكر وهلتاي وعض،ت

تك عتاأليلـتتبا تأفت" شمكعتاي هضت"تكهمتكبام،تك ّمدتشعلراتتكه لكي تهل تتيا تإي.
ت

فكػػلرتكلػػما هتكاضػػحتتك لركنػػتتكانعػػلاـتايقػػلرةتهلػػىتطػػمحترؤلتكأتانػػرماتاّالتكفػػىتظػػلتغاػػلبت
كأنليابتهولت ليلة،تكلتذيكت علت  تاألنظوتتايعملاتتكحكع لتهػلتغاػمتقػلدرةتهلػىتقػماءةتايعاقػعتلشػكلت

تدقاق،تككلن تايوحصلتتتاكلت صلاقارهلتكانح لرتهابرهل.
ت

كيخلاتهذاتايوصلتايىتافتايشمهاتته تايمكازةتايكبملتيع عدتاي ظمتاي النات،تكهلاهػلتافتتحػلفإت
،ت  تخالؿتقال هلتلوهل هلتايرػ تكلوػ تلهػلت ػ تقبػلت ليػكتايشػمهات،تفػلذات ػلتاخوقػ تهلاهلتينرومارتلقلاهل

ف تتحقاقتذيكتلشكلتحلدتزاي تشمهارهلتكانرمدتايشعبتز لـتاي عرت بلشمةتهبمتايشمهاتتايجعريتتيخرالرت
تنلطتتاخمل.

تتتت

 ل الفشاد يف األنظنة العزبية وغت الثانيالفزع 

األنظوتتاي الناتتكاير ظامتاي الن ،تإيتأنهلتترولكتت  تحانتايحّػمتتمتبطتظلهمةتايو لدتلع عدت
كايلر تتلا ت ّروػعتكآخػم،تكوػلتأفتايبائػتتايرػ تتمافػقتلعػنتأنػعاعتاألنظوػتتاي النػاتتكلألنظوػتتاينػربلاديتت
ايليكرلتعريت،تتشّعتهلىتلمكزتظلهمةتايو لدتكت ل لهلتأكجمت ػ تأمتنظػلـتآخػم،تلا وػلتتضػعفتهػذهتايظػلهمةت

تهلىتأن ت ػ تاحرػماـتحقػعؽتاإلن ػلفتكحميلتػثتايعل ػت،تكهلػىتايشػولفاتتف  تاألنظوتتايليوقماطات،تاير تتقـع
تت.(2)كايو لءيتتكنالدةتايقلنعف

ت

،تايتانػػثتيػػمتيروػػقتفقهػػلءتايقػػلنعفتكايكرػػلبتكايو ظوػػلتتايوع اػػتتلوكلفحػػتتايو ػػلدكرغػػمتقػػلـتظػػلهمةت
تفليو لدتظلهمةت عقلةتترشعبتانبللهلتكتر ػععتاثلرهػل،تكوػلتترعػلدت ظلهمهػلتت،(3)ايو لدتهلىتتعميفت حلدتيث

ت

                                                           
 .را ع:ت حولتنبالتايشاوى:تخطمتايو لدتاي الن تهلىتايقامتاين لناتتف تاألنظوتتايليكرلتعريت،تايومكزتايليوقماط تايعمل (ت2)
.تككذيكتد.ت465(تيالطالعتهلىتايرعلريفتايخلصتتلليو لد:ترا ع:تد.تح ا تتعفاق:ت شكلتتايشمهات،ت م عتنللق،تصػت3)

تايدارم،تص تايو لد تاينالـ تكافتكا ث تايقا  : تكل لتصكم تايلب لناتت39نافتراشلتايّللممتكتد. تايّوعات تككذيك: .
تلمس،تيب لف.،تت طللعتتك عت3116،ت2يرعزيزتايشولفات:تكرلبتايو لد،تط
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،تكيتشػكتافت واػعتهػذهتايوظػلهمت رػعافمةتيػللت واػعت(2)يرشولتانعاهلت خرلوتت  تانولطتاي ػلعؾتايشػلذة
ايػػػ ظمتايعملاػػػت،تكيكػػػ تل  ػػػبت رولكتػػػت.تفلي وقػػػلتتهلػػػىتايوؤن ػػػلتتايع ػػػكميتتكاي  اػػػتتفػػػ تايعػػػليمتايعملػػػ ت

%ت  تايوعاردتايعل ت،تكتوجلتاي وقػلتتغاػمتايومااػتتكخصعصػلتتلػكتايرػ تت وػقتهلػىتاينػرخبلراتت51توعؽ
ت.(3)%تايوربقاتت  تايوعاردتايعل ت71ك الحقتتايوعلرضا تن بتتكبامةت  ت

ت

غلػػثتفػػ تعتكتكتؤكػػلتايرقػػلريمتايلكياػػتتيلو ظوػػلتتكايهائػػلتتغاػػمتايحكع اػػتتهلػػىت ػػللتانرشػػلرتايو ػػلدت
 ؤشػمت كلفحػتتايو ػلدتفػ تقطػلعت“ت،تفقػلتاكضػح ت  ظوػتتايشػولفاتتايلكياػتتفػ تتقميػمتلع ػعافتايلكؿتايعملا

و تايػلكؿتايعملاػتتهلػىتاي حػعت،تحاػنتصػ (4)دكيػتت28ف تشولؿتافميقاػلتكايشػمؽتايكنػطتشػول ت”تايلفلع
كاي ػػلراتتفاوػػلتحلػػ تايردفتكيب ػػلفت”تايعلياػػت“ايو ػػلدت”ت خػػلطم“ :تحلػػ تتػػعن تفػػ تايوئػػتت)د(تذاتتتػػاع

،تكايكعيػػ تكايو ػػمبتكايعػػماؽتكياباػػلت”ايعلياػػتت ػػلا“كايػػمافتكاي ػػععديتتفػػ تايوئػػتت)إم(تذاتت خػػلطمتايو ػػلدت
ت.(5)”ايحم ت“كايبحمي تكهولفتكنعريلتكايّزاامتك صمتكقطمتكاياو تف تايوئتت)إؼ(تذاتتايوخلطمت

ت

ايرقػػلريمتاي ػػ عيتتتفوػػ تايػػاو تيوكػػ تايعقػػعؼتهلػػىت ػػللتانرشػػلرتايو ػػلدتكتوشػػاث،ت ػػ تخػػالؿتتصػػو 
،تحاػنت(7)،تكايهائتتايعط اػتتيوكلفحػتتايو ػلد(6)ايمنواتتكايحكع اتت جلتايّهلزتايومكزمتيلمقللتتكايوحلنبت

يتيكػػػػلدتيخلػػػػعاتتقميػػػػمتفصػػػػل تاكتنػػػػ عمت ػػػػ تايشػػػػلرةتايػػػػىت ػػػػلتت ليػػػػثتايػػػػلدمتايو ػػػػلدتكايوو ػػػػلي تللي هػػػػبت

                                                           
تيبعنتايوظلهمتايخملت جلت2) تاضلفث تي امت لتخصاتيث، تايولؿتايعلـتكتعظاوث تايخرالستانر الؿتاي وعذتهلر تاهوهل: )

تايخططت ته  تت ميبتايوعلع لتتاي ميت تكاألنظوت؛ تلليقعانا  تايرقال تدكف تايقماراتتايداريت تاصلار تف  تايوزا ات ايعنلطت؛
التتكايقملىتف تايرعاا لتتف تايعظلافتكايعقعدتايحكع ات؛تايهولؿتايّ امتلولتيلحقتاير وعيتتايقلد ت؛تتوضالتذكمتايص

تضمرات  اولتللأل عاؿتايعل ت.
ت.76د.تنافتايع ل :تايىتاي تيرّثتايملاعتايعمل ،ت م عتنللق،تصػ(ت3)
تايولن تكاي قلللتتكايحقعقاا ت4) تاألكيىتيو ظولتتايوّروع تاي الن ته تايخطعة تذيكتايو لد تتكعفت ظلهم ت ل تهلدة )

تايشولفات ت  ظوت تتقلريم ت: تذيك تف  ترا ع تايوو لي ، تايمنو :ت3121-3116يورللعت تايمالط تهلى تكايورعفمة .
http://www.transparency.org/ 

تايهماـت5) ت ؤن ت تايلكيات، ت عقعتاي النت تكاقعتكآفلؽتاقرصلداتتدكؿتايجعراتتايعملات، تأنولءتح  تايخعي ت: (ترا ع:
تhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3308.aspx ،ت رلحتهلىتايمالط:32/3/3127
داءتايوؤن لتتايحكع ات،تكيقلـتايرقلريمتايىت(تيصلرتايّهلزتايومكزمتيلمقللتتكايوحلنبتتف تاياو تتقلريمتن عيتته تا6)

  ّل تاي عابتكرالنتتايّوهعريت،تايتافتتلكتايرقلريمتيتتوعلتيورللعتتايو لدتكايخرالؿتايولي تكايدارم.
(ته تهائتتحليجتتكتعلتأهلىتهائتتكط اتت  رقلتتف تايّوهعريتتاياو اتتيهلتصالحالتتقلنعناتتف ت كلفحتتايو لدتكتعقبت7)

لشأفت كلفحتتايو لدتإثمت صلدقتت ّل تاي عابتهلىتاتولقاتتت3117ي  تتت:4ناث،تكقلتأنشئ تلوع بتايقلنعفترقمت ولرت
األ متايورحلةتيوكلفحتتايو لد.تكترورعتايهائتتلليشخصاتتايهربلريتتكتيهلتانرقالؿت لي تكإدارم،تك قمهلتايماا تلليعلصوتت

  ص علء.

http://www.transparency.org/
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الناتتنلهاكته تايرقػلريمتايلكياػتتكايقلاواػتتايرػ ته تايقضلء،تتبعلنتيمغبتتاي لطتتاي تؿ تكايخرالس،تف ت عزت
،ت(3)،تكايو ظوتتايعملاػتتيوكلفحػتتايو ػلد(2)رصلتتايو لدتف تاياو ،تاير تتصلرهلت  ظوتتايشولفاتتايلكيات

،تحاػػنت ػػلءتتتقلريمهػػلتايلكريػػتت(4)كغامهػػلت جػػلتايب ػػكتايػػلكي ،تكاتولقاػػتتاي ػػمتايورحػػلةتيوكلفحػػتتايو ػػلد
ايو لدتف تاياو ،تلشكلت خافتيكػلدتيعصػفتلليلكيػت،تيرضػعتايػاو تلػا تايعشػمتايػلكؿت ؤكلةتهلىتتوش ت

ت.(5)ف تكلتايرص اولتتايلكياتتهلىت  رعلتايعليم
ت

،تلػػػلفتحّػػػمتايو ػػػلدتكباػػػم،تحاػػػنتيشػػػامت مكػػػزت(6)كفػػػ ت صػػػمتتواػػػلتايوؤشػػػماتتايحصػػػلااتتايمقواػػػت
درانػتتحليجػتتكشػو تأفتتوػلقمتايو ػلدتقبػلتايوصميا تيللرانلتتاي الناتتكايقلنعناتتكايقرصلديت،تايػ تافت

 لاػػلرت  اػثتنػػ عيل،تكوػلتتما ػػعتتمتاػبت صػػمتت61ثػعرةتي ػػليمتت ػببتفػػ تإيحػلؽتخ ػػلامتلليقرصػلدتتصػػلتإيػىت
،تفضػػالنتهػػ تهػػمكبترءكستاأل ػػعاؿتاأل  باػػتت92يلومكػػزت3122ل ػػببتايو ػػلد،تفػػ تتقػػلريمتاير لف ػػاتتيعػػلـت

ت.(7)تكايعط ات

                                                           
لأيولنالتكوؤن تتغامترلحات،تكه تاعفت  ظوتتهليواتتغامتحكع اتتتقعدتت4::2ف تهلـتت(تايشولفاتتايلكياتت:تتلن  2)

تايحمبتضلتايو لد.تكتصلرتتقلريمتن عيتته تايو لدتف ت عظمتدكؿتايعليم.تيوزيلات  تايوعلع لتت رلحتهلىتايمالط:
- http://www.transparency.org/  

ت(تايو ظوتتايعملاتتيوكلفحتتايو لد،ت ؤن تتأهلاتت  رقلتتتهلؼتإيىتتعزيزتايشولفاتتكايحكمتايصلي تف تايعليمتايعمل .3)
،تكه تتُعلتايتولقاتتاألكجمتشوعينت3116دي وبمتت25(تإتولقاتتاأل متايورحلةتيوكلفحتتايو لد:تدخل تحازتاي ولذتف ت4)

تايتولقاتتايلكؿتاألطماؼتت276،تصلدق تهلاهلت3124 .تكحرىتي ليمتكقعةتف ت كلفحتتايو لدتهلىتنطلؽتهليو دكيت.تتلـز
فاهلتلر واذت ّوعهتتكانعتتك وصلتت  تتلالامت كلفحتتايو لدتاير تتؤثمتهلىتقعانا تك ؤن لتتك ولرنلت،تكأيضلتايرعلكفت

حلةتهعتصكتت واذتهذهتايتولقات.تايلكي تف تتلكتايلكؿ.ت ؤتومتايلكؿتاألطماؼتف تاتولقاتت كلفحتتايو لدتيأل متايور
ت رعفمتهلىتايمالط:

- http://gopacnetwork.org/ar/programs. 
تهلىت عقعتاي عي ميت،ت5) ت، تآخم!" تكايحكع لتتف تكاد تف تكاد تايشععبتايعملات تايوؤشماتتايلكيات تكا  رعن : ترا ع: )

اعفتريػلؿتخالؿتنبعتن عات،ت  شعرتهلىتتميت3،ترا عت:تد.تاحولتحّم:تايرهلبتكايو لدتكبلاتاياو :311نعفوبمت22
ت.ت رلحتهلىتايمالط:25/6/3125 عقعتككليتتخبمتيالنبلءتاياو ات،تلرلريخت

- http://www.swissinfo.ch/ara/ 

- http://www.khabaragency.net/news12620.html 
،تصلدرت مكزتايقلهمةتيلرانلتت3121اين لفتف تايعليمتايعمل ،تايرقميمتاي  عمتت(ترا ع:تتقميمت ذكرتايجعرةت:تحقعؽت6)

ت.3123-3122.تككذات:تايرقميمتاينرماتاّ تايعمل ،ت254،تصػت3121حقعؽتاين لف،ت
تايقرصلديت،ت7) تيللرانلت تايوصمم تايومكز تايوصمم، تايقرصلد تتقميم تايو رقبلات، تكايمؤيت تايحليات تايرحليلت ترا ع: )

ت.ت3122

http://www.transparency.org/
http://www.swissinfo.ch/ara/
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تاضحىتظػلهمةتكاخاماتيوك تايقعؿتللفتايو  أصػب تأداةت ػ تشػليلةتاينرشػلر،تايتانػثتتهليواػتلدتاياـع
،تزهزهػػػتت(3)ككػػػلفت ػػػ تتتلاهالتػػػثتايوػػػل مةتكايورشػػػعبتت.(2)أدكاتتايحكػػػمتكاإلدارةتفػػػ تايعليػػػلت ػػػ تايػػػلكؿتايعملاػػػت

كوػلتانػثتكػلفت ػ تاهػػمتاينػرقمارتاي النػ تكايقرصػلدم،تكهمقلػتتاي وػعتكزيػلدةتايوقػمتكايعّػزتهػ ت كلفحرػث،تت
تتقعينتايليوقماطاتتف تلللافتايملاعتايعمل .اينبلبتاير تادتتايىت

ت

ت

 ػ تايػلكؿتايعملاػت،تايرػ تنػع تهػلدترغػمتكػلتاينػبلبتايرػ تادتتيقاػلـتايحػماؾتايشػعب تايجػعرمتفػ ت
فاهلتايشبلبتايػ تايػرخلات ػ تكػلتاي ػلبالتتايوع ػعدةتفػ تانظوػتتايحكػمتلػلكيهم،تإيتانػثتيػمتيكرػبتيهػمت
اي ّلحتف تتحقاقتغليلتهمتفقلتتمتاييرولؼتهلىتاهلافهمتاي بالتتلعنلالتكطمؽت خرلوتتفػ ت واػعتايقطػلرت

ليملاعتايعملػػ ،تكقػػلت ػػلءتتاغلػػبتتلػػكتايعنػػلالتايولرعيػػتتايعملاػػتتايرػػ تي  ػػهلتايحػػماؾتايجػػعرمتفاوػػلتنػػو تلػػ
لػػلهمتخػػلر  تنػػعاءتكػػلفتتػػلخلتاقلاوػػ تاكتدكيػػ ت بلشػػمتكغاػػمت بلشػػم،تكانػػرخل  تايعنػػلالتايقرصػػلديتت

كػػلفتيمغػػبتلػػثتايشػػبلبتتكاي  اػػتتفػػ تنػػبالتايػػذهلبتل رػػلاهتايحػػماؾتايشػػعب تايعملػػ تايػػ تغاػػمت ػػلتكايهال اػػت
متايوأديّػتتاكتايورحزلػتتكهػ تايوئػتتايرػ تتوجػلتاغلباػتتايوشػلركا تفػ تايحػماؾتكايوجقوعفتكاي خبتايعملاتتغاػ

تايعمل .
ت

ـ،تايذمتنو تلجعراتت3122لتتّلرتايشلرةتاياتتافتايحماؾتايشعب تايعمل تايذمتللأت عتايعلـتوك 
فػػػ تايبلايػػػتتفاوػػػلتيخػػػات كلفحػػػتتايو ػػػلدتك الحقػػػتتتاييّللاػػػلتايملاػػػعتايعملػػػ تقػػػلتصػػػلحبثتظهػػػعرتلعػػػنت

،تإيتافتتلكتاييّللالتتقلتتالش تنػميعلنتلػلتكط ػ تاي ػلبالتتايرػ تظهػمتتهلػىتكػلت ػلهعت(4) لي ايوو
 واػػلتك حوػػزتيخػػعضتايكوػػلحتايشػػعب تنحػػعتايّػػلدتانظوػػتتحكػػمتديوقماطاػػتتهلديػػت،تايػػ تايحػػلتايػػذمت عػػلت

تيقلربتايعل ا .تايبعنتيعنتايلديثتنل لنتافتشلرؾتف تتلكتايحرّل لتتاير تانرومتت ل

                                                           
تايقلهمة،ت2) تايوؤتومات(، ت)أهولؿ تاإلداريت، تيلر وات تايعملات تايو ظوت تايمشعة، تأهولؿ ت كلفحت تاي  ، تهبلايعزيز تد.هلدؿ )

ت.558ـ،تصػت:311
 .9(تايقلض ترحامتح  ،تلحنته تايو لد،تايوم عتاي للق،تصػت3)
اي الن تايعمل ،تكمانلتتانرماتاّات،ت مكزت(ترا ع:تد.تح  ا تتعفاقتإلماهام:تايجعراتتكاينرولضلتتكتحعيتتايعاقعت4)

ت.:ـ،تصػ3122،تاي  تتايحلديتتكايعشمكف،ت336ايلرانلتتاي الناتتكاينرماتاّات،تايعلد



 
 

23 
 

  

ا ع تايحعاؿتايقرصلديتتكاي  اتتل قعطتاألنظوتتايحلكوتتكللت ت عظمتتلكتايلكؿتتعا،تفقلتتمت
تدكفتافتيماؽتد لءتال لاهلت ف تاكضلعتا  اتتي طبقتهلاهلتايعصفت)فعضىتخالقت(تفالتيكلدتيومتهلاهلتيـع

كايلكياا ،تكولتافتنبلبت رعلدةتتعل تايبعنت  هلتك لهلتيظلت ّهعيتف تكعايا تاي الناا تايوحلاا تأل
اكضلههمتايقرصلديتتتلهعرتتحرىتاصب تاي لستيحولكفتاكضلههمتف تظلتحكمتاألنظوتتايولنلةتاير تت

تكلن تتحكوهم.
ت

 
ت

حانتلػلأتتتظهػمتف تايحالةتاي الناتتايعملات،تت ليلانتيشكتافتثعراتتايملاعتايعمل تفمض تكاقعلنت
تفاهػػلتقػػامتايوعاط ػػتتكايوبػػلدئت فاهػػلت عػػليمتتحػػعؿتديوقماطػػ ،تكل ػػلءتأنظوػػتتنالنػػاتتأكجػػمتديوقماطاػػت،تتحرػػـم
ايليوقماطات،تكولتصلحبتظهعرهلتلعػنتاييّللاػلتت جػلتتعزيػزتايػعه تاي النػ تفػ تايوّروػع،تايرحػمرت ػ ت

كرتايولهػلتيحمكػلتتايوّروػعتايوػلن تايقاعدتايرقلاليػت،تكايػرخلات ػ تلعػنت عانػبتايو ػلد،تكوػلتظهػمتايػل
ايقػػلامتهلػػىتأنػػلستإهػػلدةته لنػػتتاألدكارتلػػا تايلكيػػتتكايوّروػػعتايوػػلن ،تكذيػػكتينػػرعلدةتدكرتايوّروػػعت
تايولن تف تإرنلءتكتكمي تايرحعؿتايليوقماط تكإرنلءت عليمتايليوقماطاتتايرشلركاتتف تدكؿتايملاعتايعمل .

ت

فػػ تكػػلت ػػلتتلػػىتقاػػلـتايحػػماؾتايجػػعرمتفػػ تكػػلتتايلػػمزغاػػمتافتايثػػلرتاي ػػلباتتتكػػلدتتكػػعفتهػػ تاي ػػوتت
ايلكؿتايعملاتتاير تنلؿت  هلتايملاعتايعمل ،تكافتتولكت تن بتاي لباتتفاولتلا هل،تللتافتتلكتاي ػلبالتتقػلت

تتّلكزتهلتيرصلتايىتايلكؿتايخملتايوّلكرةتيهل.
ت

تفشي ظايزة التعصبا  املذيبية والطائفية وحدة االنقشاما   األولالفزع 

 الشياسية 

يتتب ػ تايطلاواػتتهلػػىتايخػرالؼتفػ تايػػمأمتكانوػلتت ب ػ تهلػػىتايرعصػبتايوبرػذؿتيلػػمأمتكعنهػلتتػػمفنت
ايرعلي،ت عتاعخمتكتهلؼتإيػىتتهواشػث،تفهػ تيتتقبػلتايوشػلركتتايعلديػتتكانوػلتتوػلرستاينػرحعاذتهلػىتكػلت

ت تقضاتتنالناتتا رولهاتتلليلر تتاألكيى.ش ءتكيذاتفه
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اين لن ت  ذتايزؿ،تايتانهلتتخبعاتفػ تتايوّروعكرغمتافتهذهتايظلهمةتيا  تلحليجت،تفقلتهمفهلتت
حلؿتك عدتنلطتتقعيت،تتعولتكفقتقعاهػلتثللرػتتكهعيػتتكاحػلةت  ػرقمةتفػ تك ػلافتايشػععب،تكتجػعرتكت ػطعت

ت.(2) عتانعلاـتاي  تكاي لطت
ت

نػلباتتتانتافتايحماؾتايجعرمتايذمتانقطتانظوتتايحكمتف تدكؿتايملاعتايعمل ،تكػلفتيػثتاثػلرتكايوالحإت
 رعلدة،تخلصتتف تايّلنبتايب لا تكايب اعم،تحانتتأثمتتايلحوتتايعط اػت،تكلػمزتتاز ػتتفػ تايهعيػتتايعط اػتت

عػلدة،تداخػلتيمتتك تظلهمهتهلىتايو رعيلتتايوخرلوتتايوذهباتتكايحزلات،تللتكاصبح تهلىت  ػرعيلتت ر
ت عظمتايلكؿتاير ت متهلاهلتطافتايملاعتايعمل .

ت

اي الناتتاي للقتتهلىتايملاعتايعملػ ،تتكلػمزتت اي ظم   هل هلن  اير  ايب لاات حلةتاألز ت كقلتازدت
 أ هػزة فػ  ايوؤن ػ  ايراكػل هولات خصلااتنلباتت ليلةتاتضح ت  تخالؿتهلةتا عرتاهوهل:تانرومار

ايػلكؿتايعملاػتتخلصػتت تػلريخ ف    بعؽ لشكلتغام األ    اينوالت حليت نطلؽ كت لعك ؤن لتهل،ت ايلكؿ
 حػلة ،تكتوػلقم(4)ايعملات ايوّروع ف  ايحلكث نلدرة كلن  ايّماام أنعاعت   ،تكانرشلر(3)ف ت صمتكاياو 

 ايجػعرة، لعػل  ػل فرػمة فػ  خلصػت يلػلي ، اي النػ  ايرعظاػف تزايػلكتت،(5)كاي رولهاػت ايقرصػلديت األز ػت
طلاو ت ولتادلتايىتانق لـتت.اي النات ايوعاقف ه  كايرعبام يلحشلتاي الن    للم إيى تحع ي  فليو ل ل

فػػ تظهػػعرتكجاػػمت ػػ تايوشػػكالتتكايصػػماهلتتايرػػ تنر  ػػفت ػػلتتبقػػىت ػػ تتك ػػذهب تنػػاكعفتاي ػػببتايػػماا 
تاي  تكاينرقمارتف تايو طقت.

ت

 إيى ايوّروعتفاهل انق م إذ ايبالدتايعملات، ف  اي النات اينق ل لت كقلتنلهمتكلتذيكتف تتزايل
 يابمايات    لليولنات ايوعصعفت ايقعل ك ع كم اإلنال ات، كايقعل بحزااي  ع كمت: ع كمي  أك ق وا 
تنالنات. قع ات

                                                           
تيعلةت2) تكايو احات تاياهعديت تلا  تفوجالتنشأة تف تايوّروعلتتاي للقت، تف تحليتتهليلة تايع صميت تاك تهمف تايطلاوات )

قمكف،تكيمتت ره تظلهميلتايتلعلتاهل تايولتاكلفتلمأهتاياهعدت  تدـتايو ا تهلاتتاي الـ؛تكولتظهمتتف تايصماعتايل عمتلا ت
نلهاكته تايحمكبتايصلاباتتايطلاواتت…تمت لتزاؿتقلاولنتكأنأؿتايل لءتف تايمي لاتايكلثعياكتكايبمكت ر لن تف تأكركللتكايذ

(تـ،تكقلتنّ تاياهعدتكاهلاءتايو لوا ت  تن ختهذهتايطلاواتتكايوذهباتتايىتايلي ت23:2-:217هلىتايعليمتايعمل ت)
تو لوا تف تكلتكق .اينال  ته تطميقتاي رهلداتتكقالـتايوذاهبتايوخرلوتتيركعفتركازةتايصماعتلا تاي

ت.ت42/23/3125 عنمتايغراليتتف تاياو ،ت عقعتاي  لءتن ،تنشمتلرلريختت3125(ترا عت:تكولؿتايبمتلن :ت3)
ت.22،تصػ23،تايعلدت3124ايهماـ،تت(تد.ح  ا تتعفاقتإلماهام:تايرحعؿتايليوقماط ت  ت  ظعرتهمل ،ت ّلتتايليوقماطات،4)
ت.36،تصػ3124،تت3:فّعةتاإلنّلزتكأز تتايشمهاتتاي النات،ت ّلتتايليوقماطاتت،تايعلد:ت(تد.تح  ا تتعفاقتإلماهام:ت5)
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ت

كوػػلتافته ػػلؾتانق ػػل لتتظهػػمتت لاػػتتككاضػػحتتداخػػلتايركػػرالتتاي النػػاتتايرػػ تتضػػمتهػػلدت ػػ ت
فاوػػػلتلا هػػػلتايػػػػليع التكفكميػػػل،تككػػػذيكتداخػػػلتايحػػػػزابتاي النػػػات،تلػػػلتكحرػػػىتداخػػػػلتتايحػػػزابتايوربلي ػػػت

ايو ظولتتايولناتتايعط اتتايووجلػتتيو ظوػلتتدكياػتتكصػعيتايػىتاي قللػلتتكايّوعاػلتتاي رولهاػتتايخاميػت،ت
فكلتتلكتايوكعنلتتاي رولهاتتانق و تهلىتنو هلتلا ت ؤيلتك عػلرضتيػا تلػا تنػلطتتك علرضػتتفقػط،ت

كحرىتهلىت  رعلتكلت محلثتثعريت،تكل لءتهلىتكلت  أيتتنالناتتاكتاقرصلديتتاكتا رولهاتتحػلث تفػ تتلل
تهذهتايومحلت.

ت

ايعملاتتت ذرتلروككهػلتاكتتق ػاوهلتهلػىتتايوّروعلتكاخاماتلمزتتانق ل لتتاخطمتكاشلتكطئثتهلىت
اقلتتقليم،تأتػ ت عروػلهتهلػىتايّلنػبتايعقلاػلمتكايوػذهب ،تفبعػلتافتكلنػ تايخرالفػلتتفػ تهػذاتايّلنػبت
تهلػػىتاي ػػذرتايا ػػامت ػػ تايّزااػػلتتايب ػػاطت،تتحعيػػ تايػػىتانلنػػالتتايػػلي تكاصػػعيثتكشخصػػالتث،تاي ػػمت تقػػـع

ليػػلي تير ػػلؿت ػػ ت واػػعتايػػليلنلتتايخػػمل،تتمتػػبتهلػػىتذيػػكتايػػذمتادلتايػػىتظهػػعرتهلاااػػتت ذهباػػتتتر ػػرمتل
تشعيثت عليمتايلي تاينال  ،تكيعلتايعاقعتاياو  تكايلاب تكاي عرمتكايعماق تيقلـتصعرةتحقاقات،ته ت للت

،تقػػػلت(2)اينق ػػل لتتاي النػػػاتتكايوذهباػػػتتكلشػػػلهتتنرلاّهػػل،تحاػػػنتذهبػػػ تتلػػػكتايػػلكؿتايػػػىتحػػػمكبتاهلاػػػت
هلهلتاكتانرومارتت ذيرهلتيرّمتايعط تايعمل تلليكل لتايىتحمبتطلاواػتتك ذهباػت،تت عك تنلبلنتف تحلؿتتّل

كقلتتكعفتايحمبتاير تش  تضلتاياو ت  تقبلتايرحليفته تايلر تتايكيىتيلعصعؿتاياهػل،تكهػعت ػلتيؤكػلت
تهلىتافتاينق ل لتتايلاخلاتت لتتلبنتافتتؤدمتايىتانق ل لتتاقلاواتتكدكيات.

 

 تديور األوضاع االقتصادية واألمهية  الثانيالفزع 

هلػػىتايػػمغمت ػػ تافتايكضػػلعتايقرصػػلديتتفػػ تايعػػليمتايعملػػ تكلنػػ تهػػ تاي ػػببتايكؿتكايػػماا تفػػ ت
رغػػمت ػػمكرت ػػلتت-كازدادتتحلتػػثتنػػلبلنتت–اشػػرعلؿتايحػػماؾتايشػػعب تفػػ تايػػبالدتايعملاػػت،تايتانػػثتظػػلتهلػػىتحليػػثت

 ػػ تك هػػتتنظػػمتاحػػزابتت–هلػػىتايطلحػػتتلليعليػػلت ػػ تايػػ ظمتايعملاػػتتايرػػ تكلنػػ تنػػببلنتتنػػ عاتيقػػلربتارلػػعت
تف تتلهعرتايكضلعتايوعاشاتتيوعاط اهل.ت-ايوعلرضتت
ت

                                                           

(1( Ammour, Laurence Aïda; La Libye en fragments.In: Op,cit, P,662. 
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يػا تذيػكتفح ػبتلػلتافتايعضػعتاخػذتفػ ت زيػلات ػ تاي ػعءتك زيػلات ػ تايوعلنػلةتفػ ت واػعتايػلكؿت
تتكايقلاواػػتتكايوحلاػػتتايػػ تذيػػك،تحاػػنتراتتلػػلفتايعملاػػتتايملاعاػػت،تفقػػلتاشػػلرتتايعليػػلت ػػ تايرقػػلريمتايلكياػػ

ايرطػػعراتتايقرصػػلديتتكاي النػػاتتكاي رولهاػػتتايخاػػمةتقػػلتادتتإيػػىتإحبػػلطتهػػلـتكزيػػلدةتفػػ تايرخػػبطتلشػػأفت
فشلتايحكع لتتف تتح ا تحالةتايوعاط ا ،تكتّلرتايشلرةتايىتافتهذاتايرقلريمتارتكزتتف تتقااوهلتهلىت

كايحليػتتايقرصػلديتتداخػلتايوّروػع،تفليرح ػ تفػ تايكؿتيػ عك تايّللػلتهلػىتايملطتلػا تايحليػتتاي النػاتت
ت.(2)ايجلن ،تكايعك تصحا .تكهذاتاي مت حلتنظمته لتايكجامي 

ت

 لاػػػػلرتدكيرتح ػػػبت  ظوػػػػتتايرعػػػلكفتايقرصػػػػلدمتكاير واػػػػت،تت:5كقػػػلتخ ػػػػمتتايبعرصػػػلتتايعملاػػػػتت
اياقػا تكايضػ عطتايقرصػلديتتايكباػمة،تنػعاءت ػ تكشهلتتايو طقتت  ذتللايتتايجعراتتايعملاتتحليػتت ػ تهػلـت

 صػلدرت حلاػتتأكتخلر اػػت،تكنػاؤدمتتوػلقمتاألكضػػلعتاي النػاتتلرلػكتايػػلكؿتإيػىتزيػلدةتهػػذهتايضػ عط،تفقػػلت
قل  تايبللافتايعملاتتنعاءتاير تشهلتتثعراتتأـتاير تيػمتتشػهلتلزيػلدةتإنولقهػلتيرلباػتتاحرال ػلتتايشػععبت

تكتطلعلتهل.
ت

 لامتايقرصلدتايعمل تل ببتتحعيتتايجػعراتتايعملاػتتقػلتكصػل تإيػىتن ػبتأفتخهلىتايمغمت  تكت
،تايتانػػثت ػػ تايورعقػػعتأفتيرضػػلهفتهػػذاتايػػمقمت3125 لاػػلرتدكيرتحرػػىتنهليػػتتهػػلـتت991 متوعػػتتتّػػلكزت

ت.(3)خالؿتايهعاـتايقلد ت
ت

ت  

                                                           

ت.ت55صػت-3124 صمتيلعلـتت–(ترا ع:تايرقميمتايخرل  تيشبكتتايو لءيتتاي رولهاتتايعليمتايعمل ت.تكهائتتكامتايلكياتت2)
تد.تهلدؿتهل م:تحّمتايخ لامتايقرصلديتتيجعراتتايملاعتايعمل تف تنهليتتهلـت3) تايومكزتايليوقماط ت3125(ترا عت: ،

 لالرتدكيرتخ لامتدكؿتت231لتايرعيّمم:ت قليتتلع عاف"تخطتتإنقلذتهملاتتك.تد.ت حو3126يللرانلتتاينرماتاّات،تي ليمت
ت.29/3/3123ايملاعتايعمل "،تلعالتتايهماـ،تلرلريخت
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ايجػعراتتايعملاػتتفػ تتكقلتاثبر تكلفتتايبالنلتتكايحصلءاتتانعلاـتامتأثمتاقرصػلدمتايّػلل ،تافمزتػث
فمةت ػ تايو ظوػلتتايقرصػلديتتايلكياػتتأكتاايّلنبتايقرصلدم،تفقلتديػ تكػلتايوؤشػماتتايقرصػلديتتايورػعت

ايوصػػلدرتايحكع اػػتتايػػىتتػػلهعرتحػػلدتفػػ تكػػلتايقطلهػػلتتايقرصػػلديتتفػػ تكػػالت ػػ ت صػػم،تكتػػعن ،تكايػػاو ،ت
تتايعمل تككل.،تاير تانعك  تللكرهلتهلىتاقرصلدتايعط ت(2)كيابال،تكنعريل

ت

كلتتلكتايثلرتايقرصػلديتتايورػلهعرةتفػ تكػلتللػلافتايملاػعتايعملػ ،تذاتتايخميػفتايقرصػلدم،تيػمت
تأت ت ػ تفػماغتفقػلتيعػبتايّلنػبتاي  ػ تايػلكرتايكبػمتكايلػمزتفاهػل،تفوػ تايػاو تتّػممتحػمبتطلح ػت،ت  ػذت

ضػػو هلتاطػػماؼتارهللاػػتتكليقلهػػلةتقمالػػتتايعػػل ا تلػػا تاطػػماؼتداخلاػػت؛تكاطػػماؼتخلر اػػتتداهوػػتتيلػػبعن،تك ػػ ت
تكداه،،تك لت ملتلعلهلت  تتطعراتتكلرثات.ت

ت

ككذيكتايحلؿتف تنعريل،تحانتتّممتحمبتطلح تت  ذتقمالتتاي  تن عاتتلا تاطماؼت حلاتتف ت
ظلهمتايحلؿ،تكيك هلتايضلت لهع تتخلر ال،تكف تكالتايحليرا تهصػفتلحػقتايشػعبا تفػ ت ػ  تشػمهارثتيوػ ت

هول.تكولتيتيخرلفتايحػلؿتفػ تياباػل،تحاػنتتّػممتحػمبت  ػرعمةتلمهليػتتا واػتتخلاّاػتتيمغبتافتيحكمتفا
تايتافتكنلالتايهالـتتركرمته هلتيصلي تاطماؼتخلر اتتتطوعتف تثمكتتايبالدتاي وطات.

ت

                                                           

تايلكؿت2) تتلك تاقرصلد تشهله تايذم تايوخاف تايرما ع تتعض  تاير  تكايحصلاالت تايبالنلت تحعؿ تايرولصال ت   تيلوزيل )
تايعمل تايملاع تاحلاث ته  تاي ل وت تخميفتكايخ لام تإيى تايعمل  تايملاع تيرحعؿ تهل تلع عاف" تايبكمم: ت عاد تد. ترا ع: ، 

.تككذيك:تد.تأشمؼت حولتدكالث:ت41/23/3122،تلرلريخت4836اقرصلدم؟"،ت ميلةتايعمبتايقرصلديتتايلكيات،تايعلدت
.تتد.تأحولت37/8/3127أز تتايلي تايعلـتايوصمم:ترؤيتتتحلالات،تايوعهلتايوصممتيللرانلتتاي الناتتكاينرماتاّات،ت

ايحلعؿ،تايوعهلتايوصممتيللرانلتتاي الناتتكاينرماتاّات،تت–األنبلبت-ذكمتاهلل:تأز تتايقرصلدتايوصممت:تايوؤشماتت
.تككذا:تنالنلتتايحكع تتنحعتلما هتايبعلتاي روله ،ت ّلتتقطلعتاي لنتتايعل ت،تكزارةتايولياتتايوصميت،ت3127 ليعتت24

تيعناعت تايجلين، ت3127ايعلد تصػ ت23ـ، تكايرش التف تايجلنتايمالعت. تايرعن  ،ت3127ايبطليت تايوعهلتايعط  تيإلحصلء ،
تفبمايمت31/3/3128 تاي  عمتيلب كتايومكزمتايرعن  ، تايرقميم ترا ع: تككذا: تخالؿتدي وبمت3127ـ. ت ؤشماتتيابال ـ.

ت3127 تي ليم تلرلريخ تيل النلتتكاينرماتاّالت، تايلابات تايو ظوت تا لتنص3128، تهلىتنعريلت. تايعقعللتتايقرصلديت م:
.تد.تهولرتيعنف:تتدرانتتتكشفتللألرقلـتخ لامت4/7/3127،تهائتتاير  اقتايعط ات،تلرلريخت3122ايومتبطتتلملاعتهلـت

تايحمبتلل  ت ت   تت2281نعريت تلرلريخ تن  اميل، تاي عرم، تايقرصلد تاخبلر تاألكؿ(، تدكير)ايّزء .ت5/2/3128 لالر
ت.56،ت55بكتتايو لءيتتاي رولهاتتايعليمتايعمل ،ت م عتنللق،تصػتايرقميمتايخرل  تيش
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ا لتف ت صمتكتعن تفحعادثتايغراليتتكايروّامات،تيتيكلدتيومتهلاهلتشهمتاحالنػلتلػلتكانػبععتت
احالنلتاخمل،ت  تقبلتارهللاا تضػلت ػا،تك ؤن ػلتتايػلكيرا ،تككػلتهػذاتايرػلهعرتاي  ػ تيػ عك ت بلشػمةت

روش تايعصبالتتهلىتحالةتايفمادتايذي تقرلعاتكهّمكات  تدكيهم،تكولتنلهو تهذهتايكضلعتف تاي ولحتل
تكلمكزتايرطمؼتايوذهب تكايحزل تيازيلتايعضعتنعء.

 

 
ت

ثوػػتتاهرقػػلدتنػػلد،تهشػػاتتايجػػعراتتايعملاػػت،تلػػأفت  طقػػتتايشػػمؽتاألكنػػطتهلػػىت شػػلرؼت محلػػتت ليػػلةت
متيللكيػػت،تيرّػػلكزتإشػػكليالتتكأز ػػلتتايولضػػ .تأكجػػمت جلياػػت،تكأفتهػػذهتايجػػعراتتنػػعؼتتؤنػػ تي وػػعذجت  ػػلي

كيك ت لتحلثتفػ تايعاقػعتكػلفت خرلوػل،تفقػلتتعػمضتهػذاتايهرقػلدتيلرقػعينتايرػلريّ ،تكتوػ تاينرعلضػتت
،تهبػػمته ػػثتهػػلدت ػػ تايوجقوػػا تفػػ ت محلػػتت بكػػمة،تحػػا تنبهػػعاتإيػػىتخطػػأتايرصػػعرتتشػػلؤ له ػػثتل ػػا لريعتأكجػػمت

ايعراءته تإ كلناتتكاردة،تكيتيوك تانربعلدهل،تألفتحمكتتايصماعتتايخط تيلخلرج،تكأكضحعاتأفتايععدةتإيى
ت.(2)يا  تحرواتتايتّله،تكألفتايرلريختيتيوض تف تاتّلهتكاحل،تللتيحولتللينقطلهلتتكايرتلادات

ت

كايّػػػليمتلليػػػذكمتافتخابػػػتتاأل ػػػلتايرػػػ تتلػػػ تايجػػػعراتتكتخػػػبطتاألنظوػػػتتايعملاػػػتتاي لشػػػئتتكػػػلفتأياوػػػل،ت
تإزاءتتانػػرعولؿفليروػلؤؿتفػػ ت .تك ػػلتيبػػلكتايخميػػفتايعملػػ "“هبػػلرةتايملاػػعتايعملػػ تنػػمهلفت ػلتانقلػػبتايػػىتتشػػلـؤ

حانتت،(3)كاضحلتافتايعليمتايعمل تدخلتف تحليتت  تهلـتاينرقمارتكت لزعتايشمهالت،تكغوعضتايو رقبل
للقتتأيضػلتتّػلتظل تايجعراتتت رولت م عاتتشمهارهلتاي الناتت ػ تايجقلفػتتنو ػهلتايرػ تكلنػ تاألنظوػتتاي ػ

فاهلت  تايقامت لتيضػو تهلاهػلتشػمهاتتنالنػات،تكقػلتأدلتايحركػلـتإيػىتقػامتنوػ تايجقلفػتتإلضػولءتايشػمهاتت
تتاي الناتتهلىتهذهتايجعراتتإيىتصماعتلا تايقعلتاير تشلرك تفاهل.

                                                           

  رقبلتاي ظلـتايعمل تلا تايرطعراتتايّليلةتف تهاكلاتتاي ظلـتايعليو تكتلاهالتتايجعراتتتد.ت حولتاي عالتإدري :ت2))
تايعملات،ت م عتنللق.

كايشععب،تدارتايعا تيل شم،تايقلهمة،تايطبعتتايكيى،ترا ع:تفخممتصلي :تكرلبتايجعراتتايعملات،تايوجقوعفتكاي لطتتت3))
ت.22ـ،تصػ3124ق،ت2545
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ؼتفليجعرةتاي الناتتكحلهلتيتت رطاعتأفتتشمه تهذهتايوولهامتكهذهتايوبلدئ،تك  ته لت لءتايخال
ك ػػػلءتت شػػػكلتتايبحػػػنتهػػػ تحلضػػػ تتيهػػػذهتايوبػػػلدئتكايووػػػلهامتفػػػ تثقلفػػػتتيػػػمتتر اػػػمت  ظع رهػػػلتايقاواػػػتت

تكايوولهاواتتكايم زيت.
 

 الصزاع على الشزعية  األولالفزع 

تافتثػػعراتتايملاػػعتايعملػػ تقػػلتاثػػلرتتنزاهػػلتتكصػػماهلتتهليػػلةتحػػعؿتايشػػمهات،تنػػعاءتنحػػعت يت ػػـم
اتخذتتفاثتاكتنحعتشمهاتتنلطتتايحكمتلم رهل،تفو تخػالؿتتربػعت ماحػلتشمهاتتاي ماءاتتك عهلهلتاير ت

ايجػػػعرةتايوصػػػميتتك وػػػعذجتيبقاػػػتتايجػػػعراتتكوػػػلتاكضػػػح لتنػػػللقلن،تكػػػلفتايصػػػماعتفاهػػػلتحػػػعؿتشػػػمهاتتاي ػػػماءاتت
كصالحاتت  تقل عاتلث،تكحعؿتايوعهلتايور لنػبتيحػلكثهل،تك ػ تا جلػتتذيػكتايل ػطتايػذمتدارتحػعؿتشػمهاتت

ت.(2)نرعريتتاللفتنقعطتحكمت بلرؾايرعليالتتايل
ت

تله اي لطتتقلتيرطػعرتايػىتصػماعتاخػمتتلغامتافتتولقمتحلةتايصماعتحعؿتشمهاتتاي ماءاتتاير تتقـع
حعؿتشمهاتتاي لطتتلم رهل،تكهذات لتحلثتلليوعلتف تاغلبتدكؿتايملاع،ته ل لتثلرتتايشععبت  ت ليػلت
ضلتاي لطتتف ت صمتكف تاياو ،تفاولتظلتايصماعتف تلقاػتتايػلكؿتايرػ تيػمتت ػرطعتاي ػاطمةتهلػىتاي ػلطتت

لرضػػتتكايجػػعار،تكقػػلتاحرػلـتايصػػماعتفاهػػلتنظػػمانتيهرػػماؼت  ػذتايبلايػػت،تيػػلكرتحػػعؿتشػػمهاتتاي ظػلـتكشػػمهاتتايوع
،تكوػلت لعنتايلكؿتايخلر اتتلشمهاتتايجعارتكلأنهمتيوجلعفتشععلهمتللينته تاي ظمتاير تيزايػ تتحكػمتاياػـع

تهعتايحلؿتف تنعريل.
ت

كنظػػػمانتيرعػػػلدتايثػػػلرتكت ػػػععتايصػػػماعتحػػػعؿتشػػػمهاتتاي ػػػلطتتنػػػعاءتلػػػا تانظوػػػتتايحكػػػمتاي ػػػللقتتكلػػػا ت
رضتتكايجعارتاكتلا تايطماؼتايذي تشلركعاتف تص عتايجعرات،تللإلضلفتتايىتت لرعتايحلاث،تفان لته لتايوعل

ن كرو تلذكمتاثلرتايصماعتهلىتايشمهاتتف تاياو تف ت ماحلهػلتايورعلقبػت،تك وػعذجتيوكػ تايقاػلستهلاػتتيوػلت
تاحلثثتايملاعتايعمل ت  تصماعتحعؿتايشمهات.

ت  

                                                           

تت2)) تد. ت   تيلورمة تكقضلاات تكقلنعنات تدنرعريت تدرانت تايوؤدة تي ليم تثعرة تايعقلد: كحرىت3122|2|36هولد
ت.:36،تصػ3124ـ،ت كربتتك طبعتتايوّللتايعمل ،تايقلهمة،ت3123|7|41
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 اخلليجيةأوالُ: شرعية ادلبادرة 
اثلرتتايوبلدرةتايخلاّاتتايكجامت  تايّلؿتحعؿت للتشػمهارهل،تفػليبعنتيعرقػلتلػلفتايوبػلدرةتيػا ت
يهلتأمتن لتقلنعن تاكتدنرعرمتفقلتهصو تلكلاهول،تكولتانهلت ػلءتتل ػلءتهلػىتارداهتخلر اػتتيتتعبػمتهػ ت

ايحلتاي جلتاير تتّ بتايبالدتتارادةتايشعبتايصلحبتايصالتيلشمهات،تفاولتنظمتاياهلتايبعنتايخمتللنهل
ت.(2)اينزيؽتاي تحمبتاهلات

ت

يوكػػ تاي ظػػمتيشػػمهاتتايوبػػلدرةتايخلاّاػػتتلو ظػػعري ت خرلوػػا ،تايكؿتدنػػرعرمتقػػلنعن ،تكفػػ تايعاقػػعت
كاعخػػمتنالنػػػ ،تا ػػلت ػػػ تاي لحاػػتتايلنػػػرعريت:تفليلنػػػرعرتاياو ػػ تيػػػمتيػػ ظمت ػػػلتي ػػوىتلػػػليرعافقتاي النػػػ تاكت

رالناتت بكمة،تكيتيعمؼت لتاطلقتهلاتتراا لنتتعافقالن،تكيك ثتهليهتايحليتتاير تيخلػعتلليلهعةتيالنرخلللتت
افتيرعيىتت  ثتهلىت(227ولدةت)فاهلت  صبتراا تايّوهعريت،تاكتهّزةتايلاامتف تايلنرعرتحانتقض تاي

يػرمتخاليهػػلت هػلـتايمالنػتت ؤقرػػلنتنلاػبتايػماا تيوػػلةتيتتزيػلتهػ تنػػرا تيع ػلنت ػ تتػػلريختخلػعت  صػبتايػػماا ت
.تكطليوػػلتافتايرع ػػثتاي النػػ ،تيل ػػلطتتكايوعلرضػػت،تكػػلفتقػػلتاتوػػقتهلػػىت(3)إ ػػماءتانرخللػػلتت ليػػػلةتيلػػماا 

ت ػػلامتاي ػػلطتتي لاػػبتايػػماا ،تف عرقػػلتافتهػػذهتايوػػلدةتكلنػػ تكوالػػتتلرحقاػػقتايهػػلؼ،تكلهػػذاتكلنػػ تاي ػػلطتت
متاضػػلفرهل،تايرػػ تصػػلدرتتحقػػعؽتانرقلػػ تلعانػػطتتايشػػمهاتتايلنػػرعريت،تدكفتايحل ػػتتايػػىتايشػػمكطتايرػػ تتػػ

ت.(4)دنرعريتتيل لخبا ،ت جلتحقتايرمش تكحقتايخرالرتلا تايورمشحا تكفقتلما ّهمتاي النات
                                                           

يوقماطاتتف تايجعرةتاياو ات:تلحعثتك  لقشلتتاي لكةتايوكميتتايجعرةتكاينرقلؿتايليوقماط ت(تد.ت حولتايظلهمم:تايفلؽتايل2)
ف تايعط تايعمل تنحعتخطتتطميقت،ت مكزتدرانلتتايعحلةتايعملاتتلليرعلكفت عتايوعهلتاي عيلمتللإلنك لريت،تايطبعتتاألكيى،ت

ت تيعياع ت/ تصػػػ3123لامكتتتوعز تهبلايولكتايوخالف5:3ـ تد. تككذا ت  ت. تايطميق تخطت تايجعرة، تإيى تاألز ت ت   تاياو  : 
(،تلحعثتك  لقشلتتاي لكةتايوكميتتاير تنظوهلت مكزتدرانلتت3اينربلادتإيىتايجعرةتكانرقلؿتاي لطتتكاينرقلؿتايليوقماط )

يم،تايعلدت،تصحاوتتايشلرع،تتقلرت596ـ،تصػػػ3123،تلامكت2ايعحلةتايعملاتتلليرعلكفت عتايوعهلتاي عيلمتللإلنك لريت،تط
ت.6ـ،تصػػػػ3124 لرستت:2(تايجالثلءت583)
(تهلىتافت))ف تحليتتخلعت  صبتراا تايّوهعريتتأكتهّػزهتايلاامته تايعولتيرعيىت هلـتايمالنتت227(تنص تايولدةت)3)

ةتيلماا ،ت ؤقرلنتنلابتايماا تيولةتيتتزيلته تنرا تيع لنت  تتلريختخلعت  صبتايماا تيرمتخاليهلتإ ماءتانرخلللتت ليػل
كف تحليتتخلعت  صبتراا تايّوهعريتتكنلابتايماا ت علنتيرعيىت هلـتايمالنتت ؤقرلنترالنتت ّل تاي ػعاب،تكإذاتكلفت ّل ت
اي عابت  حػالنتحل تايحكع تت حلترالنتت ّل تاي عابتيوولرنتت هلـتايمالنتت ؤقرػلن،تكيرمتانرخلبتراا تايّوهعريتتخالؿت

تلنت  تتلريػختأكؿتا روػلعتيوّػل تاي ػعابتايّليػػل(( لةتيتترّػلكزتنرا تيع ػ
تانهلت4) تأمتشمهات،تطليول تيمتتك تيرعطاهل ت ّل تاي عابتهبمت صلدقرثتهلىتايوبلدرة، تاير تاتخذهل (تحرىتتلكتايخطعة

(ت  تايلنرعرتت اتهلىتك عبتانرورلءتايشعبت269احرعتتهلىت خليوتتصميحتتككاضحتتيللنرعر،تحانتافتايولدةت)
لعنت عادتايلنرعرتك  هلتهلىتنبالتايوجلؿت لتيخاتت اامتشكلتايلكيت،تك لةتايمالنت،تكه ت  تايوعادتاير تتتعليلتهلى

تخعيو تح بتايوبلدرة،تككلفتايكيىتافتيرمتاينرورلءتهلاهلت بلشمةت  تايشعب،تيركر بتايشمهاتتايوطلعلت.
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ك  تاي لحاػتتايقلنعناػت:تك ػلتتايوبػلدرةتايخلاّاػتت عابػتتلعػلةتهاػعبتقلنعناػتتاهوهػل:تانعػلاـتايهلاػتت
يتت ػػػر لتايػػػىتصػػػالحاتت ػػػ تايلنػػػرعرتاكتتايقلنعناػػػتتاكتهاػػػبتهػػػلـتايخرصػػػلص؛تكهاػػػبتاإلكػػػماه،تكوػػػلتانهػػػل

ت.(3)  تايقعانا تاياو اتهلدانت،تكولتخليو ت(2)ايقلنعف
ت

فتايوبػلدرةتقػلتادتتايػىتت حػ تايػماا تهػ تفعلػىتايػمغمت ػ تأكا لت  تاي لحاتتاي الناتتكايع كميت:ت
  صػػبت،تكيػػعتلطميقػػتتدنػػرعريت)اينرخلبتايصػػعريت(تايتانهػػلتدفعػػ تلوشػػمكعتتق ػػامتايػػاو تايػػىتاقػػليامتهبػػمت

كولتانهلتاهط تاحزابتايوعلرضتت بر لهلتف تايحصعؿتهلىتايحكمتكيعتلليوشلركتت  محاتتايحعارتايعط  ،تت
كهلاػثت،ت(4)ريتتكراءتظهمهل،ت بمرةت عقوهلتللنػثتحولظػلتهلػىتد ػلءتاياو اػا اي  باتت ؤقرلن،تكر  تلليوطليبتايجعت

كلنػػػ ت ػػػ تثػػػمتتيوكػػػ تايقػػػعؿتافتايوبػػػلدرةتهصػػػو تلليشػػػمهاتتايلنػػػرعريتتكايقلنعناػػػتتلليكل ػػػلتفػػػ تايػػػاو ،تكت
تايوخم لتتخلرجتاطلرتايشمهاتتايلنرعريتتكولته تخلرجتايشمهاتتايشعباتتاكتايجعريتتايضل.

ت

 مؤمتر احلوارثانياً: شرعية 
 ػػ تالػػمزت خم ػػلتتايوبػػلدرةتايخلاّاػػت،تهقػػلت ػػؤتومتيلحػػعارتلػػا تايطػػماؼتاي النػػات،تك ػػ تايطباعػػ ت
ايقػػعؿتلعػػلـتشػػمهاتتهػػذاتايوػػؤتومتايػػذمتفمضػػرثت هػػتتهػػ تنو ػػهلتخػػلرجتاطػػلرتايشػػمهات،تكهػػالكةتهلػػىتذيػػكت

اهوػلؿتايوػؤتوم،تك  هػلتتضلفمتتهعا لتاخملتاكلتتهلىتهلـتشمهارثت  هلت لتيرعلقتللعيالتتاير تنظو ت
ت لتيرعلقتلرشكالثتكاخرالرتايوشلركا تفاث.

                                                           

تللي ل2) تاك)هابتيرعلق تايرشميع تيخاتهابتاينحماؼته  تفاول ت  ا تيطمف ت( تاتهلـ تتع اث تفاوك  تايرشميع(، ت   يت
تايعزاريتت تايوقلهل تنصفتهلد تفو ح تكلاهول تيلطمفا تدكفتغامهول، تحانتتمكزتتكاحرعتتهلىت صلي تخلصت ايوبلدرة،
تايرقميمت تايصالحات، تايوبلدرات ترا ع: تاياو  ، تايرشميع تيقرض  ت ل تغام تهلى تلعنتايطماؼتحصلنث تك  ح  للير لكم،

ت.224،ت م عتنللق،تصػت3123ّ تاينرماتا
(ت  تقلنعفتاينرخلللتتايعل تتكاينرورلءت76(ت جالتخليو تايوبلدرةتتقلنعفتاينرخلللتتاياو  ،تفليب لتايمالعت  تايولدةت)3)

ت ت   تلأقل تاينرخلللتتايمالنات تإ ماء تيّعز تي تحم  ت وهعرت3ت اتهلى:" تكهكذا تايومشحا ". تحقتت   ت   اي لخبا 
 تتاي لخبا ت  تحقتايخرالرتايحم،تفومض تنلابتايماا تكومش تتعافق تلا تايحزابتاي الناتتكارادةتايخلرجت،تكحمتايرمش 

ت  تايلاهوا تكايمهلةتتكهلىترأنهمتاي ععديتتكاي ميكلف.تككلتهذاتاتىتخلرجتإطلرتايشمهات.
ياو "،تنلكةتلع عاف:تايوبلدرةتايخلاّاتت(ترا ع:تد.تهبلاي الـتايوحطعرم:ت"ايو لرتايرلريخ تيلرلخالتتاإلقلاواتتف تا4)

ت تقطم، تاي النلت، تيأللحلثتكدرانت تايعمل  تايومكز تطوعحلتتايجعار، تتحقق تكيم تيألز ت ت زاات فبمايم،تت:2قل  تحلعي
ت.3123



 
 

32 
 

  

فبخصعصتت ظامتاهولؿتايوػؤتوم:تتػمتتشػكالتايوػؤتومتلكػلت ػلتفاػثتلػلأت ػ تتشػكالتيّ ػتتايتصػلؿت
كايلّ ػػتتايو اػػت،تايرػػ تاهػػلتتاي ظػػلـتاينلنػػ تكاياػػلتتايعوػػلتفاػػث،تكحػػلدتت  ػػلراتتاي قػػلش،تككاواػػتتحػػلت

 قلش،تهبمتيّ ػتتنػوا تيّ ػتتايرعفاػق،تلمالنػتتراػا تايوػؤتومتايػذمتخػعؿتيػثتايخالفلتتهلىت عضعهلتتاي
صػػػالحالتتكباػػػمة،ت وػػػلتيخػػػليفتلصػػػعرةت لاػػػتتايوبػػػلدرةتايخلاّاػػػت،تايرػػػ تنصػػػ تلػػػلفتقػػػماراتتايحػػػعارتترخػػػذت

ت.(2)لليرعافق،تكيا تلارادةت  ومدهت  تايماا 
ت

اػلتفػ تايوػؤتومتكن ػبتت ػ تناشػلرؾتا لتللي  بتتيحقتايروجالتكايوشلركت،تفقلتتمتتحليلتكاواػتتايروج
ف تايحعارت  تايوكعنلتتاي النات،تك  تغامتايوكعنلتتاي النات،تكنعهاتتايشخلصتايوخرػلري تيلوػؤتوم؛ت
  تقبلت  لكبتاي متايورحلةت ولؿتلػ تهوػم،تلعػلتافتتػمتتوعيضػثتنهلااػلتيح ػمتن ػبتتكػلت كػعفتنالنػ ت

ت.(3)ككمتيعطىت  تايوقلهلتح بتك هتتنظمة
ت

ايحكع تتيمتت رطعتايّلدتا عات  لنبتتيحػعارت ّروعػ تا ػ ،تحاػنتتخلػلتايوػؤتومتايعليػلتتكولتاف
،ت وػػلتيػػعح تلػػلفتايحػػعارتتػػمتهبػػمتضػػ عطتنو ػػاتتكاقرصػػلديتت(4) ػػ تايحػػعادثتايل عيػػت،تضػػلتلعػػنتايهضػػلء

كا  اػػتتتوػػلرستهلػػىتايوكعنػػلتتاي النػػاتتايوشػػلركت،تلوع ػػىتافته ػػلؾت ػػ تفػػمضتارادتػػثتايو وػػمدةتهلػػىتكػػلت
تم لتتايحعارتاكتلعضهل،تكاي راّتتكاحلةتيكلتايوخم لت. خ

ت

تلػكتايوجليػبتايرػ تذكػمت،تايتانػثتكػلفتيوكػ تافتيلحقهػلتشػعت ػ تايشػمهاتتاذات ػلت ػ تكهلىتايمغمت
اػػ تلقبػػعؿتفػػ تانػػرورلءتشػػعب ،تكنراّػػتتيعػػلـتايقاػػلـتلػػذيكتفػػالتيوكػػ تايحػػلينتهػػ تامتشػػمهاتتيوػػؤتومتظح

تحانت خم لتث.ايحعارتنعاءت  تحانتتشكالثتاكت  ت

  
                                                           

تيلحكمتدكفت2) تكايذمتاكصلث تايماا ، تايّلنبتايذمتيربعث تيخل ت تايحعار تف ت ؤتوم تكايلعاا ت تيقلتهاأتتكلتاألنظوت )
للتتت لف ات.تفقلتكلفتايماا تهعتراا تايوؤتومتكف تنو تايعق تراا تيلّ ثتايرعفاق،تك  تثمتشكلتيّ تتاخملتانرخل

ي  تتت21(ت  تاي ظلـتايلاخل تيلوؤتوم،تايصلدرتلقمارت وهعرمترقمت52لمالنرثتيلب تف ت عضععتايقليام.ترا ع:تايولدةت)
ت.3124

ت.86،ت م عتنللق،تصػت3124(ترا عت:تايرقميمتاينرماتاّ تاياو  ت3)
ت4) ت لللف، تهبلايكميم تايلكرعر تايحعار ت ؤتوم تاغرالؿتهضع تتم تاحولتشمؼت33/22/3124( تايلكرعر تاغرالؿ تتم تكول ،

،تكاخمكفت عرستضلهمتانليابت8/23/3124،تكتمت حلكيتتاغرالؿتايلكرعرتيلنا تنعالتنعولف،ت32/2/3125ايلي ،ت
ت ترا ع: تايوؤتوم. تقلهت تداخل تكايضمب تايعلدايرهليل تاييلـ، تصحاوت تككذا: تايعط  ، تيلحعار تايمنو  ،ت24432ايوعقع

تـ.3125|2|33
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 ثالثاً: شرعية مجلس النواب
ـتحاػنتيكػعفتقػلتانػركولت ػلةتاي ػ ت3122انره تايولةتايلنرعريتتيوّل تاي عابتف تفبمايػمت

،تكوػػػلتانػػػركولتفرػػػمةتايروليػػػلتايرػػػ تشػػػمههلتايوّلػػػ تي و ػػػثتفػػػ تفبمايػػػمت(2)نػػػ عاتتايرػػػ تحػػػلدهلتايلنػػػرعر
،تيوخليورهػػػلتيلوػػػلةتايو صػػػعصتهلاهػػػلتفػػػ ت(3)ـ،تايبلي ػػػتتنػػػ را تكػػػل لرا تكايوشػػػكعؾتفػػػ تشػػػمهارهل:311

تايلنرعرتكايوحلدةتل رثتأهعاـ.
ت

،تغاػػمتايلنػػرعريتتكانػػليع تايجػػعرةتاياو اػػتتك ّلػػ تاي ػػعابتيقضػػ تايشػػهمتاألخاػػمت ػػ تفرػػمةتايروليػػلت
ـتيعييػػتتدنػػرعريتتي ػػرثتأهػػعاـتكفػػقت ػػلتتقػػمرهت3114حاػػنتأفت ّلػػ تاي ػػعابتايحػػلي تقػػلتانرخػػبتفػػ تهػػلـت

ـ،تإيتأفتاتولقػلنت:311،تككػلفت ػ تايوورػمضتأفتت رهػ ت لتػثتايلنػرعريتتفػ تالميػلت(4)او  أحكلـتايلنرعرتاي
                                                           

ت(ت  تدنرعرتايّوهعريتتاياو ات.ت76(تايولدةت)2)
(ت"تأفت ّل ت(تكف تهذاتايصلدتقلؿتراا ت مصلتايبميولفتاياو  تف ت قلللتتصحواتتأ ماهلت عتككليتتانبلءت)تشارخعا3)

اي عابتايحلي تغامتشمه ،تكأفتكلتايروليلاتتكايورماتتاينرقلياتتيلوّل تانره ،تكانعقلدتايوّل تف تظلتهلـتشمهارثت
كهلـتاكرولؿتاي صلبتتوالتانرهلكلنتيللنرعرتاياو  ،تكانرهلكلنتيحقتايشعبتايذمتصعتتيو تيوجلثتف تايبميولف،تككاض تأفت

فلؽتايعط  تقلتي عك تهلىت ّل تاي عاب،ت  تخالؿتت عيلتتنالنات،تكهعدةتايوعلرضتتإيىتاإليرلـتايقلامتف تحكع تتايعت
تت عيتت تكه  تاياو  ، تايلنرعر تخلرج تإ ماء تناكعف تكإنول تيلوّل ، تاصالن تايشمهات تيعال تي  تاييرئلـ تهذا تيك  ايوّل ،

تايخلاّا تايوبلدرة تهبم تايقلاوت تاي النات تاير عيت تاف تكاهربم تشمهات، تغام تترحلثته تكضعتنالنات تأمتل عد تترضو  تيم ت
تإيىت تيخاتتقليمتايماا تاي للقتانرقليرث تلول تاير واذيت تتول لنت عتايالتهل ت ر لقضت  ّل تاي عابت،ت شامانتإيىتأفتايوبلدرة
تيعلت  لفالنتيللنرعر،تكيكلفتتايقعانا ،ت ت عثتخالؿتفرمةتهولث،تكهعت ل  ّل تاي عابتك  حتتايحصلنتت عت واعت  تهولعا

تف تد لءتحا تلو  تايحصلنت ت خعؿ تكغام تشمه  تايوّل تغام تكأف تخلصت تيحل، تيو  تحصلنت تيلوّل تأف تيحق نتي
تلهلتايوّل ،تكأفت  ظولتت ايشعبتيحل،تكولتاكلتراا ت مصلتايبميولفتاياو  تللنهمتيمصلكفتكلتايوخليولتتاير تيقـع

يعقلت ل لتثتحليالنتف تظلتغالبتهائتتايمالنتتكهلـتت لناتتيو اتتيهلتتحمكلتتقلنعناتتف تهذاتايشأفتخلصتتكأفتايوّل 
ت ّل تاي عابت ت لؿتكانعتيشلت  تشمهات تف تذيك: تانظم تأصالن. تشمهارث تإيىتهلـ اكرولؿتاي صلبتايقلنعن تللإلضلفت

  ـ.26/23/3123اياو  ،تتقميمتاخبلرم،تايومصلتاياو  ت
ـ،تكيملتايبعنتأفتايرعليلتانطعلتهلىت3111رعريتتيعلـ(تتمتتوليلتفرمةتايوّل تإيىتن تن عاتتكفقتايرعليالتتايلن4)

احرالؿتصمي تك شا تهلىتارادةتاي لخبتيفتارادتثتاتّه تإيىتإنللتتايعضعتيولةتغامتايولةتايوعليت،تكحانتأفتاي اللتتهقلت
تايعفلءتلثت  تايطمفا تإيتأفتايعضعتهعتايو ؤكؿته تهلـتايعفلءتلليع قلتيفتايروليلتتمتلا تاي لخبتكهضعتايبميولفتي رلـز

تايروليلتكهعتايذمتكافقتهلات،تحرىتكافتتمتا لزتثت  تايشعبت ل عاثتكفعلثتحانتأفت ّل تاي عابتهعتايذمتأقمت بلأ
للينرورلء،تفلينرورلءتغامتاينرخلبت  تحانتاإل ماءتكايطباعتتكاي راّتتكايهلؼ.تانظمتف تذيك:تايوحل  .تأحولتهلىت

.تكيالطالعتهلىتايومؽتلا تاينرخلبتكاينرورلءتيرمتايم ععت224اياو ،ت م عتنللق،تصػتايعاده :تايوأزؽتايلنرعرمتف 
تايحقعؽت ل عتت تيكلات ت قل ت ت قلرنت(ترنليتتدكرعراه ت)درانت تايشعب ، تنظلـتاينرورلء تد.ت للمت لدت لدتايحقتنصلر: إيى:

ت تصػ3::2ايقلهمة، تايلكي48ـ، تاي ظمتاي النات، تايبلز: تداكد تد. تلعلهل، تدارتك ل تاإلنال ات، تايشميعت تف تضعء تكايحكع ت ت
ت.ت324ـ.صػ3117ايوكمتايّل ع ،ت



 
 

34 
 

  

لػػا تايحػػزابتاي النػػاتتفػػ تاي ػػلطتتكايوعلرضػػت،تفػػر تايبػػلبتأ ػػلـتايوّلػػ تإلقػػمارتتعػػليلتدنػػرعرمتيقضػػ ت
يػىت،تحاػنتتعافقػ تايحػزابتاي النػاتتهلػىتتأ اػلتاينرخللػلتتإ(2)لروليلتهومتايوّلػ تهػل اا تاضػلفاا 

ـ،تهلىتافتت ػرجومتفرػمةتايروليػلتيلرحػلكرتلػا تأطػماؼتايعوػلتاي النػ ،تكايعصػعؿتإيػىتتعافػقت3122ألميلت
تحعؿتقلنعفت ليلتيالنرخلللت،تتّممتاينرخلللتتاي اللاتتايوقبلتتهلىتأنلنث.

ت

ذيػكتفقػلتافضػىتهػذاتايرعػليلتإيػىتاخػرالؿتفػ ت شػمكهاتتايوّلػ ،تحاػنتانػرولت ػ تكهلىتايػمغمت
 للقتت  تايلنرعرتايذمتيقمرتطميقتتكاحلةتينرخلبتأهضلءت ّل تاي عابته تطميقتتايقرماعت شمكهارثتاي

اي ممتايعلـتكايحم،تلا ولت شمكهارثتيل  را تايضلفارا تتم عتإيىتاتولؽتلا تايحػزابتهلػىتهػذاتايرعػليل،ت
عدهتلليوخليوػػتتكهلاػػتتفقػػلتانػػرولتايوّلػػ تشػػمهارثتخػػالؿتهػػذهتايورػػمةتل اػػمتايطميػػقتايلنػػرعرم،تفاكػػعفتك ػػ

تيللنرعر.
ت

كأزدادتايعضعتنعءنتلظهعرت لتهمؼتلليوبلدرةتايخلاّات،تاير ت لءتتهلىتح لبتكلتايشمهالتتف ت
،تكرغػػػمتذيػػػكتانػػػرومت3125ايػػػاو ،تف صػػػ تهلػػػىتافتيوػػػلدتيلوّلػػػ تهػػػل ا تاخػػػمي ،تيرصػػػب ت لتػػػثتايػػػىت

تايلهعةتيالنرخلللت.،تحانتدخل تايبالدتف تحمللنتاهلات،ت ولتحلؿتدكفت3128ايوّل تقلاولتايىت
ت

،ت(3)كيعػػلتايروليػػلتيوّلػػ تاي ػػعابت ظهػػمانت ػػ ت ظػػلهمتايضػػعفتكايخلػػلتفػػ تهوػػلتاي ظػػلـتاي النػػ 
حانتأفتهلـتإ ػماءتانرخللػلتتايوؤن ػلتتايلنػرعريتتكفػقتايوهػلتايلنػرعريتتايوحػلدةتايخلصػتتلهػل،تدياػلت

.تكولتافتايخالؿت(4)ايوطلعبتهلىتضعفتأداءتاي ظلـتاي الن تكنببتف تافرقلدهتيلشمهاتتكايلهمتايشعب 
تلشمهاتتايوّل تانعك تنلبلتهلىتشمهاتتكلتش ءتف تاياو .

  

                                                           

ت.36ـ،تصػ3117،ت2ـ،تايومكزتاياو  تيللرانلتتاينرماتاّات،تص علء،تط3116(تايرقميمتاينرماتاّ تاياو  ت2)
ولتاهلؽتايوّل ته ت(تاثمتتايروليلاتتاير تحصلتهلاهلتاهضلءت ّل تاي عاب،تخلرجتارادةتاي لخبا تهلىتشمهارهم،ت 3)

ت.3128كحرىتت:311ايقالـتللكرهتايفرماض تكايوقبعؿتشعبالن،تكشككتف تشمهاتت خم لتثت  ذت
تاياو  ت4) تايومكز تاي الن (، تاي ظلـ ت)أداء تاي لوات تايشعبات تايجعرة تإرهلصلت تهشات تاياو  تاألف لم: تأحول ت حول تد. )

ت.41ـ،تصػ3121يللرانلتتاينرماتاّات،تص علء،ت
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 رابعاً: شرعية الرئيس هادي
لػا تاي ػالدةتايعط اػتتاكتايشػمهاتتايلنػرعريتتتايرعػلرضاظهمتتايحليتتفػ تايػاو تنعهػلت ػ تايصػماعتاكت

ايماا تهػلدمتدكفتغاػمه،تكعنػثت ػلءتل ػلءت،ته ل لتاخرزي تهذهتايشمهاتتف تشخات(2)كلا تايشمهاتتايلكيات
هلػػىت بػػلدرةت عرػػمؼتلهػػلت ػػ تقبػػلتايو ظوػػتتايلكياػػت،ت  حرهػػلتشػػمهاتتدكياػػتتلقػػماراتتا واػػت.تانعك ػػ تهلػػىت

تشمهاتتهلدم،تهلىتح لبتنالدةتايشمهاتتايلنرعريتتف تاياو .
ت

ايحػزابت،تل لءتهلىتاتولؽتنالن تلا تلعنت32/3/3123كقلتتعيىتهلدمتايحكمتف تاياو تف ت
،تكلوع بتايوبلدرةتايخلاّات،تاير تايز  تايشعبتكايحزابتاي الناتتهلىتت صابتهلدمتراا لت(3)اياو ات

تعافقالن،تهبمتانرخلبتصعرمتيكعفتهلدمتايومش تايعحاػلتفاػث،ت وػلت عػلت ػ تايعولاػتتاينرخللاػت،ت ح ػع تت
هلدمتهلىتايػاو تلوخليوػتتكاضػحتتتل ههتاي ظمتايليوقماطاتتف تاياو تحانتكي تهصفنلولن،تاي متايذمت

ت.(4)يللنرعرتكايقلنعفتاياو  
ت

(تايرػػ تتػػ ا"ت ػػلةتراػػا تايّوهعريػػتتنػػبعت223كخػػليفت ػػ تنصػػبتهػػلدمتايوػػلدةتايلنػػرعريتترقػػمت)
نػ را تفقػط.تككػمرتهػلدمتايوخليوػتتيلنػرعرته ػل لتتيلوبػلدرةن عاتتشو اتت.."،تحانتكلفتايوللتايز  ػ ت

،تنػعىت32/3/3125-ت32/3/3123نرهػلءت لتػثتايرػ ترشػ تيهػلتفػ ت،تفبعػلتا(5)(225تّلهلتايوػلدةت)

                                                           

اغلباتتايوقهلءتهلىتافتايشمهاتتاي الناتتتع  تايرولؼتكايولفتايشعبتحعؿت شمكعتاكتفكمت عا تاكتحعؿتقالدةتت(تيّوع2)
تاكتلطميقتثعرمت تدنرعريت، تفر وىتشمهات تكنزيث، تلطميقتدنرعرمتانرخلل تت لف  تحم تهلدة تايشمهات تكتكر بتهذه  عا ت،

ته ت حول تد. ترا ع: تثعريت. تشمهات تكت وى تايوكمتيلرفتايشعبتحعيهل، تف  تايلنرعريت تاي رولهات تايعلايت ت حوعد: جولف
ت ليعت تلامكت، تاي النلت، تايومكزتايعمل تياللحلثتكدرانت تهبلايّعادت262،تصػ3125ايلابماي تاي الن تايوعلصم، تد. .

ت.ت26رفع :تايشمهاتتايجعريت،ت م عتنللق،تصػ
اير واذيتتف تاي ظلـتايلنرعرمتاياو  ،ترنليتتدكرعراهت(تد.تيح ت ح  تايو عرم:ت للتايرعازفتلا تاي لطرا تايرشميعاتتكت3)

ت.:51ـ.،تصػ3124ت-هػ2545 قل تتإيىتكلاتتايحقعؽ،ت ل عتتاناعط،ت
(ت  تايلنرعرتت اتهلىتافت"تيرمتانرخلبتراا تايّوهعريتت  تايشعبتف تانرخلللتتت لف ات"،تكولتافت219(تفليولدةت)4)

خلللتتايعل تتكاينرورلءتت اتهلى:"تيتيّعزتإ ماءتاينرخلللتتايمالناتتلأقلت  ت  تقلنعفتاينرت76ايب لتايمالعت  تايولدةت
ت  تايومشحا ".ت3
(تحانتت اتهلى"تقبلتانرهلءت لةتراا تايّوهعريتتلر عا تيع لنتتبلأتاإل ماءاتتينرخلللتتراا تيلّوهعريتت ػليػل،ت5)

تانره تايولةتدكفتأفتيرمتانرخلبتايماا تايّليلتألمت كيّبتأفتيرمتانرخللثتقبلتانرهلءتايولةتلأنبععتهلىتاألقل،تفاذا
  صبثتلركلافت  ت ّل تاي عابتيولةتيتترّلكزتت عا تيع ػلنتكيتتزيلتتنببتكلفتانرومتايماا تاي للقتف ت بلشمةت هلـ

تهذهتايولةتإيتف تحليتتحمبتأكتكلرثتتطباعاتتأكتأيتتحليتتأخملتي رحالت عهلتإ ػماءتاينرخللػلت".ت
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إلضػػلفتتهػػلـتاخػػمتي و ػػث،تهبػػمت ػػؤتومتشػػكلثتكيمأنػػثتشخصػػالن،تكلعاػػلاتهػػ تايشػػعبتكشػػمهارث،تكقبلػػ تذيػػكت
ايقعلتاي الناتتهلىت ضن،تللهعلتهلـتاكرولؿتت واذتايوبلدرةتايخلاّات،تكهلىتافتت ره تفرمتػثتايمالنػاتت

ت.32/3/3126ف ت
ت

 استبدال الشزعية الشعبية بشزعية خارجية  الثانيالفزع 

تشكلتقضاتتايرلخلتايخلر  تكاقعلتيحكمتايعالقلتتايلكياػتتفػ تكلفػتتايعصػعر،تلاػلتأفتطباعػتتهػذات
ايرػػلخلتكاألدكاتتايو ػػرخل تتهػػ تايرػػ تت اػػمتت ػػعتايعقػػ ،تكذيػػكتكفقػػلتيععا ػػلتهػػلة،تفػػ ت قػػل رهلتل اػػتت

فػػ تايػػلكؿتايرػػ تيػػرمتت صػػليحهلايورلخلػػت،تكطباعػػتتتكأهػػلاؼتايقػػعلتاي ظػػلـتايػػلكي ،تكطباعػػتتتعازنػػلتتايقػػعل،
ايرلخلتفاهل،تككذيكتطباعتتايوؤن لتتايلكياتتايقلاوت،تكدكرهلتفػ تاي ظػلـتايػلكي .تكرغػمتذيػك،تفقػلتكػلفت
ت ه ػػلؾت ػػزجتلػػا تأشػػكلؿتهػػلةتكانػػرخلاـتألدكاتت ر عهػػتتيلرػػلخل.تكشػػأنثتشػػأفت عظػػمتايووػػلهامتفػػ تايعلػػـع

ت.(2)اي رولهات
ت

كقلتتزايلتايرلخلتايخلر  تحلةتلعلتقاػلـتثػعراتتايملاػعتايعملػ ،تحرػىتلػلتتايثػمتايلػمزتيوخم ػلتت
ايجػػعرات،تفكػػلفت ػػ تنرلاّهػػلتايحرواػػتتافتتعػػلظمتايػػلكرتايخػػلر  تايػػذمتانػػرولدت ػػ تايصػػماهلتتلػػا تايومقػػلءت

إحكػػلـتنوػػعذةتتاي النػػاعفتداخػػلتدكؿتايملاػػعتايعملػػ تيّ ػػ تايوزيػػلت ػػ تايوصػػلي تايذاتاػػت،تحرػػىتتوكػػ ت ػػ 
كناطمتثتهلىتادارةتايبللافتايعملاتتككاواتتاخرالرت  تيحكوهل،تك ػ تيشػلرؾتاكتيبعػلتهبػمتايرمغاػبتكايغػماءت

تاكتهبمتايرمهابتكايغرالؿ.
ت

كاألصلتف تايرلخلتاأل  ب تأنػثتهوػلتغاػمت شػمكع،تح ػبولت ػلءتفػ تنػاتايوػلدةتايجلناػتت ػ ت اجػلؽت
ضىتف تنصعصتاخملتلّعازتايرلخلتف تاطلرتضعالطتك عليامت حلدةت،تغامتافتايواجلؽتق(3)اي متايورحلة

تهلؼتايىتحوإتاي  تكاي لمتايلكياا ،تاير تنظوهلتف تايوصلتاي للعت  ثتغامتافتتلكتايوعػليامتات ػو ت

                                                           

،ت3125ايقلهمة، ح  تايخضامم:تادارةتايوعضى،تايو ههتايوركل لتيلرعل لت عتايوعضى،تإيرماؾتيلطبلهتتكاي شم،ت ت. دت (2)ت
ت                                                     .427صػ
مت  تايو لمتلثتف تقعاهلتايقلنعفتايلكي تأفتايو ظوتت  تحانتايوبلأتيتيّعزتيهلتايرلخلتف تايشؤكفتايلاخلاتتألت (3)ت

ت  ت اجلؽتاأل مت تايجلنات ت  تايولدة تاي للعت تايوقمة تأشلرتتإياث تكهعت ل تيا تف تهذاتدكيت، تحانتت اتهلىتأنث ايورحلة،
تايواجلؽت لتي عغتيأل متايورحلةتأفتترلخلتف تايشؤكفتاير ت  تصوامتاي لطلفتايلاخل تيلكيتت ل.
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هلػىتاي حػعتايػذمتيرعافػقت ػعتايوصػلي تايخلصػتتتتو ػامهللعلـتايعضعحتكايزدكا ات،تاي متايذمتنلهمتف ت
ت.ت(2)كاضوىتشمهاتتشكلاتتيهذاتايرلخلتلليلكؿتايكبمل،

ت

كنراّتتيذيكتاتخذتتتلكتايػلكؿتصػعرت خرلوػتتيلرػلخل،تفّػلءتت عظػمتايرػلخالتتايخلر اػتتفػ ت
ايشئعفتايلاخلاتتيللكؿتاي ل اتتك  هلتايعط تايعمل تف تتلكتايورمة،تتح تذريعػتتايرػلخلتاين ػلن تكايػلفلعت

 .(4)يرخلصهلت  تفقمهلتك علنلةتشععلهلتتللي ظلـتايليوقماط تكنال،تك  لهلتهلتيألخذت(3)ه تحقعؽتاين لف
ت

ياعاػلهتايػىتنػامتثتايكيػىتايقلاوػتت نػبروبم، أحػلاثتايحػلدمتهشػمت ػ  ايتافتهذاتايو حػىتت اػمتلعػل
قبػل،تت  ػ   عمكفػت تكػ  يػم هلػىتايع ػفتكانػرخلاـتايقػعةتايع ػكميتتاينػرعولريتتتحػ تشػعلراتت ليػلة

كايوحلفظتتهلىتاي لمتكاي  تايلكياا ،تكايحولظتهلىتاي  تايقع  ،تاي متايذمتكليحمبتهلىتايرهلب،ت
ت.(5)ايرلخل" هلـ " بلأ ك "اي الدة" اخلتلليوبلدئتايعل تتايمانختتف تايقلنعفتايلكي تك  هل

ت  

                                                           

(1( Eleanor Prisco, An Assessment of the Transition of Arab Spring, Op, cit, P.6. 

تمتتح تذريعتتايحولظتهلىتحقعؽتاين لفتف تدارتفعر،تكرغمت(تيكو تايشلرةتايىتافتتق امتاي عدافتايىتدكيرا ت3)ت
تق امتاي عدافتايتانثتيمتيرمتتحقاقتايهلاؼتاير تلمرت  تا لهلتايرلخل،تكظل تايكضلعتاين لناتتهلىتحليهلتحرىتيع  لت

تايرهل تتمتتح ت بمرتايحولظتهلىتاي  تايقع  تاي ميك تك كلفحت تافتغزكتايعماؽتكتل امه تكلعلتافتحققتهذا،تكول ب،
اي ميكاعفتهلفهمت  تدخعؿتايعماؽ،تظهمتتتقلريمتصلدرةت  تاينرخبلراتتتشامتايىتافتاي زكتقلتتمتل لءتهلىت علع لتت
تافت تغام تلليّولهلتتايرهللات، تكصوعه ت ل تكيا تفاهل تايشل ل، تايل لر تكافتايعماؽتخلي ت  تانلحت تدقاقت، تغام انرخبلريت

تايىتلؤرةتحقاقاتتيلّولهلتتايرهللاتتكايرواازتايطلاو تكايوذهب .تايرلخلتانومته تتحعؿتايعماؽ
(تكجامات لتتقلـتايلكؿتايعظوىتنو هلتكو قذتكه تف تايعق تذاتثتت لهلتايليكرلتعريلتتكتلهوهلتحولظلتهلىت صليحهلت4)ت

تيلض طتكايلر تكنالت تكحقعؽتاين لف تاي قل تكت رخلـ تايشععبت قلللتهلؼتاخم تيباع ت  رعلة تكلفتكتبلك تاف تفبعل زاز.
ايرلخلت حصعراتف تايوبمراتتذاتتايطللعتاين لن ،تصلرتتيثت بمراتتكصعرتهليلةت  تا لتاصبلغتايشمهاتتهلاثت خواتت

 ح  تايخضامم:تادارةتايوعضى،ت ت. .تد2:8اينبلبتايحقاقتتيلرلخل.ترا ع:تد.تنلولفتايععدة:تانئلتتايجعرة،تنللق،تصػ
ت                                                     .429 م عتنللق،تصػ

ت(.3(ترا ع:تنصعصت اجلؽتاي متايورحلةتكتحليلاتايولدةت)5)
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كيبالفت للتتعػلظمتايرػلخلتايخػلر  تكػلثمت ػ تاثػلرت ع ػتتايملاػعتايعملػ ،تنػ ذكمتلعػنتاي وػلذجتفػ ت
،تيػػمتي حصػػمتايػػلكرتايخػػلر  تفػػ تتقػػليمتايػػلهمتايلللع لنػػ ،تكتب ػػ ت(2)فوػػ تايحليػػتتاياو اػػتهػػذاتاي ػػالؽ،ت

يورحػلة؛تلحّػهتايقماراتتاي واتتايوّحوت،تللتتوػلقمتياضػعتايػاو تتحػ تايب ػلتاي ػللعت ػ ت اجػلؽتاي ػمتا
كاهاػػتترغػػمتانهػػلتيػػمتتشػػكلتامتخطػػمتهلػػىتاي ػػ تكاي ػػلمتايػػلكي تكيػػمتيػػرمتت ػػّالتأمتاهرػػلاءتهلػػىتايػػلنت ػػ ت
ايلكؿتايوّلكرة،تاكتحرىتهلىت وماتتايرّلرةتايلكياػتتفػ تايبحػلرتاياو اػت،ت وػلتشػكلتنػللقتتكلػلدرةتخطاػمةت

تهلىتاي ظلـتايلكي .
ت

افت  ػل تضػلتال ػلءتايػاو تك قلراتػث،تكل ارػثتايرحراػت،تكانرومتايرلخلتياصلتايػىتايشػرماؾتفػ تهػلكت
كللأتايعلكافتهلىتايػاو تدكفتأمت صػعغتقػلنعن تاكتقػمارتدكيػ ،تاذتاهلػ تنػوامتاي ػععديتت ػ تكاشػ ط تهػ ت

،تهالكةنتهلىتانثتتمتتعصافتايحلاثتللنهلتحمبتضػلتاطػماؼتخلر اػتتاياو ايبلءتف تحولتته كميتتضلت
تتللعتتيلوذهبتايشاع .

ت

ف تايحليتتاي عريتتفقػلتهضػلتايرػلخلتايخػلر  تايصػماعتلػا تفصػالا تحاػنتتب ػ تلعػنتايػلكؿتا لت
ايكبملتدهمتايوعلرضتتفاولتتب ىتايبعنتايخمتايعقعؼتلّلنبتاي لطت،ت ولتنلهمتف تت عامتحلةتايصماعت
تكانػػرومارهتحرػػىتاي ػػلهت،تكيرضػػ تذيػػكت ػػ تخػػالؿتتصػػميحلتت لػػعؾتككزراءتخلر اػػتتدكؿتايخلػػاه،تكا ميكػػل

ظهػمتايصػماعتهلػىتانػثتصػماعتدكيػ تهلػىت ػ تثػمتكاكركللت  ت هػتتكركنػالتكايصػا تكايػمافت ػ ت هػتتاخػمل،تكت
كػػلتذيػػكتادلتايػػىتتػػل امتنػػعريلتلصػػعرةتشػػبتتكل لػػتتكتهّاػػمتايواليػػا ت ػػ ت،ت(3)ح ػػلبتنػػعريلتارضػػلتكان ػػلنل

ت.(5)كهلىتنو تايو عاؿتنلرتتايحلاثتف تيابالت،(4)ال لاهل
                                                           

(تيقلتاخرزؿتايعلكافتاياو ؛تكايشمهات،تف تشخاتهلدم،تايذمتنصبتلوقرمحهمتراا لتيلاو تيولةتهل ا ،تكاهل  تاكجمت  ت2)
تايىتايحلفتايع كممت تانضول هل تدكيت تهشمة تهبمتايو لهلةتثولنات تهلىتايوشلركت تكلميطلنال تاهل  تا ميكل تفاول تاي ععديت، لقالدة

ايلع  رات،تكحلدتتايهلاؼتايعل تتيلحمبت  تا لتايحولظتهلىتاي لطتتف تاياو .ترا ع:تكصعؿتهلدمتايىتايميلض،تكقلتنبقتت
ت،ت م عتنللق.37/4/3126هل ت ح  تايحومتكقالداتتحزبتايصالح،تق لةتايعملات؛تكايّزيمة،تلرلريخت

(ترا عت:تتعل ت لثا  :تايخلاهتايطلاو تكايملاعتايعمل تايذمتيمتيحلث،تايشبكتتايعملاتتياللحلثتكاي شم،تتم وتتا ا تاييعل ،ت3)
 .273.تصػت3125،ت2لامكت،تط

تلرلريبتكت لا تايوقلك تتاي عريت،تللتكدفع تيالهرمت4) اؼتلهلت وجلتيلشعبت(تصمح تايخلر اتتاي ميكاتتاكجمت  ت مةتانهلتتقـع
اي عرم،تف تتعلمتكاض تكصمي تهلىتايشمهاتتايشعباتتكايعط ات،تكولتقل  تركنالتللنرحلاثتقعاهلته كميتت ليلةتف تنعريلت
كللشمتتتلخلهلتف تدهمتاي ظلـتهبمتقصفت عاقعتايّولهلتتايرهللاتتاير تانضو تايىتصوعؼتايجعارتكايوعلرضت.ترا عت:ت عقعت

تهلىت عقعتكيكالاك .ت3121عاف"تكثلاقتكيكلاك ته تنعريلتتقميمت علع لت"،تتمتنشمهلتف تايخلاهتايعمل :تلع 
(4(Ammour, Laurence Aïda; La Libye en fragments.In : Annuaire français de 

relations internationals 2013 - vol. 14. Paris : Université de Paris II Panthéon-

Assas, 2013. P,659. 
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انػرقا لهلت ػ تايحليػتتاياو اػتتكاي ػعريتتكتعػلظمتايػلكرتايخػلر  تفػ تايبػ تفػ تكلتتلكتاي جلػتتايرػ ت
قضليلهل،تتعض تايهعةتايعواقتت لاتلا ولتكلفتيعل ت  ت بلدئتكقامتقلنعناتتكدكيات،تكلا تايعاقع،تاي متايذمت

حقػػعؽتيع ػبتاهػػلدةتاي ظػمتفػػ تتلػػكتايوبػلدئتكايشػػعلراتتايزااوػتتنػػعاءتفػػ تايوبػلدئتايلكياػػتتاكتفػ ت بػػلدئت
اين ػػلفتكحميلتػػث،تفكػػلتذيػػكتيػػا تيػػثتأمت ع ػػىتاذاتتضػػلربت ػػعت صػػلي تايػػلكؿتايخوػػ تايو ػػاطمةتهلػػىت

ت ّل تاي  تاكتحرىت صلي تحلولاهل.
 

 اخلامتة

يقلتكػلفتطباعاػلنتأفتيحػلثتاينوّػلرتفػ تايو طقػتتايعملاػتتنراّػتتايػ ظمتايقوعاػتتاي ػلالة،تحاػنتكػلفت
كقػػلتأظهػػمتتايلرانػػتتأفتتكباػػمتكهلاػػلتألز ػػلتتل اعيػػتتكاخولقػػلتتكجاػػمة؛تتايػػمدتانعكلنػػلنتطباعاػػلنتكحرواػػلنتيرػػماكم

تايوػػعاط تايعملػػ تكعنهػػلتيػػمتتؤكػػلتهلػػ تلعػػلت األنظوػػتتايقلاوػػتتيػػمتتكػػ تقلللػػتتيلرػػأقلمت ػػعتايعاقػػعتاياػػع  تيهوػػـع
اينرقمارتكاينرومارتف تإقل تتأنظوتتنالناتتقلللتتيلر لكبتاي لو تهلىتاي لطتتكتتحقاقتطوعحتايشععبت

 تإقل ػػػتتشػػػماكتتحقاقاػػػتتفػػػ تايرعزيػػػعتايعػػػلدؿتيلجػػػمكة،تكتحقاػػػقت شػػػلركتتنالنػػػاتتفعلاػػػتتيكلفػػػتتايطعااػػػفتفػػػ
كايوكعنػػلتتايوعضػػعهاتتيقاػػلـت ّروػػعت ػػلن تنػػلامتخػػلياتإلرادةتايشػػعب،تكنػػللعت ػػ تتطلعػػثتفػػ تتكػػمي ت

كايعنػػالتتايحقػػعؽتكايحميػػلتتاينلنػػات،تتوضػػ تإيػػىت ؤن ػػلتتدنػػرعريتتتوجػػلتإرادةتايشػػعبتللهربػػلرهتاي ليػػتت
تيومتكزاتتايليوقماطاتتايرعلديت.

تت

ـ،تايػػذمتنػػو تلجػػعراتتايملاػػعت3122افتايحػػماؾتايشػػعب تايعملػػ تايػػذمتلػػلأت ػػعتايعػػلـتكهلػػىتايػػمغمت
ايعمل تقلتصلحبثتظهعرتلعنتاييّللالتتف تايبلايتتفاولتيخات كلفحػتتايو ػلدتك الحقػتتايوو ػلي ،تإيت

كط ػػ تاي ػػلبالتتايرػػ تظهػػمتتهلػػىتكػػلت ػػلتهػػعت واػػلتك حوػػزتافتتلػػكتاييّللاػػلتتقػػلتتالشػػ تنػػميعلنتلػػلت
يخعضتايكولحتايشعب تنحعتايّلدتانظوتتحكمتديوقماطاتتهلديت،تاي تايحلتايذمت علتايبعنتيعنتايلديثت

تنل لنتافتشلرؾتف تتلكتايحرّل لت.
ت

عملػ تتكقلتأخطأتكجامكفتتعقعتنّلحت ع تتايجعراتتايعملات،تفلغلبتايوؤشماتتدي تهلػىتافتايملاػعتاي
كلفترلاعلنت خرلولنت  تحانت لتثتكنرلاّث،تفليعليمتايعمل تيتيكواثترلاعتير اامتاحعايثتانولتيحرلجتايىتطعفلفتت

تكل لتايكصلؼتفولتتماكمت  تتشعهلتتيتتكو تقطماتتايملاعتاكتطلثتاكتحرىتكاللثتغ لهل.
ت
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 شػػلرؼت محلػػتت ليػػلةتكيقػػلتنػػلدتاهرقػػلدتهشػػاتتايجػػعراتتايعملاػػت،تلػػأفت  طقػػتتايشػػمؽتاألكنػػطتهلػػىت
أكجػػمت جلياػػت،تكأفتهػػذهتايجػػعراتتنػػعؼتتؤنػػ تي وػػعذجت  ػػليمتيللكيػػت،تيرّػػلكزتإشػػكليالتتكأز ػػلتتايولضػػ .ت
كيك ت لتحلثتفػ تايعاقػعتكػلفت خرلوػلن،تفقػلتتعػمضتهػذاتايهرقػلدتيلرقػعينتايرػلريّ ،تكتوػ تاينرعلضػتت

تت بكػػمة،تحػػا تنبهػػعاتإيػػىتخطػػأتايرصػػعرته ػػثتل ػػا لريعتأكجػػمتتشػػلؤ لن،تهبػػمته ػػثتهػػلدت ػػ تايوجقوػػا تفػػ ت محلػػ
ايخط تيلخلرج،تكأكضحعاتأفتايععدةتإيىتايعراءته تإ كلناتتكاردة،تكيتيوك تانربعلدهل،تألفتحمكتتايصماعت

 يا  تحرواتتايتّله،تكألفتايرلريختيتيوض تف تاتّلهتكاحل،تللتيحولتللينقطلهلتتكايرتلادات.
ت

تتانػػرحعذتهلػػىت  ػػلحتتهلالػػتتفػػ تايكرللػػلتتاي ملاػػتتايرػػ تايػػمغمت ػػ تأفتنػػا لريعتفشػػلتايجػػعراهلػػىتكت
ت لكيػػ تايجػػعراتتايعملاػػت،تفػػافته ػػلؾتنوطػػلتآخػػمت ػػ تايكرللػػلتتتعػػلط ت ػػعتهػػذهتايجػػعراتت ػػ ت  ظػػعرتحػػذر،ت
يرّ بتإطالؽتاألحكلـتاي هلااتتلخصعصتايجعراتتايعملات،تهلىتأنلستأفتايجعراتتظعاهمت ورلةتتحرلجتإيىت

تميت.هقعدتإلحلاثتت ااماتت عه
ت

كإذاتكػػػلفتايػػػبعنتيػػػملتأفتايجػػػعراتتايعملاػػػتتايحلياػػػتتقػػػلتتكػػػعفتايخطػػػعةتاألكيػػػىتنحػػػعتقاػػػلـتأنظوػػػتت
ديوقماطاػتتكت واػتتاقرصػلديتتكرلوػلتنحػعتتحقاػقتايحلػػمتايػذمتراكدتايعػمبت ػ تايوحػاطتإيػىتايخلػاه،تفػػلأل مت

األكنطتتيا تكذيك،تفلألحلاثتايّلريتت عضعهتتهلىتاأل  لةتايلكياتتضو ت شمكعتهليو تي وىتايشمؽ
ايّليػػلتايػػذمتنػػاكعفتلكػػلتتأكاػػلتهلػػىتح ػػلبت شػػمكعتايػػعط تايعملػػ تايكباػػمتإذاتيػػمتتطػػمأت ر اػػماتت ػػ ت

ف تايوقلللتيتيوك تإنكلرتأفتايوعضىتايخالقتتاير تأطلقرهلتكعنلكيازاتراي تكوقل تتيمنمتايلاخلتايعمل .ت
تايملاع.خميطتت ليلةتيلشمؽتاألكنطت لءتت   ّوتتيررعافقتإيىتحلتكبامت عتهذات

ت

ك  تايوم َّ تأفتيرمتايقضلءتهل تآ لؿتايليوقماطاتتاير تانبعج ت عتايملاػعتايعملػ ت ػ تق بػلتاألنظوػتت
اير لطات،تذيكتأفتآ لؿتاأليلـتاألكيىت  تيقظتتايعط تايعمل تقػلتاصػطل  ت ػعتايعاقػعتايقلنػ تيلرحػعيتت

تغاػػمتايوكرولػػت،تكلػػلينت ػػ تاي بطػػتتهلػػىتنطػػلؽتكانػػعتلليليوقماطاػػتتايق لد ػػتتأخاػػمانتإيػػىتايو طقػػت،تنّػػلتتشػػلـؤ
تحعؿتايعليلت  تايعقبلتتكايخعؼتحعؿت ػلتنػاحلثتلعػلتذيػكتإيػىتدر ػتتإلػلاءتايح ػا تيلػ ظمت ايومءتاياـع

تاينربلاديتتايقليوت.
ت

ترؤيت لرحليل ي و  ي اياـع كاقعث أف إي ايحماؾ هذا للايت هلى ن عات ثالث  مكر   فعلىتايمغمت
 أنػث ذيػكتللػلانهل، لعػن فػ  ايحلصل اير اام ظ ل ف  ايو طقت يو رقبل  حروالنت تصعرانت تعف م ك لا ت كاضحت
 اير ااػم فػ  ايو شػعدتاأل ػل تحقاػق فػ  فشػلث أك اي وػعذج هذا ل ّلح ايّـز يوك  ل ي ايماه ت ايلحظت حرى
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ايجعراتتايعملاتتك عتنقعطتاي ولذجتكتوزؽتاي ظميلتتلوعلتاألحلاثتهلىتاألرضتي ب  تايرأكالتأفتتايشل ل
يمتتك تنل وتته تقماراتتنالناتت رخذةت  تهعاصمتغملاتتكإنولت  تهعا لتاقرصلديتتكنالناتتكا رولهاػتت
 حلا ػػتتكػػلفت ػػ تايصػػعبتاير بػػؤتلػػلي ل ارهل،تكهػػذاتيتي وػػ تطبعػػلنتايػػلكرتايخػػلر  تفػػ تاحرػػعاءتهػػذهتايجػػعراتت

تكتع اههلتكخصعصلنتدكرتايعييلتتايورحلةتاأل ميكات.

 عاجـاملر

 تاي رولهات:ت)تانّلازمت(تفمن  ،تهمل ،ت كربتتيب لف،ت أحولتزك تللكم:ت عّمت صطلحلتتايعلـع
تـ.2:88لامكت،ت

 تـ.ت3118،ت2أحولتهلىتايعاده :تايوأزؽتايلنرعرمتف تاياو ،ت ؤن تتايعوافتايجقلفات،تص علء،تط
 تـ.ت8::2د.تإنولهالتايبلكم:تايقضلءتاإلدارم،ت بلأتايوشمكهات،تايطبعتتايجلنات،ت
 تف تايعليمت تايحكم تي ظم تاي رولهات تايرلعثتايقلنعن تكايشمهات تايب اعن : تايب اعن تهبلاهللت لد د.

تـ.3123ايجلين،تنظلـتاحكمتف ت صمتنوعذ ل،ت كربتتاينّلعتايوصميت،تايقلهمة،ت
 تيعياع،تاصعؿتايعولتايجعرمتف ت صم،تدارتاي هضتتايعملات،تللكف.ت34رةتد.تلكمتايقبلن :تثعت
 ت تايعملات تايشبكت تيحلث، تايذمتيم تايعمل  تايخلاهتايطلاو تكايملاع كاي شم،تتيأللحلثتعل ت لثا  :

ت.3125،ت2تم وتتا ا تاييعل ،تلامكت،تط
 متاي الن تكاي ظميلتتـ.تاصعؿتايوك3116د.تثمكتتللكم:تاي ظمتاي النات،تدارتاي هضتتايعملات،ت

ت تثعرة تللكف. تايعملات، تاي هضت تدار تايكبمل، تف ت34كايوذاهبتاي النات تايجعرم تايوكم تكتطعر يعياع
تـ.2:75 صم،تدارتاي هضتتايعملات،ت

 د.ت للمت لدت لدتايحقتنصلر:تنظلـتاينرورلءتايشعب ،ت)درانتت قلرنت(ترنليتتدكرعراهت قل تتيكلاتت
ـ.تاألداءتايرشميع تيوّل تايشعبتكايمقللتتهلىتدنرعريتتايقعانا ،ت3::2ايحقعؽت ل عتتايقلهمة،ت

تـ.:::2دارتاي هضتتايعملات،تايقلهمة،تايطبعتتاألكيى،ت
 ت.3122،ت2ي ليمتلعادرتايصالح،ت كربتتاي هضتتايوصميت،تايقلهمة،تطت36د.خليلتاي التغلنم:تثعرةت
 ايشميعتتاإلنال ات،تدارتايوكمتايّل ع ،تد.تداكدتايبلز:تاي ظمتاي النات،تايلكيتتكايحكع تتف تضعءت

تـ.ت3117
 3121د.تراف تفعدة:ته لصمتك عدتايقمارتايدارم،تدرانتت قلرنت،تدارتاي هضتتايعملات،تايقلهمة،ت. 
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 د.ترفع تهالتنال:تحميتتايرظلهمتكانعكلستطباعرهلتهلىتاير ظامتايقلنعن تف ت وهعريتت صمتايعملات،ت
تـ.3122لات،تدرانتتتحلالاتتنقليت،تدارتايكربتايوصميت،ت عتايشلرةتايىتلعنتايلكؿتايعمت

 .تد.تزهامتايهم  :تايعلايتتاي رولهاتتكضعالطتتعزيعتايجمكةتف تاينالـ،تللكف
 تـ.3118د.تنعلدتايشمقلكم:تاي ظمتاي الناتتايوعلصمة،تدارتاي هضتتايعملات،ت
 ت.2:74 ليعتت4د.تنال تت عنى:تكرلبتايجعرات،تلامكتتط
 لا تثعراتتايعليم،تدارتايوكمتايعمل ،تايطبعتتت2:63يعياعن تت34د.تنلاولفت حولتايطولكم:تثعرةت

ت.2:76األكيى،ت
 د.تنافتايع ل :تايىتاي تيرّثتايملاعتايعمل ،ت)فعضى...ديكرلتعريتتاـتديوقماطات(،ت طللعتنكمي ت

تانرلر،تللكف.
 ت36اي ظلـتايوصمم،تدرانتتألحلاثتثعرةتتد.تصالحتاحولتاي الت عدة:تايشمهاتتايجعريتتكاثلرهلتهلى

تـ.ت3122،تدارتاي هضتتايعملات،تايقلهمة،ت3122ي ليم
 تايعملات،ت تاي هضت تدار تايلنرعرم، تكايقلنعف تاي النات تاي ظم تف  تايوحاط تفعزم: تايلي  تصالح د.

تـ.3111ت-ـ:::2
 ت تثعرة تايّمؼ: تطعاوت تا34د. تايعملات تايّوهعريت تف  تاي الن  تك بلدئتاي ظلـ ت كربتتيعياع يورحلة،

تايحليجت، تاي هضتت2:77ايقلهمة تدار تيللكيت، تايعل ت تاإلدارة تخضعع تكضعالط تايوشمكهات ت بلأ ـ.
ت.ت2:87،ت4ايعملات،تط

 د.تهبلتايورلحتنليمتدايم:تايقلنعفتايلنرعرم،تاي ظميتتايعل تتيلوشكلتتايلنرعريت،ت طللعتدارتايكرلبت
ت.3115،ت5ايعمل ،ت صم،تط

 تا ت رعي : تهبلايحوال تف تد. تايلنرعريت تلليوبلدئ تايوقلرنت ت ع تاي النات تكاألنظوت تايلنرعرم يقلنعف
ت تايوعلرؼتاينك لريت، ت  شأة تاإلنال ات، تايلكؿت3118ايشميعت تف  تايحكم تانظوت تنظماتتف  ـ.

تاينك لريت،ت تايوعلرؼ، ت  شأة تاي ملات، تلليليوقماطالت تايوقلرنت ت ع ت صم تخلصتف  تكلع ث اي ل ات
تـ.2:96

 هومتايبطماكم:تايجعراتتايشعباتتلا تايوطمقتتكاي  لاف،تدارتاي هضتتايعملات،تايقلهمة،تتد.تهبلايعهلب
تـ.3124

 تايوصممت تايقلنعف تف  تكايقلنعنات تايلنرعريت تكضولنلتهل تاي اللات تاينرخلللت تهواو : تكل ل تهواو  د.
 ـ.ت3111كايوقلرف،ترنليتتدكرعراهت قل تتيكلاتتايحقعؽت ل عتتاناعطت
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 كحرىت3122|2|36:تثعرةتي ليمتايوؤدةتدرانتتدنرعريتتكقلنعناتتكقضلااتتيلورمةت  تد.تهولدتايعقلد
ت.3124ـ،ت كربتتك طبعتتايوّللتايعمل ،تايقلهمة،ت3123|7|41

 تـ.ت2::2،ت3د.تهومتحلو تفهو :تاينرخلبتكتأثامهتف تايحالةتاي الناتتكايحزلات،تط
 تكا تايرشميعات تاي لطت تلا  تايعالقت تكولؿ: ت حول تفلت  تدنرعرهلتد. تضعء تف  تايبحمي ، تف  ير واذيت

 ـ.تت3123،ت2كتعليالتث،تدرانتت قلرنت،تطت2:83ايصلدرتهلـت
 تايقلهمة،ت تايعا تيل شم، تدار تكايشععب، تايوجقوعفتكاي لطت تكرلبتايجعراتتايعملات، تفخممتصلي : د.

تـ.3124ق،ت2545ايطبعتتايكيى،ت
 تا تايوبلدئ ت) تايلنرعرم، تايقلنعف تايحلع: تراغب ت ل ل تايوصميتت-يلنرعريتد. األحزابتت-ايلنلتام

تاي الل ت-اي النات تاينرخلل ت-ايروجال تايّليلة،تت-اي ظلـ تايّل عت تدار تايعل ت(، اي لطلت
تـ.3118ـ.ت ل لتراغبتايحلع:تاي ظمتاي النات،تدارتايّل عتتايّليلة،ت3119اإلنك لريت،

 ايوعضى،تإيرماؾتيلطبلهتتكاي شم،تد.ت ح  تايخضامم:تادارةتايوعضى،تايو ههتايوركل لتيلرعل لت عت
تـ. 3125ايقلهمة،

 تاي الن (،ت تاي ظلـ ت)أداء تاي لوات تايشعبات تإرهلصلتتايجعرة تاياو تهشات تاألف لم: تأحول ت حول د.
تـ.3121ايومكزتاياو  تيللرانلتتاينرماتاّات،تص علء،ت

 تاي تايلابماي  تايوكم تف  تايلنرعريت تاي رولهات تايعلايت ت حوعد: تهجولف ت حول تايوعلصم،تد.  الن 
تـ.3125كدرانتتاي النلت،تلامكت،ت ليعتتيأللحلثايومكزتايعمل ت

 د.ت صطوىتهجولفتانولهال:تايملاعتايعمل تثعراتتيمتتكرول،تهالقلتتايعمبتهبمتايعصعرتك  رقبلهلت
تـ.3124،ت2لعلتثعراتتايملاعتايعمل ،ت كربتت للعي ،تايقلهمة،تط

 تيلحمت تايلنرعريت تايول وت تنعامتهطات: تد. تايعملات، تاي هضت تدار تايعل تت:2:9يلتتايومديت، تاي ظميت ـ.
ت.2:76يلحميلتتايومديت،تايلارتايقع اتتيلطبلهتتكاي شم،تايقلهمة،ت

 تـ.2:48د.تكحالترأف ،تد.تكاي تإلماهام:تايقلنعفتايلنرعرم،تايوطبعتتايعصميت،تنعفوبم
 تكاير تايرشميعات تاي لطرا  تلا  تايرعازف ت لل تايو عرم: تيح ت ح   تايلنرعرمتد. تاي ظلـ تف   واذيت

تـ.3124ت-هػ2545اياو  ،ترنليتتدكرعراهت قل تتإيىتكلاتتايحقعؽ،ت ل عتتاناعط،ت
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 البحوث والدوريات والتقارير:

 تايوؤشماتت تايوصممت: تايقرصلد تأز ت تاهلل: تذكم تأحول تايوصممتت–األنبلبت-د. تايوعهل ايحلعؿ،
ت تكاينرماتاّات، تنحعتلما هتايبعلت3127 ليعتت24يللرانلتتاي النات تككذا:تنالنلتتايحكع ت .

بطليتتـ.تاي3127اي روله ،ت ّلتتقطلعتاي لنتتايعل ت،تكزارةتايولياتتايوصميت،تايعلدتايجلين،تيعناعت
تـ.ت31/3/3128،تايوعهلتايعط  تيإلحصلءتايرعن  ،ت3127كايرش التف تايجلنتايمالعت

 تكمانلتت تايرأنا ات، تايّوعات ت شمكهات تاز ت تدنرعر، تك أنلة تثعرة ت رلهت تهبلايحواإ: تاحول د.
تايعلد تكاينرماتاّات، تكاي النات تايلرانلت ت مكز تكايعشمكف،ت343انرماتاّات، تايجلنات تاي  ت ،

تـ.3123
 د.ت عادتايبكمم:تلع عاف"تهلتيرحعؿتايملاعتايعمل تإيىتخميفتاقرصلدم؟"،ت ميلةتايعمبتايقرصلديتت

 .تككذيك:تد.ت41/23/3122،تلرلريخت4836ايلكيات،تايعلدت
 تايهماـ،ت تايليوقماطات، ت ّلت تهمل ، ت  ظعر ت   تايليوقماط  تايرحعؿ تإلماهام: تتعفاق تح  ا  د.

لضلتتكتحعيتتايعاقعتاي الن تايعمل ،تكمانلتتانرماتاّات،تايجعراتتكاينرو.ت23،تايعلدت3124
تـ.3122،تاي  تتايحلديتتكايعشمكف،ت336 مكزتايلرانلتتاي الناتتكاينرماتاّات،تايعلد

 :ايعلايتتاي رولهاتتف تايعط تايعمل ،تكرقتتهولت قل تتايوؤتومتايخل  تكايعشمي ت د.تزيلدتحلفإ
ت.3125عناعتيت31يلومكزتايقع  تايعمل ،تلامكت،ت

 تنولءت ت مكز ت ليل، تانرولض  تي وعذج تتو اميت ت قلرلت تايعملات، تايجعرات تفل وت تلعنعولف: تنلولف د.
تـ.3123يلبحعثتكايلرانلت،ت

 ت تهلـ تنهليت تف  تايعمل  تايملاع تيجعرات تايقرصلديت تايخ لام تحّم تهل م: تهلدؿ تايومكزت3125د. ،
ت.3126ايليوقماط تيللرانلتتاينرماتاّات،تي ليمت

 تايوبلدرةتهبل تلع عاف: تنلكة تاياو "، تف  تيلرلخالتتاإلقلاوات تايرلريخ  ت"ايو لر تايوحطعرم: اي الـ
تيأللحلثتكدرانتت تايعمل  تايومكز تتحققتطوعحلتتايجعار، تكيم تيألز ت تقل  تحلعيت زاات ايخلاّات

ت.3123فبمايم،تت:2اي النلت،تقطم،ت
 تتايطميقت  تاينربلادتإيىتايجعرةتكانرقلؿتد.تهبلايولكتايوخالف :تاياو ت  تاألز تتإيىتايجعرة،تخط

تايليوقماط ) تكاينرقلؿ تدرانلتت3اي لطت ت مكز تنظوهل تاير  تايوكميت تاي لكة تك  لقشلت تلحعث ،)
تـ.ت3123،تلامكت2ايعحلةتايعملاتتلليرعلكفت عتايوعهلتاي عيلمتللإلنك لريت،تط
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 تايل تايشمهات تايى تايجعريت تايشمهات ت   تيابال تنليم: تهل  تف ت ّلتتهل ت حول تلحنت  شعر نرعريت،
تـ.3122،ت33,32ايقرصلدتكايحقعؽ،تكلاتتايحقعؽت ل عتتاينك لريت،تايعلد

 تايحقعؽتيلبحعثتايقلنعناتت ت ّلت تكايوشمكهات، تلا تايشمهات تايوصميت تايجعرة ت ل لتراغبتايحلع: د.
تـ.3122دي وبمتت32,33كايقرصلديت،تايعلدت

 تايفلؽتايليوقماطاتت تايجعرةتد.ت حولتايظلهمم: تايوكميت تلحعثتك  لقشلتتاي لكة تاياو ات: ف تايجعرة
كاينرقلؿتايليوقماط تف تايعط تايعمل تنحعتخطتتطميقت،ت مكزتدرانلتتايعحلةتايعملاتتلليرعلكفت عت

تـ.3123ايوعهلتاي عيلمتللإلنك لريت،تايطبعتتاألكيى،تلامكتتتوعزت/تيعياعت
 تتقمي تايو رقبلات، تكايمؤيت تايحليات تيللرانلتتايرحليلت تايوصمم تايومكز تايوصمم، تايقرصلد م

ت.ت3122ايقرصلديت،ت
 تـ.3124ايرقميمتايخرل  تيشبكتتايو لءيتتاي رولهاتتايعليمتايعمل تكهائتتكامتايلكيات،ت صمتيلعلـت
 ـ،ت8::2الميلتت38ايرقميمتاي هلا تيوّوعهتتايمقللتتايلكياتتايوشرمكتتيالنرخلللتتايبميولناتتاياو اتت

تايل تاينرخلللت، كرب تهلى تايوشرمكت تايمقللت تيوّوعهت تايصالغت تكيّ ت تاينرخلل  ت41هم
تـ.8::2الميل
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