
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 الملخص:

تكتسيياالاتختخاتااالالتييية القالالةافيقاللاالالر اهةالة ملقاليتاافبالادتاافاليثالالمالالمكاخقالالتاال اتللاالالاةلما اللاال

ية اااال ضعالالت سا متهاللاالو سلقالوي سلا ستنافًاالالامللقالال يكللالالاكويقالا سثالالةواخلثالوتارجقالةقلالفورهاللاالت و

للتاا لالالاستوريالادخلةالعلىالالةغماليثالالكلمقالالااسمقالوالفاصلقالالتاالتاوفاللةهلسالالرملور قاللاالتاا االشكلالتلكال

لةاتعالاالاالاكويقالويكوخاتلا.الوعلىالتااالسنتلثاليثالاتختخاتااالالةهاسلقالتيكلالاتختخاتااالالتية القالالم يعالعةا االل

صالقالالتاال مةالتلاالعااال ستةالااللاالظلالالظةوفالال صلقالالةهلسالالم شخ صللقاللاالتاا اال يثاليا والالةافماليةالقاليف

سقاليثالالماليكوثهاللاالاكمالالاولقالالر اهة قال سلقالخاي الا   التوتفللةقالوالتاالتة ثالاظوظهاللاالالترا االلالابالرها

يالادخلةالتأثةالغلةالرجااالوالذيال تلحاللةهلسالالرملور قال رل  االلهالالتاا لالالاسييتورالوعلابالةولىال9111ينذالسيينقال

الالترا االلفتةبالواااباللةط.

والعلىالتااالةقلاليثالشلةالعثالاتختخاتااالالتية القالالتاال ستةاللاالاليارعالالر اهةيالتاةوفالشا االتسارعاليختلفالادا ابال

ضعال لاكللاالعلىالة ا سااالادخلةبالوو ضعالاللم ساتقالال يثاليثالةجلالو سلقالالخطىالوت سلا ستااافاللخوضالغمارالال قالات

اختخاتااالتتةصا االالاا االيثالالاةاااالللسالآخة االالت و ةالوعامالوجوفالضماخااالاةلةلقالتختخاتااالاةبالوخ  لقالولكثال

ة ضاالياىالجا قالالنظامالالسلاساالالر اهةيالوسالهالإل رافالالولالسلاسلقالاةلةلقالتسمحالتاختةالالآيثالوسلسالللسلطقال

شييةعلقالالروربالالتاة ة قالوتأتىاللااالالسيياعقالتمة ة االلرللالاتسييتةخلاليثالخخلالالتاالتالت الالتلاالخخاقالتاتكمالإلىال

اتاتكاماللليييةعلقالالييياالقالوالماافدالالا مةةابلقالتالااالعثاليرا لااالسييلطو قالقاالتىفيالإلىالاخ تقاااليتاافبال

الاتخاكاسااالسلاسلاالواجتماعلا.الال

القةاءباليختصةباللاالالتاا لالالاستوريالالرا ا:

يثالالاستورالالرا االعلىالاستاااثال لئقالعللااليستةلقالال911خصتالالمافبالال"لمستةلقاللمةاقاقالاتختخاتاا:الالللئقالالاللاالا

سلقالوالتتكو ال سلا يارتهاللألا ابالال ست صلقالوبنلقال النلاالرهلسالالرملور قالتااالا شخ سلاال لمةاقاقالاتختخاتااالتةة

ضاءالوال النلمالرهلسالالر ضابال ةتةالمالالمرلسالادعلىالللة ساوياليثالق يكلاليت ستةلقالت ملور ق،الإلىالجاخبالكفاءااالي

 تمالاختلار االيثالالمرتمعالالماخاالال النلاالرهلسالالرملور ق،الوتتمرلاليلمقال ذهالالللئقاللاالاإلشييةافالعلىالعمللااال

ية القالوالتنظلملقالالتاالتاكمالالامللقال صوصالالت سلثالالن صلاااللتا صلاغقالتو يةاجاقالاإلفاربالللةواهمالاتختخاتلقالو

ال(9.ال)ال"اتختخاتلق

شفاللقالوتلذاال سلةالعلىال سلةالالامللقالاتختخاتلق،الوتال تااىالفورالالللئقالالاللاال"الال يةفالعلىال لإ الاإلفاربال االيثالت

اتختخاتااالالوخ ا تلاال"الكماالجاءاللاالخفسالالمافب،الو والياالةثارالايتااضالالماارضقالالتاالتةىالتأ الالسلطقالةفاراالللاالظلة اال



 
 
 
 
 
 
 

شةاف صخالقالاإل ضةوربالإعطاءال ستةلقالوإتاافالاإلفاربالالتاالتتلملاالالللماال تالقالتمطلالااللاال علىالاتختخاتاااللللئقالي

سلطقالتةلضالوجلقالخظةال سلطق،الغلةالة الال صالحالةا ابالال ضقالتاامالالالافالوالتت و ةالاتختخاتاااللاالكلاليوعاالل الماار

البالماارضقالتاعوىالة الةيال لئقاليستةلقالستةفالعاج بالعلىالاإلشةافالعثالالامللقالاتختخاتلقاللماال تطلاهالذلكاليثالكفاء

إفار قالويةاربالعلىالالتاايلاليعالالرواخبالالتةنلقالوالاللوجسيتلقاليماالسيلىثةالعلىالالسيلةالالاسيثالللامللقالو تلاف اال

ضمثال ستئرارالتإفاربالالامللقالاتختخاتلقالاتىال  سوقالتاة ةااالوا لقالتغلقالات ضقالتأ الالنظامال  يل،الوتةىالالماار تالف

التمةارالوالتاكماللاالالسلطق."تفصلللاالعلىالالمةاس"الوتو  عالختاهرلاالتماال سمحاللهالاتس

ورغمالة الالسييلطقاللمالتلبماليطلبالالماارضييقاللاال ذاالالراخبالغلةالة الةغلبالةا اتلاالقةراالخوضالالتييية الااالالةافيقال

سابالالةهلسالوغلةالالمالثاللللاال والتخوفال ذهالادا اباليثالتخشللاالتفةااخلااللةواعا اال دسااباليختلفقالقاال كو الال

ا ابالةخةىاللااللتةبالغلابالةا اتلاالعثالالسااقالالسلاسلق،الكماالتخيىالةا ابالالماارضقالاتختخاتلقالالتاالقاالتتوجهالخاوالة

يثالة التراالخفسييلااليةغمقالعلىالجمعالالتوقلااااللاالاالالياالإذاال االقةراالالمييياركقاللااليواعلاالاختخاتلقالقافيق،ال

وقلاااالالمالةخلاالتاو الوالاا االيثال ذهالادا ابالتوساهالالمياركقاللاالاختخاتااالالةاتعاليثاليا والفو اللروهلااللرمعالالت

التاال فةضييلاالقاخو الاتختخاتااالعلىالادا ابالللمييياركقاللاالال2192علىالخسيياقالادرتاقالتالماهقاليثالةصييوااالاختخاتااال

ال.ال2192تية الاا

تاا لالالمافبالالتاالتتلحاللةهلسالالرملور قالالتةشييحالدكرةاليثالعلاتلثالاليرلعلابالرهاسييلقالترافاللمةبالواااباللةط:ال

ستورال سنواااليعالإيكاخلقالترا االال9111عوفبالإلىالف سلقالياتلاالخمسال المال نصالالتاا لالالرا االعلىالة الالملمقالالةها

ستور قالترالاليثاللتحالالالاااالةيةاالغلةال ضالقاليافبالف اختخابالالةهلساللمةبالواااباللةط،الغلةالةخهالولاال ذهالالمةبالتمالإ

تلذهالالخطوبالرغمالةخلااللثالتطاقالاليمكثالاتىالولوالتمالذلكالعاةالتاا لالالاستورالةوالتغللةهالتالكللق،الوقاالرااتالالماارضق

تأثةالرجااالياال ضييمثاللاوتفللةقالإيكاخلقالتةايهالللتةشييحاللالاتلثالةخة لثالوتصييةفالالنظةالعثالالاالقالالصييالقال

اللاوتفللةقاللإ الذلكالسلضمثاللمالطهالالمناوربالعاةالكسبالالوقتاللتاضلةالخللفقاللهاليواٍلالللم.

ستورالالرا ا:ال يكللالالاكويقاللاالالا ستورت ضقالواتىالا بالال2191ياللالجاءالالتاا لالالا يخلاااللتطلاااالةا ابالالماار

جالقالالتاة ةالالوبناالوعلىالعكسالرغاقالةيلنهالالاامالالسيياتقالعمارالسييالااخاالالذياللطالماالرالعاليثالةجلالة التيييكلال

لاولالالاة ةقالف مةةابلا،الالمالخصال ياال واليتاارفالعللهاللاالفسيياتلةالا الاكويقاليثالادغلالقالالاةلماخلقالعلىالغةارال

ة الالةهلسال واليثال الثالالو  ةالادولالتااالاسييتيييارتهالللا بالةوالادا ابالالتاالتاصييلتالعلىالادغلالقالالالاسييتورالعلى

ضقالاتىالوإ الكتبالللاال شكللقالإذال اقالللةهلسالالتخلاالعنلااللإ الادا ابالالماار ياربال ست الاةلماخلقالويعالكو ال ذهالات

يكللالالاكويقالال صولالعلىالادغلالقالالاةلماخلقاللإ الذلكالتال خوللاالت سىولالادولالوادخلةالالا تاال اةىالالةهلسال والالم



 
 
 
 
 
 
 

سلطقال سااللاالالتاا لالادخلةاللااليةاتلال سلا ساالللنظامالال ضحالقوبالالطاتعالالةها ضاهلاالو والياال و عثالتاللثالةع

التية القالضالفق.

الخظامالرهاساالقوي:

وبلاهاللاال كةسالالتاا لالالاسييتوريالادخلةالو ةويالفعاهمالالنظامالالةهاسيياالالذيالعملالتوتفللةقالينذاليرلئهالعلىالتالال

صةحالتأخهالتال ةالالة ال سلطقاللاالالر اهةالالنلاال ضواالعللهالتولااليةاللاالال ضهاليعالجنةاتاالالرلشالالذ ثالعة تاا قالتفاو

 كو الثخثقالةرتاعالرهلساللاالإشيياربالينهالإلىالةخهاللثال ةالالتلابالفورالالوكللاللةافبالالرلشالويمرللماللاالالواجلقالةيامال

سةًاالتااالولابالالةهلسال واريالتويا ث.الة ثالكا ال ااالالالاولالالغةتلقالوةخهالجاءالللتاوةاليكاختهالالتا ةتااهالالرلشالعنلاالق

الةجلالالراخااللاالالاولقالالر اهة قالوكلالاإلر اصييااالكاختالتنابالتخخلتهاللهاللوتالة الاديورالفاخلالالنظامالالر اهةيالسيياراال

صاالتوت ياذلااليثالجا االوةق سكةيالللالاليالالالةهلسالالةاالاللراءالال ستااخقالتةجلالع ضةوربالات فللةقالالذيالاختارالت

الالةاللالإلىالالخارجاللمابالقارتتالالاية ثالسنق.

شخصال صارال ساىالتوتفللةقالإلىالتةو قالةركا الاكمهالولةضالخفسهالكأولالوآخةال سقالالرملور قال والينذالتوللهالينصبالرها

العنهالالةةارالالسلاساالالمتالقالتاليأ الالر اهةياللاملالعلىالإخضاعالالاا االيثالياارضلهاليستخاياالانكتهالالاتلوياسلق

سكة قال ساىاللتةللمالةظالةالقلافااالع ياركقاللاالاكوياته،الويثالجاخبالآخةال سخيللثالتالم الثالةقنعالالالماخللثالواإل

خالذبالكا اليثالتلنلاالقاهاالادركا الياماالالاماريالالثالةقالهالوةالاليالهالالفة قالةاماالقا االصييالح،الكماالخرحاللاالكسيبال

شوكقاليا ةهالالانلااليامااليا صخالااالصةاعهاليعالجلا الالمخاتةااالوكسةال  ثالالماةوفالتالرنةالالتوللقاللةامالتتاا اال

جلا الالمخاتةااالوسابالالاا االيثالالملفااالينهالوتاو للاالإلىالرهاسقالالرملور ق،الوشلاالالصةاعالتلثالالةهاسقالوالمخاتةااال

سوخطةاكالالنفطلقالوالتاالكاختالالمخاتةااال االالرلقالالتااللرةتلاال شةكقال ضاهحال سراتا،الالمالكاختالل الاا االيثالال

ال(2قالالمناطفالادخلةاللااليسلةبالالصةاعالتلثالالةجللث.ال)تمرات

اختلىالتوتفللةقالوفاهةتهالالضلةقاليثالعمللقالاتستاواذالتيكلالشاهالخلاهاالعلىالجملعالالصخالااالعاةالإشاعقالالوتااالة 

تقالسالكةبالإعطاءالالصاغقالالماخلقالللنظامالالسلاساالالر اهةيالو االادلكارالالتاالعملالعلىالإخةاجلاالللالثالاديلثالالاامالال

لا بالجالقالالتاة ةالالوبناالعمارالسييالااخاالالذيالةظلةالعااءماليسييتاكمااللما ةالجلا الالمخاتةااالالثالتاةاللاالكللالجملقال

اليثالاتتلايااالله،الوتاخسااتهاليثالقلافبالالا بالظلةالسالااخاالكورققالاستخايلاالتوتفللةقالإل ااقالتوللق.ال

ر اهةيالوالتااللااتالفورًاال ايااللاالصناعقالالةةارالالسلاساالوالتإتاافالتوللقال واالة مالركل باليثالركاه الالنظامالالسلاساالال

لاالالر اهةالعلىالياارالياال ةاربالرتعالقة الللواليثاللاوضالتوتفللةقاللاكمالالر اهةاللااليةالقالاساسق،الوت ايثال ذاالاإلتاافال

سملقالتأ الال ساالرغمال عمالفواهةالر ستورالتماال خامالتوجهالتوتفللةقالخاوالتوبلاالفعاهمالالنظامالالةها نظاماليعالتاا لالالا



 
 
 
 
 
 
 

ستللمالينهالالر اهةالةغلبالقواخلنلاال ساالالذيالت ساالالفةخ سلا شاكلقالالنظامالال ساالعلىال شاهالرها الر اهةيال والخظامال

وتنظلماتلاالالسلاسلقالواإلفار قالوالةضاهلق،اللمثالالناالقالالامللقاللإ الالتاا لالادخلةال تلحاللةهلسالالرملور قالتيكلال

ذلكال كو التااالالتياوراليعالا بالةوالةا ابالادغلالقالالنلاتلقاللإ الالاصةيالتاللثالالو  ةالادولالورغمالة الالاستورال وضحالة 

ذلكالغلةاليل ماليثالالناالقالالاستور قالاللاوتفللةقالالماةوفالعنهالتاستخاايهاللموافالفستور قالوقاخوخلقاللضفاضقالتتلحال

اللهاليرالالالمناوربالوتكللفلاالتماال خامالتوجلاته.ال

رغمالتفنلاالالاواهةالالسلطو قاللاالالر اهةاللذلكال لةاالتظخلهالاللكثاليةضالالةهلسالوعامالقارتهالالواضاقالعلىالإفاربالالاكم

سااليثالالناالقالالامللقالوتوجوفالرهلسالتال شكاللقاليثال صنعالالةةاراللاالالر اهةاللاالظلالفستورال كةسالالنظامالالةها علىالإ

لةالالمالتي ةوىالعلىالإفاربالالاكم،الو ناالتتوجهالادخظارالإلىالالااهةبالالمةةتقاليثالتوتفللةقالوالمالطقالتهالتيكلاللصلق،ال

الوةاماال-الخاصالةهلسالويسييتيييارهالالةخ-تاضالالرلااالإلىالالاورالالااسييمالالذيال ةومالتهالكلاليثالسييالاالتوتفللةقال

ال.الشىو الالاولقاليثالالناالقالالامللقالةو الىالوقا االصالحاللاالتسللة

القاخو الاتختخاتااالالرا ا:

شحاللخختخاتااالال سىوللثاللاالالاولقالواإلفارباليثالالتة ضىالالةاخو الالرا ا،الو اخلاللاال ذاالاللثال تمكثالعافاليثالالم تمةت

ساءالالاواهةالويختلفاليوظفاالالالا اا،التااياالكا ال صلقالالاايو الوالوتبالالمنتاتو الورؤ سفةاءالوالةنا سلاقالكلاليثالال ال

المنعاليةصييوراالتمةتضييىالقواخلثالاتختخاتااالالسيياتةقالعلىالالوتبالوالماراءالالتنفلذ و الواديناءالالاايو الللوت ااال

سااالةيو سخكالاديث،الوياا ياااالويوظفاالة ضابالوةلةافالالرلشالالوبناالال ضالقالإلىالالة لةاالاعتاةتلمالالالالوت اا،الإ

صاصالالمال سنقالتااالالتوقفالعثالالاملاللاالفاهةبالاتخت سقالوظاهفلمالولمابال المافبالغلةالقاتللثاللخختخابالخخلاليمار

ال(3 مارسو الةوالساقالللمالة اليارسوااللللاالوظاهفلم.ال)

سلعالفاهةبالال ساعللااللتااوالإفارتلاالةكرةالالافا،الوذلكالو أتاالتو ضمثالي سلطقالكخطوبال شحاليثالقالالال ممنوعلثاليثالالتة

لاالسييلاقاليغا لتلاالللماارضييقالوامللاالعلىالتةالالقةار االلاالرلضييلااللمةتةحال ذهالادخلةبالتضييةوربالتكللفال لئقال

اليستةلقاللإلشةافالعلىالالامللقالاتختخاتلقالوإتاافالاإلفارب.ال

الرا االيافبالةثاراالسخطالالماارضقالورلضاالللاالواعتاةتلاالعةاقالجا اباللاالوجللاالوإكةا االالكماالتضمثالقاخو الاتختخاتاا

سلقال سلا سلطقالوسللقالإلقصاءالادا ابالالماارضقالوالتخلصالينلا،الوتل مالالمافبالالرا ابالجملعالادا ابالال يثالإكةا ااالال

ت ااالالتاالشاركتاللللااللاالاتختخاتااالالتاالتاصلتالعلىالةقلاليثالةرتاقالتالماهقاليثاليرموعالادصوااالالمااةالعنلااللاالالو

ساتةقالترمعالعافاليثالتوقلاااالالناخالثالفاخلالتلكالالوت ااالتواقعال توقلااالعثالكلاليةاااليثالالمةاعاالالنلاتلقالال251ال

الالمخصصقالللوت قاليالالجمعالالتوقلااا.ال



 
 
 
 
 
 
 

الاا االيثالادا ابالالوتةىالالسييلطقالة ال ذاالاإلجةاءالالرا االيثالشييأخهالالتةلللاليثالفاهةبالالفسييافالالسييلاسييا،الالمالة 

السلاسلقالخصوصاالالصغلةبالينلاالوالتاالتغلبالبوالالالسنقالعثالالميلاالالسلاساالوتالتنيطالإتالةثناءالاتختخاتاا،الة ثال

ستفافباليثالالم ا االالتاال اظىال سوىالات شالثالتال مالللمال صالحاليتة  لرأالقلاف و االإلىالتلعالرؤوسالالةواهمالاتختخاتلقالل

نلاتلقالوإيكاخلقالإقايقالعخقاااليعاليسييىوللثالاكويللثاليةك  لثالويالللثاليماال تلحالتلاالخوابالالاةلما الكالاصيياخقالال

للماللةصقالاإلثةاءالتطةقالسللقالويختصةب،الو واليااليثالشأخهالإلسافالالامللقالالسلاسلقالوتلو رلاالتالمالالالسلاساالوةخذال

س صواالالموابثالالا سماعالال صولالإلىالالاةلما الالإل سللثالالاةلةللثالللو سلا ضللثالال صقالالمنا صالال مويهاللة لطالوإ 

الويياكلهالاللويلقاللتصاحالضمثالجاولالةعمالالالمىسسقالالتية الق.الالال

الفورالالمىسسقالالاسكة قاللاالالالابالالسلاسلق:

ساءالالر اهةالويثالثمالتاا االياالمالالال ضعالرؤ سمًااللاالو سكة قالعاةالقلافاتلاالالنالذبالفورًاالاا سقالالا س لطالمااللااتالالمى

س ساالوصنعالالةةارالفاخلهالور سلا ساتهالالااخللقالوالخارجلقالتماال توالقاليعالةبةواااالتلكالالةلافااالالتاالالنظامالال سلا مال

يكلالعايًخال سلقالوةية كلقالعلىالوجهالالتاا ا،الو والياال  يأ الالر اهةيالتوتهلااللرلااالةجنالقاللةخ  تلملااليتتااو اللل

ضحالالخخفالالاافالا يكلالوا سقالالرلشالوالمخاتةااالوياال اةرالت س صةاعالادجناقالفاخلاليى سلااللاال سا يبالتلثالة لذيالخ

توتفللةقالوالرنةالاليامااليا ثالالماعوالتوللقاليا ةالالمخاتةااالوالذيالاختلىالتا لال ذاالادخلةالوإتاافهالعثالالميييلاال

الالسلاساالكللق.

الاورالياةراتهاليثالكو الالمىسسقالالاسكة قالالر اهة قال االيثالةخيأاالالاولقالالر اهة قالتااالاتستةخلالالمالالو أخذال ذا

اال سمىالجماعقالوجابالعلىالالاكماليااااالتذلكالالماخللثاليمثالسا موااللاالاستةخلالالاخفاليثالاستولىالجلشالالااوفالةوالي

خخلالخضاللمالفاخلالادا ابالالسلاسلقالالتاالكاختاليتواجابالقالالاخاتعالالروربالكماالة التاضلمالكاخواالةعضاءاللاالالاكويقال

تالةاما،التثال وسييفالتثالخابالالمىقتقالللرملور قالالر اهة قاليثالةيرالالكة مالتلةاسييم،الياماالتوضييلاف،الاسييلثالآ 

سلسالجلشالالتاة ةالوياالرالقال ستةخلالتاوفالجذورهالإلىاللتةبالتأ ضالقالإلىالة التالورال ذاالالاوراللااليةالقالات وغلة م.الإ

وضييعالااالللااليثالخخلاليااولقالعاا الريضييا اليلناسالال9151ذلكاليثالخخلااالتنظلملقالااولاليىتمةالالصييويامالسيينقال

ساالوإعطاء سلا سكةيالعثالال صلالالا ستاواذالجلشالالالمىتمةالل ادولو قالللذاالادخلةالغلةالة الوتفبالالاولقالالر اهة قالوا

خسفالكلالتلكالالرلوفالوجالالة يقالالاولقالالر اهة قاللاال االالاسكةالال9112الااوفالعلىالالسلطقالللماال اةفالتأ يقالصاهفقال

ستورالعامال صاحالواقاااليثالخخلالف ياطالالذيالخصالعلىالال9113و والياالة سلماللاالجملعاليناااالالن ساالة الالرلشال  سلا ال

،ال(1واتقتصييافيالواتجتماعااللاالالاخفاللاالخطاقالالا بالةيالا بالجالقالالتاة ةالالا بالالااكمالوالوالااللاالتلكالالفتةبال)

ساالوالرلقالالتاالتتاكماللاالالجملعال سلا سقاللاالالنظامالال س صاحالالرلشاليثالخخلالقافتهالةقوىاليى ويعاليةورالال يثالة



 
 
 
 
 
 
 

يكلالجلااليث صلالالاولقالالر اهة قالوقاالظلةالذلكالت سقالالاايقالاليفا سلا سمالال صنعالالةةارالور خخلالفور االلاالعمللقال

 وفور االالااسماللاالتاللثالالةؤساءالوالمسىوللثالالكااراللاالةجل بالالاولقالويىسساتلاالالسلاف ق.

سسقال و ااوالة ال ذاالالاورالعلىالالةغماليثالإجةاءااالتوتفللةقاللاالتةللمالةظالةالالمخاتةااالتاعتاار االارةالال او قاللاالالمى

صالحالالماخللث،الولاال ذاالالاسكة ق،ال ا سطوبالالاسكةالوخفوذ مالفاخلالفواللبالالاكمالل اوالة ال ذااللثال ىفيالإلىالتةاجعال

صالحالخاهبالو  ةالالالاعالكوخهال شخصالقاها االاللواءالةاماالقا اال صوبالقلافبالادركا اليتمرلقاللاال سلاقالتترهالادخظارال ال

ستةةراليصلةال ااالواااااليثالادلةافالالةخهلالالمالطلثالتاوتفللةقالوالميكللثالللااه ضلةقالالتااليثالالمتوقعالةخلاال ةبالال

سلطقالوالذياليثالالمةجحالةخهال سلكو الللاالفور االالماورياللاالتاا االياالمالاختةالالال الر اهةالياالتااالتوتفللةقالوتالتالاال

السلكو الةلةلاال ذهالالمةبالة ضاالولثال خةجالعثالخطاقالجللالالروربالالمىسسالللاولقالالر اهة ق.الالال

الكاللقالاختةالالالسلطق:الاالقالالصالقالللةهلسالوإشال

رغمالتطملنااالالمسىوللثالالر اهة لثالويااولقالإظلارالالةهلساللاالالاا االيثالالمناساااالالسلاسلقالإتالة الذلكاللمال منعالالال

صة اااالالرلااال يكلكاللاالت ضقالوالتاضالالاواهةالالخارجلقاليثالالت صلالاتجتماعاالوادا ابالالماار شاكااالالتوا روافال

سملقالللاولقالوالمطالاقالتإظلا صالقالللةهلس)الة صقاليعالالذ ابال5رالاةلةقالالاالقالال يكوكالخا (،اللةاالا فافاال ذهالال

توتفللةقاللفةخساالوسو سةااليثالةجلالالاخجالوالفاوصاااللااباليةاااللاالالفتةبالادخلةب،الكماالة التاو نقالرهلسالالاكويقال

صورباللاوتفللةقال ااواليثالخخللااللاالاالقاليتة ضاهال صلالاتجتماعاالوو ساالعاةاليواقعالالتوا ايقاليثالاإلعلاءالالفةخ

واإلخلاكالاديةالالذيالةفىالإلىالصيياورالرفوفالةلاالالسيياخطقاليثالقالاليسييىوللثالج اهة لثالشييكلتاللاالااالذاتلاالاالقاليثال

الاترتااكالوعامالالرةقاليماالضاعفاليثالارمالاليكوكاللاىالتللكالادوساط.

ةبالاالقاليثالالمطالاقالوقاالشييكلالعامالظلورالتوتفللةقاللفتةااالبو لقالخسييالاالخخلالادعوامالادرتاقالةوالالخمسييقالادخل

لاالالتاا لالادخلة،اليثالقالالفواهةالياارضييقالتتيييكلاليثالةا ابالال912والالمافبالال9111يثالفسييتورالال88تتطالقالالمافبال

ساطالة الالااهةبالالمالطقالتاوتفللةقالتااولالإخفاءال سلقالواةوقلقالوإعخيلق،الوللماالتةىال ذهالادو سلا صلااال شخ و

صالقالواتفعاءالتأ الالةهلسالللس ضاالتإعفاءالالاةلةقالاالتهالال ستور قالالتاالتة ضاالاتىالتترنبالتطالقالالمافبالالا ية 

سلنار والالذيال اناال سلق،الو والال صاتتهالتمةضالي يثالوخطلةالوالذ ابالإلىالاختخاتااالرها الةهلساليثاليلايهاللاالاالالإ

سقاللت يةا صالالاالوينالالاالاديةالالذيالتكالحالتلكالالااهةبالت لهالخلراللالتلكالالااهةبالالمالطقالتالةهلسالويثالثمال والالي

سااالالتاال ةجعالللاال س صلاااليةةتقاللاالالمى شخ ضعال يثالخخلالالاملالعلىالتا   اليواقالاالفاخلالينظويقالالاكمالعاةالو

اختصاصالالفصلاللاالياىاليطاتةقالالاالقالالصالقالللةهلساليعالياال صةحالتهالالاستورالللماال تالقالتذلك،اللاالالثالتةىال

الالمضاالخاوالاختخاتااالرهاسلقالواختةالالآيثالللسلطق.الةبةافالياارضقالتأ الالةهلسالية ضالو ربالتطالقالةاكامالالاستورالو



 
 
 
 
 
 
 

كماال كتنفالالغموضالالمافبالالتاالتتااثالعثالاالقاليةضالالةهلسالالمالعملتالالرلااالالةسملقالوالااهةبالالضلةقالللةهلسال

الةغماليثالالنااءااالالمتكةرباللتطالةلااللإ الالرلااالالةسملقالتفناالعلىالإعطاهلاالتفسلةاالوتأو خال سلةاللاالصالالاالوعلىال

كو الالاالقالالصييالقاللاوتفللةقالتنطاقالعلللاال ذهالالمافباللمثالوجلقالالنظةالالةسييملقاللإ التوتفللةقالت  الاللاالاالقال

يكلالخاص،الكماالة التوتفللة صلااالةجنالقالت شخ سىوللثالو ساااالللةاءالي القجلابالالمالةخهال ظلةاللاالالاا االيثالالمنا

وتتصة حاليثالالاا االيثالتلكالاليخصلااالتال  الال اتفظالتتفكلةهالالاملقالوخظةتهالالفااصقالوالراقاقالالمالوفبالعنهال

لماال اوراليثالاولهالوإلمايهالتالملفااالالااخللقالوالخارجلق،الللماالتةىالادوساطالالمطالاقالتتطالقالتلكالالمافبالة التوتفللةقال

كامالالمافبالالاسييتور ق،الوتتلمال ذهالادوسيياطالتأ الادبةافاليصييابالتمةضالياةاالوة الاالتهالالصييالقالتتطاتقاليعالةا

المالطقالتاوتفللةقالتستغلال ذاالالوضعاللتسللةاليصالالاالورتحالالم  االيثالالوقتاليثالةجلالالتوصلالإلىالتااهلالتضمثال

يكلالآيثال سلطقالت سللمالال سىوللاتلااللاالت صلاليثالي يثالخخللااليكاخقالللاالفاخلالالنظامالتااالولابالالةهلسالوةخلاالتتن

الالاخفاللمخابةالالفةاغالالسلاساالوالصةاعالعلىالالسلطق.الوتاةضال

التةلما الضالفالوشكوكالاولالشةعلته:

سابالقاخو الاتختخاتااالالذيال فةضالال2192عةفالتةلما ال ساءالتةوبالت سترااااللالالةتة  االكا الفخولالالن الاا االيثالالم

ساءالتماالالالرلمالتةة ااالاديةال ساقاليالنقاليثالالن ضمالخ ساقاليثالعلىالادا ابالوالةواهمالالاةبال سمحالتمةورال ذهالالن الذيال

سرلال ذاالادخلةالتواجاال ساءالإلىالالاةلما اللةاال يكلال1يةاااال)ال112ايةةباليثاليرموعالال915الن (،الالو والياالةثةالعلىالةفاههالت

يااشييةالالمالة العاماليةاعابالالكفاءبالختلرقالتسييتاواذالالةجالالفاخلالادا ابالعلىال ناسييقالالةواهمالاتختخاتلقالةفىالإلىال

ساقالللمالعااربالعثالإكةاهالقاخوخاالوجبالتراو هالعيواهلقاللاالاتستا صاحالتالن سو قاليثالتابالة الذلكالة صةالالن اخقالتالانا

الفو الاعتاارالليةوطالالكفاءبالوالمستوىالالتاللماالوالنضالالفاخلالالا ب.

يثالجاخبالآخةاللإ الالصخالااالالمااوفبالللمىسسقالالتية القالوتغولالالسلطقالالتنفلذ قالوقلامالالةهلسالتالتية عاللاال

 ااف االالاسيتوراللالالةتة  االإيكاخلقالالتيية عالتلثالفورتلثالتةلماخلتلث،الوإذاالياالةضيفناالإلىالذلكالضيافالاليناسيااا

الماافرباللاىالالنواباللاالبةحالييييار عالالةواخلثالالتاالشييلا االالاةلما الالاالاالالياالةفىالإلىالإختاجالتةلما ال ييياهالغةلقال

فو اليناقيقالةوالإثةاءاللماال تمالتااولهالتاتالقاقالالاةلما ،الالتسرللال كتفاالللهالالنواباللاالالغالبالتةلعالاد ايالةوالاتيتناعال

سو ال صةفالالرلاالواديوالالالطاهلقالعلىالتنظلمالاتختخاتااالورواتبالخوابالتال مار شكاتالاولالياىالالراوىاليثال يماال طةحالإ

يةعلقالالتاال ااخاالينلاالت ضلةق،الوإذاالياالاخطلةنااليثالة يقالال ية اااالإتاللاالااوفال سثالالةواخلثالوالت ةلما الصخالقالال

ختلرقالالتيكلكالتيكلاليااشةاللاالخ ا قالاتختخاتااالالتاالةلضتالإلىالتيكللهالاللةاالبالاتالجلااالعابالتضةوربالالهالال2192

لإخناالسنكو الال2191قالالالمضااللاالعمللقالاإلصخاااالالاملةقالالتاالةشةفالعلللاالويثالتلنلاالالتاا لالالاستورياللسنقال



 
 
 
 
 
 
 

ية القال القال سقالالت س شةعلقالالمى شةخالكالةاللاال ساالو ىثةالعلىالةيامال سلا صخحالال ستمةاراليخةجااالعمللقالاإل ا

الاستةةار االلاالوجهالالتاا ااالالمستةاللق.الال

الالخة طقالالسلاسلقالوتوقااااللواعللا:

تسملقالالااهخاالةوالادقطابالالسلاسلقال مكثالإجمالالالتلارااالالسلاسلقاللاالالر اهةالةوالياال طلقالعللهالتاضالالسلاسللثال

يكلال ساالالاامالوت سلا يلاالال سمالالم سلقالالتاالتة سلا ضمالكلالتلارالينلاالعافااليثالادا ابالال لاالثخثقالاترا ااالكاةىال 

لواعلهالالتاالتلابالةفوارااليختلفقالاد ملقالوالتأثلةاليثالالمالالاضوراللاالالمواعلاالالسلاسلقالوادخيطقالالمتاافبالعلىال

سنقالوكذا سلقاللاالالياارالال سلا ساالواد ا ولوجلاالالمنتلرق،الوقاالتاةاال ذهالالااهخاالال سلا ياااالوالخطابالال الامقالال

التةاربالعلىالعاباليسييتو ااالينلاالياال تالقالتاليييةاكقالفاخلالالاكويقالتالنسيياقالدا ابالالمواتبالوينلاالياال تمالولةاال

سل سلا سلاقاللتطاتقالالةؤىالوالاةايجالواد اافالاخطخقااليثالخفسالاإل ا ولوجلاالال ساقاللاةلقالادا اب،الولاال ذاالال قالتالن

  مكثالتصنلفال ذهالالتلارااالالرخثالتاليكلالالتالا:

الالتلارالالوبنا:

 مرلال ذاالالتلارالختاجااللمةالتلثال ايتلثاليثالتار خالالر اهةالالمااصيية،التمتاالالمةالقالادولىالينلمااليثالتار خالتأسييلسال

ساالالمالكاخت سلقالالر اهة قالالتاالةجماتالعلىالالجالقالالتاة ةالالوبناالإتا الاتاتخلالالفةخ سلا تمرلالجملعالالتلارااالال

ضييةوربالالتاةرالوتوااااليثالةجلالبةفالالماتل،الوايتااال ذهالالمةالقاليثالاتسييتةخلالوياالتخهاليثالتناءالالاولقالالر اهة قال

يللاالوالاناءاللاالإبارالادااف قالالا تلقال ساالالذيالةخلطتالتهاليلمقالالت سلا إلىالغا قالالماللابال ذاالالا بالفورالالرلا الال

سلسال يكلال ذاالالتلاراليثالتأ سلقالجا ابالوتمتاالالمةالقالالراخلقاللت سلا سلقالالوتةو الةا ابال سلا يراءالعلاالالتااف قالال

سنقال سوتقالعلىالال9112ا بالالترمعالالوبناالالا مةةاباال سلقالالما سلا صفولهالالاا االيثالالوجوهالال ضماللاال الذيال

صفتالتالاا االيثالإباراتلاالالالرالقالوقاالتمالبةاهالكاا لالعثالجالقالالتاة ةالالوبناالالتا سلقالع سلا كاختالتمةالتأ يقال

ستةخلالعثالجالقال ضوحالاخكفاءالجللالات ختلرقالعامالقارتلاالعلىالالتكلفاليعاليةالقالالتااف قالالا تلقالالتاالةظلةاالتو

التاة ةالواسيتمةاال ذهالالمةالقالإلىالغا قالاخاتعالثورااالالةتلعالالاةتاالالمالعملتالالسيلطقالعلىالإصياارالقاخو الةا ابال

ضللثالجا اال  يكلالدا اباليثالبةفالينا ستتاعالذلكاليثالت سلسالةا ابالجا ابالتااياالكا الذلكاليمنوعاالوياالا سمحالتتأ

لضلواالخوضالتراربالسلاسلقالتواسطقالكلاخااالسلاسلقالجا ابالكا اليثالةتة  االجالقالالمستةالاللمىسسلاالعااالالا   ال

التلالا.ال

ال



 
 
 
 
 
 
 

الالتلارالالا مةةابا:

قالالاةتة قالو االعااربالعثالتلارال نتماالإلىالاللو قالاديا  غلق،التاوفال ةتاطال ذاالالتلارالتار خلًاالتماال اةفالتالاسيياسييل

تاا اتهالإلىالالاةاقالاتستامار قالالمالتاةالتالتيكلالثمالةخذالةتاافًاالةخةىاليعالاتستةخلالالثالاختفضتالينطةقالالةااهلال

االينلمالللطة ةقالغلةالاديا  غلقالتةلافبال علملاالالتار خاالاسلثالآ تالةامااللاالوجهالالاكامالالرافالللاولقالالر اهة قالرلض

ساالتاا قالتالمةالقال سلا ضالالال سلطق،الوينذالذلكالالتار خالتاةال ذاالالتلاراللاالالن الا مةةابلقاللاالإفاربالالاكمالوالتاو ةالال

ساالخلا قال سلا سلسالادا اباليعالاتخفتاحالال سة قالثمالتأ شتةاكلقالثمالالمةالقالال سكة قالالتاالقافتلاالجالقالالةوااالات الا

وال تكو ال ذاالالتلاراليثالجالقالالةوىالاتشييتةاكلقالوالترمعاليثالةجلالالرةالقالوالا مةةابلقالثماخلنلااالالةة الالمنصييةمال

سلاالعماربالتثال وخسالالماةوفالعنهاليواتتهال س ياالقالالر اهة قالالتاالة يقالعثال ذاالادخلةال والالاةكقالال وا بالثالمالاخ

الللنظامالالسلاساالالر اهةيالتااياالتخلىالعثالعااههالاليا االله.

الالتلارالاإلسخيا:

اوالة الالتلارالاإلسييخياال ترهالتخطىالثاتتقالخاوالالتاالفالواتتاافالورتماالاتخاياجالالكلااللاالكلا الواااالتااياالةتةيتالكلال ا

يثالاةكقالالنلضقالوجالقالالااالقالوالتنملقالاتفاقاال ةضاالتاوفبال ذهالادخلةبالإلىالصفوفالاةكقالالنلضقالالتار خلقالتااال

يةاقلثالالمتتاتالثالالذ ثالااثاالفاخللاالتاا ق يكلتالتااالخةوجالعاااهللالجابالاهللالالاتخ صخحالالوبناالالتاالت تاةكقالاإل

ال علمالالتار خااللاةكقالالنلضييقالرلةقالعافاليثالالمواللثالله،الثمالاختلاءالتنفسالالسييلنار واللاالاةكقالاإلصييخحالالوبناال

قالللىسييسييوااللاالخلا قالالمطافالجالقالالااالقالوالتنملق،الولاالالرلقالالمةاتلقالاتفةتالاةكقاليرتمعالالسييلماليعالجال

التغللةالعلىالعوفبال ذهالادخلةبالولقاليةاالال ينلقالتاافالآللااالعوفبالةعضيياءالجالقالالتغللةالإلىالالاةكقالادم،الكماالقايتال

ضقالوجالقال ستةاتلراالوااويالاخاياجااليعالاةكقالالنل يةقالعثالجالقالالتغللةالتاةاالتاالفالا اةكقالالاناءالالوبناالالمن

النلضييقالوجالقالالااالقالوالتنملقالواةكقالالاناءالالوبناالالااالقالوالتنملقالولاال ذاالالسييلاقالسييلاخلالكلاليثالاةكقال

سلمال ضقالوالااالقالوالاناء،الكماالتخوضالالكلاليثالاةكقاليرتمعالال ية القالعاةالقواهمالاتتاافاليثالةجلالالنل اتختخاتااالالت

وجالقالالتغللةالغمارالاتختخاتااالتاتاليسمىالتاالفالاةكقاليرتمعالالسلم،الللماالرلضتالاةكقالاإلصخحالالوبناالاتخضمامال

 ديالتاالفالولضلتالخوضالاتختخاتااالتيكلالينفةف.

ضافالإلى سار قاللالالة ملاالا بالالو  إلىالجاخبالتاضالادا ابالالتاالترمعالتلثالالالامال، ذهالالتلارااالعافاليثالادا ابالالل

كقالخفسهالكاا لاللاةالوالذيال طةحترمعالةيلالالر اهةال"التاجال"الالموالاالللاكويقالالواإلسخيلقالكا باإل ا ولوجلتلثالالوبنلقال

الالالالالماارضق.الواصطفاللااليعيرتمعالالسلمالاإلسخيلقالالتوجهالتااياالةعلنتالقطلاتلااليعالالاكويقال

ال



 
 
 
 
 
 
 

ال:وااتةا اتلاتافظااالالماارضقال

تنطلقاليخاوفالالماارضييقاليثالإيكاخلقالت و ةالالسييلطقاللخختخاتااالالةافيقالتسيياااليثالالااهةبالالضييلةقاللاالالنظامال

ضاعالتماال  ساالالر اهةيالإلتةاءالادو سلا ستمةارالللهالدبولالوقتاليمكث،الال سارتهالوات خامالتةاء االلااليوقالاالوتفافيالخ

ساللبالذكلقاللاالإخةاجالختاهجال سلطقالعاةالجلا  االالالةوقةاباالالمتمةسالد ستامالالال ضقالإلىالا ساطالياار و ناالتلمحالةو

لقالالتاة ةالالوبناالوالت اقاللصييالحالةا ابالالمواتبال"جا لقالية  ماال تلحالةغلا لقالت تااالالتييية ا خا رمعالالوبناالاتخت

الا مةةابا"الوتارجقالةقلال"الالاةكقالالييياالقالالر اهة قالوالترمعالةيلالالر اهة"التمكنلااليثالتيييكللالالاكويقالويثالتمة ةال

شاااال ضق،الوذلكاللاالظلالع وفال صوااالالماار ستوااباليثالتةخايجالالةهلسالواكويتهالوإخمافالة يار عالالةواخلثالالم ي

تالماهقالوسطالتيكلكالللماارضقالتصاقالال13،91و اربالالااخللقاليطاقالالماللمالتتراو الخسبالاتقتةاعالاساماالصةاتالتهال

 ذهالالنساقالوعامالتوالةالضماخااالاةلةلقاللن ا قالالامللقالاتختخاتلق،الاديةالالذيالفلعالالماارضقاللااليناساااالسلاسلقال

ختخاتاااليللو الخاخباللاالاتال23عا ابالللتيكلكاللاالالاافالالاةلةاالللللئقالالناخاقالالذيالاافتهالو اربالالااخللقالتاوالاال

ية القالالةافيقالال) ضقالةخهالتال تااىال2الت ستنافااللاافالال98(ال،اللاالالثالتةىالالماار سثالاداوالالا يللو الخاخباللاالةا

سلطقال شةااللل سكا الالر اهةاليماال اناالاتلاياالياا سكاخلااليعالعافال الللئقالالناخاقاللاىالالراربالالمغةبالوالتاال تةاربالعافال

خاخبالو مااليثال المتوللثالوي فوجاالاإلقايقالالالمالت عمالالماارضييقالة اليوظفاالاإلفاربالتإقاامالخاوالسييتقاليخ لثال

صواااللاالخاخقالةا ابالالمواتب،اللاالالثال ةىالياللو الة الالا وفالاتختخاتاال خامالةا ابالالمواتبال صبال ذهالاد  ةويو الت

فالعثالجملعالالوخصييوصيياالا بالجالقالالتاة ةالالوبناالذلكالد ال ذاالالا بال ملكالوعاءالاختخاتلااليسييتةةاالوالثاتتاالتال تخل

اتستاةاقااالاتختخاتلقالينذالاتستةخلالتةة ااالو تيكلالةساسااليثالالمرا ا ثال"القاايىالياارتاالثوربالالتاة ةال"الوذو لمال

ويثالينظمااالجما ة قالكمنظمقالةتناءالاليلااءالوالمرا ا ثالواتتاافالالاامالللامالالالر اهة لثالواتاافالالنساءالالر اهة ااال

اعالالطختاالللا ب،الوينظمااالرجالالالمالالوادعمال،اللاالالثالتتخلفالالغالالقالالسييااةقالوينظمقالالطلاقالالر اهة لثالالذر

صوااللاالال92والمةاربالتاوالا سااماهقالةلفال صوااالالملغابالالتااللاقتالالمللو الو ساناالعافالاد يللو الخاخب،الوإذاالياالاات

ضاءالةوالتظةفاللارغالتا صااتلاالإلىالالتصو تالتورققالتل ساتةقالالمال اماالة ية الااالال ضا مالالت الةاالينلمالعثالعامالر

عثالالمتةشييالثالةوالعثالالامللقالالسييلاسييلقاللاالالر اهةالتطة ةقال تخلللاالالكرلةاليثالالاسالوالوعاالالسييلاسييا،اللإ ال

الماارضييقاللثالترااليثال صييواالعلللاالسييوىاليناضييلللاالةوالتاضالالمتاابفلثاليالاالعلىالقلتلماليماال رالالختاهجال

 ءالالمالللث.الالالاتختخاتاااللاالصالحالةا ابالالسلطقالفاهماالاسبال ىت

التراذتااالالسلاسقالقاللالاخطخقالالاملقالاتختخاتلق:

ةتااالالاا االيثالاليخصلااالالسلاسلقالالا تلقالوالمستةلقالتخولاتلااليثالاستخاامالالمالاالالسلاساالةوالياال اةفالياللاال

مالالولاالعااسالالذيالب"الاليكارب"ال"ال)الكلسالالمالال(التمااللاالذلكاليسىولوالالا بالالاتلاالوعلىالرةسلمالاديلثالالاامالللا بالج



 
 
 
 
 
 
 

سالااخا،الو أخذال سلفهالعمارال ستةالقال صةلااالينذاليرلئهالعلىالرةسالالا بالتااالا شثالاةبالعلىاليرلال ذهالالت ةعلثال

صارالالةواهمالالا تلقال شحالوت ساو الللتة ساالعاباليظا ةال تمرلالةتة  االلاالقلامالتاضاليثال  سلا ستامالالالمالالال ا

صخالقالال سىوللثاللاالادا ابال كو الللمال شىاللم شالثالوتةتلالمالتتةا مالر اتاللاالياتوىالالةواهمالالنلاهلقالللمتة

ستخاامالخفوذالالناهبالوعخقاتهالللفو ال صاخقالالنلاتلقالوا ضما الالا صولالإلىالالاةلما الل فاخللا،الو كو ال افال ىتءالالو

ياال ىثةالسييلااالعلىالعملالالاةلما الوةفاههالللماال تالقال تالصييفةااالالامويلقالوالةةوضالواتيتلا ااالالمختلفق،الو وال

الاتقالوسثالالتية اااالالتاالتخاماليصالحالالموابنلث.الالتالةق

ساتةقال ية الااالال ساقاللألا ابالالتااللمالتالغالعتاقالادرتاقالتالماهقاللاالالت شلااالعمللقالجمعالالتوقلاااالتالن وقاال

شةاءالالتوقلاااالوسةقتلاالتطةقاليلتو قالو ةعالتاضاليسىولاال ذهالادا ابال سلالقالتةاواتالتلثال الاا االيثالادلاالالال

قالالمتاتاااالالةضاهلقالالتاالكيفتالضلوعاليوظفلثاللاالاإلفاربالقايواالتالتوقلعالوالمصافققالعلىالاستمارااالتالتاتالباهل

ال(8تاويالةسماءالادا اب.ال)

ساهلالإعخيلقالتااثتالعثال ساالإتالة الو سلا صة اااالجمالالولاالعااسالتخصوصالالةطلاقاليعالالمالالال وعلىالالةغماليثالت

صخالقالوضع شىالوبالتال ذهالالم اعمالاتثالاديلثالالاامالالتلةاالتاضالقلافااالالا باليمثالللمال سماءالفاخلالالةواهماللة اد

ساال سلا سافالال ساؤتاالاولالجا قالولاالعااساللاالالةطلاقاليعالالف سهالاديةالالذيال رلةالالاا االيثالالت لرالقالالتاة ةالخف

 فاخلالا تهالعلىالادقل.

ال:2191اخاكاسااالالتية الااالعلىالرهاسلااال

ية ال ضلتلثالتواجلا الالت ستاةاقالاختخاتااليثاللالالة ماليا ضقالوتطالبالتهاللاالكلالا ااالالةافيقالياالتنافيالتهالالماار

الضةوربالتوللةالضماخااالاةلةلقالاولالخ ا قالاتختخاتااالإلىالجاخبالإقناعالالموابنلثالتالتوجهالتةوبالإلىالصناف قالاتقتةاع.ال

سنتلثال سلااالالم يعالإجةاؤ االتااالاوالاال ية الااالالةافيقالارتااباالوثلةاالتالةها شأخهالإعافبالوتةتاطالالت و واليااليثال

سخيللثالعلىالختاهجال صلالقطااالاإل ية الااالالةافيق،اللفاالاالقالا سلقالتناءالعلىالختاهجالالت سلا يكللالالخاربقالال ت

سلقالالمفةبقالالتاال ملكلاال سا صلار مااللاالكلا الواااالوي  خاللكلالةخواعالالا يرااالعلىالاخ سلكو الي يتةارتقاللإ الذلكال

صلقال اعملاالكلالبةفالتراهالغة مهالويثالثماللإ اليرلال ذهال شخ شلحال ستىفيالإلىالالتفكلةاللاالاإلجماعالاولالتة الخطوبال

سخيلوالالر اهةالو رماو العلللاالو مكثالة ال لتفالاوللاالالمتاابفو الالتةللا و اليعال ذاالالتلارالوالذ ثالتال الالةغلالمال إ

ياال اتةاوخهاليثالعامالجاوىالالامللقالاتختخاتلقالبالماالة  ختاهرلاالالعا لاالعثالاتختخاباللاالالوقتالالاالاالتسييابال

شأخلاالإثاربالروحالالاااءال سلفااليثالخخلالتاخلالاإلفارباللتوجلهالختاهرلاالويثالجلقالةخةىاللإ الخطوبالكلذهاليثال سويقال يا

صاامالعنلفاليعالالنظامالالااكمال سخيللثاليماالقاال ىفيالإلىال تراهالالنظامالالذيالقاال ةىاللللااليااولقالإل ااتهاليثالبةفالاإل



 
 
 
 
 
 
 

ساتلا ساالالر اهةياليثالجلقالويعالالمىسسقالالاسكة قالال أخذالةتاافاالخطلةبال صابالالتكلثالتاخاكا سلا علىالالميلاالال

سخيللثالو والةيةال سعالتلثالقطااالاإل شا ضقاليثالجلقالةخةى،الواللاالاالقالوجوفاللارقال سلقالالماار سلا ويعالالااهخاالال

تاافالتيستاااالخظةاالللواقعالالملااخاالوتةاربالةارامالالوعاءالاتختخاتااللكلالينلماالاستنافاالللتية الااالالساتةقالووجوفالا

يثالةجلالالنلضييقالوالااالقالوالاناءاللااليوقعالقوبالخظةااللتمرللهالللميييةوعالالوااويالالذيال طمحالإللهالالمتاابفو اليعال

سخياالالفاه اللااليوقعالقوباللفةضالرؤ تهالعلىالالةطبالاآلخةال سخيللثاللاالالر اهةاللإ الذلكالقاال رالاليثالالةطبالاإل اإل

الياالالمتصار.الالذيالقاال يلاالخ واااللمناضللهالتاتراهالالةطبالاإلسخ

ولاالاالاللو الجالقالالتاة ةالالوبناالوالترمعالالا مةةاباالالوبناالتادغلالقالالنسييالقاليعالصيياوتقالاصييولالةياليثال

الا تلثالينفةفاالعلىالتلكالالنساق،الو والاديةالالمتوقعالرغمالإيكاخلقالخسارتلمااللمرموعقاليثالالمةاعااللكثالكلاليثالترمعال

يا التساالالنةصالالذيالقاال اولالفو التيكللالالاكويقاليثالبةفالالا تلثالةيلالالر اهةالوالاةكقالالياالقالالر اهة قالسلةو

الكالة ثالالو والياالقاال ىفيالإلىالتيييكللالتاالفاليعالالمىسييسييقالالاسييكة قالورجالالادعمالالوالمنظمااالالرما لة قال

تخاتااالخوالنةاتلقالوالتفاللمالاولاليةشحالإجماعالتالطة ةقالخفسلاالالتاالةتتالتاوتفللةقالإلىالسابالالاكم،الوتالتالااللإ الات

الةهاسلقالالةافيقالقاالتيلااليةشاااللإلسخيللثالويةشااالللنظامالالسلاساالالةاهم،الإلىالجاخباليةشالثاللتاالفااالياارضقال

الةخةىالوشخصلااالسلاسلق.ال

ال

ال:واإلااتااللوايشال

هالال9132جمافىالادولىاللاامالال22يثالالتاا لالالاسييتوريالالصييافرالتالرة ابالالةسييملقالللوم:الاإلثنلثالال911(الةخظةالالمافبال9)

الم.ال2191يارسالال2الموالقال
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