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 ورعل ؿرب حتََي،جسـي ُشٍ اصلزاسة ًدسََط اًضوء ؿىل ذوز اجملمتؽ املسين يف معََة الإهخلال اصلميلصاظي يف ثووس
 ومٌاكضة مس خوي اًخحسًر اطلي وظي اإًََ ؿرب خمخَف فرتاث تياء اصلوةل،ظحَـة اًحًِة الإحامتؾَة ٌَمجمتؽ اًخوويس
.اًخووس َة اذلسًثة
 وُي اكن،وثدساءل ُشٍ اًوزكة ؾن ظحَـة اًلعَـة مؽ اًحين اًخلََسًة وؾن مسازاث اًخحسًر ٌَفرتت اًحوزكِحَة
 نٌل.مسؤول ؾن ثفىم اًـالكاث اًخلََسًة وػِوز منط خسًس من اًدضىِالث املؤسساثَة اًيت اكهت اًيوات ًحياء جممتؽ مسين
حتاول ُشٍ اصلزاسة حتََي اصلوز اطلي اضعَؽ تَ اجملمتؽ املسين اًخوويس يف معََة الإهخلال اصلميلصاظي ؾلة اًخحولث
. 2211 اًس َاس َة يف

. اًحًِة اجملمتـَة،  حتسًر، الاهخلال اصلميلصاظي،  ثووس، املسين، اجملمتؽ:اًلكٌلث املفذاحِة
Abstract:
This study attemts to shed light on the role of civil society in the process of democratic
transition in Tunisia by analyzing the nature of the sociological structures and levels of
Tunisian society modernization.
This paper discusses the break and Continuity between modern structures and traditional
structures, analyzes their relationship with the modernization policies during Bourguiba's era.
The letter has contribution to the emergence of a new pattern of institutional and civil
formations, which was the core of building Tunisian civil society followed the period of
establishment through the era of former President Zine El Abidine Ben Ali to the current period.
This paper seeks to analyze the role played by Tunisian civil society in the process of
democratic transition following the political changes in 2011.
Key words: Society, civil, Tunis, democratic transition, modernization, sociological structure.
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ملسمة
اإن وثريت اًخلرياث املدسازؿة اًيت صِسهتا اصلول
اًـصتَة تسءا من س ية  9844ذاظة يف لك من ثووس
ومرص وًَخِا ،يف ما اظَق ؿَََ اإؿالمِا " اًصتَؽ اًـصيب"

وتياء ؿَََ جسـي ُشٍ اصلزاسة اًرتنزي ؿىل اذلاةل
اًخووس َة ،ؿرب حفط ُشا اصلوز ،من ذالل مصاحي
الإهخلال اصلميلصاظي يف ثووس.
وس خحاول اصلزاسة متَِس ذزة الإخاتة ؿىل رعل

اكن كس ظصخ مسبأةل ذوز اجملمتؽ املسين يف معََة الإهخلال

اهعالكا من اًـيادض اًخاًَة:

اصلميلصاظي ثضلك كوي فاًيخاجئ اًيت أبفصسهتا ثغل

 .4يف ذلةل اجملمتؽ املسين :من اجملمتؽ اًخلََسي اإىل جممتؽ

اًخلرياث ادلشزًة مل حىن مذجاوسة ل من حِر املضمون
ول من حِر اًضلك ،ومؽ أبن ُشٍ اًخحولث ميىن
اإزخاؾِا اإىل بأس حاة ؿسًست الا أبهَ ًحلى ملخلري اجملمتؽ
املسين ذوزا رمٌل يف ثفسري سخة الإهخلال اصلميلصاظي يف
ثووس وفضي اًـمََة اًس َاس َة والإهلسام اجملمتـي اطلي
ؾصفذَ تـغ اصلول ا ألدصى اكٍمين وًَخِا وسوزاي ومرص.

املواظية.
 .9اًحىن الإحامتؾَة واًخحولث اًس َاس َة يف ثووس.
 .3ا ألذواز اًوػَفِة ٌَمجمتؽ املسين يف اًثوزت اًخووس َة.
بأول -اجملمتؽ املسين :من اجملمتؽ اًخلََسي اإىل جممتؽ املواظية
ً إالحاظة مبفِوم اجملمتؽ املسين واملفاُمي املخـَلة تَ ؿََيا

ومؽ أبن اصلول اًـصتَة متثي مزجيا من مؼاُص اصلوةل

اًـوذت اإيل اًس َاق اًخازخيي اطلي ػِص فَِ ،ورعل ًخعوز

اذلسًثة .حبَر كعـت صوظا يف تياء املؤسساث

املفِوم وازثحاظَ اب ألحساج اًخازخيَة اًيت صلكت ؿامال

اذلسًثة ،اإل أبن الاهامتءاث اًخلََسًة وا ألََُة ما حتت

رمٌل يف ظَاقخَ ،ألهنا ثـىس يف واكؽ ا ألمص من مصحةل

اصلوةل ماساًت حارضت وكوًة ،ففي حني كعـت ثووس

اإيل أبدصى ،ثـحرياث واس خزساماث ًُس ًِا هفس

صوظا هحريا يف معََة الإهخلال اصلميلصاظي.

املضمون وإامنا اًس َاق اًخازخيي ُو من حسذُا .فاملفِوم

يف حني أبن هخاجئ خازهتا ًَخِا ثؤنس ُضاصة اصلوةل

مصثحط تخازخ وضبأثَ ،أبي ابملضالكث اًيت اكهت

اًوظيَة فمبجصذ رُاة اًسلف اًدسَعي وضف اجملمتؽ

معصوحة يف وكت وضوئَ .ويه ثـين يف لك مصت صُئا

ؾن ثياكضاثَ اصلاذََة وادلِوًة واًلدََة واطلي أبظحح فَِ

خمخَفا ،ألهنا ثبأيت يف س َاق مذلري تًِواي واتزخيَا ًوصل

اًخـسذ مصاذفا ً ألهلسام اطلي ابث هيسذ وحست اصلوةل

حاخاث خسًست ،وبأس ئةل جيَة ؾهنا املفِوم.1

اًوظيَة.
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 -4جصوس وثعوز مفِوم اجملمتؽ املسين:

ؾن اذلصًة ما ًـين الإًزتام تبأحاكم مِثاكني وٌُل مِثاق

اإن مفِوم اجملمتؽ املسين ًُس وًَس اًًضبأت تي بأن

اًخـاون ومِثاق ارلضوغ فا ألول ًـني اًلصاز تخـاكس اما

خشوزٍ ثـوذ اإىل ؾرص اٍهنضة ،وٍصثحط تبأفاكز هؼصًة

اًثاين ًـزس الاول وًلوًَ وتَ حىون اًلوت اًصاذؿة اًيت

اًـلس الإحامتؾي ًؼ "ُوجز" و"ًوك" و"زوسو"

ًحاًـِا الإوسان ؾن ظواؾَة وًدٌاسل ًِا ؾن حلَ اًعحَـي

و أبظصوحاهتا ،وظول اإىل اًثوزت اًفصوس َة وظـوذ املس

تخَلائَة.5

اًربحواسي يف اًلصن اًثامن ؾرش ،مصوزا ابًخعوزاث يف
اًلصن اًخاسؽ ؾرش وظول اإىل أبوائي اًلصن اًـرشٍن.

ًلس وهجت اهخلاذاث نثريت ًِشا اًخعوز اطلي أبيت تَ
"ُوجز" ًُس ثسخة ورشٍ ًفىصت اًسَعة املعَلة ،وإامنا

ومن ذالل اًخددؽ اًخازخيي ميىن اٍمتَزي تني أبزتـة

ثسخة ؿسم اص خلاكَ ًِشٍ اًسَعة من اذلق الإًِيي،

حتولث ،أبو موخاث نربى ثَرط ثعوز مفِوم اجملمتؽ
املسين 2وًفِم أبنرث ؿََيا اًـوذت ثيشء من اًخفعَي

وؿسم ثبأسُسِا ؿىل لُوث هوين ،و ألهَ اؾخرب اًسَعة
املعَلة يه من ظيؽ اًخرش ،ويه مـعى كامئ يف

ٌَحؼاث ا ألزتـة اًيت ثعوز ووضبأ فهيا املفِوم وهفعَِا يف

اًعحَـة.6

اليت:
 -9الإسِاماث اًخيؼريًة من فىص اٍهنضة وظول ًَِجي:

أبما "حون ًوك " فاإهَ ًـخرب بأن اجملمتؽ املسين ُو اجملمتؽ
اًس َايس يف ػي وحوذ سَعة س َاس َة رشؾَة انجتة

وما مزي ُشٍ اٌَحؼة اًخازخيَة ُو أبهَ اهخلَت أبوزواب

ؾن حاةل اًخـاكسً ،ىن ُشٍ اًسَعة ًُست ابًرضوزت

من جممتؽ اًعحَـة احملىوم تيؼصًة اذلق الإًِيي اإيل اجملمتؽ

ظاحدة س َاذت معَلة نٌل ؾيس "ُوجز" ألن املَىِة

املسين ،جممتؽ اصلميلصاظَة واًثوزت اًـَمَة اًىربى اًيت

املعَلة ل ثخفق مؽ ظحَـة اجملمتؽ املسين حِر أبهَ ٍصى أبهَ

ذصًت اًـالكة تني الاوسان واًـامل من هجة وتني اًـلي

ميىن ؾزل اًسَعة اإرا متصذث ضس اًـلس وظاحة ُشا

واملهنج اًـَمي من هجة أبدصي 3فريي "ُوجز" يف ثـصًفَ

اًـزل ُو اجملمتؽ.

ٌَمجمتؽ املسين " أبن اًسَعة املعَلة ًُست مس متست من
اإهل ،تي اإهنا مس متست من اًعحَـة .فاذلنك املعَق ل ًلوم
ؿًل أبساش هؼصًة اذلق الاًِيي ،وًىن ؿىل أبساش اًـلس
واثفاق ًمت ابإذازت اًخرش ،4واًخـاكس ًـين اًخياسل ا إلزاذي

فاجملمتؽ املسين ارا ُو من ثخوافص فَِ حٌلًة مؤسس َة
ٌَمَىِة وحنك اًلاهون ،واًصكاتة ؿًل اًسَعة ومواسىهتا،7
يف حني أبن "حون خاك زوسو" اكهت هل هؼصت خمخَفة
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ٌَمجمتؽ املسين حِر ٍصى أبن اًـلس اطلي مبوحدَ ثًضبأ

ؾن اذللوق واملعاحل ارلاظة لك ُشٍ الإصاكلث

اصلوةل ،وُو يف اذللِلة ثياسل ا ألفصاذ ٌَمجموؿة لكِا.8

واًخحولث ظصحت كضااي هلاص ؿًل مفىصي وفالسفة

وميىن أبن وس خًذج أبن ثيؼري "زوسو" محي مـَ

اًلصن اًخاسؽ ؾرش ومن تُهنم "َُلي".

ثعوزا ادص ملفِوم اجملمتؽ املسين ،أبي أبهَ حـي اًس َاذت

واطلي ٍصى أبن اجملمتؽ املسين ٍمتوكؽ تني ا ألدشت واصلوةل

أبساسا ًيؼصًخَ يف اًخـاكس الإحامتؾي ،واًس َاذت يه

وحيخي ماكان وسعا ًـخرب َُلي ا ألدشت ،واجملمتؽ املسين،

ٌَضـة ،وؿَََ فاإن "زوسو" ًؤسس ًضـة كامئا تشاثَ،

مِساين فِم ٌضلوةل ،ومِساين هنائُهتا .أبو ًل ،ا ألدشت،

ظاحة إازاذت ؿامة ل ثخجز أب ًِشا اًضـة.9

ابؾخحازُا ً
الك حوُص ًاي ،يه اًيت ًخـَق هبا كدي أبي

ومن ذالل ما س حق ًخضح ًيا أبن فالسفة اًـلس

يشء ،اًخحرص من أبخي اًفصذ يف ُشا اًوخَ ارلاض،

الإحامتؾي كس اثفلوا يف هؼصايهتم ؿًل اؾخحاز اجملمتؽ املسين

سواء من وهجة هؼص اًوسائي واًلاتََاث اًرضوزًةًَ ،يال

ُو "اجملمتؽ امليؼم ثيؼامي س َاس َا ،أبي لك واحس ل متاٍز

هعَحَ من اًرثوت ازلاؾَة ،أبم من هجة هؼص مـاصَ

فَِ ًؼم اجملمتؽ واصلوةل مـا" تُامن ادذَفوا يف ظحَـة اًـلس

وهفلذَ ،يف حال حسوج اًـجز .ومتثي ا ألدشت اًلكي .أبما

ويف أبظصافَ ويف ادلِة اًيت متثي اًسَعة".10
وؿَََ فاإن مفِوم اجملمتؽ املسين صلى هؼصايث اًـلس
الإحامتؾي ُو رعل اجملمتؽ اطلي جتاوس حاةل اًعحَـة واطلي
اهخثق ؾن حاةل اًخـاكس تني ا ألفصاذ.
أبما ذالل اًلصن اًخاسؽ ؾرش ،فدسدول أبوزواب ؾرص
اًخيوٍص وحتصز اًس َاس َة ؾن اصلٍن وإافصاساث اًثوزت
اًعياؾَة ؿىل اٍمنط اجملمتـي حِر أبهلسم اجملمتؽ ايل
ظحلذان أبحساٌُل ثـمي وا ألدصى متغل ز أبش املال تس أب
اًخـازط واحضا تني املعاحل وظصحت مفِوم خسًس ؿًل
اًـالكة تني الافصاذ وتس أب ثبأسُس زواتط واحتاذاث ٌضلفاغ

اجملمتؽ املسين ،فِو ًلعؽ ُشٍ اًصاتعة وًحـس أبؾضاء ا ألدشت
تـضِم ؾن تـغ وًـرتف هبم توظفِم أبصزاظ ًا
مس خلَني .11وؿَََ فاجملمتؽ املسين ؾيس "َُلي" ًلوم
توػَفة اًوساظة تني اًفصذ وازلاؿة ًخبأيت اصلوةل وثوفق
تني ادلزئَة واًلكَة.12
 -3الإسِاماث اًخيؼريًة ًاكزل مازهس:
مؽ جمئي " اكزل مازهس" وهلسٍ ملثاًَة "َُلي" هؼص
اإىل اجملمتؽ املسين ؿًل ا ألساش اًواكـي ٌضلوةل مضرعا
اًـالكاث املاذًة تني ا ألفصاذ من مصاحي ثعوز كوى
الإهخاح ،نٌل أبن مفِوم اجملمتؽ املسين ؾيسٍ ُو ساحة
ٌَرصاغ اًعحلي ،ألهَ هخاح ًخعوز اًخازخيي اًربحواسي وما
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ميزيٍ ُو اًخيافس واًرصاغ تني املعاحل الإكذعاذًة واًزنؿة

وذاظة واثىهيٌل مس خوي اجملمتؽ اًس َايس أبو اصلوةل

اًفصذًة.

ووػَفهتا اًس َعصت واًلِاذت.14

وُىشا ،فاجملمتؽ املسين ،خيزتهل "مازهس" اإىل مواهجة

وًِشا جنس أبن "قصاميش" أبذذي ؾيادض خسًست ايل

حمتَة ٌَمعاحل ارلاظة ؿىل اؾخحازٍ جممتؽ كري س َايس،

ساحة فِم وحتََي اجملمتؽ املسين وثعوزا حاسٌل يف اًفىص

حتسذٍ ثياكضاث املعاحل فَِ ،ممتزيا ابًخيافس واًرصاغ

املـادض ،و أبذذي ايل كَة الإُامتم اجملمتؽ املسين ملاتي

تني املعاحل الإكذعاذًة اًفصذًة ذمثال يف ا ألكذعاذ

اصلوةل ،ونشعل فاؿََة مٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ،فاجملمتؽ

اًربحواسي اًعاؿس ومؽ اًزنؿة اًفصذًة املمثةل يف

املسين ؾيسٍ ُو ُشا اًرتهَة املدضاتم واملـلس واملدسؽ

الاذالكِة اًربحواسًة.

اطلي ًَخلي فَِ وس َج مذساذي من اًخيؼاميث

 -8اإسِاماث قصاميش وإاؿاذت جضىِي املفِوم:

الإذًوًوحِة.15

ًلس جتاوس "بأهعوهَوا قصاميش" ادلسل واًرصاغ

تلغ اًيؼص ؾن ثـسذ املفاُمي ٌَمجمتؽ املسين وثددؽ

"اًَِلًل" "املازهيس" فلس فصق تني اجملمتؽ املسين واجملمتؽ

خشوزٍ وثعوزٍ يف اًفىصٍن اًس َايس واًفَسفي اٌظلٍن

اًس َايس ،وُياك جماًني ًضميان س َعصت اًربحواسًة

ؿربث ؾهنٌل مسازش نربي ثعصكٌا اٍهيا يف اًس َاق
واًخعوز اًخازخيي ًًضبأثَ ،فاملؤنس أبن ُشا اًخـصًف الأنرث

وجمال اجملمتؽ املسين وفَِ ثخحلق اًوػَفة اًثاهَة ،ويه

ص َوؿا ٌَمفِوم واطلي حيؼى تلدول ؿسذ هحري من اًحاحثني

اًِميية الإًسًوًوحِة واًثلافِة لن "قصاميش" وخس يف

واطلي ًيؼص ٌَمجمتؽ املسين :أبهَ "ص حىة اًخيؼاميث

اجملمتؽ املسين وػَفة خسًست يه اًِميية وًمت اًلِام هبا

اًخعوؾَة اذلصت اًيت مت أل اجملال اًـام تني ا ألدشت واصلوةل،

تواسعة املثلفني.13

وثـمي ؿًل حتلِق املعاحل املاذًة واملـيوًة ألفصاذُا

وهؼارما وٌُل جمال اصلوةل وفَِ حتلق اًس َعصت املحارشت،

وميزي "قصاميش" يف اًحًِة اًـََا تني مس خوًني هحريٍن
أبوًِا اجملمتؽ املسين ابملـين املخـازف ؿَََ وًـين ٍلوغ
املؤسساث اًيت هلول ؾهنا يف اٌَلة املـخاذت أبهنا ذاذََة،

واصلفاغ ؾن ُشٍ املعاحل ،ورعل يف اإظاز الإًزتام تلمي
ومـاًري الإحرتام واًرتايض واًدسامح اًس َايس واًفىصي،
واًلدول ابًخـسذًة والإدذالف والإذازت اًسَمَة ٌَزالفاث
واًرصاؿاث.16
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اثهَا : -اًحىن الإحامتؾَة واًخحولث اًس َاس َة يف

والإكذعاذًة والإحامتؾَة و أبحال ا ألمص اإىل اًلاهون ًريثة

ثووس ما كدي اًثوزت

ثغل اذلصايث وًيؼمِا ثلٌَا .19اإل أبن أبهجزت اصلوةل

 -4اجملمتؽ املسين بأزياء فرتت حنك توزكِحة

س َعصث ؿىل بأكَة ا ألحزاة ومتىٌت من اًخحنك يف

ما ميزي اًيرحة اًس َاس َة اًيت حوكت ثووس ؾلة

كِاذاهتا.

الاس خلالل ُو ذَفِهتا اٌََرباًَة اصلميلصاظَة ،هوهنا خنة

أبما ؾن اًيلاابث اًـٌلًَة والاحتاذ اًخوويس ٌَضلي

ذزست وؿاصت يف فصوسا وجض حـت ابًلمي اًلصتَة وكس

دعوظا فمتزيث اًـالكة مؽ اًسَعة تني اًخحاًف

ؿاًًت من موكـِا اًخجصتة اصلميلصاظَة اًفصوس َة ،فاًحـغ

والإدضاغ وامليافسة ؿىل امذساذ ثغل اًفرتت فمتزيث من

مهنم مازش وضاظا س َاس َا ،وًِشا اكن من امليعلي أبن

تساًة  4254ايل اًس حـًَِاث ،تخحاًف تني اذلزة

ثـمي ُشٍ اًيرة ؿًل ذملصظة اًيؼام اًس َايس تـس

اصلس خوزي واًيلاتة اًـٌلًَة ،حِر جتسز الاصازت اإىل أبن

ختَهيا ؾن املَىِة يف ثووس واؾامتذُا ؿًل اًيؼام

توزكِحة ُو من اكن ًخوىل ثـَني وادذَاز كاذت الاحتاذ

ازلِوزي.17

اًخوويس ٌَضلي واذلزة اصلس خوزي ،وًربس اًخساذي

حفاوًت اصلوةل حىصٌس مفِوم املواظية يف اجملمتؽ
اًخوويس ،وُو اصلوز اطلي اضعَـت تَ اصلوةل اًخووس َة

اًضا يف اًخواخس املىثف ً إالظازاث اًيلاتَة يف ظَة
اذلزة واصلوةل.

ادلسًست ما تـس الاس خلالل ،مبِام اإجناس املرشوغ

ا إل أبن أبسمة ا ألحوز س ية  4248اُزتث فهيا اًـالكة

اًخحسًيث ،اطلي اكهت من أبُسافَ اىهتاح س َاسة زلافِة

تني الاحتاذ واذلزة حني ظاًة الاحتاذ جصفؽ الاحوز،

ذاضـة حوُصاي ملؤثصاث اًفىص اًس َايس اٌََربايل

وزفغ ا ألمني اًـام ًالحتاذ الامذثال ً ألوامص اذلزة

اًفصويس ،وفسح اجملال لإوضاء ثـَمي ؾرصي وحسًر

واطلي اكن ؾضوا فَِ ،ومت اؾخلاهل ذما ساضم يف اإؾعاء

ٍصحىز ؿىل مدس أب اصلميلصاظَة وحاكفؤ اًفصض.18

متوكـا خسًسا ٍمتثي يف مساهست اًسَعة اًس َاس َة مؽ

ًىن اًواكؽ ٌضري اإىل ؾىس رعل ،فاًيؼام اًحوزكِيب

اٌَجوء اإىل املواهجة لكٌل اكهت معَحة اًضلَني رمسذت،

هؼام كري ذميلصاظي ابًصمغ من وحوذ ذس خوز ومؤسساث

ويف ضي ُشٍ اًؼصوف وصلث أبجصس حصنة مـازضة

اًيؼام اصلميلصاظي ار هط اصلس خوز اًخوويس يف ؿست

وؾصفت ابإمس أبفاق ثووس َة من أبخي ثووس أبفضي

فعول مٌَ و أبكص ٍلوؿة من اذلصايث اًفصذًة واًس َاس َة

وحزامن رعل مؽ حتجري اذلزة اًض َوؾي اًخوويس
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وثعاؿس اذلصاكث املساهست ٌَـامل اًثاًر ؿًل مس خوي

الاس خلالل ػَت رممضة ومالحلة وثخـصط ٌَخضََق

ؿاملي .فذحول الاحتاذ اإىل فضاء ٌَمـازضة اًس َاس َة

ثسخة اإدذالف مواكفِا من س َاس َة اذلزة واصلوةل

حيت أبظحح أبضم سَعة مـازضة ًيؼام اذلزة اًواحس وُيا

 -9اجملمتؽ املسين يف ؾِس اًصئُس جن ؿًل

ذذي الاحتاذ يف اًصقحة يف حتلِق الاس خلالًَة واًلعَـة

مؽ جميء اًصئُس سٍن اًـاتسٍن جن ؿًل اإىل اذلنك

مؽ اًيؼام وًـي إارضاة  4270وثسذي ادلُش وإاؾخلال

صِسث تساًة حوكة سن جرشًـاث وكواهني خسًست

وسازت اصلاذََة ًالؾضاء املىذة اًخيفِشي واًَِئة

لإؿاذت ثيؼمي اذلَات اًس َاس َة ،ومن أبجصسُا املَثاق

الاذازًة والامٌاء اًـامون ولك اًلِاذاث اًوسعي ومتت

اًوظين اطلي وكـَ اًصئُس مؽ خمخَف حىوًياث اجملمتؽ

حماهكهتم ؿىل أبساش الإذالل اب ألمن اًـام واكهت ا ألحاكم

املسين "هلاابث ،مجـَاث ،أبحزاة" س ية ،4200

جمحفة تني ظصذ من اًـمي واًسجن ًـرشت س يواث

ًخىصٌس اصلميلصاظَة واًسٌلخ ابًخـسذًة وإاظالق

والاؾٌلل اًضاكة.

اذلصايث ،مبا فهيا اذلصايث اًس َاس َة ،وحصًة الإؿالم

ويف دضم رعل هؼمت اذلىومة مؤمتصا اإس خثٌائَا ظوزاي

واًعحافة ،واًسٌلخ تبأي وضاظ ؿَين مصدط.21

هعخت من ذالهل كِاذت مواًَة ًِا ًىهنا مل جس خعؽ

وإاظساز كاهون ا ألحزاة اًس َاس َة اطلي أبكصثَ

اًس َعصت ؾن اًوضؽ ومل حتغ ابلؿرتاف احملًل أبو

اًسَعة اًدرشًـَة يف اًـام هفسَ ،و أبضم اإضافة اإجسمت

اصلويل ،وواظي اًيلاتَون ثيؼمي حصاكهتم تعوزت

هبا ثغل اًدرشًـَاث يه الإكصاز هبوًة ثووس اًـصتَة

جفائَة.20

الإسالمِة ،وثضمني رعل كاهون ا ألحزاة رشظا يف

وؿَََ ميىن اًلول أبن مٌعق اًِميية واًس َعصت ؾن
الاحتاذ ُو املـمول تَ يف فرتت توزكِحة.
أبما ؾن ازلـَاث كس معَت اصلوةل مٌش الاس خلالل
ؿًل حتجمي ذوزُا واس خلعاهبا جفي ازلـَاث اكهت اتتـة

وضاظِا أبو اهحـاهثا.22
وهبشا أبظححت اًساحة اًس َاس َة ثـج مبرخَف
اًخَازاث اًس َاس َة واملضازة اًفىصًة راث اًخوهجاث
اخملخَفة.

ٌضلوةل أبي اذلزة اذلامك ألهَ ل فصق تني اصلوةل واذلزة

اإىل خاهة اًيلاابث وا ألحزاة ثؼِص امليؼٌلث كري

ومصثحعة هبَالكَ أبما ؾن ازلـَاث اًيت اكهت حتاول

اًصمسَة املمتثةل يف ازلـَاث واًخـاوهَاث وازلاؿاث
اًضاقعة واًص أبي اًـام ،ولكِا ثَـة ذوز حِوي يف معََة
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اًخبأظري واًخًض ئة اًس َاس َة ،نٌل جنس هعوض ذس خوزًة

الاسايس ادلسًس اطلي ًخـَق تدٌؼمي ا ألحزاة

وكاهوهَة ثيط ؿىل اإوضاء ازلـَاث من أبخي ثوؾَة

اًس َاس َة يف ثووس واطلي اكن اًِسف مٌَ ُو ؾصكةل

املواظيني وحصس َخ مداذئ اصلميلصاظَة.

اًًضاظ اًلاهوين ً ألحزاة اًيت ل حصقة اصلوةل يف

إال أبهَ وذالل س يدني فلط من ُشٍ الإحصاءاث

الاؿرتاف هبا.25

اصلميلصاظَة املـَية يف ارلعاة اًصمسي ًلائس اًخحول ُمين

وان اكهت ُشٍ الاحزاة ختخَف يف جحم ثواخسُا

اذلزة اذلامك ؿىل لك يشء ،واحذىص لك ما ًخحصك يف

جممتـَا الا اهَ ما ًؼِص أبن اًـالكة مؽ الاحزاة اكهت

ثووس ،وهلي اذلَات الإكذعاذًة والإحامتؾَة واًثلافِة

ظسامِة ول ٌسمح ألي حزة مـازط تبأن ٌض خلي زمغ

واًس َاس َة مبا فهيا اصلٍن واملساخس واًعَواث ....من

ظحَـة اًلواهني اًيت ثخحسج ؾن اًخـسذًة اًس َاس َة

أبظصُا اًضـحَة ومؤسساهتا اًصمسَة اإىل ادلِاس

وكريُا.

ا ألمين.23..........

أبما ؾن الاحتاذ اًـام اًخوويس ٌَضلي فذحايش جن

وُشا ما حـي اًـالكة تني اًسَعة ومىوانث اجملمتؽ

ؿًل الاظعسام مؽ املصنزًة اًيلاتَة يف اًوكت هفسَ

املسين يف حاةل ظسامِة تـسما اكهت اًسَعة ثًهتج

معَت أبهجزثَ من أبخي اإذرتاق امليؼمة واًس َعصت ؿىل

س َاسة الاحذواء جتاٍ اجملمتؽ املسين.

ثوهجاهتا ومن أبجصس ما ذل ؿىل رعل ُو ذمع كِاذت الاحتاذ

فلس اس متص امليوال ملا ؿَََ اًـِس اًحوزكِيب فاذلزة

ًرتص َح جن ؿًل ٌَصئاسة يف ؿست مٌاس حاث والثفاق مـِا

اذلامك واطلي كري امسَ اإىل اًخجمؽ اصلس خوزي اصلميلصاظي

ؿىل اًزايذت يف ا ألحوز لك زالج س يواث وُشا ما

ضي ذمساك تبأهجزت اصلوةل ،أبما ؾن أبحزاة املـازضة

اؾخربٍ اًىثري من اًيلاتَني جتمَسا ٌَيضال اًيلايب وؾصكةل

املـرتف هبا كاهوهَا واهجت ظيوفا ص يت من اًلمؽ

ًيجاؾخَ.26

واملالحلاث اًلضائَة اًيت ظاًت وضاظِا ومٌاضَهيا

حِر وخس الاحتاذ هفسَ يف ُشٍ اًفرتت مٌرصظ

وحصفِا وملصاهتا ذما ساضم اإىل حس تـَس يف ؾصكةل وضاظِا

مضن س َاسة ثـاكسًة من ذالل مفاوضاث ذوزًة مؽ

وحتجمي متسذُا احامتؾَا واهدضازُا حلصافِا.24

هلاتة ا ألؾصاف ثؤظصُا اذلىومة .واكهت من هخاجئ

أبما ؾن ا ألحزاة كري اًلاهوهَة واًيت مل حمتىن من

اسرتاثَجَة اصلوةل هلي اًرصاغ تني ا ألؾصاف واًيلاتة من

اذلعول ؿىل ثبأصريت اًًضاظ اًـَين ثحـا ٌَلاهون

املَسان اًس َايس اطلي مزي فرتت اًس حـًَِاث واًامثهًَِاث
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حنو مٌعق جضازيك يف املفاوضاث حِر ًعحح ازلَؽ
حيرتم اًس َاس َة الإكذعاذًة املخخٌات.27

أبما اًخـسًي اًثاين اكن  4229فلس أبكفَت فَِ
اًسَعة وضَلت ارلياق ؾن أبي ُامش ذلصًة ازلـَاث

وثويخ اًصئُس جن ؿًل س َاس َة اإهخلاء كاذت هلاتَني

من ذالل ما ًفصضَ ُشا اًلاهون يف ظَلخَ ادلسًست وُو

كاتَني لدذَازاث اذلىومة اًس َاس َة والاكذعاذًة وُو

ثعيَف ازلـَاث ؿىل اًيحو اًخايل "مجـَاث وسائَة،

ما مت يف اهخزاابث الاحتاذ يف  4202و 4228و4222

زايضَة ،ؿَمَة وزلافِة فٌَة ،ذريًة اإسـافِة ،حمنوًة،....

ومت ا ألمص حني ساهس املىذة اًخيفِشي اًوظين ٌَيلاتة

ومل ًحسي ُشا اًلاهون ماهـا من اخنصاظ أبي خشط يف

حصحش جن ؿًل يف اهخزاابث ً 9888فرتت زئاس َة زاتـة.

أبي مجـَة ؿامة والاًزتام مبحاذئ ازلـَة وكصازاهتا.29

إال اهَ يف اهخفاضة اذلوط امليجمي ابًصذًف 9880

وًـي ُشٍ اٌَحؼة يه اًيت تس أب فهيا اجملمتؽ املسين

واطلي ًـخرب أبضم حتصك هلايب حِر صِسث مواهجاث تني

اًخوويس ًدضلك تعفذَ الاساش ا ألذاليق ٌضلوةل

اًسَعة واجملمتؽ املسين ويه اٌَحؼة اًيت اكن فهيا اجملمتؽ

وتعفذَ وحست ؿاحزت ؿىل مـازضة اجملمتؽ اًس َايس ومن

املسين ًعازغ من أبخي حتلِق ،اإس خلالًَخَ من انحِة

ُيا تس أبث اصلوةل ثبأذش ظاتـا مشوًَا جيـَِا ثخحنك يف لك

وٌساهس اذلصنة الإحذجاحِة وًؤظصُا وًسافؽ ؾهنا من

يشء وحصاكة لك يشء ول ًفَت مهنا أبي يشء.30

انحِة أبدصى.28
وميىن ُيا الإصازت اإىل أبن اًلِاذت املصنزًة ًالحتاذ

وؿَََ حتوًت مىوانث اجملمتؽ املسين اًخوويس اإىل جمصذ
َُئاث حمادضت واتتـة وكري كاذزت ؿىل أبذاء ذوزُا

مازست ذوزا مقـَا ضس مٌاضَهيا من اًيلاتَني اطلٍن

ابإس خلالًَة.

ساطموا يف اهخفاضة اذلوط امليجمي وكس أبذان الاحتاذ

اثًثا  : -ا ألذواز اًوػَفِة ٌَمجمتؽ املسين يف اًثوزت

احذجاخاث اهخفاضة اذلوط امليجمي تي ساهسث اًصئُس

اًخووس َة

يف حصحشَ يف اهخزاابث .9882

 -4تساايث اًثوزت اًخووس َة :وهلعس هبشٍ املصحةل

أبما ؾن ازلـَاث فلس دضؽ كاهون ازلـَاث  7هومفرب

ثغل اًفرتت املمخست من اهسلغ اًثوزت اإيل

 4252اإىل ثـسًي يف  4200اطلي مزي فَِ تني ازلـَة

اهخزاابث أبؾضاء اجملَس اًخبأسُيس يف
أبنخوجص.9844

واذلزة اًس َايس ًَيفي أبي ظفة س َاس َة ؾن ازلـَاث
وخيصهجا من ذائصت املضازنة اًس َاس َة.
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صِسث امليعلة اًـصتَة معَؽ  9844حصاك احامتؾي

خاهفي  9844أبما اًَِئة اًوظيَة ٌَمحامني يه ا ألدصى

ابث ًـصف ابًصتَؽ اًـصيب ،وؾصف ُشا اذلصاك اب ألحساج

فلس اكهت صخهية يف مواكفِا ابلحتاذ ،كري أبن فاؿََة تـغ

اًيت أبظاحت حبنك سٍن اًـاتسٍن جن ؿًل يف ثووس.

احملامني اًًض َعني يف اجملال اًس َايس واذللويق املـازط

وخاءث بأس حاة اًخلَري ًـست ذوافؽ س َاس َة

كاًحا ما اكهت ثفصط موكفِا ؾن اًَِئة.32

واكذعاذًة واحامتؾَة اكن ًِا ذوز حامس يف ثلَري

ومؽ رعل مفيؼٌلث اجملمتؽ املسين اس خعاؾت بأن

ا ألوضاغ ،فذووس ؾصفت اهسلغ اهخفاضة صـحَة احذجاخا

جضلك وؾي جممتـي وثضامن تُهنا زمغ ادذالف مىوانهتا

وثضامٌا مؽ اًضاة دمحم اًحوؾزٍزي ،اإىل خاهة اًـوامي

أبزياء اًثوزت ،وُشا ما جعي ثسلوظ اًيؼام وُصوة

الاحامتؾَة واًس َاس َة ُياك ؿامي رمم ساضم يف اإهسلغ

اًصئُس سٍن اًـاتسٍن جن ؿًل.

رشازت الاهخفاضةُ ،و اًيضال اًس َايس ً ألحزاة

 -9اًفصاػ اًدرشًـي وحىومة اًليويش الأوىل

واًضرعَاث ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ذاظة املـصوفة

مؽ زحِي اًصئُس سٍن اًـاتسٍن جن ؿًل ،وثويل

مبـازضهتا ٌَيؼام اًس َايس واًيت اكهت ثخعَؽ اإىل اصلوز

اًس َس فؤاذ املزبغ زئُس اًربملان مٌعة زئُس ازلِوزًة،

اطلي ًًدلي أبن ثؼعَؽ تَ ،وكس اكهت ُشٍ اًَِئاث كََةل

لكف دمحم اًليويش اًوسٍص ا ألول مبِمة جضىِي حىومة

اًـسذ ،هشهص مهنا اًصاتعة اًخووس َة ٌضلفاغ ؾن حلوق

خسًست ،متثَت املِمة اًصئُس َة ًِشٍ اذلىومة يف الإؿساذ

الإوسان وازلـَة اًخووس َة ًٌَساء اصلميلصاظَاث.....اإخل

ذالل اًس خة بأصِص املواًَة لهخزاابث زئاس َة مدىصت .ا أل

يف مواهجة اًيؼام ؿرب لك املصاحي اًيت صِسث مواهجاث

أبن حصهَحة ُشٍ اذلىومة أباثزث قضحا صـحَا ثسخة

تني اًسَعة واجملمتؽ.31

احذواهئا ؿًل وسزاء من زموس هؼام جن ؿًل ،وحتت

يف حني أبن امليؼٌلث ا ألدصى اكلحتاذ اًـام اًخوويس

ضلط كواؿسٍ كري الإحتاذ اًـام اًخوويس ٌَضلي موكفَ

ٌَضلي اكن موكفَ حمي جتارة تني اًلواؿس اًيلاتَة

واوسحة من جضىِي اذلىومة وذمع اًضلط اًضـيب

واًَِالك اًوسعي واًلاؿسًة اًيت جسـي ٌَحفاع ؿىل

و أبذي ُشا اذلصاك اجملمتـي اإىل حتوٍص حىوسم حصثة ؾيَ

هضاًَة املؤسسة واس خلالًَهتا واًلِاذت املصنزًة اًيت اكهت

زحِي وحوٍ اًخجمؽ اًيت اكهت تَسُا وسازاث س َاذًة.33

مٌحاست يف أبكَهبا اإىل ظفوف اًيؼام اذلامك وثسافؽ ؾن

وُيا ًؼِص ذوز اجملمتؽ املسين وذاظة اًيلاتة يف ثوحَِ

دِازاث مٌاضَهيا وكس اس متص ُشا اذلال اإىل كاًة 48

اًص أبي اًـام وكِاذت اذلصنة اًضـحَة ضس اًسَعة ٌَمعاًحة
38

تخعحَق أبُساف اًثوزت ،وًـخرب الاحتاذ اًـام ٌَضلي

اإىل اإظساز مصسوما تدضىِي "اًَِئة اًـََا اإىل حتلِق

اًخوويس أبضم هلاتة مؤثصت يف اجملمتؽ اًخوويس ،فِيي من أبكوى

أبُساف اًثوزت والاظالخ اًس َايس والاهخلال

امليؼٌلث اًيلاتَة يف اًحالذ.

اصلميلصاظي" واًيت أبظحح من رمارما اإؿساذ هؼام اهخزايب

 -3مداذزت اذلواز ا ألوىل

مؤكت يف اإظاز الإؿساذ ًدضىِي جمَس ثبأسُيس ًعسز

ابذزا الك من الاحتاذ اًخوويس ٌَضلي وؾٌلذت

ذس خوزا خسًسا ٌَحالذ.36

احملامنيً ،وم  95خاهفي  9844وٌُل فاؿَني من فواؿي

اإن جضىِي اًَِئة اًـََا ًخحلِق أبُساف اًثوزت

اجملمتؽ املسين اًخوويس ؿًل اثص ُشٍ ا ألحساج ،واًيت

وثبأسُس اٌَجية املس خلةل ًخيؼمي الاهخزاابث رمس صلدول

اجسمت ترصاغ تني إازاذثني ،أبزاذت اًخحصك وثرسؿة من

ثووس املصحةل الاهخلاًَة اًثاهَة تـس املساز اًثوزي ويه

أبخي حىصٌس أبُساف اًثوزت ،وإازاذت احذواء اًثوزت

مصحةل ازحاث اًوحوذ وتساًة اًخبأسُس ٌَمؤسساث يف

والاًخفاف ؿَهيا تسؾوت اكفة ا ألحزاة ومٌؼٌلث اجملمتؽ

الاظاز اًصمسي تسل الإظاز كري اًصمسي ًِا  .واختار أبول

املسين اإيل اإحامتغ مبلص الإحتاذ اًيلايب ًـٌلل امللصة

دعوت ًِا ابإوضاء اجملَس اًخبأسُيس.

اًـصيب.34

املصحةل الاهخلاًَة اًثاهَة ما تـس اًثوزت :وهلعس هبا ثغل

مت اثفاق مٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ؿىل تـر دلية سلاًة

الاحساج اًيت تس أبث من أبنخوجص  9844اإيل هومفرب 9848
 -4اهخزاابث بأؾضاء اجملَس اًخبأسُيس

اًثوزت وَِلك مواسي ٌَحىومة.
وتدٌعُة اًس َس اًحايج كائس اًسخيس وسٍصا أبول يف

اإن ا ألسمة اًيت ُزث ثووس وإازُاظاهتا ؿىل حِات

 9844/89/97حِر اكن ًالحتاذ اًخبأزري يف ثـٌََُ ،ذما

اًخووس َني حـَهتم ًححثون ؾن س حي مالمئة جسمح هلم
ابرلصوح من حاةل اكهت س خؤسم ا ألوضاغ أبنرث وثيحصف

اًس َايس ،و أبظحح الاحتاذ ًؤذي ذوزا س َاس َا كري

اًثوزت ؾن املحاذئ اًيت كامت ؿَهياً ،ىن اًوؾي اًىدري

تي جتاوسٍ اإىل ذزخة

صلى اًضـة ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين وزؤًخَ ادلَست

أبظحح ٌضلك ذًَال اإضافِا ؿىل حموزًة ذوزٍ يف املضِس
مصثحط تسوزٍ الاحامتؾي فلط

35

ثبأذًة أبذوازا س َاس َة.
وهدِجة ًضلوظاث اًضازغ وحتت كِاذت الاحتاذ اًـام

وكصاءاثَ ً ألوضاغ ،أبذث اإىل اإؿاذت حصثُة ا ألموز
واحذياة معري اكن س َجـي معََة اًخلَري أبنرث ثـلِسا.

ٌَضلي ومىوانث اجملمتؽ املسين ما ذفؽ ابًصئُس املؤكت
39

فمتت أبول دعوت يف معََة الإهخلال اصلميلصاظي

اًخبأسُيس ،فاس تثلة  458انئحا لإذازت املصحةل الاهخلاًَة،

تخبأسُس َُئة اجملَس اًخبأسُيس حتت فىصت جمَس حٌلًة

ملاتي اؿرتاط  30ؾضوا وحتفغ  44بدصٍن من تني

اًثوزت ،وثخىون من ٍلوغ ا ألحزاة اًس َاس َة ومىوانث

أبؾضاء اجملَس .38947

اجملمتؽ املسين اخملخَفة ،وثخىون اًَِئة من  947انئة ذمثي

وؿىل اًصمغ من ادذالف ارلَفِاث الإًسًوًوحِة

ٌَضـة ،وحصث الاهخزاابث تعصًلة ذميلصاظَة ًوم 93
أبنخوجص .9844

ً ألحزاة اًثالزة ،فلس متىٌت من جضىِي حىومة

ًىن ابإهخزاة أبؾضاء اجملَس اًخبأسُيس دعت ثووس

ائخالف أبحسزت كعَـة مؽ مصحةل اذلزة اًواحس يف
اًيؼام اًساتق.

دعوت اإىل ا ألمام ابجتاٍ ظي ظفحة املايض وإازساء كواؿس

وًىن زمغ جضىِي حىومة الئخالف واًلِام خبعوت

اًيؼام ادلسًس ،اإر كامت مبوحة ُشٍ الاهخزاابث أبول

رممة يف مساز الاهخلال اصلميلصاظي يف ثووس ،اإل بأن أبذاء

مؤسسة س َاذًة راث رشؾَة اكمةل حمتخؽ تعالحِاث

اذلىومة ؾصف حصاحـا ،وؿسم الإس خجاتة ملعاًة اًضـة

ثبأسُس َة وجرشًـَة ل سَعة ؿَهيا ألحس كري اجملَس

اًيت زفـت يف اًثوزت ،ففضَت اًرتوٍاك يف حتلِق

راثَ.37

الإظالحاث واًوؾوذ الاهخزاتَة يف اًضلي واًخمنَة،

وحوكن رممة اجملَس اًخبأسُيس ا ألوىل يف ظَاكة

وضٌلن الاس خلصاز ا ألمين ،نٌل أبن فضي اًرتوٍاك يف

اصلس خوز مبا ٌس خجَة ًخعَـاث لك اًخووس َني وحيفغ

اسدداق اًـمََاث الإزُاتَة واًخعسي ًِا حـي كعاؿا رمٌل

حلوكِم وًعون حصايهتم وهصامهتم.

من املواظيني ًـخلس أبهنا كري كاذزت ؿىل اإذازت اًحالذ

 -9حىومة اًرتوًــاك

وثبأمني الاس خلصاز وحتلِق اًخعوز الاكذعاذي املًضوذ،39

هـين ابًرتوٍاك الئخالف اذلزيب اًثاليث اطلي أبذاز

ذاظة تـس معََة اقخَال املـازط دمحم اًرباُميي اًيائة يف

جتصتة اذلنك تخووس تساًة من  44ذٌسمرب ،9844

اجملَس اًخبأسُيس.

وثخىون من حصنة اٍهنضة راث املصحـَة الإسالمِة،

هدِجة ًِشا أبذى اإىل ػِوز ثَازاث س َاس َة مـازضة

وحزة املؤمتص من أبخي ازلِوزًة واًخىذي من أبخي

ٌَرتوٍاك وؿىل ز أبسِا ادلهبة اٌََرباًَة ،ادلهبة اًُسازًة

اًـمي واذلصايث ،وصلك ُشا اًخحاًف ادلامؽ تني

اًلومِة ،حهبة الإهلار اًوظين ،واحنَاس الاحتاذ اًـام

الإسالمِني وؿٌَلهَني ما ٍلوؿَ  430ملـسا يف اجملَس
41

ٌَضلي اًخوويس اإىل اذلصاك اذلزيب املـازط ًس َاسة

حصذي ا ألوضاغ الاكذعاذًة والاحامتؾَة وا ألمٌَة

اًرتوٍاك.

دعوظا ما ثـَق تخفيش اًحعاةل وثسُوز امللسزت اًرشائَة

وكس جضلك حتاًف س َايس موسؽ مـازط ًرتوٍاك

ٌَمواظن ،وثياسم ػاُصت الإزُاة .وجنحت ُشٍ ادلهبة

متثي "الإحتاذ من بأخي ثووس" وكس مض ُشا اًخحاًف الك

يف ثيؼمي ؿسذ من الإؾخعاماث وا إلرضاابث ملٌلزسة

من ادلهبة اٌََرباًَة تلِاذت اذلزة ازلِوزي وحزة بفاق

اًضلط ؿىل حىومة اًرتوٍاك.40

ثووس ،وحزة هساء ثووس اطلي ًلوذٍ ابيج كاًس

نٌل جنحت نشعل حهبة الإهلار اًوظين يف حضس

اًسخيس ،اس خعاغ بأن ٌضلك كوت ضاقعة ؿىل اًرتوٍاك،

اًضازغ ظوال ظَف  9843يف اإظاز ما ٌسمى "اؾخعام

وجنح يف اس خلعاة اًحوزكِحُني وزخال الاؾٌلل واكهت

اًصحِي" اطلي ًضم بلف احملخجني املؤًسٍن ٌَيواة

هل اًلسزت يف ثـحئة املواظيني ٌَلِام مبؼاُصاث احذجاحِة

اًس خني اطلٍن اوسححوا من اجملَس اًخبأسُيس احملخجني

سَمَة ٌَمعاًحة ابحملافؼة ؿىل مىدس حاث اذلسازة يف

ؿىل ملذي دمحم اًرباُميي ،ومعاًحة اذلىومة الئخالفِة

ثووس (جمةل ا ألحوال اًضرعَة ،حصًة املص أبت ،وحصًة

ابس خلاةل فوزًة.41

الإؿالم )...نٌل اكن يف ظسازت اًلوى اًس َاسة اصلاؾَة
اإىل اس خلاةل اًرتوٍاك.
نشعل ادلهبة اًُسازًة اًلومِة املدضلكة من ؿسذ من
ا ألحزاة اًُسازًة اًلومِة اًصاذٍاكًَة ...راث هفور ذاذي
امليؼٌلث اًيلاتَة وازلـَاث اذللوكِة واًَِالك اٍمتثَََة
اًـٌلًَة ،وجضلكت ادلهبة اًلومِة اًُسازًة مضن ما ًـصف
ابدلهبة اًضـحَة ،وكس ثحًت ثوهجا زاذٍاكًَا يف مـازضة
اًرتوٍاك اذلاهكة معوما ،وحصنة اٍهنضة دعوظا أبهنا
ذاهت الاهخفاضة و أبهنا تخحاًفِا مؽ زخال أبؾٌلل فاسسٍن

وتشعل ثحني أبن املضِس اًس َايس يف ثووس ؾلة
اهخزاابث  93أبنخوجص  ،9844وجضىِي حىومة اًرتوٍاك
صِس ؿست مذلرياث أبطمِا:42
 اهخلال ا ألحزاة من اًدضدت اإىل الاهضٌلم مضنأبكعاة س َاس َة ابزست.
 حِاذًة املؤسسة اًـسىصًة يف دضم ثغل الإحساجذما ظمن ازلَؽ من اسددـاذ فصضَة الاهلالة
اًـسىصي.

واس خلعاهبا ً ألهجزت ا ألمٌَة اًخاتـة ًيؼام جن ؿًل أبؿاذث
اإهخاح اًيؼام اًلسمي ،نٌل محَت اًثاليث اذلامك مسؤوًَة
41

 -حصاحؽ صـحَة اًرتوٍاك ثسخة تطء الإظالحاث

وًـَسُا ذلاةل اًعفص وُيا اهخلَيا من حاةل اًخيافس

وماكحفة اًفساذ وفضي يف مواهجة اٍهتسًساث

ؿىل اًربامج اإىل حاةل الاس خلعاة اذلاذ

الإزُاتَة.

الاًسًوًويج.

 -جتاوس ا ألحزاة اًس َاس َة مـعى ثحاٍن ذَفِاهتا

وهدِجة ًضلوظاث كوى املـازضة مبرخَف ثوهجاهتا

املصحـَة والإًسًوًوحِة وثيوغ جصاجمِا ًخيسمج مضن

الإًسًوًوحِة واصلمع من ظصف الاحتاذ اًـام ٌَضلي،

حتاًفاث س َاس َة موسـة جتمتؽ ؿىل مـازضة اذلىومة

ذفـت حبىومة اًرتوٍاك اإىل ادلَوش يف ظاوةل اذلواز مؽ

واملعاًحة ابس خلاٍهتا.

خمخَف ا ألظَاف اًس َاس َة املمثةل يف اجملَس اًخبأسُيس
حتت إارشاف الاحتاذ اًـام ٌَضلي اًخوويس ،والاحتاذ

 اهخلال ا ألحزاة املـازضة من كوت اكرتاخ ذاذياجملَس اًخبأسُس اإىل ارلازح يف ثيؼمي احذجاخاث
ومؼاُصاث وُشا ًـس دعصا ؿىل معََة اًخلَري ألهَ

اًخوويس ٌَعياؿة واًخجازت ،وازلـَة اًخووس َة ذللوق
الإوسان ،ومجـَة احملامني.
 -3وزَلة اصلسذؼوز اًخوافلؼي

مت اسددسال املـازضة اصلميلصاظَة ذاذي اًربملان

ًـخرب اصلس خوز ملوما بأساس َا من ملوماث

مبـازضة أبدصي ويه اًضلط ابًضازغ يف مصحةل

اصلوةل اذلسًثة ،ألهَ حيسذ فَسفة حوكِا وظحَـة هؼارما،

اهخلاًَة .

وًيؼم ؿالكاث سَعاهتا ،وًضمن حلوق وحصايث

 -احنَاس الاحتاذ اًـام ٌَضلي اًخوويس اإىل اذلصاك

أبفصاذُا.

اذلزيب والاحامتؾي املـازط ٌَرتوٍاك ،اإل أبهَ ثخىن

فاملخاتؽ ٌَضبأن اًخوويس تـس اًثوزت ًخخني هل أبن ظوػ

مدس أب اذلواز يف مـادلة املَفاث الاكذعاذًة

اصلس خوز ادلسًس ٌَجمِوزًة اًثاهَة مل ٍىن فـال فصذاي،

والاحامتؾَة واًس َاس َة .وُيا الاحتاذ مل خيفي

و أبمصا فوكِا أبو مٌجزا خنحواي ،تي اكن اإتساؿا حٌلؾَا

ثوهجَ الاًسًوًويج اًُسازي

ابمذَاس .لن اًخبأسُس اصلس خوزي ٌضلوةل اصلميلصاظَة

 -الاس خلعاة اذلاذ يف اجملمتؽ اًس َايس اًخوويس تني

املًضوذت اكذىض فذح املساطمة ٌَمواظيني يف تياء
اصلس خوز وًو تعصًلة كري مدارشت .43وُشا ما ًؤنس ؿىل

مـازط ًرتوٍاك ومؤًس ًِا اكذ أبن ًـعف ابًخجصتة
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اصلوز اطلي ًَـحَ اجملمتؽ املسين يف املساطمة يف ظَاكة
اصلس خوز.

ثـس الاهخزاابث اًدرشًـَة اًيت بأحصًت يف ثووس ًوم
 94جرشٍن ا ألول أبنخوجص  9848مبزنةل اهخزاة اثن حصى

واطلي زفغ أبزتؽ وسخ من اصلس خوز أبزاذث الاكَحَة

يف رشوظ و أبوضاغ أبكصث مـؼم اًَِئاث املصاكدة حبَاذُا

اًربملاهَة أبن متصزٍ (حوًََة  ،9849ذٌسمرب ،9849

وىزاُهتا ،تـس جتصتة اهخزاابث  9844اًيت أبذث اإىل

أبفصًي  ،9843حوان  )9843ويف دضم ُشا اًصفغ

جضىِي اجملَس اًخبأسُيس اطلي اكن من وزاء الإؿالن

ثبأسست دليخا ثوافق ذاذي اًربملان مؽ َُالك اذلواز

ؾن اصلس خوز.

اًوظين معَخا ابًخًس َق ٌَوظول اإىل اًًسزة اٍهنائَة.44

خاءث اهخزاابث  9848يف س َاق مدسم جصوخ

واكن الإكصاز ابًثلة ؿىل اًعوػ ارلخاسم ٌضلس خوز

املعاذلة اًوظيَة وتـسم اإكصاز كاهون اًـزل اًس َايس ،ما

تًس حة  %29ظوثت ًفائست اصلس خوز ادلسًس أبي 988

أبذى اإىل اإؿاذت جضىِي املضِس اًس َايس اطلي أبظحح

انئة  ،واؿرتط ؿَََ  49انئة يف حني امذيؽ أبزتـة

ًلوم ؿىل نخَخني بأساس َدني ،اإحساٌُل حمافؼة متثَِا حصنة

هواة ؾن اًخعوًت .45

اٍهنضة ،وا ألدصى أبسست ؿام ً 9849خحلِق اًخواسن

ًِشا كس اكن ٌَمجمتؽ املسين اصلوز اًفاؿي يف ظَاكة

مؽ ثغل اًىذةل ويه حزة هساء ثووس .ومن ذالل ُشا

اًوزَلة اصلس خوزًة ،ومتت املعاذكة ؿىل اصلس خوز
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اًخوافلي يف ثووس يف اجملَس اًخبأسُيس ًوم  94خاهفي

ملـسا ذلصنة اٍهنضة اًيت اكهت كس حتعَت ؿىل 02

 9848ورعل تـس زالزة س يواث من اهسلغ اًثوزت و

ملـسا يف اهخزاابث .9844و ابإمتام الاهخزاابث اًدرشًـَة

ابًخوافق ؿىل ظَاكة ذس خوز ثوافلي حىون ثووس كس

تيجاخ ،مل ثًذرص ا ألحزاة ول اًلوامئ تلسز ما اهخرصث

دعت دعوت حنو ا ألمام يف معََة الاهخلال اصلميلصاظي.

اصلميلصاظَة يف جتصجهتا اًوًَست.46وكس اكن ٌَمجمتؽ املسين

اثًثا -ثسؾمي الاهخلال اصلميلصاظي وهلعس هبا مصحةل اهخزاة

اصلوز اًىدري يف اًصكاتة ؿىل الاهخزاابث من ذالل

املؤسساث اًس َاس َة من أبؾضاء اًَِئة اًدرشًـَة اإىل

مٌؼٌلثَ اجملمتـَة

الاهخزاابث اًصئاس َة ويه من تساًة أبنخوجص .9848

 -9الاهخزاابث اًصئاس َة

 -4الاهخزاابث اًدرشًـَة الاوىل تـس اًثوزت :

ثـس الاهخزاابث اًصئاس َة يف ثووس  93هومفرب 9848
من أبضم مؼاُص الإهخلال اصلميلصاظي.
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حِر أبفصسث هخاجئ ُشٍ الاهخزاابث حسة ما

وًخعحَق اًـساةل الاهخلاًَة جية أبن هسزك بأن حتلِلِا ميثي

دضخ تَ زئُس اًَِئة اًـََا ًالهخزاابث اًس َس صفِق

معََة ثسزجيَة جس خلصق وكذا ظوًال وثخعَة ثضافص

دضظاز يف مؤمتص حصفي اإن الاهخزاابث أبسفصث ؾن فوس

هجوذ لك أبظصاف اجملمتؽ املسين ،طلعل مت جضىِي ائخالف

مصحش حصنة هساء ثووس اًحايج كاًس اًسخيس مبيعة

اًـساةل الاهخلاًَة اطلي ًضم اًـسًس من ازلـَاث

اًصئاسة تًس حة  % 55.40ملاتي حعول املصحش

واًيلاابث ،ومن رعل اًصاتعة اًخووس َة ٌضلفاغ ؾن

املس خلي مٌعف املصسويق ؿىل .4788.39

حلوق الإوسان ،وهلاتة اًعحفِني ،ومجـَة اًلضات،

وثـس ُشٍ الاهخزاابث أبول اهخزاابث زئاس َة تـس

واملـِس اًـصيب ذللوق الإوسان وٍلوؿة  95حماسم من

اإكصاز ذس خوز  9848ادلسًس من كدي اجملَس اًوظين

أبخي اًدضاوز واًسـي اإىل اإزساء الًَاث ا ألساس َة

اًخبأسُيس.

ٌَـساةل الاهخلاًَة.49

وابإؿالن فوس اًحايج كاًس اًسخيس زئُسا ٌَحالذ
حىون ثووس كس دعت مصحةل الاهخلال اصلميلصاظي
تيجاخ ،ورعل مبوافلة مجَؽ ا ألظصاف واًلوى اًس َاس َة
تًذاجئ الاهخزاابث واؾخحاز هخاجئ الاهخزاابث اًصئاس َة

وُيا ًؼِص ذوز اجملمتؽ املسين وثبأزريٍ يف اصلفؽ حنو
اإجناخ معََة الإهخلال اصلميلصاظي .
 -8ذمزياث اجملمتؽ املسين اًخوويس يف املساز اًثوزي
كس متزي ذوز اجملمتؽ املسين يف مساز اًثوزت واصلفاغ

ثخوجيا ملساز سَس ًـمََة الاهخلال اصلميلصاظي واًخوخَ

ؾن أبُسافِا ومداذهئا ابرلاظَاث اًخاًَة :50

حنو اصلدول يف مصحةل اًرتس َخ اصلميلصاظي.

 4-8ارلاظَة اذللوكِة اًيت ازثحعت ابصلوز اطلي ًـحخَ

 -3اجملمتؽ املسين ومَف اًــساةل الاهخلـاًِــة

اًصاتعة اًخووس َة ٌضلفاغ ؾن حلوق الإوسان حِر مثَت

ذالل معََة تياء اصلميلصاظَة ،لتس من ثواسهيا مؽ

فاؿال بأساس َا يف ورش املحاذئ اًىوهَة ذللوق الإوسان

معََة اتزخيَة حمتثي يف ما ٌسمى تؼ "اًـساةل الاحامتؾَة"

واصلفاغ ؾهنا واؾامتذُا يف مواهجة هؼام الاسددساذ .نٌل

اًيت ثدِح ٌضلوةل اإؿاذت ثبأسُس رشؾَهتا ؿىل أبسس

اكن ًِشٍ ارلاظَة تـسا كاهوهَا ازثحط ابصلوز اطلي ًـحخَ

خسًست كامئة ؿىل أبساش اًـساةل واحرتام اًلاهون وتياء

اًَِئة اًوظيَة ٌَمحامني اًيت حٌسث اًـسًس من املِيَني

املساوات تني مجَؽ املواظيني يف اًواحداث واملسؤوًَاث

يف ُشا اًلعاغ ملساهست لك أبصاكل الاحذجاح واصلفاغ

واذللوق.48
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ؾن املياضَني واًًضعاء اطلٍن اكهوا ًخـصضون ٌَمحانٌلث
واملضاًلاث من ظصف هؼام الاسددساذ.
 9-8ارلاظَة اًخياظفِة اًيت جصسث من ذالل ذوز
املص أبت اًخووس َة اإىل خاهة اًصخي يف الاحذجاخاث

ًلس ؾصف املساز اصلميلصاظي يف ثووس مساز سَس،
ورعل هؼصا صلوز مىوانث اجملمتؽ املسين والاحزاة
اًس َاس َة يف ثوحَِ مساز الاهخلال اصلميلصاظي واًخوخَ
اإىل مصحةل اًرتس َخ.

اًسَمَة واملسهَة ؿىل كاؿست اصلفاغ ؾن اذلصايث واذللوق

كس ساضم اجملمتؽ املسين يف اًفـي اًثوزي مبا حيخوًَ من

اًيت ثخعَؽ املص أبت اًخووس َة اإىل حتلِلِا وكس جصسث ازلـَة

مىوانث خمخَفة من حِر املصحـَاث اًفىصًة

اًخووس َة ًٌَساء اصلميلصاظَاث هبشا اصلوز نفاؿي حٌلؾي

والاًسًوًوحِة اخملخَفة واًيت اإنخفت تـالكة املساهست من

يف ظَة اجملمتؽ املسين

أبخي اإسلاظ اًيؼام مث حتوًت يف مصحةل اثهَة اإىل َُئاث

 3-8ارلاظَة الاحامتؾَة واملعَحَة اًيت مزيث أبكَة

مذياسؿة ومذـازضة يف حلي اًرصاغ  ،من أبخي اًِميية

ا ألذواز اًيت كام هبا اجملمتؽ املسين ؿىل اؾخحاز أبن اًسمة

الاًسًوًوحِة كعس اًوظول ٌَسَعة.

اًحازست يف اتزخ الاحذجاخاث ؿىل اًسَعة املصنزًة يف

إان اجملمتؽ املسين اًخوويس خيوط مجةل من اًخحسايث

ثووس ُو ظاتـِا الاحامتؾي واطلي محي اًعاتؽ اًس َايس

واًصُاانث املزذوخة جتمؽ تني اإماكهَة اًلِام تسوز س َايس

يف اًثوت اًخووس َة وكس حتمي الاحتاذ اًـام اًخوويس

ووظين ،جتاٍ اجملمتؽ  ،من أبخي اصلفؽ تـمََة الاهخلال

ٌَضلي ُشا اصلوز.

اصلميلصاظي ،وتني رضوزت احملافؼة ؿىل اإس خلالًَخَ من

ارلامتة

ُميية اجملمتؽ اًس َايس واطلي تسوزٍ ميص مبصحةل اإؿاذت

إان الاهخلال اصلميلصاظي ل ًلوم ذون مضمون

اًدضلك تلِاذت أبحزاة مذـعضة ملٌلزسة اًسَعة جصوخ

احامتؾي وزلايف  ،فال تس أبن ثـىس دعوظَة لك جممتؽ

جسَعَة أبو توحوٍ ًيؼام اًلسمي اإل أبهنا مسؾومة ابًرشؾَة

وحصاتط تياٍ الاحامتؾَة معََة اًخلَري.

الاهخزاتَة.

وان معََة الاهخلال اصلميلصاظي ػاُصت احامتؾَة مـلست

وذما س حق ًخضح أبن اجملمتؽ املسين اكن هل اصلوز

ثخبأثص ابًـسًس من اًـوامي ،اكجملمتؽ املسين واطلي ًـخرب

ا ألسايس مبرخَف ثوهجاثَ اًس َاس َة والاًسًوًوحِة ؿىل

مفِوم حموزي يف ثوحَِ مساز الاهخلال اصلميلصاظي وُشا

اإجناخ اًـمََة اصلميلصاظَة من ذلؼة اإسلاظ اًيؼام اإىل

ما ثحني يف اصلزاسة.
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ذلؼة اهخزاة أبؾضاء اجملَس اًخبأسُيس اإىل ذلؼة اًخوافق
ؿىل اصلس خوز اإىل اإهخزاة زئُس ازلِوزًة.
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