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"أناااا ل"تاااا" "أناااا لاااا "الاااو الغتيااااي"ح "دااادمي ل"تاااا    اااا دااادمي عااااليا" أم 
الوا"ااا الياادرل سال إاا.ة ُلاااه   الااا اااعال الا.اااراي عت"ااة اننإااا   ت"تاا ح  اننإااا  

التاا  فتراا كتيا لاا ُلاا لفااعين ل ي اة    اب مالت"ة يص ب الفصل  ي ليااح مالت"اة 
عن ال اطرين  لا استي اب اعال اليفاعينح مالت"ة اليتادة الي ام ة اا الوسيتة التاا 

 ناى  لا ال الن عتا ردا ت ه 

الت"ة أياة التفغياح مللا يمر  ا  شكيل الفغاا اننإااناح مل"اة ا لاة  شاكل 
  فغيااا ماويتلاه 

ارسلا ا زلاح ماا كاانن ن ياو ميتراور أ   اوا اي مالت"ة رمح ال ضارة مد
لااا  طاااامو ال ياااو مالتراااوره ميفتااااي التراااور ال ضاااارا ل"اااة "اااايرة عتاااا اساااتي اب 
لفااااياي التراااور ماليدن اااةح ل"اااة "اااايرة عتاااا التواصااال لاااا دضااااراي م را ااااي ا لااان 
ا خاااااىح ماااااعا و يكااااو  يم  ءلااااوي لاااان أ  ااااات الت"ااااة لتروياااااااه  الت"اااااي ال يااااة 

درة  ا ال الن اليوم اا  ياة ءلوي لض ية نلض  لاا عتياهااا لغاا يرورمااا اليتص
  ألإو  تبوأ اليرام ال الا العا اا في  اليومه 

ماسااات يال الت"اااة  اااا ال. اااا مالتااادري  مانعاااتم ال تياااا م ياااااا لااان سااابل 
 اوست يال ن يا الت"ة ميوس لا ميإلل طاانق است ياللا دتا عتا  يا أاتلاه 

سالت"ة الرولية "ضية  اية  اا ا ايياةح ااعا لاا ناايى سا  "ااية ل ال مالت تين 
 انااااااادا لل ياااااااد عتااااااااح م ولااااااادنن ماوطاااااااا ل ااااااا ه م"اااااااد أخاااااااعي "ضاااااااية الت تاااااااين               
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سالت"ااااة الروليااااة أس اااااياي ءدناااادة مأاييااااة لتااناااادة سف اااال ال وليااااة مانتشااااار التغ ولوءيااااا 
ت او  ال راا ا الاعا سااي للادياي الي تولا يةح ملا صادبلا لن ضامرة ال فاظ عتاا ال

 سإبب عيي ة الت"ة انن تيايةه 

ُ  است يال ل"ة ا لة  ا الغتاسة ال تيية مال را ة لتيتخصصين ملتيت تيين 
لاان  يااا اليتخصصااينح ن رااي ال ياااايا  ت وياال ال تاان مالترانااة ُلااا  را ااة عالااةح 

 ه(1)تليةمي  ل  فغيا اليواط ين أك ا   ايياي مل رقية ماسترالة ماستر

مال را ااة التردليااة اااا ال تاان ع اادلا يصاا.ح  ااا لت ااامل ال ييااا لتياا تي لاان 
ال ييا  ت"ة ال ييا ماا الت"اة ال ا ياةح ماسات يال انن تياياة  ادنتي  غااي  لتفصاام 
 ااااين ل تيااااا اليت تيااااين م ياااااان لاااان اليت رشااااين ل يااااار ال تاااان الياييااااة مالي  ويااااة 

 اليفاعيييةه 

اا التبيئااة التر يااةح ماااو "ضااية اسااتاا ي ية مليإااو م  ايااا ال تااوم اااو ءااو 
 غتبية أم   ايبية أم آنية سالت اياب  صااإ ُنإاانية ال ا اا الفاعتاةح مالت اياب الاعا 
ي يال نااااة طاالتة عييرااة  ت اامز  اءيااة اليصارت اي مالغتااب ُلاا التااأليا سالت"ااة 

ع الي ا ااة اننإااانية ال ا يااة متنتاااع ال تاان سالت"ااة ال ا يااة ماليإااااية سف اليااة  ااا ُنتااا
 م وظيفلاه 

ي تاع الت ايب ُلا ءلوي ل إارة عا ياة  ا لن ساأ  الت"اة مالتخرايو الت"اوا 
ما لن الت"واح مالت تين مالت تين ال الا "ضايا استاا ي ية  ي  ءواا ا لة مالوطن 

                                                 

( يه ستييا  الرامانةح الت"ة ال ا ية  ا الرا  ال شاينح اليوسن ال را ا ال الا مال شام ح  1)
  يا الت"ة ال ا ية ا ريناه ح ل2005
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مال ضاااارة مالت ضااااه مالتفاااايو  لاااا مالإاااياح للاااا ساااأ   غاااو  ل ااااي طااا م  خاصاااة 
 اااااد مال ال ااااي ااااو  فاااايو سالياضاااا مال اضاااا ماليإاااتربله م اااال ساليااادارا مالي

 لتي تيا ليواء  الت"ايب ماو تاابه 

الت"ااة التااا  شااكل اويااة "وليااةح مالتااا  شااكل ساا ال الااعاي التااا   ااا  لااا 
 ايدح م  ا  لا يييااا عن  ياااه أم عن ذلك "ال"يا" العا  ااى فيا  خصاياي للااح 

ال ا يةح مو  االح ل ع أك ا لان "اانينح ااو ال"ااب  مال"يا العا اطت.كو ل   العاي
أم اوساااات يار أم ال را ااااة اولباياليااااةه ُ  الي تيااااا ناااادرل ذا اااا  لاااان خااااتل طااااكتين 
أساساااين لااان ا   اااالا أ  اااال خارءياااة أم لوءلاااة ن اااو الخاااارعح مأ  اااال ياختياااة أم 

 لوءلة ن و الداخله 

 رافياة م اين ال ااالن يصادر عان ا   اال ا ملاا  فاعال  اين الي تياا كودادة 
الخااارءاه ملااا اللويااة ال رافيااة  ااا ال لايااة ُو أ ااا لتفاعاال الوداادة ال رافيااةح التااا و 

   فصل عن "ال"يا" العا  واءل ح أم الي  ااي الخارءية التا  صردم  لاه 

و يراح اننإاا  لوضاو  اويتا  ُو داين يكاو  للادياي لان طاا  خاارءا 
يةح  لعا الي  ااح ُلاا اوخاتت  مالتلدناد مال راد الاعا ا يفو"  "وة م رورايه  شيا اللو 

ما"تااااح ا يماي مالوسااانل التااا عتااا اللويااة اليلاادية أ   أخااع  لااا كااا  واءاا  اويااة 
 أخاى للدية للاه 

اكتفو ال را ة ال ا ية التا لن   راق اويتلااح سالت الال لاا ظاوااا ال ضاارة 
لااا. ض أ  الت اااا  عتاااا الإاااتا ال"ا ياااةح يم  أ   إاااتريا معاااا مءوياااااه ي تباااا ا
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ال"ا يااة   ااا  عتااا ال"ااابح لااا أ  اليرتااوب لاا لن ا ليااة او"تصااايية مالصاا ا ية 
 ه (1)مال تيية التا "اضو الإت ة ال"ا ية ست ة عاليية

ُضا ة ُلا أ  الي رفين ال اب لان يشاتروا لان  راا تلن ال ا ياة ل اانيا الترادم 
سيرااني  أمرم ياة  ياا لادركين أ  التااسا  مالتختيح ُنيا ناااما ُلاا الترادم مالتختاي

و ن ات   را اة صا ي ةح ُو ُذا ا تاا  عان اليتباو  ملياا ذا ا  ل ا  مأ"اام  را اة عتاا 
 اعا اوختت  مالتياناه 

ماعا و ي  ا الخامع لن الالن ال اليا ال دنا  ل التاورو فيا  لان مءلاة 
ا خااع سي ااانيا ا خااا  ااا  ناااا الفااا   ااين ال را ااة ال"ازيااة مال را ااة الي"ااامةه مل اال

ل اااة ر ضاا  أساااا اور .ااال الفغاااا ع ااد الي رفااين الااعنن ن ااديم  سال را ااة ال"ا يااة 
انلبايالية لن نادية أم نام   ا ضامرة ا خع  لا سابيتي ُلاا الترادم مال دا اة لااة 
أخاى م إبب اعا اوند ا  "صيا ال اا لت صول عتا الوسانل ال"ا ية  إ  ال خ.ة 

را تلا اليختتفة  ا س ا لن التفاااة مالتصا ياية  اا أدإان ا داوالح أم  اا  "ا   
 الضيا  ال را ا التامه 

لاااعا عتاااا الي تي ااااي ال ا ياااة أ   واءااا  الاااعاي م واءااا  ا خااااح  نلاااا لاااو 
ماءلاااو ال را اااة ا خااااى سشاااكل دقيراااا لت ولاااو ُلاااا  را اااة "ولياااةح أا ُلاااا  را اااة 

بادم "ن اان" التااا يإاات يتلا ال اااب  ااا أ"راااران ددن اةح ماااو ألااا لاان نت رااقه مللااعا  

                                                 

 ه 23/9/2005( يه فيصل يراعح الدستورح  1)
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اليختتفةح أا "ن ن ال اب"  رياة الدولةح  نا  و نوءاد  اين ال ااب لاا نبااان عيتيااي 
 عتا مءوي ال "ن ن" اليفتاضةه

عتا الي تي اي ال ا ية أ   تواصل لا ل تيا ال وليةح ال ولية ساعت.اراا 
ُعتليااااي طاااالتي طااايوليايح ل تي ااااي    تشاااا فيااا  الي ا اااة مال تااان مالت"ااااي مياااتن  ل تي ااااي 

  يييلااا س اياااة و ل ااال للااااح لختا"اااة  اااعلك كاال ال ااادميه م اااا زلااان ال ولياااة مم اااق 
ل ررلااااح  خضاااا الت"اااة مال را اااة لتت ياااين ماونتشاااار مالتإاااويق ل تلاااا ل ااال ال.ضاااانا 
الت ارية مالص ا يةه م ا لواءلة اعا الوا"ا ا ال يعواي لتوظياا أسااليب ءدنادة 

ا  ااامي  الرضااايا ال ا يااة م إااويرلاح أا  إااويق اليضااالينح م رااويا اسااتاا ي ية  اا
لت صاال مالتواصاال مالد تولاسااية ال الااةح نيصااال الاسااانل ال ا يااة ُ"تييياااي معالييااايح 

 م  ايا ال وار فييا  ين ال اب م ين ا خا لن ءلة أخاىه 

فيا  الاعا نايشا  أ  عصا او صاوي مالي تولايح مالي ا ة مال كية مالتا 
يضا ألال ا الغ يا لن الت ديايح ميفتح ألال ا  اا الو"او نفإا  أ ا"ااي ماسا ةه لاعلك 
عتيلاااا التإاااتح سكااال لاااا لااادن ا لااان ُلكانااااي ممساااانل ليواءلاااة ااااعال الت اااديايح م اااا 
لردلتلا الت"ة ال ا يةح التا   د أان مسيتة ا صال فييا  ين كتتاة اانتاة لان الإاكا  

 ه (1)ل اطق ال الن داكة مديوية  ا ل ررة لن أك ا

ُ  سيراادمر  غ ولوءياااا او صاااوي مالي تولااااي أ   ااا لض  اادمر   اااال  اااا 
 نشا الت"ة ال ا ية ماور رات  لا  ا الوطن ال ا ا م ا سانا ُن ات الي يورةه

                                                 

 ه 13719( سيو ا ليا ال إنح دول الت"ة ال ا ية مالتواصلح الدستورح   1)
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مي تااع ال لاوي سال ا ياة ُلاا الت اادنا ما  يتاة مال وسا.ة مر او الشاا.كاي 
التا وياااة ما كايييياااة مال.  ياااة ماونااادلاع  اااا طااا.كاي  الي تولا ياااة  اااين الي سإااااي

الي تولاي ال اليياةح ااعال ا لاور التاا أصا. و لان دراانق الوا"اا الي اصاا  شاكل 
ض"راي لتاانداي عتا ال را ة ال تيية مالت"اة ال ا ياةح م شاكل داا ااي "ويااي ن او الت اياب 

ليإااو ل ااايوي لوضااو ياي مل ااعكا أ  ال وساا.ة -لت يااين "واعااد ال وليااة الي تولا يااةح 
لتت"ايااابح  أ تاااب ال واسااايب  صااا ا خاااارع ُطاااار ال"اااابه ُ  الصاااين التاااا  صااا ا 
دواسااايب مزارة الاااد ا  ا لايكياااةح مالل اااد  إااايرا عتاااا نإااا.ة عالياااة لااان  ال يااااي 
ال واسيب  ا ال الن  ال وس.ة "د  إلل عيتياة الت اياب ُ  مءادي انراية الإياساية 

ياة اليبال اة  التاا    ال الت اياب ءااتاي لليااي لان لفاصال الفاعتة مالتليئة الي تيا
 ط.كة الي تولاي ال الييةه 

ُ  الت اادياي ال تييااة مالت"ويااة  ضااا عتااا عااا ق ا لااة مل ال لااا الت"ويااة 
مال تيياااااة لإااااا ملية الااااادخول  اااااا عصاااااا الي تولا ياااااة لإااااات ي ة س تياااااات ال اساااااوب 

س اااود ميراسااااي  اااا ماليتخصصاااين سأناياااة الاااعكات اوصااار اعاح ل تيااادة عتاااا 
ل اااال التر يااااي الت"وياااة ميراسااااي لشاااتاكة  اااين الي اااالا الت"وياااة ال تيياااة ال ا ياااة 
مالي سإاي الت تييية م ين عتيات ال اسوبه ماض ين  ا الي ال أان الرضايا التا 

 نايد ل ال تلا مل لاا

 ه (1)الت تيل ا لا لت"ة ال ا ية عتا اليإتوى الصا ا مال  وا مالدولا -

                                                 

( يه ل ياااد دإااان عباااد ال ايااااح الت"اااة ال ا ياااة  اااا الراااا  ال اااايا مال شااااين  اااا الي سإااااي 1)
مالت اااادياي ماستشاااااا  اليإااااتربلح الياااا  يا  الت تيييااااة  ااااا ءيلوريااااة لصااااا ال ا يااااةح الوا"ااااا
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ح (1)ت انة سال اسوب لت تين الصا  مالتد"يق انلتناح مل ال ة "ضيةاوس -
الشااكل  ااا الغتاسااة ال ا يااة   الشااكل ءااات أساسااا لاان ديااا الي  ااا مناااام 
ال يتاااة مانعاااااابه مت  شيااااب الشااااكل لااان الغتاسااااة ال ا ياااةح ي  ااااا شياااااب 
نصااي الالااوز التااا نإاات يتلا  ااا الرااااتة مالغتاسااةه م"ااد كااا  يخااول الشااكل 

ل رو التاريخا  اا لإاياة  راور الغتاساة ال ا ياة  اورة ل"وياةه متذا اساتر  ا ما
سصورة م أخاى أ  نايل ال ق.اي س يا يكو  كل لا يكتاب سالت"اة ال ا ياةح 
كااال لاااا ن شاااا  اااا الغتاااب مالي اااتي مالصااا ي مانعتنااااي مانصاااداراي 

 لشكوويه 

لياااةح لااان الت"اااة يراساااة الرضاااايا الت"وياااة مالتر ياااة التاااا  رادلاااا التاءياااة ا  -
 ال ا ية ُلا الت"اي ا ء بيةح ملن الت"اي ا ء بية ُلا الت"ة ال ا يةه

دوسااا.ة كااال لاااا كتاااب سال ا ياااة لت صاااول عتاااا لدمناااة كالتاااة نإاااتريا لااان  -
ختللاااا ُن ااااز الي  ااان التااااريخاح الاااعا سااايكو  لااا  أ ااااال  اااا لإاااياة الت"اااة 

ل أ"ااادم ال صاااو  ال ا ياااةح نت اااامل  ااااريل الت"اااة ال ا ياااة مل انيلاااا لااان خااات
 مدتا الو"و ال اضا مذلك عن طايق ال. ا ا لا عن الغتيايه 

 مضا ل  ن لودد  لفاظ ال ياة ال الة ال ا يةه  -

                                                                                                                        

ال راااا ا ال الاااا مال شاااام  لي ياااا الت"اااة ال ا ياااة ا ريناااا ل شاااوراي ل ياااا الت"اااة ال ا ياااةح 
 ه 139ح  2005

( اادى ساالن عباد ل آل طا  ال ااام الصاا ا لت ا ياة  اا ضاوت التإاانياي ال اساو يةح رساالة  1)
 ه 2005يكتوراالح ال ال ة ا رينيةح 
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 مضا ل اءن لدرسية لوءلة ُلا لاادل الت تين اليختتفةه  -

 مضا الي اءن ال ا ية اليتخصصة  ا لختتي ال توم ما يابه  -

زاي لتيوسااااة عتااااا صاااا يد الت"ااااة لرااااد دررااااو ل ال ااااة الت"ااااة ال ا يااااة ان ااااا
اليكتو ة م درءة أ"ل عتا ص يد الت"ة الي رو"اةح م"اد درراو ل ال اة الت"اة ال ا ياة 

 آلياي ن اداي  غ ولوءياي ما"تصايياي لت وظايه 

ااااب نااااام مي ااادمز مألكااان   رياااق ُن اااازاي أساساااية عتاااا لإاااتوى ال تااااي  ع 
 ياة ل اال لوداااي اليفااا يح مالبال ياايح طااوري مدااداي ُيخاال متخااااع لااا الت"ااة ال ا 

مالراس اااي مالشاطاااي م اااال  لت إاايق الغتيااايح م انااال  لرااااتة ال صااو  ال ا يااة 
 آلياي ساستخدام اليإح الضونا لت ام ه 

مطاااااور ل اااااال  آلاااااا "ااااااير عتاااااا   تيااااال أا كتياااااة عا ياااااة ُلاااااا ع اصاااااااا 
 ههه الله  اوطتراقية مالتصايفية م فغيكلا لن التوادق مالإوا ق متي اي ءعر الغتية

م"اااد لكااان ذلاااك لااان   رياااق ُن اااازاي للياااة  شااايل ناااان اكتشاااا  ا خراااات 
الل انية منان ال. ا  ا ال صو  ال ا ية عتا أساا صا اه العا اساتخدم  اا 
أمل  انال  لتراآ  الغاينح م  اات "واعاد البيانااي الي  يياة التاا نت اب  يلاا الصاا  

ا لرولاااااي أساسااااياي  ااااا الت الاااال لااااا يمراي أساساااايايح كيااااا ي ااااد الي ااااال  الصااااا ا ا لاااا
 ال صو  ال ا ية عتا لإتوى ال يتةه 

مطااور ناااام آلااا نعااااب ال يتااة ال ا يااةح م"ااد لكاان لاان  رااويا ناااام آلااا 
لتشكيل ال يتة ال ا ية  ترانياي مالعا لكن  دمرال لن  رويا  انال    ويل ال صو  
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تاادخول  ااا عاادة ل اااوي ال ا يااة ُلااا لرا تلااا الي رو هللااد ناااام انعااااب ا لااا ل
لتردلة لتغ ولوءيا الت"ة ل لاا نان التاءية ا ليةه ما ال عدة ل.ايراي لش  ة  اا 

 ه (1)اعا الخصو 

لغااان اااااعال ال لاااوي التااااا  إااا ا لترااااويا ل ال اااة الت"ااااة ال ا ياااة آلياااااي  واءللاااا عاااادة 
 لشكتيا 

 عدم  ردين الدعن التزم لتررا  الخا  الي.اير  ا اعا الي اله  -

ة لااكاااا ال. اااود ا كايييياااة ال ااياااة مالتربيقياااة  اااا ل اااال التإاااانياي نااادر  -
 ال اسو يةه 

س  اة ال لوي ال ا يةح سوات عتا اليإتوى ال ااا أم التربيراح  غل سادا  -
مكل ل اية   يل سي ال عن  يااااه ُضاا ة عتاا ل دميياة الدراسااي  اا 

ن ادام التغالال اعا الي ال كيا ملإتوى  إنلا   انا لن ضا ي اونتشاار ما
ه ن ضااا  ُلااا ذلااك (2)مالت ااام   ي لاااح مو  غاااي  ت ااامز اليتتقياااي مال اادماي

شياااااب "دصااااا ي"يااااق للاااااه من اااان  ااااا ألاااا  ال اءااااة لدراسااااة  بتو اافيااااة 

                                                 

 ه 359ح  2005ح 318ه نبيل عتا ميه نايية د ازاح الف وة الا"ييةح عالن الي ا ة ( ي 1)

( دإام الخريبح ال ا ية  ا عصا  الي تولا يةح   دياي عاصفة ملواءلة لتواضا ةح ل تاة 2)
 ه 83  15الت ايبح الياكا ال ا ا لتت ايب مالتاءية مالتأليا مال شا  
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ل صااااااح   اطاااياي لتغااااار ال. اااود مااااا ظااااااة لتفشاااية  اااا درااال   اياااب 
 "ه (1)ال اس.اي

إااانياي ال اسااو يةح مذلااك اونفصااال  ااين ال ااااا مالتربيرااا  ااا ل ااال الت -
نتاااع اونفصااال  ااين ناااا الت"ااوا م ربيااق ال اسااو اه و ي راال أ  ناا لض 
اليات لي ال ة ال ا ية سال اسوبح ماو يفترا ُلاا ال اد ا يناا لان الي ا اة 

ح    الي ال ااااااة ا ليااااااة و ييك لااااااا أ   ت الاااااال ُو لااااااا الااااااد"يق (2)الت"ويااااااة
شااي عاان يخاناال البي ااة الد ي ااة ماليضاابوو ماليكتياالح لااعا  لااا  ترتااب الغ

لت"ة ال ا يةح م ر ن الغ يا لان الي ااوي التاا لان نتراا  ُليلاا ال. اا لان 
 ا (3)"بل ما خاذ لوا"ي ل دية   اال الغ يا لن ال راو اليتختي ل لا

الراسا الت ارا الاعا أصا.ح ي كان ضاامرة انن ااز ال اساو اح مء ال لان  -
يخضااا لإااو  ال اااي مالرتااب  دصاال التإااانياي ال اسااو ية درااتي   ارياااي 

ملاءا ذلاك طبي اة الت"اة ال ا ياة ال اياة ماليا ف اة اليإاتوىح م"تاة ا س ااد 
ا كايييية التر ية اليت ترة  لاح ملعلك كاا  عتاا الشااكاي اليراورة لتر يااي 

                                                 

 ه 71ح  13ح  18ه ل 1987سوبح عالن الفغاح ( نبيل عتاح الت"ة ال ا ية مال ا 1)

( لاما  البواب لل يد الريا ح أستوب ل ال ة الت"اة ال ا ياة  اا الي تولا ياة )الغتياة ال يتاة( 2)
استخدام الت"ة ال ا ية  ا الي تولا يةح كون  الي اية ال ا ياة لتتا ياة مال را اة مال تاوم متيارة 

 ه 360ت"وياي ال اسو يةح  ( الي  يا ال انا دول ال1996ال را ة )

 2000ح 1( يه نلاااي اليوساااح ال ا يااة ن ااو  وصاايا ءدنااد  ااا ضوتالتإااانياي ال اسااو ية و3)
 ه 53الي سإة ال ا ية لتدراساي مال شاح  
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الت"ااااااة ال ا ااااااااح ُءاااااااات أس ااااااااد أكاييييااااااة لكتفاااااااةح  ااااااا عتاااااااوم الت"ويااااااااي 
يااال  غتفتلاااا ُو الشااااكاي الغبيااااةح مالاياضاااياي مالصاااا ح و  إاااتريا    

 ه (1)ملااكا ال. ا ال تيا مال ال اي

لن اعا الي رتق ناى نبيل عتا أ  داب ال اا  مء  ضا ة ل وس.ة الت"ة  -
ال ا ياااة التاااا كاااا  ل ايلاااا ي ااااا  اااا يملاااة الغوياااو "مالتاااا "الاااو ُدااادى 

ة الشاكاي اليت دية ال  إية س صد ل ان اون ازاي التاا  ياو سأيااي عا يا
 ااا ل ااال   ايااب نااان التشاا"يل م  إاايق الغتيااايه ماااا  إاا ا  ااا الو"ااو 
الااان ودتغاار ل ال اة الت"اة ال ا ياة آليااي عتاا لإاتوياي الوداداي الت"وياة 

 ه (2)ا كبا  ا ُطار استاا ي يتلا ودتغار سو   غ ولوءيا الت"اي عاليياي"

لااا مداادة   رااي الت"ااة  ااا نررااة لفصااتية  فاااي اور رااات سيإااتوى الت الاال
ال يتااة ُلااا الوداادة الت"ويااة ا كبااا الفراااةح  يليااداي لتت الاال لااا ال صااو  الإاااييةح 
ليتإاا ا س ااد ذلااك الوصااول ُلااا اليفلااوم دتااا  فلاان ال صااو  آلياااي مي فااع ُلااا عيااق 
لضاايونلا مذلااك  تبيااة لت رتااة ال و يااة ل ياال اننتانااو ال ااانا  ااا ل ااال الت الاال لااا 

 ويب ا لاه الو انق انلغتامنية ساسن ال

مظلااي ءلااوي لت اياب ع ااامين اننتاناو كااا  آخاااا ل يوعااة ال يال التااا 
مكاعلك الي يوعاة اليتخصصاة  ADNTFطكتتلا ل اية ُوسكوا للاعا الخصاو  

                                                 

 (  ر ياي ال ا ية ُلا أنن؟ 1)
Htt://www.ccse.kfupm.eda/..husni/ics489/webpages/munowes/Arabic.htm  

 ه 359ح يه نايية د ازا الف وة الا"يية  ( يه نبيل عتا 2)
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التاس اااة لت ال اااة ال ا ياااة التاااا طاااكتتلا الت  اااة الت ضاااياية لترياااة ال اليياااة لي تياااا 
 الي تولاي  تون ه

ل ال ااة الت"ااة ال ا يااة آلياااي ليواءلااة التف ااا  عتي ااا  ااعل ال لااوي الغبياااة  ااا
الي تولا اح ليا  تا.ا  الراوى الالاياة معتاا رأسالا الت"اة  اا صايا ة طاكل الي تياا 
اننإانا ال ادناح لراد سا او الت"اة  اا ألا  ال اءاة ُلاا ل ااور ءدناد ي ياد ال ااا 

ولاايح  ا ءييا ءوانب الي اولة الت"وية م"أص. و ال را ة ل اور  غ ولوءياا الي ت
م خاصاااة أ  الت"اااة ااااا الي لااال الربي اااا الاااعا  إااارا ل ااا  ااااعال التغ ولوءياااا أسااا  

 ه (1)ذكانلا اوصر اعا ما  غار الي ورية  ت"اي البال ة

يرااوم او"تصاااي ال اااليا دالياااي عتااا الي ا ااة لرولاااي ديوياااي و   ااا ع اا   ااا 
ا"تصااايياي "انياااي  كاال الرراعاااي او"تصاااييةح ما"تصاااي لتي ا ااة ذا لااا سصاافتلا "راعاااي 

 عا ااا  لااا  أصاااول  مخصاااول ح م غ ولوءيا ااا  الي ورياااة مصااا اعا   الي"عياااة مطااا.كاي 
 وزي اا  الي تيااة مال الييااة مل ت ا اا  الوساايرة مال لانيااة ميشاايلا أصااول البال ياااي 
م ااااتاي اوختاااا  م"واعااد الي ااار ح مل ت اااي صاا اعة الي تااوى لاان نشااا ط.اااعا 

 تعتلاح مخدلاي اوستشاراي لاا ق مالي تولايه متلغتامنا متنتاع  تفايونا م 

                                                 

( يه عتا الراسياح التخريو الت"واح الإن اليتنية لت تين الت"اي ا ء بيةح ل  يا ل يا  1)
 ه 2005الت"ة ال ا ية 
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ح  لااا (1)لرااد أصاا. و الي ا ااة "ااوة يا  ااة مل اكاااي أملياااي لت"تصاااي ال اادنا
أااان مسااانل زياااية ُنتاءيااة عيالااة اليصااانا ماليكا ااب مال رااول مالفصااوله ملصاادر 
 ل توى الوسانل اليت.ايلة عبا ط.كاي الي تولااي ماليراوم الانيإاا لتبال يااي التاا

  اااال  الي تاااوىح لياااا كاااا  لااا  أ اااا عتاااا ا  اااااي مالي سإااااي مالااادمله  اااأ ا لاااوري 
الي ا اااة عتاااا ا  اااااي ساااأ    ااااظن الرتاااب عتاااا ال يالاااة العا ياااةح م  اظياااو ساااروة 
الاأسياليين ال ديح ص ي ة ا"تصاي الي ا ةحمنعكا أ   ت اة لان أ  اا أ  ياات ال االن 

 هال شاين   وا  ام لن لن ص اعة البال ياي

مء و الي سإاي عواند است يارية ضخيةح  ي تي ُءيالا القيية الاأسيالية 
لخي  طاكاي   يل  ا ل ال  غ ولوءيا الي تولاي ماو صااوي "اد  ضااعفو لاا 

 700ُلااا  1987 تياو  يمور سا ة  12ضا فاي خاتل عشاا ساا واي لان  60يرااب 
 مينالح مسيإاكو( )طاكاي ليكامساو وح مان تال مكول.اا ح 1997 تيو  يمور عام 

 ه (2)

مسااان عانااد "رااا  الي تولااي  ااا زياااية ال اا   الي تااا انءيااالا لتووياااي 
اليت اااادة ا لايكيااااة ديااااا يفااااو  دالياااااي ُءيااااالا عانااااد صاااا اعة البال ياااااي مال شااااا 
مالتإ يل الصاو ا مالياناا عاناد "راا  الاراعاة مصا اعتا الفضاات مالإايارايح ألاا 

                                                 

طاكل  26/6/2000-23( دإ ا عايشح ال را ة مالت يية/ أمرا  لتترا عياا  ال راا ا التاساا 1)
 ه 219-218الي ا ا/  الت تين  ا ال صا الي تولا ا 

 ه 393( يهنبيل عتاح منايية د ازاح الف وة الا"ييةح   2)
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اند "را  صا اعة البال يااي مالاعا يرادر لا  أ  نبتا  الل د  تايش "فاة اانتة لن ع
 ه 2008 تيو  يمور  ا ال ام  50

م"د نيا اننفا  ال اليا عتا  غ ولوءيا الي تولاي ماو صاوي م راي لترايا 
 ايتياااو   2.2الت يياااة اننإاااانية الصااااير عااان  اناااال  ا لااان اليت ااادة اننياااانا لااان 

 ه2003يمور عام  ايتيوناي  3ُلا  1999يمور ال ام 

نإااأل أنفإااا ا عا ااااي أنااان ن ااان لااان ااااعا؟ ملاااا لرااادار لإااااايت ا؟ اااال نراااي  
لو"ي اليإتلتغين  رو؟ أم نشارل  اا ااعا او"تصااي ال االيا ملاا لصايا ال وسا.ة 

 التا  تب ااا مزاراي التا ية مالت تين  ا لدارسلا  ا أ"رار عا ية لت دية؟؟ 

ء    اال  التا وا ن و الت تن  دوي لن ا ري  ك"ياال لن ا "رار ال ا ية  و 
الت تاااين ساساااتخدام  غ ولوءياااا الي تولااااي ماو صااااويح مااااو يإااا ا لتر راااات  اااوزارة 
التا يااة مالت تااين لتصاا.ح ل تيااا   تاانح ميرااور نااان ل تولا اا  متيارا اا  لاادعن عيتيااة 

عن صاا ا الراااارح ميرااور ل تااوى الاات تن س يااا نااتن   ريااق نااوا   الاات تن اليرتو ااة لااد
  صااايل الرالاااب م يكي ااا  لااان الوصاااول لتي تولااااي ماكتإااااب الي ا اااة ماليلااااراي 
مالراادراي التزلااة  ااا ل ااال الي ا ااةح ماور رااات  اادمر الي تاان ليصاا.ح ليإااااي ملوءلاااي 
لتاااات تن لاااان خااااتل اسااااتخدام  غ ولوءيااااا الي تولااااايح م رااااويا الاااات تن لاااادعن الاااات تن 

لاااااة لتباناااااال  الاااااوط ا "الاااااا و  اااااين انلغتامنااااااح م راااااويا طااااا.كة   تااااان أرينياااااة يعا
 ا رينيين" م و يا الدعن التغ ولوءا ل ييا اليدارا لن أءلاة ملختبااي مصيانةه 
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ندعي   ا اعا اليشاام  الب اك الادملاح ال كولاة اوسا.انيةح الوكالاة الغ دياة  
–ملا لإلنيات الدملاح الوكالة الياسانية لتت ام  الدملاح الوكالة ا لايكية لإلنيات الد

 ه (1)الررا  الخا ح طاكة او صاوي ا رينية -نونيغين

ح دياا يكاو  الت تاين  اا اليادارا 2008نتن ان ازاعا اليشام  عيتياي عام  
س ييا  امع  ل وس.ايح مالي تن لل ياي مالبال ياي ل  اةح ليا نو ا الفاا  لتإاويق 

 اننإا  ا رينا م يا البال ياي م  ريق ا ر احه 

 ري  لت يية ال امة ال.شايةح مس ا لت ريق طا ار "اننإاا  أ تاا لاا انت.  ا 
نيتك"ه مأ  اننإا  او صانا  ردلا  أم  اأخاال في اب ال ااا ُليا  عتاا أنا  ع صاا 
أساسا  ا الت يية الدانيةح  لو أيا لاح ماو اد لا  ا الو"و نفإا ح م  ييتاة ليإاو 

اننإاااااانية اليختتفاااااةا  ل ااااااي   يياااااة  غ ولوءياااااة   إاااااب  ااااال   يياااااة  اااااا الي ااااااوي
اوءتيا ية مال رافية مالف ية ما ختقيةهه م  تيد  امة ا لن عتا قيية لا  يتغ  لن 
ال امة ال.شاية ذاي الرادراي ال الياة  اا   صايل ال تان ماساتخدام التغ ولوءياا  ال  اا 

 ان دا   يلاه 

الت تاين  ا ادا  الغباى لت يتياة الت تييياةح لان  غاا   الفاا  مالتوساا  اا  
مالت تين لتتييا مالتييا لت ييا م  رياق لبادأ ال اوية الشاالتة م  يياة الرفولاة الي.كااة 

 أخع لا مزارة التا ية مالت تين س ين اوعت.ار ماا  إ ا لتربيرلاه 

                                                 

ح طاااكة لر. ااة 2002( ن او رهيااة لإاتربتية لت اااام التا ااوا  اا ا ري ح مزارة التا يااة مالت تاين 1)
 أرمىه 
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م خصو  نو ية الت تين العا او   تين لدى ال ياةح م يكين اننإا  لن  
لردراي ال يا ية ماو صاالية مان دا ياة التاا خبااي الت تين العا اح العا ناكا عتا ا

 شكل "درة اننإا  عتاا دال اليشااكل معتاا او تغاار معتاا ا"ت اام الي لاولح  راد 
 أيختو  ا الخرة التا وية ال دندةه 

ناءاااااو لااااان ل أ   ت راااااق ااااااعال اوساااااتاا ي ياي التاااااا  إااااا ا مزارة التا ياااااة  
ن ترل الرتب ُلا ل تي اي ال يال ة مالت تين لتربيرلاه مأ  و   دد   وة ع دلا 

 التا ي انا ل ان أسا ع لا لن ألية داسو يةه 

 ما المطلوب على المستوى القومي العربي:

أءي و الدراساي ال تيية الت"وية ال ايةح عتا أنا  سااي لان الواءاب   دناد  
ل ااااالن اسااااتاا ي ية ل"ويااااة عتااااا لإااااتوى الااااوطن ال ا ااااا مأ   غااااو  الت"ااااة ال ا يااااة 

ي ة عتا م ق لرانيإلا ال دن ة لن الفصادة مالإتلةح اا التا نت الال  لاا الفص
اليواطن ال ا ا لا التر ياي ال دن ة مأ  ل ال ة الت"ة ال ا ية داسو ياي  شكل نررة 
اونرت  ا ساسية لتيدخل ال را ا لصيا ة الي تولايح مي يا عتياهناا ذم الايااية 

تااا مءااوب   ااات أءلاااة داسااو ية خاصااة سالت"ااة  ااا خدلااة الت"ااة ال ا يااة داسااو ياي ع
ال ا ياااةه في اااب ُخضاااا   غ ولوءياااا الي تولااااي لخدلاااة الت"اااة ال ا ياااةح ملاااي  ساااأ  

 ه (1) خضا ال ا ية "صااي لض"وو اعال التغ ولوءيا الإادرة

                                                 

الت"اة  ( أهيهعبد الغاين ختيفةح الي اليا الت"وية ال تيية ال ا ية مالت يياة الت"وياةح لا  يا ل ياا1)
 ه 1ه الدمرة الإ. و  ع14  2004ال ا ية سالراااةح ال ا ية ا ريناح 
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 تورة سياسية ل"وية عتا لإتوى الوطن ال ا ا يإاان  يلا ا  اي الي اليا  -
كة  ااا مضاا لا س انااب الت"ااويين م ياااان لاان ال ا يااةح مياادعا ُلااا اليشااار 

عتيات التا ية معتيات الا ف  معتياات اوءتياا  مالبيولاوءيينح مال اساو يينح 
عتااا أساااا أ  الت"ااة اااا لإاا ملية ال خ.ااة اليفغاااة "باال أ   غااو  لإاا ملية 

 الإاسة مأال اوختصا ه

 ااوزا ءلااوي  رااور الت"ااة لااا ءلااوي دوساابتلاح ميااتن ذلااك  ااا التوسااا  ااا  -
راساااااي اليرارنااااة م الترا تيااااة لت"ااااة ال ا يااااةحميكو   واصاااال م  را اااال  ااااين الد

ال ااااا الت"اااوا مالتربياااق ال اساااو اهُذ و ي رااال أ  نااا لض الياااات لي ال اااة 
ال ا يااة سال اسااوبحماو يفترااا الااا ال ااد ا ينااا لاان الي ا ااة الت"ويااةح    

 ليكتيله    الي ال ة ا لية و ييك لا أ   ت الل ُو لا الد"يق ماليضبوو ما

اليشاااااركة الف الااااة  ااااا ءلااااوي الي اياااااي الدمليااااةح معتااااا رأساااالا اليونإااااكو  -
مل ايااااي الي تياااا اليااادنا ال اليياااة اليدا  اااة عااان الت اااو  الت"اااوا مدياياااة 

 الت"اي الروليةه 

 ش يا الرراا  الخاا  عتاا اوسات يار  اا ل اال  غ ولوءياا الت"اة ال ا ياة  -
تصاااااايية التاااااا   باااااو ال اذ ياااااة سإعاااااداي نيااااااذع لااااان يراسااااااي ال ااااادمى او"

اوساات يارية للااعا الي ااال التغ ولااوءا ذا ال انااد اليا فاااه ميااتن عاان طايااق 
 الت ام   ين لااكا ال. ا ال تيا مال ال اي مالشاكاي الغباىه 
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ُنشااات لاكااا "ااولا لتخصاا  لاعايااة ألااور الت"ااة ال ا يااة   ايااا مل  ياااي  -
ة  انااااال  ا لاااان اليت اااادة ماسااااتخدالاي مدوساااا.ةح م  اااادر انطااااارة ُلااااا ل.اااااير 

 اننيانا ال ارية  تور لا داليايه 

ُنشات لوا"ا عتا ط.كة اننتاناو ل يياا الي سإااي التاا للاا ع اياة سالت"اة  -
ال ا ياااة مر رلاااا سشااا.كة خاصاااة ييكااان عااان طايرلاااا ال فااااذ الإاااايا ما خااااذ 

 الرااراي م  يييلا دال ا خاذااه 

ة الت اا  ُلاا كيفياة التواصال عتا ءييا ا عضات  ا ل الا الت"ة ال ا ي -
عااان طاياااق طااا.كة اننتاناااو مالتواصااال نولياااايح ملااان لااان يإاااترا ناااو ا لااا  

 لإاعد يإاعدال  ا اعا ال يله 

عتاااا الااادمل ال ا ياااة طااااات سااا ة لاااا و الي رراااة سالشااا.كة ال اليياااة لإلنتاناااو  -
 لااد  "أقييااة" اننتانااو  نلاان ي ااانو  لاان  شاااذم ا صااالا سإاابب ضاا ي 

ياااة سإااابب الااا ر  الشااادند  اااا دترااااي الاااا و عتاااا اليإاااتوى التواصاااتية البيئ
ان"تيياااح  اال دتااا عتااا اليإااتوى طاا.  ان"تيياااح م  ااد التواصااتية البي يااة 

 عالتي أساسياي  ا   يية الت ا إية  ا ص اعة او صاويه
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 المراجع
يه ساااتييا  الراامناااةح الت"اااة ال ا ياااة  اااا الراااا  ال شااااينح اليوسااان ال راااا ا  -1

 2005ام ح ل يا الت"ة ال ا ية ا رينا ال الا مال ش

يه ل يد دإن عبد ال اياح الت"ة ال ا ياة  اا الراا  ال اايا مال شااين  اا  -2
الي سإااااااي الت تييياااااة  اااااا ءيلورياااااة لصاااااا ال ا ياااااة الوا"اااااا مالت اااااادياي 
ماستشاا  اليإتربل اليوسن ال را ا ال الاا مال شاام ح ل ياا الت"اة ال ا ياة 

 ه 2005ا رينا 

بح ال ا ياة  اا عصاا الي تولا ياة   ادياي عاصافة ملواءلاة دإام الخري -3
لتواضاااا ةح ل تااااة الت اياااابح الياكااااا ال ا ااااا لتت ايااااب مالتاءيااااة مالتااااأليا 

 ه 15مال شا  

ح 318يه نبياااال عتااااا يه ناييااااة د ااااازاح الف ااااوة الا"ييااااةح عااااالن الي ا ااااة  -4
 ه 2005

 ه 3ح  18ح ل 1978يه نبيل عتا الت"ة ال ا ية مال اسوبح عالن الفغا  -5

يه نلااااااي اليوسااااااح ال ا ياااااة ن اااااو  وضااااايا ءدناااااد  اااااا ضاااااوت التإاااااانياي  -6
 الي سإة ال ا ية لتدراساي مال شاه  2000ح 1ال اسو ية و

لاما  البواب لل يد الريا  أستوب ل ال ة الت"اة ال ا ياة  اا الي تولا ياة  -7
 ه 1969 ون  الي اية ال ا ية لتتا ية مال را ة مال توم متيارة ال را ة 

الراسااياح التخراايو الت"ااواح الإاان اليتنيااة لت تااين الب اااي الت"اااي يه عتااا  -8
 ه 2005ا ء بيةح ل  يا ل يا الت"ة ال ا ية 
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دإاا ا عااايشح ال را ااة مالت ييااةح أمرا  لتترااا عيااا  ال رااا ا التاسااا طااكل  -9
 ه 2000الت تين  ا ال صا الي تولا ا الي ا اح 

زارة التا يااااة مالت تاااااين ن ااااو رهياااااة لإااااتربتية لت ااااااام التا ااااوا  اااااا ا ري ح م  -10
 ح طاكة لر. ة أرمىه 2002

يهعبااااد الغاااااين ختيفااااةح الي ااااالا الت"ويااااة ال تييااااة ال ا يااااة مالت ييااااة الت"ويااااة  -11
 ه 2004ح 1ل  يا ل يا الت"ة ال ا ية سالراااةح الدمرة الإ. و  ح

ادى سالن عباد ل آل طا ح ال ااام اليصاا ا لت ا ياة  اا ضاوت التإاانياي  -12
 ه 2005ة يكتوراالح ال ال ة ا رينية ال اسو يةح رسال

 ه 23/9/2005يه فيصل يراعح الدستورح  -13

          719سااااايو ا لياااااا دإااااانح الدساااااتورح داااااول الت"اااااة ال ا ياااااة مالتواصااااال   -14
 ه 13 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


