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الحاجة إلى اإلصالح في الكويت
أحمد الديين
تعػ ػػالك ات جمػ ػػت االخػ ػػع الػ ػػف اياػ ػػتايت خػ ػػص اتال ػ ػػتجمات ات ما ػ ػػمع جاي ت ػ ػػادمع جاياتالا مػ ػػع
جاتثقافمع ،جهك ااتايت ي مال ف تااهخها ،جيبد الف اتبحث ف بؿ اادة جالاارج جا عمع تالعاتاتها
جا احها.

جمترّ ز اياػتاؿ ات ما ػك فػك احتػداـ اتتعػارض بػمف قخمػع اتالنػماع جالارادهػا بات ػخطع الػف اهػع

جبػػمف النػػرجع بلػػال اتدجتػػع ات جمتمػػع اتحدمثػػع جالتطخبػػات اتتطػػجر اتػػدمالقراطك تخالاتالػ ات ػػجمتك الػػف اهػػع

أارى.

فمال ػػا متر ػػز ايا ػػتاؿ اي ت ػػاد ف ػػك اتبلم ػػع اي ت ػػادمع اترمعم ػػع ذات اتال ػػجرد األح ػػاد  ،جتأدم ػػع

اي ت ػػاد ات ػػجمتك جظماػػع التاخاػػع فػػك إطػػار اتتق ػػمـ اتػػدجتك تخعالػػؿ تتالثّػػؿ فػػك ت ػػدمر اتػػلاط اتاػػاـ

باإلضافع إتص اتلهج اي ت اد تخقجى اياتالا مع اتالتلاذة جالا أدى إتمه هذا اتلهج الػف ااػتاؿ تػجازف

اتبلمػػع اي ت ػػادمع ت ػػاتا اتقطا ػػات مػػر اتاللتاػػع جاتتطػػجر األحػػاد اتاالػػب ،جا ا ػػع لالػػج جتطػػجر
اتقجى اتاللتاع اتالادمع جاتبنرمع.

أالػػا اياػػتاؿ اياتالػػا ك فمبػػرز الػػف اهػػع فػػك تلػػاالك اتهجمػػات ات ػ رى جاي ػػتقطابات اتاةجمػػع

جاتاللاطقمع جاتقبخمع جاتطاةامع خص ح ػاب اتهجمػع اتجطلمػع ات بػرى ،جمبػرز الػف اهػع أاػرى فػك ااػتاؿ

ل بع اتتر مبع ات المع بمف اتالجاطلمف ج مر اتالجاطلمف.

ج متضا ااتاؿ اتلظاـ اتتعخمالك فك تاخػؼ اللػاهج اتتعخػمـ جضػعؼ ارتباطهػا بالتطخبػات اتالاتالػ

جاحتمااات ػػه ،باإلض ػػافع إت ػػص ت ػػدلك ال ػػتجى اتتعخ ػػمـ اتع ػػاـ جف ػػؽ اياتب ػػارات اتدجتم ػػع ،جض ػػعؼ ال ػػتجى
الاراات اتتعخمـ اتعاـ جاتعاتك.

ج د بؽ تخقجى اتنعبمع الالثخع فك الاخس األالع جاتتاالعات ات ما ػمع جالؤ ػات اتالاتالػ اتالػدلك

ادّمػع ،الثخالػا هلػاؾ فػك اتالقابػؿ جثػاةؽ
أف د ت إتص العاتاع الثؿ هذه اياتايت جتحقمػؽ إ ػاحات ّ
أف جثاةؽ اتطػرؼ اتر ػالك تااهخػت تالاالػا اتحااػع
ر المع د ت إتص العاتاات جتحقمؽ إ احات ،إي ّ
إتص اإل اح ات ما ك ،اتذ هج اتالداؿ اترةم ك تإل احات األارى.
فإف هلاؾ حااع الجضج مع جالتطخبات الخمػع تبخػجرة أالػدة جطلمػع التجافػؽ خمهػا تإل ػاح،
جتهذا ّ
فاإل اح ي مال ف أف متحقؽ اجما ،الا ّأله متطخب باتتأ مد تجافقا جطلما جااتالا ما حجته.
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اإلمكانات المتاحة لإلصالح شعبياً ورسمياً والعقبات والعوامل المعيقة
إن هناك إمكانات وفرصاً واسعة نسبياً لتحقيق اإلصالح فػك ات جمػت فػك حػاؿ اػرى
مال ف اتقجؿ ّ
تجظماها جتالت تعبةتها تالثؿ هذه اتالهالع اتال تحقع ،جالف بملها هذه اإلال الات:
 - 1جاػجد د ػػتجر ،فد ػػتجر ات جمػت تعػػاـ  1961خػػص اتػر ـ الػػف ػػدـ ا تالاتػه دمالقراطمػػا ،إي ّألػػه

مض ػ أ

ػػا تدجتػػع اتالؤ ػػات جاتقػػالجف ،جم اػػؿ الاالج ػػع الػػف اتحقػػجؽ جاتحرمػػات ،جمقػػجـ خػػص البػػدأ

اتا ػػؿ ب ػػمف ات ػػخطات ،جمض ػػالف اتالن ػػار ع اتن ػػعبمع ب ػػر ايلتااب ػػات جاتالؤ ػػع اتلمابم ػػع جالحا ػػبع

اتح جالع.

 - 1جاػػجد تاالعػػات ما ػػمع لانػػطع تالػػارس الخهػػا خلػػا جاف تػػـ تتالتّػ بعػػد باإلنػػهار اتقػػالجلك
جاتنا مع اتالعلجمع.
 - 3جاجد نب ع جا عع الف الؤ ات اتالاتال اتالدلك الالثخع فك اتلقابات اتعالاتمػع ج رفػع اتتاػارة

جاتحادات أ حاب األ الاؿ جاالعمات اتلا اتعاـ جاأللدمع جاتاالعمات اتالهلمع.
 - 4اتهاالش اتجا

اتالتاح ل بما تحرمع اإل اـ فك الاايته اتالقرجلة جاتالرةمع جاتال الج ع.

حك جالتاا ؿ.
 - 5جاجد أر اـ نعبك ّ
أف هلاؾ فك اتالقابؿ عقبات وعوامل تعيق تحقيق اإلصالح ي مال ف تااهؿ تأثمراتها ات خبمع،
إي ّ

الف بملها:

 - 1قخمع اتالنماع جلهاها ات خطج .
 - 1طجة جى اتا اد اتالتلاذة.

- 3ندة اتالمجؿ جاتلز ات اتطامخمع جاي تها مع اتالرتبطع باتلالط اي ت اد .

اتبلػص اتتقخمدمػع جاتلز ػات اتاةجمػع
- 4حاتع اتتاخؼ اتثقافك جاياتالا ك ،جاتتأثمرات ات خبمع إلحمال ُ
جاتقبخمع جاتطاةامع اتتػك تاػر ا ػتثارتها دااػؿ اتالاتالػ ات ػجمتك إالػا بتحػرمض البانػر أج تحػت تػأثمر
جاالؿ إ خمالمع.

دعوات اإلصالح ومشروعاته
مال ػػف ر ػػد اتعدمػػد الػػف د ػجات اإل ػػاح جاتالنػػرج ات اإل ػاحمع جاتاعاتمػػات جاتالػػؤتالرات اتتػػك

ا تهدفت بخجرة أالػدات تإل ػاح فػك اتالاػايت اتالاتخاػع ػجال خػص اتال ػتجممف اتنػعبك أج اتر ػالك،

جالف بملها:
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أف هلػاؾ اتعدمػد الػف اتجثػاةؽ اتهاالػع اتتػك طرحتهػا اتتاالعػات
- 1برامج التجمعاات السياساية :إذ ّ
ات ما ػمع اللػذ بدامػع ات ػبعملمات تضػػاللت د ػجات تتبلػك لهػج إ ػػاحك ،مال ػف أف لػذ ر اللهػا "برلػػاالج

اتعال ػػؿ ات ػػجطلك ات ػػدمالقراطك ات ػػذ أ خل ػػه لػ ػجاب اتن ػػعب (اتتق ػػدالمجف ات ػػدمالقراطمجف)"  1971باللا ػػبع
التااب ػػات الاخ ػػس األال ػػع اتثات ػػث ،ج"الله ػػاج ال ػػؿ اتتاالػ ػ ات ػػجطلك" ل ػػجفالبر  ،1974ج"برل ػػاالج اتعال ػػؿ

ات ػ ػػجطلك تلػ ػ ػجاب اتن ػ ػػعب" دم ػ ػػالبر  ،1974ج"برل ػ ػػاالج ح ػ ػػزب اتح ػ ػػاد اتن ػ ػػعب ف ػ ػػك ات جم ػ ػػت" ،1978
ج"اتبرلػػاالج ايلتاػػابك تالرنػػحك اتتاال ػ اتػػدمالقراطك"  ،1985ج"إ ػػاف اتالبػػادئ" ات ػػادر ػػف اتاللبػػر
اتػػدمالقراطك ات ػػجمتك دم ػػالبر  ،1991ججثمقػػع "لحػػج ا ػػتراتمامع د ػػتجرمع إ ػػاالمع ادمػػدة إل ػػادة بلػػال

ات جم ػػت" ات ػػادر ػػف اتحر ػػػع اتد ػػتجرمع  ،1991ج"نعاااادكم" اتبرلػ ػػاالج ايلتا ػػابك تالرن ػػحك اتاللبػ ػػر
اتدمالقراطك ات ػجمتك  ،1991ج"رؤمػع جطلمػع تخال ػتقبؿ" برلػاالج الػؿ اتتاالػ اتػجطلك اتػدمالقراطك ػف
اتاترة  ،1222 -1998ججثمقع "طرمؽ ات جمت لحج اتلهضع جاتت ممر" ات ادرة ف اتاللبر اتدمالقراطك

ات ػػجمتك الػػارس  ،1999ج"اتجثمقػػع األ ا ػػمع" تختحػػاتؼ اتػػجطلك اتػػدمالقراطك فػػك  13دم ػػالبر ،1221
ج"برل ػػاالج اتعنػ ػرمف لقط ػػع" تخاللب ػػر ات ػػدمالقراطك ات ػػجمتك  ،1226ج"لح ػػج برل ػػاالج التا ػػابك تإل ػػاح

جاتت ممػػر" ات ػػادر ػػف اتتمػػار اتتقػػدالك ات ػػجمتك باللا ػػبع التاابػػات  ،1211اتتػػك تنػ ّ ؿ فػػك الاالج هػػا
رؤى إ ػػاحمع جطلمػػع ػػدالتها اتتاالعػػات ات ما ػػمع ات جمتمػػع جتلاجتػػت فمهػػا الاتخػػؼ اياػػتايت اتتػػك

تضاللت ا تراحات الخالج ع تإل احات اتاللنجدة.
تعالمها اتباد الا
ّ
- 1وثائق مؤتمرات اإلصالح التي دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني الكاويتي ،جالػف بملهػا:
جثمقػػع "اتح ػػـ ات ػػاتا :اتطرمػػؽ إتػػص اتتلالمػػع" ،ات ػػادرة ػػف االعمػػع اتنػػاافمع ات جمتمػػع الػػارس ،1227
ج"اتحجار اتجطلك تإل ػاح ات ما ػك" اتػذ لظالتػه االعمػع اتنػاافمع الػف  11لػجفالبر  1228إتػص 31

الارس  ،1229ججر ع "اإل اح اي ت اد نرط أ ا ك تلااح ا تراتمامع اتالر ز اتتاار جاتالػاتك"
ات ادرة ف رفع تاارة ج لا ع ات جمت أبرمؿ  ،1229جأجراؽ لدجة "اتتجاهات اتال ػتقبخمع تا ت ػاد

ات جمت" ات ادرة ف اتالؤتالر اتعخالك األجؿ تا ت ادممف ات جمتممف فك الامج .1993

- 3وثائق اإلصالح الرسمية :جالف أهالها "اتجثمقع اتجطلمع تإل اح جاتتلالمع" ات ػادرة ػف ج ازرة

اتتاطػػمط الػػارس " ،1993ا ػػتراتمامع اتتلالمػػع بعمػػدة اتالػػدى تدجتػػع ات جمػػت" اتالاخػػس األ خػػص تختاطػػمط
" ،1989اإلطار اتعاـ تخاطع اإللالاةمع تخ ػلجات  "1214/1213 – 1211/1212ات ػادر باتقػالجف

ر ػـ  9ت ػػلع  ،1212جالػػف بػػمف أهػػـ اتتقػػارمر ذات ات ػخع بإ ػػاح اتتعخػػمـ تج ػػمات "الػػؤتالر اتاللػػاهج"
 ،1971ج"اتتقرم ػػر اتات ػػاالك تتق ػػجمـ اتلظ ػػاـ اتترب ػػج تدجت ػػع ات جم ػػت" ات ػػادر ػػف ج ازرة اتتربم ػػع مجتم ػػج
.1987
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أف اتجث ػػاةؽ ات ػػادرة ػػف اتتاالع ػػات ات ما ػػمع ات جمتم ػػع ػػد
جماح ػػظ اتالطّخػ ػ خ ػػص ه ػػذه اتجث ػػاةؽ ّ
تطر ػػت إتػػص الاتخػػؼ اياػػتايت اتتػػك تعالمهػػا ات جمػػت ،جت لهػػا فػػك ات اتػػب تلاجتتهػػا علػػاجمف ج ضػػاما
جالطاتػػب جا ت ارحػػات ،الػػف دجف أف تربطهػػا باطػجات الخمػػع ج ما ػػات جااػرالات الخالج ػػع تختلامػػذ ،فمالػػا

أف جثػػاةؽ الؤ ػػات اتالاتال ػ اتالػػدلك ػػد ر ػػزت فػػك اتبهػػا خػػص اإل ػػاحات فػػك الاػػايت
لاحػػظ ّ
الحػػددة تت ػػؿ باهتالاالػػات هػػذه اتالؤ ػػات ،الػػا ػػدا جثػػاةؽ االعمػػع اتنػػاافمع ات جمتمػػع جالؤتالراتهػػا اتتػػك
تلاجت ػػت اإل ػػاح ات ما ػػك ،أال ػػا اتجث ػػاةؽ اتر ػػالمع فلا ػػدها تتااه ػػؿ إت ػػص ح ػػد بم ػػر أ ح ػػدمث ػػف

تتالمز به اتجثاةؽ اتر ػالمع
اياتايت ات ما مع جي تتطرؽ إتص ا تحقا ات اإل اح ات ما ك ،ال الا ّ
أف ات ات ػػب خ ػػص اتجث ػػاةؽ
ال ػػف بمال ػػات جالعخجال ػػات جال ػػا تتض ػػالله ال ػػف ما ػػات جااػ ػرالات تلامذم ػػع ،إي ّ

اتح جالم ػػع ه ػػج ػػدـ التقاته ػػا إت ػػص ال ػػتجى اتتطبم ػػؽ ،اتخه ػػـ إي ال ػػا مت ػػؿ باتالن ػػرج ات ذات اتطبمع ػػع
اي ت ادمع اتجاردة فك اتاطع اإللالاةمع ،جهذا

جر فاضا ي مال ف تبرمره تخ خطع اتتلامذمع.

االختالالت الرئيسية واستحقاقات اإلصالح
أوالً :االختالالت السياسية واستحقاقات اإلصالح السياسي:

لػ ػػدالا لاتػ ػػت ات جمػ ػػت ا ػ ػػتقاتها فػ ػػك اتعػ ػػاـ  ،1961ت ػ ػجافرت الاالج ػ ػػع الػ ػػف اتظػ ػػرجؼ جاتعجاالػ ػػؿ

اتالجضج مع جاتذاتمع ،اتتك دفعت فك اتااه تحقمؽ تجافؽ تارماك بػمف النػرجع اتح ػـ الالػثا فػك األ ػرة
اتحا الع جالنرجع بلال اتدجتع ات جمتمع اتحدمثع.

إذ جااهػػت اتدجتػػع اتجتمػػدة تحػػدما ال ػػمرما اللػػذ األمػػاـ األجتػػص ي ػػتقاتها تالثّػػؿ فػػك اتتهدمػػدات اتتػػك

أطخقهػػا رةػػمس اتػػجزرال اتع ار ػػك بػػدات رمـ ا ػػـ بضػػـ ات جمػػت إتػػص اتع ػراؽ جرفضػػه اي ت ػراؼ باتاا مػػع
اي تقاؿ ػف برمطالمػا ،جهػذا الػا تطخػب تحقمػؽ تجافػؽ خػص ال ػتجى اتابهػع اتدااخمػع تالجااهػع اتتهدمػد

اتاػػاراك ،جالػػف اهػػع أاػػرى فقػػد لاتػػت ات جمػػت ا ػػتقاتها فػػك ج ػػت الػػت فمػػه اتحر ػػع اتتحررمػػع خػػص
الد تر ت أثرها خص اتحر ع اتجطلمع ات جمتمع ،فمالا الت اتقجى
اتال تجى اتقجالك اتعربك تالر فك حاتع ّ
اتحمع فك اتالاتال ات جمتك تتطخ حملذاؾ لحج ايلتقػاؿ الػف حاتػع اإلالػارة اتتقخمدمػع إتػص تأ ػمس اتدجتػع
ّ
ات جمتمع اتحدمثع جتخبمع الطخب اتالنػار ع اتنػعبمع ...جت ارفػؽ هػذا الػ ظػرؼ ذاتػك الػج ل
ات خػص ال ػتجى
األ رة اتحا الع ،إذ اف خص رأس ات خطع حملذاؾ أالمر ال تلمر هج اتنمخ بداهلل ات ػاتـ ،اتػذ

ػبؽ

أف ااتاره أ ضػال الاخػس األالػع اتتنػرمعك فػك اتعػاـ  1938رةم ػا تالاخ ػهـ فػك تاربػع تارمامػع ارةػدة
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جفرمدة فك اتاللطقع اتاخمامػع ،جنػهدت ات جمػت اللػذ بدامػع هػده لػدالا تػجتص اإلالػارة فػك اتعػاـ 1952

الا اراػػا ما ػػما ل ػػبما ج طعػػت اط ػجات الخالج ػػع خػػص طرمػػؽ اتتحػػدمث ،جباتتأ مػػد فقػػد تعبػػت نا ػػمع
األالمر اتال تلمر دج ار اماابما فك تحقمؽ اتتجافؽ اتتارماك بمف النرجع اتح ـ جالنرجع اتدجتع اتحدمثع .

جفػػك ذتػػؾ ات ػػماؽ تحقػػؽ تجافػػؽ تػػارماك بػػمف النػػرجع اتح ػػـ ،اتػػذ م ػػعص إتػػص ضػػالاف ا ػػتق ارره

جا تال ارره جتأ مد نر مته اتتارمامع بنر مع د تجرمع ،جبمف النرجع بلال اتدجتع ات جمتمع اتحدمثػع ،تا ػد

فػػك التاػػاب الاخػػس تأ م ػػك فػػك لهامػػع اتعػػاـ  1961ججض ػ د ػػتجر تخػػباد فػػك اتعػػاـ  1961مػػجفر
هاالنػػا الػػف اتحقػػجؽ جاتحرمػػات اتدمالق ارطمػػع جمقػػمـ حمػػاة لمابمػػع تت ػجافر فمهػػا اتحػػدجد اتػػدلما األ ا ػػمع الػػف

اتدمالقراطمع.

إي ّأله ر اف الا برز اتتلا ض بمف اتالنماع لهاا ج قخمع تدى األطراؼ ات خطجمع اتالتلاذة دااػؿ
األ ػرة اتحا الػػع جبػػمف النػػرجع بلػػال اتدجتػػع ات جمتمػػع اتحدمثػػع جالتطخبػػات اتتطػػجر اتػػدمالقراطك تخالاتال ػ

ات ػ ػجمتك ،ا ج ػػا ف ػػك ات ػػلجات األامػ ػرة ال ػػف ه ػػد األالم ػػر اتن ػػمخ ب ػػداهلل ات ػػاتـ ،إذ ال ػػدت ه ػػذه
األط ػراؼ ات ػػخطجمع إتػػص إ ا ػػع النػػرجع بلػػال اتدجتػػع ات جمتمػػع اتحدمثػػع لػػدالا تعاالخػػت العػػه خػػص ّألػػه

النرجع اللا ض تالنرجع اتح ـ ،جلظرت إتص اتد تجر خص ّأله اطأ تارماك ماب ت حمحه.
حمػػث تالثّخػػت اتاطػػجة األجتػػص إل ا ػػع النػػرجع بلػػال اتدجتػػع ات جمتمػػع اتحدمثػػع فػػك إفػراغ اتد ػػتجر الػػف

اتالقم ػػدة تخحرم ػػات جاتالتعارض ػػع الػ ػ اتد ػػتجر
الض ػػاالمله اتدمالقراطمػ ػع ب ػػر تالرم ػػر خ ػػخع ال ػػف اتقػ ػجالمف ّ
باي تلاد إتص أ جات اتلجاب اتالجاتمف تخ خطع ،ثـ الدت األطراؼ ات خطجمع اتالتلاذة بعد جفػاة األالمػر
اتنمخ بداهلل ات اتـ إتػص تزجمػر التاابػات الاخػس األالػع اتثػالك فػك  15ملػامر الػف اتعػاـ  ،1967جهػج

اتالاخس اتذ اف ماترض أف ملاػز الهالػع اتتلقػما اتػدمالقراطك تد ػتجر اتح ّػد األدلػص ،جاػرى بعػد ذتػؾ
ايلقػػاب ال ػرتمف خػػص اتد ػػتجر فػػك اتعػػاالمف  1976ج 1986حمػػث تػ ّػـ تعخمػػؽ اتعالػػؿ بعػػدد الػػف الػػجاد

اتد تجر جتعطمؿ اتحماة اتلمابمع جفرض اتقمجد خص اتحرمات اتعاالع ،الا ّأدى إتػص ت ػرمس لهػج ايلاػراد
بات خطع ،جحدجث ااتاؿ ارخ فك الجازمف اتقجى ت مر اتا ايتااه اتدمالقراطك ،جت ّرس ال الرجر
اتج ت لهج ايلاراد بات خطع ،جهػذا الػا تالثّػؿ فػك احت ػار اتقػرار ات ما ػك جاحت ػار اتاللا ػب األ ا ػمع
فػػك اإلدارة ات ما ػػمع تخدجتػػع بأمػػد األ ػرة اتحا الػػع ،جتحجمػػؿ الاخػػس اتػػجزرال إتػػص اهػػاز تلامػػذ متخقػػص

اتتجامهات بدي الف جله ،الثخالا ماترض د تجرما ،خطع ما مع القػررة ،جتنػرم
جاتحقجؽ اتدمالقراطمع جت ادر بعضها.
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ػجالمف تقمػد اتحرمػات

جنػهدت اتػباد فػػك ات ػلجات األامػرة إف ػادا جا ػػعا تخحمػاة ات ما ػػمع خػص ال ػػتجماتها اتالاتخاػع بػػدلا

الػػف إف ػػاد اتعالخمػػع ايلتاابمػػع الػػرج ار باتالالار ػػع اتبرتالالمػػع جن ػرال أ ػجات ات اتبمػػع اتلمابمػػع اتالجاتمػػع،
ج جي إتص إلنال ج اةؿ إ االمع اا ع تالثّؿ أبجا ا د اةمع ال اع.

ػإف مػػاب اتحمػػاة اتحزبمػػع جضػػعؼ اتتلظمالػػات
جفػػك ال ػجازاة هػػذا اإلف ػػاد اتجا ػ تخحمػػاة ات ما ػػمع فػ ّ
ات ما مع ج دـ إنهارها أدى إتػص ت ػرمس اتطػاب اتاػرد فػك اتحمػاة اتبرتالالمػع جبػرجز الالار ػات لمابمػع

اللحرفػع الػػف نػػألها تنػػجمه اتحػػد األدلػص اتالتػجافر الػػف اتدمالقراطمػػع .هػػذا فػك اتج ػػت اتػػذ تػػـ متج ػػؼ فمػػه

اتتربص ات خطج باتجض اتد تجر .

تقد ارى تراا الخحجظ ف النػرجع بلػال اتدجتػع ات جمتمػع اتحدمثػع ،جتعرضػت اتحمػاة ات ما ػمع فػك

اتباد إتص تنجمه اطمر جتدهجر بمر ،بحمث أل د الخما أ أفؽ اد تإل ػاح جاتت ممػر فػك إطػار
هػػذه ات ػػم ع اتالنػػجهع ،جهػػذا الػػا متطخػػب أجي ج بػػؿ ػػؿ نػػكل إ ػػادة اي تبػػار الاػػددا إتػػص النػػرجع بلػػال
اتدجتػػع ات جمتمػػع اتحدمثػػع فػػك اإلطػػار اتد ػػتجر اتػػدمالقراطك بج ػػاها اتالهالػػع اتجطلمػػع األ ا ػػمع ،اتتػػك
ػاحبع اتال ػخحع فػك إ ػاح هػذا اتاخػؿ ات ما ػك

مال ف أف تن ّ ؿ ا الا النتر ا بمف الاتخؼ اتقػجى

ات ارخ جت حما اتال ار جا االع دجتع اتالؤ ات جاتقالجف.

جي أح ػػب لا ػػك البات ػػا لػػدالا أ ػػرر أف تإل ػػاح ات ما ػػك اتػػدمالقراطك أجتجمػػع ت ػػبؽ م ػره الػػف

اإل ػػاحات اتال ػػتحقع ،إذ ي مال ػػف اتب ػػدل بإ ػػاح اي ت ػػاد أج ات ػػعك لح ػػج إ ػػاح اتتعخ ػػمـ أج

إ ػػاح اهػػاز اإلدارة اتح جالمػػع الػػف دجف أف م ػػجف هلاتػػؾ باأل ػػاس إ ػػاح ما ػػك خػػص ال ػػتجى
خطع اتااذ اتقرار فك اتدجتع·

إف اإل ػػاح اتاللنػػجد تػػمس الاػػرد تػػدابمر إ ػػاحمع التلػػاثرة هلػػا جهلػػاؾ ي ماالعهػػا اربػػط ،جالالػػا

ماترض أف ت جف ازلا الف لهج إ احك جاضا م تهدؼ ا ت الاؿ النػرجع بلػال اتدجتػع اتحدمثػع ،جاي
فخف تعدج هذه اإل احات إف جادت أف ت جف إ احات ازةمع ،الحدجدة ،جلا
جمال ف تخامص خطوات اإلصالح السياسي اتاللنجد فك اتعلاجمف اتتاتمع:

ع.

 - 1ػػدـ اتال ػػاس باتضػػالالات اتدمالقراطمػػع األ ا ػػمع اتػجاردة فػػك د ػػتجر  ،1961بج ػػاه د ػػتجر

اتحػ ػػد األدلػ ػػص ،ججضػ ػػعها الجض ػ ػ اتتطبمػ ػػؽ ل ػ ػػا جرجحػ ػػا ،جتعزمزهػ ػػا جتج ػ ػػمعها ،ج ػ ػػجي إتػ ػػص د ػ ػػتجر
دمالقراطك برتالالك.

- 1احتػراـ اتحرمػػات اتنا ػػمع جاطػػاؽ اتحرمػػات جاتحقػػجؽ اتدمالقراطمػػع األ ا ػػمع :حرمػػع اتالعتقػػد

جحرمع ات أر

جحرمع اتتعبمر جحرمع اتلنر جحرمع اياتالاع جاتحػؽ فػك اتتظػاهر ات ػخالك جاإلضػراب

ػػف اتعالػػؿ جحرمػػع اتلنػػاط اتلقػػابك جاياتالػػا ك جحرمػػع اتتلظػػمـ ات ما ػػك جاتحزبػػك ،جاا ػرال إ ػػاح
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تنرمعك ناالؿ مخ ك اتقجالمف جاإلارالات اتالقمدة تخحرمات جاتحقجؽ اتدمالقراطمع جمهدؼ إتص ّف جالمف
تا ا اتالااؿ أالاـ اتالجاطلمف تالالار ع حرماتهـ جحقج هـ اتدمالقراطمع.
- 3تأ مد البادئ اتا ؿ بمف ات خطات ،جاتتعددمػع ات ما ػمع جاتحزبمػع ،جتػداجؿ ات ػخطع دمالقراطمػا،

ج مادة اتقالجف ،جا تقاؿ اتقضال.

- 4إنهار األحزاب ات ما مع.

- 5ضػػالاف حػػؽ األف ػراد فػػك ايحت ػػاـ البان ػرة أالػػاـ اتالح الػػع اتد ػػتجرمع ،جا ازتػػع اتقمػػجد اتالارجضػػع

خص حؽ اتتقاضك أالاـ اتالح الع اإلدارمع فك ضاما اتال مع جاإل االع جات حؼ جدجر اتعبادة.

ػؽ اتع ػ رممف
- 6تج م اتقا دة ايلتاابمع بتاامض ػف اتلااػب إتػص  18االػا ،جات ػال ج ػؼ ح ّ
فك ايلتااب.
- 7اتحػػد الػػف اتج ػػامع اتح جالمػػع اتالارجضػػع خػػص الؤ ػػات اتالاتال ػ اتالػػدلك ،جتعػػدمؿ اتق ػجالمف

اتالاخع بالبدأ ا تقاتمتها.

ثانياً :االختالالت االقتصادية واستحقاقات اإلصالح االقتصادي:

معالك اي ت اد ات جمتك الف ااتايت هم خمع لااالع ف ارت ازه خص بلمػع ا ت ػادمع رمعمػع ذات

الجرد أحاد  ،جارتباطه اتتبعك باتلظاـ ات أر الاتك اتعػاتالك بػر تأدمػع جظماػع التاخاػع فػك إطػار اتتق ػمـ

اتػػدجتك تخعالػػؿ تتالثّػػؿ فػػك ت ػػدمر اتػػلاط اتاػػاـ باإلضػػافع إتػػص اتػػلهج اي ت ػػاد تخقػػجى اياتالا مػػع
اتالتلاػػذة جالػػا أدى إتمػػه الػػف ااػػتاؿ تػجازف اتبلمػػع اي ت ػػادمع ت ػػاتا اتقطا ػػات مػػر اتاللتاػػع جاتتطػػجر

األحاد اتاالب ،جا ا ع لالج جتطجر اتقجى اتاللتاػع اتالادمػع جاتبنػرمع جت ػرمس تاخاهػا ،بػر ما ػات
اتال ػػتقرة ب ػػدمؿ جت ػػمس
ا ت ػػادمع جتجظمام ػػع حا ػػر اتزاجم ػػع فمهػػا اي تال ػػاد خ ػػك األم ػػد اتعاالخػػع م ػػر ُ
اتال ػػتقرة ،جأ ػػبحت إمػرادات بمػ اتػػلاط اتاػػاـ تنػ ّ ؿ ال ػػدر اتلنػػاط
ُال ّالػؿ تيمػػد اتعاالخػػع اتجطلمػػع ج ُ
اي ت ػػاد  ،ال ػ الاحظػػع ضػػعؼ ػػختها ببقمػػع اتقطا ػػات اي ت ػػادمع با ػػتثلال ػػخع اتتالجمػػؿ ،جالػػا
متهػػدد اتالػجارد اتلاطمػػع الػػف الاػػاطر اتلضػػجب باعػػؿ اي ػػتلزاؼ أج اػرال الػػا مال ػػف أف م ػػالص "اتلضػػجب

اتتقلك" فك حاؿ إلتاج طا ع بدمخع ب خاع اللا بع.

جمتضػا اتطػاب اتطامخػػك تا ت ػاد ات ػجمتك فػػك تخػؾ اتااػػجة ات بمػرة بػمف اإللتػػاج جاي ػتهاؾ ت مػػر

اتا ت ار ـ حقمقك ترأس اتالاؿ ،جاتتك تتـ ت طمتها ف طرمػؽ رمػ اتػلاط ،جتضػاـ اإللاػاؽ اتح ػجالك

جارتباطه ب ما ع مر ادتع تتجزم اتداؿ جاتت رؼ باتثرجة اتجطلمع.
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جازال فنػؿ اتػلهج اي ت ػاد اتقػاةـ جافا ػه يبػد الػف التهػاج ما ػع ا ت ػادمع جطلمػع بدمخػع تبلػال

ا ت اد جطلك التطجر جال تقؿ بهدؼ تااجز أجضاع اتتاخؼ جاتتبعمع جاتلهب اتطامخك جا تباحع اتالاؿ

اتعاـ جاتتجزم

مر اتعادؿ تخثرجة ج ماب اتتاطمط ،ومن عناوين اإلصالح االقتصادي:

- 1تلجم جتج م اتقا دة اإللتاامع تا ت اد اتػجطلك ،بإ االػع

ػلا ع جطلمػع تعتالػد خػص أحػدث

اتتقلمػػات ،جتػػجفمر اتحالامػػع جاتػػد ـ تهػػا با تالػػاد اطػػع ت ػػلم تػػتالـ ال ػ إال المػػات اتػػباد جالتطخبػػات
ات ػػجؽ اتػػدااخك جاتاخماػػك ،جت ػػهـ فػػك تحقمػػؽ اتت االػػؿ اي ت ػػاد اتعربػػك ،جذتػػؾ بتنػػام ات ػػلا ع

اتجطلمػػع جتػػجفمر اتح ػجافز اتالاةالػػع تتطجمرهػػا جتطػػجمر ات ػػادرمف اتالػػك جاإلدار اتالحخػػك فمهػػا ،جاتتر مػػز
خص ات لا ات اتبترج مالاجمع جتطػجمر ات ػلا ات اتقاةالػع جا ج ػا اتالعتالػدة خػص اتػلاط .هػذا إتػص

االب تطجمر طاع اتالاحع جاتلقؿ اتبحر .

- 1اي ػ ػػتاداـ اتعقال ػ ػػك اترن ػ ػػمد جطجم ػ ػػؿ األال ػ ػػد تخث ػ ػػرجة اتلاطم ػ ػػع جابقاةه ػ ػػا بم ػ ػػد اتدجت ػ ػػع جرف ػ ػػض

ا ا ػػتها ج ػػد األب ػجاب أالػػاـ ػػعك نػػر ات اتػػلاط اتعاتالمػػع ات بػػرى إل ػػادة هماللتهػػا خمهػػا تحػػت
طال اتاا مات اتالنار ع فك اإللتاج ،جربػط ما ػع إلتػاج اتػلاط جت ػدمره بالتطخبػات تطػجمر ا ت ػادلا

اتػػجطلك جاحتماااتػػه اتاعخمػػع ج ػػذتؾ ربطهػػا بحاػػـ ايحتماطمػػات اتلاطم ػع اتحقمقمػػع اتقابخػػع تا ػػتاراج،
ججض ػ ض ػجابط تخحػػد الػػف ا ػػتلزاؼ اتثػػرجة اتلاطمػػع ،جتعزمػػز جحػػدة األجبمػػؾ فػػك الجااهػػع ايحت ػػارات،
جاتعالػػؿ ال ػ بقمػػع دجؿ األجبمػػؾ جاتػػدجؿ األاػػرى اتاللتاػػع جاتال ػػدرة تخػػلاط خػػص ا تالػػاد جحػػدة ح ػػابمع

أارى تالعاالات اتلاط اتدجتمع بدي الف الخع اتدجير األالمر ك اتالتآ خع با تالرار.

- 3تلالمػػع اتال ػجارد اتبن ػرمع اتالحخمػػع جتعبةتهػػا ،جتأهمػػؿ ػػجة اتعالػػؿ اتجطلمػػع جاي تالػػاد خمهػػا ج خػػص

اتعالاتع اتال تقرة الف "اتبػدجف" جاتجافػدمف اتعػاالخمف ،جباأل ػاس الػلهـ اتاخمامػجف جاتعػرب ،بػدي الػف اخػب
اتالزمد الف اتعالاتع األالبمع اتادمدة.

 4ت-نػػام اتلنػػاطات اإللتاامػػع فػػك اتقطػػاع اتاػػاص ،جتقػػدمـ اتت ػػهمات جاتح ػجافز اتازالػػع ػػك

مػػداؿ اتقطػػاع اتاػػاص فػػك الاػػايت ا ػػتثالار إلتاامػػع ذات ال ػػتجمات تقلمػػع اتمػػع ،تم ػػهـ فػػك إ ػػادة

اتبلػػال اي ت ػػاد جتجازلػػه ،بػػدي الػػف ااتاتػػه اتلػػااـ ػػف خبػػع اي ػػتثالارات فػػك طا ػػات اي ت ػػاد

تحالػؿ هػذا اتقطػاع تبعػات ااتما ارتػه اي ت ػػادمع،
ات ػاالع اتالػاؿ جاتعقػار جاي ػتثالارات ،الػ ضػرجرة ّ
جتأ مػػد اتال ػػؤجتمع اياتالا مػػع تػرأس اتالػػاؿ فػػك تػػجفمر فػػرص اتعالػػؿ جدفػ ضػراةب خػػص اتػػداؿ بهػػدؼ
اتال اهالع فك تالجمؿ اتالمزالمع اتعاالع تخدجتع.

اتحد الػف اتتضػاـ اتلقػد ،
- 5األاذ ب ما ع الاتمع جلقدمع ت تهدؼ تنام اي تثالار اإللتااك ج ّ
جتالػب الحػاجيت فػرض ات ػمطرة األالبمػع خمهالػا ،ججضػ
جاتر ابع خص اتقطػا مف اتالػاتك جاتال ػرفك ّ
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لظاـ ضرمبك ت ا د

خص أرباح اتنر ات ات بمرة جاتبلجؾ  ،جاتتر مز اتر ابك اتلج ك خك المزالمات

الجازلػ ػػات هػ ػػذه اتنػ ػػر ات جاتبلػ ػػجؾ تالل ػ ػ اياػ ػػتاؿ اي ػ ػػتثالار ج ػ ػػبا ايلا ػ ػراؼ اتطامخػ ػػك جالحاربػ ػػع
اتلنػػاطات اتجهالمػػع فػػك أ ػجاؽ اتالػػاؿ ،جتجامػػه اي ػػتثالارات اتح جالمػػع لحػػج تحقمػػؽ أهػػداؼ ا ػػتثالارها

بأ ػػؿ دراػػع الػػف اتالاػػاطر جأ بػػر الػػردجد ،جتجامههػػا لحػػج اتبخػػداف اتاخمامػػع جاتعربمػػع الػػا أال ػػف ،جرفػػض
تدفقات اي تثالارات األالبمع أل راض اتالضاربع.

- 6إحداث إ ػاح إدار نػاالؿ بحمػث مػتـ تطػجمر اإلدارة اتح جالمػع تت ػجف فػك ادالػع اتالػجاطلمف

جاتالاتال  ،جتجامه لناط اهاز اتدجتع

ػؿ بنػ ؿ أ ثػر التظاالػا جال ػااالا ،جالعاتاػع النػا ؿ اتتضػاـ

اتجظماك جالاااض اإللتاامػع جاتا ػاد اإلدار  ،ججضػ أ ػس الجضػج مع ادتػع جنػاافع تختر مػع جاتتقػدـ

اتػػجظماك ،جاتتاامػػؼ الػػف اتن ػ خمات اإلدارمػػع جاتبمرج راطمػػع جاتػػرجتمف ،جاي ػػتاادة الػػف اتتقلمػػع اتحدمثػػع
تخالعخجالات جايت ايت فك تطجمر اتادالات اإلدارمع.
- 7اتحد الف اتا اد جال افحته ت ت باف أهالمع

جى ،جهذا الا متطخب ػف ػجالمف جتاعمػؿ اتاا مػع

األالػػـ اتالتحػػدة تال افحػػع اتا ػػاد ،ججض ػ إا ػرالات جتػػدابمر تالل ػ ا ػػت اؿ اتلاػػجذ ،جات نػػؼ ػػف اتذالػػع
اتالاتمع ت بػار اتال ػؤجتمف فػك اتدجتػع ،جتضػارب اتال ػاتا ،جفضػا اتتاػاجزات جالحػاجيت اتتطػاجؿ خػص

اتالاؿ اتعاـ جلهبه ،ال تعزمز أاهزة اتر ابع اتد تجرمع جاللظالات اتالاتال اتالدلك ذات ات خع باتناافمع
جال افحػػع اتا ػػاد ،جاتعالػؿ خػػص ج ػػؼ إف ػػاد اتحمػػاة ات ما ػػمع جاتبرتالالمػػع جاتالؤ ػػات اإل االمػػع ،جذتػػؾ
بجض

قؼ أ خص تإللااؽ ايلتاابك ج نؼ ال ادر تالجمؿ اتحالات ايلتاابمع جج اةؿ اإل اـ.

ثالثاً :االختالالت االجتماعية وعناوين إصالحها:

التعالػدا تا ػػتقطاب اياتالا مػػع اتاةجمػػع
نػػهدت ات جمػػت ،ا ج ػػا فػػك ات ػػلجات األامػرة ،تأاماػػا ّ
جاتقبخمػػع جاتطاةامػػع ،اتتػػك هػػك باأل ػػاس لتػػاج اتتاخػػؼ اياتالػػا ك جا ػػتالرار تالا ػػؾ بعػػض اتال جلػػات

اتتقخمدمػػع جاالتػػداد تأثمراتهػػا ،جت اراػ النػػرجع بلػػال اتدجتػػع اتحدمثػػع جاضػػعاؼ الاهػػجـ اتالجاطلػػع اتد ػػتجرمع،
جالػػا تالثّخػػه هػػذه اي ػػتقطابات الػػف نػػعجر جاهػػـ بايلتالػػال إتػػص هػػذه اتهجمػػات ات ػ رى اتاةجمػػع جاتقبخمػػع
جاتطاةامع خص ح اب اتهجمع اتجطلمع ات برى.

جالف االب آار ،تجااه ات جمت الن خع تدلك ل بع اتالجاطلمف إتص إاالاتك دد ات اف ،جاذا ػاف

احتمػػاج ات جمػػت إتػػص اتعالاتػػع ،جاتظػػرجؼ اي ت ػػادمع جات ما ػػمع فػػك ػػدد الػػف اتبخػػداف اتالحمطػػع ػػد أدمػػا
إتػػص تجافػػد اتعالاتػػع مػػر ات جمتمػػع ،فػػإف اتاػػاه اتتطػػجر ات أر ػػالاتك اتالنػػجه ،جلالػػط اتالاتال ػ اي ػػتها ك،
ج دـ ايهتالاـ بتطجمر جى اتعالؿ اتالحخمع جتهالمنها ،جاي تالاد اتالتزامد خص اتعالاتع اتجافػدة جالالار ػع

10

أبنػ ا ػػت اؿ طبقػػك تهػػا ،باإلضػػافع إتػػص تانػػك تاػػارة اإل االػػات بػػمف أ ػػحاب اتلاػػجذ فػػك ظػػؿ تاخػػؼ
جالمف اإل االع جتعارضها.

ال ػػا تب ػػرز ض ػػمع م ػػر الح ػػدد اتال ػػمع (اتب ػػدجف) اتت ػػك ت ػػـ تلن ػػأ ال ػػف فػػراغ ب ػػؿ تتحال ػػؿ ات ػػخطع

ال ؤجتمع جاجدها.

إف اتالػػداؿ األجؿ تالعاتاػػع اياػػتايت ياتالا مػػع مبػػدأ بتلالمػػع اتعا ػػات اتالاتالعمػػع خػػص أ ػػس
ّ
جطلمػػع إل ػػالمع الػػا متطخػػب إت ػػال أ تالممػػز ب ػػبب األ ػػؿ أج اتطاةاػػع ،جاتت ػػد تالحػػاجيت ت ػػأامج
اتلعرات اتاةجمع جاتاللاطقمػع جاتطاةامػع جاتقبخمػع ،جاتتأ مػد خػص اتالجاطلػع اتد ػتجرمع اتقاةالػع خػص اتال ػاجاة

اتقالجلمع جت افؤ اتارص.

أالا الف حمث عناوين إصالح االختالالت االجتماعية جالعاتاتها فمال ف تخام ها فك:
- 1جض ػ

ما ػػع ا ػػتاداـ جطلمػػع تتجاػػه لحػػج تأهمػػؿ ػػجى اتعالػػؿ ات جمتمػػع جاي تالػػاد خمهػػا

جا ج ا فك اتقطا ات اتحمجمع اتلاط جالتاج ات هربال جاتالال جات لا ع.

- 1اي تاادة الف مر الحدد اتال مع بعد العاتاع أجضا هـ ،جالف اتعالاتػع اتجافػدة اتال ػتقرة
بدي الف اخب اتالزمد الف اتعالاتع اتجافدة اتادمدة.

- 3تبلػػك ما ػػع اػػادة جاتاػػاذ إا ػرالات الخمػػع تالعاتاػػع إل ػػالمع ادتػػع جلهاةمػػع تقضػػمع مػػر
الحدد اتال مع (اتبدجف) ،جتحدمدا ات جمتممف اتبدجف.

- 4اتااذ إارالات تختح ـ فك أ داد جلج مع اتعالاتع اتجافدة اتادمػدة ،جاتعػدد اتال ػالجح بػه ت ػؿ
الؤ ع.

- 5الحاربع تاارة اإل االات ،جتطجمر الجف اإل االع جلظاله.
- 6زمادة اتت خاع اي ت ادمع تخعالاتع اتجافػدة فػك اتقطػاع اتاػاص بتحالمػؿ أربػاب اتعالػؿ لاقػات
اتادالات األ ا مع اتالقدالع تهـ الثؿ اتتعخمـ جاتعاج ،جرف اتحد األدلص ألاجرهـ.

رابعاً :خمل النظام التعميمي وعناوين إصالحه:

معالك اتتعخمـ اتعػاـ جاتالػك جاتاػاالعك الػف ػدـ جاػجد تجاػه جاضػا م ػا د خػص ربطػه باحتمااػات

اتتطجر اي ت اد جاياتالػا ك جاتثقػافك تخػباد ،جالعػداـ اتتاطػمط ،جتاػا ـ ظػاهرة اتت ػرب الػف ال ارحػؿ

اتتعخمـ اتالاتخاع اتتك تالثؿ هد ار تخالجارد اتبنرمع.

أف ات ػػالات ات اتب ػػع خ ػػص الل ػػاهج اتتعخ ػػمـ ه ػػك تاخاه ػػا ،جض ػػعؼ ارتباطه ػػا بالتطخب ػػات
جاتالؤ ػػؼ ّ
اتالاتال ػ جاحتماااتػػه ،باإلضػػافع إتػػص تػػدلك ال ػػتجى اتتعخػػمـ اتعػػاـ جفػػؽ اياتبػػارات اتدجتمػػع ،جضػػعؼ
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ال ػػتجى الارا ػػات اتتعخ ػػمـ اتع ػػاـ جاتع ػػاتك .جتخديت ػػع خ ػػص ذت ػػؾ م ا ػػك أف أن ػػمر إت ػػص ال ػػا أجرده اتتقرم ػػر

أف ات جمػت تحتػؿ اتالرتبػع  91خػص ال ػتجى اػجدة
اتعاتالك تختلاف مع ف  1229/1228اتذ مجضػا ّ
اتتعخمـ ايبتداةك بمف دجؿ اتعاتـ ،جاتالرتبع  93فك اجدة تعخمـ اترماضمات جاتعخجـ.
جي تزاؿ خمات جالعاهد اتتعخمـ اتتطبمقك جاتتػدرمب اتالهلػك ا ػرة ػف اتقمػاـ بػدجرها اتالاتػرض فػك

إ داد جادر فلمع جالهلمع ذات االة اتمع ج ادرة خص اتاللاف ع فك ػجؽ اتعالػؿ .أالػا ااالعػع ات جمػت

ج ذتؾ اتااالعات اتاا ع فهك التاخاع ف أدال دجرها

فا خع جالؤثرة إماابما فك اتالاتال .

رجح خالمع جاللابر تلجمرمػع جف رمػع جثقافمػع

جهلاؾ حاجة فعمية لمقيام بإصالح لمتعميم ،جهج الا متطخب:
- 1

إ ػػاح اتلظػػاـ اتتعخمالػػك جتطػػجمره ،جاتعالػػؿ خػػص ضػػالاف اجدتػػه جرفػ ال ػػتجى الارااتػػه،
جربط ما ع اتتعخمـ جاتلهج اتتربج باحتمااات اتتطجر اي ت ػاد جاياتالػا ك جاتثقػافك

تخػباد ،جتطػجمر اتاللػػاهج اتد ار ػمع بحمػث تعػػاتج التطخبػات اتحمػاة اتالعا ػرة جتع ّػجد اتػػلشل
تعدهـ تحماة
خص اتتا مر اتعخالك جت رس فك لاج هـ اتثقافع اتجطلمع جاتقمـ اتدمالقراطمع ،ج ّ
اتال ػػتقبؿ .الػ تجامػػه اتطػػاب لحػػج اتاػػرجع اتعخالمػػع إل ػػداد الػػا تحتااػػه اتػػباد الػػف ػجادر
التا

ع.

- 1

زمادة دد العاهد اتتػدرمب اتالهلػك جاتتعخػمـ ات ػلا ك جاتتطبمقػك جتلجمػ فػرجع اتتا ػص

- 3

رف ال تجى اتتعخمـ اإلتزاالك إتص لهامع اتالرحخػع اتثالجمػع أج الػا معادتهػا فػك بػراالج اتتػدرمب

فمها ،جايهتالاـ بتطجمرها تتارمج ات جادر اتالمع اتجطلمع اتالطخجبع.

جاإل داد اتالهلك.

- 4

العاتاع ظاهرة اتت رب الف الراحؿ اتتعخمـ اتالاتخاع.

- 5

ضػ ػػالاف ا ػ ػػتقاتمع اتتعخػ ػػمـ اتاػ ػػاالعك جاتعػ ػػاتك جحرمػ ػػع اتبحػ ػػث اتعخالػ ػػك ،جتج ػ ػػم لطػ ػػاؽ
اتال تامدمف الف لظاـ اتتعخمـ اتااالعك جاتعاتك الف ااؿ جاجد أ ثر الف ااالعع ح جالمع،

جتجفمر امار اتتعخمـ اتالنترؾ جاتاللا ؿ.
- 6

ربػػط اتبحػػث اتعخالػػك بػػاتتطجمر جاإللتػػاج ،جتحجمػػؿ اتعخػػـ إتػػص ػػجة اللتاػػع .جتأ ػػمس ال ار ػػز

- 7

ايهتالاـ بتطجمر اتتعخمـ اتلج ك تذج ايحتمااات اتاا ع.

- 8

أبحاث فك الاتخؼ فرجع اتعخجـ تخال اهالع فك اخؽ جتطجمر اي ت اد اتجطلك.
اتتطجمر اتال تالر تخقدرات اتعخالمع جاتالهلمع تخالعخالمف ،بالا مضالف اجدة اتتعخمـ.

12

نحو مؤتمر وطني لإلصالح لمتوافق
إف الػػا تعالمػػه ات جمػػت الػػف ااػػتايت متطخػػب تجافقػػا جطلمػػا جااتالا مػػا حػػجؿ أالػػدة تإل ػػاحات،
ّ
جتعػ ػ ّؿ ا تم ػػع اتاللا ػػبع تتحقم ػػؽ ذتػ ػػؾ ه ػػك العق ػػاد ال ػػؤتالر جطلػ ػػك تإل ػػاح من ػػارؾ فم ػػه الات ػػػجف،
جنا ػػمات خالم ػػع ف ػػك الا ػػايت الاتخا ػػع ،جذجج ايهتال ػػاـ ،جأ ػػحاب اتػ ػ أر  ،جاتتاالع ػػات ات ما ػػمع،

جالؤ ات اتالاتال اتالدلك ،جاتقطاع اتااص ،ج ذتؾ الالثخجف ف اتح جالع ،جالاخس األالع ،جات ػخطع
اتقضاةمع.

بحم ػػث مبح ػػث ه ػػذا اتال ػػؤتالر الح ػػاجر اإل ػػاح ج ض ػػاما اتتلالم ػػع جالنػ ػ اتها جتح ػػدماتها ،جمح ػػاجؿ

تنامص اياػتايت جاتعخػؿ ،اتتػك تعالمهػا اتدجتػع جاتالاتالػ ات ػجمتك جاي ت ػاد اتػجطلك ،ج ػجي إتػص
بخ ػػجرة ا ت ارح ػػات تخحخ ػػجؿ جاتالعاتا ػػات جاتب ػػداةؿ ،جا تنػ ػراؼ ػػبؿ اتتق ػػدـ جاتالا ػػارج اتالأالجت ػػع تخله ػػجض

بات جمت.
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