
دور ﮳حد﮵�د لل﮴�ّوات المسّلحة ال﮴�و﮲�س﮵�ة؟

أحمد عطا الله

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–ل﮵�﮲را ﮲�﮵�ر�﮲ا�﮲دوصورة مں

﮲�﮵ىالمد�﮵﮲�ةالعسكر﮵�ةالعال﮴�ات﮲�﮵ى�﮴حول�﮴﮲�طة�2021﮴موز/﮵�ول﮵�و25﮲�﮵ىالمعل﮲�ةإال﮳حراءات�﮶﮴سلك﮴�د

هاًما.�﮴و�﮲س، مع ٕام��﮵﮲�ة �﮴ول﮵ى المؤسسة العسكر﮵�ة دوًرا س﮵�اس﮵�ًا

 ال﮲ص﮳�اط والسلطة﮴�د �﮴ؤوُل ال﮴�طورات ال﮴�﮵ى �﮶﮴سهدها �﮴و�﮲س ال﮵�وم ٕالى �﮲﮴ع﮵�رات
﮲

هامة ﮲�﮵ى ط﮳�﮵�عة العال﮴�ة ﮳�﮵�ں

﮳حملةسع﮵�د﮴�﮵�سال﮴�و�﮲س﮵ىال﮳حمهور﮵�ةر�﮵ٔ�سا�﮲﮴حذ،�2021﮴موز/﮵�ول﮵�و25﮲�﮲�﮵ىالمد�﮵﮲�ة.
﮲

إال﮳حراءاتمں

 له الس﮵�طرة
﮲

على السلطات ال﮶�الث ﮲�﮵ى ال﮳�الد. م﮳�ا﮶سرًة ﮳�عدال﮴�﮵ى �﮴عمل على �﮴رك﮵�﮲ر الُسلطة ﮲�﮵ى ﮵�ده، و�﮲﮴صمں

 هذه إال﮳حراءات، ��﮲ت المؤسسة العسكر﮵�ة
﮲

 أوا�ٔل ال﮳حهات ال﮴�﮵ى �﮲﮲�ذت إال﮳حراءاتٕاعالن الر�﮵ٔ�س عں
﮲

مں

ال﮳حد﮵�دة.

 دور المؤسسة العسكر﮵�ة ل﮵�﮶سمل مسا�﮲دة
﮲

الحكومة ﮲�﮵ى ال﮴�صدي ل﮳حا�ٔحة كورو�﮲اوسع ﮲حطاب الر�﮵ٔ�س مں

 المؤسسات
﮲

 الدا﮲حل﮵ى ﮲�﮵ى �ٔ﮴�م﮵�ں
﮲

االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة. كما و﮴�امت ال﮴�ّوات المسّلحةو�﮴﮴�د﮵�م المساعدة ل﮴�ّوات االٔمں

م﮳حلس �ّ﮲واب ال﮶سعب﮳�﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ﮴�رار الر�﮵ٔ�س ﮳�﮴�عط﮵�ل عمل ﮳�عض المؤسسات، وعلى رأسها
﮲

. ﮳�عد أ﮵�ام مں

﮲
�﮲ا﮶سط س﮵�اس﮵ى، ﮳�عد �﮶﮲سرهٕا﮵�﮴�افالدا﮲حل﮵ى ﮲�﮵ى﮲حطاب الر�﮵ٔ�س، �﮴عاو�﮲ت ال﮴�ّوات المسّلحة مع ﮴�ّوات االٔمں

�﮲ا�ٔبال﮴�﮲صاء العسكري ﮳�ال﮴�ح﮲�ظ على�﮴دو﮵�﮲�ات و﮲�﮵�د﮵�وهات ﮵�﮶س﮴�ُم ﮲�﮵�ها ر�﮵ٔ�س ال﮳حمهور﮵�ة. كما ﮴�ام

https://www.flickr.com/photos/secdef/50402132868/in/album-72157716197840706/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5087#:~:text=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%8C%2025%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%2F%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2%202021%D8%8C%20%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/935163/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-/105/199524
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B0%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 ع﮵�اري،﮳�رلما�﮵﮲ى
﮲

 �﮴م �﮴و﮴�﮵�ف ال﮲�ا�ٔب ال﮳�رلما�﮵﮲ى ﮵�اس﮵�ں
﮲

 سرعان ما أ﮲�رج ع﮲�ه، ﮲�﮵ى ح﮵�ں
﮲

�﮲﮴�﮲�﮵�ًذا لحكم، لكں

 كرام﮴�ها.﮴�د﮵�م ﮳حراء ا�﮴هامه ﮳�الم﮶ساركة ﮲�﮵ى عمل ﮵�هدف ل﮴�حط﮵�م مع﮲�و﮵�ات
﮲

ال﮴�ّوات المسّلحة والمس مں

ا اس﮴�مرار �﮴دهور الو﮲صع الو﮳�ا�﮵ٔى و﮲حصوصا ال﮲ر﮵�ادة المّطردة ﮲�﮵ى االصا﮳�ات ﮳�﮲�﮵�روس كورو�﮲ا و﮳�طءساهم أ﮵�﮲صً

ك﮲�اعل أساس﮵ى ﮳�الموازاة مع وزارة الصحة ﮲�﮵ىالمؤسسة العسكر﮵�ةعمل﮵�ة ال﮴�ل﮴�﮵�ح، ﮲�﮵ى اع﮴�ماد الر�﮵ٔ�س على

عمل﮵�ة ال﮴�ل﮴�﮵�ح﮴�﮵�ادة
﮲

. ﮲�﮳�عد الدعوة لل﮴�ل﮴�﮵�ح العام ل﮵�وم﮵�ں
﮲

مل﮵�ون﮲�﮵ى آب/أ﮲عسطس، �﮴م �﮴ل﮴�﮵�ح ما ﮵�﮲ر﮵�د عں

، ما ﮵�﮶سلك ز﮵�ادة ملحو﮲طة ﮲�﮵ى عدد ال﮴�ل﮴�﮵�حات م﮲�ذ ﮳�دا﮵�ة
﮲

العمل﮵�ة.مواطں

 ال﮲�ظر ٕال﮵ى هذه االٔحداث على أ�﮲ها �﮴طورات �﮴هدف ل﮴�دع﮵�م
﮲

مرك﮲ر الر�﮵ٔ�س، لك﮲�ها ﮲�﮵ى �﮲﮲�س الو﮴�ت �﮲﮴ر﮵�د﮵�مكں

 ح﮲صور و�﮲﮲�وذ المؤسسة العسكر﮵�ة الس﮵�اس﮵ى. ٕاذ �﮴﮴�وم هذه
﮲

 صم﮵�م السلطةمں
﮲

المؤسسة ال﮵�وم ﮳�ٔ�دوار ه﮵ى مں

 ﮲�﮴�رة ما ﮳�عد ال﮶�ورة، و�﮴س﮳�ب
﮲

 ال﮴�ساؤالت وال﮴�كه﮲�ات حولال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة، وهو وا﮴�ع م﮲ح﮴�لف عں
﮲

﮳�العد﮵�د مں

 أن﮲حطر داهمُو﮲صعت ﮲�﮵ى ﮲طل "إال﮳حراءات ال﮳حد﮵�دة - وال﮴�﮵ى وص﮲�ها الر�﮵ٔ�س ﮲�﮵ى ﮲حطا﮳�ه ﮳�ٔ��﮲ها
﮲

ا مں " - ﮲حو﮲�ً

�﮴ص﮳�ح هذه إال﮳حراءات ﮴�واعد �﮴حكم اللع﮳�ة الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�الد.

﮴�طور العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى ﮴�و﮲�س

 ﮲حالل ح﮵�ادها ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ىأ﮲طهرت المؤسسة العسكر﮵�ة ال﮴�و�﮲س﮵�ة اح﮴�را﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى عال﮴�﮴�ها
﮲

﮳�السلطات المد�﮵﮲�ة مں

 ال﮴�د﮲حل ﮲�﮵ى الس﮵�اسة، و﮲ح﮲صوعها لس﮵�طرة
﮲

السلطة المد�﮵﮲�ة. ��﮲ت هذه الممارسات ول﮵�دةوال﮲�ٔ�ي ﮳�﮲�﮲�سها عں

1962عام﮲�﮵ى﮳�ور﮴�﮵�﮳�ةالح﮳�﮵�ب﮲صداال�﮴﮲�ال﮳�﮵�ةالمحاولة��﮲تأولهاال﮳�الد.﮳�هامّرتعدة�﮴ار﮵�﮲ح﮵�ةمحطات

 �﮲﮴�﮳�ه الر�﮵ٔ�س لل﮲حطر الذي ﮴�د �﮶﮴سلكه المؤسسة
﮲

العسكر﮵�ة، ما د﮲�عه ٕالى �﮴هم﮵�﮶سها. المحطةوما �﮳﮴�عها مں

معار﮲ص﮵�ه، وذلك ع﮲�دما �﮴م االس﮴�عا�﮲ة ﮳�ها ل﮴�معال﮶�ا�﮵﮲�ة ��﮲ت مع �﮴حو﮵�له للمؤسسة العسكر﮵�ة ل﮵�د ﮵�﮴�مع ﮳�ها

﮲
1978عام﮲�﮵ىلل﮶س﮲علال﮴�و�﮲س﮵ىالعاماال�﮴حاداح﮴�﮳حا﮳حاتم﮶�لاالح﮴�﮳حا﮳حات،موا﮳حهةوالمعار﮲ص﮵�ں

.1984عام﮲�﮵ىال﮲ح﮳�﮲رواح﮴�﮳حا﮳حات

 عل﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة
﮲

 ﮳�ں
﮲

 العا﮳�د﮵�ں
﮲

على ﮲ص﮳�اط ال﮳ح﮵�ش ﮲�﮵ى �ٔ﮴�س﮵�س �﮲ظام حكمه. ٕاالاع﮴�مد الر�﮵ٔ�س السا﮳�ق ز﮵�ں

م﮲راعمو﮳�عدأ�﮲ه
﮲

ا�﮴﮲�البمحاولةعں
﮲

صل،1991عامال﮲�ه﮲صةحركةمع﮳�ال﮴�عاونعسكر﮵�ون﮴�﮳�لمں ﮲�ُ

، كما
﮲

 ال﮲ص﮳�اط، وُأل﮴�﮵ى ال﮴�﮳�ض على ع﮶سرات آ﮲حر﮵�ں
﮲

 صورةع﮶سرات مں
﮲

و�﮴م �﮴عذ﮵�ب ﮳�ع﮲صهم، ما أ﮲صعف مں

.2011عام﮴�﮳�لال﮳ح﮵�ش

﮳�حما﮵�ةالمسّلحةال﮴�ّوات﮴�امت
﮲

ٕالىم﮳�ا﮶سرةعادتال﮴�ّواتهذهأنٕاال،�2011﮶ورة﮲حاللالم﮴�ظاهر﮵�ں

ال﮴�﮵ى ﮶سهد�﮴ها ال﮳�الد ﮲�﮵ى عامالس﮵�اس﮵�ةاال﮲ع﮴�﮵�االت�﮶ك﮲�ا�﮴ها، و�﮳﮴ح﮲�﮳�ت أي �﮴د﮲حل ﮲�﮵ى الس﮵�اسة، ح﮴�ى ﮳�عد

﮳�ح﮵�ثملحوظ،﮳�﮶سلكالد﮲�اعوزارةلم﮵�﮲را�﮵﮲�ةالم﮲حصصالم﮳�لغالحكومةزادتالو﮴�ت،�﮲﮲�س﮲�﮵ى.2013

الم﮲حصصهذإار�﮲﮴�ع
﮲

.2021عام﮲�﮵ىدوالرمل﮵�ار1.2ٕالى2011عام﮲�﮵ىدوالرمل﮵�ون290مں

م﮲حاوف ﮴�﮴�علق ﮳�العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد﮲�﮵�ة

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B0%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8F%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7,520,21140,3
https://www.youtube.com/watch?v=s608gUtlrs4
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-112508187762533/photos
https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4448971138475289
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/7/26/2061898/-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://nawaat.org/2016/01/26/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-26-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-1978-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
https://www.ictj.org/ar/news/measure-dignity-reparations-tunisia
https://www.nytimes.com/2013/07/26/world/middleeast/second-opposition-leader-killed-in-tunisia.html
http://chaexpert.com/documents/Loi%20de%20finances%20complementaire%20ann%C3%A9e%202011.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-10/Rapport%20LF%202021.pdf


 الدور الح﮵�ادي
﮲

أوًال: ال﮴�﮲حل﮵ى عں

 دعممع ٕام��﮵﮲�ة �﮴مد﮵�د ٕا﮳حراءات الر�﮵ٔ�س االس﮴�﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة، و﮲�﮵ى ﮲طل
﮲

�﮴صاعد ال﮶سع﮳�و﮵�ة ﮲�﮵ى �﮴و�﮲س وما �﮴و﮲�ره مں

م﮲حاوفه﮲�اكال﮳�رلمان،﮲صدللر�﮵ٔ�س
﮲

25﮴�﮳�لال﮳�الدعل﮵�ه��﮲تالذيللو﮲صعالر﮳حوععدممں

 ا﮲صطراب�﮴موز/﮵�ول﮵�و. كما و﮴�د ﮵�د﮲�ع �﮳﮴حم﮵�د عمل المؤسسة ال﮴�﮶سر﮵�ع﮵�ة
﮲

 ذلك مں
﮲

- وما ﮴�د ﮵�﮲�﮳حم عں

العر﮲�﮵�ة.س﮵�اس﮵ى - ﮳�المؤسسة العسكر﮵�ة لل﮴�د﮲حل، أو ح﮴�ى ٕالعالن االٔح�م

﮶�ا﮲�﮵�ًا: ٕاعادة ﮴�ٔ�س﮵�س السلطو﮵�ة

ٕالى �﮲﮴ع﮵�﮵�ر سلوك المؤسسة العسكر﮵�ة. ﮲�ٕاذا أل﮴�ت﮴�د �﮴ؤول ٕام��﮵﮲�ة ﮴�﮵�ام سع﮵�د ﮳�﮴�مد﮵�د إال﮳حراءات االس﮴�﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�﮲صعف المؤسسات واالٔطرافالمؤسسة العسكر﮵�ة ﮳�﮶�﮴�لها الس﮵�اس﮵ى ﮲حلف الر�ٔاسة، ﮲�ٕان هذا
﮲

مں

 �﮴حولالس﮵�اس﮵�ة اال﮲ٔحرى، ما ﮴�د ﮵�ؤدي ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة المطاف ٕالى ٕاعادة
﮲

�ٔ﮴�س﮵�س ال﮲�ظام السلطوي. هذا ﮲�﮲صًال عں

الس﮵�اس﮵ى الحاكم ال﮳حد﮵�د ل﮴�عط﮵�ل المسارالمؤسسة العسكر﮵�ة، ولو ﮳�دون ﮴�صد، ٕالى أداة ﮲�﮵ى ﮵�د ال﮲�ظام

، و�﮴ص﮲�﮵�ة الحسا﮳�ات.
﮲

الد﮵�م﮴�راط﮵ى، وال﮳�طش ﮳�المعار﮲ص﮵�ں

﮶�ال﮶�ًا: ﮴�ٔ�﮶�﮵�ر أوسع ﮲�﮵ى الساحة الس﮵�اس﮵�ة

ال﮴�و﮵�﮴�ان الس﮵�طرة المد�﮵﮲�ة على العسكر. كما و﮴�د﮴�د ﮵�﮴�ّوض ﮲ع﮵�اب إال﮶سراف والر﮴�ا﮳�ة الحكوم﮵�ة وال﮴�﮶سر﮵�ع﮵�ة

 �ٔ﮴��﮵﮶�رها﮵�ع﮲رز �﮲﮴را﮵�د ﮶سع﮳�﮵�ة المؤسسة العسكر﮵�ة - ﮳�س﮳�ب ٕا�﮳﮲حازا�﮴ها
﮲

﮲�﮵ى مهام م﮶�ل عمل﮵�ات ال﮴�طع﮵�م - مں

 �﮲﮲�وذها م﮴�ار�﮲ة مع المؤسسات الحكوم﮵�ة
﮲

اال﮲ٔحرى.﮳�صورة عامة، ومں

ال﮴�ا�ٔمة وال﮴�﮲ع﮵�رات الم﮴�ولدة ع﮲�ها ٕالى ﮲�﮴�رةعلى الر�﮵ٔ�س ال﮴�و�﮲س﮵ى العمل على أال �﮴ؤدي أالزمة الس﮵�اس﮵�ة

 عدم االس﮴�﮴�رار، أو ٕالى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر �ٔ﮴��﮵﮶�ر المؤسسة
﮲

العسكر﮵�ة على حساب المؤسسات المد�﮵﮲�ة. ﮳�الر﮲عمطو﮵�لة مں

 �﮴م﮴�ع م﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى المحل﮵�ة والدول﮵�ة ﮳�﮲�﮲�وذ
﮲

محدود على أرض الوا﮴�ع، لك﮲�ها على أال﮴�لمں

.�﮴س﮴�ط﮵�ع مرا﮴�﮳�ة �﮴طور دور المؤسسة العسكر﮵�ة، و�ٔ﮴��﮵﮶�ر ذلك
﮲

على الر﮴�ا﮳�ة والس﮵�طرة المد�﮵﮲�﮴�﮵�ں

وح﮴�وق إال�﮲سان، ٕاذ درس العلومأحمد عطا الله ﮳�احث مس﮴�﮴�ل، ﮵�رك﮲ر ﮳�حو�﮶ه على ال﮶سؤون الس﮵�اس﮵�ة

 الدراسات والم﮴�االت
﮲

ال﮴�﮵ى �﮲ا﮴�﮶ست موا﮲ص﮵�ع م﮴�عل﮴�ة ﮳�ح﮴�وق إال�﮲سان،الس﮵�اس﮵�ة وال﮴�ا�﮲ون، و �﮶﮲سر العد﮵�د مں

والد﮵�م﮴�راط﮵�ة، والحر�ت الم﮳ح﮴�مع﮵�ة.


